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1.

Haagen

Sonesen

Rønnebye.

I den lille by Ronneby eller Rønneby i Bleking, Aakirkebys nuvæ
rende venskabsby, fødtes ca.l6o9 en dreng, der fik navnet Haagen
(Hagen). Om hans forældre vides ikke andet, end at faderen må
have heddet Sone eller Sønne (navnene bruges i flæng), men det
er muligt, at der kan findes oplysninger i svenske arkiver.
Som student (1631) føjede Haagen efter tidens skik fødebyens
navn til sit døbenavn. - Bleking var dengang dansk; der var intet
påfaldende i, at han søgte embede på Bornholm, og l64o træffer
man ham som residerende kapellan i Rønne-Knudsker. - Her fandt
han formodentlig sin hustru Sidsel Larsdatter, der var nogle år
yngre end sin mand; hendes yngste barn er født 1666, så hun er
næppe født før 1620 - men iøvrigt vides intet om hendes ungdom.
Forskellige formodninger om hendes herkomst har ikke kunnet be
kræftes.
Sognepræsten i Klemensker Hans Hansen Varde døde 12.marts 1645
(BS 38/65), og Haagen Sonesen Rønneby blev hans efterfølger i
embedet. Her virkede han i resten af sit liv, næsten 2o år,
"brav og nidkær" (Rønne kirkejournal).
Om kirken og præstegården skriver aakerdegnen Rasmus Ravn i sin
Bornholms Krønike 167I: "(I Klemensker er der) en stor smuk kirke,
eftersom der er en stor menighed udi samme sogn, og derfore et
af de største sogner her paa landet. Kirken ligger paa en høj
plads ved en sø paa sydvest-siden ... haver et smukt taam, ...
en smuk formalet altertavle med skønne mands-og kvindestole,
ogsaa vel stafferede, en sirlig prædikestol, ... et smukt forma
let vaabenhus, et dreveligt klokkehus med 3 ypperlige klokker
udi, som ikke bedre her paa landet kan findes udi nogen kirke,
... en tør kirkegaard, sandagtig og derfor meget behagelig,
naar nogen der skal jordes.” (RRK 146-47).
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Hvordan den præstegård har været, som Haagen Rønr.eby flyttede
ind i 1645, vides ikke. Ben brændte 7 år efter, den 5.juni 1652.
Heroa skriver Ravn:"Der er udi (Klemensker) en vel bygget præstegaard hos kirken. Den forrige afbrændte pinseaften (I652),
og efter kgl.majestæts bevilgning (af 4.juli 1652) bekom den
sal.mand udi Herren hr. Hagen Rønnebye, forrige præst der,
hjælp af kirkerne udi Skaane og her paa landet (Bornholm), saa
og tømmeradtzie med anden undsætning og lod dermed forbemeldte
gaard vel opbygge. Der er og billig god tilliggendes ejendom,
men ikke megen sæds-jord."(RRK 148).
Selv oa branden var en stor ulykke, kan den have bidraget til
at knytte præstefamilien og menigheden sammen. De pligtige ydel
ser til kirken og gejstligheden var ofte en kilde til strid, men
der behøves ingen dokumentation for, at folk i nødsfald gav hin
anden en håndsrækning. Ved et byggeri kunne man hjælpe med gra
tis dagsværk og kørsel; det var ulige lettere at overkomme end
alt det tiende og højtidsoffer m.m., der krævedes år efter år.
Og så vidste man jo aldrig, hvornår turen kom til en selv at
trænge til hjælpJ
Den kom kort efter til mange af sogneboeme. Pesten 1653-55 koste
de 278 mennesker livet i Klemensker (RSK 93), og Haagen Rønneby
har måttet begrave dem, forsøge at trøste de efterlevende og hjælpe
dem til rette med råd og dåd. Om han selv har lidt noget tab, vi
des ikke. Der eksisterer ingen bornholmske kirkebøger fra denne
tid undtagen et kortfattet uddrag fra Aaker.

Nappe havde man fået pesten lidt på afstand, før der indløb et
alarmerende budskab: Bornholm var overgivet til Sverige, og præ
sterne skulle nu i kirkerne bede for det svenske kongehus.
Van ved, at nogle præster nægtede eller i det mindste tøvede med
at adlyde; men hr.Haagen hørte vist ikke til dem, der satte sig
op mod biskoppens ordre. Søndag den 25.april 1658 har han med
tungt hjerte påtaget sig denne nye pligt. - Hvorfra ved man, at
han ikke var ligeglad, om kongen hed Frederik eller Karl Gustav?
Jo, man har en beretning om hans og familiens indstilling:
Den svenske landshøvding Johan Printzenskold, som ankom til Born
holm den 29.april I658 (BS II 3/47), var ikke tilfreds med lej
ligheden på Hammershus og prøvede på at skaffe sig bolig på Simblegård, den største gård i Klemensker. Hvis han fik sit ønske
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opfyldt, ville Haagen Rønneby sandsynligvis blive hans sjælesør
ger. Dette taget i betragtning kan man ikke undre sig over, at
landshøvdingen var gæst ved et barselsgilde i præstegården, må
ske son fadder. Han håbede vel på at skaffe sig en omgangskreds
og med tiden venner blandt øens honoratiores. Så vidt vides var
Printzensköld selv præstesøn; det har været naturligt for ham
at opsøge præstefamilierne, og i Klemensker var der jo en nybyg
get gård at bese.
Men gildet forløb alt andet end harmonisk. Under "discoursen"
tilkendegav præsten og hans datter så stærkt deres sympati for
den danske konge, at landshøvdingen blev fortørnet og idømte sin
vært en bøde: en sølvkande og gårdens bedste hest, dvs. 5o-loo
sldr. - Hvis der var tale om majestætsfornærmelse, var det billigt
sluppet, og meningen har måske blot været at give befolkningen
en lærestreg; men da denne episode rygtedes, blev resultatet mod
sat af det tilsigtede. (Fra Rønne kirkejournal).

Haagen Rønnebys datter Sidsel er født I658; det har sikkert været
hende, der var dåbsbamet ved det omtalte gilde. I hjemmet var
der desuden tre ældre døtre: Margrethe, Kirsten og Eelvig. To
pigebørn: Bartha Catharina og Magdalene Sibylle er begge født i
I662, hvis den alder er rigtig, der opgives ved deres begravelse,
men det er den temmelig sikkert. Præstebørn må have kendt deres
fødsels-eller dåbsdag og Sjt, hvad langtfra alle mennesker gjorde
før dåbsattesternes tid. - De tc yngste døtre har altså været
tvillinger. Rasmus Ravn fortæller videre: "Anno 1665 først i febr.maaned var
her et forfærdeligt vintervær med fygen, rygen og megen sne, som
foraarsagede en stor jammer for det arme kvæg, hvortil var saa
meget ringe foder. Og efterdi vinterens strenge frost og uværlighed henvarede mod aprils ende, var det et bedrøveligt foraar. Imellem d.27. og 28.februar døde hr.Kagen Zønnesøn Rønneby,
præst udi St.Clemens kirkes sogn. Hannem efterfulgte hr.Ole
Jensen Aalborg, der endnu (lé?l) lever." (RRK. 195)*
I Aaker kirkebog noteres det samme med tilføjelse, at hr.Haagen
blev 56 år, og hr.Ole blev indsat i embedet dom. exaudi (18.juni).
"Dom. 11.trin.(6.august) holtis Hr.Ole Jensens og hans Formands
Hr.Hogens Enchis Zisele H. deris Bryllup i Clemetschersogn."
Om dette H står for et ukendt slægtsnavn eller blot er en fejl-
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skrift, vides ikke. At Sidsel hed Lars-(Laurits) datter, ved man
fra indskriften på en sølvkande, der omtales i Kjøllergårdsskif
tet. (BS II 7/128).

I sidste ægteskab fik Sidsel Larsdatter en søn, født ca.4.auguBt
1666, der fik navnet Jens efter sin farfader. 24 år gi. blev han
gift (22-12-l69o) med en datter af "befrieren" kaptajn Jens Peder
sen Koefoed på Maglegård i Østermarie. Hun hed Lisebeth og var
enke efter Hans Kjøller på Kjøllergård, 13.ag. i Ibsker. Jens Ol
sen blev opsidder på Kjøllergård, hver han døde, da han var 36
år 5 ndr. og 2 uger gi., begr.26-l-17o3. Ved skiftet efter ham
22-3-17o3 (BLS 17o2/o3 fol.82-91) nævnes "Haagen Ollufsen Smid,
boende i Rønne” som værge for et af de 4 efterladte børn og kal
des barnets søskendebarn, men der siges desværre ikke mere om
slægtskabet. - Bp A 73Efter Sidsel Larsdatters død ægtede Oluf Jensen Aalborg en datter
af købmand Jens Hansen Stuve og Barbara Bohn i Rønne: Karen Jens
datter Bohn (Stamt.Bohn 23), Bp A 91. Han døde som viceprovst på
Bornholm l8-8-17o4.

BS 38/65.

Sine seks stifdøtre havde han forlængst bortgiftet. Ben første
fik en præst, den næste en degn, og de fire sidste hver
gejstlig bornholmer. Om dem og deres nærmeste efterslægt handler
det følgende.
Duevej 124, København P, i april 1975.
Louise Skovgaard.

5.
Første

slægtled.

5é5éS2_i?2S®5l_Sonnesen_jZønnesønJ_Rønnebye, født léo9 i Rønneby,
Bleking, død{28-2-l665 i Klemensker, Bornholm, sognepræst der 164565, se BS 38/65 samt indledningen.
Gift 1640-45 5®^_Sidsel_Larsdatter (Lauritsdatter), født otnkrj ng
162o, død i Klemensker ca.l68l.
6 børn vides: nr.2-7.
Sidsel Laradatter gift 2. i Klemensker 6—8—1665 (Aaker kb.) med
Oluf (Ole) Jensen Aalborg, sognepræst i Klemensker l665-l?o4.
BS 38/65« I dette ægteskab en søn: Jens Olsen, født ca.4-8-1666,
begr.i Ibsker 26-l-17o3, gi.36 år 5 mdr.2 uger, se Bp A 73.

Andet

slægtled.

a. Margrethe Haagensdatter, f.l64, i Klemensker, død 1685 i Olsker
(BS 38/72).
Gift 1: 16-2-1668 i Klemensker med Jens Mortensen Hvass, sogne
præst i Olsker-Allinge, født 1615 på Als, død 15-12-1668 i Olsker,
53 år, søn af sognepræst på Als Morten Madsen Hvass og Anna Christensdatter. BS 38/72.
Gift 2: i Olsker I669 med eftermanden i kaldet Jacob Jensen Sode,
død 25-2-1693 i Olsker, søn af sognepræsten i Hasle-Rutsker Jens
Hansen Sode, død 1654. BS 38/54.
Børn: så vidt vides ingen.
Ifølge Aage Dahl: Bornholms Prestehistorie (BS 38/72) havde Jens
Mortensen Hvas3 først været gift med Margrethe Haagensdatter, der
efter 16-2-1668 med Magdalene Haagensdatter, begge døtre af sogne
præsten i Klemensker Hagen Rønnebye og Sidsel Larsdatter. Men det
te er næppe rigtigt. Det var ikke dengang tilladt at gifte sig
med sin afdøde hustrus søster - (der kunne muligvis skaffes dis. pensation, men en præstefamilie ville nok ikke finde det sømme
ligt) - og hr.Haagens datter Magdalene (nr. 7) var i I668 kun 6
år. - Desuden stemmer det ikke med Aaker kirkebog, der har føl
gende indførsel:"I668 - Dca Reminiscere (16-2) Hr.Jens Hvass i
Olsker Sogn Bryllup med Margrete Haagensdatter af Clemetscher
sogen." I «amme kirkebog er indført:"1668-15-12 døde Hr.Sens Mor
tensen Hvass i Olschersogn, æt. 53 Aar." - Løsningen på mysteriet
er antagelig, at den 53-årige præst har været enkemand, måske
efter en Magdalene

da han ægtede Margrethe.
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Derimod er det sandsynligt, at den unge præsteenke i I669 har
giftet sig med eftermanden i kaldet Jacob Jensen Sode, som fra
I660 havde været kapellan hos hendes mand. Ligeledes, at hun er
død omkring 1685. Hr.Jacobs senere hustru Kirsten Christensdatter var født 1655, altså for ung til at blive gift i I669; hun
har sikkert haft en forgænger, og da den ældste datter i dette
ægteskab hed Margrethe (1688-1758), er hun nok opkaldt efter
Margrethe Haagenedatter.
♦ b. Kirsten_Haagensdatter, f.l6.. i Klemensker, skifte 4-2-1675 på
Degnegården i Klemensker.
Gift ca.l67o i Klemensker med Hans Jensen Bi_[djstruj), født i april
1645, begr.2I-9-1729 i Vestermarie, 84 år 5 mdr. 2 uger og 3 dage
gi., kaptajn, skifte 26-lo-1729 på Store Bjergegård, 9.vg. i Ve
stermarie.
2 børn: nr.8-9.
Hans Jensen Bidstrups herkomst er så vidt vides stadig ikke op
klaret, En artikel i Bornholms Tidende 6-9-1973 meddeler ganske
viet, at en dansk-amerikanerinde Babs Bidstrup har sporet ham til
Østtyskland, hvorfra han er emigreret til Skaane og derefter til
Bornholm, hvor han bosatte sig på Store Bjergegård i Vestermarie,
Men dokumentation mangler.
Omkring I670 blev han i hvert fald degn i Klemensker og giftede
sig med sognepræstens stifdatter Kirsten. Hun døde ung og efter
lod sig to små døtre, der formodentlig i nogle år har opholdt sig
hos deres mormor Sidsel Larsdatter i Klemensker præstegård. Hans Jensen Bidstrup blev gift 2.med Ellen Nielsdatter, født 1655»
begr.26-8-174-3 i Vestermarie, 88 år gi., datter af Niels Hansen
i Allinge.
Senest 1682 flyttede de til Vestermarie, hvor de først boede på
Søgård, 33*-34.sg., derefter på Store Bjergegård, 9-vg. - Hans
Jensen Bidstrup har vel samtidig givet afkald på degneembedet
(SSD 2o5 har: Klemensker - Hans Jensen degn her I670, afgik ca.
17oo); forholdet mellem ham og hr.Ole var blevet spændt på grund
af økonomiske spørgsmål. Da en ny svigersøn ca.l682 kom ind i bil
ledet (Berild Clausen, se nr.5)» førte det til en proces om bør
nenes arv. Efter at have indhentet tilladelse hos landsprovsten
(Claus Predbjømsen Langsted) stævnede Hans Jensen Bistrup af
Vestermarie ”hæderlige og vellærde mand hr.Oluf Jensen Aalborg,
sognepræst til St.Klemens kirke” til Nørre herreds ting for 12
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slettedaler, 30m præsten skylder hans børn ”for nogle deres
salig moders ifareklæder"{stadstøj)."Hvorimod den hæderlige
mand hr.Oluf udi sit indlæg foregiver, at hannem samme klæder
af Hans Jensen efter sin hustrus død skal være ham overdragne
udi betaling for gæld." - "Endog lader den hæderlige mand (hr.
Oluf) ved sin fuldmægtig Berild Clausen udi retten fremlægge et
udtog af hans regnskabsbog, meldende om adskilligt, (som) Hans
Jensen af hr.Oluf skulde have bekommet, 3å hr.Oluf förmenade
Hans Jensen at skulle blive hannem skyldig og ikke han Hans Jensen."
"Imod hvilken opskrift Hans Jensen ganske benægter, ikke videre
af hr.Oluf at have bekommet, end som han hannem tid efter anden
haver betalt." - "Tilmed formener Hans Jensen, at det aldeles ej
kan komme denne sag ved, eftersom det er hans umyndige småbørn
deres, som han søger hr.Oluf for, og derom udi rette lægger en
skiftekontrakt, som Hans Jensen haver oprettet imellem tvende
sine småbørn, dateret 4.februar anno 1675«”
Bommeren gav Hana Jensen medhold. Det hedder i dommen:"Da efterdi befindes, at hr.Oluf til sig haver annammet en del af
Hana Jensens aal.hus trus ifareklæder, de umyndige til gavn og
fremtarv, og eftersom bemeldte klæder udi skiftekontrakten ej
befindes at være vurderet og på penge sat .... bør hr.Oluf samme
klæder fra sig levere lige så gode, som han dennem annammet
haver, heller (eller) og derfor at betale til Hans Jensen med
rede penge efter opskriften 12 slettedaler, på det de umyndige
børn kan blive uden skade, og det inden 15 dage ...." "Belangende hr.Olufs opskrift imod Hans Jensen, da efterdi Hans
Jensen beretter ikke noget til hr.Oluf at være skyldig, haver hr.Oluf Hans Jensen at søge og tiltale for hvis (hvilke)
prætentioner han til hannem kan have, til sit værneting..."
(Dommen afsagt 2-6-1682. NHT 1678/84).

Nogle år efter træffer man de samme navne i tingbogen; men nu
er det Hans Jensen Bistrup, som er hr.Oles sagfører mod Berild
Clausen. I sidste ægteskab havde Hans Jensen Bid3trup 8 børn: se Kr.Kures
stamtavle over Bidstrupslægten på Centralbiblioteket i Rønne.
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Helvig Haagensdatter, født l655 i Klemensker, begr.14-5-1729 i
Aaker, 74 år (som "Anders Lars Hustru i Strandby, Helvig Hr.
Haagensd.i demens"), skifte 18-5-1729 på 3o.sg.i Aaker (BLS
1728/33 fol.173 ff).
Gift 1: ca.l68o i Klemensker med Niels Andersen, begr.11-3-1687
i Aaker, 26 år gi.(var vistnok lidt ældre), skifte I-I0-I687 på
Brogård, 3o.sg.Aaker (BLS I686/90 fol»7o ff), søn af Anders
Nielsen, skifte 5-5-1681 på Samsingsgård, 63.sg.i Klemensker og
Anna Hansdatter.
2 børn: nr.lo-11.
Gift 2: 26-I2-I687 i Aaker med Peder Pedersen (BrandJ, dbt.24-3I66I i Aaker, begr.18-7-1694 i Aaker, 33 år gi., søn af sande
mand Peder Ibsen, skifte 28-9-168? på Store Loftsgård, 28.sg.i
Aaker, og Maricke Olsdatter Koefoed (I6I7-I670).
3 børn : nr.12-14.
Gift 3: I2-I2-I694 i Aaker med Ånders_Larsen, f.l664, begr.31-lo174o i Aaker, 76 år gi., søn af Lars Hansen, Boesgård, 46.sg.Kle
mensker, og Gertrud Jensdatter, skifte 8-6-17Q2 på 46.sg.Klemen
sker. (BLS 17ol/o2 fol.lo6 ff).
2 børn: nr.15-16.
Niels Andersen og Helvig Haagensdatter bortpantede den II-I0-I68I
Duebjerggård, 64.sg.i Klemensker til en Jens Pedersen ifølge skif
te efter denne på 64.sg.7-6-1688. Hvordan de er kommet i besid
delse af gården, er ikke oplyst.
En kort tid boede de vistnok på Samsingsgård hos Niels Andersens
moder Anna Hansdatter, der i 1682 blev enke for anden gang (efter
Hans Christophersen, sk.23-11-1682). Men da hun derefter ægtede
Peder Ibsen fra 3o.sg."I Strandbyen" i Aaker (nu Brogård - og
flyttet længere mod nord), overtog Niels Andersen og hans hustru
denne gård på følgende betingelser, indført i 3kiftet efter Niels
Andersen:
(Kontrakt af 9«novbr.l683) "Kiendes (erkender) jeg, unge Peder
Ibsen, fordum boendes på den 3o.gård i Aaker, men nu boendes på
sal.Anders Nielsens gård i Klemensker sogn (63.ag«), at jeg med
min kiære hustrus og børns velberåd hu, vilje og samtykke fuldkommeligen haver pantsat til min kiere stifsøn Niels Andersen og
hans kiære hustru Helvig Haagensdatter, oven bemeldte 3o.gård i
Aaker sogn, hvilken jeg selv tilforn beboede, så at bemeldte Niels
Andersen samme gård til midfaste førstkommende år 1684 skal til
flytte, og den frem for nogen anden ... skal angerløst nyttig
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bruge og beholde ... udi seksten samfulde år med al gårdens rette
tilliggende ... intet undtaget i ringeste måde, og det med sådan
condition, at bemeldte Niels Andersen og hans hustru Helvig Haa—
gensdatter holder mig, Peder Ibsen, mine børn og alle mine arvin
ger skadesløst udi de forbemeldte 16 år for 2oo sldr., som jeg
og mine arvinger til den hæderlige og vellærde mand hr.Oluf Jen
sen, sognepræst i Clemensker sogn, med rette skyldig er ... og
renter deraf at give til den hæderlige mand og hans arvinger efter
vores forrige indbyrdes giorte forening 5 pro cento årligen.. "
I skiftet efter Niels Andersen står der endvidere : ?Hæderlig og
vellærde mand hr.Oluf Jensen Aalborrig fordrede efter sin seddel,
som meldte, at hans stifdatter, fornævnte Helvig Haagensdatter
er hannem skyldig bleven på skiftet efter hendes sal.moder reste
rende renter af forskrevne 2oo sldr.capital, som i fornævnte 3o.
gård er bestående ... penge 29. sldr. ... "
Som det var at vente, prøvede Peder Ibsens arvinger (børn af før
ste ægteskab) senere på at bevise deres ret til at indløse 3o.Sg.
i Aaker, men resultatet blev, at Helvig Haagensdatter og hendes
-§die ægtefælle Anders Larsen erhvervede den til ejendom, dog
først efter et mageskifte med Boesgård i Klemensker.
Denne gård var i 1672 købt af Anders Larsens forældre, da købmands
ehken Barbara Herman Mortensens i Rønne lod den lovbyde; men de
skyldte stadig hendes søn kaptajn Morten Bohn i Hasle en sum, der
stod som prioritet i gården.
Anders var den næstældste af deres 7 sønner. Han indfriede efter
giftermålet med Helvig sin fædrenegård fra kreditorerne og betalte
1-3-1700 sin fader Lars Hansen 5o sldr., så at denne nu "hverken
har lod eller rettighed" i 46.sg.
Den I7-I2-1706 blev Anders Larsens yngre broder Peder gift med
Helvigs 18-årige datter Maricke (nr.12), og hendes arv blev udbe
talt på den måde, at de to brødre 26-3-17o7 mageskiftede de to
gårde. Helvig og Anders Larsen beholdt Brogård, 3o.sg.i Aaker for
deres arvinger, mens Maricke og Peder Larsen fik Boesgård, 46.sg.
i Klemensker. (BLS 1722/24 fol.191 ff).
5.d. Sidsel Haagensdatter, født I658 i Klemensker, begr.Skærtorsdag
29-3-1736 i Østerlars, 78 år gi.
Gift ca.I682 i Klemensker med Berild (BerrildJ Clausen, søn af
Claus Hansen, sk.28-11-1694 på Vallegård, 15«vg.i Nyker {BLS
1694/99 fol.3 ff) OS Elsebeth Berrildsdatter, f.1628, begr.

