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G L O S T R U P S O G N S K IR K E B O G
1737-1780

Kirkebog for 1737-80
Schouboe
[Sognepræst i Glostrup
1805-1831]

Vidi Dom. Exaudi 1750 (Set Søndag *°/5 1750)
et (og) d. 15. Aug. 1758.

In Nomine S:S: Trinitatis
[I den allerhelligste Treenigheds Navn]
Troelovede og Egteviede udj Glostrups Sogn fra Aar

1737.
Dom: Septuages: den 17de Februarij loed P e d e r P e d e rsø n
enke- og huus-mand, af Egbye sig troelove med K irs te n Jen sdatter,tienende Søren Jensen boeMand sammesteds.
Toersdagen d: 10de Octobr: blef N ie ls P e d e rs ø n afgangne Pe
der Hansøn boeMands søn af Audøre, troelovet med Jens Han
søn bonde-fogeds datter n: E lle n J e n s d tr : sammesteds.
1 Dom: 18va post T rinität: d: 20de Octobr: bleve P e d e r Pe
d e rsø n enke- og huusMand af Egbye og K irs te n J e n s d tr :
ægteviede her udj Glostrups kirche.
2 Torsdagen d : 12te Decembr : da her holdtes December maanets
ordinaire bededag, bleve N iels P e d e rsø n og E lle n J e n s d tr :
ægteviede udj Glostrups kirke.
Dom: 4ta Advent: d: 22de Decembr: loed N ie ls C h ris te n s ø n
huus- og enche-mand af Audøre i Brøndbye Øster sogn, sig
troelove med A ne S ø r é n s d tr: tienende boeMand Hans Michelsøn i Audøre i Glostrup sogn.
Tredie Juule dag d : 27de Decembr : loed P ovel Ib sø n land soldat,
da fæsted gaard i Egbye troelove med A ne J o h a n s d tr : Johan
Iversøn boeMands datter af Glostrup, med hvilchen hand for et
aar siden hafde avlet een søn.

Ann: 1738.
Dom: 2da post Epiphan: d: 19de Januarij loed Z a c h a ria s H en
r ik søn, afdanket gevorben soldat tienende Ole Pedersøn boemand i Egbye, sig troelove med E lse P e d e r s d tr : tienende i
gaarde med ham.
1 Fastelauns Mandag d: 17de Februarij bleve Z a c h a r ia s Henrik s ø n og E lse P e d e r s d tr : ægteviede i Gloestrups kirke.
2 Dom: Lætare d: 16de Martij bleve P ovel Ib sø n og A ne Jo 
h a n s d tr : ægteviede udj Glostrups kirke.
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Fredagen d: 16de Maij loed N iels R asm u sø n land soldat, tienende broderen Peder Rasmusøn i Audøre, nu fæsted gaard i
Brøndbye Vester, sig troelove med A n e M a r g r e te J e n s d tr :
Jens Hansøn bonde-fogeds datter i bemelte Audøre.
Dom: 3tia post Trinit: den 22de Junij blef C h ris te n S ø re n sø n
afdanchet land soldat, tienende Hans Rasmusøn boemand i
Audøre, troelovet med A n n a C h r is te n s d tr : afgangne Hans
Larsøn boeMands effterleverske og enche i Vessinge.
3 Torsdagen d: 31 Julij bleve C h ris te n S ø ren sø n og A ne
C h r is te n s d tr : ægteviede udj Glostrups kirche.
Torsdagen d: 14de Augusti loed h r: capitein H a n s A lb re c h t
E n g e l af det sællandske national regiment sig troelove med
velbaarne frøken J o h a n n a S o p h ia von M u n ch h au sen . Underskrefne, til præstens sicherhed, testerer, at velbaarne frø
ken er fri for ægteskabs løffte til anden, end til h r: capitein
Engel, eij heller med ham imod loven besiegte.

4 Tiisdagen den 26de Augusti bleve capitein H a n s A lb re c t
E n g e l i Vessinge af det sællandske national regiment og frø
ken J o h a n n a S o p h ia von M ü n ch h a u sen ægteviede udj
Glostrups kirke.
Torsdagen den 28de Augusti loed D a n ie l Piom studiosus fra
Kiøbenhavn sig troelove med S o p h ia afgangne h r: Prips een
præst enche fra Jylland.
5 Feria 3tia Pentecost: d: 27de Maij bleve N iels C h ris te n s ø n
og A ne S ø r e n s d a tte r ægteviede udj Glostrups kirche.
6 Dend 15de Septembr: een Mandag bleve D an iel PI om studio
sus og S o p h ia J e n s d tr : V ild b e rg ægteviede udj Glostrups
kirche.
7 Torsdagen dend 18de Septmbr: bleve N iels R asm u sø n og
A ne M a rg re te J e n s d tr : ægteviede udj Glostrups kirke.

1739.
Dom: Ima post Trinit: d: 31te Maij loed L a rs P e d e rs ø n encheog boemand af Egbye sig troelove med Jo h a n n e P e d e rs d a t
te r, Peder Michelsøn boemands yngste datter i Vessinge.
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1 October maanets bededag d: 1ste Octobris bleve L a rs P e d e r
søn enche- og boemand i Egbye og Peder Michelsøns boeMds
datter i Vessinge Jo h a n n e P e d e r s d tr : ægte viede udj Glo
strups kirke.
Løverdagen d: 15de Augusti, loed C h ris te n S ø ren sø n boe- og
encheMd af Vessinge sig troelove med D o rth e An d e r s d a t
te r, Anders Andersen boeMds eeneste datter i samme Vessin
ge. Underskrefne danne mænd lover paa fæstemandens vegne
strax at levere præsten rigtighed, at skifftet effter hans si:
hustru er til ende, og derforuden cåverer for dem begge, at
ingen af dem ere med andre forlovede eij heller med hinanden
besiegtet.
Peder Søren
søns navn.
Dom: 12ma d: 16de Augusti loed C h ris te n P e d e rs ø n tienende
Peder Erichsen i Egbye sig troelove med Ma r g re te P e d e rs 
d tr tienende Povel Ibsen ibid: Underskrefne lover hos præsten
for dem, at de eij ere med andre forlovede, iche heller hinanden
imod loven besiegtet.
Peder Erich
sens navn.
2 Mandagen d: 5te Octobr: bleve C h ris te n Sø re n sø n encke- og
boeMand i Vessinge og Anders Andersøns boeMds eeniste dat
ter ibid: D o rth e A n d e rs d t: ægteviede udj Glostrups kirche.
3 Dom: 20ma d: Ilte Octobr: bleve C h ris te n P e d e rs ø n tienen
de Peder Erichsen boeMd i Egbye og M a rg re te P e d e r s d tr :
tienende Povel Ibsen ibid :, ægteviede udj Glostrup kirche.

1740
Dom: 2da post Epiphan: d: 17de Januarij, loed P e d e r Je n sø n
gevorben soldat under general major Tøkersams compagnie,
effter derpaa gifne ægteskabs tilladelse, sig troelove med
E lle n E s k ild s d a tte r , under skref ne caver er hos præsten, at
de eij ere med andre forlovede, eij heller hin anden, imod lo
ven, besiegtet.
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Mandagen dend 7de Martij blef P e d e r Je n sø n junior boe- og
enche mand i Gloestrup troelovet med S id se H a n s d tr, Hans
Larsen boemands datter i Audøre, underskrefne lover for dem
begge, at ingen af dem ere med andre forlovede, iche heller
med hin anden besiegtet imod loven, saa og lover de paa fæste
mandens vegne at fremvise præsten rigtighed fra vedkom
mende, at skifftet effter hans si : hustru er til ende

fo s f ) s “

D’

Dom: Reminiscere d: 13de M artij blef A sm us B en t søn een ung
karl fra Rødoure troeloved med K a re n C h ris te n s d tr . afg:
Christen Madtsen huusmands datter af Egbye. Underskrefne
lover for dem hos præsten, at de eij er med andre forlovede,
ej heller, mod loven, hin anden besiegtet.
Peder Nielsens jp .
n , < Peder Nielsens
navn i Rødoure y j f
navn i Egbye.
Tredie bededag i fasten d: 24de Martij, blef A n d e rs T hom æ søn
een ung karl fra Brønshøj troeloved med E lle n M a ts d tr: afgangne Hans Michelsens effterlatte enche i Audøre. For fæste
manden lover underskrefne, at hand paa andre stæder er frie
for ægteskabs løffte, saa og at hand ej, imod loven, med denne
hans forloved er beslegted.
begge af Brøndbye Vester.
1 Dom: 3tia p: Trinit: 3die Julij bleve P e d e r J e n s e n g: sold:
og E lle n E s k ild s d a ttr : ægte-viede i Glostrups kirche.
Fredagen d: 15de Julij loed P e d e r P e d e rsø n sig troelove med
E b e l J e n s d tr : Jens Hansøn Fogeds datter i Audøre, under
skrefne lover for dem hos præsten i Glostrup, at ingen af dem
er med nogen anden forlovet, iche heller hin anden saa nær
besiegtet imod loven, at de jo maae troeloves.

Dom: 7ma post Trinit: d: 31te Julij loed P e d e r P e d e rs ø n aftachet soldat tienende Povel Ibsen boeMd i Egbye sig troelove
med M aren C h ris te n s d tr . tienende Andres HerMds ibid:
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Underskrefne lover for dem hos præsten i Glostrup, at de eij
med andre ere forlovede, eij heller hin anden saa nær besiegtet,
at de jo maa troloves, saa caverer vi underskrefne og for fæ
stemanden, at hand er een frie karl og har sit rigtigt pas og
afskeen
Rasmus Erichsens navn

KfjÇ?

U f 5 Lars Pedersens navn.

Fredagen dend 5te Augusti blef C o rth H a n sø n boe- og enchemand i Audøre troelovet til E s th e r R a s m u s d tr: Hans Olsen
boemds stifdtr ibid: Underskrefne dannemænd caverer for
dem begge, at de ej ere med andre forlovede iche heller med
hin anden, imod loven, besiegtet, saa vidner de og, at skiffte
og deeling effter fæsteMandens afgangne hustru afg : Ane Pedersdtr: er til ende og i rigtighed, men som skifftet ej endnu
er kommen til endelig slutning, saa lover vj og at holde præ
sten i Glostrup fri for aid tiltale derfor, og saa snart mueligt
er fremviise beviis, at omrørte skiffte har sin fuldkommenhed.

2 Dom: 16ta p: Trin: dend 2den Octobris bleve P e d e r Je n s ø n
junior, boe- og encheMd af Glostrup og boeMd Hans Larsens
datter, S idse H a n s d tr. af Audøre ægte viede udj Glostrups
kirche.
3 Mandagen d: 17de 8tbr: [17/10] bleve C o rth H a n sø n boe- og
encheMand i Audøre og boeMd Hans Olsens stifdatter ibid:
E s th e r R a s m u s d tr. ægte viede i Glostrups kirke.
4 Dom: 19na a Trinit: d: 23de 8tbr: [23/10] bleve A sm us B entzon een ung karl fra Rødoure og K a re n C h r is te n s d tr : af
gangne Christen Madtsen huusmds datter af Egbye ægteviede
udj Glostrups kirke.
5 Dom: 20ma post T rinit: d: 30te Octobr: bleve P e d e r P e d e rsøn og M aren C h ris te n s d tr . af Egbye viede i Glostrups
kirke.
6 Torsdagen d: 1ste Decembr: maanets bededag bleve P e d e r
P e d e rs ø n og E b b el J e n s d tr : af Audøre copuleret i Glo
strups kirche.
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1741.
Dom: 20ma a T rinität: 15de Octobr: loed C h ris te n R asm u sø n
huus og encheMd af Egbye sig troelove med B irth e P e d e rsd tr. een enke-qvinde af Jordbye med got skudsmaal og rigtig
hed effter sin afg: hosbonde. Underskrefne danneMænd lover
for dem hos præsten i Glostrup, at de iche ere med andre for
lovede, eij heller med hin anden besiegtet imod loven.
KS

GS

Peder
Lars
Anders
Peder
Nielsen Jørgensen Erichsen
Erichsens naun
Torsdagen dend 16de Novembr: loed O luf S ø ren sø n sig trolove
med In g e b o rre S ø r e n s d tr: afg: Søren Hansens datter i
Audøre. Underskrefne danneMænd caverer for dem hos præ
sten i Glostrup, at de baade her og anden steds er fri for ægte
skabs løffte med andre, saa og hin anden ei besiegtet.
Samme dag loed N iels M ad tsø n nu tienende Peder Pedersen
boemand i Audøre, sig troelove med K irs te n C h r is te n s d tr :
tienende boemand Corth Hansøn ibid : for hvilke og underskref
ne danneMænd lover og caverer, at de hvercken med andre ere
forlovede iche heller hin anden besiegtet.
Hans Olsens nafn

Anders Thomesen

1 Dom: 26ta a Trinit: 26 Novemb: bleve C h ris te n R asm u sø n
og B irth e P e d e rs d tr. egteviede i Glostrups kirche.

1742
1 Januar ij maanets bededag, som holtes den Ilte Januar ij bleve
O lu ff S ø ren sø n og In g e b o rg S ø r e n s d tr: af Audøre ægteviede udj Glostrups kirche.
2 Samme dag bleve og N iels M ad tsø n og K irs te n C h ris te n s 
d tr : ægteviede udj Glostrups kirche, og af Audøre.
Første bededag i faste dend 15de Februarij, loed Jac o b O lsøn
sig troelove med In g e r H a n s d tr, afg: Hans Nielsens datter
af Audøre.

311

Fer: 3 Pasch: dend 27de Martij loed A n d e rs P e d e rsø n een ung
karl af Brundbye Øster sig troelove med A ne P e d e r s d tr :
tienende Lars Olsen boeMd i Audøre. Underskrefne danneMænd caverer for dem hos præsten i Glostrup, at de hverken
her, eller anden steds, ere med andre forlovede, iche heller,
imod loven, hin anden besiegtet.

Dom: 4ta post Trinit: 17de Junij loed L a rs N ie lsø n tienende
boeMd Peder Nielsen i Egbye sig troelove med K a re n Pe
d e r s d tr : tienende boeMd Ole Pedersøn ibid: Underskrevne
danneMænd lover for dem hos præsten i Gloestrup, at de iche
ere med andre forlovede, iche heller hin anden saa nær besieg
tet, at det kand hindre dem udj deres foretagende.
u -

h s

Dom: 6ta a T rinit: 1ste Julij blef C h ris te n Jo en sø n troelovet,
een ung karl af Her sted Øster, med J o h a n n e N ie ls d tr : tie
nende præsten udj Glostrup, for hvilche vj underskrefne ca
verer hos sogne-præsten i Glostrup, at de hverken her eller
anden sted ere med andre forlovede eij heller hin anden besW et
5 p £
û

SJ

Tisdagen d: 18de Septembr: blef ungkarl J ø rg e n P e d e rs ø n af
af Audøre troelovet med D o rth e G o th ie lp s d tr : ibid: for
hvilke personer vj underskrefne danneMænd caverer hos sog
ne-præsten i Glostrup, at de hverchen enten her eller anden
steds ere med andre forlovede, eij heller hin anden imod loven
besiegtet.
Hans Pedersen VV $
v S Niels Gothielpsen
3 October maanets ordinaire bededag den 4de Octobr: bleve
A n d e rs P e d e rs ø n af Brundbye Øster og A ne P e d e r s d tr :
af Audøre ægteviede udj Glostrups kirke.
4 Samme dag bleve L a rs N ielsø n og K a re n P e d e r s d tr begge
tienende udj Egbye copuleret udj Glostrups kirche.
5 Torsdagen 18de Octobr: bleve J a c o b O lsøn og In g e r H an s
da t t r: begge af Audøre ægteviede udj Glostrups kirke.
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6 Dom: 2da Adventus 9de Decembr: bleve C h ris te n Jo en sø n ,
een ung karl fra Hersted Øster, og J o h a n n e N ie ls d tr : af
Glostrup, ægteviede udj Glostrups kirke.
7 Torsdagen d: 13de Decembr: bleve J ø rg e n P e d e rs ø n og
D o rth e G o th ie lp s d tr begge af Audøre, copuleret udj Glo
strups kirche.

1743.
Festo Epiphan: [6/x] loed Ole R asm u sø n een ung karl fra Skoulund sig troelove med B irth e P e d e r s d tr : tienende u: Per
Jensen i Glostrup. Underskrefne lover for dem hos præsten i
Glostrup, at de eij med andre ere forloved, eij heller hin anden,
imod loven, besiegtet.
Christopher Pouelsen

C

Torsdagen d: 21de Februarij lod S ø ren P e d e rsø n , een ung karl,
som har fested gaard i Hersted Øster, sig troelove med Bodel
J o h a n s d tr, Johan Larsen Smeds og boemds datter i Vessinge.
For fæste-folkene lover vj underskrefne hos præsten i Glo
strup, at ingen af dem er med nogen anden forlovet, eij heller
hin anden i slegtskab forbundet.
f

Espen Hansen.

Tisdagen d: 12te Martij loed N iels H an sø n een ung karl sig
trolove med K a re n J e n s d tr : Jens Larsøn boeMds datter i
Vessinge, hvis gaard fæste-manden hafde faaed i fæste. Hvor
for vj underskrefne, til præstens sicherhed i Glostrup, caverer
for fæste-folkene, at ingen af dem er med nogen anden for
lovet, langt mindre hin anden besiegtet.

af Glostrup.

af Hvidoure.

1 Feria: 2da Pent: 3die Junij bleve Ole R asm u sø n og B irth e
P e d e r s d tr : copulerede udj Glostrups kirke.
Festo T rinität: 9de Junij, loed H ans Jen sø n , som fra ungdom
men har tient her i sognet, sig troelove med A ne P e d e r s d tr :
afg: Christian Jørgensens effterleverske udj Egbye, for hvilke
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forlovede personer, underskrevne lover til præstens sicherhed
i Glostrup, at ingen af dem er med anden forloved eij heller
hin anden, imod loven, besiegtet.
Peder Nielsens navn

yP/V

2 Julij maanets ordinaire bededag d: 4de Julij bleve S ø ren Pe
d e r søn og B odild J o h a n s d tr ægteviede udj Glostrups kirche.
Dom: 4ta a T rinität: d: 7de Julij, loed P e ite r V illum søn, een
enkemand fra Kloutoffte, sig trolove med D o rth e P e d e rsd a tte r, afg: Hans Knudsens effterleverske i Vessinge, for
hvilche forlovede, underskrefne caverer hos sogne-præsten i
Glostrup, at ingen af dem enten her eller nogen anden steds
ere med nogen anden forlovet iche heller hin anden besiegtet
imod loven.
Fredagen d: 9de Augusti blev H an s Povelsøn, een ung karl fra
Brøndbye Øster, troelovet med D o rth e A n d e rs d tr afgangne
Christen Sørensen boeMands effterleverske i Vessinge, for fæ
ste-manden lover underskrefne, at hand ej med anden har indgaaed ægteskabs løffte, uden med denne hans forloved, iche
heller denne hans forloved, imod loven, besiegtet, testerer

3 Løver dagen d: 31te Augusti bleve studiosus Jaco b L a rsø n
F a b r ic iu s og K a re n N ie ls d tr : H o rn u m effter kongl: allernaadigste tilladelse, uden foregaaende troelovelse og liusning,
copulerede udj Glostrup. For hvilche personer vj underskrevne,
til præstens sicherhed udj Glostrup, lover og caverer, at de eij
har indgaaed ægteskabs løffte med andre, iche heller hin an
den, imod loven, besiegtet, og skulle nogen u-rigtighed her udj
opdages, da vj derfor være, effter forordningen, ansvarlig og
stande til rette, som vj med egne hænder testerer.
Thomas Jensens nafn

T fS

4 Mandagen d: 30te Septembris bleve H an s P o v elsø n og D or
th e A n d e rs d tr ægteviede udj Glostrups kirke.
5 Samme dag bleve N iels H a n sø n og K a re n J e n s d a tte r i det
hellige ægteskab copuleret udj Glostrups kirke.
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6 Torsdagen, som var 8tbr: maanets bededag d: 3die Octobris
bleve H an s Je n sø n og A ne P e d e r s d a tte r ægteviede udj
Glostrups kirche.
7 Dom: 20ma post T rinit: d: 27de Octobr: bleve P e ite r Villum søn og D o rth e P e d e r s d tr ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: 24ta a Trinit: d: 24de Novembr: loed P e d e r L a rsø n ,
Lars Olsøn boeMds søn af Vessinge, sig troelove med K ir
s tin e C h r is tia n s d tr : Peder Andersens stifdtr: i Glostrups
huus, for hvilche personer vj underskrefne lover hos præsten
i Glostrup, at de eij med andre ere forlovede, eij heller hin
anden besiegtet.
Dom: Ima Advent: d: 1ste Decembris blev J ø rg e n A n d e r søn,
een ung karl, som sidst tiente boeMd Jeppe Andersen i Glo
strup, troelovet med K irs te n L a r s d tr : boeMd Lars Olsens
ældste datter af Vessinge, hvilke forlovede personer vj under
skrefne lover for, til præstens sikkerhed i Glostrup, at de eij
har givet andre ægteskabs løffte, langt mindre hin anden, imod
loven, paarørende og besiegtet.

1744.
Tirsdagen d: 28de Januarij loed H ans A n d e r søn, Anders An
dersen boeMds søn i Vessinge, sig troelove til M aren Rasm u s d tr: boeMd Rasmus Jacobsens ældste datter i Vessinge,
for hvilke forlovede underskrevne lover og caverer til præstens
sicherhed udj Glostrup, at de eij med andre har indgaaed ægte
skabs løffte, eij heller hin anden, imod loven, besiegtet.

1 Torsdagen 4de bededag i fasten d: 12te M artij bleve H an s
A n d e rsø n og M aren R a s m u s d tr begge af Vessinge ægte
viede udj Glostrups kirke.
2 Feria 3tia Paschat: 31 Martij bleve P e d e r L a rs ø n og K ir
s tin e C h r is tia n s d tr i det h: ægteskab copuleret i Glostrups
kirke.
3 Samme dag bleve J ø rg e n A n d e rsø n og K irs te n L a r s d tr :
ægteviede udj Glostrups kirche.
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Dom: 25ta, d: 15de Novembr: loed N iels C lau sø n T am b o u r,
ung karl fra Brøndbye Øster, effter den kogl: sessions tilla
delse, sig troelove med K irs te n E s k ild s d tr da fogedens æld
ste datter udj Glostrup, for hvilke forlovede personer, under
skrevne lover og caverer, til præstens sicherhed i Glostrup, at
ingen af dem har indgaaed ægteskabs løffte med anden, iche
heller er hin anden, imod loven besiegtet.
Peder Jensens navn

P

vS

Torsdagen d: 3die Decembr: loed monsr: N ie ls H an sø n L a n g 
ste d sig troelove med jomfru D o ro th e a D a n ie ls d tr : Deno
begge fra Kiøbenhavn med rigtig beviis fra præsterne til Hol
mens og Trinitatis kirker nemlig: hr. Nihmb og Olrog, saa og
fra comsumptions forpagterne; men des foruden lover og ca
verer underskrefne, til præstens sicherhed i Glostrup, for
ovenmelte personer, at de paa andre stæder og med andre ere
frie for ægteskabs løffter, eij heller hin anden, imod loven be
siegtet, og skulle nogen u-rigtighed effterdags her udj opdages,
da eij at kom?ne præsten i Glostrup til nogen præjudice, men
derfor være effter forordningen ansvarlig og stande til rette,
hvilket de, som trofaste forlovere med egne hænder under
skriver og bekræffter.
rf)
Copia af skrifftlig caution.
Nom: 18. Christianus 6tus, sex skill:
nom: 55383.
Da ieg eij formedelst det høij-kongelig herskabs forventning
her til byen i dag, selv personlig kand være nærværende for at
være caution for min kiære søster datter j omfrue Dorothea
Danielsdtr : Deno, saa meddeles herved dette mit beviis til f orsichring for vedkommende, det bemelte min kiere søster datter
for anden ægteskab er aldeeles fri, saa at ingen anden i slig
fald hende har nogen slags prætentioner, hvilket her med under
min haand tilstaaes og videre, naar forlanges, vil være ge
stendig.
Kiøbenhavn den 2den Decembr : 1744.
Matthias Andreas Sivert
Kongelig hoff pauqver.
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Copie.
Nom: 18. Chr: 6: sex skilling.
No: 55389.
Siden jeg formedelst mine forretninger eij kand have lejlighed
at komme personlig, saa meddeles dette beviis, at der eij findes
noget paa monsr. Niels Hansens Langsted siide, som kand for
hindre hans foresatte egteskab formedelst forhen til andre
fruentimmer givne egteskabs løffter etc:, for hvilket ieg og
herved, efter begiering caverer.
Kiøbenhafn dend 3die Decembr Ao 1744.
Niels Jensen
Kogl. fuldmægtig ved rente cammeret.
4 Dom: 4ta Adventus 20de Decembr: bleve N iels H an sø n
L a n g s te d og D o ro th e a D a n ie ls d tr Deno copuleret i det
hellige ægteskab udj Glostrups kirke.

1745.
1 Dom: Ima post Epiphan: 10 Januarij, bleve N iels C lausøn
og K ie rs te n E s k ild tr : ægteviede udj Glostrups kirke.
Fierde bededag i fasten 1ste Aprilis, loed L a rs L a rsø n , som
tiente u : Peder Jensen i Glostrup, sig troelove med afg : Ras
mus Christensens effterlatte enche, A ne R a s m u s d tr: udj
Glostrup.
Feria 2da Pasch: 19de A pr: loed N iels P e d e r søn ungkarl fra
Brøndbye Øster, sig troelove med afg: Lars Eriksøn boeMds
effterlatte enke, J o h a n n e H a n s d tr i Vessinge, for hvilche
forlovede personer vj underskrevne, særdeles fæsteManden,
som troefaste forlovere lover og caverer, at ingen af dem har
givet nogen anden ægteskabs løffte, der kunde være dem til
hinder i deres forehavende iche heller ere de hin anden, imod
loven besiegtet, hvilchet vij, til præstens sicherhed udj Glostrup
med egne hænders underskrifft stadfæster.
Hans Per
Niels Gothielpsens navn
sons navn
Dom: Exaudi d: 30te Maij loed C h ris te n Je n sø n huus- og
enchemand udj Glostrup, sig troelove med A ne K ir s tin e
F r ie d e r ic h s d tr : tienende sogne-præsten sammesteds. Un
derskrevne lover og caverer hos præsten i Glostrup for bemelte
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forlovede, at de hverken her, eller anden sted med nogen anden
ere forlovede, iche heller hin anden, imod loven, besiegtet, som
de med egne hænders underskrifft bekræffter.
Feria 3tia Pentecost: 8de Junij blev A n d e rs P e d e rs e n tienende
Jeppe Andersen i Glostrup troelovet med C a th rin e P e d e rsd t r gi: Peder Jensen boeMds eeniste dattr: ibid: hvis under
skrevne troefaste forlovere caverer hos præsten i Glostrup, at
de hverken her eller anden steds ere med andre forlovede, iche
heller hin anden, imod loven, besiegtet, hvilket de med egne
hænder underskriver og stadfæster.
Espen Hanù M r in d e rs Mogensens navn
H
søns navn.
2 Dom: 8va a Trinit: 8de Augusti bleve A n d e rs P e d e r søn og
C a th rin e P e d e r s d tr ægteviede udj Glostrups kirke.
Dom: lOma post T rinit: 22de August: loed Ole L arsø n , boeMand Lars Olsøns søn i Audøre, sig troelove med M ette
N ie ls d tr : tienende faderen, for hvilke ....... [Stykket over
streget. Se Fødsler 1745 og Begravelser 1745 og 1746].
3 Dom: 14ta a T rinit: 19de 7tmbr: [19/9] bleve C h ris te n Jensøn huusMd og A ne K irs tin e F r id e r ic h s d tr copuleret i det
hellige ægteskab i Glostrups kirke.
4 Fredagen 1ste 8tbr: [Viol bleve L a rs L a rs ø n og A ne Rasm u s d tr ægteviede udj Glostrups kirke.
Fredagen d: 15de Octobr: loed Ole S vend sø n sig troelove med
A ne C a th rin e C h ris te n s d tr , afg: Hans Rasmusens effterlatte enche i Glostrup, hvis underskrevne troefaste forlovere
caverer hos præsten i Glostrup, at ingen af dem, enten her,
eller anden steds er med nogen anden forlovet, eij heller hin
anden, imod loven, besiegtet.
Jens Olsens
>
Ole Larsens
navn
navn
5 Decembr: maanets bededag d: 2den ejusdem bleve Ole Svend
søn og A ne C a th rin e C h r is te n s d tr : ægteviede i Glostrups
kirke.
Tiirsdagen d: 21 Decembris, loed Ole Ni elsøn, som har fæsted
gaard i Vessinge sig troelove med K irs te n A n d e rs d a tte r,
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boemand Anders Erichsøns ældste datter i Egbye, for hvilke
forlovede underskrevne caverer, at ingen af dem er med nogen
anden forlovet, eij heller indbyrdes besiegtet.
Torsdagen d: 23de Decembr: blev P e d e r H ansøn, een ung karl
fra Rødoure, troelovet med D o rth e P e d e r s d tr af g: Peiter
Villums: boeMds effterlatte enche i Vessinge, for hvilke per
soner underskrevne, til præstens sicherhed i Glostrup, lover,
at de eij ere med andre forlovede, iche heller hin anden, imod
loven besiegtet.
n ! Peder Jensen
/ / / af Rødoure.

1746.
Fredagen d: 7de Januarij, loed L a rs Olsøn, boeMd Ole Pedersøns søn i Egbye, sig troelove med J o h a n n e A n d e rs d tr:
boeMd Anders Eriksens 2den dtr: ibid:. For nærværende fæste-folch lover underskrevne, at de ingen anden har givet ægte
skabs løffte, men vel ere beslegtede, nemlig søskende børn,
føed af 2de søstre, har derfor forhvervet hans kongelig maje
stets allernaadigst tilladelse, at de maa give sig i ægteskab
sammen.
Onsdagen d: 12te Januarij blev Ole P e d é rsø n land soldat, effter friehed der fra, som hand havde fæsted gaard i Hvidoure,
før tienende broderen Niels Pedersen i Audøre, troloved med
B a r b a r a M a d ts d tr, boeMd Madts Nielsens yngste dtr ibid.
Disse personer ere eij med andre forlovede eij heller hin anden
besiegtet.
1 Februarij maanets bededag d: 3die ejusdem bleve Ole Ni el
søn og K irs te n A n d e r s d a tte r copuleret i det hellige ægte
skab, i Glostrups kirke.
Dom: Septuages: 6te Febr: loed L a rs N ie ls ø n , som til sidst af
vigte Mickelsdag tiente Peder Michelsen i Vessinge nu tienende
i Smørum Oure sig troelove med K a re n I v e r s d tr tienende
Anders Rasmusen i Vessinge, for bemelte personer lover, som
troefaste forlovere vij underskrevne, at de iche ere med andre
forlovede, eij heller hin anden besiegtet, saa vij her udj holder
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præsten i Glostrup frie for alles tiltale, hvilket vij med egne
hænders underskrifft bekræffter.

2 Tiirsdagen d: 15de Februarij bleve P e d e r H an sø n og D o rte
P e d e r s d tr : copuleret i det hellige ægteskab i Glostrups kirke.
Dom : Reminiscere 6te Martij loed een enke mand fra Jylland ved
navn Iv e r Je n sø n S k y tte af profession een gartner, som
hafde god rigtighed og beviis om sit forhold, og var antaget at
læse for børn i Audøre, sig troelove med M aren L a rs d tr,
tienende Niels Pedersen i Audøre, for fæsteManden lover under
skrevne hos præsten i Glostrup, at hand hverken her eller an
dre stæder er med nogen anden forlovet, og skulle nogen u-rigtighed i fremtiden her udj opdages, da eij at komme præsten
til nogen præjudice, men vj derfor effter loven og forordnin
gen, som trofaste forlovere at svare og stande til rette, for fæsteMøen lover i ligemaade vij underskrevne, at hun eij med
nogen anden er forlovet, eij heller denne hendes forlovet be
siegtet
A
Mandagen d: 7de Martij loed J o h a n L arsø n , smed og enkeMd
i Vessinge, sig troelove med A ne P e d e rs d tr, af g: Peder An
dersens d tr: i Vessinge, for hvilke forlovede personer under
skrevne caverer hos præsten i Glostrup effter loven, at ingen
af dem er med nogen anden forlovet, iche heller hin anden,
imod loven, beslestet.
3 Dom: Oculi 13de Martij, bleve L a rs N ielsø n og K a ren
I v e r s d tr ægteviede udj Glostrups kirke.
5 Dend 3 Junii blefve velærværdige og høij lærde hr. J e n s B li
c h e r medtiennere udj ordet ved dend herre Zebaoths kirke og
jomfrue P a u lin a T h o m asia G a n tze l egteviede.
Hands forlofvere var: Elias Christ. Gruner capelian til Set.
Hanses kirke i Odense, og sognepræst for Høybye meenighed
ved sit bref til provsten i Smørum herred dateret Ottensee d :
28 Maij : 1746, lydende ord effter andet, som følger pag. seqv :
Copia.
Velærværdig og høylærde proust hr mag: Dorschæus!
Min kiæristes søster-søn velærværdige hr. Jens Blicher er mig
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best bekient fra ungdommen af, som discipel, som studiosus og
end som præst har hand logeret i mit huus; alt saa har hr.
Blicher venligst begiert, jeg vilde meddeele ham denne min
sandfærdige attest til deres velærværdigheds forsikring, som
jeg og hermed forsikrer, at hand er gandske fri for ægteskabs
løffter, førend hand nu har tilmældet mig, effter Guds forsiun
at vilde sig i ægteskab indlade med hæderbaarne jomfru Pau
lina Thomacia Gantzel, hvor til ieg af hiertet gratulerer,
bekræftet under min haand og hostrykte signete
Ottense d : 28de Maij 1746. (L :S :)
Elias C hrist. Gruner
Capellan til Ste Hansis kirke

og sogne-præst for Høybye menighed.
Hendes forloffvere var: Jeg sognepræst til Glostrup bekiender
at min kiere datter er ei gifft med andre test :

4 Feria 3tia Pent: 31te Maij bleve Jo h a n L a rsø n Smed i Vessinge og huusmand ægteviede udj Glostrups kirche til A ne
P e d e r s d a tte r .
5 D: 29 Julij bleve L a rs O lsen og Jo h a n n e A n d e rsd : begge
af Eigbye ægteviede udj Glostrups kirck.e.
[Her begynder en ny Skrift.]
Fredagen d: 16de Sept: loed mons: V ilhelm O th o lt, skoemager
af profession sig troelove med jomfrue S o p h ia C h ris tin a
R u d o lp h ie begge fra Kiøbenhaun med rigtige beviiser saavel
præstens som consumptions forpagterens; men desforuden lo
ver og caverer underskrevne, til præstens sikkerhed i Glostrup
for ovenmældte personer, at de paa andre stæder og med andre
ere frie for ægteskabs løfter, ej heller hinanden imod loven
beslægtede, og skulle nogen urigtighed efterdags herudj opda
ges, da ej at komme præsten i Glostrup til nogen præjudice,
men derfor være præsten i Glostrup efter forordningen an
svarlige og stande til rette, hvilket de som trofaste forlovere
med egne hænder underskriver og bekræfter.
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6 Fredagen d: 14de Oct: bleve ovenmeldte personer, V ilh elm
O h th o ld t og S o p h ia C h ris tin a R u d o lp h ie ægteviede udj
Glostrups kirke.
7 Dom: 19 â Trin: [1(i/10] bleve Ole P e d e rs e n og B a r b a r a
M a d s d a tte r, begge af Avedøre, ægteviede i Glostrups kirke.
8 November maaneds bededag [3/ii] bleve Iv e r Je n s e n
S c h y tte , forhen skolemester i Avedøre, og M aren L a rs d a tt e r ibid: ægteviede i Glostrups kirke. NB d: 3die Nov:

Ao 1747.
Domin: Invocavit [19/2] blev N ie ls N ie lse n og B odild N ielsd a a tt e r af Vessinge med hinanden troelovede i Glostrups præstegaard for hvilke personer vi underskrevne lover og caverer
at de paa andre stæder og med andre ere frie for ægteskabs
løfter ej heller hinanden imod loven beslegtede. Og skulle nogen
urigtighed herefter herudi opdages, da ej at komme præsten i
Glostrup til præjudice mend vi derfor skal være hannem efter
loven ansvarlige. Hvilket vi som troefaste forlovere med egne
hænder underskriver og bekræfter.

1 3die Paaskedag d : 4 Apr : bleve ovenmælte personer ægteviede
i Glostrups kirke.
Den 29de Maij lod N ie ls N ie lse n af Avedøre sig troelove med
M a rg re th e S ø re n s d a tte r, encke ibidem som begge for
slegtskabs skyld hafde erholdet kongelig allernaadigst tilla
delse, og ellers caverer vi underskrevne, at ingen af bemte per
soner med andre haver indgaaet ægteskabs løfte, hvilket vi
under vore hænder bekræfter.
Niels HanSøren NielA</z1. ,C
sens navn
J A
J /? sens navn
Tiirsdagen d: 20de Junii lod K nud M ichelsen, som tiente mig,
sig trolove med E s th e r R a s m u s d a tte r, en encke af Avedøre,
for hvilke vi underskrevne lover, at de icke med andre have
indgaaet ægteskabs løfte, dette under vores hænder.

21
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2 D: 3 Octobr blev K nud M ich elsen og E s th e r R a sm u sd a tt e r af Avedøre ægteviede i Glostrups kirke.
3 D: 17 Octobr: blev N ie ls N ie lse n og M a rg re th e S ø fre n sd a a tt e r af Avedøre ægteviede i Glostrups kirke.
Domin: 22 p: Trin: d: 29 Octobr: bleve L a rs J e n s e n af Eigby
og M aren P e d e r s d a a tte r af Vessinge med hinanden trolo
vede for hvilke vi underskrevne caverer at ingen af dem med
andre nu levende have indgaaet ægteskabs løfte ej heller at
være hinanden beslegtede imod loven.
Christen Jensens navn

Jens Mogensens navn

Ole Rasmusen

Ao 1748
1 Taksigelses fest d: 11 Febr: bleve L a rs J e n s e n og M aren
P e d e r s d a a tte r i Glostrups kirke ægteviede.
Tiirsdagen d: 26 M artij Ao 1748 blev Christen Jensen d: A nne
C h ris te n s d : af Vessinge og H a n s V e ste se n af Hvidovre
trolovede. For hvilke begge vi underskrevne lover og caverer,
at de hverken ere hinanden imod loven beslegtede eller nogen
af dem til nogen nu levende haver givet ægteskabs løfte som
dette kunde være til hinder, dette bevidner vi med egne hæn
ders underskrift.