lo.
17-1-1699 i Nyker, 71 âr, sk.24-2-l699 P& Vallegård. (BLS I694/99
fol.396 ff).
Sidsel og Berild Clausen boede 1682-96 på Bjørnegård, lo.vg. i
Klemensker, derefter i Sandvig. Da Sidsel blev begravet i østerlars, har hun antagelig tilbragt sin alderdom hos datteren Kir
stine, der var gift med Jep Hansen på Elleskovsgård, 43.sg.østerlars; se nr.17.
3 børn: nr.17-19«
Berild Clausens morbroder Mikkel Berrildsen døde på Vallegård i
1681, skifte l-ivofcßi. (BLS 1681/83 fol. 18 ff). Denne gård hørte
til frimandsgodset Kyndegård, som frimanden Berild Hansen på Bjergegård i Aaker havde afhændet før sin død, og Claus Hansen, hvis
hustru vistnok var beslægtet med 3erild Hansen, mente sig beretti
get til at overtage den. San havde hidtil boet (fæste eller pant)
på 12.vg.i Tornby, Klemensker, Renere på Ingemarsgård, 3é.sg.i
Rutsker. (NHT 1678/84 fol.lo4-cÇ). Indfrielsen mislykkedes i før
ste omgang, fordi guvernøren på Bornholm.Christian Gedde havde
udset sig Vallegård (Z.Il/66), og Claus Hansen og hans arvinger
var "ufrelse mænd", der ikke kunne påberåbe sig sæderet til fri
mandsgods .
Imidlertid havde Berild Clausen fæstet Bjømegård, der var blevet
ledig ved Jørgen Hansens overtagelse af sin slægtsgård, 57.3g.i
Risby. - Bjørnegård var så "brøstfældig", Og skoven forhugget, at
Berild Clausen stævnede sin forgænger til Narre herreds ting for
at få erstatning. Den 12.august 1682 gav 8 mg-nd deres "afsigt" på
tinget, hvorved man får en beskrivelse af gården. Den havde 3 læn
ger, hvoraf den søndre var stuelænge på ialt 17 fag plus "herberg
set", hvis størrelse ikke er angivet. - "Stuen" var på 5 fag med
5 vinduer; den havde hverken "benche eller panel verch", hvilket
er en mangel, men der var en "kachelopn", som var "ved magt." Kun stuehusets sydside havde stråtag, i øvrigt var der lyngtag.
I skoven fandtes der 49 stubbe efter store træer. Synsmændene vil
ikke udtale sig om, hvem der har fældet dem; de ved "iche derom
nogen videnskab." Men underskoven er "vel ved magt." Gadeledet
bekender Jørgen Hansen selv at have borttaget, fordi der intet
fandtes før hans tid. Gærderne befandtes "billig at være ved
magt. *’
Skønt der var påpeget adskillige brøst, blev erstatningen kun
fastsat til lo sldr. 1 mk. Man vurderer sikkert ikke det arbejde,
som kunne udføres af gårdens egne folk. (NHT 1678/84 fol.196 b).

11.
Berild. Clausen var ikke den, der brugte sin tid til at forbedre
en forfalden fæstegård, der ikke var og heller ikke kunne blive
hans ejendom. Han optræder så ofte i tingbegerne på egne og an
dres vegne, at der umuligt kan have været tid til landvæsen;
men han forsøgte i I690 at skaffe sig en bedre gård. Sæderetten
til Splidsgård, 25.3g.i Klemensker skulle afgøres, og Berild
Clausen tilbød en prætendent i København at føre hans sag. Denne
skriver i sin fuldmagt, der nok er ført i pennen af B.C.selv:
"Og om Berrild Clausen da selv vil bebo min fædrenegård, kaldet
Splidsgård, eller han vil den til anden vederhæftig mand bort
leje, skal det hannem frit forestå."(BLS I686/90 fol.262 ff).
Men Splidsgård blev solgt til landsdommer Mathias Rasch, vist
nok på auktion, hvorefter skovrider Hans Erichsen købte den i
1695.
Samme år (1695) flyttede Berild Clausen til Sandvig som lavværge
og sagfører for den myrdede Henrik Nielsens enke Elisabeth Clausdatter, der giftede sig med hans broder Mogens Clausen Tom. (BS
II 7/227). Familien er formodentlig fulgt efter, så snart fæsteforholdet til Bjørnegård er afviklet, for den er i de følgende
år hjemmehørende i Sandvig, hvor to af datrene blev gift.
At nævne Berild Clausens mange sager vil føre for vidt. Nogen
slutning på hans skæbne kendes ikke, ud over at hans navn plud-4Çselig forsvinder fra tingbøgeme omkring 17o3. - Han kan være død
i det .éidsrum, hvor skifteprotokollen har en lakune (l69o-l?o7);
kirkebogen begynder først 1718. Men det kan også tænkes, at han
er blevet nødt til at afsone den straf, der truede ham, siden han
i 17oo blev dømt til Bremerholm for sin "oprørske" virksomhed.
Første gang slap han fri. Han lod 3-2-17ol på landstinget i Aakir
keby oplæae et kongeligt benådningsbrev for en dom, der var over
gået ham, men i 17o3 blev han atter idømt fæstningsstraf, og da
er han næppe atter blevet benådet. (J.Th.Sassersen).
6.e. Bartha Catharine Haagensdatter, født 1662 i Klemensker, begr.8-71731 i Aaker, 69 år gi.som "Bartha Catharina Hr.Hogensdtr., sal.
Peder Jens"*.
Gift 1: ca.1682 i Klemensker med Knud Christengen, dbt.6-l-l656
i Aakirkeby, begr.12-7-1695, 39 år gi., som rådmand i Aakirkeby,
søn af kaptajn og borgmester Christen Gregersen, begr.26-4-1691
i Aakirkeby, og Kirsten Pedersdatter, begr.5-1-1679 i Aakirkeby,
55 år gi.

2 børn: nr.2o-21.

12.
Gift 2: i Aakirkeby 3-1—17o3 (trolovet 13-lo-17o2) med enkemand
“uJ-igvf0 s®n af tidligere rådmand i Aakirkeby Jene
Pedersen (1633-1697). Men skifteprotokollen for Aakirkeby begyn
der først 1747, og navnet Peder Jensen er for almindeligt til at
kunne identificeres.
2 børn: nr.22-23.
Knud Christensen er I689 skrevet for ll.sg.i Aaker (Gorridsegård),
der vistnok dengang var en øde stæl, der blev drevet fra bygården.Efter Knuds død blev gården overtaget af hans broder, stadskaptajn
Gregers Christensen, og Bartha boede med sine to børn i et hus i
byen, men her mistede hun ved en brand omtrent alt, hvad hun ejede.
Sognepræsten Tue Lyster skriver i kirkebogen:"1697 - 22.juni klok
ken 11 Formiddag kom Ild udi Henrik Pedersens Hus her i Byen, sam
me Tid var ingen der i Huset hjemme uden 2 smaa Børn, det ene låa
i Vuggen, indtil Huset var mest afbrændt, da fik man en Væg ned
brudt og Barnet reddet, dog var det af Røg og Hede saa overvundet,
at det faa Dage derefter døde. Vinden blæste stærkt af Nordvest,
derfor fløj Ilden strax hen i Jep Smed3 Hus, Anders Smeds Hus,
som Bartha Knuds og Hans Hans3øn Skrædder boede udi, siden til
Korten Jensens Gaard og Peder Anchers Ladelænge. Klokken 12 laa
alle disse Bygninger i Aske. Ingen fik noget af sit Gods reddet.
Præstegaarden stod og den Tid i stor Fare." (Aaker kb.).
De manglende skifteprotokoller for Aakirkeby er et minus for slægts
forskningen. Men kirkebogen giver tilstrækkelige oplysninger om
hendes herkomst. Bartha Catharine omtales ved sin død som "Hr.
Hogens datter" (kun præster tituleredes således). Ved hendes søn
Haagens dåb 3o-7-l693 or "Karen Hr.Oles af Clemedsker Sogn" gud
moder - se indledningen. Ved sønnen Jens’ dåb 19-9-17o3 er "Hedvig
(samme navn som Helvig) Anders Larsens" gudmoder - se nr.4 - og
ved datteren Sidseis dåb 14-8-17o7 er "Sybille Niels Peders" gud
moder - se nr.7.
7.f. Magdalene Sibylle Haagensdatter, født 1662 i Klemensker, begr.
7-7-1729 i Aaker, 67 år gi.som "Magdalena Sibylla, Niels Peder
sens i Strandby." Intet skifte.
Gift i Klemensker med Niels Pedersen, døbt 14-11-1658 i Aaker, søn
af sandemand Peder Ibsen, skifte 28-9-1687 på Store Loftsgård, 28.’
sg.i Aaker, og Maricke Olsdatter Koefoed (I6l7-l67o) - se nr.4.
Niels Pedersen var født på Kuregård, 33»sg.i Aaker, som hans mo
der havde beboelsesret til efter sin første mand, og Peder Ibsen

13.
synes at have købt denne gård, siden sønnen Niels fik den til
beboelse og senere ejendom. Gården kaldtes dengang ”1 Strandbyen.”
2 børn : nr.24-25.
Der findes ikke mange oplysninger om denne familie, men nok til at
bevise slægtskabet. Ved det første bams dåb 9-6-168$ er "Karen Hr.
Oles af Clemenschier Sogn” gudmoder, og Jens Olsen (Magdalene Sibyl
les halvbroder) er fadder. Cg ved skiftet efter denne Jens Olsen
på Kjøllergård i Ibsker 22-3-17o3 (se indledningen) er ”Kiels Peder
sen i Aakier” værge for et af børnene på linie med farfaderen hr.
Olluf Jensen Aalborig, sognepræst i Klemensker.

Tredje

slægtled.

Kirsten HaagenadattersJbørnjned Hans Jensen_Bidstrug,
se nr.3.
8. a. Mette Hansdatter Bidstrup, født 16?1 i Klemensker, begr.i Knudsker
22-3-1737, 66 år 2 mdr. og 2 uger gi.
Gift ca.1698 i Vestermarie (ingen kb.) med Morten Madsen, f.1674,
begr.23-11-1737 i Knudsker, 63 år gi., ejer af Klippegård, 21.sg.
Knudsker, skifte 2o-12-1737 (BLS 1737/41 fcl.251 ff).
7 børn; nr.26-32.
Et uddrag af skiftet efter Morten Madsen findes i festskrift til
Peter Thorsen (Rønne 1942) side 52-53•
9. b. Anna Marie Hansdatter Bidstrup, født ca.l673 i Klemensker, død i
Vestermarie 17o8, skifte l8—7-17o8 på 35.sg.Vestermarie (BLS
1705/09 fol.379 ff).
Gift ca.1694 i Vestermarie med Jens Kofoed_Clsen (eller Olsen
Eofoed), f.l67o, søn af Oluf Kofoed og Gertrud Hielsdatter på
35.sg. "I Ringeby" i Vestermarie, som Jens Kofoed overtog.
6 børn: nr.33-38.
Jens Kofoed gift 2. 28-ll-17o8 i Aaker med Sidsele Olsdatter Juul
(I678-I738), datter af Oluf Jensen Juul og Kirstine Mikkelsdatter
på Bjergegård, 24.vg.i Aaker. Jens Kofoed overlevede også denne
hustru, der efterlod sig enkemand og 4 voksne børn.
Helvig Haagensdatters børn med Niels Andersen,
se nr.4.
lo.a. SidselJtfielsdatter, født 1683 (var på 5te år ved skiftet efter
faderen I-I0-I687), begr.i Vestermarie 9-2-1755, gi.78 år minus

14.
12 dage (var altså kun 72 år).
Gift i Aaker 2-1-1711 med Gregers Pedersen, f.ca.1684, begr. i
Vestezmarie 8—4—1741, ejer af Brændegård, 22.sg.i Vestermarie,
aøn af Peder Erichsen, skifte 4-6-17o5 smst.(BLS 17o5/o6 fol.
64 ff) og Kirsten Ibsdatter (datter af Jep Aristsen, sk.11-9l6?6 på Kannikegård i Aaker). - Gregers Pedersen købte i 1719
sæderetten til nabogården 21.sg. af sit søskendebarn Erich Mo
gensen og bortpantede den til Jens Kofoed på 35.sg. - se nr.9 der overlod 21.sg.til sin datter Gertrud og svigersøn Knud Olsen
Juul - se nr.33.

Da skiftet efter Gregers Pedersen holdtes på

21.sg., må han atter have overtaget denne gård.
6 børn: nr.39-44.
11. b. Haagen_Nielsen, døbt 24-2-1687 i Aaker, død spæd.
Helvig Haagenadatters børn med Peder Pedersen Brand,
se nr.4.
12. c. Maricke Pedersdatter, født ca.lo88, død i Klemensker 1723» skifte
på 46.sg. 22-11-1723. (BLS 1722/24 fol.191 ff).
Gift I7-I2-I706 i Aaker med Peder_Larsen, død i Klemensker 1745,
skifte 8-I-I745 på Boesgård, 46.sg.(3LS 1741/49 fol.393 ff), søn
af Lars Hansen sm3t. og Gertrud Jensdatter, sk.8-6-17o2 (BLS
17ol/o2 fol.lo6 ff) - se nr.4.
2 børn: nr.45-46.
Peder Larsen gift 2.i Nyker 21-7-1725 (trolovet 23—3—1725) med
Dorthe Clausdatter af Aaby, f.l69b, datter af Claus Torkildsen
(1655-1711) og Margrethe 3ohn (1657-1732) på Vestre Aabygård,
24.sg.
Om mageskiftet af Boesgård og Brogård i Aaker - se nr.4.
13. d. Christine Pedersdatter, døbt 12-lo-l69o, begr.9-11 s.å.i Aaker.
14. e. Christine Pedersdatter, dbt.23-3-2.692 i -Aaker, begr. 17-2-1759 i
Nylars, 66 år.
Gift 1712 i Aaker (trolovet 11-4, ingen vielseBdato indført)
med Peder Erichsen, f.ca.l685, begr.15-11-1767 i Nylars, 82 år
gi. - Var ejer af Nygård, 24.sg.i Vestermarie, efter 1741 på
Bakkegård, 6.sg.i Nylårs.
Børn: så vidt vides ingen.

15Helvig Haagensdatters børn med Andera Larsen,
se nr.4.
15. f- Karen_Åndersdatter, døbt 26-7-1695 i Aaker, begr.4-11-1757
i Aaker, 62 år.
Gift I0-I-I72I i Aaker med Poul_Hansen_Lov, f.ca.1685,
begr.4-11-1757 i Aaker, 72 år (samme dag som ægtefællen),
ejer af Lauegård, 34.sg.i Aaker, søn af løjtnant Hans Lov,
ek.21-11-1692 smst., og Kirstine Eansdatter.
6 børn; nr.47-52.
16. g. Peder Andersen, døbt 13-2-1698 i Aaker, begr.27-11-1761 i
Aaker "i sit 64.Aar", kaptajnløjtnant, ejer af Brogård, 3o.
sg.i Aaker.
Gift 1: ca.1726 i Rønne (ingen kb.) med Elsebeth Rasch, født
17ol i Rønne, begr.13-7-1735 i Aaker, 34 år gi-» datter af
Jes Rasch, Rønne.
6 barn: nr.53-58.
Gift 2: i Aaker 3-1-1738 med Anne Dorthe Gregersdatter,
døbt 14-9-1711 i Aakirkeby, begr.4-5-1778 i Aaker, 66 år,
datter af stadskaptajn Gregers Christensen (1662-1737) i
Aakirkeby og Lene Nielsdatter (1664-1729) - se BS II 7/226.
Anne Dorthe var enke efter Hans Hansen i Aakirkeby, begr.
7-I0-I737, gi-35 år 4 mdr. 6 dage.
8 børn: nr.59-66.
Sidsel Haagensdatters børn med Berild Clausen,
se nr.5.
17. a. Kirstine Berildsdatter, f.ca.l685 i Klemensker, begr.1-71752 i Østerlars.
Gift 4-9-1715 i Østerlars (trolovet 15-7 s.å.) med Jep Hangen,
f.1649, begr.18-4-1731 i Østerlars, ejer (fra 4-6-1694) af
Elleskovsgård, 43.sg.i Østerlars, søn af Hans Jacobsen,
Kjeldsebygård, 21.sg.i Østerlars, skifte 6-7-1666.
Skifte efter Jep Hansen 1731 (BLS 1729/33 fol.176 ff).
5 børn: nr.67-71.
Jep Hansen var gift l.med Ellen Pedersdatter, begr.17-8-1714
i Østerlars (BS 29/5I). Af dette ægteskab efterlod han 7 børn.
Kirstine Berildsdatter gift 2: 1731 ^ed Anders Svendsen BS 30/ 63.

16.
l8.b. Barbro (Barbara) Berildsdatter, f.l68. i Klemensker, begr.1-9-1751
i Allinge (ingen alder angivet). Skifte 2-11-1751 (HBS 1742/87 fol.
52 ff).
Gift 1: 17o8-o9 i Sandvig med enkemand Christopher Hansen Snedker,
skifte 21-3-1718 i Sandvig (HBS 1685/1742 fol.74 b). - Christopher
Hansen, der var snedker i Sandvig, havde været gift med Marie
Clausdatter, skifte 17-9-17c8, og havde af dette ægteskab 3 børn
på 17, 13 og 11 år. - Ved skiftet efter faderen var det ældste af

disse død, en søn var i København for at lære håndværk, og datteren
"tien paa Amage ved Kiøbenhavn."
Barbro havde i jagave fået en gammel brændevinspande, og boet var
meget beskedent; et hus, son er brestfældigt (7 fag) vurderet til
2o sldr., et par stykker jord, en hvidgrå hoppe, to køer og to får
samt noget snedkerværktøj.
3 børn; nr.72-74.
Gift 2: ca.1-4-1718 i Sandvig med Hans Jensen, f.l692, begr. i
Allinge 7-4-172o, 28 år gi., skifte 8-4-172o, snedker i Sandvig,
søn af Jens Hansen Drejer i Sandvig. (HBS 1685/1742 fol.lo4).
1 barn: nr.75*
Gift 3- 27-7-1721 i Sandvig (trolovet i april s.å.) med Rasmus
Jensen fra 19.sg.i Olsker, begr.8-lo-173o i Sandvig (ingen alder
angivet), skifte lo-9-1731- (HBS 1685/1742 fol.149).
3 børn: nr.76-78.
Gift 4: 15-6-1735 (trolovet 16-2 s.S..) i Sandvig med Hans Nielsen,
skifte 3-10-1763 i Sandvig. (HBS 1742/87 fol.229).
Ingen børn.
Om Barbros 2det ægteskab fortæller Hammershus birks tingbog:
"1719. 24 juli for retten fremkom Hans Jensen, snedker i Sandvig,
som forleden år noget før Påske (Påskedag var 17.april) kom i æg
teskab med en snedker-enke, nemlig Barbro sal.Christofer Hans, og
begiærede at ville tage sit borgerskab, hvilket by-herreds-og bir
kefoged Mogens Clausen Tom (enkens farbroder) ham ej kunne nægte,
helst fordi han haver selv ejendoms-hus og kiøbsted-jord i hånd
og brug, tillige med anden næring og hantverchs brug, og (har)
redet skat og anden borgerlig tynge indtil dette, hvorfor han blev
.... antagen, til borger og forpligtede sig til herefter at ville
ikke stgvægre nogen byes tyngsel..........osv.'*(HBT 1715/42).
Med sin 3die ægtefælle boede Barbro en kort tid på Store Lærkegård,
19.sg.i Olsker, hvor deres første barn blev døbt lo-5-1722.

17.
Kirstine Jep Hansens fra Østerlars var gudmoder - se nr.17. Men
inden næste barnedåb 23-12-1724 flyttede familien til Sandvig og
beboede her et lo-fags hus, formentlig et andet end Barbros tid
ligere hjem. - Efter Rasmus Jensens død gik der næsten et år,
før der blev holdt skifte, fordi Weidich Haagensen på 19.sg. i
Olsker var så længe om at klare sine forpligtelser til boet.
Barbros sidste ægtefælle overlevede hende og giftede sig igen.
Han omkom ved at blive "af et Skib under Seigled, da hånd var ude
paa Søen at fiske." (HBS 1742/87 fol.229),
19. c. Elseby BerildBdatter, f.168. i Klemensker, død efter 18-11-1761
(levede ved skiftet efter svigersønnen Peder Hammer).
Gift med Bertel Johansen i Sandvig, død 19-3-1748, begr,24-3 i
Allinge (ingen alder angivet), skifte 1-4-1748 (HBS 1742/87
fol.37 a).
2 børn: nr.79-8o.
Elseby Barteis, som hun kaldes, optræder flere gange som vidne i
Hammershus birks tingbog, og her finder man beviset for, at hun
er Berild Clausens datter. "Lars Nielsen (forsvareren i en sag)
formente, at samme vidnesbyrd ej kunde være af nogen kraft i denne
sag, fordi at samme quinde Elseby Bertels er birkefogdens Mogens
Claus’ broderdatter, som siunes at være villige (vildige) vidner,
som strider imod loven." (HBT 1715/+2 fol.11 a). At Barbro Berildsdatter (nr.18) er hendes søster, omtales i skiftet efter
dennes 3die mand Rasmus Jensen - se ovenfor.
Bartha Catherine Haagensdatters. børn med_Knud_Christensen,
se nr.6.
20, a. Kirstine Knudsdatter, født ca.l683 (lakune i kirkebogen), begr.
16-4-1738 i Aaker, gi.55 år ringere 2 mdr.

Intet skifte.

Gift 20-6-1712 (trolovet 16-11-1711) med ^®P_Mogensen, døbt 29-31687 i Aaker, begr.9-7-1744 i Aaker, gi.57 år, søn af Mogens Ib
sen, skifte 9-12-17o5 (BLS 17o5/o9 fol.62) på Lille Krusegård,
19.sg."I Hundsale" i Aaker, og Kirstine Jensdatter Juul (16531719).
2 børn: nr.81-82.
Jep Mogensen var jorddrot til 19.sg., men gården beboedes til
1726 af hans stiffader Anders Mogensen, til hvem Jep i 1715 havde
afstået sædet for hans levetid. Jep overtog gården efter dennes
død, men i 1738 bortpantede han den til Kirstines broder Haagen se nr.21 - på grund af svigtende helbred. I skødeprotckollen er
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indført: "Eiende3 (erklærer) jeg Jep Monsen, boende på l<?.sg. i
Aaker, og Hustru Kirstine Khudsdatter, at vi bortpanter 19«3g.
til min kiere Svoger og Hustru-Broder Haagen Knudsen, nu boende
i Aakirkeby, og Hustru Annike Therkelsdatter i 18 Aar for 600
sldr., hvoraf han betaler sr.Johan Lorentzen Abroe i Rønne 28o
slår., Resten til mig at betale anden Gieid i min langvarige Syng—
hed. - 3.Marts 1738. Jep Monsen." - En måned efter døde Kirstine.
21.b. Haagen Knudsen, døbt 3o-7-1693 i Aaker, begr.4-5-1749 i Aaker,
år gi., fænrik, ejer af Lille Krusegård, 19.ag.i Aaker, sk.
12-6-1749 (BLS 1741/49 fol.734 ff).
Gift 28-II-I723 i Allinge (trolovet 2o-lo-1723)i Sandvig) med
Annike Torkildsdatter, døbt 27-8-1699 i Knudsker, begr.5-9-1753 i
Aaker, 54 år gi., datter af Torkild Hansen (l67o-171l) på Ro3mannegård, 27.sg.i Knudsker, og Barbara Emstdatter Cant2ler (1673—
1718), sk.18-3-1718 på Holmegård, I8.sg.i Nyker (BLS 1714/18 fol.
I06).

7 børn: nr.83-89.

Annike Torkildsdatter var som forældreløs kommet i huset hos sin
farbroder Niels Hansen i Sandvig og dennes hustru Else Poulsdatter Ancher, hvis stifmoder Lene Nielsdatter var gift med Haagens
farbroder stadskaptajn Gregers Christensen i Aakirkeny - se nr.16.
Haagen Khudsens, der i 1738 havde tilpantet sig 19.sg.i Aaker se nr.2o - købte denne gård i 1746 for 800 sldr.(heri indbefattet
sæderetten) af ejeren Mogens Hansen i Pedersker. Ved skiftet 3 år
senere blev den sat til 300 sldr., hvad der må tages som udtryk
for, at jorddrotten plejede at få sin gård til favørpris.
Ved skiftet efter moderen 17-9-1753 (BLS 175o/6l fol.216 ff) blev
det bestemt, at de 5 overlevende børn kunne drive gården videre
på visse betingelser under tilsyn af naboen Hans Olsen på Store
Krusegård, 2o.sg.i Aaker. "Samtlige vedkommende var således for
enede og forligte, at ældste søn Knud Haagensen beholder gården
til beboelse i 7 år fra dato at regne og gør sig samme gård så
nyttig, som han bedst ved og kan, hvorimod han holder gården i
vedbørlig bygnings magt og hævd, samt jorden forsvarlig giøder og
dyrker og intet fordærver udi nogen måde, så og svarer al skat,
tiende og redsel, som deraf bør gå og svares, tilligemed ej her
fra gården fordriver hans øvrige søskende, såfremt denne contrakt
ved magt skal stande, men han med dem og de med ham leve kierlig
enig og forligelig med hverandre, alt som kiere søskende vel eig
ner og anstår og skickelig kan være blandt alle folck ..." -

19.
"Jorddrotten forbliver her på gården, og udi de foran anførte 7
år, som den ældste søn er forundt beboelsen, nyder han og får som
følger: Udi de 3 første år ... får han her på gården en hest føed
på foer og græs sommer og vinter, så og et fæcreatur, sådan som
han det selv anskaffer, så og får en skæppe byg sået, som han gjør
sig så nyttig, som han vil og lyster ..." (De næste 4 år skal han
have 1 hest, 2 fækreaturer og 4 får fodret samt have lov til at så
1 skæppe byg og 1 tønde havre).
Bartha Catharine Haagensdatters børn med Peder Jensen,
se nr.6.
22. c. Jens Pedersen, døbt 19-9-17o3 i Aakirkeby.
23. d. Sidsele Pedersdatter, døbt 14-8-17o7 i Aakirkeby.
Magdalene Sibylle Haagensdatters børn med Hiels Pedersen,
se nr.724. a. Sidsel Hielsdatter, døbt 9-6-I689 i Aaker, begr.2o-l-l?68 i Aaker,
78 år gi.(som "Cicelle, Peder Munke Moder").
Gift 1: 3-2-1719 1 Aaker med Jep Lassen, f.l694, begr.7-4-1722
(3die Påskedag) i Aaker, 28 år gi.,"som i en Storm Natten efter
Palme-Søndag tilforn af Frost og Snefog fik sin Helsot og døde,
efter at han var kommet til Land." Han var søn af Lasse Ibsen,
skifte 25-6-1715 på Bøsthøjgård, 31.sg.i Aaker, og Signe Lars
datter, sk.21-3-1746 smst.(gift 2. Arist Andersen). Jep Lassen
boede hos svigerforældrene på 33.ag.i Aaker, hvor skiftet efter
ham holdtes 14-4-1722.
2 børn: nr.9o-91.
Gift 2: I8-5-I723 (3die Pinsedag) i Aaker (trolovet 12-3 s.å.)
med Hans Jespersen Munch, døbt 3o—7-1699 i Aaker, søn af Jesper
Hansen Munch (l677-176o) og Tiåren Andersdatter (1681-1755) på
Store Munkegård, 32.sg.i Aaker. - Hans Jespersen Munch og hustru
blev ejere af Kuregård, 33«ag., der gik i arv til deres yngste søn.
5 børn: nr.92-96.
25. b. Maricke Hielsdatter, døbt 25-1-1691 i Aaker, begr.22-2-1761 i
Aaker, 7o år.
Gift 8-12-1717 i Aaker med Peder Olsen, f.l685, begr.19-1-1738 i
Aaker, gi.53 år 7 mdr., skifte 6-3-1738 på Skadegård, 29.sg.i
Aaka-r (BLS 1737/41 fol.328 ff). Peder Olsen var antagelig 3øn af
Oluf Andersen, sk.l7o3 på Tyskegård, lo.vg.i Pedersker, og dennes
1ste hustru Kirstine Jørgensdatter, sk.l69o.
7 børn: nr.97-Io3.

2o.
Fjerde

slægtled.

rups børn med Morten Madsen,
se nr.8.
26. a. Kirsten Mortensdatter, født 1699, død i Rønne 1743.
Gift 15-7-1731 i Knudsker med enkemand Herman Sørensen i Rønne,
skifte 29-11-176l i Rønne.
(Herman Sørensen var gift 4 gange: 1) Elisabeth Nielsdatter,
2) Karen Pedersdatter, 3) Kirsten Mortensdatter, 4) 24-8-1743
i Rønne med Sophie Andersdatter)
3 børn:
a. Kama Hermans dat ter, døbt 12-4-1732 (eller 33) i Rønne,
begr.9-3-1738.
b. Morten Hermansen, døbt 4-12-1735 i Rønne.
c. Engliche Cathrine Herman sdatter, døbt 16-8-1739 i Rønne.
Se Kures stamtavle over slægten Bidstrup,
Centralbiblioteket, Rønne.
27. b. Ma.ds_Mortensen, døbt 25-2-17ol i Knudsker, begr. 2-8-1773 i Knud
sker, 73 Är, kaptajn, ejer af Klippegård, 21.sg.i Knudsker.
Gift 13—7—1743 i Hasle (hjemmevielse) med Martha Ancher, døbt
I5-9-I715 i Hasle, begr.22-6-1774 i Knudsker, 59 år, datter af
Key Poulsen Ancher (1669-1752), borgerkaptajn og købmand i Hasle,
og Marie Christensdatter (Lind), sk. 18-4-1753 i Hasle.
6 børn;
a. Hans Mortensen, dbt.11-4—1745 i Knudsker, død før 1751.
b. Key Anker, f.9-2-1748 (tvilling), begr.9-3-1748 i Knudsker.
c. Jens Bistrup, f.og døbt 9-2-1748 (tvilling), død 13-2-s.å.
i Knudsker.
d. Kej Ancher, dbt.13-7-1749 i Knudsker.
e. Hans Morten (Madsen), dbt.26-11-1751 1 Knudsker.
f. Mette Marie Madsdatter, f.4-8-1755, dbt.17-8 s.å. i Knudsker,
død 27-3-I836. Gift 14-9-1774 i Knudsker med Mads Alex
anders en Koefoed, f.26-8-1735, død 14-6-1792 som sogne
præst i Hasle-Rutsker, søn af Sander Madsen Koefoed og
Elsebeth Carlsdatter på S t. Almegå rcL, 26.sg.i Knudsker.
Bp B 80.
Gift 2: 9-II-1798 i Hasle med Baltazar Engel Kofoed,
dbt.23-11-1759 i Hasle, koffardikaptajn. Bp B 73»
Efterslægt i Kr.Kures stamtavle over 3id3trupslægten
N.B. I 3p 3 80 er der en fejl, idet Mette Marie kaldes datter
af Jens Mortensen og Ellen Thorsdatter - se nr,3o.

21.
28. c. Sidsele JÆortensdatter, døbt 12-7-17o4 i Knudsker, død 1744-45 i
Rønne.
Gift 6-8—1728 i Knudsker med Rasmus Jørgensen, der en kort tid
boede i Vestermarie, vistnok på Lillegård, 32.sg., derefter i
Rønne. Han blev gift 2. i Rønne 8-I0-I745 med pottemager Niels
Nicolaisens enke Karen Wolfsen - se BS 29/144.
4 børn:
a. Wiviche Rasmusdatter, døbt 18-2-1731 i Vestermarie.
b. Morten Rasmussen, dbt.ll-lo-1733 i Vestermarie.
c. Sidsele Rasmusdatter, dbt.23-6-1737 i Knudsker.
d. Mette Kirstine Rasmusdatter, dbt.1-1-1744, begr.15-6 s.å. i
Rønne.
29. d. Hans Mortensen, dbt.14-ll-17o6, begr.3o-l-17o7 i Knudsker,
nogle uger gi.
30. e. Jens Mortensen, dbt.17-4-17o9 i Knudsker, begr.I0-I-I758 i
Knudsker, vagtmester, senere fænrik, ejer af Tornegård, 23«sg.
i Knudsker.
Gift 20-12-1738 med Cathrine Elisabeth_Jacobsdatter, f.1721,
begr.7-4-176o i Knudsker. (Hun gift 2. i Knudsker 1-12-1758 med
Jens Larsen Lund).
7 børn:
a. Mette Catharina Jensdatter, dbt.28-2-174o, begr.24-4-174o i
Knudsker, 8 uger gi.
b. Morten Jensen, dbt.8-9-1743, begr.14-2-1753 i Knudsker,
gi. 9 år 5 mdr.
0. Mette Marie Jensdatter, dbt.1-11-1747 i Knudsker, begr.27-21789 i Nylars. Gift 22-12-1762 i Rønne med Jens Peder
sen, dbt.8-7-1736 i Nylars, begr.l-12-l8o5, sandemand,
ejer af Vellensbygård, 12.sg. i Nylars, søn af Peder
Jespersen og Elisabeth Jensdatter smst.
d. Else Kirstine Jensdatter, dbt.27-11-1751 i Knudsker, død spæd.
e. Jacob Jensen, dbt.19-11-1752, begr.26-11 s.å. i Knudsker.
f. Else Christine Jensdatter, dbt.6-4-1755, begr.9-3-1760 Knudsker
g. Jens Mortensen, dbt.28-5-1758, død 5-1-1832 i Knudsker, ejer
af Tornegård, 23-sg.i Knudsker. Gift lo-2-1775 i Gudhjem
med Ellen Thorsdatter, dbt.18-2-1753 i Gudhjem, datter
af Thor Pedersen (1722-1794) og Karen Svendsdatter (17171785) på 2.sg.i Østerlars. HSB nr.lo.
12 børn, sei. nr.4o.

22.
31. f. Hana Mortensen, døbt 17-4-1712 i Knudsker. Var ved skiftet efter

faderen 1737 "udrejst til Amsterdam" som "Bilt huger Svend."
32. g. Anne Marie Mortensdatter, døbt 19-1-1716 i Knudsker, begr.18-1o1777 i Rønne, 62 år (kaldes her Anne Marie Pedersdatter).
Gift 22-12-1738 i Knudsker med Anders Jacobsen, feldbereder (garver)
i Rønne. I Knudsker kirkebog er indført :"Udi Rønne Kirche..bog fin
des indført Trolovelse for Anders Jacobsen og Anne Marie Mortens
datter at være staaet i Anders Jacobsens Moders Huus, men der fin
des facut i dette, thi denne Trolovelse skeete den 28.Novbr. i
Jens Mortens Huus."
6 børn:
a. Jacob Andersen, dbt.5-2-174o i Rønne. Var feldbereder i Rønne.
b. Mette Cathrine Andersdatter, dbt.23-7-1741 i Rønne.
c. Kame Andersdatter, dbt.8-3-1743 i Rønne.
d. Morten Andersen, dbt.30-9-1.744 i Rønne.
e. Hans Andersen, dbt.5-2-1747 i Rønne.
f. Lars Andersen (Marcher), dbt.2o-7-17A9» begr.7-9-1813 i Vester
marie, 64 år.
Gift 1: Elisabeth Andersdatter, dbt.2o-6-1755 i Rutsker,
(datter af Anders Pedersen Rasch, 22,sg.Rut3ker se nr.55)v begr.6-1-1787 i Rønne, 31g år, død af
frisler.
Gift 2: Kirstine Sommer, f.ca.1758, begr.2o-6-1793 i Rønne,
35 år.
Gift 3: 22-11-1793 i Rønne med Karen Hansdatter Marker,
f.1773.
Boede sidst på 37.3g.i Ringeby, Vestennarie.
Mange børn (vistnok 16 i alt), hvoraf nogle døde som spæde.

23.
Arma Marie Hansdatter Bidstrups børn_med Jena Ol3en Kofoed,
ae nr.9.
33.a. Giertrud. Jensdatter_Kofogd, f.ca.l695 i Vestermarie.
Gift 1: ca.1719 i Vestermarie med Knud Olsen Juul, dbt.3o-8-l691
i Aaker, død 1726 i Vestermarie, skifte 17-4-1726 på 21.sg.Bræn
degård (3LS 1725/27 - I08), søn af Oluf (Ole) Jensen Juul (16471736) og Kirstine MikkeIsdat ter (1655-I7o2) på Bjergegård, 24.
frivg.i Aaker.
3 børn, se nedenfor.
Gift 2: ca.1727 i Vestermarie med Jørgen_Pedersen, f.i Bodilsker,
begr.