Torsdagen d: 5 Septbr: bleve Ole M adsen af Bryndby-øster og
M aren R a s m u s d a a tte r, afgangne Hans Andersen boemands enke af Vessinge troelovede, for disse 2de lover og ca
verer vi underskrevne at de hverken ere hinanden imod loven
beslægtede eller givet nogen anden nu levende ægteskabs løfte
som dette kand være til hinder. Dette bevidnes med vore egne
hænders underskrift.
P Y H Çj
Mads Niel- Niels Gothielp- Rasmus Jacob
sens nafn sens nafn
sens nafn
Tiirsdagen d: 10 Septbr: bleve N iels R asm u sø n og C h aren
P e d e r s d a a tte r af Vessinge, trolovede, for disse 2de lover og
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caverer vi underskrevne at de hverken ere hinanden imod loven
beslægtede eller har givet nogen anden nu levende ægteskabs
løfte som dette kand være til hinder. Dette bevidnes med vore
egne hænders underskrift.

S W
Peder Michel- Rasmus Jacob- Lars Peder
sens nafn
sens nafn
sens nafn
2 D :4 Octobr: 1748 bleve A nna C h ris te n s d : af Vessinge og
H an s V e ste se n af Hvidoure ægteviede i Glostrups kirke.
Søndagen d: 6 Octob: Ao 1748 blev Peder Larsens d: M aren
N ie lsd : af Hvessinge og C h ris te n J e n s e n af Hersted Øster
i præstens stue trolovede, f o r h v i l k e b e g g e v i u n d e r s k r e v n e lo v e r og c a v e r e r , a t de h v e r k e n e r e
h i n a n d e n im o d l o v e n b e s l e g t e d e e l l e r n o g e n
a f dem t i l n o g e n nu le v e n d e h a v e r g i v e t æ g
t e s k a b s l ø f t e som d e t t e k u n d e v æ re t i l h in 
d e r. D et b e v id n e r vi m ed e g n e h æ n d e r s un
d e rs k rift.

Lars Larsen
Ole Jensen
Peder Larsen
Jacob Nielsen
3 Fredagen d: 11 Octobr: bleve N ie ls R asm u sen og C h a re n
P e d e r s d a a tte r af Vessinge ægte-viede i Glostrups kirke.
Søndagen d: 13. Octob: 1748 blev J ø rg e n L a rs e n fra Hersted
Øster og Christen Rasmus datter Jo h a n n e C h r is te n s d a tte r
fra Eigby i Glostrups præstegaard trolovede. For hvilke .......
[Se foran].
Lars Larsen

Z1

<Ca P

Søren Pedersen

4 Dom: 20 p: Trin: d: 27 Octobr: bleve Ole M adsen og M aren
R a s m u s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
5 Dom: Ima Adventat [x/12] blev J ø rg e n L a rs ø n og Jo h a n n e
C h r is te n s d a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
1 Dom: 3tia Advent: [x5/12] bleve C h ris te n J e n s e n af Hersted[6] øster og M aren N ie ls d a a tte r af Vessinge ægteviede i Glo
strups kirke.
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1749.
D: 20 Febr: Ao 1749 bleve P e d e r Søf re n s e n boemand af
Bryndby-Vester og M a r g a re th a Hans Larsøns daatter af
Avedøre trolovede. For hvilke ....... [Se Side 323].

Torsdagen d: 27 Febr: Ao 1749 bleve M o rte n A n d e rse n boemand af Bryndbye-Øster og M aren R a s m u s d a a tte r af Aved
øre trolovede for hvilke ....... [Se Side 323].
lAf?(f
D: 11 M art: Ao 1749 lod P e d e r O lsen sig trolove med M aren
P e d e r s d a tte r af Avedøre for hvilke ....... [Se Side 323].
Mads Nielsen

2den S. efter Paaske d: 19 A pr: bleve P e d e r A n d e rse n og Ma
re n P e d e rs d : Peder Jensens enke af Eigby trolovede for
h v ilke....... [Se Side 323].

p

Lftf

Lars Peder- Anders Erich- Peder Erich
sen
sen
sen
Fredagend: 13 Junij bleve J e n s P e d e rs e n og M aren N ie lsd :
begge da tienende Jens Mogensen i Vessinge trolovede, for
hvilke....... [Se Side 323].

i

r as

w/

Jens Mogen- Esbøn Han- Niels Peder
sens nafn
sen
sen
Dom: 4ta p Trin: [29/ß] bleve P e d e r H a n se n og K a re n J e n s d :
Peder Nielsens enke af Eigby trolovede for hvilke ....... [Se
Side 323].
L f 5
C , j/ J f

Lars Pedersen
Lars Jøl‘£ensen
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2 Dom: 9na p: Trin: [3/s] bleve J e n s P e d e rs e n og M aren
N ie lsd : af Vessinge da tienende Jens Mogensen sammesteds
ægteviede i Glostrups kirke.
3 D: 11 Septembr: bleve M o rten A n d e rse n af Bryndby-Øster
og M aren R a s m u s d a a tte r af Avedøre ægteviede i Glostrups
kirke.
4 Mandagen d: 15 Septembr bleve P e d e r H a n se n og K a re n
J e n s d a a ttc r afg. Peder Nielsøns enke ægteviede i Glostrups
kirke.
5 Mandagen d: 22 Septembr bleve P e d e r O lisen boemand af
Gladsaxe [Brøndbye-Øster er overstreget] og M aren P e d e rsd e r s d a a tte r af Avedøre ægteviede i Glostrups kirke.
6 Tiirsdagen d: 23 Septbr bleve P e d e r A n d e rse n og M aren
P e d e r s d a a tte r afg Peder Jensens enke begge af Eigby ægte
viede i Glostrups kirke.
7 Torsdagen d: 23 Octobr bleve P e d e r S ø fre n se n boemand af
Bryndby-Vester og M a r g a re th a H a n s d a a tte r af Avedøre
ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: 24. p: T rinit: Ao 1749 [10/ii] bleve N ie ls C h ris te n s e n
da tienende Peder Hansen i Hvæssinge og enken In g e r Rasm u s d tr: trolovede, for hvilk e....... [Se Side 323].
Jens Moensen
3die Juule-dag [27/12] 1749 bleve L a rs K n u d sen og M ette
E s c h ild s d : af Glostrup trolovede i Glostrups præstegaard,
for hvilke ....... [Se Side 323].
Jeppe Andersen

T

Ao 1750.
1 1ste Søndag efter h: 3. kong: [n /i] bleve N ie ls C h ris te n s e n
og In g e r R a s m u s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
2 1ste Søndag i fasten [15/2] bleve L a rs K n u d sen og M ette
E s c h ild s d : ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: Ima p: Trinitatis [31/5] bleve J ø rg e n E ric h s e n boemand
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i Eigby, og A n n a gi: Hans Jensens daatter af Eigby med hin
anden trolovede, for h v ilke....... [Se Side 323].
A E 6

/ ’/ / y

Anders
Peder
Peder
Erichsen
Erichsen
Hansen
Mariæ besøgelsesdag d: 2 Julij blev A n d e rs P e d e rs e n da væ
rende hos Ole Rasmusøn huggere i Vessinge og B irth e H ansd a a tt e r af Eigby trolovede, for hvilke ....... [Se Side 323].

H_

pH S

ffJ

^P S

Johan
Espen
Peder
Lars
Larsen
Hansen
Erichsen
Pedersen
3 Fredagen d: 17 Julij bleve J ø rg e n E ric h s e n af Eigby ægte
viet med A nna gi: Hans Jensøns daatter sammesteds.
4 Dom: 19 p: Trin: [4/10] bleve A n d e rs P e d e rs e n og B irth e
H a n s d a a tte r af Eigby ægteviede i Glostrups kirke.

Ao 1751.
3die Søndag i fasten [24/j] blev A n d e rs Jac o b sø n landsoldatt
efter foreviste frie-seddel trolovet med E n g e lk e P e d e rsd a a tte r , for h v ilk e....... [Tekst som Side 323].

Jens
Espen
Jens
Moensen Hansen Pedersen
Fredagen d: 2 A pr: 1751 bleve trolovede A n d e rs P e d e rsø n
tienende velærv: hr. Jens Colding Bryndbye og M ag d alen e
N ie ls d a a tte r afgangne Jens Hansøns enke i Avedøre, for
hvilke....... [Se Side 323].

Mandagen d: 14 Junij Ao 1751 blev Søf re n P e d e rsø n , Peder
Søfrensøn gaardmands søn i Bryndby-Vester og S idse Rasm usd: afgangne Hans Rasmusøn gaardmands enke i Avedøre
trolovede. Da bemelte 2de haver erholldt kongel : bevilgning til
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at indgaae ægteskab med hinanden uagtet at Søfren Pedersøns
fader var sødskinde-barn til den afdøde mand, caverer da vi
underskrevne, at Søfren Pedersøn ikke er anderledes beslægtet
med bemælte Hans Rasmusøns enke, og at ingen af dem til no
gen anden nulevende have givet ægteskabs løfte som dette kan
være til hinder.
Larsen

fä*** fä''*

Dom: 3tia p: Trin: d: 27 Junij bleve A n d e rs A n d e rsø n enke
mand oghuusmand i Bryndbye-øster og A n n a J a c o b s d a a tte r
af Vessinge trolovede i Glostrups præstegaard, for h v ilk e.......
[Se Side 323].

AU

r« f
Peder Hansen Mads Andersen Anders Larsen Anders Andersen
1 Mandagen d: 28 Junij bleve A n d e rs P e d e rs ø n og M agda
le n a N ie ls d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: 4ta p: Trin: [4/7] bleve Jac o b A n d e rsø n og A n n a
M ic h e ls d a a tte r som nu have fæstet huus i Avedøre trolo
vede, for h v ilk e ....... [Se Side 323].
? 1 Q,

Z7

I0 Ç

Peder Jensen Anders Pedersen Jens Olsen
Tiirsdagen d: 27 Julij Ao 1751 bleve R asm u s E s c h ild sø n og
M ette A n d e r s d a a tte r begge af Glostrup trolovede. For
hvilke....... [Se Side 323].
Anders Andersen Jeppe Andersen Ole Svendsøn
Torsdagen d: 29 Julij bleve T h o m as P e d e rs ø n af Hvidoure
trolovet med E l l e n J e n s d a a t t e r af g Niels Pedersøns i Aved
øre, hvilke da de have kongl: allernaadigst bevilgning for
ægteskab i forbundne leed vi underskrevne lover og caverer at
de ikke ere hinanden anderleedes beslægtede end bemælte
kongl : bevilgning tillader ej heller til anden nulevende haver
givet ægteskabs løfte dette til hinder.

j_ (£.
Lars Jensen

S
Hans Larsen
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2 Dom: 15 p: Trin: [19/.,] bleve A n d e rs A n d e rsø n huusmd af
Bryndbyøster o g A m ia J a c o b s d :a f Vessinge ægteviede i Glo
strups kirke.
Mandagen d: 20 Septbr bleve N iels N ie lsø n da tienende unge
Hans Jensøn i Eigby og J o h a n n a N ie lsd : bemelte Hans Jensøns stifdaatter trolovede, for hvilke ... [Se Side 323].
t r ç
Lars Pedersen

W )

s

Hans Jensen

Anders Erichsøn

3 Torsdagen d: 23de Sept, bleve T hom as P e d e rsø n og E llen
J e n s d a tte r afg: Niels Pedersøns i Avedøre ægteviede i Glo
strups kirke.
4 Dom: 17 p: Trin: [3/10] bleve A n d e rs Jac o b sø n og E n g e lk e
P e d e r s d a t t e r a f Avedøre ægteviede i Glostrups kirke.
5 Mandagen d. 4. Octobr: bleve R asm u s E sc h ild sø n og M ette
A n d e r s d a tte r af Glostrup ægteviede i Glostrups kirke.
6 Samme dag bleve S ø ren P e d e rs ø n og S idse R a s m u s d a tte r
afg : Hans Rasmussens af Avedøre ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: 19 p: T rinit: [17/10] Ao 1751 bleve J ø rg e n P e d e rs e n
huusmand af Ishøie trolovet med C h a re n P e d e r s d ttr : af
Glostrup, for h v ilk e ....... [Se Side 323].
I

U : Peder Jensen.

7 Samme dag bleve Jac o b A n d e rse n og A ne M ik e ls d a tte r
af Audøre ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: 20 p: Trin: [24/10] bleve N ie ls N ie lse n og J o h a n n a
N ie ls d a tt: af Eigby ægteviede i Glostrups kirke. [Overstre
get].
8 Dom: 20 p: Trin: [24/10] bleve N ie ls N ielsø n og J o h a n n a
N ie ls d a a tte r ægteviede.
9 Feria 2da Nativ: Xsti [2(i/12] bleve J ø rg e n P e d e rs ø n og
K a re n P e d e r s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.

Ao 1752.
Torsdagen d: 10 Febr: bleve J e n s C h ris te n s ø n af Vessinge og
J o h a n n a P e d e r s d a a tte r afg. Lars Pedersøn gaardmands
enke i Eigby trolovede, for hvilke....... [Se Side 323].
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Niels Rasmussen

2den Pintzedag d: 22 Maji bleve P e d e r A rv e sø n fod-garde ved
general-major Cortonæis compagnie trolovet med M a rg a re 
th a R a s m u s d a a tte r af Vessinge. Foruden hands frie seddel
og vidnesbyrd om hands sidste altar gang fra guarnisons meenighed blev ogsaa leveret attest om hands aflagde eed at hand
baade var frie for ægteskab og ægteskabs løfte med og til no
gen anden. De paa attesten underskrevne ere Schaumberg,
Müller, Holdt.
For hende caverer.
for ham.

3die Søndag efter Trinit: d: 18 Junij bleve A n d e rs H ansøn,
som da tiente i præstegaarden trolovet med B irth e N ielsd a a tte r . For hvilke ....... [Se Side 323].
Hands forlovere. £ < .
Hends forlovere. /V‘f t <5'

"yp / Y Hans Nielsen
Tønnes Michelsen

Niels Bentzen
1 Dom: 9 p: Trin: d: 30 Julij bleve J e n s C h ris te n s ø n og Jo
h a n n a P e d e r s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
2 Dom: 12 p: Trin: [20/s] bleve A n d e rs H a n sø n og B irth e
N ie ls d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
Torsdagen d: 14 Septbr: blev L a rs N ielsøn, som nyelig havde
fæstet huus i Vessinge, trolovet med Rasmus Jacobsøns daatter
K aren. For hvilke ....... [Se Side 323].
Hands forlovere Niels Rasmuss:
i□
Ole Madsøn
'1 (
Lars Larsøn
Hends forlovere Rasmus Jacobs : l/fc 2- {.LS. iH erst:øster
3 Dom: 19 p: Trin: [s/i0] bleve P e d e r A rv e sø n og M a rg a re 
th a R asm u sd : ægteviede i Glostrups kirke.
Tiirsdagen d: 10 Octobr blev A n d e rs A n d e rsø n boemand i Ves
singe trolovet med S idse Anders Andersøns daatter i Glostrup.
For h v ilke....... [Se Side 323].
Hends forlovere
Hands forlovere
A-yfrr
Anders Anders : navn Jeppe Anders.

ff-fj
Hans Povelsøns navn
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Dom: 23 p: Trin: d: 5 Nov: blev P e d e r K n u d sø n da tienende
hos gamle Peder Jensøn gaardmand i Glostrup trolovet med
K irs te n Peder Povelsøn huusmands daatter. For hvilke .......
[Se Side 323].
Hands forlovere
Hends forlovere
Peder Poveleen

Q Anders Andersen
-t \ t \

a

A

,

L S A " dcrs

t

4 Dom: 23 p: Trin: [5/u ] bleve L a rs N ielsø n og K a re n Rasm u s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
5 Xbr maaneds bededag d: 7 Xbr [7/12] bleve A n d e rs A n d e r
søn gaardmand i Vessinge og S idse A n d e rsd : af Glostrup
ægteviede i Glostrups kirke.
6 2den Juuledag d: 26 Xbr bleve P e d e r K n u d sø n og K irs te n
P e d e r s d a a tte r ægteviede i Glostr. kirke.
3die Juuledag d: 27 Xbr blev ung karl K ield R asm usøn, da
tienende i Rødaure trolovet med G ie rtru d N ie ls d a a tte r, da
tienende Peder Rasmusøn gaardmand i Avedøre. For hvilke ...
[Se Side 323].
0

tt N J

PZS

<1^5.

Ole Pedersen Hans Nielsen Peder Rasmusen Knud Michelsen

Ao 1753.
Kyndelmisse dag [2/2] blev C h ris te n R asm u sse n ung karl, da
tienende hos Jens Ollsøn Skoemager i Glostrup, trolovet med
degnens pige M ette B e r th e ls d ttr . For h v ilk e....... [Se Side
323].
$ C
Jens Olsen

?
Rasmus Escildsen

^-5,
Anders Andersen

1 1ste Søndag i fasten
bleve C h ris te n R asm u sø n og
M ette B e r te ls d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
2 Fredagen d: 16 Martij bleve K ield R asm u sø n og G ie rtru d
N ie ls d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
Torsdagen d: 26 A pr: lod monsr: C h r is tia n H ø y er skolehollder
i den kongl: skole i Vessinge sig trolove med mademoiselle
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M a g d a le n a D o ro th e a G inop med rigtig beviis bruden angaaende fra Holmens-menighed i Kbhvn saa og fra consump
tions forpagteren. For hende caverede som forlovere indtil
viidere med skriftlig caution monsr: C V Arent, kongl: controlleur. For ham : hr : Mathias Wassard, kiøbmand i Kbhvn.
Men ved ægtevielsen selv egenhendig underskrevet, d: 24de
Maji ejusdem anni.
sn
3 Torsdagen d: 24 Maji bleve monsr: C h r is tia n H ø y e r og
mademoiselle M ag d a le n a D o ro th e a G inop ægteviede i Glo
strups kirke.
Torsdagen d: 21 Juny bleve L a rs A n d e rsø n og B odild P ed ersd a a tt e r af Eigby trolovede. For hvilke begge vi underskrevne
lover og caverer som trofaste vidner, at de ikke ere hinanden
viidere beslægtede end i 3die leed. I hvilken tilfælle det dem
ved kongl : allernaadigst tilladelse af 16 Martij 1753 er bleven
bevilget at komme sammen i ægteskab, saa og lover og caverer
vi for at ingen af dem til nogen nulevende haver givet ægte
skabs løffte dette til hinder.
Hands forlovere
Hendes forlovere
Peder Erichsens
Anders Erichsens navn £}_
navn
Jørgens Erichsens navn |
4 Mandagen d: 1 Octobr: bleve L a rs A n d e rsø n og B odild Pe
d e r s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
Tiirsdagen d: 16 Octobr: bleve R asm u s P e d e rs ø n og K irs te n
S ø f r e n s d a a tte r efter tilforn given frieseddel for ham som
landsoldat dat : sessionen d : 8 Oct. 1753 trolovede. For hvilke
vi underskrevne....... [Se Side 323].
Peder Larsen
Anders Pedersen

L- ,5
pç

$ / , S Søren Larsen
Hans Larsen

// L

5 Fredagen d: 30 Nbv: bleve R asm u s P e d e rs ø n og K irs te n
S ø fre n s d : ægteviede i Glostrups kirke.
Tiirsdagen d: 18 X br: [1S/12] bleve P e d e r B endsøn da tienende
i Valensbech og M aren J o h a n s d a a tte r af Avedøre efter mig
comuniceret frieseddel for ham som landsolldat dat : sessionen
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d: 10 Xbr [10/12] 1753, trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].

Ole Søfrensøn

Søfren Pedersøn

Jørgen Pedersøn

Jørgen
Rasmusøn

Ao 1754.
1 Fredagen d: 11 Jan: bleve P e d e r B en tsø n og M aren Jo 
li a n sd : ægteviede i Glostrups Kirke.
Tiirsdagen d: 12 Februar: bleve H ans R asm u sø n ungkarl til
forn tienende hos Rasmus Hansøn gaardmand i Eigby og K ir
s te n A n d e r s d a a tte r afgangne Ole Nielsøn gaardmands enke
i Vessinge trolovede. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323].
for hende Anders Erichsen

£ g-

for ham
Tiirsdagen d: 19 Martij blev In g v o rd P e d e rsø n som da havde
fæstet gaard i Hersted-øster trolovet med Rasmus Jacobsøns
daatter i Vessinge. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se
Side 323].
for hende t L5

j

for ham

^2

j p P

Lars Larsen Rasmus Jacobsen Hans Pedersen Jørgen Pedersen
5te Søndag i fasten d: 31 M artij blev O tth o L a rs ø n huusmand
af Schoulunde trolovet med K a re n P o v e ls d a a tte r tienende
Peder Hansøn gaardmand i Hvessinge. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
for ham
for hende
q.y
Peder Olsen Lars Nielsen Hans Jørgensen Lars Christophersen
3die Paaske-dag d: 16 A pr: blev P e d e r A n d e rsø n enke- og
gaardmand i Eigby trolovet med B odild Christen Jensøn
gaardmands daatter i Vessinge. For hvilke vi begge under
skrevne ....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Jens Christensen
Peder Johansen

A f c j Anders Erichsen
AøW'i’
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2 Fredagen d: 21 Junij bleve monsr: F r id e r ic h Je n søn borger
og peruqve-mager i Khvn og jom fr: E lle n C a th a rin a J e pp e s d a a tte r ægteviede i Glostrups præstegaard. Foruden med
bragte kongebrev, skudsmaal for bruden fra provst Zwergius
i Slangerup dat: Slangerup d: 30 Martij 1754, beviis fra consumtions forpagteren for betalte consumtion foreviiste skifte
brev for brudgommen som enkemand dat : Khvn d : 21 Martij
1754.
Køneman, Nissen, Place, Fisker,
- lover og caverer vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For bruden
Jeppe Svendsøn j/,
S ^r> Brudens fader og borger
For brudgommen
Borger i Khvn. i Slangerup.
Mandagen d: 12 Augusti blev A n d e rs P e d e rsø n smedesvend og
afg. Peder Søfrensøns enke i Avedøre trolovede. Foruden for
den foreviiste tamperrets doms af dato 21 Septbr. 1746 rigtig
hed, hvorved Anders Pedersøn er skilt ved sit forrige ægteskab
med Carolina Nielsd: og tilladt nyt ægteskab, lover og caverer
vi underskrevne....... [Se Side 323].
for hende
for ham
IIS A

3
4
5

6

7

Niels Andersen

Lars Larsen Anders Sørensen
Peder Mogensen
i Herstedøster
Torsdagen d: 26 7tbr: [26/<j] blev O tth o L a rsø n og K a re n
P o v e ls d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
Torsdagen d: 17 Octobr: bleve P e d e r A n d e rsø n og B odild
C h r is te n s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
Fredagen d: 25 Octobr: bleve H an s R asm usøn og K irs te n
A n d e r s d a a tte r afg. Ole Nielsøns enke i Vessinge ægteviede i
Glostrups kirke.
Torsdagen d: 31 8br: [:il/io] bleve I n g v o r t P e d e rsø n og
A nna R a s m u s d a a tte r af Vessinge ægte-viede i Glostrups
kirke.
Fredagen d: 15 Nov: bleve A n d e rs P e d e rsø n Smed og A nna
L a r s d a a tte r afg. Peder Søfrensøn huusmands enke i Avedøre
ægteviede i Glostrups kirke.
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Ao 1755
Torsdagen d: 15 Jan: bleve H an s P e d e r søn huusmand fra
Bryndbye-øster og S idse R a s m u s d a a tte r af Glostrup trolo
vede. For hvilke foruden kongl. bevilgning som næstsødskinde
børn at træde i ægteskab med hinanden og bevis for holdet og
sluttet skifte for ham som enke-mand vi underskrevne .......
[Se Side 323].
for ham
for hende
Andersen

oosf

Ole Olsen af Brøndbye Øster
Torsdagen d: 6 Febr: bleve A n d e rs A n d e rse n tienende Jeppe
Andersøn i Glostrup og H y lle b o rre Jeppe Ander søns daatter
trolovede. For hvilke begge vi underskrevne..... [Se Side 323].
for hende

IfS

j j.

Jeppe Pedersen Jeppe Andersen
Jiørgen Jiørhuusmand af Bryndbye Øster
gensen
Lang-Fredag d: 28 Martij bleve S idse af g. Christen Jensøn
gaardmands daatter af Vessinge o g L a r s J ø r g e n s ø n ung-karl
af Tranegilde trolovede. For hvilke begge vi underskrevne.......
[Se Side 323].
for hende
for ham
Jens Christensen Peder Johansen

j

Jeppe Pedersen
Dom : 10 p : Trin : [3/8] bleve A n d e rs A n d e r søn og H y lle b o rre
Jeppe Andersøns daatter af Glostrup ægteviede i Glostrups
kirke.
Fredagen d: 3 Octobr: bleve H an s P e d e rsø n huusmand i
Bryndbye-øster og S idse R a s m u s d a a tte r af Glostrup ægte
viede i Glostrups kirke.
Fredagen d: 10: Octobr: bleve S idse C h ris te n s d : og L a rs
J ø rg e n s ø n ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: 17 p: Trin: d: 21 Septbr. blev A n n a H a n sd : da værende
hos svogeren væver og hugger i Eigby og P e d e r F ra n d s ø n
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enkemand af Maaløv trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323],
J.fis- Anders Hansøn r t y j
For ham Jørgen Peders:
For hende Anders Peders:
Tiirsdagen d: 4 Nov. bleve landsoldat D itlo v O lesøn nu tienende Niels Rasmusen gaardmand og S id se J a c o b s d a a tte r
af Vessinge trolovede. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323],
for hende
for ham
Anders Andersen

Espensen i Husum

Jacob Nielsen
Dom: 24 p: Trin: [9/n ] bleve P e d e r F ra n d s ø n og A n n a
H a n sd : ægteviede i Glostrups kirke.

Ao 1756.
1 Torsdagen d : 5 Febr : som var samme maaneds ordin, bededag
bleve D itlø v O lsøn og S idse J a c o b s d a a tte r ægteviede i
Glostrups kirke.
Fredagen d: 5 Martij bleve Søf re n L a rs ø n gaardm: Lars Søfrensøns søn af H arrestrup og P e rn ille Anders Erichsøn
gaardmands daatter af Eigby trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Peder Olsen Skovlund
-JL I Z £
Søren Nielsen Husum
Torsdagen d: 1 Apriil blev M o rten H an sø n ung-karl af Bryndbye-Vester trolovet med A n n a K ir s tin e Anders Olufsøn
gaardmands daatter af Glostrup, da faderen til disse afstod
gaarden. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
Anders Hansen

f O

J ens Olsen

Niels Pedersen Br. Vest /[[ p
5te Søndag i fasten d: 4 A pr: bleve Ole A n d e rsø n til hvilken
Peder Søfrensøn afstod gaarden og A n n a Rasmus Madsøn
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huusm: daatter i Vessinge da tienende Anders Pedersøn foge
den i Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrevne.......
[Se Side 323].
for ham
for hende
Morten Andersen
Jens Gothielpsen

A

i ss

5

PJ.J

Kield Rasmussen
Peder Sørensen

Fredagen d: 9 A pr: bleve S øf re n L a rs ø n boemand af Schovlunde og K irs te n afg. gamle Hans Jensens daatter af Eigby
trolovede. For hvilke begge vi underskrevne..... [Se Side 323].
Niels Biering Lorentz Gundersen Rasmus Hansen Peder Hansen
Søndagen dend 16 efter trefoldighed [3/10] blev N iels N ie lse n
huusmand fra Vallensbech trolovet med B irth e N ie ls d tr af
Hvesinge, for hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Anners Nielsøn
Lars Mortensøn

J P

j ens Pedersøn
n i t
F L—, \ Peder Larsøn

S

C

n/ C

Søndagen d: 24 Septbr. bleve Søf re n L a rs ø n i Skovlunde og
K irs te n afg. gamle Hans Jensøns daatter af Eigby ægteviede
i Glostrups kirke.
Fredagen d: 1 Octobr. bleve unge Søf re n L a rs ø n gaardm: i
Skovlunde og P e rn ille Anders Erichsøn gaardm: daatter i
Eigby ægteviede i Glostrups kirke.
Torsdagen d: 18 9br [18/n ] bleve Ole A n d e rsø n og A n n a Rasm u s d a a tte r ægteviede i Glostrups kirke.
Dom: 23 p :T r in :d : 21 9br [21/iil bleve N iels N ielsø n og B ir
th e N ie ls d a a tte r af Valensbech ægteviede i Glostrups kirke.
Torsdagen d: 25 Nov: bleve Jac o b R asm u sø n og B odild Jac o b s d a a tte r af Vessinge trolovede. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Niels Rasmussen
j/^ x ö
A
Anders Jacobsøn
Niels Pedersen

P

S

Bruden døde kort efter trolovelsen.

/{ f

Lars Nielsøn
smed i H. 0.
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Tiirsdagen d: 30 Nov: bleve M o rte n H a n sø n og A n n a K irs tin a A n d e r s d : ægteviedei Glostrups kirke.
Dom: 2da Adv: d: 5 Xbr [5/12] bleve R asm u s N ielsø n tienende
hos Niels Nielsøn gaardmand i Avedøre, og K a re n L a rs d a a tt e r tienende Christen Søfrensen gaardm: sammesteds trolo
vede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Thomas Pedersen r / ’ Ç A A /) C
i U
A y V i , J Niels Nielsen
Ole Andersen
Peder Larsen tienende Mor
ten Bentzen i Vridsløselille.

Ao 1757.
Mandagen d: 10 Jan: bleve R asm u s N ie lsø n og K a re n L arsd a a tt e r ægteviede i Glostrups kirke.
2den Søndag i fasten d: 6 M artij bleve P e d e r H a n sø n ungkarl
da tienende Niels Rasmusøn gaardmand i Vessinge og S id se
J e n s d : tienende hos Lars Jørgens: gaardm: sammesteds tro
lovede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Hansen
Gregorius Andersøn
Niels Rasmusøn
fra Smørum Nedre
[begge]
Copulerede Dom: 14 p: Trin: d: 11 Septbr.
Fredagen d: 11 M artij bleve K ield R asm u sø n enkemand og
huusmand i Avedøre og M aren af g. Anders Mogensøn huusmands daatter sammesteds trolovede. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ole Pedersen af
/
* <- Mogens Andersen
Rødovre
\ J
'A
hendes broder.
Søren Pedersen
§ ?S
C S Søren Christensen
Avedøre
Copulerede Fredagen d : 30 Septbr.
Mandagen d: 28 Marti j bleve H a n s P o v elsø n gaardmand og
enkemand af Vessinge trolovet med M ette Nicolaj Nielsøn

22
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smedens daatter i Glostrups-huuset. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Sørren Larsen, Br.Øster
Søren Nielsen af Br :Øster

144S Nicolaj Nielsen
AA^) Anders Andersen
i Glostrup.
Copulerede Mandagen d: 10 8br. [10/10] .
Dom: 2. p: Pasch: d: 24 A pr: bleve E ig le r t E ig le r ts ø n ung
karl da tienende Hans Jensens enke i Eigby og afgangne As
mon Bendsøn huusmands enke K a re n C h r is te n s d ttr : trolo
vede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Rasmus Hansen
Peder Hansen

HS

L Af
A H

Lars Nielsen huusMd.
5 Andreas Hermansen

Copulerede Dom : 17 p : Trin : d : 2 Octobr.
Dom: 15 p. Trin: d: 18 Septbr. bleve N ie ls M a th ia sø n ung
karl da tienende gamle Peder Hansøn i Vessinge og K irs tin e
afg. Christen Jensøn huusmands enke i Glostrup trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Peder Hansøn
O'e Larsøn
Niels Peder søn

S

Peder Jensøn smed.

Copulerede Dom : 22 p : Trin : d : 6 Nov :
Fredagen d: 7 Octobr. bleve L a rs H a n sø n da tienende faderen
Hans Larsøn gaardmand i Avedøre og M aren N ie ls d a a tte r
da tienende Thomas Pedersøn gaardmand sammesteds trolo
vede for hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Søfren Pedersen S P S
A PS
Anders Pedersen
Oluf Larsen
OL S
TPS
Thomas Peders :
Copulerede Torsdagen d. 17 Nov :

Ao 1758.
Fredagen d: 10 Martij bleve H ans H e n d ric h A n d re a sø n og
Anwa H a n s d a a tte r afg. Jørgen Erichsøn gaardm: enke i
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Eigby ægteviede hiemme i huuset uden foregaaende trolovelse
efter een derom erholdet kgl. allernaadigst tilladelse af dato
3 Martij a : c : og foreviist beviis om afgiort skifte imellem en
ken og hendes børn. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323].
For ham
For hende

Tiirsdagen d: 4 Apr: blev Jaco b R asm u sø n gaardmand i Vessinge og B odild gamle Lars Jensøn huusmands daatter sam
mesteds trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
A S S Anders Søvrensens navn
Side 323].
Lars Nielsens navn L

Niels Rasmusens navn

Copulerede d: 14 Nov:
Torsdagen d: 30 Novembr: bleve L a rs R asm u sø n da tienende
broderen Niels Rasmusøn gaardmand i Vessinge og B odild
Jeppe Andersøn gaardmands daatter i Glostrup trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
Forlovere for hende
Forlovere for ham
Niels Rasmusens navn l/ft
Jep Andersen
Jacob Rasmusen
'
Anders Andersen
Copulerede d : 12 Febr. 1759.

Ao 1759.
Torsdagen d: 25 Jan: blev C h ris te n H a n sø n gaardmand i Eig
by og J o h a n n a Lars Jørgensøn gaardmands daatter samme
steds trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For ham
For hende
Peder Hansen Las Olsen
Lars Jørgensen Jens Christensen
Copulerede Mandagen d: 24 7tbr. [24/9].
Torsdagen d: 22 Febr: bleve H an s M adsøn gaardmand i Aved
øre og A n n a C h o r ts d a a tte r Knud Michelsøn gaardmands
stifdaatter trolovede. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323].
For hende
For ham
Peder Rasmusen
H 2”
Pe^ersen
Knud Michelsens navn ( \
Ole Madsen
Ægteviede Torsdagen d: 21 Junij.

V ielser 1759

340

Fredagen d: 22 Junij bleve H a n s L a rs ø n huusmand i BryndbyeVester og B o d ild H a n s d : da tienende Peder Erichsøn gaardmand i Eigby trolovede. For hvilke begge vi underskrevne.......
[Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Nielsen Ole Larsen
Søvren Mogensen Jens Sørensen
Copulerede Fredagen d : 12 Octobr.
Fredagen d: 27 Julij bleve J e n s N ielsø n Skoemager og ænken
K a re n A lb e rts d . afg. Povel Christensen huusmands af Aved
øre trolovede, for hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side
323].
For jiam
p or iyen(je
Jens Rasmussen Søren Pedersen Jonas Albertsen Ole Sørrensen
Copulerede Torsdagen d: 15 Nov:
Dom: 7 p: Trin: d: 29 Julij bleve Søf re n P e d e rs ø n gaardmand
og ænkemand i Ballerup og S o p h ia Andreas Hermandsøn
Tingmands daatter i Eigby trolovede. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323],
For hende
For ham
Jørgen Hansen
Andreas Hermandsen
Niels Larsen
Jens Christensen
Copulerede Fredagen d : 5 Octobr.
Dom: 8 p: Trin: d: 5 Aug: bleve P e d e r P e d e rs ø n huusmand af
Eigby og K irs te n afg. Jacob Nielsøns af Vessinge trolovede,
for hvilke begge vi underskrevne [Se Side 323],
For ham
For hende
Peder Hansen
Jens Hanssen
Christopher Nielsen
Jørgen Bertelsen
Copulerede Dom: 19 p: Trin: d: 21 Octobr.
Fredagen d: 21 7tbr. [21/9] bleve H an s M a th ia sø n een smede
svend fra Kongens Valbye og ænken i Glostrups-huuset K a re n
afg. Nicolaj Nielsøns trolovede, for hvilke begge vi efterskrevn e ....... [Se Side 323].
For ham
For hende

W

'f if f ig

Copulerede Mandagen d: 19 Novembr.
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Tiirsdagen d: 16 Octobr: bleve P e d e r A lb e rts ø n ungkarl og
D o ro th e a af g. gamle Peder Hansøns ænke trolovede. For hvil
ke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Lars Albertsen
Peder Hansen
Andreas Larsen
Anders Andersen
Copulerede Fredagen d: 14 Xbr. [14/12] .
Dom: 19 p: Trin: d: 21 Octobr. bleve H e rm a n Andreas Hermandsøn Tingmands søn af Eigby og B odild af g. Søfren Pedersøn huusmands ænke sammesteds trolovede. For hvilke beg
ge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Andreas Hermandsen
Johan Larsen
Jens Christensen
Peder Johansen
Copulerede Tiirsdagen d: 20 Nov:

Ao 1760.
Taksigelsens fest d: 11 Febr: bleve A n d e rs J e n søn af Bryndbye-Vester o g A n n a H a n s d a a tte r af Avedøre trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
X
PederLBentsøn
Larg
. p ; s . peders.
Copulerede Dom: 8. p: Trin: d: 28 Julij.
Fastelavns Mandag d: 18 Febr: blev P e d e r P e d e rs ø n L und
gevorben soldat af liv-regimentet efter erholden frie seddel af
hr. capitain Schøneman dat : 14 Febr : a : c : og beviis paategnet
af hr. auditeur Sitsler om aflagde eed at hand ikke er forloven
eller ægteviet til nogen anden, trolovet med M aren Anders
Jensøn huusmands daatter i Glostrup. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ægteviede Mandagen d: 10 Marti j.
Torsdagen d: 28 Febr: bleve Ole L a rs ø n gaardmand i Avedøre
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og A n n a V o g n s d a a tte r trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323],
For hende
For ham
Henrich Vognsen
Christen Søvrensen
Daniel Rasmusen
Lars Hansen
Copulerede Tiirsdagen d : 30 Septbr.
Fredagen d: 29 Febr: bleve Søf re n O llsøn af Eigby og S id se
C h r is te n s d a a tte r af g. Lars Jørgensøns ænke i Vessinge
trolovede, for hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Lars Olsen
Jens Christensen
Peder Andersen
Christen Christensen
Copulerede Fredagen d : 17 Octobr.
Mandagen d: 24 Marti j bleve H an s Jo n asø n gaardmand i Glo
strup og K irs te n P e d e r s d a a tte r tienende Søfren Pedersøn
gaardmand i Avedøre trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Morten Andersen
Søren Pedersen
Peder Rasmusen
Knud Michelsen
Copulerede Torsdagen d : 18 Septembr.
Fredagen d: 23 Maji blev F r id e r ic h J ø rg e n s ø n som nu har
fæstet Esbøn Hansøns gaard og K irs te n N ie ls d a a tte r tro
lovede, for hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Hansen HansNelavsen Esben Hansen Jens Pedersen
Copulerede Mandagen d : 27 Octobr.