1733 i Vestermarie, sk.27-7-1733 (BLS I728/33 - 4o3},

søn af Peder Jensen, sk. 1711 på Julegård, 5.vg./iBodilsker, og
Giertrud Knudsdatter (1657-1723).
3 børn, se nedenfor.
Gift 3: i Vestermarie 8-1—1734 med Jens Hansen.
1 barn, se nedenfor.
Familien bpede på pant på Brændegård. I skiftebrevet efter Knud
0l3en Juul står der (llo a):"Enkens fader Jens Kofoed fremviste
et pantebrev til ham, udgiven af Gregers Pedersen - se nr.lo boende på den 22.gård i Vestermarie, der haver bortpantet denne
forskrefne 21.Jordeejendomsgård, Brendegaarden kaldet, og det til
bemeldte Jens Kofoed udi 16 fulde Aar, som er at regne fra mid
faste 1721 og 3å fremdeles, indtil de omn.te 16 Aar er ude, for
penge 25o sldr. Forskrefne pantebrev er af dato 27.septbr.1719
under Gregers Pedersens haand med 3de bogstaver, og med ham til
vitterlighed underskrifuer Hellis Pedersen med 3de bogstaver og
Jens Bidstrup."
Pantningen (dvs.lejemålet) udløb altså ved midfaste 1737, og fa
milien synes ikke at have fornyet det, men er vistnok flyttet
til et andet sogn. Da navnene Jens Hansen og Giertrud Jensdatter
er så almi ndelige, er deres senere skæbne ukendt. - De 7 børn,
der fødtes på Brændegård, er:
Af første ægteskab:
a. Jens Knudsen Juul, f.l72o.
Værge: farbroderen Mikkel Juul, Østerlars.(1.sg.)
b. Hans Knudsen Juul, f.1723, død 1726, skifte 7-9-1726 på
21.sg. Vestermarie.
Værge: farfaderen Oluf Juul, Biergegård, Aaker.
c. Kirstine Knudsdatter Juul, f.1726 mellem skiftet efter fade
ren og broderen, dvs. mellem 17.april og 7.3eptbr.

24.
Af 2det ægteskab :
d. Giertmd Jørgensdatter, dbt.3—lo-1728 i Vestennarie,
død før 1733e. Anna Jørgensdatter, dbt.11-12-1729 i Vestennarie.
Værge: hendea farbroder Peder Pedersen, Julegård,Bodilsker.
f. Peder Jørgensen, dbt.18-5-1732 i Vestermarie, begr.11-6-1732,
1 md. 1 uge gi.
Af 3die ægteskab:
g. Jørgen Jensen, dbt.19-9-1734 i Vestermarie.
(kalder sig muligvis Kofoed efter moderen).
34. b. Ole Jensen Kofoed, f.ca.l697 i Vestennarie.
35. c. Hans Jensen Kofoed, f.ca.l699 i Vestermarie, død 1745 i østermarie.
Gift 9-11-173* i Østermarie med Giertrud Mogensdatter, datter af
Mogens Larsen(ek.l733 St.Halleg. 43.sg.ø-mariqbg Seigne Jensdatter.
Giertrud var enke efter Jep Jensen (1695-1734) på Lousgård
(*'I Ellet"), 48.sg.i østermarie, og blev gift 3« med Christen
Lind Sonne, skifte 1753 på Lousgård, østermarie, søn af kaptajn
Jens Jørgensen Sonne (1699-1749) på Lensbjerggård, 5.vg.Østerlars,
og hans-første hustru Kirsten Steffensdatter (l682-174o). Bp B 3, BS 3o/8o.
Hans Jensen Kofoed beboede Lousgård som opsidder. — se nr.47.
5 børn:
a. Jeppe Hansen Kofoed, dbt.24-7-1735 i Østermarie.
b. Margrethe Hansdatter Kofoed, dbt.17-3-1737 i østermarie.
c. Anne Hansdatter Kofoed, dbt.12-10-1738 i Østermarie.
d. Signe Hansdatter Kofoed, dbt.9-lo-1741 i østermarie,
begr.25-5-1768 i Østerlars. Gift med Svend Mogensen
(1737-l8o7), Bækkegård, 26.sg.i Østerlars, søn af
Mogens Hansen, sk.1752, og Barbara Hansdatter, sk.
1753 smst.

4 børn.

e. Giertrud Hansdatter Kofoed, dbt.26-4-1744 i Østermarie,
begr.3-2-I809 i Ibsker. Gift 28-12-1764 i Østermarie
med Hans Nielsen, dbt.l4-lc-1742, død 26-1-1823 i
Ibsker, ejer af Kroggård, 17-vg.i Ibsker, søn af
Hiels Hansen og Boel Kjøller smst.
9 børn.
Efterslægt i Kr.Kure's stamtavle over Bidstrupslægten (Bornholms
Centralbibliotek, Rønne).

2536. d. Jargen Jensen Kofoed, f.ca.17ol i Vestermarie.
37. e. Kirstine_Jensdatter_Kofoed, f.ca.17o3 i Vestermarie.
38. f. Sidsele Jensdatter Kofoed, f,17o6-o7 i Vestermarie (på 2jet âr
l8-7-17o8), begr.24-1-1787 som "Sidsel sal.Christen Jensens enke,
78^ år, død af Alderdom." Begr.i Kylars.
Gift I6-7-I732 i Vestermarie med Christen Jensen, enkemand fra
Nylars, f.l677, begr.7-12-1757, 80 år gi., skifte 19-12-1757
(BLS 175o/6l-55o) på Bakkegård, 6.sg. Nylars, søn af Jens Chri
stensen, sk.2-I0-I706 på Brunsgård, 5-sg. Nylars, og Oda Terkelsdatter.
(Christen Jensen var gift 1. med Borrita Andersdatter fra 49.sg.
Aaker, sk.2o—3-1732, og havde af dette ægteskab 9ønnen Anders Chri
stensen, sk.21-2-I746 på Spagergård, 4.sg. Nylars, samt datteren
Ellen ChristenBdatter, sk.23-4-1759 på 6.sg. Nylars, gift 1, Jør
gen Andersen, sk.25-1-1758, gift 2. Jens Thorsen).
2 børn:
a. Jens Christensen, dbt.29-11-1733 i Nylars, begr.l77o,
skifte 29-6-I770 på Brunsgård, 5.sg. Nylars.

5 børn.

Gift 1756 med Gertrud Jørgensdatter (1730-1782), datter
af smed Jørgen Henrichsen, Arnager. - Gertrud gift 2.
Anders Espersen (1723-1775} og gift 3* Peder Jørgensen
(1744-1787).
b. Torkild Christensen, dbt,27-4-1738, begr.4-1-1739 i Nylars,
3/4 år gi.
Sidsel Nielsdatters børnjned Gregers Pedersen,
se nr.lo.
39. a. Kirstine Gregersdatter, f.1711 i Vestermarie, begr.23-2-1782

i

Vesteimarie, 71 år gi.
Gift 4-9-1737 i Vestermarie med Jens Arristsen, dbt.ll-2-17o8 i
Aaker (født 2/2), begr.2-4-1779 i Vestermarie, søn af Arrist Herlufsen (1672-1755) og Marild Hansdatter (1678-1738) på Smedegård,
16.sg.i Aaker.
Jens Arristsen købte i 1737 Brændegård, 22.sg.i Vestermarie^ af
sin hustrufader Gregers Pedersen.
5 børn:
a. Helvig Jensdatter, dbt.24-l-174o, begr.23-1-1795 i Vester
marie, 55 år. Gift 26-I0-I772 med ungkarl Peder Hansen,
dbt.1744, begr.15-12-1798 i Vestermarie, 54 år, fænrik,
ejer af 22.sg.i Vestermarie.

26.

b. Marild Jensdatter, dbt.25-3-17*3, begr.27-11-1751, 9 år gl.
c. Hans Jeneen, dbt.21-3-17*5 i Vestennarie.
d. Gregers Jensen, dbt.8-9-1748 i Vestennarie, begr.19-1-1812
i Kylars, 63 år. Gift 19-5-l?8o i Kylars med^Martna
Hansdatter (trol.28-3), f.l?6o, død I6-6-I8I6 i Kylars,
56 1/6 år, som undentagskone på 15.sg. Var "husmand med
jord" i Uglegaden i Kylars (180I), købte senere Elles
gård, 15.sg.i Kylars.
e. Arrist Jensen, dbt.12-4-1751, begr.23-6-1776 i Vestennarie,
25 år, ungkarl.
40. b. P£der_Gregersen, f.ca.1713 i Vestermarie, begr.14-11-1763 småt.,
49 år gi. - Boede i Nyby ved Aakirkeby.
Gift 20-I2-I743 i Aakirkeby med Anna_Kirstine l£oman, f.ca.1713,
begr.i Aakirkeby 9-4-1755, gi.41 år 8 mdr., skifte 17-4-1755(AKS 1747/1822}, datter af kaptajn Peter Icoman (formodentlig søn
af eller dog i familie med degnen i Vesteimarie Alexander Icoman,
om hvem SSD 2o9 har: vist her (Vesteimarie) ca.l?oo, var "Bekendt
som den tids dygtigste skolemand paa Bornholm," død eller afg.ved
173o).

. ,
4 børn:

a. Gregers Pedersen, dbt.5-11-1744 i Aaker, begr.13-12 s.å.
4 uger gi.
b. Marie Pedersdatter, dbt.28-9-1746, begr.9-lo s.å., 13 dage gi
c. Gregers Pedersen, dbt.4-6-1749, begr.21-6 s.å., 14 dage gi.
d. Peter Ikoman, dbt.2-1-1752.
41. c. Helvig Gregersdatter, f.ca.1717 i Vesteimarie, begr.29-5-1791 i
Nylårs, 72 år gi. (7o år i 1787), død af "Klemmelse og Hovedpine."
Gift 11-12-1744 i Vestermarie med korporal Michae1_Icoman, f.ca.
1714, begr.26-8-I766 som udbygger i Nylars, 52 år gi., søn af
ovennævnte kaptajn Peter Icoman og hustru Johanne.
Boede først på Brændegård, 21.sg.i Vestermarie. Købte 1759 (Kure)
2.vg.i Knudsker (Munkegård el.Skåningegård) for 44o sldr. Gården
blev 1763 solgt ved offentlig auktion, og familien flyttede til
Nylars som udbyggere.
I 1787 boede Helvig som enke alene i hus nr.54 og nærer sig af
sin avl og strømpearbejde.

& børn-

a. Anna Michaelsdatter Icoman, dbt.19-9-1745 i Vestermarie.
b. Sidsel Michaelsdatter, født ca.1748 (ikke dbt.i Vestermarie).
Gift 23-6-1778 (trolovet 2o-4 s.å.) i Nylars med ungkarl

27.
Søren Jørgensen, f.1747, død 25-12-1812 i Nylårs, 65 år,
som udbygger på 14-16.sg.grund (Kjøllergårds grund).
c. Peter Icomsn, dbt.1-3-175o i Vestermarie, begr.19-12-1751,
2 år gi.
d. Johanne Michaelsdatter, dbt.14-3-1753 i Vestermarie.
Gift 30-12-1789 (trolovet 28-11 s.å.) i Nylars med ungkarl
Herman Pedersen.
e. Peter Icoman, dbt.25-1-1756 i Vestermarie, begr.8-7—1770
i Nylars (under koppe-epidemien), 12 år gi. (var 14 år).
f. Gregers Icomsn, dbt.31-3-1759 i Vestermarie. Konfirmeret
1775 i Nylars. Kaldes Gregers Michaelsen som fadder hos
søstrene.
42. d. Niels_Gregersen, født ca.l?2o i Vestermarie, begr.23-7-1773 i
Aaker, gi.54 år. Var avlsbruger i Nyby.
Gift i Klemensker med Mette Hansdatter, f.ca.1711 (Bp A 7o), begr.
I785 i Ibsker, 74 år gi.(som undentagskone hos datteren Anneke,
gift med Bendt Nielsen Klo - se nr.9o), datter af Hans Mogensen,
sk.12-8-1754 på Brogård, 66.sg.i Klemensker, og Anneke Hansdatter
Piil, sk.1-12-1761.

Bp. A 69.

c .
5 børn:

a. Hans Nielsen, f.1746, begr.1-3-1752 i Aaker, på 6te år gi.
b. Gregers Nielsen, dbt.17-9-1747 i Aaker, død 3-11-1824 i
Aakirkeby.
Gift 30-1-1771 i Aaker med Anna Nielsdatter. Boede på
Smedegård, l6.sg.i Aaker, men døde ifølge kirkebogen
som "fattig arbejder i Aakirkeby. Havde tilforn været
bonde."

8 børn vides.

c. Annike Nielsdatter, dbt.2-9-175o i Aaker, begr.15-3-1752 småt.,
ca.l-J- år gi.
d. Anneke Nielsdatter, dbt.16-4-1752 i Aaker, død 29-3-1832
i Ibsker.
Gift 28-5-1774 i Aaker med Bendt Nielsen Kloe (1751-1811)
på 31.sg.i Aaker, senere 27.sg.Ibsker. - se nr.9o.
e. Hans Nielsen, dbt.19-5-1754 i Aaker. Opholdt sig I80I (PKT)
på 27.sg.Ibsker, ugift, 48 år.
43. e. Jegpe Gregersen, f.ca.1725, begr.19-2-1735 i Vesteimarie, 9£ år gi.
44. f. Jens Gregersen, dbt.25-7-1728 i Vestermarie, begr.8-lo~1732 smst.
4 år 2 mdr. 2 uger gi.

28.
Maricke Pedersdatters_bøm med Peder Larsen,
se nr.12.
4-5.a. Giertrud Pedersdatter, f,17o7 i Klemensker, begr.3-lo-1774 i Øster
marie, 67 år.
Gift ca.1733 med Michel Biørnsen, f.1711, begr.5-1-1762 i Østermarie, 51 år, søn af Biøm Michelsen, sk. 1734, og Mette Ludvigsdatter
på Kløvegård, 4.sg.i østermarie, som Michel Biørnsen overtog i 1733«
5 børn:
a. Biøm Michelsen, dbt.27-7-1738 i Østermarie, død 2-4-1826 i
Østerlars, 89 år, som almisselem på 21.sg.grund i Kjeldseby. Havde blandt andet boet på Bakkegård, 32.sg. og Mølle
gård, 37.sg.i Østerlars - se BS 3o/46 og 3o/53«
Gift 8-9-1764 i østermarie med Kirsten Jensdatter.
b. Marthe IÆLchelsdatter, dbt.l6-ll-174o i Østermarie, død før
faderen.
c. Peder Michelsen, dbt.6-8-1747 i østermarie, død smst.17-12I822, 75 år, ejer af 4.eg.
Gift 1: med Margrethe Clausdatter (l734-l8o2). Havde ved
folketællingen 1787 to børn: Mariche Malene og Peder, l6
og 12 år, som begge døde året efter med en uges mellemrum,
sandsynligvis under en epidemi.
Gift 2: I-4-I803 med Kirstine Hans Michelsens datter fra
80.sg.i Østermarie, f.1783.
d. Mette Michelsdatter, dbt.26-7-175o, begr.29-1-1752 Østermarie.
e. Dødfødt søn, begr.9-2-1751 i Østermarie.
46.b. Sidsele Pedersdatter, f.ca.1714 i Klemensker, begr.22-2-1778 i
Østermarie, 63 år.
Gift 1: ca.1745 med. Peder Michelsen, f.ca.l?o8, begr.6-4-1758 i
Østermarie, henved 50 år, sk.27-4-1758 på 8.vg."I Balslunde" (nu
Prydenlund), søn af Michel Espersen og Else Nielsdatter, sk.1725 smst.
Gift 2: 27-I0—1758 i Østermarie med Peder Hansen, f.1727, fra Kle
mensker. Ved trolovelsen 22-9-1758 "caverer Michel Biørnsen og Lars
Andersen fra Klemensker."

6 bgm af lste Egt„toi.

a. Peder Pedersen, dbt.27-12-1746, begr.4-4-1752 i Østermarie,
knap 6 år gi.
b. Else Pedersdatter, dbt.20-7-1749, begr.l4-7-177o i Østermarie
sammen med en nyfødt søn.

Gift 31-12-1768 med Anders Ipsen (1734-I8ol), Munkegård,
1o.sg.Øs termarie.

29.
c. Martha Pedersdatter, tvilling, dbt.5-3-1752, begr.6 uger gi.
d. Ellen Pedersdatter,

-

dbt.5-3-1752, {var 7 år ved

skiftet efter faderen).
e. Peder Pedersen, dbt.14-7-1754, begr.31-3-1755» nogle mdr.gi.
f. Giertrud Pedersdatter, dbt.21-3-1756 i Østermarie, begr.
27-6-1795 i Aaker.

Gift 22-3-1777 i Østermarie med enkemand Ole Jørgensen
(I72o-l8o2), Vævergård, 22.vg.i Aaker - se nr*67»
(Var iflg.Stamtavlen Folkmann søn af Jørgen Thomasen Folkman^ (1695-1755) og Margrethe, død 1755, 7*sg. Tjørneby i

Poulsker. Denne stamtavle nævner Ole Jørgensens to sønner
Af 1ste ægteskab (med Elsebeth Adsersdatter, sk,1776), men
ikke hans to døtre med Gertrud: Else Maria, dbt,17-’12-178o,
og Sidsel, dbt,1-1-1784. Se skifte efter Giertrud Pedersdatter 6-7-1795 på 22.vg. Aaker (SHS I761/1806-II6).
Karen Andersdat ters bøm_med Poul Eansen_Lov,
se nr.15.
47.a. Kirstine (Kirsten) Poulsdatter Lov, dbt.5-11-1721 i Aaker, død
28-3-1796 i Rønne, sk.11-4-1796 (RS I?8l/l8o5 fol.32o).
Gift 1: 18-3-1741 i Aaker med kaptajn Jens_Jørgensen Sonne, Lens
bjerggård, 5«vg.i Østerlars, f.1699, begr,29-3-1749 i østerlars,
søn af kaptajn Jørgen Olsen Sonne og Karen Poulsdatter Hartvig på
Lensgård i Østerlars — se Bp B 3>

„ . __
. 7 Lern, ae nedenfor

Gift 2; 24-9-I749 i Østerlars med korporal Hans Andersen Hald,
f.1725, begr.15-3-1755 i Østerlars, 3o år, søn af Anders Hansen
på Hallegård, 15.vg.iøsterlars, sk.2-6-1727 (BLS 1724/28 fol.46l)
og Anna Hansdatter, begr.i Nyker 26-2-1753, - se I

nr.7.

3 børn, se nedenfor.
Gift 3: I0-II-I755 i Østerlars med Hans Jørgen Christophersen Schou,
f.1729, død i Rønne 21-4-1799, sk.6-5-1799 (RKS 178l/l8o5 fol.
394-

), søn af Christopher Hansen (1697-1754), sk.8-7-1754 på

Skovgård, 28.sg.i Nyker, og Karen Rasmusdatter (1691-1755), sk.
25-6-1755 emst. (BLS 175o/6l fol.294 og 368).
7 børn, se nedenfor.
Alle disse børn er døbt i Østerlars.
Ifølge BS 30/8I blev Lensbjerggård i 1768 solgt til en Hans Hansen
Tranberg for 2ooo sldr., og Kirsten Lov med ægtefælle, der ikke
ejede gården, men havde beboelsesret i hendes levetid, har for
modentlig betinget sig en aftægtsydelse i stedet. Hvornår de

3o.
flyttede til Rønne, er ikke undersøgt. Her beboede de et 5-fagB
hus aied have i Nørre kvarter nr.412.
Ved skiftet efter Kirsten var boets overskud 5o rdlr. Enkemanden
Hans Jørgen Schou giftede sig igen og gav sin kone Maren Cathrine
Poulsdatter i fæstensgave et gavebrev på "den i Stuen værende
Jern Kakkelovn og en i Køkkenet i Mur staaende Kaabber Kiedel
samt et Klædeskab," dateret 15-6-1796. Na dette var omtrent alt,
hvad han ejede, lod præsten Mahler, der var kurator for den fra
værende datter ved skiftet efter Schou 3 år senere, denne bemærk
ning indføre i protokollen:"uagtet Manden baade var ved sin sunde
Fornuft, og det var hans Villie, at denne Gave skulde forundes
hans Enke, saa kunde Mahler paa Arvingernes Vegne dog ikke bevilge
det, men overlader det til Skifterettens Kiendelse." - Skiftet
blev udsat, for at den anden Vitterligheds Mand Fredric Olsen
kunde blive forhørt om "denne tvetydige Obligation."(Skpr.)
Kirsten Lovs børn af 1ste ægteskab var:
a. Herman Jensen Sonne, dbt.24—1-1742, død før moderen, efter
ladt 1 søn: Jena Hermansen {Sonne), 25 år gl.i 1796,
farer til søs.
b. Kirsten Jensdatter Sonne, dbt.28-2-1743» begr.9-6 s.å,
c. Karen Margrethe Jensdatter Sonne, dbt.24-2-1744, begr.
31-5 s.å. 3 mdr.og nogle dage gl.

d. Ole Jensen Sonne, dbt.23-5-1745» begr.2o-6 s.å.
e. Hans Christopher Jensen Sonne, dbt.3-7-1746, møller i Øster
lars, 21.sg.grund.
Gift m.Anne Ibsdatter, begr.29-6-1799» 57 år.
f. Ole Jensen Sonne, dbt. 26-7-174?, begr,3o-7 s.å.
g. Karen Kirstine Sonne, dbt.2-11-1748.
Gift m.Niels Jensen Onsberg.
Af 2det ægteskab:
h. Helvig Hansdatter Hald, dbt.7-lo-175o.'
Gift m.Hans Christensen, Rønne, død før 1796.
i. Jens Hansen Hald, dbt.6-1-1754, død før 1796, efterladt
2 sønner: Hans og Jens.
j* Kirsten Hansdatter Hald, dbt.1-6-1755
Gift m.Jens Olsen Lind, Rønne.