Ao 1761.
Fredagen d: 30 Jan: blev S ø fre n M adsøn landsoldat tienende
broderen Ole Madsøn gaardmand i Vessinge efter foreviist beviis fra regimentsskriveren at hand var indskreven for gaard
i Rødoure troloved med M aren Jens Mogensøn gaardmands
daatter i Vessinge, for hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For ham
For hende
Ole Madsen Hans Massen
Jens Mogensen Jens Pedersen
Copulerede Torsdagen d: 12 Martij.
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Dom: Ima p. Trin: d: 14 Maji bleve Søf re n N ielsø n ungkarl
Niels Søfrensøn huusmands søn af Riisbye i Hersted Vester
Sogn og A nna L a r s d a a tte r da tienende fogeden Rasmus
Eschildsøn i Glostrup trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Søf rensøn N S S
R E S Rasmus Eschildsøn
Ole Larsøn
OLS
P I S Peder Jensøn
Copulerede Fredagen d: 16 Octobr:
Dom: 6ta p: Trin: d: 28 Junij bleve P e d e r A n d e r søn ungkarl
da tienende Peder Jørgensøn gaardmand i Hvidoure og K a re n
J e n s d a a tte r tienende Jacob Olsøn i Avedøre trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ægteviede Fredagen d : 2 Octobr.
Tiirsdagen d: 21 Julij bleve B o n n a v e n t T h o r O lsøn huusmand
i Avedøre og M a r g a r e th a Peder Søf rensøn gaardm. daatter
sammesteds trolovede. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323].
For ham
For hende
Copulerede Torsdagen d : 8 Octobr.
Dom: 2da Advent: d: 6 Xbr: [G/i23 bleve Jo h a n P e d e rsø n
huusmand i Avedøre og K irs te n afg: Peder Pedersøn huus
mands ænke af Eigby trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende

Copulerede Dom : 17 p : Trin : d : 3 : Octobr.

Ao 1762.
Torsdagen d: 4 Febr: bleve N iels L a rs ø n huusmand Lars Nielsøns søn af Eigby og J o h a n n e V o g n s d a a tte r tienende Chri-

344

Vielser 1762

sten Hansøn gaardmand i Eigby trolovede, for hvilke begge vi
underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Lars Nielsen
Christen Hansen
Jens Christensen
Henrich Vognsen
Copulerede Torsdagen d : 23 Septbr.
Lang-Fredag d : 9 Apriil bleve ænkemand og gaardmand i Rødoure T ønnes L a rs ø n og B irth e P e d e r s d a a tte r Peder An
dersen gaardm : stifdaatter i Eigby trolovede. For hvilke begge
vi underskrevne....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Hans Simonsen
Peder Andersen
Jens Jensen
Jens Christensen
Copulerede Fredagen d : 1 Octobr :
Torsdagen d: 4 Nov: bleve A n d e rs Jac o b sø n gaardmand i
Avedøre og In g e r Niels Hansøn gaardm: daatter sammesteds
uden foregaaende trolovelse efter eet dobbelt erholdet konge
brev saavel ihenseende til deres siegt og svogerskab i 2det leed,
som ihenseende til deres vielse, ægteviede hiem?ne i huuset.
For hvilke begge vi underskrevne lover og caverer at de ikke
paa nogen slags anden maade ere hiinanden beslegtede end i
det allernaadigst erholdede kongebrev meldes, ej heller til no
gen anden have givet ægteskabsløfte dette til hinder.
For ham
For hende
Anders Pedersen Ole Hansen Mads Nielsen Peder Pedersen
Copulerede d : 4 Nov :
3die Juuledag blev J e n s A n d re a s ø n tingmandens søn i Eigby
trolovet med A n n a K ir s tin a P e d e r s d a a tte r een matrosænke efter foreviste skiftebrev ihenseende til hendes forrige
ægteskab, for hvis rigtighed samt at ingen af dem til nogen
anden have givet ægteskabs løfte og ej ere hiinanden imod lo
ven beslegtede, og hvad ellers til sikkerhed for præsten i Glo
strup kand agtes fornøden at intet imod loven og forordninger
dette deres forehavende ægteskab til hinder, vi underskrevne
lover og caverer.
For ham
For hende
Søvren Pedersen
Andreas Hermands
Herman Andreasen
Povl Ibsen
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Fæstemanden døde i hospitalet i Khvn. og blev ikke til ovenmelte copuleret.
3die Juuledag blev og O tth o L a rsø n huusmand i Skovlunde tro
lovet med L isb e th J o c h u m s d a a tte r som tiente Christen
Hansøn gaardmand i Eigby. Brudgommen foreviiste skifte
seddel ihenseende til forrige ægteskab. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Nicolaj Olsen Lars Christophersen Hans Jensen Niels Olsen
Manden døde 8te dage efter trolovelsen.

Ao 1763.
Mandagen d: 17 Jan: blev ænkemanden J e n s N ielsø n Skoemager i Avedøre trolovet med J o h a n a V o g n s d a a tte r af g. Niels
Larsøn Skomagers ænke i Eigbye. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For hende [de samme]
For ham

Copulerede Fredagen d : 9 Septbr.
Torsdagen d: 10 Febr: bleve J e n s Je n sø n ænkemand og huus
mand i Nyebølle og M a r g re th a H a n s d a a tte r da tienende
Peder Hansøn gaardmand i Vessinge trolovede. For hvilke beg
ge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Jens Ivarsen Erich Hansen
Ole Larsen Lars Søvrensen
Copulerede Torsdagen d: 15. Septbr.
Fredagen d: 5 M arti/ bleve Ole L a rs ø n gaardmand i Bryndbyeøster og B en th e J ø r g e n s d a a t te r i Eigbye da tienende gaard
mand Hans Hendrich Andreasøn trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ole Hansen
Peder Erichsen
Christen Povelsen
Hans Henrich Andreæsen
Copulerede Mandagen d : 3 Octobr.
Fredagen d: 18 Martij bleve J o h a n n e s R asm u sø n af Valensbech og A n n a H a n s d a a tte r afg. Peder Albertsøns stifdaat-
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ter i Vessinge trolovede. For hvilke begge vi underskrevne.......
[Se Side 323].
For ham
For hende
Rasmus Olsen Peder Hanssen Anders Andersen Andreas Larsen
Copulerede Torsdagen d : 20 Octobr.
Løverdagen d: 9 A pr: bleve A n d e rs An d e r søn gaardm. i Glo
strup og D o ro th e a Peder Jensøn gaardm: daatter saimnesteds
trolovede. For hvilke begge vi underskrevne..... [Se Side 323].
For hende
For ham
Copulerede Mandagen d: 17 Octobr.
Løverdagen d: 8 Julij bleve N iels Je n sø n og M a r g a re th a
Peder Knudsøn huusmands ænke i Glostrup trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Ole Svendsens navn
Copulerede Torsdagen d : 20 Octobr.
Tiirsdagen d: 17 Maji blev hr: J o h a n P e te r G ero n y m u s af
Khvn. efter kongl bevilgning, foreviist skiftebrev for ham som
ænkemand, samt beviis fra amtsforvalter Bruun for betalte
consumtion ægteviet til M aren N ie ls d a a tte r Niels Hansøn
gaardm: daatter i Avedøre. For hvilke begge vi underskrev
ne ....... [Se Side 323].
For ham

For hende

Fredagen d: 22 Julij bleve C h ris te n M ichelsøn som nyelig
har faaet gaard i fæste i Bryndbye-øster, og M ette A n d e rsd :
da tienende Ole Pedersøn gaardmand i Avedøre trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Knud Michelsens nafn
Peder Pedersen
Hans Madsen
' ’
/ /j~ Jørgen Jensens navn
Copulerede Torsdagen d : 20 Octobr.
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Mandagen d: 19 Septbr : bleve R asm u s Je n sø n huusmand i Vessinge og E lle n J o h n s d a a tte r trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Pedersens navn
Lars Bertelsen
Lars Nielsen
Andreas Larsen
Copulerede Fredagen d: 18 Novbr.
Onsdagen d: 12 Octobr: bleve H an s J ø rg e n s ø n huusmand og
ænkemand i Torstrups Valby c og M aren A n d e r s d a a tte r
afg. Peder Lund Soldats ænke trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Pedersens navn
Niels Jensen
Jørgen Jørgensens navn 1 1
Jacob Andersen
Copulerede Fredagen for 1ste Adv: Sønd: d: 25 Nov.
Fredagen d: 16 Xbr. [ 1(i/12] bleve L a rs N ie lsø n ung karl, som
har fæstet gaard i Hersted-øster, og D o rth e H a n s d a a tte r
gaardm. Ole Madsøns stifdaatter i Vessinge trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Ole Madsen
Jens Larsen
Anders Andersen
Albert Albertsens navn
Copulerede Mandagen d : 8 Octobr. 1764.

1764.
Dom: 5ta p: Epiphan: [5/2] bleve C h r is tia n F r id e r ic h s ø n
ung karl tienende Niels Nielsøn gaardmand i Avedøre og Ma
r ia C a th a r in a B en d ix d : væver-pige hos Rasmus Pedersøn
trolovede, for hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Anders Pedersen
Rasmus Pedersøn
Niels Nielsen
Peder Lavrsøn
Copulerede Dom: Trin: d.17 Junij 1764.
Torsdagen d: 14 Febr: [maa være 16/2 eller Tirsdag] bleve A n
d e rs Ib sø n gaardmand i Glostrup og M a r g a r e th a Peder
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Jensøn gaardmands daatter sammesteds trolo ved. For hvilke
vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
JeS er

r<&- *t>

i«i fw

Copulerede Fredagen d : 5 Octobr.
Torsdagen d: 14 Febr: [maa være 16/2 eller Tirsdag] bleve Je n s
H an sø n gaardm: i Eigbye og E lse Hans Jensøns daatter ibid,
trolovede. For hvilke vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Rasmus Hansen Peder Hansen
Hans Jensen Peder Nielsen
Copulerede Torsdagen d : 13 Septbr :
Fastelavns Mandag d: 5 Martij blev N ie ls C h ris to p h e rs o n
gaardmand i Eigby og K irs te n Z a c h a r iæ d a a tte r tienende
Erich Andersøn gaardm : sammesteds trolovede. For hvilke vi
underskrevne ....... [Se Side 323],
For hende
For ham
Povel Ibsen Peder Andersen
Lars Oelsen Hans Jensen
Copulerede Torsdagen d: 7 Junij.
Torsdagen d: 22 Martij bleve R asm u s M ichel søn gaardmand i
Herløv og D o rth e, afgangen gamle Hans Jensøns daatter i
Eigbye trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For ham
For hende
Anders Hansen Søvren Clausen Rasmus Hansen Peder Hansen
Copulerede Onsdagen d : 26 Septbr.
Dom: Trinitatis d: 17 Junij bleve A n d e rs P o v elsø n og K a re n
Ch r is te n s d a a t te r begge tienende i præstegaarden trolovede,
for hvilke begge vi underskrevne ..... . [Se Side 323].
for ham
for hende
Anders Ibsen Peter Jonæsen
Copulerede Torsdagen d: 27 7tbr. [27/<>].
Dom: 3tia p: Trin: d: 8 Julij bleve J e n s P e d e rs ø n muursvend
fra Khvn. og A n n a P e d e r s d a a tte r tienende i præstegaarden
trolovede. For hvilke begge vi underskrevne..... [Se Side 323].
For ham
For hende

Copulerede Torsdagen d : 20 Septbr :
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Tiirsdagen d: 2 Octobr. bleve Christen Søfrensøns søn L ars,
der har fæstet faderens gaard og J o h a n n a Lars Peders:
gaardm: daatter trolovede. For hvilke begge vi underskrev
ne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Laris Pedersen
Søren Pedersen Hans Madssen
ISf. Jens Sørensen
Copulerede Mandagen d: 5 Novbr.
Fredagen d: 19 Octobr. bleve H an s R asm u sø n huusmand i Vessinge og M a r g a r e th a bødkerens Christen Ibsøns daatter
sammesteds trolovede. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323].
For ham
For hende
Rasmus Nielsen
RNS
Christen Ibsen
Herman Andreasen
Hans Povelsen
Copulerede fastelavns Mandag d : 18 Febr : 1765.

Ao 1765.
Mandagen d: 28 Jan: bleve N iels N ie lsø n gaardmand i Balle
rup og S id se Peder Erichsøn gaardm: daatter i Eigbye tro
lovede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Christen Nielsen
Peder Erichsen
Jørgen Hansen
Laers Andersen
Copulerede Mandagen d: 23 7tbr: [23/9].
Torsdagen d: 14 Febr: bleve E r ic h P e d e rs ø n og K irs te n
L a r s d a a tte r i Eigbye trolovede. I henseende til deres slægt
og svogerskab i 2det og 3die led blev foreviist kongl. allernaadigst dispensation af dato 8 Febr : a : e :, at de ej anderledes ere
beslegted end den kongelige dispensation efter deres angivelse
formelder og at de ej til nogen anden nulevende have givet
ægteskabs løfte dette til hinder lover og caverer
For ham
For hende
Jens Hansen Lars Andersen
Lars Olsen Peder Andersen
Copulerede Tiirsdagen d : 24 7tbr [24/9] .
Dom: 25 p: Trin: d: [24] Nov: bleve Jo h a n C h ris te n s e n og
ænken B odild M ic h e ls d a a tte r trolovede i Ole Larsøns gaard
i Avedøre. For hvilke vi caverer, at intet imod loven og for-
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ordninger er deres ægteskab til hinder, og i henseende til hende
at skifte er holdet efter forrige mand.
For ham
For hende underskriver tillige
Olle Larsen
Olle Larsøn
Christen Hendrichsøn
Povel Jørgensen Vitman
Copulerede 2den Paaskedag d: 31 Martij 1766.

[1766]
Tiirsdagen d: 13 Maji bleve isenkræmeren h r: A le x a n d e r
H e e r f o r d t og jomfrue C a th a r in a E lis a b e th F ø rs le v
ægteviede i Glostrups præstegaard efter derom meddelte beviis
fra sogne præsten til St: Nicolaj-meenighed i Khvn. hr: Lem
pning, lydende saaledes: at isenkræmer velædle h r: Alexander
Heerfordt, som agter at lade sig copulere til jomfrue Catharina
Elisabeth Førslev af St: Nicolaj-meenighed har beviist og le
veret kongel : dispensation, at hand maae lade sig copulere af
uvedkommende præst, som hand dertil kand formaae, samt at
hand har leveret mig sine forloveres skriftlige caution, og
accise seddel fra amts-forvalter Bruun, og liigeledes fornøjet
mig for samme copulation som sognepræst, det bevidnes og tilstaaes herved af H. S. Lemming Khvn. d: 10 Maji 1766.
For ovenmelte brudepar caverer vi end viidere til sognepræ
stens sikkerhed i Glostrup ej alleene at intet imod loven og for
ordninger er deres ægteskab til hinder, saa og for hvad viidere
paatale af nogen eller i noget stykke, som nævnes kand, maatte
imod formodning gøres copulationen angaaende.
For ham
For hende

Mandagen d: 24 Nov. bleve N iels P e d e rsø n gaardmand i Bryndbye-øster o g E b e le C h o r d ts d a a tte r Knud Michelsøn gaardmands stifdaatter i Avedøre, trolovede. For hvilke vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Tønnes Jensen
/C
Knud Michels:
Søf ren Pedersen S 'PS
Søren Pedersen
Copulerede Torsdagen d: 18 Junij 1767.
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E fter kgl: allernaadigst bevilgning af 12 Xbr. a. e. [12/12] bleve
E ric h A n d e rsø n gaardmand i Eigbye og Jo h a n n e L arsd a a tt e r hiemme i huuset ægteviede uden trolovelse. For hvilke
vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Lars Olsen Peder Andersen
Jens Christensen Jens Hansen
4de Søndag i Advent d: 21 Decembr: 1766.

Ao 1767.
Mandagen d: 25 Maji bleve Søf re n A n d e rsø n som nu har fæ
stet broderens halve-gaard i Eigbye og K irs te n Rasmus Han
søn gaardmands datter sammesteds trolovede. For hvilke begge
vi underskrevne....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Peder Andersen
Peder Hansen
Anders Erichsen
Rasmus Hansen
Copulerede Tiirsdagen d : 27 Octobr. 1767.
Dom: 17 p: Trin: d: 11 Octobr. bleve R asm u s L a rs ø n og
S o p h ia afgangne Peder Jensøn Smeds daatter i Glostrup tro
lovede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Jens Pedersen
Niels Matthiassen
Copulerede Fredagen d: 18 Xbr. [1S/12] 1767.
Mandagen d: 12 Octobr: bleve N ie ls C h ris to p h e rs o n og Ma
re n A n d e r s d a a tte r afgangne Hans Jørgensens ænke tro
lovede, for hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Lars Christophersen
Jacob Anders:
Lars Povelsen
Jens Andersen
Copulerede Torsdagen d: 3 Martij 1768.
Dom: 22 p: Trin: d: 15 Nov: blev H an s O lsøn af Gaunøe gods
trolovet med afgangne Jesper Nielsøn huusm: daatter Ingeb o rre i Glostrup. Hand medbragte foruden skudsmaal fra
præsten i Hammer velærv: h r: Hiermin tillige tilladelse fra
godsets forvalter Trane at indgaae ægteskab med hende, og at
hand var frie for andet ægteskabsløfte, hvilket og er paategnet
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af hds excellence geheimeraad Thott, saa har og skriftlig for
ham indgaaet forløftning Jacob Cannariis birkeskriver ved
Gaunøe birk og Niels Corneliusen Smed i Vejløe af dato 4 Nov:
1767 ; for hende lover at hun ej er bemelte Hans Olsøn besieg
tet eller til anden har givet ægteskabs løfte.
Christen Rasmusen.
Povel Rasmusen.
Copulerede d: 3 January 1768.

Ao 1768.
Ao 1768 d: 12 Jan: bleve L a rs Je n s ø n af Ballerup og A n n a
afgangne Niels Johansen gaardm : daatter i Glostrup til hvil
ken moderen havde afstaaet gaarden trolovede. For hvilke beg
ge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ingvor Hansen uhrmager
Anders Andersen
Hans Jensen
Anders Ibsen
Copulerede Fredagen d : 21 Octobr. 1768.
Torsdagen d: 4 February blev J e n s O lsøn da tienende Peder
Nielsøn gaardmand i Bryndbye Vester og M aren R asm usd a a t t e r afgangne Morten Andersøns ænke i Avedøre paa
Vartovs hospitals gods trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
X

“ „

K S Peder R a p s e n

Copulerede Torsdagen d: 22 Septbr. 1768.
3die Søndag udj faste d: 6te Martii Anno 1768 bleve A n d e rs
R asm u sen tienende i Flyng og B erth e A n d e r s d tt: tienende
Peder Larsen gaardmand i Vessinge, trolovede, for hvilke beg
ge vi underskrevne....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Anders Albertsen
Peder Ibsen
Copulerede 2den Pintzedag d: 23 Maj i 1768.
Torsdagen d: 7 A pr: Ao 1768 bleve Ole C h ris te n s e n gaardm. i
Hersted Øster og A n n a Povel Ibsøn gaardm: daatter i Eigbye
trolovede for hvilke vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Christensen
Povel Ibsen
Anders Christensen
Christen Hansen
Copulerede Tiirsdagen d: 25 Octobr: 1768.
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Iste Søndag efter Trinitatis d: 5 Junij blev J e n s H an sø n ind
sidder i Hersted-øster og L is b e th J o c h u m s d a a tte r tienende
Hans Jensøn i Eigbye trolovede, for hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Hans Jørgensøn
Rasmus Hansøn
Nillaus Christensøn
Jens Hansøn
Ægteviede Dom: 18 p: Trinit: d: 2 Octobr 1768.
Fredagen d: 23 Septbr. 1768 bleve Ja c o b P e d e r søn ung-karl da
tienende i Vessinge og E llen M ic h e ls d a a tte r afgangne Pe
der Larsøn huusmands senke i Vessinge trolovede, for hvilke
begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Rasmus Nielsen
Michel Pedersen
Copulerede Fredagen d: 11 Nov: 1768.

Ao 1769.
3die Paaskedag d: 28 Marti j bleve Ole N i elsø n landsoldat efter
erholden frie seddel og In g e b o rre Ole Rasmusøn huusmands
daatter i Vessinge trolovede,, for hvilke begge vi underskrev
ne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Gothielpsen N G S
OleRasmusøn
Jens Pedersøn
Ole Madsøn
Ægteviede Fredagen d : 7 Julij 1769.
E fter kongl: allernaadigste bevilgning af 25 Martij 1769 at
N ie ls C h ris te n s ø n landsoldat og K a re n R a s m u s d a a tte r
afg Lars Nielsøns ænke i Vessinge maae komme sammen i æg
teskab uanset de ere næst-sødskinde børn og erholder frie sed
del eller beviis fra regimentskriveren af 30 Martij 1769 bleve
ovenmelte trolovede 2den Søndag efter Paaske d : 9 Apr : a : e :,
at de ej er nærmere beslegtede, og ellers intet imod lov og for
ordninger deres ægteskab til hinder bevidner vi undertegnede.
For ham
For hende
Peder Larsøn Christen Jensøn
Ole Madsøn Niels Rasmus:
Copulerede Torsdagen d : 9. Nov. 1769.
Xtij himmelfartsdag d: 4 Maji bleve P oul S v en d sø n Smed i
Avedøre og M aren J o h a n s d a a tte r afg. Peder Bendsøns
23
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ænke sammesteds trolovede efter erholden forsikkring fra regi
ment-skriveren angaaende skiftet saa lydende : Endskiønt efter
afg. Peder Bendsøn indsidder i Avedøre som og efter Poul
Svendsøns afg. hustrue endnu ikke er sluttet de begyndte skif
tebreve saa er dog ihenseende til samme intet som kand hindre
at de begge forinden efter deres begiering troloves. Det jeg
hermed paa min principal hr : regimentskriver Dahis vegne tilstaar. Regimentskriverstuen i Kollekolle d: 24 Apr. 1769.
Holm.
For begge disse lover vi underskrevne....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Ole Andersøn
Knud Michelsøn Lars Sørensøn
Copulerede Fredagen d : 27 Octobr. 1769.
Tiirsdagen d: 4 Julij 1769 bleve P e d e r Ib sø n da tienende Ras
mus Eschildsøn i Glostrup og In g e r Peder Jensøn gaardmands
daatter i Glostrup trolovede. For hvilke vi underskrevne .......
[Se Side 323], og for ham særdeles at hand ikke er enroulleret
som landsoldat eller reserve saa at frie-seddel til dette deres
forehavende ej skulle være fornøden.
For hende
For ham
Peder Jensøn
Rasmus Eschildsen
Anders Ibsøn
Copulerede Torsdag d : 5 Octobr. 1769.
Dom: 11 p: Trin: Ao 1769 d: 6 Augusti blev H e n d ric h Z achariæ s ø n og M a rg a re th a Christen Jensøn huusmands daatter
i Vessinge, da tienende Lars Olsøn gaardmand i Eigbye trolo
vede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Christopherson
Christen Jensøn huusm.
Hans Hendrich Andreasøn
Peder Andersøn
Copulerede Fredagen d: 6 Octobr. 1769.
Samme dag bleve Ole J e n s ø n og A n n a O ls d a a tte r, begge tie
nende Søfren Olsøn i Vessinge trolovede, for hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Hansøn
Christen Jensøn
Søfren Olsøn
Peder Hansøn i Smørum-ovre.
Copulerede Fredagen d: 6 Octobr. 1769.
Torsdagen d: 5 Octobr 1769 bleve S ø fre n O lsøn gaardmand i
Avedøre og M a r g a r e th a C h o r d ts d a a tte r gaardmand Knud
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Michelsøns stifdaatter sammesteds hiemme i huuset uden foregaaende trolovelse copulerede efter derom erholden kongel : til
ladelse af dato 4 Septbr. 1769, samt liigeledes erholden kgl:
tilladelse at de maatte komme sammen i ægteskab uagtet de er
hiinanden i 3die led beslegtede, af dato 22 Septbr. 1769. For
hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Hans Madsøn
Knud Michelsøn
i r x i -.r,™
Anders Jachobsen
d : 5 Octobr. 1769.
Torsdagen d: 12 Octobr. 1769 bleve H an s M o rte n sø n gaardmand i Tranegilde og A n n a gaardm. Lars Pedersøns daatter i
Avedøre efter derom erholden kongel: tilladelse af dato 25
Septbr. 1769 hiemme i huuset copulerede, for hvilke begge vi
underskrevne lover og caverer, at de ikke ere hiinanden imod
loven beslegted, ej heller have til anden nulevende givet ægte
skabsløfte, samt efter Hans Mortensøns hustrue er holdet lov
lig skifte.
For ham
For hende
Niels Sørensøn Hans Olsøn
Ole Larsøn Søren Pedersøn
d : 12 Octobr : 1769.
Mandagen d: 20 Nov: ble ve Jac o b R as m usøn gaardmand i Vessinge og A ppo llo n e gaardmand Christen Søfrensøns daatter
i Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se
Side 323].
For hende
For ham
Lars Christensen
Niels Christensen
Peder Madsen Ruberg
Lars Rasmusen
Copulerede Torsdagen d : 4 Januarij Ao 1770.

Ao 1770.
Torsdagen d: 22 M artij bleve N ie ls Jen sø n , som da tiente i
præstegaarden som anden karl og afgangne Jens Olsøn huusmands ænke i Glostrup K a re n J e n s d a a tte r trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Jensøn i Bryndbye
Ole Svensen
Peder Andersøn
Peder Ibsøn
Ægteviede tredie Paaskedag d : 17 Apr : 1770.
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Tiirsdagen d: 10 A pr: bleve P e d e r L a rs ø n ænkemand og huusmand i Avedøre og S idse V o g n s d a a tte r Ole Larsøn gaardm:
kones søster trolovede, at intet imod loven eller forordninger
er deres ægteskab til hinder bevidner vi underskrevne.
For hende
For ham
Anders Pedersøn
Hendrich Vobensøn ^ 4 -br-fa“
Søren Pedersøn
Copulerede Fredagen d : 18 Octobr 1770.
3die Paaskedag d: 17 A pr: bleve N ie ls Søf re n s ø n som har fæ
stet gaard i Rødoure og B irth e Ole Pedersøn gaardmands
daatter i Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrev
n e ....... [Se Side 323],
For ham
For hende
Ole Pedersøn Søren Madsøn
Søren Jensen Jens Olsen
Copulerede Torsdagen d: 8 Novembr. 1770.
Dom: 9 p: Trin: Ao 1770 d: 11 Augusti bleve N ie ls F ra n d s ø n
landsoldat efter erlanget frie-seddel, og Rasmus Jensøn huusmands ænke i Vessinge E lle n trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Jensøn Rasmus Eskelsøn
Søren Olsøn Anders Ibsen
Copulerede Tiirsdagen d: 6 Novembr. 1770.
Dom: 18 p: Trin: d: 14 Octobr 1770 bleve H a n s N ielsø n land
soldat efter givne skriftlig tilladelse fra amtmanden og afgangne Anders Andersøn huusm: ænke i Glostrup H y lle b o rg
I b s d a a tte r trolovede. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323].
For ham
For hende
Nils Madsøn Ole Madsøn
Anders Povelsen Albert Povelsøn
Copulerede 2den Søndag i fasten d : 24 Febr : 1771.
Torsdagen d: 8 Nov: 1770 bleve Ole J ø rg e n s ø n datienende Ole
Larsøn i Glostrup og M aren Ole Larsen gaardm: daatter tro
lovede. For hvilke vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Anders Povelsøn
Peder Jensøn
Niels Povelsøn
Rasmus Eschilds :
Copulerede 2den Søndag efter nyt-aar d : 13 Januarij 1771.
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Fredagen efter Dom: 1 Adv: d: 7 Xbr: [7/12] bleve L a rs M ad
sen og A n n a J o h a n s d a a tte r i Avedøre ægteviede i Glo
strups kirke, hvilke begge af velærv: h r: Kinast i Hvidoure
Dom: 19 p: Trin: a: c: [21/iol
vildfarelse vare bievne tro
lovede og vare efter paategning af hr : Kinast begge bemeltes
forlovere Poul Svensøn og Bonavent Olsøn begge huusmænd i
Avedøre.
Copulerede d: 7 Xbr. [7/12] 1770.

Ao 1771.
Tiirsdagen d: 3 Apriil blev P e d e r L a rs ø n Lars Jørgensøn
gaardmands søn i Eigbye og J o h a n n e N ie ls d a a tte r afg.
Niels Nielsøn huusmands ænke trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Hansøn
j j ans j ensøn Peder Andersøn
Copulerede Tiirsdagen d: 16 Julij 1771.
Dom: 7 p: Trin: d: 14 Julij bleve mousqvetær M a rtin L a rg e af
hands kgl: højheds arve printz Friderichs regiment efter erholden frie seddel fra hands capitaine V. Hoick, og paategning
af auditeur Krohn, at hand i følge aflagt eed baade er frie for
ægteskab og ægteskabsløfte til og med nogen anden, trolovet
med S o p h ia W olf da tienende degnen i Glostrup. Ihenseende
til hende og dette ægteskab lover og caverer at intet imod loven
er deres ægteskab til hinder.
For hende
Ole Larsen
Friderichsøn
Copulerede Dom : 12 p : Trin : d : 18 Augusti.
Fredagen d: 19 Julij bleve P e d e r L a rs ø n og K irs te n Z achar iæ d a a t te r Niels Christophersens ænke i Eigbye trolovede.
For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Erich Andersen
Lars Olsen Jens Hansen
Copulerede Torsdagen d: 13 Nov: 1771.
Fredagen d: 26 Julij bleve H an s M adsøn gaardmand i Rødoure
og A n n a L a r s d a a tte r da tienende Hans Madsøn gaardmand
i Avedøre. For hvilke begge vi underskrevne ... [Se Side 323].
For ham
For hende
Erich Pedersøn Søren Madsøn
Hans Madsøn Ole Pedersen
Copulerede Mandagen d: 21 Octobr. 1771.

358

Vielser 1772-73

Ao 1772.
Dom: 1 p: Epiph: d: 12 Januarij blev J e n s L a rs e n huusm: i
Bryndbye Vester og M ette C h r is te n s d a a tte r , Niels Mathiasøn huusm : i Glostrups stifdaatter. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Peder Christensen
Anders Povelsen
Peder Jensen
Rarsmus [ !] Larsen
Copulerede Torsdagen d : 5 Martij 1772.
Torsdagend: 20 Febr: bleve L a rs M o rte n se n gaardmand i Valensbech og M a r g a re th a Peder Rasmusen gaardm: daatter i
Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For ham
For hende
Hans Nielsen Niels Pedersen Søren Peders : Peder Rasmus :
Copulerede Mandagen d: 6 Julij 1772.
Torsdagen d: 27 Febr: bleve Peder Rasmusen gaardmands søn
J e n s i Avedøre, som har fået faderens gaard i fæste, og A n n a
Ole Pedersen gaardm : daatter sammesteds trolovede, for hvilke
begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
~ .
For hende
Peder Rasmussen
Ole Pedersen
Copulerede Torsdagen d: 25 Junij 1772.
Dom: 11 p: Trin: d: 30 Augusti 1772 bleve daværende skolehol
der i den kgl: skole i Vessinge P e d e r M adsen R u b e rg og
C a th a r in a M a r g a r e th a L ebels trolovede. For hvilke begge
vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Copulerede Dom: 15 p: Trin: d: 27 Septbr: 1772.

Ao 1773.
Fredagen d: 13 Febr: blev Ole O lsen ung karl og In g e b o rre
N ie ls d a a tte r afgangne Peder Hansen gaardm: ænke i Ves
singe trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For ham
For hende
Morten Olsen
Christen Jensen
Johan Olsen
Peder Jensen fra Greve.
Copulerede Mandagen d 15 Nov : 1773.
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Midfaste Søndag d: 21 Martij blev J e n s Søf re n sø n af Rødoure
og gaardmand Ole Pedersens daatter i Avedøre E lle n trolo
vede, for hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Søren Bensen Peder Olsen
Ole Pedersen Peder Pedersen
Copulerede Tiirsdagen d: 29 Junij 1773.
Mariæ bebudelsesdag d: 17 Martij bleve P o u l K n u d se n ung
karl, som har fæstet gaard i Ballerup og afgangne Niels Frand
sen huusmands ænke i Vessinge E lle n J ö e n s d a a tte r trolo
vede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Heile Pedersen
Johannes Rasmusen
Mogens Rasmusen
Peder Larsen
Copulerede Tiirsdagen d: 21 Xbr. [21/12] 1773.
Tiirsdagen d: 10 Aug: 1773 bleve Ole K n u d sen gaardmand i
Riisbye og A n n a A n d e rsd : Niels Nielsen gaardmands stifdaatter i Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrev
ne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Jensen Povel Hansen
Niels Nielsen Søren Peders :
Copulerede Mandagen d : 15 Nov : 1773.
E fter kgl: bevilgning af dato 16 Octobr 1773 bleve P e d e r C h ri
s te n s e n da tienende Lars Jørgensen gaardmand i Eigbye og
bemelte Lars Jørgensens daatter K a re n ægteviede hiemme i
huuset uden foregaaende trolovelse og lysning. For hvilke beg
ge vi underskrevne....... [Se Side 323],
For ham
For hende
SH a“
Sen
Vielsen blev forrettet Onsdagen d : 27 Octobr : 1773.
Torsdagen d: 11 Novembr: bleve Jo h a n O lsen gaardmand i
Hersted-øster og J o h a n n a O ls d a a tte r Hans Rasmusen
gaardm: stif daatter i Vessinge trolovede. For hvilke begge un
derskriver som forløftnings mænd efter loven.
For ham
For hende
Ole Olsen Morten Olsen
Erich Andesen Christen Jensen
Copulerede Tiirsdagen d: 21 Xbr. [ 21/ i 2] 1773.
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Mandagen d: 15 Nov: 1773 bleve A n d e rs M o rte n se n gaardmand i Rødoure og E llen Knud Michelsen gaardmands daatter
Avedøre uden foregaaende trolovelse copulered hiemme i huu
set efter dertil erholden kgl: allernaadigst bevilgning af dato
6 Novembr: 1773. For hvilke begge underskriver som forløft
nings mænd efter loven.
For hende
For ham
Søren Madsen
Knud Michelsen
Torsdagen d: 18 Nov: 1773 bleve C h r is tia n Hans Jensen
gaardm: søn i Eigbye og B irth e L a rs d a a tt e r troloved. For
hvilke begge underskriver som forløftnings mænd efter loven.
For ham
Hans Jensen

For hende
Christen Jensen Lars Larsen

Copulerede Torsdagend: 17X br: []7/J2] 1773.