31.
Af 3die ægteskab:
k. Karen Margrethe Hansdatter Schou, dbt.1-8-1756,
begr.15-8 s.å.
l. Karen Margrethe Hansdatter Schou, dbt.21—8-1757,
begr.15-1-1758, 24 uger gi.
m. Mariche Hansdatter Schou, dbt.lo-9-I758, begr. 2o-l-l?6o.
n. Christopher Meusen (Hansen) Schou, dbt.27-4-17éo, angives
i 1796 at være "35 år gi., fraværende til søs, ikke
spurgt fra ham i 16 år," men ved skiftet efter faderen
1799 "i Holland."
o. Poul Lov, dbt.19-7-1761, begr.8-11 s.å., 16 uger gi.
p. Prideric Christian Hansen, dbt.22-12-1763, død før moderen.
q. Mariche (senere Marie) Hansdatter Schou, dbt.22-2-1766,
gift med Jens Rasmussen Holm, København.
48.b. Sidsele Poulsdatter Lov, dbt.15-11-1722 i Aaker, begr.7-2-1782
i Aakirkeby, 5o år (var 60 år), skifte I8-3-I782 (AKS 1747/1822
fol.2o4 ff).
Gift 1: 9-I0-I747 i Aaker med Eskild Di driks en, f.1724 i Aakirkeby,
begr.smst.12—3-1766, 42 år, søn af løjtnant og vice-byfoged i Aakir
keby Didrik Mortensen (1693-1753), skifte 21-2-1753, og Karen
Eskildsdatter (l7o3-55), der var stifdatter af stadakaptajn Gregers
Christensen.

, ,
. .
6 børn, se nedenfor.

Gift 2: 14-11-1766 i Aakirkeby med Jeppe_Berthelsen, f.l?42,
begr.8-ll-l8o3 i Aakirkeby, 6l år.
(Jeppe Berthelsen gift 2. med Seigne Jensdatter og gift 3.med
Karen Clausdatter).

; tarn. se nedenfor.

Eskild Lidriksen ejede og beboede en avlsbrugerejendom (bygård)
i Aakirkeby. Den blev sparet ved den store brand i Aakirkeby lo.maj
1760 - se nr.51 - men indirekte ramte ulykken også denne familie,
da Eskilds broder Gregers Didriksen (gift med Sidseles søster Helvig)
og to andre svogre blev husvilde.
Om Aakirkeby på denne tid se bogen "Aakirkeby 1346-1946" ved G.L.
Dam og H.K.Larsen.
3 øm af lste ægteskab*.
a. Hans Lov, dbt.13-lo-1748, begr.21-4-177o i Aakirkeby, 21 år gi.
b. Hedevig Eskildsdatter, dbt.14—3—1751 i Aakirkeby, død 3—1—1818
i Rønne, 74 år gi.
Gift 1: 6-3-1775 i Aakirkeby med Hans Jensen Bech, død_
Gift 2: 7-9-1793 i Rønne med slagter Esper Larsen (1767-1833)

32.
c. Lene Kirstine Eskildsdatter, dbt.2I-I-1753 i Aakirkeby.
Var I80I husejer i Aakirkeby, 48 år, ugift, sy—og vaskepige.
d. Diderich Eskildsen, dbt.5-1-1755, begr.22-2-1755, 7 uger gl.
e. Morten Eskildsen, dbt.29-9-1757, på 25. år i 1782.
f. Karen Eskildsdatter, dbt.4—4—1762, begr.3o—12 s.å.(kaldes søn).
Af 2det ægteskab:
g. Berthe Catharine Jepsdatter, dbt.17-7-1768 i Aakirkeby, død
før moderen.
49.c. Han3_Poulsön_Loy, dbt.29-11-1724 i Aaker. Ifølge Zehrtwann død 1794.
Gift 17-2-1759 (trolovet 19-1-1759) med Elisabeth (Lisbeth) Lars
datter, f.ca.1727, datter af Lars Ødbersen Gram og Margrethe Olsdatter på Store Grammegård, 22.sg.i Aaker.
Lisbeth var enke efter Jeppe Olsen, skifte 1758 på Hullegård,
44.sg.i Aaker.

5 børn:

a. Karen Hansdatter Lov, hjemmedøbt af jcrdemoderen, fremstil
let i kirken 28-9-1759» begr.l5-6-176o i Aaker, gl. 1 år
minus 3-| md.
b. Poul Lov, dbt.2-8-I76I i Aaker, død før 1769.
c. Hellevig Kistina

Hansdatter Lov, begr.11-3-1767 i Aaker,

på 4. år gl.
d. Lisabeth Hansdatter Lov, dbt.30-II-I766 i Aaker.
e. Poul Lou, dbt.29-I0-I769, begr.5-8-177o i Aaker, 4o uger
gl., død af kopper.
Hans Lov, der var eneste søn af Poul Lov og Karen Andersdatter på
Lauegård, 3*.sg.i Aaker, overtog denne gård og 3kulle normalt have
beboet den resten af sit liv; men ved folketællingen 1?87 træffer
man ham og hans kone i "et hus" i Aaker:
1. Hans Povlsen Lov, 63 år, Huusmand og går i Lagløn. I 1. Ægteskab,
2. Elsebet Larsdatter, 60 år, hans Kone, i 2det Ægteskab
Han var sandsynligvis alkoholiker. Sognepræsten Lars Hjorth skriver
i Aaker kirkebog:"1756 Lom.2.epiph.(l8.januar) Corporal Hans Lov
for sit hidindtil førte forargerlige Levnet og bestandige pjrlderie
offentlig bestraffet af Prædikestoelen, da alle andre Formaninger
forhen intet kunde komme til at frugte for ham."
Hans forældre blev begravet på een og samme dag, den 4.novbr.l?57
Ler findes intet skifte efter dem, da alle børnene var myndige og
kunne skifte privat; men man har sikkert, som skik og brug var,
ladet de 5 søstres arv stå som prioriteter i Lauegård.

33Da tre af svogrene ved storbranden i Aakirkeby den lo.maj 1760
mistede deres hjem og goda - se nr.5o-52 - har de været nødt til
at kræve pengene udbetalt, og det har Hans Lov ikke kunnet klare
uden at aælge gården. Den blev 28-4-1761 købt af kaptajn Absalon
Hansen Koefoed (I71o-1773) - ae "Lauegårdsfamilien."
50. d. Giertrud_Poulsdatter_Lov, dbt.12-12-1727 i Aaker, død 22-12-1818

i Aakirkeby, 92 år gi. (kaldes da Giertrud Catrine Lou).
Gift 28-9-1751 i Aaker med Didrich. Sage råen, f.l7o6, begr. 1-7-1794i Aakirkeby, 88 år og 6 mdr.gi., på undentag hos svigersønnen
Rasmus Madsen Schou.
Didrich Espersen, der ligesom Gregers Didrichsen og Mathias Hey
(nr.51 og 52) mistede sin gård ved branden den lo.maj 176o (23
fag), anfører i sin ansøgning til amtmanden den 28-5-l?6o - se
nr.51 - at han har haft 3 værgemål at svare til, hvad han ikke
formår nu, da han har mistet al sin ejendom. Præsten påtegner
hans ansøgning, men uden nogen karakteristik, formodentlig fordi
der nu strømmede lignende skrivelser ind fra de øvrige brandlidte. Så vidt man kan se, blev resultatet af indsamlingen ikke større,
end at hver fik ca.l/7 af sit tab dækket. Hertil må dog lægges,
hvad naboer og pårørende ydede i form af arbejde og anden støtte. (Men fra nu af kommer der gang i bestræbelserne på at ordne en
brandforsikring).

? børn:

a. Hedevig Kirstine Didrichsdatter, dbt.9-7-1752 i Aakirkeby,
død 17-11-1828, 74 år gi.
Gift 24-6-1790 i Aakirkeby med Mads Pedersen.
b. Poul Lov, dbt.4-7—1756, begr.1-8—s.å. i Aakirkeby.
c. Esper Didrichsen, dbt.14-8-1757, begr.1-2-IT58 i Aakirkeby.
d. Karen Didrichsdatter, dbt.1-6-1759
Gift med Rasmus Madsen Schou, Aakirkeby.
e. Agnethe Didrichsdatter, dbt.28-2-1762, død 7—II-I836 i
Aakirkeby, 75 år, som enke efter smed Anders Larsen, smst.
f. Poul Lou, dbt.20-9-1765, begr.18-12 s.å. i Aakirkeby.
g. Hans Didrichsen, dbt.2—7—1767 i Aakirkeby.
51. e. Helvig Poulsdatter_LOV, dbt.26-lo-l73© i Aaker, ded i Rønne efter

I80I.
Gift 1-5-1754 i Aaker med Gregers Didrichsen, f.1728 i Aakirkeby,
begr.21-11-180I i Rønne, 73 år gi., "forhen kaptajn ved borgerska
bet i Aakirkeby," søn af løjtnant og vice-byfoged i Aakirkeby Did-

34.
rik Mortensen (1693—1753) og Karen Eskildsdatter (I7o3-1755) se nr.48.
Efter storbranden i Aakirkeby indsendte Gregers Didrichaen føl
gende ansøgning til amtmanden : ”Da jeg undertegnede ved den ulyk
kelige Ildebrand) som sidstleden d,lo.Mai lagde den største Deel
af Aae Kirkebye i Aske, mistede ikke allene 4 længer, hvoraf end
ikke til et løshalt blev reddet, men endog det meste og bedste af
vort Gods, hvorved jeg og mine er geraadne i yderlig Fattigdom,
saa bønfalder jeg hermed for Deres Velb(aarenhed), ydmygt begiærende, at jeg maatte forundes Frihed til at besøge got Folk i de
res Huuse her paa Landet om noget til Hiælp i denne mig ellers
uløchelige Skade, I Forventning om gunstig Bønhøring pp.
Aae Kirkebye, d.22.Maj l?ôo.

Gregers Didrichsen.«

Sognepræsten har påtegnet ansøgningen med denne anbefaling:
”At Gregers Didrichsen har lidt ved en stor Ildebrand saadan Skade
paa Gods og Midler, som der erindres om i Memorialen, er meget vel
bekiendt. Det skal være mig en Fornøyelse, at denne gode Mand, som
altid har opført sig vel i Menigheden og har haft Folkets Yndest,
maatte se sig noget oprettet ved gunstig Resolution af Øvrigheden
her paa Landet og paafølgende Kiærligheds Udvisning af Christelige
Gemytter af sin .... og Umbegang, da hans .... og kummerlige Om
stændigheder i Støchen (til dels ?) kunde blive lettede.
Aaekirke Præstegaard, d.22.Maj 176o.
"Paateignet son sædvanlig.

L.Hiorth."

I.C.Urne.” (Af Bornholms Amts kopi-

protokol over indkomne sager 1757-6o fol.221).
Der blev sat bækkener ved kirkerne i Sjællands stift for at hjælpe
de "afbrændte” borgere. Gregers Didrichsen havde en brandskade på
533 rdlr. og fik en erstatning på 88 rdlr. af bækkenpengene. (Med
delt af G.Dam, der havde en fotokopi af amtmandens regnskab vedrø
rende dette, dateret 13-5-1763).
Om denne brand fortæller et øjenvidne, at han i sine drengeår var
gået op i Højlyngen sammen med nogle andre drenge for at sætte får
på græs. Da de mod aften skulle vandre hjemefter, så de en stærk
røg 3tige op over bakkekammen mod syd, og da de kom på højden af
denne, "blev de som lamslåede af skræk; thi Aakirkeby stod i lys
lue for deres øjne."(Ph.R.Dam: Folkeliv og Indstiftelser paa Born
holm s.134).
Det lykkedes vistnok aldrig familien at komme på fode efter dette
store tab. Ved folketællingen I787 træffer man den bosat i Bakke-

35stræde i Rønne - til leje. ”Greiere Dirks", 58 år, er daglønner.
I l8ol bor de i østergade, og nu er det husmoderen, der forsørger
familien; hun er jordemoder. Hvilken uddannelse hun har fået, vi
des ikke; men hun havde selv født I3 børn - alle døbt i Aakirkeby:
a. Lene Gregersdatter, dbt.14-6-1754, begr.3-7 s.å.
b. Hedevig Gregersdatter, hj.døbt, fremstillet 15-5-1755,
begr.12-6 s.å.
c. Diderich Gregersen, dbt.2-5-1756.
d. Karen Kirstine Gregersdatter, dbt.16-6-1757, begr.28-2-1795
i Rønne. Gift 16—7-1779 i Aakirkeby med Gregers Mortensen,
potter i Rønne.
e. Malene Gregersdatter, dbt.2-3-1759*
f. Povl Lov, dbt.20-4-I760, begr.5-5-1782.
g. Berthe Gregersdatter, dbt.25-2-1762, begr.22-1-1763.
h. Morten Gregersen, dbt.19-4-1764, begr.3o-6-1765.
i. Morten Gregersen, dbt.22-12-1765, begr.18-1-1766.
j. Hellevig Catrina Gregersdatter, dbt.5-4-176?
Gift 13-1-179o i Rønne med styrmand Martin Clausen Bohn.
k. Eskild Poulsen, dbt.2o-8-1769, begr.9-11-177o, død af kopper.
l. Poul Eskildsen, dbt.6-2-1772.
m. Berte Maria Gregersdatter, dbt.19-6-1774, begr.4-9-1776,
3 år gi.

Lov,
52.f. Maricke Poulsdatter/ dbt.29-11-1733 i Aaker, død 18-1-1822 son
undentagsenke i Rønne, 88 år gi.
Gift 13-1-1753 i Aaker med Mathias Hey, f.ca.1713 i Ibsker, begr.
2-2-1789 i Aaker, skifte 27-3-1789 på Hullegård, 44.sg.i Aaker.Bp A 74. Var søn af Andreas Hey, skifte 7-8-1765 i Listed, og
Beathe Christensdatter (1684-1767), der var datterdatter af kap
tajn Jens P.Koefoed, Maglegård, Østermarie - se Bp A 71-73*
Mathias Heys boede først i Aakirkeby, men da gården brændte lo-51760 (det var i deres maltkølle, ilden opstod - se side 54 i Aakirkebybogen 1346-1946), købte de Hullegård, 44.sg.i Aaker - se nr.49*
Efter mandens død flyttede enken til Rønne med døtrene.
8 børn, alle døbt i Aaker;
a. Johan Christian Hey Kofoed, dbt.16-8-1754, død I823 på
Store Bukkegård, 5o.sg.i Aaker.
Gift m.Margrethe Hansdatter Kofoed (1783-1824).

Bp A 74.

b. Hedevig (Hellevig) Lovise Mathiasdatter Hey, dbt.11-7-1756.
Gift I8-6-1790 i Aaker med Esper Mortensen Bohn, Rønne.

36.
c. Jens Kofoed Hey, dbt.7-lo-1759, begr.16-4-1760 i Aaker,
1/2 år gi.
d. Jens Kofoed Hey, fedt ca.1761.
e. Berthe Cathrine Mathiasdatter Hey, dbt.I3-II-I763, død
21-1-1815 i Rønne (af brystsvaghed), 5o år.
Gift i Rønne 17~12—1795 (trolovet 3—11 s.å.«) med enke
mand Gregers Mortensen Potter, tidligere gift med hendes
kusine Karen Kirstine Gregersdatter - se nr.51.
Boede I80I i Søndergade.
f. Matthis Kofod (Mathias Hey), hjemmedøbt, fremstillet 27-71766, død 1826, ejer af 44.sg.i Aaker.
Gift 1796 med Bodil Terchelsdatter (1778-1029).
g. Beathe Elisabeth (Elsebeth) Mathiasdatter Hey, dbt.21-41769. Gift 5-I2-I807 i Rønne med ungkarl Claus Christian
Holm.
h. Margrethe Lisbeth Mathiasdatter Hey, dbt.8-lo-1772.
Gift 3I-I0-I798 i Rønne med Peder Knudsen, født ca.1759,
død I9-5-I82I i Rønne af nervefeber, 62 år. Peder Knudsen var handskemager, men blev mere kendt som
“klog mand;'* (se P.N.Skougaard: Bornholms Beskrivelse
side 80:"Blandt slige Folk er i Rønne .... en fordums
Soldat eller Korporal, der fusker vekselviis paa Hand
skemageri og Lægekunst"); han blev endog hentet til Svaneke
for at kurere på Johan Nikolaj Madvigs fader - se Madvigs
"Livserindringer" side 18. Sin kone kunne han ikke hjelpe;
hun fik 5 gange et dødfødt barn. Ved Slutningen af l8o4
står der i Rønne kirkebog en række "anmærkninger til de
dødfødte," herimellem som nr.6:"Handskemager Peder Knudsens Søn. Konen har 4 Gange født Børn og altid døde. Aarsagen er Bækkenets Tranghed. De forrige Gange har Tangen
været i Brug, denne Gang blev den ikke brugt, men Giordemoderen forløste Konen."

37.
Feder Andersens børn med Elsebe th Rasch,
se nr.lé.
53. a. Anders Pedersen, dbt.15-12-1727, begr.6-2-1729 i Aaker,
1 år og 2 mdr.gi.
54. b. Helvig (Hedgvig) Pedersdatter, dbt.16-3-1729 i Aaker, begr.17-61779 i Ibsker, 5o år og 4 mdr.gi., skifte på Bækkegård, 17.sg.i
Ibsker 21-6-1779 (ØHS 1775/l8o3 fol.154 ff).
Gift 1: I5-I0-I749 i Aaker med 01e_Ipsen, f.1731, begr.26-8-1757
i Ibsker, 26# år, søn af Jep Olsen og Ellen Hansdatter, sk. 1733
og 1734 på I?.sg.i Ibsker, som Ole Ipsen overtog.
5 børn, se nedenfor.
Gift 2: (hjemmevielse) 28—lo-1757 i Ibsker med Lars Jensen, f.1724,
død 1791, 67 år, skifte 2o-6-179l på l?.sg.i Ibsker (ØHS 1775/l8o3
fol.523 ff).

„
J
7 børn, 3e nedenfor.

(Lars Jensen blev gift 2. med Karen Kirstine Pedersdatter Munch.
(1760-I832), der atter blev gift 2. med Christen Nielsen (1762I816). Sidstnævnte beholdt Bækkegård, da Jorddrotten Hans Larsen
havde solgt sin adkomst til den (skpr.).
Helvig Pedersdatters børn (alle døbt i Ibsker) var:
Af lste ægteskab;
a. Jeppe Olsen, hjemmedøbt, fremstillet 6-8-175o, død spæd.
b. Ellen Olsdatter, dbt.30-4-1752, død 19-3-1028 i Rønne* 75
år, som undentagskone fra Sejersgård.
Gift 11-1—1769 i Ibsker med ungkarl Michel Jensen, f.29-11741, begr.29-7-I813, 72 år, ejer af Sejersgård, 24.sg.i
Knudsker.
Deres børn kaldtes Sejer.