Ao 1774.
Fredagen d: 21 Jan: 1774 bleve P e d e r J e n s e n ung karl og
E lle n J e n s d a a tte r afg Peder Larsen gaardm: ænke i Vessinge ægteviede hiemme i huuset i følge kgl: bevilgning af
dato 5 Jan: a: c: uden foregaaende trolovelse. For hvilke begge
vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Jensen Povel Hansen
Niels Pedersen
E fter h r: Vogelii sognepr: til Friderichsberg og Hvidoure som
havde forrettet trolovelsen og imodtaget de fornødne beviser
hands skriftlige tilladelse af dato 4 Febr: 1774 bleve guld
smed-svend J o h a n C arl B u ffa og K a re n N ie ls d a a tte r
Torsdagen d: 3 Martz 1774 ægteviede i Glostrups kirke.
Tiirsdagen d: 8 Febr: bleve C h ris te n H a n se n gaardm: i Eig
bye og M ette L a r s d a a tte r fogedens Jens Christensens stifdaatter trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For ham
For hende

Copulerede Torsdagen d : 13 Octobr. 1774.
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Mandagen d: 20 Junij bleve H an s J e n s e n møller-svend i Piile
mølZen i Gildebrønde sogn og An?za M a r g a re th a fogedens
Anders Pedersens stifdaatter i Avedøre ægteviede uden foregaaende trolovelse efter kgl: allernaadigst tilladelse af 2 Junij
1774 og beviis for betalte copulations penge fra regimentskri
ver Nørager af dato 15 Junij. For hvilke begge vi underskrev
ne ....... [Se Side 323].
for ham
for hende
Bent Sachariesen
Lars Christensen
Peter Hansen
Anders Jachobsen
Dom: 19 p: Trin: 1774 d: 9 Octobr. bleve J e n s L a rs e n huusmand i Vessinge og M aren N ie lsd : da tienende Hans Jonasen
gaardm: i Glostrup trolovede. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Madsen Rasmus Nielsen
Hans Jonasen Niels Povelsen
Copulerede Torsdagen d : 5 Januarij 1775.
Dom: 21 p: Trin: 1774 d: 23 Octobr: bleve A n d re a s L a rs e n
Skræder og huusmand i Bryndbye-øster og K a re n Christen
Rasmusen huusmands daatter i Glostrup trolovede. For hvilke
begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Gt Help [Gotthielp] Pedersen
Christen Rasmus :
Nils Bertelsen
Povel Rasmusen
Copulerede Torsdagen d: 2 Febr: 1775.
Mandagen d: 7 Nov: 1774 bleve J ø rg e n J ø rg e n s e n gaardMand
i Vridsløselille og M ette A n d e r s d a a tte r da tienende Peder
Jensens ænke i Vessinge. For hvilke begge vi undertegnede ere
forlovere efter loven.
For hende
For ham
Peder Andersen
Nils Jørgensen
Søren Andersen
Copulerede Fredagen d: 16 Xbr. [16/i2l 1774.
Mandagen d: 14 Nov: bleve C h ris te n P e d e rs e n og M alene
N ie ls d a a tte r afg. Anders Pedersens fogedens ænke i Aved
øre ægteviede uden foregaaende trolovelse efter kgl : allernaa-
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digst tilladelse af 1ste Novbr. a: c:. For hvilke begge vi under
tegnede ere forlovere efter loven.
.
For hende
For ham
T
M
Anders Andersen
p “” r
en
Torsdagen d: 17 Novbr. 1774 bleve R asm u s J e n s e n og K ir
ste n P e d e r s d a a tte r af Eigbye ægteviede hiemme i huuset
uden foregaaende trolovelse efter kgl. allernaadigst tilladelse
af 8 Novbr. a: c: For hvilke begge vi undertegnede ere forlo
vere efter loven.
For ham
For hende
Ernst Hanssen Lars Olsen Jens Christensen Peder Andersen

Ao 1775.
Torsdagen d: 12 Januar bleve C h ris te n Je n s e n gaardm: i Vessinge og B a r b a r a Ole Madsen gaardm: daatter sammesteds
trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ..... [Se Side 323].
For hende
For ham
Niels Christensen Jens Pedersen Lars Nielsen Hans Madssen
Copulerede Torsdagen d : 5 Octobr. 1775.
Dom: Sexagesima d: 19 Febr : bleve J e n s A n d e rse n Skræder og
indsidder i Avedøre og M a re n N ie ls d a a tte r Hans Søf rensen
forhen garvers enke i Kiøbenhavn trolovede. For hvilke vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Christen Pedersen
Peder Larsen
Niels Poulsen
Copulerede Dom : 3 p : Trin : d : 2 Julij 1775.
Mandagen d: 27 Junij bleve E sb en H a n se n huusmand i Bryndbye-Vester og K irs te n Hans Søfrensen huusmands daatter i
Avedøre trolovede, for hvilke begge underskrevne ere forløvtnings mænd efter loven.
For ham
For hende
Andreas Davidsen Ole Hansen Hans Sørensen Kield Rasmusen
Copulerede d: 5 Nov. 1775.
Mandagen d: 9 Octobr 1775 bleve Jørgen Pedersen gaardmands
2de døttre i Avedøre trolovede
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1) H an s L a rs e n og M ette J ø r g e n s d a a tte r , til hvilke fa
deren har afstaaet gaarden, hvis forlovere efter loven ere
For ham
For hende
Peder Andersen Hans Mortensen Peder Larsen Niels Pedersen
Copulerede Mandagen d: 6 Nov: 1775.
2) S ø fre n P e d e rs e n Hugger og huusMand i Avedøre og
E lle n J ø r g e n s d a a tte r , hvis forlovere efter loven ere
For ham
For hende
Søren Olsen Jens Pedersen
Hans Madsen Knud Michelsen
Copulerede Mandagen d: 6 Nov: 1775.
Torsdagen d: 19 Octobr 1775 bleve D itle v O lsen enkeMand og
huusMand i Vessinge og B irth e J ø r g e n s d a a tte r , som sidst
tiente Ole Madsen gaardm : i Vessinge, trolovede, hvis forlovere
efter loven ere
For ham
For hende
Nilaus Christensen
Peder Larsen .
Nilaus Christensen
Peder Larsen
Copulerede Dom : 24 p : Trin : d : 26 Nov : 1775.

Ao 1776.
Torsdagen d: 25 Jan: ble ve E ric h O lsen ung karl og landsoldat
tienende i Tranegilde og S idse A n d e r s d a a tte r i Glostrup
trolovede. For hvilke vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Albretsen Ole Andersen Anders Nielsen Ole Andersen
Copulerede Tiirsdagen d : 22 8br. [22/10] 1776.
Tiirsdagen d: 13 Febr: bleve P e d e r O lsen og S id se L a rs d :
Niels Christens: enkemands og bødkers daatter i Vessinge tro
lovede, hvis forlovere efter loven ere
For ham
For hende
Ole Rasmussen Ole Madsen
Peder Christensen
LN -S
Copulerede Mandagen d: 1 Julij 1776.
5te Søndag efter Paaske d: 12 Maji 1776 bleve J e n s O lsen ung
karl og E lle n J e p p e s d a a tte r afg. Peder Jensen gaardm:
enke i Vessinge Vartovs gods trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Olsen
Christen Iversen
Anders Mortensen
Niels Pedersen
Copulerede Torsdagen d : 10 Octobr. 1776.
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Mandagen d: 10 Junij bleve J e n s N ie lse n ung karl og Apollone C h ris te n s d : afg. Jacob Rasmusen gaardMands enke i
Vessinge trolovede, for hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For ham
For hende
Niels Nielsen Hans Nielsen Lars Christensen Jørgen Pedersen
Copulerede Tiirsdagen d: 12 Novembr: 1776.
Tiirsdagen d: 3 Decembr: blev den nyeantagne tingmand J o h a n
P e te r s e n [trolovet] med forrige tingmands Herman Andrea
sens enke In g e b o rg E sc h ild sd :. For hvilke begge vi under
skrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Lars Eschildsen Hans Andresen
Copulerede Torsdagen d: 9 Januarij 1777.

Ao 1777.
Tiirsdagen d: 7 Januarij blev huusmand P e d e r L ohm an i Ves
singe og K a re n J e n s d : Christen Jensen gaardmands søster
sammesteds trolovede. For disse lover og caverer vi under
skrevne at intet imod loven og forordninger er deres ægteskab
til hinder.
For ham
For hende
Ole Jensen
Christen Jensen Søren Madsen
Copulerede Fredagen d: 18 Julij 1777.
Fredagen d: 10 Jan: 1777 bleve Jens Pedersen gaardmands søn
i Vessinge H an s P e d e rs e n og K irs te n M o r te n s d a a tte r
tienende gaardm: Ole Olsen i Vessinge trolovede. For hvilke
begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Friderich Jørgensen Jens Pedersen Ole Olsen Hans Mortesen
Copulerede Mandagen d: 10 Febr: 1777.
Torsdagen d: 16 Januarij bleve P e d e r A n d e rse n og Morten
Olsen gaardm: søster K a re n trolovede. For hvilke begge vi un
derskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Hans Jonasen Peder Ibsen
Morten Olsen Anders Ibsen
Copulerede Torsdagen d : 13 Febr : 1777.
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Torsdagen d: 6 Febr: 1777 bleve A lb e rt P o u lse n ung karl af
Bryndbye-Vester og B irth e af g. Anders Pedersens daatter i
Glostrup i følge kgl : tilladelse som beslegtede i 3die leed af 24
Jan: 1777 og do tilladelse til at vies uden foregaaende trolo
velse af 23 Jan: 1777 copulerede hiemnie i huuset. For hvilke
begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Morten Olsen Hans Povelsen Anders Ibsen Anders Andersen
Fredagen d: 21 Martij 1777 bleve H an s Jen se n , som har fæstet
gaard i H arrestrup og S idse Lars Olsen gaardmands daatter
i Eigbye trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323],
For ham
For hende
Lars Jensen L ( {
Lars Olsen
Niels Olsen M
Peder Andersen
Copulerede Torsdagen d : 9 Octobr. 1777.
Fredagen d: 11 Apriil bleve A lb re c h t N ie lse n gaardmand i
Vridsløselille og M ette Rasmus Hansen gaardmands daatter i
Eigbye trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ....... [Se
Side 323].
For hende
For ham
Jørgen Jørgensen
Rasmus Hansen
Søren Andersen
Søren Andersen i Ejbye.
13
8br.
[i3/10] 1777.
Copulerede Mandagen d
Tiirsdagen d: 12 Aug: 1777 bleve A n d e rs A n d e rse n enkemand
og gaardmand i Væssinge og A n n a Z a c h a r iæ d a a tte r tro
lovede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Johansen
Peder Larsen
Johannes Rasmusen
Henrich Zachariasen
Copulerede Fredagen d: 14 Novbr. 1777.
Fredagen d: 26 Septbr. 1777 bleve h r: C arl F r id e ric h H of
m an, stads- og amts-chirurgus i Kiøbenhavn og jomfrue Cæcilia A a g a a rd hiemrøe i huuset i Glostrups præstegaard ægteviede uden foregaaende trolovelse og lysning af prædikestolen,
i følge kgl : allernaadigst bevilgning af dato : 6 Septbr : 1777 :
og beviis fra Kiøbenhavns amtstue, at de behørige copulations
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penge ere betalte de dato 17 ejusdem med 4 rdr. For hvilke
begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
For brudgommen
major af infanteriet
brudens fader
og directeur over det
provst og stedets
kongl. Christians plejehus. sogne præst.
Torsdagen d: 6 Novembr. 1777 bleve N ie ls N ie lse n ung karl
fra Ballerup og afgangne gaardmand Peder Hansens enke i
Eigbye ægteviede uden foregaaende trolovelse og lysning i
følge kongl : bevilgning af 23 Septbr. 1777. For hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Niels Nielsen
Rasmus Hansen
Mandagen d: 8 Xbr. [ 8/ i 2] 1777 bleve N ie ls P e d e rs e n ung karl
af Bryndbye-Vester og S idse C h ris te n s d : afgangne gaard
mand Søren Olsens enke i Vessinge ægteviede uden foregaaende
trolovelse og lysning, i følge kgl. bevilgning af 18 Novembr:
1777. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Peder Nielsen

Ao 1778.
Fredagen d: 13 Februari j Ao 1778 bleve L a rs H a r t v ig sen
gaardmand i Skoulunde og M aren afgangne Hans Hendrich
Andreasens stifdaatter i Eigbye trolovede. For hvilke begge vi
underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ole Hartvigsen Søren Larsen
Erich Pedersen Jens Hansen
Copulerede Torsdagen d: 28 8br. E22/iol 1778.
Fredagen d: 20 Febr: Ao 1778 blev A lb e rt O lsen landsoldat og
J o h a n n a I b s d a a tte r i Glostrup efter erholden kgl: tilladelse,
at de som næst-sødskende børn maatte komme i ægteskab med
hiinanden, trolovede. For hvilke begge vi underskrevne lover
og caverer, at de ikke anderleedes ere beslegtede end ovenmeldt
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er, og at ellers intet viidere imod loven og forordningen at være
deres ægteskab til hinder.
For ham
For hende
Morten Olsen Anders Andersen Anders Ibsen Povel Rasmus :
Copulerede Torsdagen d : 5 Novbr. 1778.
2den Paaskedag d: 20 A pr: 1778 bleve M ette A n d e rs d tr. da
tienende i præstegaarden og H a n s O lsen, som har fæstet
gaard i Eigbye, trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ...
[Se Side 323].
For ham Morten Olsen
For hende Johan Hansen
Copulerede Dom : 4 p : Trin : d : 12 Julij 1778.
Samme dag bleve og M aren C h r is te n s d a a t te r og M ads Ol
sen huusfolk i Glostrup trolovede. For hvilke begge vi under
,
skrevne ....... [Se Side 323]. _ ,
For hende
For ham
Anders Niels : i Vallensb :
Anders Ibsen
Anders Larsen [?] i Brøndb:v:
[En Klat dækker N avnet].
Copulerede Fredagen d: 9 Octobr. 1778.
Mandagen d: 6 Julij bleve Knud Michelsen gaardm: i Avedøre
hands daatter A pollone K n u d s d o tte r og P e d e r H a n se n
enkemand og gaardmand i Valensbeck trolovede. For hvilke
begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ole Jensen
Anders Mortensen fra Rødøyre
Tønnes Jensen
Søren Olsen
Copulerede Torsdagen d : 1 Octobr : 1778.
Samme dag blev og bemelte Knud Michelsens 2den dotter K ir
s te n og A n d e rs P e d e rs e n til hvilken Sidse Søren Pedersens
enke i Avedøre havde afstaaet sin gaard, efter erholden kgl:
tilladelse af 3 Julij 1778 at maatte komme sammen i ægteskab,
uagtet at de i 3die leed ere beslegtede, trolovede. For hvilke
begge vi underskrevne lover og caverer at de ikke anderleedes
ere beslegtede eller til anden nulevende have givet ægteskabs
løfte.
For hende
For ham
Niels Pedersen fra Brønbye Øster
Nels Pedersen
Hans Madsen
Ole Hansen fra Brønbye Vester
Copulerede Torsdagen d : 1 Oct : 1778.
Tiirsdagen d: 27 8br [27/10] bleve C h ris te n Ib sen , som nyelig
har fæstet huus i Vessinge og J o h a n n a gaardm: Jens Peder-
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sens i Vessinge trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ...
[Se Side 323].
For ham
For hende
Søren Madsen og
Jens Pedersen
Lars Larsen
Friderich Jørgensen
Copulerede Torsdagen d: 3 Xbr. [3/12] 1778.

Ao 1779.
Tiirsdagen d: 16 Martij 1779 bleve C h ris te n M ich elsen
gaardm : og enkemand i Bryndbye Øster i følge kgl : bevilgning
af dato 12 Martij ihenseende til svogerskab og K irs te n Hans
Madsen gaardm : dotter, een dotters dotter af Christen Michel
sens broder. At ellers intet deres ægteskab til hinder. Bevidnes.
For ham
For hende
Knud Michelsen
Hans Madsen
Niels Pedersen
Anders Mortensen
Copuleret Torsdagen d : 23 Septbr. 1779.
2den Pintzedag d: 24 Maj i bleve N iels A n d e rse n ung-karl, da
tienende i Bryndbye-Vester og S idse Niels Olsens huusmands
dotter i Avedøre, som til dem afstod sit huus, trolovede. For
hvilke begge vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For hende
For ham
Ole Larsen fra Avedøre
Niels Andersen fra Brøndb -.Vester
Jens Andersen fra
Hans Raphelsen fra Tranegilde
Brøndbye Øster.
Copulerede Dom: 21 p: Trin: d: 24 Octobr. 1779.
Tiirsdagen d: 25 Maji 1779 bleve P e d e r H a n se n gaardmand i
Bryndbye-Vester og M aren Ole Pedersen gaardmands dotter
i Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrevne .......
[Se Side 323].
For hende
Jens Pedersen
For ham
Lars Christensen L C5
Peder Pedersen
Copulerede Mandagen d: 26 Julij 1779.
Mandagen d: 28 Junij 1779 bleve mølleren H an s N ie lse n i Vollersløv og B irth e A n d e rsd : Christen Pedersen fogeden i
Avedøre hands stifdotter ægteviede hiemme i huuset uden foregaaende trolovelse og i følge kgl: allernaadigste tilladelse af
dato 11 Junij a: c: og foreviiste beviis angaaende copulations
penge fra regimen^sskri veren af dato 27de Junij der at være
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betalt 2 rdr samt forliig imellem ham og Johanne Maria Øtker
at deres fælles ægteskabs løfte skulde være ophævet læst og
protoc : ved Sorøe birketing d : 15 Apr : a : c For hvilke begge
vi underskrevne ....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Niels Bentzon fra Terslev
Jans Jonsen i Rødovre
Jacob Jensen smed i Vollersløv Hans Jensen fra Pile mølle.
Mandagen d: 1 Novembr: 1779 bleve R asm u s L a rs e n Smed i
Rødoure og M a r g a r e th a Niels Madsen huusmands dotter i
Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrevne....... [Se
Side 323].
For ham
For hende
Anders Poulsen Hans Jonsen
Søren Nielsen Niels Madsen
Copulerede d: 28 Jan 1780, — de første jeg viede. H. J. Birck.
Mandagen d: 22 Novbr. bleve N ie ls N ie lse n og af g. Erich An
dersen gaardm: enke i Eigbye copulerede uden foregaaende
trolovelse og lysning i følge kgl: allem: tilladelse af dato 18
Nov : 79. For hvilke begge vi underskrevne lover og caverer, at
intet er deres ægteskab til hinder foruden at de ere hinanden
beslegtede i 2det leed, hvortil de liigeledes af samnte dato have
erholdt kongl : allernaadigst tilladelse.
For ham
For hende
Lars Olsen Erich Pedersen
Peder Larsen Niels Christensen

[1780]
[Her begynder ny S krift].
Torsdagen den 10de Februarij 1780 bleve Ole S ø re n se n ung
karl og A n n a O ls d o tte r af g: Jens Pedersen gaardmands
enke i Avedøre trolovede. For hvilke begge vi underskrevne ...
[Se Side 323].
For ham
For hende
Søren Bentzen Michel Johansen Peder Pedersen Hans Madsen
Fredagen den Ilte Februarij bleve M a rg a re th a J e n s d o tte r
tienende madme Aagaard i Glostrup og M o rte n O lsen enke
mand og gaardmand i Hersted Øster trolovede. For hvilke
begge vi underskrevne....... [Se Side 323].
For ham
For hende
Ole Olsen Hans Olsen
Niels Olsen Anders Christensen
24

Glostrup Sogns Kirkebog

In Nomine S:S: Trinitatis
[I den allerhelligste Treenigheds Navn]
Føde og Døbte udj Glostrups Sogn fra Aar

1737
1 Festo Epiphan: d: 6te Januarij. lod Søren Christensøn huusmand af Audøre døbe sin søn og kaldet N iels. Da vare fad
dere, Anders Nielsøn t: Peder Sørensen Jyde, Hans Olesens
stif datter Maren Rasmusdtr: holt christen-huen og Giertrud,
Niels Hansøn huusmands hustru, bar barnet og holt det over
funten.
2 Dom: 4ta post Epiphan : den 3die Februarij loed Jesper Nielsøn
huusMand i Glostrup døbe sin datter og kaldet In g e b o rre .
Faddere vare Johan Iversen, Joen Danielsøn, Kirsten Jeppe
Andersens, Ane Rasmus Christensens, Karen Iversdtr: tien
præsten, holt christen-huen, og degnens hustru Else Baggers
bar barnet.
3 Dom: Septuages: d: 17de Februar: loed Andreas HerMandsen
Tingmand af Egbye døbe sin søn og kaldet A n d ers. Da fad
dere Hans Larsen, Rasmus Erichsen, Karen Anders Erich
sens, præstens datter Paulina Thomacia holt christen-huen, og
hans hustru Catharina Gantzels bar barnet.
4 Samme dag loed Corth Hansen boemand af Audøre døbe sin
første føde datter og kaldet Ebel. Faddere vare, Lars Peder
sen, Niels Hansen gaardmand, Margrete Jens Hansens og hans
datter Ebel Jensdtr: holt christen-huen og Jes Brendevinsbrenders hustru af Khfn bar barnet.
5 Dom: Reminzscere den 17de Martij loed Jørgen Eriksøn boeMand af Egbye døbe sin datter og kaldet B en th e. Da faddere
Andreas Hermandsen Tingmand, Karen Anders Erichsens, bar
nets moster Ane Erichsdtr: holt christen-huen og degnens
hustr: Else Baggers bar barnet og holt det over funten.
6 Dom : Oculi den 24de Martij loed Christen Jensøn huusmand af
Vessinge døbe sin søn og kaldet N illau s. Faddere vare Lars
Olesøn, Hans Hansøn gevorben soldat, Ane Jacob Larsen Skræders, Inger Olsdtr: t: Jens Olsøn Skomager i Glostrup holt
Christen huen og degnens hustru Else Baggers bar barnet.
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7 Dom : Judica d : 3de Aprilis loed Jens Mogensøn boemand i Vessinge døbe sin datter og kaldet Jo h a n n e . Faddere Espen Han
sen, Niels Andersen Skræder, Ane Hans Larsens, Johan Smeds
datter Boel Johansdtr: holt christen huen, og Birthe Peder
Michelsens bar barnet.
8 5te bededag i faste d: Ilte Aprilis lod Hans Hansen gevorben
soldat i Vessinge døbe sin søn og kaldet Jaco b . Faddere Chri
sten Jensen Foged, Margrete Lars Olsens, Mette Jørgen Han
sens, præstens datter Dorethea Gantzel holt christen huen og
hans anden datter Ursula Hedevig Gantzel bar det.
9 Almindelig bededag d : 17de Maij loed Jørgen Jensen afdanket
granadier i Egbye døbe sin datter og kaldet M aren. Faddere
Andres TingMand, Lars Pedersen, Karen Anders Erichsens,
Ane Erichsdtr : t : Ane Erich Andersens holt christen-huen og
præstens hustru Cathrina Gantzels bar barnet.
10 Dom: 2da post Trinität: d: 30te Junij loed Jacob Larsøn Skræ
der og huusmand i Vessinge døbe sin datter og kaldet Ane.
Faddere Christen Jensen Foged, Hans Larsen, Sidse Michel
Jensens, Johan Smeds datter Bodel Johansdtr. holt christenhuen og Maren Anders Andersens bar barnet.
11 Dom: 3tia post T rinität: d: 7de Julij døbt Peder Erichsen boeMds søn af Egbye og kaldet L a rs. Faddere Lars Pedersen,
Hans Jensen, Maren Jørgen Erichsens, Ane Erichsdtr barnets
moster t : Ane Erich Andersens holt christen-huen og degnens
hustru Else Baggers bar barnet.
12 Dom : 14ta post Trinität : d : 22 Septembr. loed Søren Jensen af
Egbye døbe sin datter og kaldet M aren. Faderen var kommen
fra gaarden, moderen, som rejste til Kiøbenhavn med faderens,
Peder Andersens vogn i Glostrups huus, maatte da hun kom til
Kiøbenhafn, strax med samme vogn tage tilbage til Glostrups
huus, som hendis veæ paakom og der føde. Mandfaddere blef
udnevnt Jens Larsen og Espen Hansen af Vessinge, qvindefaddere Maren Per Andersens udj Glostrups huus, gi: Peder
Jensens datter i Glostrup Cathrine, degnens hustr: Else Bag
gers bar barnet.
13 Dom : 18va post T rinität : d : 20de Octobr : loed Rasmus Erich
sen boeMand af Egbye døbe sin søn og kaldet Jacob. Faddere
Ole Pedersen, Hans Jensen, Maren Jørgen Erichsens, Hans
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Jensens datter Ane, holt christen-huen og præste-konen Cathri
ne Gantzels bar og holt barnet over funten.
14 Festo Omnium Sanctor: den 1ste Novembr: Christen Sørensen
boeMands datter af Audøre n: M ette. Da faddere Lars Ole
sen, barnets moder broder Jørgen Pedersen, Birthe Pedersdtr:
holt christen-huen og Margrete Lars Olsens bar barnet.
15 Dom: 21ma T rinität: d: 10de Novembr: loed Anders Olsen
boeMand og Skomager i Glostrup døbe sin anden datter og kal
det In g e r. Faddere Eskild Christensen, Jens Olsen Skomager,
Ane Rasmus Christensens, gi: Peder Jensens d attr: Cathrine
holt christenhuen og præstens dattr : Ursula Hedevig bar bar
net.
16 Dom: 4ta Advent: den 22de Decembr: loed Hans Jensen boe
Mand i Egbye døbe sin datter og kaldet D o rth e. Faddere Lars
Persen, Peder Jensen, Kirsten Ole Pedersens, Anders Erichsens
datter Kirsten holt christen-huen og præstens datter Ursula
Hedevig Gantzel holt barnet over funten.

An: 1738.
1 Dom: 3tia post Epiphan: den 26de Januarij blef Peder Søren
søn Jydes barn i Audøre døbt og kaldet B a rb a ra . Faddere:
Jens Hansen Foged, Hans Rasmusen, Kirsten Madts Nielsens,
præstens datter Paulina Thomacia holt christen huen og deg
nens hustru Else Baggers bar og holt barnet over funten.
2 Samme dag Peder Jensøn boeMands barn i Egbye og kaldet
H ans. Faddere Lars Pedersen, Hans Jensen, Helvig Andres
Hermandsens, Anders Erichsens datter Kirsten holdt christenhuen og Ane Christian Jørgensens bar barnet.
3 Dom: Invocavit den 23de Februarij loed Søren Christensøn
huusMand i Audøre døbe sin søn og kaldet N iels. Faddere
Johan Pedersen, Hans Nielsen t: Peder Rasmusen, Giertrud
Niels Hansen huusmands, Hans Larsens datter Sidse holt chri
sten-huen, og præstens hustru Cathrine Gantzels bar barnet.
4 Samme dag Zacharias Henriksons, som tien Ole Pedersen i Eg
bye, men hustruen til huuse hos hendis stif fader Joen Daniel
sen huusMand i Glostrup, hvor hun føde, hans datter og kaldet
K irs te n . Da faddere Eskild Christensen, Benthe Anders Ol
sens, Eskild Christensens datter Kirsten holt christenhuen, og
Karen Eskild Christensens bar barnet.
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5 Iste bededag i faste d: 27de Febr: loed Lars Pedersøn boeMand i Audøre døbe sin første søn og kaldet L a rs : Faddere
Corth Hansen, Ole Pedersen t: barnefaderen, Margrethe Niels
Hansens, Jens Hansens datter Ebel, Hans Larsens datter Sidse
holt christen huen og Margrete Lars Olsens bar barnet.
6 Dom : Oculi d : 9de Martij loed Lars Olsøn boeMand i Vessinge
og føre sit tvilling barn til daabens confirmation, som d : 6 ejusdem
7 var hiemme døbt og kaldet M a rg re te , den anden tvilling blef
og hiemme døbt og kaldet N illa u s, men kom eij i kirke, som
det anden dagen effter hiemme daaben døde. Faddere Hans
Nillausen, Niels Nielsen t: Anders Rasmusen, Karen Christen
Jensen huusMds, Kirsten Christen Jensen Fogeds, Maren An
ders Andersens bar barnet.
8 Dom: Judica den 23de Martij blef døbt et u-egte barn og kaldet
P e d e r, hvis moder Karen Iversdtr. tiente i præste-gaarden og
der besvangret af een land soldat n: Niels Pedersøn, som tiente
i gaarde med hende, som og blef udlagt ved daaben for barne
fader. Faddere vare Jesper Nielsen, Benthe Anders Olsens, Ka
ren Amagers, Eskild Christensens liden datter Mette holt christen-huen og hans hustru Karen bar barnet.
9 Dom: Qvasimodogeniti den 13de Aprilis loed Corth Hansøn
boemand i Audøre døbe sin søn og kaldet H ans. Faddere Niels
Pedersen, Peder Pedersen land soldat tien Niels Pedersen, Ane
Christen Sørensens, Jens Hansens datter Ebel holt christenhuen, og Jes Brendevinsbrenders hustr: af Kiøbenhavn bar
barnet.
10 Samme dag Lars Pedersøn huusmands barn af Audøre kaldet
H ans. Faddere Johan Pedersen, Hans Christensen, Lars Mi
chelsens hustr : af Brøndbye Øster, Sidse Hyrens datter, Dorthe
Gothielps datter holt christen-huen og degnens hustru Else
Baggers bar barnet.
11 Dom: Mesericord: de bono pastore den 20de Aprilis blef døbt
et u-egte barn og kaldet N iels, moderen Peder Jørgensens dat
ter Karen Pedersdtr : af Glostrup har været tilforn besvangret
af samme Frants Jensøn, tienende broderen u : Peder Jensen i
Glostrup, som hun udlagde for barne-fader. Faddere Peder
Jørgensen, Karen Eskild Christensens, Karen Amagers, Kir
sten Jeppe Andersens bar barnet.
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12 Almindelig bededag den 2den Maij loed Rasmus Christensøn
boe-Md i Glostrup døbe sin søn og kaldet P ed er. Faddere Jo
han Iversen, Anders Olsen Skomager, Karen Anders Ander
sens, Jeppe Andersens datter Mette holt christen-huen og deg
nens hustru Else Baggers bar barnet.
13 Dom: Ima post T rinität: d: 8de Junij døbt Jens Mogensøns
boeMands datter af Vessinge og kaldet M aren. Faddere Espen
Hansen, Lars Jensøn, Kirsten Christen Jensens Fogeds, Ane
Rasmus Madtsens, Johan Smeds datter Bodel holt christenhuen og degnens hustru Else Baggers bar barnet.
14 Dom: 3tia post Trinit: den 22de Junij loed Hans Hansøn gevorben soldat af Vessinge døbe sin søn og kaldet Jacob. Fad
dere udnevnt Jens Larsen og Espen Hansen, som ingen mand
fadder var, Ane Jacob Skrædders, Johan Smeds datter Boel
holt christen-huen og degnens hustru Else Baggers bar det.
15 Dom: 13tia a T rinität: den 31te Augusti loed Niels Rasmusøn,
som hafde fæsted gaard i Brøndbye Vester og troelovet Jens
Hansen Fogeds datter i Audøre, men eij copuleret, døbe sin
første føde søn og kaldet R asm us. Faddere Hans Olesen, Hans
Rasmusen, Ane Corth Hansens, præstens datter Dorethe Gantzel holt Christen huen og hans hustru Catharina Gantzel bar og
holt barnet over funthen.
16 Dom: 15ta den 14de 7tembr: [14/9] loed Christian Jørgensøn
boeMand i Egbye døbe sin datter og kaldet K irs te n . Faddere
Lars Peersen, Andres TingMand, Karen Peer Nielsens, Hans
Jensens datter Ane holt christen-huen og præstens hustru Cathrina Gantzel bar barnet.
17 Dend 18de Septembr: blef Anders Jensøn huusmands barn i
Audøre døbt og kaldet M aren. Faddere vare Lars Peersen,
Hans Olsen, Jacob Jensen barnets morbroder, Ane Corth Han
sens, præstens datter Paulina Thomacia holt christen-huen og
HerMand Føges hustru Catharina Maria Føges bar barnet.
18 Festo Michael: dend 29de 7tembr: [29/9] loed Johan Pedersøn
huusmand i Audøre døbe sin søn og kaldet P ed er. Faddere Sø
ren Larsøn, Lars Peersen, Ellen Søren Christensens, Ane
Peersdtr: t: Lars Olsøn holt christen-huen og Giertrud Niels
Hansøn huusMands bar barnet.
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19 Torsdagen d: 13de Novembr: døbt Niels Pedersøn boemands
barn i Audøre og kaldet P e d e r. Faddere Lars Peersen, Jens
Hansen, Ane Corth Hansøns, Jens Hansøns datter Ebel holt
christen-huen og een kielderkone af Khfn. bar barnet.
20 Dom: 24ta p: Trinität: d: 16de Novembr: loed Jacob Larsøn
Skræder og huusmand i Vessinge døbe sin datter og kaldet
B en th e. Faddere Christen Jensen gaardmand, Engelbert Gun
dersen, Karen Christen Jensen huusmands, præstens kone bar
barnet, og Johan Smeds datter Boel holt christen-huen.
21 Dom: 25ta p: Trinit: den 23de Novembr: loed Jeppe Andersøn
boemand i Glostrup døbe sin d attr: og kaldet Jo h a n n e . Fad
dere Johan Iversen, u : Peer Jensen, Ane Rasmus Christensens,
gi: Peder Jensens datter Cathrina holt christen-huen, og deg
nens hustru Else Baggers bar barnet.
22 Dom: 2da Adventus d: 7de Xbr: [7/12] loed Andreas Hermandsøn TingMand døbe sin søn og kaldet H e rm a n n , af Egbye.
Faddere Lars Pedersen, Hans Jensen, Mette Peer Erichsens,
Anders Erichsens datter Kirsten holt christen-huen og Jes
Brendevinsbrenders hustru af Khfn. bar barnet.