Se Bp A 87 og Bp B 68.

o. Dødfødt søn, begr.31-11-1753 i Ibsker. (31-11-1753 !.i kb.)
d. Elsebeth (Elseby-Elisabeth) Olsdatter, dbt.lo-12-1754, død
1821.
Gift 21—1—1774 i Ibsker med ungkarl Mogens Olsen Sommer
(175o-l82o) t Kaasegård i Ibsker. Kaldte sig senere Sommer
Kaas, hvilket navn børnene også brugtee. Jeppe Olsen, dbt.15-5-1757, begr.19-5 s.å., lo dage gi.
Af 2det ægteskab:
f. Ole Ipsen, dbt.2-9-1758. Boede 1791 P& 21.sg.i Poulsker. Gift 20-3-1777 i Ibsker med pigen Kirstine Cathrine Jens
datter fra Pedersker.

38.
g. Jena Larsen, dbt.7-4-176o. Boede 1791 på 15.vg.i Ib3ker.
Gift 1*. 1782 med Anna Dorothea Jensdatter (1753-1794-),
enke efter Jens Mogensen.
Gift 2: 13-2-1795 i Ibsker med Maren Jensdatter, f.1767.
h. Peder Larsen, dbt.26-1-1762, begr.21-2 s.å., 4 uger gl.
i. Hellevig (Hedvig) Larsdatter, dbt.11-12-1763, død I830.
Gift 3-I-I78I i Ibsker med Hans Jensen (1748-1826) Aarsdale. (21.vg.Ibsker).
j. Peder Andersen, dbt.28-7-1765, død 1823 på Slettegård, 25.sg.
i Pedersker.
Gift 1787 med Benedicte Kirstine Kjøller, f.1749.
(kaldte sig Peder Andersen Rasch).
k. Hans Larsen, dbt.lo-5-1767. Var i 1791 hjemme på 17.sg.,
24 år gl.
l. Karen Kirstine Larsdatter, dbt.26-12-1769, død 1833 i Rutsker.
Gift 1788 med Jens Hansen Rytter (1762-1831) på Kaasbygård,
3.sg.i Rutsker, søn af Hans Pedersen Rytter, 14.sg. i Aaker
(Ladegård eller Ryttergård).
55.c. Andera Pedersen Rasch, dbt.l8—5-173o i Aaker, begr.17-7-l8ol i
Rutsker, 73 år (!), kaptajn, ejer af Skovgård, 22.sg.i Rutsker,
skifte 8-6-I802 (NHS 1793/1614 fol.224). Var sandemand.
Gift I0-I0-I752 I Rutsker med Karen Jensdatter, dbt.7-4-173o i
Rutsker, begr.smst.23-4-l8ol, 69 år, datter af Jens Clausen og
Seigne Andersdatter på Skovgård, 22.sg.i Rutsker.
7 børn: alle dbt.Rutsk^r.
a. Elsebeth Andersdatter, dbt.2o-6-1755, begr.6-1-1787 i Rønne.
Gift m.Lars Andersen, feldbereder i Rønne - se nr.32.
b. Jens Clausen Rasch, dbt.15—4—1758, begr.smst.1-10-I8I3, sjer
af Puggegård, l.sg.
Gift 18-11-1789 med Valborg Jørgensdatter (1768-1823).
Hun gift 2. med Jacob Berthelsen {1779-1^39)•
c. Peder Andersen, tvilling, dbt.2-8-l?6l, begr.2o-9 s.å.Rutsker.
d. Anders Andersen Rasch, tvilling, dbt.2-8-I76I, til søs i 1787.
I I80I "hjemme, ej ved sin Forstands Brug.’* (FKT I80I).
e. Peder Andersen Ra«ch, dbt.4-3-1764, død 1837
21.sg.i Rutsker
Gift 1795 med Aina Kirst

Bakkegård,

ma-e.-odatter (1774-1843).

39.
f. Helvig Lovise Andersdatter Rasch, dbt.15-3-176?, død 1848.
Gift 2-11-1792 i Rutsker med Cie Clausen Schou (176I-I834),
Skovgård, 22.sg. i Rutsker, senere Bakkegård, 21.sg., søn
af Claus Olsen Schou (1731-1787) og Sidsele Pedersdatter
(1735-1771), 21.sg.i Rutsker.
g. Claus Andersen Rasch, dbt.3o-12-17o8, begr.15-7-177o i Rut
sker, Pg- år gl., død af kopper.
56.d. Gertrud Pedersdatter, dbt.3o-3-1732, begr.25-3-1734 i Aaker, 2 år gl
51.e. Kirsten Pedersdatter, dbt.27-4-1734 i Aaker.
Gift li 1-3-1755 i Aaker med. enkemand Hans Pedersen, f.1698 i Rø,
begr.14—1o-l76l i Pedersker, 63 år, søn af Peder Espersen, sk.12—6—
I731 på Baastadgård, l.vg.i Rø, og Signe Madsdatter, sk.8-1-1722
smst. (Hans Pedersen var gift 1. 1727 med Peder Rasmussens enke
Anna Michelsdatter på Sandegård, 2?.sg.i Aaker, begr.1-7-1754,
62 år og 2 mdr.)
lians Pedersen købte 2o.sg.i Pedersker "Ved Kirken" (nu Damnfigård ).
1 barn, se nedenfor.
Gift 2:13—2-1762 i Pedersker (med kgl.bevilling for slægtskab) med
Herman Clau9en Rasch, f.1732 i Rønne, død 4-8-1789, begr.8-8 i Pe
dersker, 57 år og 7 mdr.gi., degn i Pedersker (SSD 2o7)>
Om ham skriver sognepræsten Han3 Ancher Langhorn i kirkebogen:
"I789- 8/8 begr.Sognedegnen her til Menigheden, Herman Clausen Rask,
som døde samme Dag som ovenstaaende Malene (dvs. 4.august) Kl.9^
Middag, 2de Timer efter at han af mig var blevet betient, og med
mig taget en meget kierlig Afsked. Han hafde i sin Ungdom frequenteret Helsingør Skole, men ved Academiet blev ej kiendt, og der
efter kom han paa en Skriver Stue her paa Landet og reyste i nogle
Aar paa Skivter, indtil han i sit 3ote Aar indlod sig i Ægteskab
med en Bonde Enke her i Sognet, med hende fik han en meget god
Gaard, og da han kunde meget godt siunge, læse, skrive og regne,
blev han omsider paa gode Recommendationer, da han nogen Tid hafde
forrettet Tienesten for den forrige Degn, efter sammes Død kaldet
hertil, og forestod dette Embede meget vel i 12 Aar. Hans Sygdom
var en Pleuris, som i 6 Uger bestandig holdt ham ved Sengen. Hans
Alder var 57 Aar og 7 Mdr."
2 børn:

4o.
Af lote ægteskab:
a. Peder Hansen, f.1757» begr.5-5-1765 i Pedersker, 8 år gi.
Af 2det ægteskab:
b. Hans Hermansen Hasch, dbt.2-lo-l?62 i Pedersker, død I830 på
2o.sg.smst.
Gift 2—3—1784 i Nylars med Ane Catrine Madsdatter Engel,
dbt.29-5-1763 i Nyker, død 8-6-1817 i Pedersker, datter af
Mads demen Engel, 14.vg. i Nyker, og Ellen Kirstine TorkiIdsdatter.
(Hans Rask var "klog mand" - se PIB lo5)c. Elsebeth Kirstine Hasch, dbt.lo-8-1771, begr.3o-3-1776,
4 år gi.
58.f. Elseby Pedersdatter, dbt.13-7-1735 i Aaker {ved moderens begravelse),
begr.27-7 s.å. i Vestermarie, 14 dage gi.
Peder Andersens børn med Anne Dorthe Gregersdatter,
se nr.lé.
59«g* Elsebye_(Elsebeth) Pedersdatter, dbt.lo-9-1738 i Aaker, begr.
25-II-I808 i Nylars, 7o år gi.
Gift: I5-3-I760 i Aaker med Hans_Mortensen, f.ca.1726, begr.15-61789 i Nylars, 63 år gi., død af Apoplexie-Slag, ejer af Tingfogedgård, 33.sg.i Nylars.
Han var gift 1. med Margrethe Jespersdatter Munch, begr.29-12-1759
i Nylars, 28 år gi., datter af Jesper Jensen Munch i Aaker (viet
der 21-1o-l754) og havde i dette ægteskab en datter: Margrethe
Hansdatter, gift med Anders Andersen, 28.sg.i Pedersker.
9 barn:
a* Anders Hansen, dbt.1-2-1761 i Nylars, begr.l-é-177o, 9 år
gi.{sandsynligvis død under koppe-epidemien dette år).
b. Helvig Hansdatter, dbt.19-6-1763, begr.11-9-1763, 13 uger gi.
c. Hellevig Hansdatter, dbt.25-1-1765 i Nylars.
Gift 26-7-1786 i Nylars med ungkarl Søren Jørgensen, f.1757.
Boede Storegade i Rønne (PKT l8ol nr.142) og var slagter.
Hos dem boede "Slseby Pedersdatter, 64 år, konens moder,
lever af undentag fra 33.sg.Nylars.
To døtre: Margrethe og Anne på 13 og 9 år. - Margrethe
begr.l-2-l8o9 i Nylars, 21 år og 3 mdr., død af skarla
gensfeber.

41.
d. Peder Hansen, dbt.15-3-1767 i Nylars.
e. Morten Hansen, dbt.7-5-1769, død 12-11-1833 som ejer af 33sg.Hylars.
Gift med Maren Kirstine Munch, f.1779.
f. Anne Dorthe Hansdatter, dbt.9-2-1772 i Nylars, død 1792,
sk.28-1-1792 på 33.sg.i Nylars (VHS I786/I808 fol.4o5).
g. Anders Hansen, dbt.2-lo-1774, død 5-4-1838 på l.sg. Nylars,
(Engegård).
Gift I0-3-I8I0 med Bodil Kirstine Hansdatter, dbt.25-71790 i Nylars, datter af Hans Johansen (1759-1827) og
Anna Jensdatter (1766-ISU) på Engegård, l.sg. i Nylars.
h. Hans Hansen, dbt.6-7-1777 i Nylars. Solgte 1795 sin ret til
33«sg. til sine brødre og boede I80I hos svogeren Søren
Jørgensen i Rønne.
i. Elsebeth Malene Hansdatter, dbt.2o-2-178o, begr.3-5-1788
i Nylars, 8 år og 2 mdr.gi.
60.h. Hans Pedersen, dbt.26-6-174o i Aaker, begr.2-6-1786 i Bodilsker,
46 år minus 5 dage, skifte 3-5-1792 (SHS I76I/1606 fol.42, fortsat
fol.75 efter proces og dom 9-9-1793}
Gift 4-6-I763 i Østermarie med Agnethe Elisabeth Funch, dbt. 3-6I723 i Østeimarie, begr.ll-lo-1786 i Neksø, 64 år, sk.I3-I0-I786,
datter af sognepræst i Østeimarie Clemmed Didrichsen Funch (I68II732) og Elsebe Marie Koefoed (1690-I765 - se Bp B 29). - Agnethe
Funch var enke efter Gabriel Larsen KoeToed (I7o5-176o) på Maglegård, 5«vg.i Østermarie, som Hans Pedersen beboede i nogle år se Bp B 3o. Flyttede derefter til Lille Kannikegård, lo.vg. i Bo
dilsker (1826 lagt under Store Kannikegård), hvor Hans Pedersen
døde. Var løjtnant.

barn*

a. Elsebeth (Elisabeth) Marie Hansdatter, f.15-3-1766, dbt.
25-3 i Østermarie, død 2o-l-l8o9, begr.31-1 i sit 43'
Aar i Østermarie. ("Madame Elsebeth Marie Hansdatter,
Jep Jørgen Kofoeds Hustru til Kofoedgaard, en sand sagt
modig, dydig og gudhengiven ... (kvinde?), var sygelig
næsten hele sin Livstid af Mavekrampe, til sidst Tæring."
østermarie kb.)
Gift 24-11-1781 (l5i år gi.) i Østermarie med Jep Jørgen
Kofoed, dbt.4-9-1751, død II-3-I836, Kofoedgård, 23.sg.
Østeimarie, søn af Jørgen Kofoed (1726-1778) og Margrethe
Pedersdatter Ipsen (1724-1800) smst.

BS 13/171.
8 børn.

42.
61.i, Gregers Pedersen, f.1743 (ikke fundet i Aaker kb.), død 23-3-1815
i Rønne.
Gift 23-II-I778 i Aaker med Margrethe KcgenB Jensensdatter, f.1758,
begr.i Aaker 9-7-1799, skifte 7-11-1799 (SHS I761/1806 fol.235) på
41.sg.Lille Hallegård i Aaker. Tilsynsværge for de 6 børn (mellem
18 og 4 år) er dere3 morbroder Hans Kofoed på 5o.sg.(Store Munkegård) i Aaker; men dette er vistnok en fejl i skpr. - Eans Kofoed
er formodentlig gift med børnenes moster; hans hustru hed Ane Eli
sabeth Kogensdatter,
Gregers Pedersen og hustru boede førat nogle år i Poulsker, hvor de
4 ældste børn er født (på Stavnsgård, 5.vg.), derefter på Store Bak
kegård, 38.sg.i Aaker, begge steder formodentlig på pant. Ved skif
tet forevistes et købebrev på 41.sg. af 13-12-1792. - Enkemanden
tilbød ved skiftet at give hver af børnene 2o sldr. mod selv at til
svare gælden, og da tilsynsværgen forklarede, at dette var til bør
nenes tarv, sluttedes skiftet hermed.
Gregers Pedersen flyttede til Rønne og boede ved folketællingen
I80I i et hus i Klingegade (nr.129 på listen) med de 5 yngste børn.
Len ældste datter var enepige hos hans broder Poul Ancher - se nr.
65. - Gregers Pedersen er "58 år, daglønner, enkemand efter lste ægte
skab."

Tidligere "sergeant."

børn*

a. Anna Dorothea Gregersdatter, dbt.2o-2-178o i Foulsker.
Gift 27-3-1802 i Rønne med ungkarl Claus Madsen.
b. Søn, f.lo-l-1782, begr.2o-l s.å.
c. Karen Kirstine Gregersdatter, dbt.19-1-1783 i Poulsker.
d. Peder Andersen Gregersen, f.7-8-1785 i Poulsker, dbt.13-8.
e. Hedevig Gregersdatter, dbt.12-6-1788 i Aaker, begr.20-8 s.
å., død af kopper.
f. Anders Larsen, dbt. 26-7-1789 i Aaker.
g. Gregers Christensen, dbt.7-3-1792, begr.28-3-s.å. i Aaker.
h. Gregers Christensen, dbt.20-2-1793 i Aaker.
i. Helvig Gregersdatter, dbt.3-1-1796 i Aaker.
62.j. Malene (Magdalena} Pedersdatter, dbt.24-6-1745 i Aaker, død

21-5-1828 i Vestermarie, 83 år gi. som undentagskone på 51.sg.
Gift 8-11-1766 i Aaker med Hans Olsen Sonne, dbt.2-2-1739 i Aaker,
død 21-3-1819 i Vestermarie, 80A år gi., som afskediget premier
løjtnant af infanteriet og undentagsmand på 51-3g‘.» søn

01®

Edvardsen Sonne (I7o9-1765) og Karen Jespersdatter Munch (I7o9-

43.
1774) på St.Loftsgård, 28.sg.i Aaker - se Bp A 129.
Boede på Søgård (Randkløvegård), 19.sg.i Østermarie til 1786, der
efter Pilegård, 51.sg.i Vestermarie.
8 børn, alle dbt.i Østermarie.
a. Ole Edvardsen Sonne, dbt.6-9-1767.
b. Anne Dorthe Hansdatter Sonne, dbt.6-9-1769.
Gift 1793 med Peder Hansen Busch (1734-1821) på Buskegård,
24.sg.i Østermarie.
c. Karen Hansdatter Sonne, dbt.8-12-1771, død 1854.
Gift 1798 i Vestermarie med Lars Ipsen (1766-1858) på
Sosegård, 28.sg.i Vestermarie.
d. Peder Andersen (senere Hansen) Sonne, dbt.28-4-1774, død
1833 på Frigård, 15-vg.i Vestermarie.
Gift med Valborg Jensdatter, f.1774.
e. Hedevig Hansdatter Sonne, dbt.4-4-1776, begr.28-3-1777,
1 år gi.
f. Jesper Munch Sonne, dbt.28-1-1778, død 1854 på Pilegård,
51-sg.i Vestermarie, kaptajn.
Gift 18I0 med Margrethe Christine Bidstrup (1781-1854).
g. Malene Hansdatter Sonne, dbt.l-ll-178o, død 1857Gift I2-IC-I8II med Hans Pedersen (1775-1858) på Brandegård, 22.sg.i Vestermarie.
h. Elsebeth Hansdatter Sonne, dbt.7-8-1785.
Gift 20-3-I813 i Vestermarie med Mads Nielsen Kure, for
pagter på Præstegården.
En del af efterslægten findes i Kr.Kures stamtavler over slægterne
Bidstrup og Kure (på Centralbiblioteket i Rønne).
63.k. Peder Pedersen, dbt.4-12-174? i Aaker.
64.1. Haagen_Pedersen, dbt.26-4-175o i Aaker.
«
65.ni- Poul_Ancher ^Pedersen), dbt.7-12-1753 i Aaker, død 5-9-1827 smst.,
74 år gi., som ehke-og undentagsmand på Spidlegård, 2o.vg.i Aaker.
Gift 1: 25-1-1775 i Aaker med Elsebeth Cathrine Muller, dbt.22-61756 i Aaker, begr.l6-3-l8ll i Rønne, 53 år gi., datter af proprie
tær Poul Anthoni Muller (1693-1764), Vallensgård, Aaker, og hans
2den hustru Cathrine Magdalene Koefoed (1732-1795) - BS 11/144,
MMS 4 og 9 aamt Bp B 31.

ingen børa.

Gift 2: I7-I-I812 i Rønne (hjemmeviede) med fru Sara Randers,
f.ca.1754, død i Rønne 2o~12-l8l4 af apoplexi, datter af sognepræst

44.
i Hasle—Rutaker Lara Lauritsen Randers. (I71o—I780) og dennes første
hustru Anna Henrikke Barbye.
Sara Randers havde veret gift to gange før: 1, ca.l7é8 med landsdom
mer Ancher Anthoni Miller (1718-1773) d.yngre, Spidlegård, 2o.vg« i
Aaker (MMS 4). 2, med kaptajn Thor Hansen West (1752-I8o9), søn af
Hans Pedersen, Loftsgård, 23-sg.i Vestermarie.
Poul Ancher (kaldte sig ikke Pedersen) var tegl-og porcelænsfabri
kant, bosat i Storegade i Rønne.
Ved folketællingen I80I bestod husstanden af følgende medlemmer;
1. Poul Anker, 47 år, husbonde, teglfabrikant.
2. Elsebeth Miller, 45 år, hans kone, begge i 1ste ægteskab.
3. Kirstine Kløiler, 9 år, konens søsterdatter.
4. Jens Madsen, 37 år, avlskarl.
5. Anna Gregersdatter, 22 år, enepige.
Søsterdatteren (Kirstine Kiøller) der var moderløs, blev 4-8-1809
i Rønne gift med styrmand Peder Eskildsen Dick og I818 moder til
forfatteren Carl Peter Dick - se V.Svendsens artikel BS 37/37-43.
66. n. Lars Pedersen, dbt.23-1-1757 i Aaker, begr.4-4-176o, "lidet paa
4de Aar gi.*'
Kirstine_Beriidsdatters børn_med Jep Hansen,
se nr.17.
67. a. Ellen Ibsdatter, dbt.19-4-1716 i Østerlars, død ca.1746.
Gift I6-I0-I739 (trolovet 15-7-1739) i østerlars med pioraas_Jørgen
sen, Kiellingeby, Pedersker (2.sg.), skifte 28-5-1766 på Julsgård,
4.sg.i Bodilsker (SHS 1762/82 fol.lo2 ff)
1 barn vides:
a. Jep Thomasen, født oa.1742.
Var ved skiftet efter faderen 1766 "ungefær 24 Aar, farende
til Søs udenlands fra Kiøbenhavn. ” Farbroderen Ole Jørgen
sen, 22.vg.i Aaker; blev sat til kurator for ham - se nr. 46.
Thomas Jørgensen var gift 2. med Anne Mortensdatter, datter af Mor
ten Larsen, sk.12-5-1755 på 4.ag.i Bodilsker, og beboede dennes
gård til sin død, hvorefter gården blev overtaget af jorddrotten
Hans Mortensen, Annes broder, der midlertidigt havde beboet en
gård i Poulsker. - I sidste ægteskab havde Thomas Jørgensen 7 børn.
Mellem disses værger er en anden farbroder: Mogens Jørgensen, 7.3g.
i Poulsker.

45.
68. b. Giert nid,Ibsdatter, dbt.lo-5-1719 i Østerlars.
Gift 31-12-174o (trolovet 25-ll-174o) med Ole Rasmussen, Pilegårds
grund, Bodilsker.
69. c. Sidsele Ibsdatter, dbt.19-3-1724 i østerlars.
Gift med Hans_Hansen, 43.sg.grund, Østerlars. Er antagelig den
"Hans Hansens Hustru”, som blev begravet 16-4-1795 i østerlars,
”i 3it Alders 73 Aar. Hun døde af Brystsygdom.”
70. d. Bodil Ibsdatter, dbt.14-5-1726 i østerlars.
Gift 3-12-1751 (trolovet 22-10-1751) i Østerlars med Mads Larsen,
udbygger på Elleskovsgårds grund (43.sg.grund}.
3 børn vides;
a. Jeppe Madsen, dbt.3-7-1752 i Østerlars.
b. Jens Madsen, dbt.13-lo-1754

do.

c. Karen Kirstine Madsdatter, dbt.28-5-1758 i østerlars.
71. e. Esper Ibsen, dbt.24-4-1729 i Østerlars, begr.5-ll-l8o2 i østerlars,
død "af Alderdom og Biys tsygdom.’’
Gift 1: 29-I2-I752 i østerlars med Kirsten Nielsdatter, f.1737,
begr.20-2-179o i Østerlars, ”død af stærk Mave Sygdom og Hoste,
som satte sig til Vattersot,” datter af Niels Jørgensen og Kirsten
Pedersdatter (I7o3-177o) på St.Spagergård, 41.sg.i østerlars.
5 børn vides ;
a. Marie Kirstine Espersdatter, f.ca,176o,
Gift med Hans Jensen, 17«sg., Bækkegård i Nyker.
b. Kirstine Espersdatter, f.ca.I763,
Gift med Hans Nyegaard, Nyker.
c. Hans Espersen, f.ca.1765 i Østerlars, død I823 i Nyker.
Gift 1; 1786 med Ane Pedersdatter (I76o-179o).
Gift 2; med Ellen Kirstine Hansdatter, f.1767.
Boede I786-I790 på 26.sg.i Nyker, købte derefter Lillegård,
11.sg.i Nyker.
d. Ellen Espersdatter, dbt.l2-lo-1766 i Østerlars, død far for
ældrene .
e. Jep Espersen, f.ca.1769 i Østerlars, død 1837 på Yppernegård,
5.sg.i Nyker.
Gift med Margrethe Hansdatter (1772-1846).
Esper Ipsen gift 2: 19-ll-179o i østerlars med Karen_Hansdatter,
dbt.26-I0-I760 i østerlars, begr.4-9-l8o4, datter af Hans Svendsen
(I727-I796) og Anna Cathrine Hansdatter (1736-1799) på Kjeldsebygård,

46.
2o.sg.i Østerlars. (Karen Hansdatter gift 2. med Peder Jensen Piil}
3 børn vides :
f. Ellen Kirstine Espersdatter, f.1791, død 1867 i Østerlars
Gift l8o8 med Hans Henrik Christensen (I789-I869), 43.sg.
i Østerlars.

BS 28/88.

g. Anna Margrethe Espersdatter, dbt.14-12-1794 i Østerlars.
Gift 5-I2-I829 i København (Garnisons) med Hendrik Laursen
Rounholdt.
h. Karen Christine Espersdatter, f.11-1-1799» død 7-8-l8o5.
Åndssvag.

Barbro_Berildsdatters børn med Christopher Hansen,
se nr.l8.
72. a. Christian Christoffersen, f.1711, begr.9-3-1749 i Allinge, skifte
begyndt 4-3 og sluttet 3o-6-1749 (HBS 1742/87 fol.42 ff), borger
i Sandvig.
Gift 1: med Inger Pedersdatter,

begr.6-3-1748 i Allinge,

skifte 11-3-1748 (HBS 1742/87 fol.29), datter af Peder Pedersen
i Sandvig, sk.6-4-1729, og Johanne Olsdatter.
4 børn, se nedenfor.
Gift 2: 1748 med Kirstina Hansdatter, datter af Hans Pedersen
i Rutsker.

1 barn.

(Kirstina gift 2. ll-3-175o (trolovet 28-l-175o) med Hans Hansen
Sterch i Sandvig).
Christian Christoffersens børn var:
a. Christopher Christiansen, dbt.7-3-1736 i Allinge (båret af
farmoderen Barbara Hans Nielsens).
b. Sidsel Christiansdatter, dbt.8-9-1737, begr.26-12-1737 i
Allinge.
c. Sidsel Christiansdatter, dbt.7-12-174o i Allinge.
d. Dødfødt barn, begr.9-8-1744 i Allinge.
Af 2det ægteskab:
e. Anna Kirstine Christiansdatter, dbt.15-6-1749, begr.2-2-1760.
73. b. Hans_Christoffersan, f.1714 i Sandvig. Var ved skiftet efter mode
ren 2-11-1751 "myndig, fraværende." Tilsynsværge blev Michel Mon
sen Torn af Sandvig.
74. c. Christoffer Christoffersen, f,17l8 (efter faderens død) og begr.
6 uger gi.

47.
Barbro Berildsdatters_barn med Hans Jensen,
se nr.l8.
75. d. Borrita_Hansdatter, dbt.februar 17 2o, begr.9-6-172o i Allinge.
Barbro_3erildsdatters børn med Rasmus Jensen,
76. e. Lisbeth_Rasmusdatter, dbt.lo-5-1722 i Olsker.
Gift med Hindrich (Henrik) Huusfelt.
Var til stede ved skiftet efter moderen 2-11-1751.
77. f. Sidsel Ragmusdatter, dbt.23-12-1724, begr.19-1-1727 i Allinge,
"i sit 3die Aar."
78. g. Sidsel Rasmusdatter, dbt.i Allinge 23-1-1728.
Var ved skiftet efter moderen 2-11-1751 "fraværende i Kiøbenhavn,
paa 21.Aar gl."
Elseby Berildsdattersbørn med Bertel Johangen,
se nr.19.
79. a. Johan Bertelsen.
Var i 1748 "fodgarder i Hs.Maj.Landmilita i København" og kom til
stede, inden skiftet efter faderen sluttedes lo-6-1748.
80. b. Elisabeth Bertelsdatter, født 1711, begr.1-11-1768 i Allinge, 57 år gl
Gift 19-I-1738 (trolovet lo-ll-l?37) i Allinge med PederPedersen
Hammer, født ca.l?l6, død 5-11-1761, avlsbruger i Sandvig, skifte
I8-II-I76I, fortsat 18-1-1762 (HBS 1742/87 fol.2oo ff), søn af
Peder Pedersen, sk.6-4-1729 (omkom på søen), og Johanne Olsdatter
i Sandvig (se stamtavle over slægten Hammer v.Jul.3idstrup).
8 børn:
a. Sidsel Pedersdatter, dbt. 10-5-1739, død 11-7-1791 i Sandvig.
Gift 5-11-1762 med Jens Jensen Hammer, borgerkaptajn i Sandvig,
f.1737, begr.29-II-I804, 6? år 2 uger gl.

13 børn.

b. Peder Johan Hammer, dbt.8-4-1742, død 4-2-1787, skipper og
avlsbruger i Sandvig.
Gift 3 gange: 1, Inger Margrethe Giversdatter (I74o-177l),
2, Anne Margrethe Hielsdatter (1739-1774) og 3, Maren Kir
stine Jørgensdatter (1752-l8o3)Maren gift 2. med Jacob Hansen Holm, - se stamtavlen over
Familien Jespersen s.16.
c. Bente Pedersdatter Hammer, dbt.ll-lo-1744, død 14-12-1813
i Sandvig.
Gift 2I-II-I767 med Anders Hansen Kaas (1743-1798) i Sandvig.
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d. Haagen Pedersen, dbt.12-3-1747, død 22-5-1762 i Sandvig,
ca.l5 år gi., "som døde hos sin Moder, Enken. Lisbeth sal.
Peder Hammers i Sandvig." Skifte 15-6-1762 (HBS 174^/87
fol.21o).
e. Johan Pedersen Hananer, dbt. 15-6-1749.
f. Jens Pedersen Hammer, dbt,15-lo-1752, død spæd.
g. Jens Pedersen Hammer, dbt.28-4-1754.
h. Elizabeth (Lisbeth) Pedersdatter Hammer, dbt.l6-lo-l757Værge : hendes slægtning Esber Ipsen på Elleskovsgård i
østerlars - se nr.71.
Peder Hammer ejede og beboede en trelænget gård i Sandvig, i 1761
sat for 15o sldr. Let var formodentlig svigerforældrenes (Bertel
Johansens) gård, for ved skiftet 176l er der indført:"Lette stervbo
(dødsbo) var behæftet med en pretention, nemlig at enkens moder
Elsebye Bertel Johansens her af boet efter akkord skulde forsynes
med fornøden ophold sin lives tid og anstændig begravelse efter
hendes død; da som sligt ikke forhen er indført i boets pretentio
ner, erbød enken sig selv dertil og for sin egen del at ville svar®
med så skiel, at hendes børns gods må stå rentefrit."
Kirstine Knudsdatters børn med Jep Mogensen,
se nr.2o.
81. a. Blsebye Ibsdatter, født 1-5-1714 i Aaker, dbt. lo-5 s.å.
82. b. Arist_Ibsen, dbt.31-5-1722 i Aaker.
Haagen Knudsens børn med Annike Torkildsdatter,
se nr.21.
83. a. Knud_Haagensen, dbt.7-1-1725, begr.15-8-1725 i Aaker, 7 mdr.gi.
84. b. Barbara Haagensdatter, dbt.19-1-1727 i Aaker, begr.26-3-1774 i
Pedersker, 45 år, skifte 11-4-1774 (SHS 1762/82 fol.267).
Gift 1: ca.1758 med enkemand Peder_Nielsen, f.l693, begr.7-41760 i Pedersker, 67 år, ejer af Tornegård (Bonaveddegård) 3o.sg.
i Pedersker.

barn, se nedenfor.

Gift 2: 25-8-I760 (trolovet 1-8) i Pedersker med "Skræddergaards
Sønnen'' Hans Jensen (senere_kaldet Thorn), f.1738.
2 børn, se nedenfor.
Hans Jensen Thorn fik 25-I-I769 skøde på 3o.sg.i Pedersker. Var
ved folketællingen I787 bosat på 3o.sg.som gårdejer og kirkeværge,
gift 2. med Engel Nicolajsdatter (1749-I828}.
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Barbara Haagenadatters børn:
a. Haagen Pedersen, dbt.19—3—I760 i Pedersker (overlevede moderen)
b. Anneke Hansdatter, dbt.27-3-1763, begr.12-11-1769, gl.6£ år.
"Hun druknede i Aaen, da hun vilde i Selskab med en liden
Broder gaa over Peder Lars1 Gange-Træ, at plukke Slaaen." "177o Lom lætare (25/3) Hans Jensen og Hustrue paa Tomegaard offentlig Skrifte, formedelst at deres Barn, 6 Aar
gi., ved deres Uagtsomhed druknede. "(Pedersker kb.)
c. Seine Cathrine Hansdatter, dbt.5-3-1766, begr.22-12-1776 i
Pedersker. "Dom 4.Adv.l776 begr.Hans Jensen Toraegaard
hans Datter* aom hafde et stærkt Slag, og desuden taabelig,
gi.11 Aar, hendes Havn Seine."
85.c. KnudHaagensen, dbt,19-ll-173o i Aaker, død 6-6-1796 i Kønne, begr.
11-6, 68 år, skifte 14-6-1796 (RKS I?8l/l8o5 fol.324).
Gift 6-2-I76I i Rutsker med Maren_LIargrethe Hansdatter, dbt.19-31738 i Rutsker, død I783 i Knudsker (lakune i kb.), skifte 3o-61783 på Kirkebogård, 8.vg.(VHS 1782/85 fol.171), datter af Hans
Adolphsen på Aahalsegård ("Paa Ulehals"), 35-sg'. i Rutsker, og
Elisabeth Larsdatter, sk.1763.
Knud Haagensen beboede Lille Krusegård, 19.sg.i Aaker, mens brode
ren Gregers var mindreårig. Købte Holmegård, l8.sg.i Nyker, da denne
gård blev lovbudt (efter proces) til slægten af jcrddrottens stiffader Niels Andersen .

-

Solgte l8.sg.i Nyker og købte 14-9-

l?8o Kirkebogård, 8.vg.i Knudsker af Jens Jensen Birck. Ved skiftet efter moderen tilbød Knud Haagensen at give hver af de
4 sønner loo sldr., datteren 5o, og da retten efter et overslag
over boets værdi fandt, at det var til arvingernes nytte, blev til
budet antaget, dog at datteren også fik loo sldr.
Knud Haagensen flyttede senere til Rønne, hvor han ved sin død
beboede et hus med have i østre Kvarter.

-~ .

12 børn:

a. Hangen Knudsen, dbt.7-3-1762 i Nyker.
b. Lisbeth (Elisabeth) Knudsdatter, dbt.2o-3~1763 i Nyker.
c. Torkel Hansen, tvilling, dbt.23-4-1764, begr.27-5-s.å.i Nyker.
d. Udøbt tvillingsøn, begr. 23-4-1764 i Nyker.
e. Torkel Hansen, dbt.5-lo-1765» begr.19-2-1766 i Nyker.
f. Annike Knudsdatter, dbt.3-12-1766, begr.14-12 s.å.
g. Torkild Knudsen, dbt.9-9-1768 i Nyker.
h. Hans Knudsen, dbt.21-l-177o, begr.22-7 s.å., død af kopper,
i-år.

5o.
i. Anneke Knudsdatter, dbt.28-8-1771, begr.15-9 s.å., 18 dage gi.
j. Hans Knudsen, dbt.3-7-1773 i Nyker.
k. Datter, begr.4-3-1777 i Nyker, 6 dage gi.
l. Jens Horten Knudsen,

dbt.2o-7-1778 i Nyker, død før faderen.

86. d. Torkild Haagensen, dbt.11-5-1732 i Aaker, begr.7-4-1799 i Aaker.
Gift 26—le—1757 i Aaker med Anna Lisebeth Jensdatter, begr.23“91772 i Aaker, datter af Jens .... og Kirstine Larsdatter (sk.3-21762 i Rønne, gift 3. med Per IsachBen).
Anna Lisebeth. var enke efter Hans Jensen* sk. 2-9-1751 {ELS 175o/6l526) på Fårebyg&rd, 23.vg.i Aaker, som Torkild Haagensen beboed«
som opsidder til hustruens død.
Han var ved folketællingen 1787 logerende på 19.ag.i Aaker hoa
broderen Gregera (nr.88) og var da enkemand efter late ægteskab.
1 barn:
a. Haagen Torkildsen, dbt.25-2-1759 i Aaker.
87. e. Bartha Haagensdatter, dbt. 25-10-1735 i Aaker, begr.5-11-18ol i
Rønne, 6? år.
Gift 7-1-1767 i Rønne med Johan Siversen Smidt, viBtnok sømand.
Tar ikke hjemme 1787 (PKT), hvor Bartha Haagensdatter er husejer
i Endeløs Stræde i Rønne (nr.397 på listen), gift, spinder, og bor
sammen med sin 2o-årige datter, der er ugift og væver. I I80I (FKT)
er Bartha Hogensdatter (kaldes fejlagtig Martha) enke, 72 år (!),
bor i Snoregade (nr.199 på listen) og ernærer sig ved at spinde.
1 barn vides :
a. Barbra (Barbara) Johansdatter, dbt.3-5-1767 i Rønne.
88. f. Gregera Haagensen, dbt.8-6-1738 i Aaker, begr.l4-8-l8o9 smst,
71 år, ejer af Lille Krusegård, 19»sg.i Aaker.
Gift

27-2-I76I i Pedersker med GiertrudHansdatter, f.1733,

begr.24-2-1762 i Aaker. (Af Aaker kirkebog:"1762. 24/2 begr.Gregers
Haagensens Hustrue Giertrud paa Barselseng med Tvillinger, som endnu
begge ere levende. Hun var 29 Aar gi." - Le hjemme døbte pigebørn
blev fremstillet samme dag). Giertrud var datter af Hans Henrichsen på Stenbaltregård, 27»sg-i Pedersker, sk.1-6-1735 (BLS 1733/36277) og Margrethe Andersdatter, sk.9-4-1768 på 8.sg.i Pedersker
(SES 1762/82-138), gift 2. med Peder Jensen, sk.l?6l.
2 børn, se nedenfor.
Gift 2: 23-7-1762 i Pedersker med Seine Jensdatter, dbt.2-7-1739
i Ibsker, begr.24-1—l8o7 i Aaker, 67 år, datter af Jens Jensen
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(1693-1765), sk.II-6-I765 (SHS 1762/82 fol.81 ff), og Kirstine
Jepsdatter

(I7o2-178l), son boede på Frigård, 12.vg.i Povlaker,

senere "Hechenfeldt" i Ibsker og sidst på 2o.sg.grund i Pedersker.
Seine var broderdatter af den afdøde hustrus stiffader Peder Jen
sen og opholdt Big på 8.sg,(nu Brogård), og sognepræsten skriver
derfor:"1762 - 25.Juni trolovedes Enkemanden Gregers Haagensen af
Aflkier med Seine Jens Datter fra Peder Jensens i Billegrsv, hvor
han Aaret tilforn fik Datteren, nu Pigen i Huset."
lo børn.
Af 1ste tagte skab:

a. Annike Gregersdatter, tvilling, hjemmedøbt, fremstillet
24-2-1762 i Aaker, begr. 1-7-1772, lo£ år, død af mæs
linger.
b. Giertrud Gregersdatter, tvilling, hjemmedøbt, fremstillet
24-2-1762 i Aaker, begr. 7-3-1762, 3 uger gl.
Af 2det ægteskab:
c. Haagen Gregersen, dbt.24-4-1763, begr.23-8-1763, 18 uger gl.
d. Giertrud Gregersdatter, dbt.2-9-1764 i Aaker, død 4-9-l84o
I Aaker, 76 år.
Gift 1: 4-7-I78I i Aaker med Lasse Hansen, f.1739» begr.
17-5-1786, 47 år. (1 søn Hans, begr.29-3-1785, 2 år, død
af mæslinger).
Gift 2: 25-8-1786 med løjtnant Hans Conrad Koefoed (1767I829) på Lauegård, 34.sg.i Aaker.
Efterslægt: se Bp A 60 og Stamtavlen over Lauegårdsfamilien.
e. Barbara Gregersdatter, dbt.9-8-1767 i Aaker, død 14-3-1848
i Aaker, næsten 81 år.
Gift 3-4-I789 i Aaker med Lars Larsen Grødby (1755-1829),
Lille Duegård, 46.sg.i Aaker.
f. Haagen Knudsen Gregersen, dbt.18-6-1769 i Aaker, død 1842.
Gift I8o7 med Bodil Kirstine Esperßdatter (1765-1829) på
Skovgård, 26.sg.i Aaker, enke efter Lars Olsen (1765I&06) smst.
g. Jens Gregersen, dbt.18-4-1773 i Aaker, løjtnant, død 8-8-

1824 i Knudsker, 55 år.
Gift 1: 8-8-I803 i Knudsker med iiargrethe Koefoed (Bp B 72),
dbt.21-4-I776, død I8-5-I818 på Store Almegård, 26.sg.i
Knudsker. Tar enke efter Herman Kofoed Stender (1764-I8o2)
smst.