Aar 1739.
1 Festo Epiphan: den 6te Januarij loed Hans Nillausøn boeMand
i Vessinge døbe sin første fødde d attr: og kaldet M a rg re te .
Faddere Lars Olsen, Espen Hansen, Ane Jens Mogensens, Kir
sten Larsdtr., t: Christen Sørensen, holt christen-huen, og præ
stens hustr : Cathrina Gantzel bar barnet.
2 Dom: Septuages d: 25de Januar: loed Christen Ibsen Bødker
og huusMand i Vessinge døbe sin søn og kaldet N iels. Faddere
Christen Sørensen, Christen Jensen gaardMd, Ane Jens Mo
gensens, Peer Michelsens dattr: Johanne holt christen-huen, og
Birthe Peder Michelsens bar barnet.
3 Samme dag Niels Andresøn huusmd og Skræder i Vessinge sin
søn og kaldet L a rs. Fadd: Lars Olsen, Niels Nielsen t: Anders
Rasmusen, Peer Michelsens d attr: Johanne holt christen-huen
og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
4 Kyndelmisse dag [2/2] loed Povel Ibsøn boemand i Egbye døbe
sin søn og kaldet C h ris te n . Faddere Hans Jensen, Lars Pe
dersen, Kirsten Rasmus Erichsens, Jeppe Andersens d attr:
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Mette holt christen-huen og degnens hustr: Else Baggers bar
barnet og holt det over daaben.
Fastelauns Sønd : d : 8de Februarij loed Ole Larsøn boeMand i
Glostrup døbe sin søn og kaldet H ans. Faddere vare u: Peer
Jensen, Johan Iversen, Karen Anders Andersens, Kirsten Peder
Jensen Smeds, Eskild Christensen Fogeds dattr Kirsten holt
christen-huen og præstens hustr: Catharina Gantzels bar bar
net.
Dom: Judica den 15de Martij loed Jacob Nielsøn huusMand i
Vessinge døbe sin søn og kaldet N iels. Fad: vare: Lars Olsen,
Anders Andersen i Glostrup, Maren Madts Madtsens, Ane Jens
Mogensens, Jeppe Andersens datter Mette i Glostrup holt christen-huen, og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
Dom : Qvasimodogeniti d : 5te Aprilis loed Lars Pedersøn boemand i Audøre døbe sin søn og kaldet P ed er. Faddere Jens
Hansen Foged, Niels Pedersen, den unge smeds hustr: Hans
Larsens dattr: Sidse holt christen-huen og Jens Tønnesens
hustr: i Vallensbech bar barnet.
Dom: Misericordias d: 12te Aprilis loed Lars Jørgensen boemand i Egbye døbe sin første føde d attr: n: Jo h an n e . Fadd:
Lars Peersen, Hans Jensen, Helvig Andres Hermandsens, An
ders Erichsens datter Kirsten holt christen-huen og degnens
hustru Else Baggers bar og holt barnet over funten.
Dom: Jubilate d: 19de Aprilis loed Jesper Nielsøn huusmd i
Glostrup døbe sin søn og kaldet N iels. Faddere Johan Iversens
søn Niels, Ane Rasmus Christensens, Kirsten Peder Smeds, gi:
Peer Jensens d attr: Chathrina holt christen-huen, og Karen
Anders Andersens bar barnet.
Dom: 3tia a T rinität: d: 14de Junij blef døbt et u-ægte barn,
hvis moder Benthe Jensdtr. tiente Ole Pedersen i Egbye for
gangen aar udj høsten og der besvangret af Christen Hansen
gevorben soldat under capitein [Navn mangler] compagnie,
barnet blef kaldet H ans. Faddere udnefnt Jens Larsen af Ves
singe og Peder Nielsen og Kirsten Rasmus Erichsens af Egbye,
præstens hustr: Cathrina Gantzel bar barnet og holt over
funten.
Dom: 6ta p: Trinität: d: 5te Julij loed Søren Christensøn
huusMd af Audøre døbe sin søn og kaldet C h ris te n . Faddere
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Johan Pedersen, Hans Rasmusen t: Hans Rasmusen, Susanna
Peder Sørensen Jydes, Ane Johan Pedersens, Giertrud Niels
Hansens holt christen-huen og præste-konen Cathrina Gantzel
bar barnet.
Dom: 16ta a T rinität: d: 13de Septbr: loed Lars Olsøn boeMd
i Vessinge døbe sin datter og kaldet M a rg re te . Fadd: Chri
sten Jensen gaardMd, Espen Hansen, Birthe Hans Nillausens,
Johan Smeds datter Boel holt christen-huen og degnens hustr:
Else Baggers bar barnet.
Dom: 20ma post T rinit: d: 11 Octobr: loed Christen Jensøn
huus-Md i Vessinge døbe sin datter og kaldet M a rg re te .
Fadd: Jacob Nielsen, Birthe Hans Nillausens, Lars Olsøns dat
ter Kirsten holt christen-huen og degnens hustr : Else Baggers
bar barnet og holt det over funten.
Dom: 22da a Trinit: d: 25de Octobr: loed Jørgen Erichsen
boeMd i Egbye døbe sin datter og kaldet Jo h an n e . Fadd:
Andres HerMandsen, Anthonj Nicolaj sen t: Lars Pedersen,
Kirsten Rasmus Erichsens, Ane Erichsdtr: t: u: Peder Jensen
i Glostrup holt christen-huen og præstens hustr: Cathrina
Gantzel bar det.
Samme dag Peder Jensen boeMd i Egbye sin datter og kaldet
Ane. Faddere Lars Pedersen, Anders Erichsøns søn Peder,
Ane Christian Jørgensens, Johanne Nielsdtr: t: Lars Pedersen
holt christen-huen og degnens hustru Else Baggers bar barnet.
Dom: 25ta d: 15de Novembr: loed Peder Sørensøn Jyde boeMd
i Audøre døbe sin d attr: og kaldet E llen. Faddere Peder Olsen
t: Hans Nielsen, Ole Madtsen t: Lars Pedersen, Niels Madtsen
t: Madts Nielsen, dend unge smedeKone, barne-faderens tienistepige Kirsten Christensd£r. holt christen-huen og degnens
hustr : Else Baggers bar barnet.
Dom: 26ta d: 22de Novembr: loed Christen Pedersøn tienende
Peder Erichsen boemd i Egbye, men hustruen tiente Povel Ib
sen boemd ibid :, hvor hun og føde, døbe sin første fødde søn
og kaldet P e d e r. Mandfadder udnevnt, som ingen var, Ole Pe
dersen, Rasmus Erichsen, Mette Peder Erichsens, Karen Pedersdtr. t: Peder Nielsen holt christen-huen og degnens hustr:
Else Baggers bar barnet.
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1 Dom: 4ta post Epiphan dend 31te Januarij loed Anders Olsøn
boemand og Skomager i Glostrup døbe sin 3die dattr og kaldet
Jo h an n e . Faddere vare Jens Olsen Skomager, u: Peder Jen
sen, Johan Iversens søn Niels, Ane Rasmus Christensens, Ane
Erichsdtr : t : unge Peder Jensen holt christenhuen og degnens
hustru Else Baggers bar barnet.
2 Dom: 5ta ab Epiphan: d: 7de Febr: blef døbt Peder Eriksøn
boemands barn af Egbye n: P e d e r. Faddere Christian Jørgen
sen, Hans Nielsen t: Ole Pedersen, Maren Jørgen Erichsens,
Ane Erichsdtr. t: u: Peder Jensen i Glostrup holt christen
huen, og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
3 Dom: Sexages: d: 21de Februarij loed Peder Rasmusøn boeMand i Audøre døbe sin søn og kaldet R asm us. Faddere vare
da, Hans Rasmusen, Hans Olsen, Lars Olson, Hans Larsens
datter Sidse holt christen-huen og barnets beste-moder Ellen
Hans Olsens bar det.
4 Skiertorsdag d: 14de Aprilis blef døbt Jens Truelsens huusMds
barn af Vessinge og kaldet A n d e rs, og som ingen mandfaddere
vare, blev udnevnt Jens Larsen og Anders Andersøn, Peder
Michelsens datter Karen holt christen-huen og degnens hustru
Else Baggers bar barnet.
5 Dom : 3tia post Pasch : d : 8de Maij loed Anders Andersøn boeMand i Glostrup føre sin søn til daabens confirmation, som for
medelst svaghed blef hiemmedøbt d: 4de ejusdem, og kaldet
N iels. Faddere u: Peder Jensen, Eskild Christensen, Johan
Iversens søn Niels, Kirsten Jeppe Andersens, degnens hustru
Else Baggers bar barnet.
6 Dom: 3tia a T rinit: 3die Julij loed Anders Erichsen boeMd i
Egbye døbe sin søn og kaldet E rik . Fadder: Søren Peersen
tienende barne-faderen, Ole Pedersens søn Lars, Ane Povel Ib
sens, Hans Jensens dattr: Ane holt christen-huen og præstens
hustr : Cathrine Gantzeis holt barnet over funten.
7 Dom : 7ma a Trinit : dend 31te Julij blef Lars Erichsøns barn,
som tien u : Peder Jensen i Glostrup, og hans hustru, føde i
Egbye til Erich Pedersen huusMds, som er barne-faderens fa
der, hvor hun er til huuse, døbt og kaldet Jacob. Faddere vare
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barnets beste-fader Erich Pedersen, Rasmus Erichsen, Ane
Povel Ibsens, Hans Jensens datter Ane holt christen-huen og
madame Rich, en isenKræmer enke fra Kiøbenhafn bar barnet.
Dom: lim a post T rinit: dend 28de August: loed Jørgen Rasmusøn huusmand i Audøre, døbe sin første fødde datter og kal
det Ane. Faddere Jens Hansen Foged, Lars Olsen, Birthe Hans
Christensens, Ane Pedersdtr., barnets moster t: Lars Olsen,
holt christen-huen og Margrete Lars Olsens bar barnet.
Dom: 12ma a Trinit: dend 4de 7tbr: [4/<}] loed Zacharias Hen
riksen boeMd i Egbye døbe sin anden datter og kaldet Ane.
Fadd : Peder Erichsen, Lars Pedersen, Kirsten Ole Pedersens,
Karen Anders Erichsens holt christen-huen og præstens hustr :
Cathrina Gantzel bar barnet.
Dom: 16ta a T rinit: d: 2den Octobr: blef døbt Hans Nillausøn
boeMds første føde søn i Vessinge og kaldet Jen s. Fadd: Hans
Hansen gevorben sold: t: Lars Olsen, Niels Nielsen t: Anders
Rasmusen, Karen Espen Hansens, Lars Olsens d tr: Kirsten
holt christen-huen og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
Dom: 17ma p: T rinit: d: 9de Octobr: loed Lars Pedersøn
boeMd i Egbye døbe sin første føde datter og kaldet Jo h an n e .
Fad: Peder Nielsen, Lars Jørgensen, Karen Anders Erichsens,
Peder Michelsens dtr. i Vessinge holt christen-huen og barnets
beste-moder Birthe Peder Michelsens i Vessinge bar det.
Dom: 18va a Trinit: d: 16de 8tbr : [16/io] loed Rasmus Eriksøn
boeMd i Egbye døbe sin søn og kaldet Ole. Fadd: Erich Peder
søn, Povel Ibsen, Maren Jørgen Eriksens, Anders Eriksens
dattr : Kirsten holt christen-huen, og degnens hustr : Else Bag
ger bar barnet og holt det over funten.
Samme dag Christen Sørensøn boeMd i Vessinge døbe sin før
ste føde d attr: og kaldet Ane. Faddere Jens Mogensen, Chri
sten Jensen boemand, Ane Jens Truelsens, barnets faster Ingeborre Sørensdtr. af Audøre holt christen-huen og Birthe Peder
Michelsens bar barnet og holt det over funten.
Dom: 19na post Trinit: d: 23de 8tbr: [23/i0] loed Christian
Jørgensøn boeMd i Egbye døbe sin søn og kaldet C laus. Fad
derne Lars Pedersen, Hans Jensen, Maren Peder Jensens, Jo
hanne Nielsdtr. t: Lars Pedersen holt christen-huen, og præ
stens hustr: Cathrina Gantzel bar barnet og holt det over
funten.
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15 Samme dag Niels Andresøn Skræder og huusmd i Vessinge sin
dattr: og kaldet G ie rtru d . Faddr: Jens Mogensen, Espen
Hansen, Karen Christen Jensen huusmands, Johanne Nielsdtr.
t : Lars Pedersen i Egbye holt christen-huen og degnens hustr :
Else Bagger bar barnet.
16 Dom: 20ma å T rinit: 30te 8tbr: [30/10] loed Jens Mogensøn
boeMd i Vessinge døbe sin søn n: C h ris te n . Fad: Christen
Sørensen, Niels Skræder, Karen Espen Hansens, Johan Smeds
dtr: Boel holt christen-huen og degne-konen Else Baggers bar
barnet.
17 Dom: 22da post T rinit: 13de Novembr: døbt Lars Jørgensøn
boemands barn i Egbye og kaldet Jø rg e n . Fad: Zacharias
Henrichsen, Hans Jensen t: Lars Pedersen, Maren Peder Jen
sens, Anders Erichsens d attr: Kirsten holt christen-huen og
præstens hustr : Cathrina Gantzel bar barnet.

1741.
1 Dom: 2da post Epiphan: dend 15de Januarij loed Rasmus Christensøn boemand i Glostrup døbe sin datter og blef kaldet Ane.
Faddere vare da Jeppe Andersen, Anders Andersen, Benthe
Anders Olsens, gi: Peder Jensens datter Cathrine holt chri
sten-huen og degnens hustr: Else Baggers bar og holt barnet
over funten.
2 Skiertorsdag 30te Martij blef døbt Jeppe Andersen boeMds
barn i Glostrup og kaldet P ed er. Faddere vare Rasmus Chri
stensen, Jens Olesen Skomager, Karen Anders Andersens, bar
nets halfsøster Mette Ibsdtr : t : Peder Johansen i Rødoure holt
christen-huen og degnens hustr : Else Bagger bar barnet.
3 Dom: Jubilate 23de Aprilis loed u: Peder Jensøn boeMd i Glo
strup føre sin første fødde søn til daabens confirmation, som
formedelst svaghed blef hiemrøe-døbt d: 21de ejusdem af capellanen h r: Hofman og kaldet Jen s. Faddere vare Eskild
Christensen, Ole Larsen, Benthe Anders Olsen Skomagers, deg
nens hustru Else Baggers bar barnet.
4 Dom: Cantate 30te Aprilis blef døbt Søren Christensen huus
mands barn af Audøre og kaldet P e d e r. Ingen mandfadder,
men udnevnt Niels Hansen boeMd, Søren Larsen, Margrete Pe
der Rasmusens, Hans Larsens d tr: Margrete H ansdtr: holt
christen-huen og Giertrud Niels Hansøn huusmands bar det.
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5 Dom: Ima a Trinit: 4de Junij loed Christopher Nielsøn huusMd
i Egbye døbe sin dattr: og kaldet K irs te n . Faddere Lars Pe
dersen, Rasmus Erichsen, Maren Jørgen Erichsens, Hans Jen
sens dattr : Ane holt christen-huen og præstens hustr : Cathrina
Gantzel bar barnet.
6 Dom: 2da post Trinit: U te Junij loed Povel Ibsøn boeMand i
Egbye, døbe sin søn og kaldet H ans. Faddere vare Rasmus
Erichsen, Andres TingMd, Maren Jørgen Erichsens, Hans Jen
sens datter Ane holt christen-huen og præstens hustr Cathrina
Gantzel bar barnet.
7 Samme dag blef døbt Peder Jensøn gevorben soldats barn, som
tien Niels Pedersen i Audøre og kaldet In g e b o rre . Som ingen
mandfadder var, blef udkaldet Jens Larsen og Espen Hansen
af Vessinge, Ane Niels Christensens, degnens hustr Else Bag
gers bar barnet.
8 Festo Visit: Mar: 2den Julij loed Peder Eriksøn boeMd i Eg
bye døbe sin datter og kaldet B enthe. Faddere Rasmus Erich
sen, Hans Christensen Væver, Maren Jørgen Erichsens, bar
nets moster Ane Erichsdtr : t : Anders Olsøn Skoemager i Glo
strup holt christen-huen og degnens hustr: Else Baggers bar
barnet.
9 Samme dag Andreas Hermandsøn TingMd sin søn og kaldet
Jø rg e n . Faddere Hans Pedersen, Lars Pedersen, Kirsten Ras
mus Erichsens, een gartner enche paa Vester-broe bar barnet
og hendes datter holt christen-huen.
10 Fredagen d : 4de Augusti blef hiemme døbt Jens Olsøn Skomamagers nye føde og svage dattr og kaldet A ne M a r g r e te, i
faderens, beste-moderens og præste-konens nerværelse, som
holt det over daaben, men blef ej confirmeret, som det dagen
der effter 5te Augusti døde.
11 Dom: 14ta a T rinit: 3die Septembr: loed Corth Hansøn boe
Mand i Audøre døbe sin dtr. og kaldet Ane. Faddere Jens
Hansen Foged, Lars Pedersøn, Hans Olsen, Margrethe Peder
Rasmusens, Hans Olsens stif dtr: Maren Rasmusdtr holt chri
sten-huen og Søren Fiskebløders hustr : af Khfn. bar barnet.
12 Dom : 19na post Trinit : 8de Octobr : blef døbt Peder Pedersøn
boeMds af Audøre første føde søn P ed er. Faddere Jens Han
sen Foged, Niels Pedersen, Margrete Peder Rasmusens, Madts
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Nielsens d attr: Karen holt christen-huen og en brendevins
brenders kone af Kiøbenhafn bar barnet.
13 Dom: 24ta a Trinit: 12te Novembr: blef døbt Jørgen Eriksøn
boeMds søn af Egbye og kaldet A n d ers. Faddere vare Anders
Erichsen, Peder Erichsen, Kirsten Rasmus Erichsens, Ane
Erichsdtr: tien Anders Olsen Skomager i Glostrup holt chri
sten-huen og præstens hustr : Catharina Gantzels bar barnet.
14 Feria 2da N ativitat Xsti E26/i2] loed Lars Pedersøn boeMd i
Audøre døbe sin datter og blef kaldet M aren. Faddere vare:
Jens Hansøn Foged, Lars Oluffsen, u : Peder Sørensen, Esther
Corth Hansens, Hans Larsens dtr : Margrete holt christen-huen
og Jens Tønnesens hustr. i Vallensbech Apolone bar barnet.
15 Dom: post N ativitat: Xsti 31te Decembr: loed Ole Larsøn, boe
Md i Glostrup døbe sin 4de søn og kaldet M o rten . Faddere
da u: Peder Jensen, Eskild Christensen, Benthe Anders Olsens
Skomagers, Kirsten Nielsdtr: t: degnen holt christenhuen og
degnens hustr : Else Baggers bar barnet.

1742.
1 29de Januarij ankom til kirken tvende koner agende udj een
cheise, som førte med sig et spæt barn, som var meget svagt,
saa de befrygtede det skulle døe uden daab, hvorfor de anmo
det sogne-præsten, at hand vilde døbe det, som og skeede, og
blev kaldet L is b e th M aria. Faddere var der iche, uden de
2de koner, som førte barnet, som og sagde: at een gevorben
soldat ved naun Christen under capitein Krigstoffs compagnie
var barne-fader.
2 Dom: Judica I lte M artij loed Niels Hansøn boeMd i Audøre
døbe sin dattr og kaldet K irs te n . F adr: Jens Hansen Foged,
Anders Thomæsen, Jacob Olesen, Mette Lars Pedersens, Hans
Olsens stifdtr. Maren Rasmusdtr: holt christen-huen og deg
nens hustr : Else Baggers bar barnet, og holt det over funten.
3 Festo Annunciat: Mariæ 17de Martij [normalt 25/3] blev døbt
Lars Jørgensøn boeMds dtr. i Egbye n: K aren . Fadder: Chri
stian Jørgensen, Lars Pedersen, Helvig Tingmands, barnets
moster Dorthe Peersdtr af Brøndbye Øster holt christenhuen,
præstens dtr : Ursula Hedevig Gantzel bar barnet.
4 Samme dag blef døbt Christen Pedersens barn, som tiener Pe
der Erichsen i Egbye, men hustruen føde til Peder Jensen
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Smeds i Glostrup, hvor hun var tilhuuse, og kaldet Boel.
Faddr: Peder Jensen Smed, u: Peder Jensen, Ane Ole Larsens,
barnets moster, Karen Peersdtr: t: Ole Peersen i Egbye holt
christen-huen og degnens hustr : Else Bagger bar barnet.
Dom : Palm : 18de M artij loed Anders Hansøn Væver og huusMd i Glostrup, døbe sin søn og kaldet H ans. Faddr: u: Peder
Jensen, Johan Iversen, Benthe Anders Olsen Skomagers, Jeppe
Andersens d tr: Sidse holt christen-huen og degnens hustru
Else Baggers bar barnet.
Langfredag 23de M artij blef døbt unge Peder Jensens boeMds
søn i Glostrup og kaldet Jens. Faddr: Eskild Christensen, An
ders Andersen, Hans Larsens dtr. af Audøre Margrete holt
christen-huen og Ane Ole Larsens, degnens hustr: Else Bag
gers bar barnet.
Dom Jubilate dend 15de Aprilis loed Hermann Føge, som hafde
præstens mag : Gantzels datter til ægte, døbe sin dattr og kaldet
M ag d a le n a C a th rin a . Faddere vare capellanen her ved
stedet h r: Hoffman, edle Berthel Jegind af Kiøbenhavn, og
monsr: Adam Piom, h r: Bacchevolds hustr: i Hersted Øster,
præstens d tr: Dorethea Gantzel holt christen-huen og madam
Jegind bar og holt barnet over funten.
Dom: 2da a Trinit: 3die Junij blev døbt Oluff Sørensøn boe
Mds 1ste føde søn af Audøre og kaldet S øren. Faddere u: Pe
der Sørensen, Christen Sørensen af Vessinge, Peder Sørensen
Hugger, Mette Lars Pedersens, Maren Rasmusdtr. t : Hans Ole
sen holt christen-huen og degnens hustr: Else Baggers bar
barnet.
Dom: 3tia post T rinit: 10de Junij loed Lars Pedersøn boeMd i
Egbye døbe sin anden dtr. og kaldet In g e r. Faddr: Christian
Jørgensen, Lars Jørgensen, Karen Peder Nielsens, Maren Pe
der Jensens, Peder Mikelsens d tr: af Vessinge, Karen Pedersdtr. holt christen-huen, og hans hustr: Birthe Jacobsdtr: bar
nets beste-moder bar det.
Festo Johannis Baptist: som indfalt 6te S: post T rinit: [24/6]
loed Niels Madtsøn huusMd i Audøre døbe sin første føde søn
og kaldet C h ris te n . Faddr: Peder Pedersen, Ole Madtsen
landsold: t: Madts Nielsen, Peder Pedersen, Ellen Søren Chri
stensens, Madts Nielsens d tr: Barbara holt christen-huen og
degnens hustru Else Baggers bar barnet.
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11 Dom: 6ta a T rin it: 1ste Julij blev døbt Anders Thomæsøn boeMands første føde d tr: i Audøre og kaldet Ane. Faddere u:
Peder Sørensen, Lars Pedersen, Margrete Niels Hansen boeMands, Hans Olsens stifd tr: Maren Rasmusdtr. holt christenhuen og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
12 Dom: 17ma post T rinit: 16de Septbr: loed Jørgen Rasmusøn
huus-Mand i Audøre døbe sin søn og kaldet P e d e r. Faddere
vare Lars Olson, Johan Pedersen, Mette Lars Pedersens, Bir
the Hans Christensens, barnets moster Maren Pedersdtr: t:
Hans Rasmusen holt christen-huen og Margrete Lars Olsens
bar barnet.
13 Dom: 18va d: 23de 7tembr: [~3/()] blev Christian Jørgensøn
boeMds søn af Egbye døbt og kaldet N iels. Faddere vare Pe
der Jensen, Andres TingMd, Johanne Lars Pedersens, barnets
half søster Johanne Nielsdtr. holt christen-huen og degnens
hustr : Else Baggers bar barnet.
14 Dom: 21ma å Trinit: 14de Octobr: loed Anders Jensøn Skouboe huusMd i Glostrup døbe sin dattr M a rg re te . Faddere vare
Johan Iversen, barnets moder broder Niels Jensen t: Lars
Peersen i Audøre, Sidse u: Peder Jensens, Ane Ole Larsens,
Karen Larsdtr. t : Ole Pedersen i Egbye holt christen-huen og
præstens dtr: Ursula Hedevig Gantzel bar barnet.
15 Dom: 22da post T rinit: 21de 8tbr: [21/10] blef døbt Anders 01søn boeMand og Skoe-magers i Glostrup og kaldet O lu ff. Fad
dere vare Jens Olsen Skoe-macher, u: Peder Jensen, Ane af g:
Rasmus Christensens, Kirsten Peder Jensens, Ane Erichsdtr:
t: Anders Olsen holt christen-huen, og præstens dtr. Cathrine
Maria Føges bar barnet.
16 Dom : Ima Advent : 2den Decembr : loed Hans Knudsen boeMd
i Vessinge døbe sin første føde datter og kaldet A nne. Faddere
vare Christen Jensen, Lars Erichsen, Jens Mogensens hustru
Ane, Peer Mikelsens dtr. Karen holt christen-huen og Birthe
Peder Mikelsens bar barnet.
17 Dom: 2da Advent: 9de Decembr: blef døbt Zacharias Henriksøn boeMds d attr: af Egbye og kaldet M aren. Faddere vare
Povel Ibsen, Lars Nielsen t: Peder Nielsen, Karen Anders
Erichsens, Mette Peer Erichsens, Anders Eriksens datter Jo
hanne holt christen-huen og degnens hustr: Else Baggers bar
barnet.
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1743.
1 Festo Pur : Mar : [2/2] loed Andres Hermandsen Ting- og huusMd i Egbye døbe sin datter og kaldet M aren. Faddere vare da:
Peder Eriksen, Lars Nielsen og Lars Jørgensen, Else Zacha
rias Hendrichsens, Jens Larsens dtr : i Vessinge Karen Jensdtr.
holt christen-huen, og præstens hustr. Cathrina Gantzel bar det.
2 Festo grat: Act: [n /2] blef døbt Peder Rasmusen boeMds barn
af Audøre og kaldet M a r g re te . Faddr: Hans Rasmusen, Lars
Larsøn t : barne-faderen, Esther Corth Hansens, barnets faster
Maren Rasmusdtr : t : Hans Olsen holt christen-huen og barnets
beste-moder, Ellen Hans Olsens, bar det.
3 Dom: Sexages: 17de February loed Jens Mogensøn boeMd i
Vessinge døbe sin søn og kaldet M ogens. Faddr: vare Chri
sten Jensen, Espen Hansen, Dorthe Christen Sørensens, Johan
Larsen Smeds d tr: Boel holt christen-huen og degnens hustr:
Else Baggers bar barnet.
4 Fastelauns Sønd : 24de February døbt Jørgen Jørgensøn Skonnings og huusMds 1ste barn af Vessinge og kaldet L a rs :
Faddr : Christen Ibsen Bødker, Christen Jensen huusMd, Dor
the Hans Knudsens, Maren Nielsdtr: t: Jens Mogensen holt
christen-huen og Cathrina Peder Nielsens af Rødoure bar bar
net.
5 Dom: Reminiscere 10de Martij loed Lars Nielsøn, tienende
Peder Nielsen boeMd i Egbye, men hustruen føde til Peder Pe
dersen huusMds ibid :, døbe sin første føde søn og kaldet N iels.
Faddr : Rasmus Erichsen, Andres TingMds søn Jens, Margrete
Christen Peersens, barnets moster af Hersted Øster Johanne
Christensdtr : t: Peder Nielsen holt christen huen og præstens
hustr : Cathrina Gantzel bar barnet.
6 Samme dag blev døbt Peder Eriksøn boeMds barn af Egbye og
kaldet Sidse. Faddr: Rasmus Eriksen, Maren Jørgen Eriksens, Karen Anders Eriksens, Ane E riksdtr: t: Anders Olsen
Skomager i Glostrup holt christen-huen og degnens hustr : Else
Baggers bar barnet.
7 Endnu samme dag blef døbt Jacob Larsøn Skræders og huus
Mds barn af Vessinge og kaldet M ag d alen a. Faddr: Christen
Jensøn, Johan Larsen Smed, Dorthe Christen Sørensens, Maren
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Nielsdtr t: Jens Mogensen holt christen-huen og Birthe Peer
Mikelsens bar barnet og holt det over funten.
8 Dom : Palmar : 7de Aprilis loed Niels Pedersen boeMd i Audøre
døbe sin søn og kaldet S øren. Faddr Jens Hansen, Peer Pe
dersen, Kirsten Niels Madtsens, Maren Andersdtr t: Peder Pe
dersen holt christen-huen og præstens hustr Cathrina Gantzel
bar barnet.
9 Samme dag blev døbt Anders Mogensøn huusMds barn i Aud
øre og kaldet N iels. Faddere vare da Lars Olsen, Anders Ja
cobsen t: Jacob Olsen, Birthe Jørgen Rasmusens, Ane Peder
Sørensen Huggers, Rasmus Jacobsens dtr Maren af Vessinge
holt christen-huen og degnens hustr Else Baggers bar barnet.
10 Dom : Jubilate 5te Maij loed Christopher Nielsøn huusMd i Egbye [døbe] sin søn og kaldet H ans. Faddr: Peder Erichsen,
Hans Jensen, Karen Anders Eriksens, Kirsten Nielsdtr t: Ole
Peersen holt christen-huen, og præstens hustr : Cathrina Gant
zel bar barnet og holt det over funten.
11 Almindelig bededag d : 10de Maij loed Lars Eriksøn boeMd i
Vessinge døbe sin datter og kaldet E llen . Faddr: barnets mo
der broder Niels Hansen, Espen Hansen, Hans Nillausen, Pe
der Mikelsens d tr: Karen holt christen-huen og hans hustr:
Birthe Peer Mikelsens bar barnet.
12 Dom: Rogate 19de Maij loed Peder Pedersøn boeMd i Audøre
døbe sin søn og kaldet P e d e r. Faddr: Jens Hansen, barnets
fader-broder, Ole Peersen 1: sold : t : Niels Peersen, Ellen Niels
Peersens, Kirsten Niels Madtsens, Madts Nielsens d tr: Barbara
holt ehr : huen og degnens hustru Else Baggers bar barnet.
13 Dom: Ima a T rinität: 16de Junij loed Rasmus Eriksøn boeMd
i Egbye døbe sin søn og kaldet Iv e r. Faddere vare da Andres
TingMd, Povel Ibsøn, Mette Peder Eriksens, Anders Eriksens
datter Kirsten holt christen-huen og degnens hustr Else Bag
gers bar barnet.
14 Dom: 7 a Trinit: 28de Julij loed u: Peder Jensøn boeMd udj
Glostrup døbe sin dattr og kaldet M a r g r e te. Faddere barnets
beste-fader Hans Larsøn, Lars Pedersen, Lars Olsen, alle af
Audøre, Karen Anders Andersens, barnets moster Margrete
Hansdtr holt christen-huen og degnens hustr: Else Baggers
bar barnet.
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15 Dom: 9na a T rinit: d: lste Augusti loed u: Peder Sørensøn
boeMand i Audøre døbe sin første føde søn og kaldet Søren.
Faddere Corth Hansen, Anders Tomesøn, Ingeborre Ole Søren
sens, Ellen Svendsdtr t: Lars Pedersen holt christen-huen og
degnens hustru Else Baggers bar barnet.
16 Samme dag blev confirmeret Hans Nillausens huusMds dattr
i Vessinge hendes daab og kaldet Ane. Faddere Christen Hen
riksen, Jens Mogensen, Maren Jørgen Jørgensens, Lars Olsens
datter Kirsten, Birthe Peder Michelsens bar barnet.
17 Dom: 12ma lste Septembr: blev Jørgen Pedersøn huusMds
første føde søn døbt og kaldet P e d e r, af Audøre. Faddere Jo
han Peersen, Povel Christensen, Birthe Jørgen Rasmusens,
barnets moster Ellen Gothielps i Brøndbye Øster holt christenhuen og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
18 Mandagen d : 16de Septembr : loed Corth Hansøn boeMd i Aud
øre døbe sin søn og kaldet R asm us. Faddere vare Lars Peder
sen, Lars Olsen, Margrete Peder Rasmusens, een hatteMager
datter fra Khfn holt christen-huen og een kielderMds hustr:
sampnesteds bar barnet.
19 Dom: 21ma a Trinit: 3die Novembr : blev døbt Jeppe Andersøn
boeMands dtr af Glostrup og kaldet Ane. Faddere da Anders
Andersen, Povel Ibsen af Egbye, Benthe Anders Olsen Skoma
gers, barnefaderens d tr Sidse Ibsdtr: holt christen-huen og
degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
20 Dom: 23tia a T rinit: 17 Novembr: loed Lars Pedersøn boe
Mand i Egbye døbe sin første søn og kaldet P e d e r. Faddr:
Asmus Bentsen, u: Hans Jensen, Maren Peder Jensens, Peder
Mikelsens d tr i Vessinge Karen holt christen-huen og Birthe
Peder Mikelsens barnets beste-moder bar barnet.
21 Samme dag blev døbt Povel Ibsøn boeMds d tr: af Egbye og
kaldet Ane. Faddr: barnets beste-fader: Jeppe Andersen i Glo
strup, Karen Anders Erichsens, Ellen Lars Jørgensens, gi:
Hans Jensens dtr Ane holt christen-huen og præstens d tr Ur
sula Hedevig Gantzel bar barnet.

1744.
1 Dom: Ima post Epiphan d: 12te Januarij loed Niels Hansøn
boemd i Vessinge døbe sin første føde søn og kaldet L ars.
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Faddere vare da, Espen Hansen, Lars Olsen, Johanne Lars
Eriksens, Karen Michelsdtr t: degnen holt christen-huen og
degnens hustr: Else Baggers bar barnet.
Festo P ur : Mar : som indfalt Dom : Sexages : [2/2] blev døbt gi :
Peder Sørensøn boeMds søn i Audøre og kaldet N iels. Faddere
Jens Hansen Foged, Niels Pedersen, Kirsten Niels Madtsens,
Karen Madtsdtr t: Jens Hansen Foged holt christen-huen, og
degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
Dom: Judica d: 15de Martij loed Jørgen Eriksen boeMd i Egbye døbe sin søn og kaldet A rved. Faddere Povel Ibsen, Lars
Pedersen, Mette Peder Erichsens, Ane Eriksdtr t: Anders Ol
sen i Glostrup holt christen huen og degnens hustr : Else Bag
gers bar barnet.
Langfredag d : 22de Martij loed Asmus Bentsen huusMd i Egbye døbe sin første føde søn og kaldet C h ris te n . Faddere vare
der udnevnt Niels Hansen og Espen Hansen af Vessinge, Jo
hanne Lars Pedersens, Karen Peder Nielsens, gi: Hans Jensens
d tr: Ane holt christen-huen og degnens hustr: Else Baggers
bar det.
Dom : Qvasimodog : d : 5te Aprilis blev døbt Lars Pedersøn boe
Mds søn af Audøre og kaldet L a rs. Faddere da, Lars Olsøn, u:
Peer Jensen af Glostrup, Ingeborre Ole Sørensens, barne-faderens søster af Brønbye Vester holt christen-huen og Jens Tønnesens hustr : Apolone af Vallensbech bar barnet.
Samme dag døbt Johan Pedersøns huusMds barn af Audøre og
kaldet Ane. Faddr: Jørgen Rasmusen, Jacob Pedersen, Birthe
Hans Christensens, barnets faster Maren Peersdtr t : Hans Ras
musen holt christ : huen og præstens hustr : Cathr : Gantzel bar
det.
Dom: Jubilate d: 19de Aprilis loed Oluff Larsøn boeMd i Glo
strup døbe sin 1ste dattr : og kaldet K aren . Faddere, Jeppe An
dersen, Anders Olsen Skomager, Sidse u: Peder Jensens, K ir
sten Peder Jensen Smeds, Eskild Christensens d tr: Mette holt
christen-huen og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
Dom : Cantate d : 26de Aprilis blev døbt Hans Andersøns, som
var hos faderen Anders Andersen boeMd i Vessinge, hans 1ste
d attr: kaldet D o rth e , men moderen fødde hos faderen Rasmus
Jacobsen ibid:. Faddere Hans Povelsen, Anders Andersen t:
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Anders Andersen, Johanne Lars Eriksens, barnets moster Ka
ren Rasmusdtr t : Johan Smed holt christen-huen og Birthe Peer
Mikelsens bar barnet og holt det over daaben.
9 Dom : T rinität : 24de Maij loed Hans Povelsøn boeMd i Vessinge
døbe sin første føede søn og kaldet C h ris te n . Faddere vare
Hans Andersen, Lars Sørensen Hugger, Johanne Lars Erich
sens, Peder Mikelsens dtr : Karen holt christen-huen og barnets
beste-moster [maa være -moder] Povel Hansens hustr: af
Brøndbye Øster bar barnet.
10 Dom : 2da post Trinität : loed Niels Andresøn boeMd og Skræder
i Vessinge døbe sin d attr: og kaldet Jo h a n n e . Faddere Lars
Olesøn, Espen Hansen, Ane Jens Mogensens, Maren Nielsdtr
t : Jens Mogensen holt christen-huen og Birthe Peder Michelsens
bar barnet.
11 Dom: 4ta a Trinit: 21de Junij blev u: Hans Jensøns, boeMd i
Egbye, første føde d attr døbt og kaldet E lse. Faddere vare Pe
der Jensen, Peder Erichsen, Johanne Lars Pedersens, Johanne
Nielsdattr barnets halfsøster t : Lars Peersen holt christen-huen
og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
12 Dom: 9na a Trinität: 26de Julij loed Niels Christensøn Ronnik
inderste og Skomager i Vessinge døbe sin søn og kaldet N iels.
Mandfaddere vare ingen, men udnevnt Lars Pedersen og Hans
Rasmusen af Audøre, Peder Michelsens d tr: Karen holt chri
sten-huen og hans hustr : Birthe bar barnet.
13 Dom: 13tia a T rinit: 23de Augusti loed Niels Madtsøn huusmand i Audøre døbe sin anden søn og kaldet M adts. Faddr:
Cort Hansen, Peder Pedersen, Susanna gi : Peer Sørensens, bar
nets faster Karen Madtsdtr : t : Jens Hansen holt christen-huen
og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
14 Dom: 15ta a Trinit: 6te [6/9] blev døbt Corth Hansøn boeMds
dattr af Audøre og kaldet E bbel. Faddr: Jens Hansen, Lars
Pedersen, Margrete Peder Rasmusens, Hans Olsens stifdtr Ma
ren Rasmusdtr holt christen-huen og een brendevinsbrenders
kone fra Kiøbenhavn bar barnet.
15 Samwe dag loed Søren Christensøn huusMd af Audøre døbe sin
datter og kaldet M a rg re te . Faddere vare da Johan Pedersen,
Niels Hansen Hyrde, Susanna gi : Peer Sørensens, Hans Larsens
dtr : Margrete holt christen-huen, og degnens hustr : Else Bag
gers bar barnet.
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16 Festo Omnium Sanctor:, som indfalt 23de Sønd: a T rinität:
C1/!!] loed Peder Larsøn huusMd i Glostrup døbe sin første
fødde søn og kaldet C h ris tia n . Faddere Jørgen Andersen, u:
Peder Jensen, Kirsten Jeppe Andersens, Sidse Rasmusdtr t:
Ane afg: Rasmus Christensens holt christen-huen og præstens
dtr Dorothea Gantzel bar barnet.
17 Dom : Ima Adventus 29de Novembr : blev døbt Peder Pedersøn
boeMds søn i Audøre og kaldet O luf f. Faddere vare bedstefade
ren Jens Hansen Foged, Lars Pedersen, beste-moderen Birthe
afg: Peder Hansens, Kirsten Niels Madtsens, Barbara Madtsdtr : t : i kroen holt christen-huen og degnens hustr Else Baggers
bar det.

1745.
1 Dom : 4ta post Epiphan : 31te Januarij loed Anders Thomæsøn
boeMd i Audøre døbe sin første fødde søn og kaldet Thom as.
Faddere vare Lars Pedersen, Ole Sørensen, Susanna gi : Peder
Sørensens, Hans Olsens stifdtr Maren Rasmusdtr : holt christenhuen og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
2 Festo Purificat : Mar : [2/2] blev døbt Anders Olsøn Skomagers
og boeMands i Glostrup 4de datter og kaldet K irs te n . Faddere
vare Eskild Christensen, Ole Larsen, Sidse u: Peder Jensens,
Rasmus Christensens enches d tr: Sidse Rasmusdtr holt chri
sten-huen og præstens yngste dattr: Paulina Thomacia bar
barnet.
3 Dom : Sexages : 21de Febr : loed Jørgen Andersøn huusMd i Glo
strup døbe sin første fødde dattr og kaldet K irs te n . Faddr:
barnets beste-fader Lars Olsøn i Vessinge og Hans Nillausen
ibid :, Kirstine Peder Larsens, barnets moster Ellen Larsdtr t : i
Ishøy holt christen-huen, og Maren Peder Andersens i Glostrups
huus bar og holt barnet over daaben.
4 Dom Judica, 4de Aprilis, blev døbt Zacharias Hendrichsøn boe
Mds første søn af Egbye og kaldet H e n d ric h . Faddere Lars
Pedersen, u : Hans Jensen, Mette Peder Eriksens, Johanne Andersdtr : t : Ole Pedersen holt christen-huen og degnens hustr :
Else Baggers bar barnet.
5 Dom : Jubilate 9de Maij loed Lars Pedersøn boeMd i Egbye døbe
sin 3die dtr: og kaldet M ette. Faddr: vare Rasmus Erichsen,
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gl. Hans Jensen, Karen Anders Eriksens, Peder Michelsens dtr.
Karen, barnets moster i Vessinge holt christen-huen og hans
hustr Birthe, barnets beste-moder, bar barnet.
6 Almindelig bededag 14de Maij loed Andreas Hermandsøn Tingog huusMd i Egbye døbe sin datter og kaldet K aren . Faddere
vare Lars Pedersen, Lars Nielsen, Maren Jørgen Eriksens, An
ders Eriksens dtr: Kirsten holt christen-huen og Karen Eskild
Christensens i Glostrup bar barnet.
7 Dom : Cantate 16de Maij blev døbt Niels Clausøn 1: [land] tam
bour, som tiente Eskild Christensen i Glostrup, hans søn og kal
det C h ris tia n . Faddr: Eskild Christensen, Jens Olsen Skoma
ger, Ane Ole Larsens, Mette Eskildsdtr: barnets moster holt
christen-huen og præstens yngste dtr Paulina Thomacia bar
barnet.
8 Dom: Rogate 23de Maij loed Lars Pedersøn boeMd i Audøre
døbe sin dattr : og kaldet A nna, Faddere vare Jens Hansen, Ole
Sørensen, Esther Cort Hansens, Hans Larsens dtr Margrete holt
christen-huen og Margrete Lars Olsens bar barnet.
9 Festo Johan : Baptist : [24/ß] blev døbt Ellen Svendsdtrs u-ægte
barn og kaldet Ane. Moderen tiente u : Peder Jensen i Glostrup,
hvor hun blev besvangret af Hans Rasmusen 1:sold., som tiente
i gaarde hos hende, men føde til Lars Pedersen huusmds ibid :.
Faddere u: Peder Jensen, Kirsten Niels Clausens, Peder Smeds
liden dtr Sophie holt christen-huen og Karen Eskild Christen
sens bar barnet.
10 Dom : 7ma a Trinit : 1ste Augusti loed u : Peder Sørensøn boeMd
i Audøre døbe sin 1ste dtr og kaldet B irth e . Faddr: Lars Pe
dersen, Ole Sørensen, Anders Thomæsen, Esther Cort Hansens,
Inger Christensdtr t : Lars Pedersen holt christen-huen og deg
nens hustr : Else Baggers bar barnet.
11 Dom: 12ma a Trinit: 5te 7tembr : [5/9] loed Jacob Larsøn Skræder og huusMd i Vessinge døbe sin søn og kaldet N iels. Faddere
Johan Larsen Smed, Christen Jensen boeMd, Ane Jens Mogensens, Kirsten Engelbertsdtr. t : Anders Rasmusen holt christenhuen og degnens hustr. Else Baggers bar barnet.
12 Samme dag blev Oluff Rasmusøn Huggers og huusMds første
føde datter i Vessinge døbt og kaldet In g e b o rre . Faddr: Jør
gen Jørgensen, Rasmus Madtsen, Kirsten Jacob Nielsens, Chri-
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sten Jensen boeMds liden dtr : Sidse holt christen-huen og Birthe
Peer Michelsens bar barnet.
Dom: 17ma 10 de 8tbr: [10/10] blev døbt Niels Hansøn boeMds
søn i Vessinge og kaldet P e d e r. Faddere Niels Pedersen, An
dres Nielsen, Maren Anders Andersens, barnets faster Maren
Hansdtr holt christen-huen og degnens hustr Else Baggers bar
barnet.
Dom: 21de a Trinit: 7de Novembr: bleve døbte 2de u-ægte børn
som vare tvillinger, den ældste blev kaldet L a rs, dend siste føde,
som for svaghed blev hiemme døbt d : 4de Novembr kaldet Jen s.
Moderen Mette Nielsdtr tiente boemd Lars Olsen i Audøre, hvor
hun og blev besvangret af sønnen Ole Larsøn, som og blev ud
lagt til barne-fader ved daaben. Karen Eskilds bar den 1ste føde
og Kirsten Jeppes den sidste.
Dom: 4ta Adventus, 19de Decembr: loed Jørgen Jørgensøn
Skonning huusMd i Vessinge døbe sin datter og kaldet K aren .
Faddr: Jacob Nielsen Tambour, Birthe Ole Rasmusens, Maren
afg: Madts Madtsens, Maren Nielsdtr: t: Jens Mogensen holt
christen-huen og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.
Feria 2da N at: Xsti, [26/12] loed Anders Pedersøn tienende gi:
Peder Jensen boeMd i Glostrup døbe sin første føde søn og kal
det P e d e r. Faddere Eskild Christensen, Anders Olsen Skoma
ger, Ane Lars Larsøns, Anders Andersøns dtr Mette holt chri
sten-huen og degnens hustr : Else Baggers bar barnet.

1746.
1 Festo Epiphan [G/i J loed Rasmus Eriksøn boeMd i Egbye døbe
sin første d attr: og kaldet Ane. Fadder Zacharias Henriksen,
Anders Erichsen, Mette Peder Erichsens, Johanne Christensdtr
t : Peder Nielsen holdt christen-huen og præstens daattr Dorthea
Gantzel bar barnet.
2 Dom: Ima post Epiphan: 9de Januarij blev døbt Andreas Nielsøn boeMd og Skomagers første føde dtr og kaldet G ie rtru d .
Faddr: Espen Hansen, Niels Pedersen, Karen Niels Hansøns,
Maren Nielsdtr t: Jens Mogensen holt christen-huen og præ
stens dtr Dorethea Gantzel bar barnet.
3 Dom: Septuages 6te February loed Niels Pedersøn boeMd i Ves
singe døbe sin d tr: og kaldet E llen. Faddr: Lars Olsøn, Niels
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Hansen, Maren Hans Andersens, Christen Jensøns dtr : Ane holt
christen-huen og degnens hustru Else Baggers bar barnet.
Samme dag blev døbt Jørgen Pedersøn huusMds anden søn i
Audøre og kaldet G o tth ie lp . Faddere vare barnets mor-/ader
Niels Gothielpsen af Brøndbye Øster og Jens Gothielpsen af
Brøndbye Vester, Ane Johan Peersens, Maren Jacobsdtr: t:
Jacob Olsen holt christen-huen og præstens d tr: Paulina Thomacia bar barnet.
Festo g rat: Act: E11^ ] loed Hans Povelsøn boeMd i Vessinge
døbe sin søn og kaldet C h ris te n . Faddere Niels Pedersen, Ole
Nielsen, Anders Andersen junior, Maren Hans Andersøns, Pe
der Michelsøns dtr : Karen holt christen-huen og barnets bestemoder Povel Hansens hustr af Brøndbye Øster bar det.
Dom: Sexages: 13de Febr: blev døbt u: Peder Jensøn boeMds
d tr i Glostrup og kaldet D o rth e . Faddr: Lars Larsøn, Eskild
Christensen, Ane Ole Larsens, Hans Larsens dtr i Audøre Margrete barnets moster holt christen-huen og Jens Peersen KielderMds hustr : af Kiøbenhavn bar barnet.
Fastelauns Sønd: 20de Febr: loed Christen Sørensøn boeMd i
Audøre døbe sin dtr og kaldet A pol one. Faddr: vare Lars 01søn, Jørgen Pedersen, Esther Cort Hansens, Maren Jacobsdtr :
t : Jacob Olsen holt christen-huen og degnens hustr : Else Bag
gers bar barnet.
Dom: Lætare 20de M artij loed Christen Jensøn huusMd i Glo
strup døbe sin første fødde dtr og kaldet K irs te n . Faddere vare
præstens søn Daniel Gantzel, een klæde kræmmer svend Fick,
Ole Larsen, Benthe Anders Olsen Skomagers og hans liden 10
aars gammel d tr: Ane Kirstine holt christen-huen, men præ
stens yngste dtr : Paulina Thomacia Gantzel bar det.
Dom: Palm ar: 3die Aprilis blev døbt Jens Mogensøn boeMds
søn af Vessinge og kaldet Jø rg e n . Faddere vare Espen Hansen,
Christen Jensøn boeMd, Else Andres Nielsens, Christen Jensen
boeMds d tr: Sidse holt christen-huen og degnens hustr: Else
Baggers bar barnet.
Dom: Qvasimodog: 17de A pr: loed Anders Thomæsøn boeMd i
Audøre døbe sin dtr og kaldet E llen . Faddere Niels Hansen
boeMds søn Niels, barnets moder broder Peer Sørensen t : barne
faderen, Kirsten u : Peer Sørensens, Hans Olsøns stif dtr Maren
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Rasmusdtr : holt christen-huen og degnens hustr : Else Baggers
bar barnet.
Dom: Jubilate 1ste Maij blev døbt Hans Nillausøn huusMds søn
i Vessinge og kaldet P e d e r. Faddere Lars Olsen, Niels Nielsen
t: Anders Rasmusen, Maren Jørgen Jørgensens, Maren Nielsdtr. t: Jens Mogensen holt christen-huen og degnens hustru
Else Baggers bar barnet og holt det over funten.
Samme dag loed Jørgen Andersøn inderste i Vessinge døbe sin
d tr: og kaldet K irs te n . Faddr: Lars Olsøn, Niels Nielsen t :
Anders Rasmusen, Else Andres Nielsens, Eskild Christensens
dtr. i Glostrup Mette holt christen-huen og sogne-præstens d tr
Dorethea Gantzel bar barnet.
Dom: 2da a Trinit: 19de Junij loed Povel Ibsøn boeMd i Egbye
døbe sin d tr: og kaldet H ille b o rre . Faddere vare Lars Peder
sen, Rasmus Erichsen, Helvig TingMds, Johanne Christensdtr.
t : Peer Nielsen holt christen-huen og degnens hustr : Else Bag
gers bar barnet.
[Her begynder ny Skrift]
Dom: 12 a Trin: [28/s] lod Peder Rasmussen boemand i Avedøre
døbe sin søn og kalde Jen s. Faddere vare Hans Rasmussen,
Hans Nielsen, Rasmus Sørensen, Maren Rasmusdatter holt
christen-huen og Sidse Hans Rasmussens bar barnet.
Dom: 13tia å Trin: [4/9] lod Lars Jørgensen boemand i Eegby
døbe sin søn, og kalde S øren. Faddere vare, ung: Hans Jensen,
Lars Pedersen, Peder Jensen, Maren Pedersdatter t : i Bryndbyøster holdt christenhuen, og Mette Poul Hansens af Bryndby
Øster bar barnet.
Dom: 15 â Trin: [18/9] loed Lars Olsen boemand i Eegby, døbe
sin datter, og kalde K irs te n . Faddere vare: Poul Ibsen, Lars
Jørgensen, Peder Andersen, Johanne Christensdatter holdt chri
stenhuen, og degnens kiæreste bar barnet.
Dom : 18 p : Trin : [9/i0] lod Peder Larsen, huusmand i Glostrup,
døbe sin anden søn og kalde P e d e r. Fadderne vare Lars Olsen,
barnets farfader Peder Jensen Smed i Glostrup, Ellen Larsdatter holdt christenhuen, og Peder Andersens hustrue i Glostrups
huus bar barnet.
Dom : 19 p : Trin : den 16de Oct : lod Lars Pedersen i Eegbye døbe
sin søn, og kalde H ans. Fadderne vare, ung: Hans Jensen, Lars
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Olsen og Lars Nielsen, Karen Pedersdatter holdt christenhuen
og Peder Michelsens hustrue, Birthe holdt barnet over daaben.
19 Dom: 21 p: Trin: [3°/10] blev Niels Johansens barn af Glostrup
døbt, og kaldet A nna. Fadderne vare, Ole Larsen og unge Peder
Jensen af Glostrup, Sidse Rasmusdatter holdt christenhuen, og
præste-enkens datter, Dorothea Gantzel holdt det over daaben.
20 Samme dag blev Lars Nielsens, huusmands barn af Eegby døbt
og kaldet P e d e r. Fadderne vare, Lars Pedersen, Poul Ibsen,
Mette Hansdatter holdt christenhuen, og Margrethe Pedersdat
ter af Hersted Øster bar barnet.
[Her begynder ny Skrift]
21 Feria 2da Nativit : Xsti : [26/12] blev Johan Larsøns Smeds barn
af Vessinge døbt og kalldet L a rs. Fadderne vare Christen Jen
sen, Esbøn Hansen, Anders Pedersen ungkarl, tien Peder Han
sen, Birthe Peder Michelsen hustrue holdt det over daaben. Sid
se Christen Jensens daatter holdt huen.

Ao. 1747.
1 Domin: Septuagesima d: 29 Januarij blev Ole Larsøns barn af
Glostrup døbt kalldet M aren. Fadderne vare Niels Johansen og
Niels Jensen, Ole Larsøns karl, begge af Glostrup, jomfrue Do
rothea Gantzel holdt barnet over daaben. Mette Eschildsdaatter
holdt huen.
2 Domin: Invocavit: d: 19 Febr: blev Niels Madsens barn af
Avedøre døbt og kalldet H ans. Fadderne vare, Mads Nielsen og
Peder Sørensen begge af Avedøre, Peder Olsen, Anna Jacob
Peders daatter af Bryndb :øster sogn holdt huen, degnens kone
bar det over daaben.
3 Domin: Invoc: [19/2] blev iligemaade døbt Hans Andersens
daatter af Vessinge, blev i daaben kalldet M aren. Fadderne
vare Niels Nielsen, Niels Rasmusen begge af Vessinge, Karen
Rasmusdaatter af Vessinge holdt huen, præsteenkens daatter
jom fr: Ursula Hedevig Ganzel bar det over daaben.
4 Dominic : Invoc : [19/2] blev iligemaade døbt Anders Olsens daat
ter af Glostr: blev i daaben kalldet Sidse. Fadderne vare
Eschild Christensen, Jens Olsen huusmand, Ole Larsen, Anders
Olsens piige naufnlig Kirsten holdt huen, præste-enkens daatter
jom fr: Dorothea Ganzel bar det over daaben.
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5 Domin Judica d: 19 Martz blev døbt Zacharias af Eigby søn
blev i daaben kalldet P e d e r. Fadderne vare Rasmus Erichsen,
Lars Pedersen, Rasmus Hansen alle af Eigby, Pernille Anders
Erichsens daatter holdt huen, præste-enkens daatter jom fr:
Dorothea Ganzel bar det over daaben.
6 Palme-Søndag [26/3] blev Anders Skomagers af Vessinge søn
døbt og blev i daaben kalldet N iels. Fadderne vare, Esbøn Han
sen og Jens Moensen begge af Vessinge, Maren Hanses, præsteenkens daatter jom fr : Dorothea holldt det over daaben og Maren
Nielsdaatter holdt huen.
7 Langfredag d : 31 Martij lod velærv : hr : Blicher, sognepræst til
Nebele og Staarup meenigheder sin daatter C a th a r in a M a ria
døbe i Glostrups kirke. Fadderne vare velærv : h r : Lund, sogne
præst til Herstedøster og vester sogner, monsieur Christian
Lindeman, msr : Jegind, msr : Blicher, formand for studenterne,
comercer : Lindemans søn, commerceRaad Lindemans frue
holldt barnet over daaben og jom fr: Magdalena Ganzel holldt
huen.
8 Domin : Qvasimodogeniti [9/4] lod Chort Hansen af Avedøre sin
daatter M a r g a r e th a døbe. Fadderne vare Hans Rasmusen,
Lars Pedersen, Jens Hansen, Hans Rasmusens hustrue af Aud
øre bar barnet, Maren Rasmusdaatter tiener hos Hans Olsen
holdt huen.
9 Almindelig bededag 4de fredag efter Paaske [28/4] blev Jørgen
Erichsens daatter af Eigbye døbt og kalldet B odild. Fadderne
vare Lars Pedersen, Anders Erichsens hustrue, Peder Jensens
hustrue, Lars Jørgensens hustrue, Lars Olsens hustrue alle af
Eigby, degnens kone bar det over daaben og Peder Erichsens
daatter holldt huen.
10 4de Søndag efter paaske [30/4] blev Niels Nielsens søn af Ves
singe døbt og kalldet N iels. Fadderne vare Peder Nielsen t:
Anders Andersen i Glostrup, Hans Poulsen i Vessinge, Maren
Hans Anderses, Else Andreses, Karen Esbøns alle af Vessinge,
Birthe Peder Michelsens bar barnet, Karen Peder Michelsens
daatter holdt huen.
11 6te Søndag efter paaske [14/5] blev Ole Nielsens piigebarn af
Vessinge døbt og kalldet Jo h a n n a . Fadderne vare Christen
Jensen, Niels Nielsen, Hans Poulsen alle af Vessinge, Anders
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Erichsen af samme bye, Birthe Peder Michelsens bar barnet,
Anders Erichsens daatter Pernille holldt huen.
d: 25 Aug: blev degnens Bent Lorentsens drengebarn døbt og
kalldet T ø n n is C h ris tia n . Fadderne vare degne-konens fader
Poul Friis, degn i Maglebye paa Amager, degnens broder msr :
Lorentsen, monsr: Cretschmer stud:, monsr: Ursin student,
madm. Aagaard bar barnet og jom fr: Anna Dorothea Aagaard
holdt huen.
Dom: 16 p: Trin: d: 17 Sept: blev Christen Hendrichsen huusmands søn af Vessinge døbt og kalldet H ans. Fadderne vare Ole
Rasmusen Huggere, Anna Jens Mogensens begge af Vessinge,
Karen Eschilds bar barnet og Karen Christensdaatter af Bryndby holldt huen.
[Her begynder ny Skrift]
Dom: 22 post Trinit [29/io] blev følgende trende børn døbte
Peder Sørensens fra Avedøre kaldet H ans. Degne konen mada
me Lorentzen bar det, Niels Hansens datter Karen i Avedøre
holt huen. Fadderne vare Jens Hansen, Niels Nielsen og Ole
Hansen.
Lars Pedersens fra Eijbye kaldet H ans. Per Mikelsens kone i
Vessinge bar ham, datteren Karen holt huen, Fadderne Anders
Erichsen, Per Nielsen og Povel Ibsen.
Lars Nielsens huusmands her i Glostrup kaldet M aren. Eskild
Christensens kone bar barnet, datteren Mette holt huen. Fad
derne Lars Olsen, Eschild Christensen.
[Her begynder ny Skrift - som under 13].
2den Juule-dag [ 2G/ i 2] blev Jørgen Pedersen huusmands drenge
barn af Avedøre døbt og kalldet A n d ers. Fadderne vare Hans
Pedersen i Bryndby øster, Niels Pedersen i Vessinge, Christen
Søfrensen i Avedøre, degnens hustrue bar det og Maren Jacobs
daatter af Avedøre holldt huen.

(1748.)
2 Taksigelses fest d : 11 Febr : blev Peder Jensens søn af Eigbye
døbt og kalldet P e d e r. Fadderne vare Lars Jørgensen boemand
i Eigby, Peder Andersen t: Lars Olsen sammesteds, degnens
hustrue bar det og Johanne Christensd : t : Lars Olsen bar det
[maa være Huen].
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3 Midfaste Søndag d: 24 M artij blev Hans Povelsens daatter af
Vessinge døbt og kalldet E llen . Fadderne vare Christen Jensen
gaardmand, Anders Andersen t: hos faderen, Johanne Christensd: t: Lars Olsen, Mette Eschildsd: holldt huen og barne
faderens moder af Bryndby-øster bar det.
4 Dom: Qvasimodog: [21/4] blev Niels Nielsens søn af Vessinge
døbt. Fadderne vare Christen Jensen, Peder Hansen, Ole Ras
musen alle af Vessinge, degnens hustrue bar det og [Navn
mangler] holldt huen. Barnet blev kalldet N iels.
5 Dom: Rogate [19/5] blev efterfølgende 3de børn døbte:
Lars Pedersens gaardmand søn af Avedøre kalldet H ans. Fad
derne vare Jens Hansen, Lars Ollsen, k. Peder Søfrensen alle af
Avedøre, Jens Tørnæsens hustrue af Vallensbech bar det og
M argaretha Pedersd : af Bryndb :v : holdt huen.
6 Ole Rasmusens søn P e d e r kalldet. Fadderne vare Jørgen Skonning, Lars Jensen, Hans Nillausen, Peder Michelsens hustrue
bar det og daatteren Charen Pedersd : holdt huen.
7 Unge Hans Jensens søn af Eigby kalldet C h ris tia n . Fadderne
vare Peder Hansen, gi: Hans Jensens søn, Jørgen Erichsen,
madm Lorentzen bar det, Johanne Nielsd: t: hos u: Peder Jen
sen i Glostrup holdt huen.
8 Dom: Exaudi [26/5] blev Andreas Nielsens daatter af Vessinge
døbt og kalldet E llen. Birthe Michelsens bar det og Maren
Nielsd: t: Jens Mogensen holdt huen. Fadderne vare Niels Pe
dersen og Hans Jørgen t : Andreas Nielsen.
9 Dom : 2da p : Trin : [23/6] blev Christen Jensen huusmands daat
ter af Glostrup døbt og kalldet M aren. Fadderne vare monseur
Rich fra Kbhvn, u: Peder Jensen, Jeppe Andersen af Glostrup,
j omfrue Ursula Ganzel bar det og jom fr : Rich holldt huen.
10 Dom: 3tia p: Trin: [30/6] blev Johan Larsøn Smeds søn af Ves
singe døbt og kalldet P e d e r. Fadderne vare Christen Jensen
gaardm:, Peder Hansen, Anders Pedersen t: Peder Hansen,
Birthe Peder Michelsens bar det og Maren Nielsd: t: Jens Mo
gensen holdt huen.
11 Dom: 5ta p: Trin: d: 14 Julij blev unge Peder Jensen gaardm:
daatter i Glostrup døbt og kalldet In g e r. Fadderne vare Hans
Larsen af Avedøre, Eschild Christensen, Ole Larsen, Anders
Andersen af Glostrup, degnens hustrue bar det og Margaretha
Hans Larsens d : af Avedøre holldt huen.
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12 Dato: [14/7] blev Johan Pedersen huusmands søn af Avedøre
døbt og kalldet H ans. Fadderne vare Lars Olisen, Anders Moensen og Lars Søfrensens hustrue alle af Avedøre, smedens Jørgen
Jørgensens hustrue bar det og Maren Pedersd : t : Hans Rasmu
sen holldt huen.
13 Dom: 9na p: Trin: [u /8] blev Jørgen Erichsens gaardm: daatter af Eigby døbt og kalldet A nna. Fadderne vare Rasmus Han
sen og Peder Erichsens søn, Lars Olisens hustrue af Eigby, deg
nens hustrue bar det og Anders Erichsens daatter holdt huen.
14 Dom: 12 p: Trin: [x/9] blev Niels Nielsen gaardmands barn af
Avedøre døbt og kalldet E llen . Fadderne vare Jens Hansen,
Niels Hansen, Peder Søfrensen t: Niels Nielsen, Lars Pedersens
hustrue bar det og Niels Hansens daatter holldt huen.
15 Dom : 14 p : Trin : [15/9] blev Rasmus Hansens daatter af Eigby
døbt og kalldet K irs te n [?]. Fadderne vare Peder Jørgensen
og Povel Erichsen begge fra Brøndshøy, Christen Pedersen fra
Hvidoure, Peder Jørgensens hustrue bar det og gi : Hans Jen
sens daatter Anna holdt huen.
16 Dom: 21 p: Trin: [3/11] blev Niels Rasmusens søn af Vessinge
døbt og kalldet Jacob. Fadderne vare Lars Pedersen gaardm:
i Eigby, Peder Hansen i Vessinge, Jacob Rasmusen sammesteds
ung karl, Lars Pedersens hustrue bar det og Karen Rasmusdaatter holdt huen.
17 Dom: 24 p: Trin: [24/n ] blev Lars Jensen huusmands søn af
Vessinge døbt og kalldet Jen s. Fadderne vare Jacob Nielsen
huusm:, Jørgen Jørgensen huusm:, Morten t: Niels Hansen alle
af Vessinge, Birthe Peder Michelsens bar det og Bodild Christen
Jensens daatter holdt huen.
1 Feria 2da Nativ: Xsti [26/12] blev Jens Mogensens daatter af
Vessinge døbt og kalldet K aren . Fadderne vare Esbøn Hansen,
Ole Nielsen af Vessinge, Jens Pedersen t: Jens Mogensen, præ
stens hüstrue bar det og Sidse Christensdatter holdt huen.
2 Feria 3tia Nativ: Xsti [27/12] blev Ole Nielsens søn N ie ls døbt.
Fadderne vare Christen Jensen, Esbøn Hansen, Niels Nielsen,
Lars Ollsen, Birthe Peder Michelsens bar det og Anders Erich
sens daatter holldt huen.
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3 Søndagen efter nyt-aarsdag
blev Povel Ipsen boemands
barn af Eigby døbt og kalldet R asm us. Fadderne vare gi : Hans
Jensen, Lars Pedersen, Lars Nielsen alle af Eigby, præstens
hustrue bar det og Jeppe Andersens daatter af Glostrup holdt
huen.
4 H. 3. kongers dag [6/x] blev Jørgen Andersen huusmands pige
barn M aren af Glostrup døbt. Fadderne vare Eschild Christen
sen, Ole Larsen, Peder Larsen alle af Glostrup, Anders Ollsens
hustrue af Glostrup bar det og Anna Andersd : tienendes Anders
Rasmusen i Vessinge holdt huen.
5 Dom : Sexagesima [9/2] blev Christen Søfrensen boemands daat
ter af Avedøre E lle n døbt. Fadderne vare Hans Chordtsen, Ole
Larsen t : Lars Ollsen og Christen Michelsen t : Knud Michelsen,
degnens hustrue bar det og M argaretha Hans Larsens daatter
holdt huen.
6 Dom: Sexag: [9/2] blev Jørgen Jørgensen huusmands daatter
A n n a af Vessinge bragt til daabens confirmation. Fadderne
vare Ole Rasmusen, Lars Jensen, Jens Mogensens hustrue bar
det og Bodild t : Peder Hansen.
7 Liigeleedes blev d: 9 Febr: samme Jørgen Jørgensens tvilling
søn hiemmedøbt af jordemoderen og kalldet A n d ers. Samme
barn døde strax uden daabens confirmation i kirken.
8 Den 2den Søndag efter paaske d: 20 A pr: blev Niels Clausøn
huusmands søn C laus døbt. Fadderne vare Ole Larsen, unge
Peder Jensen, Jens Ollsen, u: Peder Jensens hustrue holdt det
over daaben og Eschild Christensens daatter holdt huen.
9 Samme dag blev Niels Madsen huusmands daatter af Avedøre
M a r g a re th a døbt. Fadderne vare Ole Madsen, Anders Mogen
sen, Lars Olisens hustrue, degnens hustr bar barnet over daaben
og Giertrud Nielsdaatter t: Peder Rasmusøn holdt huen.
10 4. Søndag efter paaske [4/5] blev Jørgen Bertelsen smedens søn
af Eigbye B e rte l døbt. Fadderne vare Lars Pedersen, Lars Jør
gensen, Lars Ollsen, præstens hustrue bar det og gi: Hans Jen
sens daatter Mette holdt huen.
11 6te S. efter paaske [18/5] blev Andreas Nielsens søn N iels af
Vessinge døbt. Fadderne vare Jacob Nielsen, Niels Hansen, Ole
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Nielsen, præstens hustrue bar det og Maren Nielsd : t : Jens Mo
gensen holdt huen.
Samme dag blev Niels Pedersens daatter A n n a af Vessinge
døbt. Fadderne vare Hans Pedersen af Br. Øster, Peder Hansen,
Peder Jensen t: Niels Pedersen, Hans Povelsens hustrue bar det
og Sidse Christensd : holdt huen.
2den Pintzedag [26/5] bleve følgende 3de børn døbte :
Lars Jørgensens søn P e d e r af Eigby. Fadderne vare Poul Ipsen,
Lars Nielsen huusmand, Rasmus Christian t: Lars Jørgensen,
præstens hustrue bar det, og Maren t: Jacob Olisen i Avedøre
holdt huen.
Ole Madsens søn H a n s af Vessinge. Fadderne vare Andreas
Nielsen, Anders Andersen, Niels Nielsen, Birthe Peder Michel
sens bar det og Karen Rasmus Jacobsens d : holdt huen.
Knud Michelsens søn C h o rt. Fadderne vare Jens Hansen, Hans
Rasmusøn, Peder Rasmusøn, een bager fra Kbhvn, naufnlig
Peter Biørn, bagerens hustrue bar det, og hands syster Dorothea
Biørn holdt huen.
Dom: Ima p: Trin: [s/6] blev Niels Nielsens søn N ie ls af Ves
singe døbt. Fadderne vare Niels Pedersen, Ole Nielsen, Ole Mad
sen, Dorothea Hans Povelsens h : bar det og Birthe N.daatter t :
Andreas Nielsen holdt huen.
Dom: Ilda p: Trin: [15/e3 blev Jørgen Rasmusøn huusmands
søn. Fadderne vare Lars Olisen, Jacob Olisen, Jørgen Pedersen,
Lars Ollsens hustrue bar det, og Karen N.daatter t: Hans Lar
sen holdt huen. Barnet blev kalldet R asm us.
Dom: 8va p : Trin. [27/7] blev Anders Pedersens daatter B irth e
af Glostrup døbt. Fadderne vare Anders Ollsen, Ole Larsen, Ole
Ollsen t: Lars Larsen, Anders Olisens hustrue bar det og Jeppe
Andersens d : Hylleborre holdt huen.
Dom : 9 : p : Trin : [3/8] blev Lars Pedersen boemands søn af Eig
by L a rs døbt. Fadderne vare Povel Ipsen, Niels Nielsen t: Lars
Pedersen, Jørgen Berthelsen, Birthe Peder Michelsens hustrue
bar det og Peder Erichsens daatter Bodild holdt huen.
Dom: 9: p: Trin: [3/8] blev og Jørgen Pedersen huusmands
daatter af Avedøre E lle n døbt. Fadderne vare Hans Pedersen
i Bryndby øster, Anders Hansen, Niels Gothjelpsen sammesteds,
Niels Pedersen i Vessinge, Jens Hansen i Avedøre, præstens
hustrue bar det og Maren Jacobsdaatter holdt huen.
26
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21 Dom: 12 p: Trin: [24/8] blev Lars Ollsen boemands daatter
S id se af Eigby døbt. Fadderne vare Lars Jørgensen, Peder An
dersen, Ole Nielsen af Vessinge, Dorothea Hans Povelsens hu
strue bar det og Anders Erichsens daatter Pernille holdt huen.
22 D: 1 Septbr: blev degnens m sr: Bendt Lorentzens søn P o v el
døbt. Fadderne vare Magr. Gudme, Just Michael Aagaard, msr :
Wissing fuldmægtig ved post-contoiret, m sr: Jacob Lorentzen,
msr : Povel Friises hustrue af Store Maglebye paa Amager bar
det og j omfrue Dorothea Sophia Sporing holdt huen.
23 Samme dag blev Niels Nielsøns boemands daatter af Avedøre
E lle n [halvvejs overstreget] hiemmedøbt af jordemoderen, og
døde strax derefter.
24 Dom: 16 p: Trin: [21/9] blev Niels Johansens boemands søn af
Glostrup H an s døbt. Fadderne vare Anders Ollsen, Ole Larsen,
Ole t: Lars Larsen, Anders Ollsens hustrue bar det og Bodild
Peder Erichsens datter holdt huen.
25 Dom : 17 p : Trin : [28/9] bleve efterfølgende 2de børn døbte :
Peder Pedersens boemands daatter af Avedøre B irth e . Fad
derne vare Niels Pedersen, Jens Hansen, Lars Hansen tj : Hans
Larsen, Lars Ollsens hustrue af Avedøre bar det og Maren Andersdaatter t : Andreas Nielsen holdt huen.
26 Jens Pedersen boemands daatter af Vessinge J o h a n n e . Fad
derne vare Andreas Nielsen, Niels Nielsen, Anders Jacobsen t :
Anders Andersen, Jens Mogensens hustrue bar det og Birthe t:
Andreas Nielsen holdt huen.
27 Dom: 21 p: Trin: blev Peder Larsen huusm: daatter M aren af
Glostrup døbt. Ingen mands-faddere, Peder Jensens hustrue af
Glostrup bar det og Sophia smedens daatter holdt huen, Lars
Larsens stifdaatter Sidse var derforuden fadder.
28 Dom : 22 p : Trin : [2/n ] blev Hans Nillausøn huusmands daatter
M a re n af Vessinge døbt. Fadderne vare Jens Mogensøns hu
strue, Niels Pedersøns hustrue, Lars Jensøns hustrue, Hans Povelsøns hustrue bar det og Karen Christensd : tj : Christen Hendrichsen i Br :øster holdt huen.
29 Dom : 24 : p : Trin : bleve efterfølgende 2de børn døbte :
Johan Larsen Smeds daatter af Vessinge M ette. Fadderne vare
Christen Jensen gaardm: i Vessinge, Jens Mogensens hustr:,
Niels Pedersens hustr:, Jens Pedersens hustrue, Birthe Peder
Michelsens bar det og Karen Rasmus Jacobsens daatter holdt
huen.
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30 Christen Jensen huusmands daatter af Glostrup M ette. Fad
derne vare Ole Larsen, Rasmus Eschildsøn, Sidse Peder Jensens
hustr Catharina Anders Pedersens hustr Karen Anders An
dersens hustr : bar det og Mette Andersd : holdt huen.

Ao 1750.
1 Tiirsdagen d: 3 Febr: blev præstens første fødde een daatter
døbt i Glostrups kirke og kalldet C æ cilia, som Tiirsdagen til
forn d : 27 Jan : klokken 2 om morgenen blev fød til verden. Fad
derne vare barnets mor-fader prof : Søfren Bloch, hr : Jens Colding sognepræst til Bryndbyerne, monsr: Johan Peter Suhr
kiøbmand i Kbhvn, monsr: Just Michael Aagaard studios:,
monsr: Tønne Bloch studios:, barnets mor-moder frue Cæcilia
Bloch bar det og barnets moster jom fr: Mariane Bloch holldt
huen.
2 Taksigelsens fest d: 11 Febr: blev Jens Hansen Fogeds daatter
af Avedøre døbt og kalldet A n n a M a rg a re th a . Fadderne vare
Niels Pedersen, Jacob Olisen, Knud Michelsen, Peder Pedersens
hustrue, Christen Jensens hustrue af Kongens Valdbye bar det
og Helvig Nielsdaatter barnets moders søster af Valdbye holldt
huen.
3 Mariæ bebudelses [25/s] blev Peder Andersen gaardmands daat
ter af Eigby døbt og kalldet K irs te n . Fadderne vare Anders
Erichsen, Jørgen Erichsen, Peder Hansen, Lars Pedersens hu
strue bar det og Pernille Andersdaatter holdt huen.
4 Dom : Qvaimodog : [5/4] blev Christen Jensen huusmands søn af
Vessinge døbt og kalldet H ans. Fadderne vare Niels Pedersen,
Jørgen Jørgensen, Jacob Nielsens hustrue, Hans Nillausøns hu
strue, Dorothea Hans Povelsens bar det og Kirsten Engelbrecths
t: Niels Nielsen holldt huen.
5 2den Søndag efter paaske [12/4] blev Lars Nielsen huusmands
daatter af Eigby døbt og kalldet [Navnet mangler]. Der vare
ingen mands-faddere. Fadderne vare Lars Jørgensens hustrue,
unge Hans Jensens hustrue, Andreas Tingmands hustrue, Lars
Pedersens hustrue holldt det over daaben, og væver-enkens daat
ter Birthe holldt huen.
6 3die Søndag efter paaske [19/4] blev eet uægte barn døbt i Glo
strups kirke og kalldt M aren. Fadderne vare som dertil bleve
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udnævnede Lars Pedersen, Peder Hansen boemænd af Eigby,
Ole Larsen af Glostrup, Lars Pedersens hustrue bar det og Pe
der Hansens hustrue holldt huen. Moderen til barnet heeder
Elsebeth Pedersdaatter sidst tienende Peder Hansen i Eigby.
Hun giorde barsel i smedens huus i Eigby. Til barne-fader blev
udlagt Lars Larsen gaardmand af Herstedøster.
4de Søndag efter paaske [26/4] blev Jacob Nielsen huusmands
daatters uægte barn af Vessinge døbt og kalldt S u sa n n a. Fad
derne vare Hans Nillausen, Lars Nielsen t: Jens Mogensen i
Vessinge, Ole Jacobsen af Rødoure, Jens Mogensens hustrue bar
det og Sidse Jacobsd : holldt huen. Moderen heeder Anna Jacobsdaatter. Til barne-fader blev udlagt een karl tienende biskopens
bonde i Rødoure naufnlig Thomas Nielsen.
Feria 2da Pentecostes [18/s] blev Niels Pedersen boemands
daatter af Vessinge døbt og kalldt A nna. Fadderne vare Chri
sten Søfrensen, Andreas Nielsen, Jørgen Pedersen alle af Aved
øre, Ingvord Pedersen t: Niels Pedersen, præstens hustrue bar
det og Sidse Christen Jensens daatter holdt huen.
D: 26 Maj i blev eet uægte drengebarn fød i Peder Pedersens
huusmands huus i Eigby, som strax efter fødselen af jordemoderen blev døbt og kalldt Juchum , hvilket barn strax derefter
døde. Moderen var eet norsk qvind-meneske naufnlig Agatha
Biørnsdaatter, som strax derpaa forføjede sig af sognet efter
øvrigh: ordre. Til barne-fader blev udlagt een matros naufnl:
Juchum Juchumsen som hende i Kbhvn havde besvangret.
Dom: 2da p: Trin: [7/6] blev Rasmus Hansen boemands søn af
Eigby døbt og kalldt P e d e r. Fadderne vare Christen Pedersen
af Hvidoure, gi: Hans Jensen af Eigby, Peder Hansen af Ves
singe, Hans Rasmusøn t : præsten, Peder Jørgensens hustrue af
Brøndshøy bar det og Pernille Anders Erichsens daatter holdt
huen.
Dom : 3tia p : Trin : [14/6] blev Jørgen Andersen husmands søn
A n d e rs døbt. Fadderne vare Ole Svendsen, Jespers huusm:
hustrue, Lars Nielsens hustrue af Glostrup, Kirsten Niels Clau
sens hustrue bar det, Anna Andersd: t: Eschild Christensen
holldt huen.
Dom : 7tima p : Trin : [12/7] blev Peder Søfrensen boemands søn
af Avedøre døbt og kalldt H ans. Fadderne vare Lars Pedersen,
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Ole Søfrensen, Knud Michelsens hustrue, præstens hustrue bar
det og Giertrud Nielsd : t : Peder Pedersen holdt huen.
13 Dom: 9 p: Trin: [26/7] blev Hans Povelsen boemands søn af
Vessinge døbt og kalldt Povel. Fadderne vare Ole Nielsen,
Niels Nielsen, Jens Christensen, præste-konen bar det og Sidse
Christensdaatter holdt huen.
14 Dom : 11 p : Trin : [®/8] bleve efterfølgende 2de børn døbte :
Jørgen Bertelsens søn og kalldt B e rte l. Fadderne vare Lars
Pedersen, Peder Andersen boemænd i Eigby, Lars Pedersens
hustrue bar det og een pige fra Herløv holdt huen.
15 Anders Ollsens daatter af Glostrup og kalldt A nna. Fadderne
vare Ole Larsen, u : Peder Jensen, Eschild Christensen boemænd
af Glostrup, Karen Anders Andersens hustrue bar det og Mette
Andersd : holdt huen.
16 Dom: 13 p: Trin: [23/8] blev Søfren Christensen huusmands
daatter af Avedøre døbt og kalldt C a th a rin a . Fadderne vare
Vartovs Peder Søfrensen, Christen Michelsen t: Knud Michel
sen, Niels Madsens hustrue, præste konen bar det og Giertrud
Nielsdaatter t : Peder Rasmusøn holdt huen.
17 Dom : 16 p : Trin : [13/9] blev u : Peder Jensen boemands søn af
Glostrup bragt til daabens confirmation efter at samme natten
til Løverdagen af præsten var bleven hiemrøedøbt og kalldet
L a rs. Fadderne vare Hans Larsen moderens fader fra Avedøre,
Peder Søfrensen boemand af Bryndby-vester, Eschild Christen
sen, Ole Larsøn boemænd i Glostrup, præstens hustrue bar det.
18 Michelsdagen [29/9] blev døbt Jørgen Jørgensen huusmands
daatter af Vessinge og kalldet M aren. Fadderne vare Hans Po
velsen, Christen Hendrichsen, Hans Nillausens hustrue, Ole
Rasmusøns hustrue, præstens hustrue bar dett og Sidse Christen
Jensen gaardm : daatter holdt huen.
19 Michelsdagen [29/9] blev og døbt Niels Olisen huusmands daat
ter af Avedøre og kalldtt E lse. Fadderne vare Jens Hansen
gaardm:, Niels Madsen, Anders Skovbo huusmænd, degnens hu
strue bar dett og Birthe Benthsdaatter t : Hans Rasmusøn holdt
huen.
20 Festo omnium Sanctor:
blev Lars Pedersen gaardmands
daatter af Avedøre E b e le bragt til daabens confirmation ef
teråt dett tilforn af præsten var bleven hiemwedøbt. Fadderne
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vare Peder Søfrensen af kongens gods, Niels Nielsen gaardmænd i Avedøre, Hans Jonasen t: Lars Pedersen, Inger Niels
Hansens daatter, præste-konen bar dett.
21 Dom: Ima Advent: [29/u ] blev Morten Andersen gaardmands
søn af Avedøre døbt og kalldtt H ans. Fadderne vare Hans Rasmusøn, Peder Rasmusøn, Knud Michelsen gaardmænd samme
steds, Hans Rasmusøns hustrue bar det og Giertrud Nielsd: t:
Peder Rasmusen holdt huen.
22 Dom : 3tia Adv : [13/12] blev døbt eet uægte drengebarn og kalldtt
A n d e rs. Moderen Karen Rasmusdaatter kom fra Lyngbye,
hvor hun og var bleven besvangrett af een land-solldatt Michel
Ollsøn tienende hos faderen Ole Ollsen gaardm : i Lyngbye. Hun
giorde barsel hos hendes søster smedens hustrue i Eigby. Til
faddere bleve udnævnede Hans Rasmusøn gaardm: i Aved:,
Peder Hansen gaardm : i Eigby, Ole Larsen gaardm : i Glostrup,
smedens hustrue af Eigby bar barnett.
23 2den Juuledag [26/12] blev Peder Rasmusøn gaardmands søn af
Avedøre døbt og kalldtt H ans. Fadderne vare Hans Rasmusøn,
Knud Michelsøn, Morten Andersøn gaardmænd af Avedøre,
præste-konen bar dett og Giertrud Nielsdaatter t: Peder Rasrausen holldt huen.