52.
Gift 2: 2o-ll-l8l8 i Pedersker med Elisabeth Kirstine
Rasch, f.21-12-1798, datter af Hans Raech, 2o.sg. i Peder
sker - se nr.57.
h. Annike Gregersdatter, dbt.14-9-1775, død 18-1-1829 i Aaker,
5^ år.
Gift 1: 23-11-1792 i Aaker med Jens Jensen Munch (1773—
I8I0), 47.sg.i Aaker.
Gift 2; 11—4—1812 i Aaker med Rasmus Hansen Juul (1779—
I834) på Stangegård, 35.sg.i Aaker.
i. Dødfødt datter, begr.21-11-1777 i Aaker.
j. Søn (navn ikke anført i kirkebogen), tvilling, hjemmedøbt,
begr.25-8-1780.
k. Kirstine Margrethe Gregersdatter, tvilling, dbt.l-9-178o
i Aaker, død 29-3-1858 i Aaker, 79 år.
Gift 9—Il-l8o4 i Aaker med Ole Espersen, dbt.20-11-1768
i Aaker, død lo-9-l848 på Store Krusegård, 2o.sg.i Aaker,
søn af Esper Olsen (1742-1817) og Margrethe Jensdatter
(1742-1816) smst.
l. Peder Gregersen, dbt.23-11-1782, begr.29-3-1785 i Aaker,
godt 2 år gl.
89. g. Dødfødt barn, begr.5-11-1741 i Aaker.
Sidsel Nielsdatters bøm med Jep Lassen,
se nr.24.
90. a. Malene IbBdatter, dbt.7-l-172o i Aaker, begr.l-6-176o smst.
4o år mindre end 7 mdr.gl., skifte I-6-I760 (BLS 175o/61-675).
Gift 28-9-1746 i Aaker med Niels Bendtsen Kloe, dbt.29-9-17o9 i
Rutsker, begr.20-4-1760 i Aaker, 51 år mindre end 5 »dr.11 dage
gl., søn af Bendt Jørgensen Kloe (l679-176o) og Kirstine Hans
datter på Tombygård, 62.sg.i Klemensker, tidl.Julegård, 38.sg.
i Rutsker.
Malene var jorddrot til Bøsthøjgård, 31.sg.i Aaker, som beboedes
af hendes farmor Signe Larsdatter og dennes 2den ægtefælle Arist
Andersen. Ved skiftet efter Signe Larsdatter 21-3-1746 (BLS 1741/49
461) blev man enig om at dele gården, således at Arist Andersen
det første år skulle have 2/3 af gårdens indtægter og udgifter,og for fremtiden skulle Niels Bendtsens have 2/3, mens Arist Ander
sen (og hans nye hustru) fik I/3. Ved 3kiftet efter Arist Andersen
på 31.sg. 18-4-1757 (BLS I750/6I-5II) bestemte man at fortsætte
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hermed, "indtil enken og Niel9 Bendtsen fra hverandre her på
gården kiærlig og venlig skilles." Niels Bendtsens gav deres første barn navnet Signe; om dette barn
fortæller kirkebogen en sørgelig historie. Sognepræsten Lars Hiorth
skriver:
1747-28-5 døbt Niels Bendtsens Pigebarn Signe, haaret af Sidsele
Hans lunchs {mormoderen - se nr. 24), Faddere: Ole Edvard
sen (Sonne), Marcus Munch, Anders I,lunch, Sidsele Peder
Ole Batter«
1747-18-6 introduceret Malene Niels Bendtsens. (holdt sin kirkegang)
1747-21-6 begr.Niels Bendtsens Batter Seigne, 4 Uger gi., som mo
deren i Søvne laas ihjel næstafvigte Søndags Morgen, paa
hvilken hun og lod sig introducere.
1747- 2-7 Bom.5*trin. Publice absolveret Niels Bendtsen og hans
Hustru Malene Ipsdatter, formedelst hvis Forsømmelse
døres Barn, som laae hos dem ved Moderens Bryst-, blev
ligget ihjel d.l8,Juni næst afvigte, som var Bom.3.p.
trin., og det tidlig om Morgenen. Strax efter at Barnet
var dødt, var ikke efter Moderens og de andre tilstede
værende Qvinders Sigende noget Tegn til, at det hos For
ældrene i Sengen er blevet Qualt, hvorfor Barnet, efter
Præstens Begiæring samme Bag blev skiønnet af Fendrich
og Sandemand Ole Edvardsen Sonne, Hans Pedersen i Sandegaarden (nr.57) og Jesper Munch, foruden trende Quinder,
hvorefter disse gode Mænd ved skriftlig Berettning af
samme Bags Bato gav tilkiende, at Barnet siuntes blaat
paa begge Læberne, og desforuden paa dend meste Deel af
det halve legeme, hvilket, skiønt det og kunde være Tegn
til, at Barnet kand være bleven dødt af en hastig Svaghed,
saa dog, siden det dog saaledes, som meldt er, ved Mode
rens BryBt døde hos Forældrene i Sengen, medens de begge
sov, var det Tegn til, at det hos dem er blevet qualt,
hvorfor de og, efter Præstens Forlangende, i Følge Loven,
godvillig underkastede sig aabenbare Skriftemaal."
Bøsthøjgård var tidligere vurderet til 3oo sldr., men ved skiftet
efter Niels Kloe meddeles, at gården er repareret og forbedret;
den sættes derfor til 4oo sldr. Moderen tilbød hver af de 4 børn
loo sldr. i fædrenearv, idet hun af sin egen lod tillagde så meget,
at de to døtre kom i lige lod med sønnerne. Tilstodes. Ba hun kort
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efter døde, blev der holdt auktion over en del af løsøret, og børnene
blev anbragt hos deres værger.

, .

o p g i*n z

a. Signe Nielsdatter, dbt.28-5-174?, begr.21-6 s.å. i Aaker.
b. Margrethe Nielsdatter Kloe, dbt.8-9-1748, død 26-5-1828
i Aaker.
Gift 7-3-1767 i Aaker med Ole Espersen, f.1735, død 6-111815 i Aaker. Boede i Vestermarie (3.sg., vistnok også
andre steder), senere 7«vg.grund i Egeby, Asker.
c. Jep Nielsen Kloe, dbt.29-ll-175o, begr.2o-12-175o i Aaker,
18 dage gl.
d. Bendt Nielsen Kloe, dbt.12-12-1751 i Aaker, begr.4-11-1811
i Ibsker.
Gift 28-5-1774 i Aaker med Annike Nielsdatter, dbt.16-41752 i Aaker, død 29-3-1832 i Ibsker, datter af Niels
Gregersen og Mette Hansdatter i Nyby - (se Bp A 7 o.')
Boede 31.sg.i Aaker, senere Skottegård (Klintebyg. ) 27.sg.
Ibsker - se nr.42.
e. Valborg Nielsdatter Kloe, dbt.25-8-1754 i Aaker, begr.l6-9177o i Aaker, 16 år, død af kopper. Skifte 24-9-177o på
Store Hallegård, 15.vg.i Aaker. (SHS 1762/82-181).
f. Hans Nielsen Kloe, dbt.17-7-1757 i Aaker, død i Rønne
9-12-1821 af brystsvaghed.
Gift med Mette Hansdatter, f.1757, død 26-12-1825 (af
krampe) i Rønne. Boede i Aaker til ca.1783, ca.1783-89
på Dammegård (nu Engegård), l.sg.i Nylars. Flyttede der
efter til Rønne og boede l8ol (FKT) i Østergade (nr.155
på listen) som slagter.
91. b. Maricke Nielsdatter, dbt.18-1-1722 i Aaker, begr.26-4 s.å.,
15 uger gl.
Sidsel Nielsdatters børn med gans_Jespersen Munch,
se nr.24.
92. c. Feder Hansen_Munch., tvilling, dbt.14-11-1723, begr. 26-3-1724 i
Aaker, 4 mdr.gl.
93. d. Jeppe Hansen Munch, tvilling, dbt.14-11-1723, begr.21-6-1724 i .
Aaker, 7 mdr.gl.
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94.0. Anders Han.aen Munch, dht.24-3-1725 i Aaker, begr.l4-ll-l8o6 smst.
Boede på Store Hallegård, 15-vg.i Aaker, ferst som opsidder, men
vistnok senere som ejer.
Gift 1: 21-6—1757 i Aaker med Signe Christensdatter, f.l7o7, begr.
5-4-1781 i Aaker, skifte 7-4 s.å., datter af Christen Jensen, sk.
172o på Gyldensgård, 17*vg.i Østeimarie, og Giertrud Jensdatter.
Signe var enke efter Jens Hansen, sk.l6-lo-1756 på St.Hallegård.
Ingen børn.
Gift 2: 3-7-1781 i Aaker med Anna Dorthe Hansdatter, f.1747, død
2-1-1825 i Aaker.

4 børn:

a. Hans Munch, dbt.13-3-1782, død 2o-8-l847 på 15.vg.grund, Aaker.
Gift med Ane Marie Munk fra Rønne, f.l?84. Beboede 15.vg.
i Aaker.

Bp A 45 og 29.

b. Sidsel Marie Andersdatter Munch, dbt.1-1-1786 i Aaker.
c. Elsebye Agnete Andersdatter Munch, dbt.21-12-1788.
d. Jesper Munch, dht.4—7-1792, begr.9-4-1798, død af kopper.
95.f« Kirsten Hansdatter Munch, dbt.3o-3-1728 i Aaker.
Gift 1: 5-7-1751 i Aaker med Christen_Hansen, f.1691, begr.2o-31760 i Aaker, skifte 24-3-17ÔO (BLS 175o/6l-662) på Store Bakke
gård, 38.sg.i Aaker, søn af Hans Pedersen og Maren Larsdatter,
smst.(sk.efter Maren I696)Christen Hansen var gift 1. med Johanne Hansdatter, sk.29-1-1751
på 38.sg.i Aaker.

, .
. „
1 barn, se nedenfor.

Gift 2: 16-6-1760 i Aaker med fænrik Ole Edvardeen Sonne, f.1732,
begr.8-7-1767 i Aaker, 35 år, skifte lo-7-1767 (SHS 1762/82-12o)
på 38.sg.i Aaker, sen af Edvard Olsen Sonne på Loftsgård, 3*sg.i
Nylars, sk.1754, og hans første hustru Karen Jensdatter, sk.173901e Sonne var sandemand i Aaker - se nr,9o.
4 børn, se nedenfor.
Gift 3; 29-ll_1769 i Aaker med Ole Hansen, f.ca.1741, søn af Hans
Olsen og Karen Mikkelsdatter, sk.2-3-1774 (SHS 1762/82-265) på
Store Krusegård, 2o.sg.i Aaker.
I dette ægteskab var der vistnok ingen børn.
Ved folketællingen 1787 boede Gregers Pedersen - nr.6l - på Store
Bakkegård, 38.sg.i Aaker, mens "2den familie" består af 2 perso
ner: Ole Hansen, 45 år, mand, i 1ste ægteskab, og Kirstine Hans
datter, 59 år, kone, i 3d.ie ægteskab. Om de bor i en lejlighed
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på gården eller i et hua på grunden, kan ikke ses; de er ikke
aftægtsfolk, men hary^bortpantet gården, Kirsten Munks to børn
var gift.
Af 1ste ægteskab:
a. Jesper Munch Christensen, dbt.31-5-1753, begr.23-4-1774
i Aaker, 21 år, skifte på 38.sg. 31-lo s.å.
Af 2det ægteskab:
b. Johanne Katrine Olsdatter Sonne, dbt.23-8-1761, død 1824
i Aaker.
Gift 1: 1781 med Jeppe Andersen Munch (1759-1798), Kannikegård, Aaker.
Gift 2: 1799 med Hans Christian Ellebye (1772-1845) smst.
BS I/37.
c. Maren Kirstine Sonne, dbt.2-7-1763, begr.14-lo-177o i Aaker,
død af kopper.
d. Christen Hansen (senere Olsen) Sonne, dbt.17-2-1765, død
6-2-1847 i Aaker, dragonløjtnant.
Gift 20-12-1786 i Aaker med kgl.tilladelse til hjeramevielse med Lovise Marie Koefoed, dbt.2-9-1753 i Vesterrnarie, død 15-6-1825 i Aaker, datter af Peder Hansen Koe
foed, 57.sg.i Vestennarie - Bp A 95.
Lovise Koefoed var enke efter Peder Johansen, f.l76l,
sk.31-7-1786 på Soldatergård, 43.sg. i Aaker, som Chri
sten Sonne overtog. - Bp A lo3.
e. Edvert Olsen Sonne, dbt.21-4-1767, begr,15-lo-177o i Aaker,
på 4.år, død af kopper.
96.g. Peder Hansen Munch, dbt.26-ll-173o i Aaker, begr.ll-4-l8ol smst.,
71 år gl., kaptajn, ejer af Kuregård, 33.sg.i Aaker.
Gift 1: I-I0-I757 i Aaker med Karen Andersdatter, f.ca.173*,
begr.15-3-1762 i Aaker, 28 år gl.

2 børn< 3e nedenfor.

Gift 2: med Anna Cathrine Jacobadatter Munch, f.ca.1742, død
3-I-I800 i Aaker, begr.lo-1, 57 år, skifte 3-3-I800 på 33«sg. i
Aaker (SHS 176l/l8o6-257)» datter af Jacob Munch, Neksø.
Ved skiftet vurderedes kaptajn Peder Munchs ejendom til 6.7oo
sldr. Han tilbød hver af sine børn 600 sldr.i mødrenearv, hvori
dog fragår, hvad de gifte bøm havde modtaget.
9 børn.
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Af 1ste ægteskab:
a. Maren Kirstina Munch, dbt. 11-6-1758, begr. 19-7 s.å. i
Aaker, 5 uger gi.
b. Hans Munch, dbt.3-3-1762, begr.25-4-s.å. i Aaker, 8 uger gi.
Af 2det ægteskab:
c. Hana Munch, dbt.8-4-1764 i Aaker, begr.2-10-1786, 22 år,
død af flekfeber. (Epidemi på Bornholm. ”1736 onsdag den
5.april" skriver M.P.Kjøller i sin dagbog fra Klemensker,
”Hu har her været lo store Lig siden nytaarsdag. Denne
vinter og foraar var her nu temmelig siøgdom paa mennisken
over hele Bornholm. " Inden årets udgang var der 4o "store
Lig” i Klemensker).
d. Karen Cathrine Munch, dbt.31-3-1765, begr.4-12 s.å. i
Aaker, 9 mdr.gi.
e. Jacob Munch, dbt.17-8-1766 i Aaker, død 1828 i Hasle, skifte
15-8 s.å.
Gift 16-1-1793 i Hasle med Ingeborg Eekildsdatter, f.2-11757, død 25-12-1813 i Hasle, datter af byfoged Eskild
Poulsen (1724-1758) og Martha Kirstine Koefoed, f.1731* Ingeborg var enke efter løjtnant Hans Jørgen Bidstrup,
sk.5-1-1793 i Hasle.
Jacob Munch var borgerkaptajn, vistnok også købmand i
Hasle.

Bp B 78-79«

f. Anders Pedersen Munch, dbt.11-9-1768 i Aaker.
g. Sidsel (Cecilie) Cathrine Munch, dbt.26-3-1771 i Aaker.
Gift 1: 30-1-1799 i Aaker med enkemand, skipper Anders
Andersen Ancher i Rønne, dbt.2o-4-1766 i Knudsker, død
11-6-1814 i Rønne, søn af Anders Hansen (1728-1773) og
Anne Elsebeth Clausdatter (1723-18o6) på Smørbygård, 22.sg.

i Knudsker.
Gift 2: 28-6-1817 i Rønne med Claus Hansen (1779-1832),
"ungkarl, bonde og sandemand." (Iflg.Kure på Brogård,
8.sg.i Olsker).
h. Karen Malene Munch, dbt.9-5-1773 i Aaker, død 29-5-l85o i
Aaker, 78 år.
Gift 1: 12-8-1796 i Aaker med Jens Larsen Sonne, f.1762,
begr.l8-3-l8o3, 41 år gi., ejer af Julegård, 14.vg.i Aaker,
søn af Lars Jensen (1727-1789) og Johanne Edvardsdatter
Sonne (1728-1817) smst.

58.
Gift 2: {hjemme i huset med kongebrev) 3—2-l8o4 med ungkarl
Jeppe Larsen West af Rutsker. Boede som undentagsfolk i Aakir
keby. Død før hustruen.
i. Jesper Pedersen Munch, dbt.4-1-1776 i Aaker. Overtog 33.sg. i

Aaker.
Gift 21-5-l8o2 (hjemme i huset efter vielsesbrev) i tAker med
Jfr. Karen Kistine

Sode, f.1785 i Knudsker, datter af Anthony

Sode og Giertrud Kirstine Engel (1746-1794) på Store Almegård,
26.sg.i Knudsker. - MMS 16 og Bp B 7o-73»
(Anthoni Sode døde på 33.sg.i Aaker 26-2-1817, begr.7/3, 71 år gi.

som "enkemand fra 33«sg.").
j. Maren Kirstine Munch, dbt.19-5-1777 i Aaker, død 1851 i Poulsker.
Gift 1-12-1797 (hjemmeviet) i Aaker med ungkarl Hans Jørgen
Ipsen af Aakirkeby, dbt.22-6-1777 i Aakirkeby, søn af Jeppe
Hansen og Ellen Kirstine Jørgensdatter Kofoed (gift 7-1-1774
i Hylars). Jeppe Hansen, f.ca.1746, var "urmager, privat cand.
juris og aulsmand" m.m. i Aakirkeby. — Ellen datter af Jørgen
Pedersen Kofoed, 6.sg.i Hylars.

Bp A I63. - Familien flyttede

(l8o6) til Dyrdebygård, 36-37.sg.i Poulsker.
k. Engel Kirstine Munch, dbt.l9-l-178o i Aaker, død 1825 i Rønne.
Gift 1; 24-lo-l8ol (hjemmeviet) i Aaker med ungkarl Ola Mor
tensen Grønnegaard, f.1775, død II-II-I808.
(Af Aaker kb"1808-25-11 begr.Ole Mortensen Grønnegaard, 34 år
gi., som kæntrede d.ll/ll med en Bougserbaad ved Svanike og
blev funden d.2o.ds."). - Han var søn af Morten Olsen og Anna
Nielsdatter Sort (1747-1821), 3«sg. i Aaker, senere Aakirkeby.
Gift 2: 25-3-I8I0 med skipper Hans Bidstrup 1 Rønne, f.ca.1785
i Klemensker, død af tyfus 28-II-I829.
(Se stamt. Rudolph Bidstrups slægt, samlet af K.Thorsen, s.3. Heri efterslægten). - Kr.Kure Stamt. Bidstrup. Hasleslægten
(nr.5oll).
Maricke Nielsdatters børn med Peder Olsen,
ae nr.25.
97.a. Ole Pedersen, dbt. 3-2-1719 i Aaker, død spæd.
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98. b. Kirstine Pedersdatter, dbt.l3-3-172o i Aaker, begr. i Aaker.
Gift med Hans Larsen, f.ca.l7lo.
Boede i en ejendom, der hed "I Tuerne" i Aaker, hvor de i 1787
(FKT) nød undentag hos en datter og svigersøn (nr.lo66 på listen).
2 bøm vides:
a. Peder Hansen, dbt.5-3-1752 i Aaker.
b. Malene Hansdatter, dbt.1754.
Gift med Hans Pedersen Munch, f.ca.1756, husmand og dragon.
99. c. Sidsele Pedersdatter, dbt.1-1-1723, begr.18-7-1775 i Aaker, 52 år.
Gift 6-2-1756 (trol.l6-l) med Hans Christensen, f.ca.1729 i Aaker,
begr.26-2-1774 i Aaker, 45 år, skifte 1-3-1774 på Skadegård, 29.sg.
i Aaker (SHS 1762/82-204), Bøn af Christen Hansen (I69I-I760) og
Johanne Hansdatter, sk.1751 på Store Bakkegård, ßS.sg.i Aaker se nr-95‘

4 barn:

a. Hans Munch, dbt.10-3-1756 i Aaker.
b. Johanne Hansdatter, dbt.2-2-1758 i Aaker, død spæd.
c. Karen Hansdatter, dbt.3-4-1760 i Aaker.
d. Johanne Hansdatter, dbt.29-5-1763 i Aaker.
100. d. Ole Pgdersen, dbt.18-11-1725 i Aaker.
101. e. Malene Pedersdatter, dbt»3o-lo-1729 i Aaker.
102. f. Anne Pedersdatter, dbt.17-8-1732 i Aaker.
103. g. Sibylle Pedersdatter, dbt.15-9-1737.