Ao 1751.
1 Nytaarsdagen
blev døbt Jørgen Pedersen huusmands søn
af Avedøre og kaldet H o lg er. Fadderne vare Niels Pedersen
gaardmand i Vessinge, Ingvort Pedersen t : Anders Andersen i
Vessinge, Christen Sørensen gaardmand i Avedøre og [Navnet
mangler] af Bryndby-øster, præstens kone bar det og [Resten
mangler]. [Skrevet med en anden Skrift end de øvrige].
2 Dom : Im : p : Epiph : [10/i] bleve efterfølgende 2de børn døbte :
1) Niels Christensøn huusmands søn af Eigby C h ris te n . Fad
derne vare Rasmus Hansøn, Asmon Bendsøn, Peder Hansøn
gaardmand i Hvessinge, præstens hustrue bar dett og Lisbeth
Erichsdaatter holldt huen.
3 2) Niels Nielsøn gaardmands søn af Avedøre A n d e rs. Fadder
ne vare k : [kongens] Peder Søfrensøn, Morten Andersøn, Mads
Nielsøn t: Niels Hansøn, M argaretha stuepiige hos von Mørs
brygger i Kbhvn. bar dett og Inger Niels Hansøns daatter holdt
huen.
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4 Dom: 2da p: Epiph: [17/x] blev Nicolaj Nielsøns daatter af Glo
strups huus bragt til daabens confirmation, som Tiirsdagen til
forn blev hiemmedøbt og kalldtt L ovisa. Fadderne vare Ole
Larsøn, Anders Andersøn, Sidse Peder Jensøns hustrue, præ
stens hustrue bar dett. Barnet blev hiemmedøbt efterdi jordemoderen tilliigemed moderen berettede at dett græd saa sygelig
at de ej meente at dett kunde leve til Søndag, da og dett andett
tvillinge barn som tilliige med dette blev fød og døbt førend
Søndag døde.
5 1ste Søndag i fasten [28/2] blev Niels Nielsøn gaardmands daat
ter af Vessinge døbt og kalldett Jo h a n n a . Fadderne vare Ole
Nielsøn, Niels Pedersøn gaardmænd i Vessinge, Peder Nielsøn
t : Esbøn Hansøn sammesteds, Hans Povelsøns hustrue bar dett
og Johanna t : unge Hans Jensøn i Eigby holldt huen.
6 3die Søndag i fasten [14/3] blev Niels Rasmusøns søn af Ves
singe døbt og kalldtt L a rs. Fadderne vare Jens Mogensøn, Niels
Nielsøn gaardm: af Vessinge, Niels Hansøn, Lars Pedersøns
hustrue af Eigby bar dett og Anna Rasmus Jacobsøns daatter
holdt huen.
7 3die Søndag i fasten [14/3] blev Niels Madsøn huusmands søn af
Avedøre døbt og kalldtt S ø fre n . Fadderne vare Mads Nielsøn,
Peder Pedersøn, Christen Søfrensøn gaardm: i Avedøre, Lars
Søf rensøns huusm: hustrue i Av: bar dett og Niels Gothielps
daatter Ellen af Bryndb : Øster holdt huen.
8 Mandagen d : 15 Martij blev degnens msr. Lorentzøns søn døbt
og kalldtt T hom as. Fadderne vare Eggert Thomasøn, Jacob
Lorentzøn kiøbmænd i Kbhvn., Lars Thomasøn, Hassing juve
lerer i Kbhvn, madm. Dorothea Thomasøns bar dett og jfr. Ma
ria Elisabeth Lorentzøn holdt huen.
9 Midfaste Søndag [21/3] bleve efterfølgende 3de børn døbte :
1) Knud Michelsøn gaardmands søn R asm u s af Avedøre. Fad
derne vare Jacob Ollsøn, Peder Rasmusøn, Christen Søfrensøn
gaardmænd af Avedøre, Hans Rasmusøns hustrue bar dett og
Kirsten t : Hans Rasmusøn holdt huen.
10 2) Ole Larsøn gaardmands daatter M a r g re th a af Glostrup.
Fadderne vare unge Peder Jensøn gaardmand i Glostrup, An
ders Andersøn t: Ole Larsøn, Rasmus Eschildsøn t: fogeden
Eschild Christensen, Peder Jensøns hustrue bar dett og Else t:
Peder Jensen holdt huen.
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11 3) Zacharias Hendrichsøn indsidderes søn af Eigby Jacob.
Fadderne vare Andreas Hermandsøn Tingmand og huusmand i
Eigby, Povel Ipsøn gaardmand sammesteds, Anders Erichsøn
liigeleeds gaardm: i Eigby, Lars Pedersøn boemands hustrue
bar dett og Pernille Anders Erichsøns daatter holdt huen.
12 Mariæ bebudelsesdag [25/3] blev Anders Pedersøn huusmands
søn af Eigby P e d e r døbt. Fadderne vare gamle Hans Jensøns
hustrue, Jørgen Erichsøns hustrue, Peder Andersøns hustrue,
Lars Pedersøns hustrue bar dett og Peder Erichsøns daatter
Bodild holdt huen. Der vare ingen mands-faddere.
13 1ste Søndag efter paaske [18/4] blev Povel Ibsøn gaardmands
søn af Eigby P e d e r døbt. Fadderne vare Peder Hansen, Hans
Pedersøns søn, Anders Erichsøn t : Povel Ibsøn, Lars Pedersøns
hustrue bar dett og Pernille Anders Erichsøns daatter holdt
huen.
14 Dom: Ima p: Trin: [13/6] blev afg: Niels Pedersøn gaardmands
enkes daatter af Avedøre døbt, som blev fød 8 fulide maaneder
efter faderens død, og kalldtt M a rg a re th a . Fadderne vare afgangne Niels Pedersøns broder gaardmand i Hvidoure, Anders
Pedersøn fogeden i Avedøre, Peder Pedersøn gaardmand sam
mesteds, Niels Jensøn moderens broder t: Anders Pedersøn, An
ders Pedersøns hustrue bar dett og [Navnet mangler] holdt
huen.
15 Dom: 11 p: Trin: [22/8] blev Ole Madsøn gaardm: søn af Vessinge S øf re n døbt. Fadderne vare Anders Ander søn, Niels Nielsøn, Jens Pedersøn alle af Vessinge, Hans Povelsøns hustrue bar
dett og Karen Rasmusdaatter holdt huen.
16 Dom : 12 p : Trin : [29/8] blev Jens Pedersøn gaardm : søn af Ves
singe H an s døbt. Fadderne vare Christen Jensøn, Ole Madsøn,
Jens Mogensøn alle af Vessinge, Hans Povelsøns hustrue bar
dett og Sidse Jacobsdaatter t : Ole Madsøn holdt huen.
17 Dom : 16 p : Trin : [26/9] bleve sognepræstens hr : Aagaards tven18 de tvilling sønner strax efter fødselen hiemmedøbte af hvilken
dend eene blev kaldet Ole, dend anden Søren.
19 Dom : 20 p : Trin : [24/10] blev u : Peder Jensens gaardmands søn
af Glostrup døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare Hans Larsen,
Anders Pedersen, Lars Pedersen alle af Audøre, brændeviinsmandens hustrue Peder Jensen i Kiøbenhaun bar det og Anders
Andersens daatter Sidse holdt huen.
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20 Dom: 21. p: Trin: C31/io3 ^ ev Niels Clausens underofficeers
søn af Glostrup døbt og kaldet P e d e r. Fadderne vare Rasmus
Eschildsen af Glostr:, Lars Knudsen gaardmand af Hersted
øster, Jens Olsen huusmand af Glostrup, madame Lorentzen,
degnens hustrue bar det og Ane Andersdtt : tiener Anders An
dersen i Glostrup holdt huen.
21 Samme dag blev Peder Larsens huusmands barn af Glostrup
døbt og kaldet N iels. Fadderne vare gi: Peder Jensens hustrue
Kiesten og Jørgen Andersens hustrue Kiesten af Glostr :, Jeppe
Andersens hustrue Kiesten bar det og Ane tiener Lars Larsen i
Glostr: holdt huen. [Nr. 17-21 er indført med en anden Skrift].
22 Dom: 2da Advent: [s/12] blev Niels Ollsøn huusmands drenge
barn af Avedøre døbt og kalldtt [Navnet mangler]. Fadderne
vare monsr: Johannes Ivar Colding, Søfren Pedersøn gaardm:
i Avedøre, degnens hustrue bar dett og Giertrud Nielsd: af
Aved : holdt huen.
23 Dom: 3tia Adv: [12/12] blev Niels Nielsøn indsidderes daatter
af Vessinge døbt og kalldtt Sidse. Fadderne vare Peder Larsøn
huusm: af Vessinge, Lars Pedersøn, Peder Andersøn gaardmænd af Eigby, Lars Pedersøns hustrue bar dett og M argaretha
Pedersdaatter t: Niels Nielsen i Vessinge holdt huen.

Ao 1752.
1 Dom: Sexagesima [e/2] blev Anders Jacobsøns søn P e d e r døbt.
Fadderne vare Ole Madsøn, Niels Hansøn, Esbøn Hansøn, Jens
Mogensøns hustrue bar dett og Bodild Jacobsdaatter t: Hans
Povelsøn holdt huen.
2 Dom: Sexagesima [6/2] blev Jørgen Erichsøn gaardm: daatter
af Eigby M aren døbt. Fadderne vare Povel Ibsøn, Rasmus
Hansøn, Peder Hansøn, Rasmus Hansøns hustrue bar det og gi :
Hans Jensøns daatter Kirsten holdt huen.
3 2den Søndag i fasten [27/2] blev Christen Jensøn huusm: daat
ter af Glostrup døbt og kalldtt K aren . Fadderne vare Anders
Andersøn gaardmand i Glostr:, smeden Peder Jensøn, Rasmus
Eschildsøns hustrue, unge Peder Jensøn gaardmands hustrue af
Glostr: bar dett og Bodild Ibsdaatter t: Rasmus Eschildsøn
holdt huen.
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4 3die Søndag i fasten [5/3] blev Christen Søfrensøn gaardmands
daatter af Avedøre døbt og kalldtt E llen . Fadderne vare Lars
Ollsen gaardm : af A ved Hans Madsøn t : Mads Nielsøn, jom fr :
Sara Maria Løve bar dett, Ellen Olufsdtr: t: Niels Nielsen
Avedøre.
5 Skiærtorsdag [30/3] blev Peder Andersøn gaardm: daatter af
Eigby døbt og kalldtt B a rb a ra . Fadderne vare unge Hans Jensøn, Povel Ibsøn gaardmænd i Eigby, Anders Pedersøn t : Peder
Andersøn, afg : Lars Pedersøns enke bar dett og Pernille Anders
Erichsøns daatter holdt huen.
6 1ste Søndag efter paaske [9/4] blev Hans Povelsøn gaardm:
daatter af Vessinge døbt og kalldtt E llen . Fadderne vare An
ders Andersøn, Ole Nielsøn, Christoffer Joensøn t: Peder Han
søn, degnens hustrue bar dett og Sidse Christen Jensøns daatter
holdt huen.
7 4de Fredag efter paaske [30/4] blev Christen Hendrichsøn huusmands daatter af Vessinge døbt og kalldtt K irs te n . Der vare
ingen mands-faddere, - ellers vare faddere Jacob Nielsøns hu
strue, Ole Jacobsøns hustrue, Niels Nielsøns gaardm: hustrue,
Jens Mogensøn gaardm : hustrue bar dett og Bodil Jacobsdaatter
t : Hans Povelsøn holdt huen.
8 5te Søndag efter paaske [7/5] blev Ole Nielsøn gaardmands
daatter af Vessinge døbt og kalldtt Sidse. Fadderne vare Hans
Povelsøn, Peder Nielsøn t: Niels Nielsøn, Anders Erichsøns søn
Lars, Jens Mogensøns hustrue bar dett og Pedernille Anders
Erichsøns daatter holdt huen.
9 2den Pintzedag d : 22. Maj i blev fogedens Anders Pedersøns søn
af Avedøre døbt og kalldtt Jens. Fadderne vare Knud Michelsøn, Peder Pedersøn, Thomas Pedersøn gaardmænd af Avedøre,
Lars Pedersøns hustrue bar dett og Helvig Nielsdaatter af Valbye holdt huen.
10 2den Pintzedag [22/5] blev og døbt Anders Pedersøns daatter af
Glostrup og kalldett A nna. Fadderne vare monsr: Jens Bagger
farversvend i Kbhvn, unge Peder Jensøn gaardm: i Glostr:,
Jens Ollsøn huusm : sammesteds.
11 Dom: Trinit: [28/5] blev Knud Michelsøn gaardmands daatter
af Avedøre døbt og kalldtt E llen . Fadderne vare Morten Ander
søn, Thomas Pedersøn, Anders Pedersøn gaardmænd af Aved-
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øre, Søfren Pedersøns hustrue bar barnett og Giertrud Nielsd :
tien : Peder Rasmusøn holdt huen.
Dom : Trin : [28/5] blev og døbt Povel Ibsøn gaardm : daatter af
Eigby og kalldtt K irs te n . Fadderne vare Jens Christensen,
Peder Andersøn gaardmænd af Eigby, Jørgen Berthelsøn Smed
og huusmand sammesteds, Jens Christensens hustrue bar bar
nett og Pedernille Anders Erichsens daatter holdt huen.
Dom : 4ta p : Trin : [25/6] blev Rasmus Hansøn gaardmands daat
ter af Eigby døbt og kalldett M etthe. Fadderne vare gamle
Hans Jensen gaardm:, Søfren Pedersen, Niels Christensen
huusmænd, Peder Erichsens søn Erich, Peder Jørgensen gaard
mands hustrue af Eigby bar dett og gamle Hans Jensens daatter
Kirsten holdt huen.
Dom : 6te p : Trin : [°/7] blev Hans Søfrensøn huusmands søn af
Avedøre døbt og kalldtt S ø fren . Fadderne vare Peder Rasmu
søn gaardm:, Morten Søfrensøn t: Peder Rasmusøn, Niels Mad
søns hustrue, Anders Pedersøns hustrue i Avedøre bar dett og
Giertrud Nielsd : t : Peder Rasmusøn holdt huen.
Dom: 7tima p: Trin: [16/7] blev Niels Christensøn huusmands
daatter af Eigby døbt og kaldtt K irs te n . Fadderne vare Ras
mus Hansøn gaardm : i Eigby, Andreas Tingmand, Lars Jørgen
sens hustrue, degnens hustrue bar dett og Pernille Anders
Erichsøns daatter holdt huen.
Domin: 10 p: Trin: [6/8] blev Niels Pedersøn gaardmands søn
af Vessinge døbt og kalldt P e d e r. Fadderne vare Peder Hansøn,
Niels Nielsøn gaardmænd, Jens Pedersøn t: Niels Pedersøn,
Hans Povelsøns hustrue bar dett og Sidse Christen Jensøns
daatter holdt huen.
Dom: 10 p: Trin: [6/8] blev Morten Andersøn gaardm: daatter
af Avedøre døbt og kalldtt E llen. Fadderne vare Lars Ollsøn,
Peder Rasmusøn gaardmænd, Peder Pedersøn gaardmand, Søf
ren Pedersøns hustrue bar dett og Kirsten Pedersdaatter t : Søf
ren Pedersøn holdt huen.
Dom: 12 p: Trin: [20/8] blev Ole Jacobsøn huusmands daatter
af Vessinge døbt og kalldtt M ette. Fadderne vare Andreas
Guldbrandsøn Hugger af Rødoure, Søfren Christensøn huus
mand sammesteds, Niels Pedersøn gaardm: i Hvessinge, Jens
Mogensøns hustrue bar dett og Sidse Jacob Nielsøns daatter
holdt huen.
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14 Dom: 13 p: Trin: [27/8] blev Niels Nielsøn gaardm: daatter af
19 Avedøre døbt og kalldtt K irs te n . Fadderne vare Lars Peder
sen, Morten Andersøn, kongens Peder Søfrensøn gaardmænd af
Avedøre, Lars Pedersens hustrue bar dett og Inger Niels Han
søn gaardm : daatter holdt huen.
15 Dom : 19 p : Trin: [8/10] blev Lars Ollsøn gaardmands daatter af
20 Eigby døbt og kalldtt Sidse. Fadderne vare Anders Erichsøn,
Peder Andersøn gaardmænd af Eigby, Ole Nielsøn af Vessinge,
Rasmus Hansøns hustrue af Eigby bar dett og Pedernille An
ders Erichsens daatter af Eigby holdt huen.
16 Dom : 21 p : Trin : [22/10] blev Niels Nielsøn gaardmands daatter
21 af Vessinge døbt og kalldet A nna. Fadderne vare Nicolaj Smed
i Glostrups huus, Peder Nielsøn moderens broder, Niels Nielsøn
t : unge Peder Jensøn, Hans Povelsøns hustrue bar dett, og Sidse
Christen Jensøn gaardm : daatter holdt huen.
17 Onsdagen d : 15 Nov : blev degnens msr : Bendt Lorentzøns daat22 ter døbt og kalldtt B i r g itta K irs tin a . Fadderne vare m sr:
Geert Michelsøn, islandsk kiøbmand, msr : Schrøder, fuldmægtig
paa Aalborg amtstue, m sr: Jørgen Friis barnets morbroder,
msr : Christian Bevelin og Søfren Nyegaard studentere, madm :
Lucia Lorentzøn degnens broder-kone bar dett og hendes søster
jomfrue Johanna Sperring holdt huen.
18 Dom: Im: Advent: [s/12] blev Niels Rasmusøn gaardmands søn
23 af Vessinge døbt og kalldtt P e d e r. Fadderne vare Niels Hansøn,
Peder Hansøn, Anders Andersøn gaardmænd af Vessinge, Hans
Povelsøns hustrue bar dett og Anna Rasmus Jacobsøns daatter
holdt huen.
19 Dom: 3tia Adventus [17/12] blev i Glostrup kirke eet uægte
24 drengebarn døbt og kalldtt P ed er. Moderen var Anna Jørgen
Pedersøn huusmands daatter i Glostrup, som barne-fader blev
udlagt een ung karl naufnlig Peder Pedersøn tienende i Lag
strup gammel Kiøgegaards gods. Vidner til barnets daab vare
iblant fleere af meenigheden som var tilstede monsieur Johan
nes Colding, monsr: Christian Høyer skolehollder, Christoffer
Nielsøn gaardmand i Eigbye, Jeppe Andersøns hustrue i Glo
strup bar dett og Bodild Jeppe Andersens daatter holdt huen.
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Ao 1753.
1 Iste Søndag efter h : 3 kongers dag [7/1] blev Jørgen Berthelsøn
Smeds søn af Eigby døbt og kalldtt Ole. Fadderne vare Rasmus
Hansøn gaardm : i Eigby, Andreas Hermandsøn Tingmand, Pe
der Eriehsøns hustrue, Jens Christensøns hustrue alle af Eigby,
Rasmus Hansøns hustrue bar dett og Angenete Rasmusdaatter
tienende Anders Hansøn i Herløv holdt huen.
2 2den Søndag efter h: 3 k: [14/i] blev Niels Clausøn under-offi
cers søn af Glostrup døbt og kalldtt A n d e rs. Fadderne vare
Jens Ollsøn Skoemager, Anders Jensøn huusmand i præstegaardens huus, Ole Svendsøn huusmands hustrue, unge Peder Jensøns hustrue bar dett og Sophie smeden Peder Jensøns daatter i
Glostrup holdt huen.
3 4de Søndag efter h: 3 k: dag [28/x] blev smeden Johan Hansøns
daatter af Glostrup døbt og kalldtt S o p h ia M ag d alen a. Fad
derne vare unge Peder Jensøn, Peder Povelsøn begge Glostr:,
Anders Andersøn t : Jeppe Andersøn i Glostrup, præstens stue
pige Magdalena bar dett og Jeppe Andersøns daatter Hylleborre
holdt huen. [E fter Magdalena er afsat Plads til Efternavnet,
men dette m angler].
4 Kyndelmissedag [2/2] blev Jens Christensen gaardmands daat
ter af Eigby døbt og kalldt K irs te n . Fadderne vare Christen
Jensøn, barnets far-fader gaardmand i Hvessinge, Christen
Christensen farbroder t: Christen Jensen i Hvessinge, Peder
Hansøn gaardm : i Eigby, Birthe Peder Michelsens enke i Hves
singe bar det og Sidse Christen Jensøns daatter holdt huen.
5 Dom: Septuagesima [18/2] blev Daniel Timmermand gevorben
soldats daatter af Eigby døbt og kalldtt Sidse. Fadderne vare
unge Hans Jensøn gaardm : i Eigby, Anders Eriehsøns og Lars
Jørgensen gaardmænds hustruer, Rasmus Hansøn gaardm : hu
strue bar dett og gamle Hans Jensøns daatter Kirsten holdt
huen.
6 Dom : Septuagesima [18/2] blev og døbt Lars Nielsen huusmands
søn af Vessinge og kalldtt N iels. Fadderne vare Niels Nielsøn,
Peder Hansøn gaardmænd, Hans Nillausøn huusmand, Hans
Povelsøn gaardm: hustrue bar dett og Rasmus Jacobsens daat
ter Anna holdt huen.
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7 2den Søndag i fasten [18/s3 blev Niels Madsøn huusmands søn
af Avedøre døbt og kalldett P e d e r. Fadderne vare Mads Nielsøn gaardm: i Avedøre, Niels Nielsøn tienende Peder Pedersøn
og Jens Hansøn grenadier tienende Christen Søfrensøn samme
steds, Anders Pedersøn fogedens hustrue i Avedøre bar dett og
gaardm : Niels Hansøns daatter Inger holdt huen.
8 Torsdagen d : 22 Martz blev Christen Rasmusøns daatter af Glo
strup døbt og kalldtt K a ren . Fadderne vare Anders Ollsøn
gaardm :, Jens Ollsøn Skoemager, Povel Rasmusøn faderens bro
der, Anders Andersøn gaardmands hustrue i Glostrup bar dett
og Sidse Rasmusdaatter faderens søster holdt huen.
9 Midfaste-Søndag [x/4] bleve efterfølgende 3de børn af Avedøre
døbte, nemlig :
Peder Pedersøn gaardmands søn og kalldtt Jen s. Fadderne vare
Thomas Pedersøn, Morten Andersøn gaardmænd i Avedøre,
Jørgen Pedersøn huusmand sammesteds, Niels Jensøn moderens
broder tien: Peder Pedersøn, Anders Pedersøn fogedens hu
strue bar dett og Mette t : Thomas Pedersøn holdt huen.
10 Peder Søfrensøn gaardm: søn og kalldtt L a rs. Fadderne vare
Lars Pedersøn, Peder Rasmusøn gaardmænd i Avedøre, Rasmus
Nielsøn t: Peder Søfrensøn, Povel Christensen huusmands hu
strue af Avedøre bar dett og Anna Larsd: t: Rasmus Hansøn
i Eigby holdt huen.
11 Niels Ollsøn huusmands daatter af Avedøre og kalldtt Sidse.
Fadderne vare Søfren Pedersøn gaardmand, Jacob Andersøn
huusmand, Hans Madsøn t: Mads Nielsøn, Regina bar dett og
Kirsten Pedersd : t : Søfren Pedersen holdt huen.
12 Torsdagen d: 5 April 4de bededag i fasten blev Jørgen Ander
søn huusmands daatter af Glostrup døbt og kalldtt M aren.
Fadderne vare unge Peder Jensøn gaardmand i Glostrup, Mette
Rasmus Eschildsøns, Ole Larsøns hustrue, Karen Jens Ollsøn
Skoemagers hustrue, Niels Clausøn under-officeers hustrue bar
dett og Kirstine Christensd: t: Lars Albrectsøn i Bryndbyeøster holdt huen.
13 Palme-Søndag [15/4] blev Lars Pedersøn gaardm : søn af Aved
øre døbt og kalldtt Ole. Fadderne vare Lars Ollsøn, Knud Michelsøn gaardmænd, Anders Pedersøn Fogeden, Apollone Jens
Tønnesøn gaardm: hustrue af Valensbech bar dett og Johanna
Pedersdaatter t : Jens Hansøn i Bryndbye-vester holdt huen.
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14 Skiær-Torsdag d: 19 A pr: blev Jørgen Pedersøn huusmands
daatter af Avedøre døbt og kalldtt Sidse. Fadderne vare Lars
Pedersøn, Peder Pedersøn, Niels Nielsøn gaardmænd af Aved
øre, Niels Pedersøn gaardmand i Hvessinge, Anders Pedersøn
fogedens hustrue af Avedøre bar dett og Maren Anders Mogensøn huusmands daatter holdt huen.
15 Feria 2da Pentecost : [23/4] blev Jens Pedersøn gaardmands søn
af Vessinge døbt og kalldtt P e d e r. Fadderne vare Anders An
dersøn, Peder Hansøn gaardmænd, Ditløv tien : Jens Pedersøn,
Jens Mogensøns hustrue bar dett og Kirsten t: Esbøn Hansøn
holdt huen.
16 Feria 2da Pentec: [23/4] blev og døbt Jørgen Erichsøn gaard
mands daatter af Eigby og kalldtt M aren. Fadderne vare Ras
mus Hansøn, Peder Hansøn gaardmænd, Niels Christensøn
huusmand, Rasmus Hansøns hustrue bar dett og Kirsten gamle
Hans Jensøns daatter holdt huen.
17 Dom: Trinit: [17/6] blev Niels Christensøn huusmands søn af
Eigby døbt og kalldtt P e d e r. Fadderne vare Jørgen Erichsøn
gaardm:, Christoffer Nielsens hustrue, Hans Pedersens hustrue,
Rasmus Hansøn gaardm : hustrue bar dett og Pedernille Anders
Erichsøns daatter holdt huen.
18 Dom: Trin: [17/6]blev og døbt Lars Nielsøn huusmands daatter
af Eigby og kalldtt Sidse. Fadderne vare Jørgen Bertelsøn
Smed, Povel Ibsøns hustrue, unge Hans Jensøns hustrue, Lars
Ollsøns hustrue, Jens Christensøns hustrue bar barnet og Peder
Erichsøns daatter Bodild holdt huen.
19 Dom: 12 p: Trin: [9/9] blev Niels Nielsøn huusmands søn af
Eigby døbt og kalldt L a rs. Fadderne vare Jens Christensøn
gaardm: i Eigby, Jørgen Bertelsøn Smed sammesteds, Peder
Larsøn huusmand i Hvessinge, unge Hans Jensøns stif daatter
af Eigby, Jens Christensøns hustrue bar dett og Maren Nielsd :
t : i Skovlunde holdt huen.
20 Dom: 14 p : Trin : [23/9] bleve følgende 2de børn døbte :
1) Ole Madsøn gaardmands søn af Vessinge og kalldt L ars.
Fadderne vare Mads Nielsøn gaardm: i Avedøre, Peder Hansøn,
Niels Hansøn, Anders Andersøn gaardmænd i Vessinge, Hans
Povelsøn gaardm: hustrue i Vessinge bar det og Rasmus Jacobsøns daatter Anna holdt huen.
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21 2) Thomas Pedersøn gaardmands søn af Avedøre og kalldt
P e d e r. Fadderne vare Lars Pedersøn, Lars Ollsøn, Knud Michelsøn gaardmænd i Avedøre, Lars Pedersøns hustrue bar det
og Lars Pedersøns daatter Johanna holdt huen.
22 Dom: Ima Adv: [2/12] blev fogedens Anders Pedersøns søn af
Avedøre døbt og kalldt P e d e r. Fadderne vare Lars Pedersøn,
Morten Andersøn, Knud Michelsøn gaardmænd af Avedøre,
unge Peder Jensøn gaardm: i Glostr:, Lars Pedersøns hustrue
bar det og hands daatter Johanna holdt huen.
23 Dom : 3tia Adv : C16/i a] blev her døbt eet drengebarn og kalldt
H ans. Faderen Jens Christensen tiener i Bryndby-øster, mode
ren Karen Christensdaatter giorde barsel hos hendes mands fa
der Christen Jensøn huusmand i Vessinge. Fra præsten i Bryndby blev leveret beviis at forældrene i Bryndby-øster kirke vare
ægteviede. Fadderne vare unge Lars Jensøn og Hans Nillausen
huusmænd i Vessinge, Søfren Madsøn t: Ole Madsøn gaardm:
sammesteds, Hans Povelsøn gaardmands hustrue i Vessinge bar
det og Christen Jensøn huusm : daatter tienende i Bryndby-øster
holdt huen.

Ao 1754.
1 H: 3 kong: dag [6/i] blev Anders Jacobsøn huusmands daatter
af Vessinge døbt og kalldt In g e r. Fadderne vare Niels Peder
søn gaardm :, Jacob Nielsøn huusmand i Vessinge, Lars Povelsøn
t: Anders Andersen gaardm: i Vessinge, Hans Povelsøns hu
strue bar det og Kirsten t : Esbøn Hansøn holdt huen.
2 Torsdagen Januarij-maaneds bededag d: 11 blev Niels Nielsøn
gaardmands søn i Vessinge døbt og kaldet Ole. Fadderne vare
Anders Ollsøn gaardmand i Glostrup, Hans Nillausen huusmand
i Vessinge, Ditlev Ollsøn t : Niels Nielsøn, Dorthea Hans Povel
søn gaardm: hustrue i Vessinge bar det og Sidse Christen Jen
søn gaardm : daatter sammesteds holdt huen.
3 2den Søndag efter h: 3 kong: dag E20/i] bleve følgende 2de børn
døbte ni :
Anders Andersøn gaardmands søn i Vessinge og kalldt A n d ers.
Fadderne vare Anders Andersøn, Rasmus Eschildsøn gaard
mænd i Glostrup, Niels Hansøn gaardmand i Vessinge, Dorthea
Hans Povelsøns bar det og Jacob Nielsøns daatter Sidse holdt
huen.

Daab 1754

417

4 Kield Rasmusøn huusmands søn af Avedøre og kaldt N iels.
Fadderne vare Peder Rasmusøn, Søfren Pedersøn gaardmænd i
Avedøre, Rasmus Nielsøn t: Peder Rasmusøn, Anders Pedersøn
fogedens hustrue bar det og Kirsten t: Søfren Pedersøn holdt
huen.
5 Dom : 3. p : Epiphan : [27/i] blev Anders Pedersøn aftakket land
soldat, da hos smeden i Eigby værende, indsidders søn døbt i
Glostrups kirke og kaldt P e d e r. Fadderne vare af mænd som
dertil bleve udnævnede Jens Christensøn og Lars Jørgensøn
gaardmænd i Eigby, derforuden Lars Nielsøn huusmands hu
strue i Eigby, bar det og [Resten m angler].
6 2den Søndag i fasten d : 10 Martij blev Rasmus Hansøn gaardmands barns daab af Eigby confirmeret efterat samme af jordemoderen var bleven hiemmedøbt og kaldt A nna. Fadderne vare
Jens Christensøn, Peder Hansøn gaardmænd i Eigby, Jens Han
søn t : gi : Hans Jensøn, Ole Pedersøn gaardmands hustrue i Rødoure M argaretha bar det og gi : Hans Jensøns daatter Kirsten
holdt huen.
7 Palme-Søndag [7/4] bleve efterfølgende 2de børn døbte
1) Jens Christensøn gaardmands daatter af Eigby og kalldt
B a rb a ra . Fadderne vare Anders Erichsøn, Peder Andersøn,
Peder Hansøn gaardmænd i Eigby, Hans Vestesøn gaardmands
hustrue i Hvidoure bar barnet og Bodild Christen Jensøns daat
ter i Hvessinge holdt huen.
8 2) Anders Pedersøn huusmands daatter af Eigby og kaldt
M ag d alen a. Fadderne vare Jørgen Berthelsøn Smed i Eigby,
Lars Nielsøn huusmand, Povel Ibsøn gaardmand i Eigby, Dorthe
Hans Povelsøns hustrue bar det og Lisbeth Ericksdaatter t : Pe
der Hansøn gaardm : holdt huen.
9 3die Søndag efter paaske blev Peder Bendtsøn huusmands søn
af Avedøre døbt og kaldt B endt. Fadderne vare Anders Peder
søn Fogeden, Ole Søfrensøn gaardmand, Rasmus Pedersøn huus
mand, Povel Christensøn huusm : hustrue bar det og Lars Peder
søn gaardm : daatter Johanna holdt huen.
10 4de Fredag efter paaske [12/5] blev Knud Michelsøn gaard
mands søn af Avedøre døbt og kaldt H ans. Fadderne vare Pe
der Rasmusøn, Lars Pedersøn, Morten Andersøn gaardmænd,
Søfren Pedersøn gaardm : hustrue bar det og Kirsten . . . . d : tienende Søfren Pedersøn holdt huen.
27
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11 Xsti himmelfarts dag [23/5] bleve Zacharias Hendrichsøn huusmands tvillinge-børn af Eigby sønnen L a rs ført til daabens
12 confirmation og daatteren K a re n døbt. Fadderne vare Povel
Ibsøn, Jens Christensøn, Rasmus Hansøn gaardmænd, Rasmus
Hansøns hustrue bar daatteren og Kirsten Zachar : daatter tienende Lars Ollsøn holdt huen og Jens Christensen gaardmands
hustrue bar drengen.
13 2den Pintzedag [3/6] blev Niels Pedersøn gaardm: søn af Vessinge døbt og kaldt L ars. Fadderne vare Hans Pedersøn gaardmand af Bryndby-øster, Peder Pedersøn tienende hos Hans
Pedersøn, Peder Hansøn gaardmand i Vessinge, skoleholder
Høyer, præstens hustrue bar det og Sidse Christen Jensøn
gaardm : daatter i Vess : holdt huen.
14 Dom : 2da p : Trin : [23/G] blev Hans Povelsøn gaardm : daatter
i Vessinge døbt og kaldt M aren. Fadderne vare skolehollder
Høyer, Anders Andersøn gaardm: i Vess:, unge Lars Jensøn
huusm : ibid :, præstens husfrue bar det og Sidse Christen Jen
sen gaardm : daatter holdt huen.
15 Dom: 4ta p: Trin: [i/7] blev Jørgen Andersen huusmands søn
af Glostrup døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Niels Clausøns
hustrue, Birthe Jesper Nielsens hustrue, Metthe Rasmus
Eschildsens hustr:, Peder Jensøn Smeds hustrue, j omfrue Nis
sen i præstegaarden bar det og Stine Christen Jensøn huus
mands daatter i Vessinge holdt huen.
16 Dom: 6te p: Trin: [21/7] blev eet uægte-pige-barn døbt og kaldt
K a ren . Moderen var Kirsten Nielsdatter tienende Esbøn Han
søn gaardm : i Hvessinge. Til barne-fader blev udlagt Friderich
Jørgensøn landsoldat tienende sammesteds. Fadderne vare som
dertil bleve udnævnede Peder Hansøn gaardm: i Hvessinge, u:
Peder Jensøn gaardm : i Glostrup, Jens Mogensøns hustrue bar
det og Birthe Nielsd: hos væveren Lars Nielsøn i Hvessinge
holdt huen.
17 Dom : 7 p : Trin : [28/7] blev Lars Jørgensøns 2de tvilling sønner
af Eigby døbte og kaldede den eene J ø rg e n og den anden
18 Søf ren. Fadderne vare Andreas Hermandsøn Tingmand, Pe
der Andersøn gaardm :, Anders Erichsøn gaardm :, Peder Ollsøn
tienende Lars Jørgensøn, unge Hans Jensøns hustr:, gi: Hans
Jensøns gaardmands hustrue, Peder Erichsen gaardm : hustrue,
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22 Dom: 17 p: Trin: [6/10] bleve følgende 2de børn døbte
1) Johan Pedersøn huusmands daatter af Avedøre og kaldt
A n n a K irs tin a . Fadderne vare Jørgen Rasmusøn huusm: i
Aved:, Peder Bentsøn indsidder, Povel Christensøn huusm:
hustrue, Lars Søfrensøn huusm: hustrue i Avedøre bar det og
Niels Hansøn gaardm : daatter Inger holdt huen.
23 2) Niels Christensøn huusmands daatter af Eigby og kaldet
In g e r. Fadderne vare Peder Hansøn, Rasmus Hansøn, Povel
Ibsøn gaardmænd i Eigby, Rasmus Hansøns hustrue bar det og
Pernille Anders Eriehsøn gaardm : daatter holdt huen.
24 Dom: 18 p: Trin: [13/10] blev Christen Hendrichsøn huusmands
daatter af Vessinge døbt og kaldt M aren. Fadderne vare Ole
Madsøn gaardm : i Hvessinge, Ole Rasmusøns huusm : hustrue,
Lars Jensøns hustrue, Hans Povelsøns hustrue bar det og Jens
Mogensøns daatter Maren holdt huen.
25 Dom: 2da Advent: [s/12] blev Povel Ibøsn gaardmands søn af
Eigby døbt og kaldt Jo h an . Fadderne vare Jens Hansøn t: gi:
Rasmus Hansøns hustrue, j omfrue Nissen paa præste-konens
vegne bar Jørgen og Maren Jacobsdaatter t: Methe Povelsøns
enke i Bryndby-øster holdt huen, Mette PoveZsøn gaardm : enke
i Bryndbye-øster bar Søfren og M argaretha Hansdaatter tienende Niels Nielsøn gaardm: i Bryndby-øster holdt huen.
19 Dom : 15 p : Trin : [22/9] bleve følgende 3de børn døbte :
1) Thomas Pedersøn gaardm: søn af Avedøre og kaldt N iels.
Fadderne vare Lars Pedersøn, Knud Michelsøn gaardmænd i
Avedøre, Peder Larsøn huusmand sammesteds, Lars Pedersøns
hustrue holdt det over daaben og Benthe Ollsdaatter af Hvidoure holdt huen.
20 2) Morten Andersøn gaardmands daatter af Avedøre og kaldt
M a rg a re th a . Fadderne vare Søfren Pedersen, Peder Rasmu
søn gaardmænd i Avedøre, Kield Rasmusøn huusmand samme
steds, Søfren Pedersøns hustrue bar det og Kirsten t: Søfren
Pedersen holdt huen.
21 3) Niels Rasmusøn gaardm: søn af Vessinge og kaldt N iels.
Fadderne vare Jens Christensøn gaardm : i Eigby, Hans Povelsøn, Rasmus Jacobsøn gaardmænd i Vessinge, Jens Christensøns
hustrue holdt barnet over daaben og Maren Jens Mogensøns
daatter holdt huen.
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Hans Jensøns enke, Niels Christenson, Lars Nielsøn huusmænd
i Eigby, Jens Christensen gaardmands hustrue bar det og Hylleborre Jeppe Andersens daatter i Glostrup holdt huen.
26 Dom : 2da Advent : [8/i2] blev og døbt Hans Rasmusøn gaardm :
førsteføede daatter af Vessinge og kaldt K irs te n . Fadderne
vare Anders Andersøn gaardm: i Vessinge, Søfren Andersen
tienende faderen Anders Erichsøn i Eigby, unge Lars Jensøn
huusmand i Vessinge, Hans Povelsøn gaardm: hustrue i Ves
singe bar det og Anders Erichsøns daatter Pernille holdt huen.

Ao 1755.
1 Dom: 2 p: Epiphan: E19/iJ blev Peder Andersøn gaardmands
søn af Eigby døbt og kaldt C h ris te n . Fadderne vare Jens Chri
stenson, Anders Erichsøn, Lars Ollsøn gaardmænd af Eigby,
Jens Christensens hustrue bar det og Sidse Christensdaatter af
Vessinge holdt huen.
l a 1ste Søndag i fasten [16/2] blev Niels Nielsøn huusmands daat
ter af Eigby døbt og kaldt M aren. Fadderne vare unge Hans
Jensøn, Niels Nielsøn t: Jens Christensen, Niels Nielsøn t: Var
tovs Peder Larsøn i Vessinge, Jens Christensen gaardm: hu
strue i Eigby bar det og Maren Nielsdaatter t: Peter Villumsen
i Husum holdt huen.
2 2den Søndag i fasten [23/2] blev Anders Pedersøns daatter af
Glostrup døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare Ole Larsøn,
Ole Ollsøn, gaardmænd, Anders Andersøn t: Jeppe Andersøn,
Karen Anders Andersøn gaardm : hustr : af Glostrup bar det og
Bodild Jeppe Andersens daatter holdt huen.
3 Fredagen d : 7 Martij blev sognePræstens førsteføde søn af an
det ægteskab døbt, som Onsdagen d : 26 Febr : om morgenen kl :
91/2 blev fød. Fadderne vare h r: Christof er Heerfordt sogne
præ st til Høye-Torstrup, hr : Gregers Heerfordt med-tienere til
Steenløse og Vexøe meenigheder, moderens begge brødre monsr :
Johannes og Alexander Heerfordt, faderens 3de svogre monsr :
Suhr, Wassard, Borre, kiøbmænd i Khvn., madam Øhlegaard
sal: Jensøns bar det og madme Anna Dorothea Suhr holdt huen.
Barnet blev i daaben kaldt Ole efter sin far-fader.
4 Palme-Søndag C23/33 blev Jørgen Rasmusøn huusmands daatter
af Avedøre døbt og kaldt A nna. Fadderne vare Jørgen Pedersøn
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huusm Jacob Olsøn, Søf ren Smeden, Anders Pedersens stifsøn,
Povel Christensøn huusm : hustrue bar det og Anna tien : Mor
ten Andersen holdt huen.
5 2den Søndag efter paaske [13/4] blev Jørgen Erichsøn gaardmands søn af Eigby døbt og kaldt H ans. Fadderne vare Rasmus
Hansøn, Peder Hansøn gaärdm :, Jens Hansøn t : gi : Hans Jen
sens enke, gi : Hans Jensøns daatter holdt huen.
6 Dom: 5ta p: fest: Pascat: [4/5] blev Peder Pedersøn gaardmands daatter af Avedøre døbt og kaldt B irth e . Fadderne vare
Lars Pedersøn, Anders Pedersøn, Ole Larsøn gaardmænd, præ
stens hustrue bar det og Maren Hansdaatter t : Peder Pedersøn
holdt huen.
7 Festo Ascens: Xsti [8/5] blev Niels Nielsøn gaardmands søn af
Avedøre døbt og kaldt C h ris te n . Fadderne vare Ole Søfrensøn,
Peder Pedersøn, gaardmænd, Peder Søfrensøn tienende Niels
Nielsøn, Lars Pedersøn gaardm: hustrue bar det, og Niels Han
søns daatter holdt huen.
8 Feria 2da Pentec: [19/s3 blev Hans Nillausøn huusmands daat
ter af Vessinge døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare Christen
Jensøn, Jens Christensøn huusmænd i Vessinge, Ole Larsøn tie
nende Jeppe Pedersøn i Bryndbye-øster, Hans Povelsøn gaard
mands hustrue i Vessinge bar det og Jens Mogensøns daatter
Maren holdt huen.
9 Dom: Ima p: Trin: [1/6] blev Niels Madsøn huusmands søn af
Avedøre døbt og kaldt P e d e r. Fadderne vare Knud Michelsøn
gaardmand, Hans Mads Nielsøn gaardm: søn, Hans Chortsøn
tienende Morten Andersøn, degnens hustrue bar det og Anna
Andersd : tien : Knud MicheZsen holdt huen.
10 Dom : 2 p : Trin : [8/6] blev Niels Clausøn under-officeers daatter
af Glostrup døbt og kaldt K aren . Fadderne vare Ole Ollsøn
gaardm :, Christen Rasmusøn huusm :, Peder Knudsøn huusm :,
præstens hustrue bar det og Sophia Peder Jensen Smeds daatter
i Glostrup holdt huen.
11 Dom : 5 p : Trin : [29/6] blev Jens Pedersøn gaardm : daatter af
Vessinge døbt og kaldt K aren. Fadderne vare Anders Andersøn,
Peder Hansøn, Peder Larsøn gaardmænd, Hans Povelsøns hu
strue bar det og Birthe Nielsdaatter tien: Lars Nielsen Vever i
Vess : holdt huen.
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12 Mariæ besøgelsesdag [2/7] blev Christen Rasmusøn huusmands
søn af Glostrup døbt og kaldt R asm us. Fadderne vare Ole 011søn, Ole Larsøn gaardmænd, Jens Ollsøns hustrue, unge Peder
Jensøns hustrue, Anders Andersen gaardm : hustrue bar det og
Bodild Jeppesdaaatter tien : Anders Andersen holdt huen.
13 Dom: 12 p: Trin: [17/8] belv Jens Christensøn indsidders søns
daab confirmeret, barnet var i daaben kaldt H ans. Fadderne
vare Hans Nillausen, Christen Jensøn, unge Lars Jensøn huusmænd i Vessinge, Hans Povelsøns hustrue bar det og Stine Chri
sten Jensøn huusmands daatter stod hos.
14 Dom : 13 p : Trin : [24/s] blev Rasmus Pedersøn huusmands søn
af Avedøre døbt og kaldt P ed er. Fadderne vare Peder Larsøn
Huggere, Søfren Larsøn huusmand, Anders Jacobsøn t: Jacob
Ollsøn gaardm :, Lars Pedersøn gaardmands hustrue bar det og
Rasmus Larsøn gaardmands daatter af Viersløv Giertrud holdt
huen.
15 Dom : 14 p : Trin : [31/8] blev Anders Andersøns søn af Glostrup
døbt og kaldt Jen s. Faderen tiente da Jeppe Andersøn gaardmand i Glostrup, hvis daatter hand havde til ægte, som var mo
der til barnet. Fadderne vare Jeppe Andersøn, Ole Larsøn
gaardmænd i Glostrup, Povel Ibsøn gaardmand i Eigby, præste
konen bar det og Bodild Ibsdaatter tienende Anders Andersøn i
Glostrup holdt huen.
16 Festo Michaëls [29/9] blev monsieur Høyer skoleholderens daat
ter døbt E lis a b e th M a rg a re th a . Fadderne vare monsieur
Courteau viinhandler, monsr: Wassard kiøbmand, monsr:
Steenberg informator paa Vajsenhuuset i Khvn., madm Was
sard bar det og j omfrue Mariane Bloch holdt huen.
17 Dom: 22 p: Trin: [26/10] blev unge Peder Jensøn gaardmands
daatter af Glostrup døbt og kaldet M aria. Fadderne vare An
ders Pedersøn gaardmand og foged i Avedøre, Ole Larsøn gaard
mand i Glostrup, Lars, Hans Larsøn gaardm: søn i Avedøre,
præste-konen bar det og Lars Pedersøn gaardm: daatter af
Avedøre holdt huen.
18 Dom: 23 p: Trin: [2/n ] blev Niels Ollsøn huusmands daatter af
Avedøre døbt og kaldt A nna. Fadderne vare Søfren Pedersøn
gaardmand i Avedøre, Kield Rasmusøn huusmand sammesteds,
Morten Andersøn gaardmands hustrue, præstekonen bar det og
Kirsten tienende Søfren Pedersøn holdt huen.
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19 Dom: 24 p: Trin: [9/xx] blev Anders Pedersen Foged og gaardm: søn i Avedøre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Knud Michelsøn, Thomas Pedersøn gaardmænd i Avedøre, unge Peder
Jensøn gaardm : i Glostrup, præstekonen bar det og Lars Peder
sen gaardm : daatter i Avedøre Johanna holdt huen.
20 Dom: 24 p: Trin: [9/xl] blev og døbt Kield Rasmusøn huusmands daatter af Avedøre og kaldt M a rg a re th a . Fadderne
vare Søfren Pedersøn, Peder Rasmusøn gaardmænd, Lars Søfrensøn huusmand alle af Avedøre, Søfren Pedersøn gaardm:
hustrue bar det og Anna Rasmusdaatter tien : Anders Pedersen
fogeden holdt huen.
21 Dom: 24 p: Trin: [9/xx] blev og døbt Ole Madsøn gaardm: daat
ter af Vessinge og kaldt B a rb a ra . Fadderne vare skoleholderen
monsr: Høyer, Hans Madsøn tien: Mads Nielsøn gaardm: i
Avedøre, Lars Søfrensøn hm: i Av:, Hans Povelsøn gaardm:
hustrue i Vessinge bar det og Maren Anders Mogensen huusm :
daatter af Avedøre holdt huen.
22 Dom: 2da Adv: [7/X2] blev Anders Andersøn gaardmands søn
af Vessinge døbt og kaldt H ans. Fadderne vare Peder Hansøn
gaardm: i Vessinge, Anders Andersøn ung karl moderens bro
der, skoleholder Høyer, Hans Povelsøns hustrue bar det og Bo
dild Ibsdaatter Jeppe Andersens daatter i Glostrup holdt huen.
23 Søndagen imellem juul og nyt-aar [28/X2] blev Jens Christensøn
gaardm: daatter af Eigby døbt og kaldt B irth e . Fadderne vare
Peder Andersøn, Rasmus Hansøn, unge Hans Jensøn gaard
mænd i Eigby, Peder Andersøns hustrue bar det og Pernille
Anders Erichsøns daatter holdt huen.

Ao 1756.
1 Onsdagen d: 21 Jan: blev præstens 2den søn af 2det ægteskab
døbt og kaldt Jacob, som d: 14 ejusdem klokken 8 om aftenen
blev fød. Fadderne vare hr. Peder Schaltz sognepræst til Herste
dernes menigheder, hr. Johannes Ivar Colding capelian til
Brøndbyerne, monsr : Krag condit : paa apoteqvet på Christians
havn, præstens svoger sr. Mathias Wassard, hvis hustrue og bar
det, og jomfrue Dorothea Kirstina Heerfordt fra Holbek holdt
huen.
2 Dom: 3tia p: Epiphan: [25/x] blev Lars Nielsøn huusmands
daatter af Vessinge døbt og kaldt Sidse. Fadderne vare Niels
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Rasmusøn, Peder Hansøn, Jens Pedersøn gaardmænd i Vessin
ge, Hans Povelsøns hustrue bar det og bødkerens daatter Mar
garetha holdt huen.
Dom: 4ta p: Epiphan: [1/2] blev Lars Ollsøn gaardmands søn
af Eigby døbt og kaldt P e d e r. Fadderne vare Anders Erichsøn,
Peder Andersøn gaardmænd, Peder Ollsøn t : Lars Jørgensøn,
Peder Andersøns hustrue bar det og Pernille Anders Erichsøns
daatter holdt huen.
Fastelavns Søndag [29/2] blev Rasmus Hansøn gaardm : daatter
af Eigby døbt og kaldt C a th a rin a . Fadderne vare Søfren Pe
dersøn, Jørgen Berthelsøn huusmænd, Peder Hansøn gaardm:,
Jens Christensøn gaardmands hustrue bar det og Kirsten gi:
Hans Jensøns daatter holdt huen.
Onsdagen d : 3 M artij blev degnens hustrue forløst med 2de tvil
ling-sønner af hvilke den første-fødde var død født, den 2den
blev hiemme døbt og kaldt Jacob, samme blev derpaa d: 10
ej usd : ført til kirke til daabens confirmation, da faddere vare
m sr: Christian Nerger degn i Bryndbye, Claus Munch degn i
Ledøje, og Jørgen Friis degn i Maglebye paa Amager, præstens
hustrue bar det, og jom fr: Bodild Thomasøns af Khvn holdt
huen.
3die Søndag i fasten [21/3] blev Anders Jacobsøn huusmands
daatter af Vessinge døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare Lars
Jørgensen gaardm: i Vessinge, Lars Nielsøn huusm: hustrue,
Jacob Nielsøn huusm : hustrue, Hans Povelsøn gaardm : hustrue
bar det og Mette Pedersdaatter t : degnen i Hvidoure holdt huen.
5te Søndag i fasten p/4] blev Niels Pedersøn gaardm : daatter i
Vessinge døbt og kaldt M ette. Fadderne vare Lars Jørgensøn,
Peder Hansøn, Hans Rasmusøn gaardmænd, Hans Povelsøn
gaardm : hustrue bar det og Maren Hans daatter konens søster
holdt huen.
4de Fredag efter paaske [14/5] blev Knud Michelsøn gaardm:
daatter af Avedøre døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare Søfren Pedersøn, Peder Rasmusøn, Morten Andersøn gaardmænd,
præste-konen bar det og Kirsten Pedersdaatter t : Søfren Peder
søn holdt huen.
Feria 2da Pentec: [7/6] bZev Rasmus Eschildsøn Fogedens søn
i Glostrup døbt og kaldt A n d e rs. Fadderne vare Anders Ander-
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søn, Ole Larsøn, Ole Ollsøn gaardmænd i Glostrup, Anders An
dersøns hustrue bar det, og Inger Andersdaatter t: Anders
Andersen holdt huen.
Dom: Trin: [13/6] blev Lars Jørgensøn gaardmands søn af Vessinge døbt og kaldt C h ris te n . Fadderne vare skoleholder
Høyer, unge Peder Hansøn gaardm: og Christen Christensøn
moderens broder, Anna Christensd: Hans Vestesøns hustrue af
Hvidoure bar det, og Anna Christensdaatter t: Hans Povelsøn
gaardmand i Vessinge holdt huen.
Dom : 4ta p : Trin : [n /7] blev Peder Andersøn gaardmands daatter af Eigby døbt og kaldt M aren. Fadderne vare Anders
Erichsøn, Lars Ollsøn, Jens Christensøn gaardmænd, Jens Chri
stensøn gaardm: hustrue bar det, og Benthe Jørgen Erichsen
gaardm : daatter holdt huen.
Dom: 5ta p: Trin: [18/7] blev Niels Madsøn huusmands søn af
Avedøre døbt og kaldt Ole. Fadderne vare ingen mands-fad
dere. Qvinde-faddere vare Peder Pedersøn gaardm: hustrue,
Christen Søfrensen gaardm : hustrue, Knud Michelsøns hustrue,
præste-konen bar det og M argaretha Vartovs Peder Søfrensøns
daatter holdt huen.
Dom: 16 p: Trin: [3/10] blev Thomas Pedersøn gaardmands
daatter af Avedøre døbt og kaldt A nna. Fadderne vare Lars Pe
dersøn, Ole Larsøn, Peder Pedersøn gaardmænd, Lars Peder
sens hustrue bar det og Thomas Pedersens søster af Hvidoure
holdt huen.
Dom: 17 p: Trin: [10/10] blev Niels Nielsen huusmands søn af
Eigbye døbt og kaldet H ans. Fadderne vare unge Hans Jensøn,
Povel Ibsøn, Anders Erichsøn gaardm: hustrue, Lars Jørgen
sens hustrue, Jens Christensøns hustrue bar det og unge Hans
Jensøns stifdaatt: Maren t: i Husum holdt huen.
Torsdagen Xbr maaneds bededag d: 2. [2/12] blev Ditløv Ollsøn
huusmands daatter af Vessinge døbt og kaldt M etth e. Fadder
ne vare Anders Jacobsøn huusmand i Vessinge, Christen Ibsøn
Bødkers hustrue, M argretha Knuds enke, Jens Mogensøn gaardm : hustrue i Vessinge bar det og Anna Hans Povelsøn gaardm :
daatter sammesteds holdt huen.
Dom: 3tia Adv: [12/12] blev Niels Christensøn huusmands søn
af Eigby døbt og kaldt P e d e r. Fadderne vare Niels Nielsøn
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huusmand i Eigby, Povel Ibsøn, Peder Hansøn gaardmænd, Jens
Christensøn gaardm: hustrue bar det, og gamle Hans Jensøns
daatter Dorthe holdt huen.
Dom: 3tia Adv: E12/i2] blev og døbt Christen Rasmusøn huusmands søn af Glostrup og kaldt B e r th e l. Fadderne vare Ras
mus Eschildsøn, Ole Ollsøn, Ole Larsøn gaardmænd, Jeppe An
dersen gaardm: hustrue bar det og Jeppe Andersens daatter
Johanna holdt huen.
Dom: 4ta Adv: [10/i2] blev Hans Povelsøn gaardmands søn af
Vessinge døbt og kaldt A n d e rs på samme dag, som moderen
blev begraven, som døde kort efter dette barns fødsel. Fadderne
vare Christen Povelsøn faderens broder t: hos sin moder i
Bryndbye-øster, moderens broder Anders Andersøn gaardmand
i Vessinge, monsr. Steenberg skoleholder i Bryndbye-øster, præste-konen bar det og Maren Søfrensd :, Søfren Larsens daatter
i Bryndbyøst : holdt huen.

Ao. 1757.
1 Nyt-aarsdagen [A/i] blev Peder Bentsøn huusmands søn i Aved
øre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Ole Søfrensøn gaard
mand, Jørgen Pedersøn, Jørgen Rasmusøn huusmænd i Aved
øre, Lars Pedersen gaardm : hustrue bar det og Maren Anders
Mogensen huusm : daatter sammesteds holdt huen.
2 Dom: 1 p: Epiphan: E9/^ blev smeden Jørgen Bertelsøns daat
ter i Eigby hiemmedøbt og kaldet Sidse. Samme døde førend
dets daab i kirken kunde confirmeres.
3 Dom: 2 p: Epiphan: [16/iJ blev Morten Andersøn gaardmands
søn i Avedøre døbt og kaldet A n d ers. Fadderne vare Søfren
Pedersøn, Peder Rasmusøn, Peder Pedersøn gaardmænd, præste-konen bar det og Kirsten Pedersdaatter t : Søfren Pedersøn
holdt huen.
4 Dom : 3 p : Epiphan : [23/i ] blev Rasmus Pedersøn huusm : søn af
Avedøre døbt og kaldet L a rs. Fadderne vare Peder Pedersøn
gaardmand, Peder Larsøn, Søfren Larsøn huusmænd, Lars Pe
dersens hustrue bar det og samme mands daatter Johanna holdt
huen.
5 Dom: 7tuagesima [6/2] blev Niels Johansen gaardmands søn af
Glostrup døbt og kaldet E ric h . Fadderne vare Jens Ollsøn
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Skoemager, smeden Peder Jensøn, Morten Hansøn gaardm:,
præste-konen bar det, og Jørgen Erichsen gaardm: daatter i
Eigby holdt huen.
Onsdagen d : 16 Febr : blev Morten Hansøn gaardmands søn i
Glostrup af mig selv hiemmedøbt og kaldt H ans. Sønnen døde
førend dets daab i kirken kunde confirmeres.
Mandagen d : 7 Martij bleve Peder Knudsøn huusmands tvilling
- sønner i Glostrup af mig hiemrøedøbte, den eene blev kaldt
K nud, den anden Ole.
2den prædike-dag i fasten Torsdagen d: 10 ejusd: blev ovenmelte 2de børns daab i kirken confirmer et. Fadderne vare Niels
Johansøn, Ole Larsøn, Anders Andersøn gaardmænd, Jens 011søn Skoemager, Ole Andersøn huusmand i Bryndbye-Vester
morbroder til børnene, præste-konen bar Knud, degnens hustrue
bar Ole.
Lang-Fredag [8/4] blev Povel Ibsøn gaardm: søn af Eigby døbt
og kaldt P e d e r. Fadderne vare Jens Christensøn, unge Hans
Jensøn, Peder Hansøn gaardmænd, Jeppe Andersen gaardm:
hustrue i Glostrup bar det og Bodild Jeppe Andersens daatter
holdt huen.
Dom: Trin: [s/6] blev Niels Ollsøn huusmands daatter af Aved
øre døbt og kaldt E lse. Fadderne vare Peder Andersøn tienende
Thomas Pedersøn gaardm:, Knud Michelsøn, Christen Søfrensøn gaardmænds hustruer, degnens hustrue bar det og Maren
Nielsd : tienende Thomas Pedersøn holdt huen.
Dom: 1 a Trin: [12/6] blev Ole Andersøn gaardmands søn af
Avedøre døbt og kaldt A n d ers. Fadderne vare Knud Michelsøn
gaardmand, smeden Anders Pedersøn, Kield Rasmusøn huus
mand, Lars Pedersen gaardm : hustrue bar det og daatteren Jo
hanna holdt huen.
Dom: 2 a Trin: [19/6] blev Johan Larsøn smedens daatter af
Vessinge døbt og kaldt M agdalena. Fadderne vare gi: Peder
Hansøn gaardmand, Christen Ibsøns hustrue, Lars Nielsøns
hustrue, Kirsten tienende Esbøn Hansøn, Lars Jørgensøn gaard
mands hustrue bar det og Jens Mogensøns daatter Maren holdt
huen.
Dom: 6 p: Trin: [17/7] blev Zacharias Hendrichsøn huusmands
daatter i Eeigby døbt og kaldt K aren . Fadderne vare Peder
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Andersøn, Jens Christensøn gaardmænd, Lars Jørgensens hustr:, Hans Jensens hustrue, Peder Andersøns hustrue Bodild
bar det og Kirsten Zachar : daatter holdt huen.
Fredagen d: 22 Julij blev præstens 3die søn af 2det ægteskab
døbt og kaldt J u s t M ichael, hvilken Søndagen tilforn Dom: 6
p : Trin : d : 17 ejusd : kl : imod 8 om morgenen blev fød. Fadder
ne vare etats-raad Peter Lund første committerede i rente-kam
meret, hr. Caspar Friderich Munthe prof: græcæ lingvæ ved
academ: i Khvn., monsr: Fenger gros-handler i Khvn., madm.
Catharina Holbech præstekone i Harralsted bar det og j omfrue
Mariane Bloch holdt huen.
Dom: 8 p: Trin: [31/7] blev Jens Pedersen gaardmands daatter
i Vessinge døbt og kaldt M aria. Fadderne vare, udnævnede
monsr: Christen Høyer skoleholder, Ole Madsøn gaardmand,
Christen Ibsøn Bødkers hustrue, Esbøn Hansøn gaardm: hu
strue, degnens hustrue bar det og Maren Jens Mogensen« daat
ter holdt huen.
Dom: 9 p: Trin: [7/s] blev Niels Nielsøn gaardmands søn i
Avedøre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Lars Pedersøn,
Knud Michelsøn gaardmænd, Jørgen Pedersøn huusmand, een
brændeviins mands enke fra Khvn., Anna afg: Peder Hansøns
bar det, og Niels Hansøns daatter Inger holdt huen.
Dom : 21 p : Trin : E3O/io3 blev Jens Christensøn gaardm : søn i
Eigby døbt og kaldt C h ris te n . Fadderne vare Lars Jørgensøn
gaardmand i Vessinge, Peder Andersøn gaardmand i Eigby, Ole
Jensøn tienende Jens Christensøn, Bodild Peder Andersøns bar
det og Hans Jensøns stif daatter holdt huen.
Dom: 1. Adv: [27/n ] blev fogedens Anders Pedersøns daatter
af Avedøre døbt og kaldt B irth e . Fadderne vare Thomas Pe
dersøn, Peder Pedersøn gaardmænd i Avedøre og Jørgen Peder
søn huusmand, præste-konen bar det og Lars Pedersøn gaard
mands ældste daatter holdt huen.
2den juule-dag [26/12] blev Jacob Rasmusøn gaardmands daat
ter, efter hvis fødsel moderen døde, døbt og kaldt E lse. Fad
derne vare Niels Pedersøn, Niels Rasmusøn gaardmænd af Ves
singe, Anders Søfrensøn i Kongens Valbye, Jesper Rasmusøns
hustrue i Valbye bar det og Anders Søfrensens stifd : ibid : Ka
ren Thorsd : holdt huen.
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20 3die juule-dag [27/12] blev smedens Jørgen Berthelsøns daatter
af 2det ægteskab i Eigby døbt og kaldt A poll one. Fadderne
vare Peder Hansøn gaardmand i Eigby, gamle Søfren Larsøn
gaardmand i Skovlunde, Ballerups sogn, Peder Ollsøn Hugge
rens hustrue i Skovlunde bar det og af g: gi: Hans Jensøns
daatter [Navnet ulæseligt] af Eigby holdt huen.

Ao 1758.

1

2

3

4

5

[Herefter er Nummereringen udeladt i Kirkebogen, og ud for
hver Daab er tilføjet introd:. Undtagelser heri anføres].
Nyt-aarsdagen [ i/J blev Kield Rasmusøn huusmands søn af
2det ægteskab døbt og kaldet A n d ers. Fadderne vare Hans
Rasmusøn faderens broder tienende Ole Andersøn gaardm: i
Avedøre, Morten Andersøn og Peder Rasmusøn gaardmænd i
Avedøre, præstekonen bar det og Kirsten Pedersd : tien : Søfren
Pedersøn holdt huen.
Dom : 2. p : Epiphan : [15/x] blev Rasmus Hansøn gaardm : søn af
Eigby døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare Jens Hansøn, Peder
Hansøn gaardmænd i Eigby, Hans Pedersøns søn Christen, Jens
Christensen gaardm: hustrue bar det og Dorthe afg: gamle
Hans Jensøns daatter holdt huen.
Dom: 2 p: Epiphan: [15/x] blev og døbt Jørgen Erichsøn enkes
barn efter faderens død og kaldet Jø rg e n . Fadderne vare Peder
Andersøn gaardm: i Eigby, afg: Jørgen Erichsøns søn Erich,
smeden i Eigby Jørgen Berthelsøn, Peder Andersøn gaardm:
hustrue bar det og Lars Jørgensøn gaardm: daatter Johanna
holdt huen.
5te Søndag i fasten d: 12 Martij blev Morten Hansøn gaardmands søn af Glostrup døbt og kaldet A n d ers. Fadderne vare
Anders Andersøn, Ole Larsøn gaardmænd, Jens Ollsøn Skoemager, degnens Peter Benckes hustrue bar det og Inger Andersd : barnets moster tienende Anders Andersen holdt huen.
Mariæ bebudelsesdag d: 18 Martij [normalt 25/3] blev Anders
Pedersøn gaardmands søn af Glostrup døbt og kaldt R asm us.
Fadderne vare smeden Peder Jensøn, unge Anders Andersøn
gaardmand i Glostrup, præstekonen bar det og Hylleborre Jeppe
Andersøns daatter holdt huen.
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6 Dom : Palmarum d : 19 M artij blev Niels Madsøn huusm : søn af
Avedøre døbt og kaldet N iels. Fadderne vare faderens broder
Søfren Madsøn, faderens søster Barbara Ole Pedersøn gaardm :
hustrue i Avedøre, præstens stuepiige Ellen Christensd:, Mette
Andersd : tienende Ole Pedersøn i Avedøre holdt huen.
7 5te Søndag efter paaske [30/4] blev Christen Rasmusøn huusmands daatter af Glostrup døbt og kaldet K irs te n . Fadderne
vare Ole Ollsøn, Anders Andersøn gaardmænd i Glostrup, An
ders Pedersøn gaardm : hustrue, præstekonen bar det og Anders
Andersen gaardmands pige Inger Andersd : holdt huen.
8 Dom: Trin: [21/5] blev Jørgen Andersøn huusmands søn af
Glostrup døbt og kaldet N iels. Fadderne vare Ole Larsøn, An
ders Pedersøn gaardmænd i Glostrup, Peder Knudsøn huusm:
hustrue, degnens Peter Benckes hustrue bar det og Margaretha
Pedersd : tienende i Glostrup-huuset holdt huen.
9 Dom : 7 p : Trin : [9/7] blev Hans Povelsøn gaardmands førstefødde daatter af 2det ægteskab døbt og kaldet D o rth e. Fad
derne vare Niels Pedersøn gaardm: i Vessinge, gamle Lars Jensøn huusmand sammesteds, barnets morbroder Søfren Nicolajsøn tienende Hans Povelsøn, tienste-piigen i Glostrups-huuset
Margaretha Pedersd : holdt huen.
10 Dom: 9 p: Trin: [23/7] blev Lars Hansøn gaardm: førstefødde
søn af Avedøre døbt og kaldet N iels. Fadderne vare Knud Michelsøn, Ole Larsøn, Peder Jensøn gaardm : i Glostrup, præste
konen bar det og Kirsten Pedersd: tienende Søfren Pedersøn
gaardm : i Avedøre holdt huen.
11 Dom: 9 p: Trin: [23/7] blev fogedens Rasmus Eschildsøns daat
ter af Glostrup døbt og kaldet K aren. Fadderne vare unge An
ders Andersøn morbroderen, Ole Larsøn gaardmænd, Jens Oll
søn huusmand og Skoemager alle af Glostrup, Karen gamle An
ders Andersøn gaardmands hustrue barnets beste-moder bar det
og Bodild Jeppe Andersøns daatter holdt huen.
12 Dom: 11 p: Trin: [6/8] bleve efterfølgende 3de børn døbte:
1) Anders Andersen huusmands søn af Glostrup kaldet P ed er.
Fadderne vare Niels Johansøn, unge Anders Andersøn gaard
mænd i Glostrup, Jeppe Andersøn gaardmands søn, Jeppe An
dersøns hustrue bar det og daatteren Bodild holdt huen.
13 2) Rasmus Pedersøn huusmands søn fra Avedøre kaldet C h ri
sten. Fadderne vare Lars Pedersøn gaardmand i Avedøre, Søf-
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ren Larsøn huusmand, Anders Jacobsøn tienende Jacob Ollsøn
gaardmand, Lars Pedersøn gaardmands hustrue bar det og
daatteren Johanna holdt huen.
3) Jørgen Pedersøn huusm: daatter fra Avedøre kaldet M ette.
Fadderne vare Kield Rasmusøn huusmand, Christen Søfrensøn
gaardmands søn Lars, Anders Pedersøn Fogedens hustrue, Niels
Nielsøn gaardm: stifdatter Anna, præstekonen bar det og Niels
Hansøn gaardm : daatter Inger holdt huen.
Septbr : maaneds bededag d : 7. bleve Knud Michelsøns 2de tvil
ling sønner døbte og blev den første fødde kaldet S øvren, den
2den P ed er. Fadderne vare Peder Rasmusøn, Morten Hansen,
Hans Madsen, Lars Pedersøn, Lars Hansøn gaardmænd i Aved
øre, Christen Michelsøn faderens broder hvor hand og tiener,
præstekonen bar den første og degnekonen den 2den, Kirsten
Peders daatter tienende Søfren Pedersøn og Margretha Peder
Rasmusøns daatter holdt huen.
Dom: 16 p: Trin: [10/9] blev Lars Jørgensen gaardm: søn af
Vessinge døbt og kaldet Jø rg e n . Fadderne vare skoleholderen
Niels Aulum, Anders Andersøn gaardm : i Vessinge, Poul Ras
musøn tienende Lars Jørgensøn, Hans Vestesøn gaardm: hu
strue i Hvidoure Anna Christensd : bar barnet og Johanna Jens
Christensens stifdatter i Eigby holdt huen.
Dom: 17 p: Trin: [17/9] blev Peder Jensøns daatter i Glostrup
døbt og kaldet M aren. Fadderne vare Ole Larsøn, Ole Ollsøn,
unge Anders Andersøn gaardmænd i Glostrup, præstekonen bar
barnet og Johanna Lars Pedersøn gaardm: daatter i Avedøre
holdt huen.
8br maaneds bededag d : 5 [5/i O1 blev Peder Larsøn gaardmands
daatter af Vessinge døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare
gamle Peder Hansøn, Lars Jørgensøn gaardmænd og Lars Niel
søn tienende Peder Larsøn, præstekonen bar det og Jeppe An
dersøn gaardm : daatter af Bryndbye-øster Anna holdt huen.
Festo Omn: Sanctor EVnJ blev Niels Mathiasøn huusmands
daatter af Glostrup døbt og kaldet Sidse. Fadderne vare Ole
Larsøn gaardmand, Christopher Ivarsøn tienende fogeden Ras
mus Eschildsøn, fogedens Rasmus Eschildsens hustrue bar bar
net og Inger Andersdaatter tienende Anders Andersøn gaardm :
i Glostrup holdt huen.
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20 Dom: Ima Adv: E3/ i 23 blev Anders Andersøn gaardmands søn
af Vessinge døbt og kaldet N iels. Fadderne vare Anders Ander
søn gaardmand i Glostrup moderens fader, gamle Peder Hansøn
gaardmand i Vessinge og Tobias Larsøn huusmand sammesteds,
fogedens Rasmus Eschildsøns hustrue i Glostrup bar det og Jens
Mogensøn gaardm: daatter i Vessinge Maren holdt huen.
21 Løverdagend: 9 X br: [9/12] blev Hans Rasmusøn gaardmands
daatter af Vessinge hiemmedøbt og kaldet A nna. Hun døde kort
efter fødselen, og blev ikke hendes daab confirmeret i kirken.
22 2den juuledag d: 26 Xbr: blev Niels Nielsøn gaardmands søn i
Avedøre døbt og kaldet S øf ren. Fadderne vare Morten Ander
søn og Lars Pedersøn gaardmænd, Mads Jensøn tienende Anders
Pedersøn fogeden i Avedøre, degnens hustrue bar det og Niels
Hansøn gaardm : daatter Maren holdt huen.

Ao 1759.
1 Dom 3tia p: Epiph: E21/il blev Jacob Rasmusøn gaardm: daat
ter af Vessinge døbt og kaldt M aren. Fadderne vare Niels Ras
musøn, unge Peder Hansøn gaardmænd i Vessinge, Christopher
Nielsøn gaardmands søn i Eigby, degnekonen bar det og Jens
Mogensen gaardm: daatter i Vessinge Maren holdt huen.
2 Dom : 5ta p : Epiph : [4/2] blev Kield Rasmusøn huusmands daat
ter af Avedøre døbt og kaldet G ie rtru d . Fadderne vare Lars
Hansøn gaardm : i Avedøre, Hans Søfrensøn huusmand samme
steds, Anders Pedersøn Smeds stifsøn Søren, degne-konen bar
det og Margrete Peder Rasmusøn gaardm : daatter holdt huen.
3 Taksigelsens fest d: 11 Febr: blev smedens Jørgen Berthelsøns
daatter af Eigby døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare unge
Hans Jensøn, Peder Hansøn gaardmænd, og Andreas Hermandsøn Tingmand, degne-konen bar det og Dorthe afg : gamle Hans
Jensøns daatter holdt huen.
4 Fastelavns Søndag d : 25 Febr : blev Peder Søfrensøn gaardm :
daatter-daatter af Avedøre døbt og kaldet S u san n a. Fadderne
vare Peder Rasmusøn, Hans Madsøn gaardmænd i Avedøre,
Søfren Peder Søfrensøn gaardmands søn sammesteds, Rasmus
Hansøn gaardmands hustrue i Eigby bar det og Peder Søfrensøns daatter Margrete holdt huen. Barnets fader Peder Chri-
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stensøn tiener gaardmand Hans Vestesøn i Hvidoure, hvorfra
hand bragte beviis, at hand til moderen var ægteviet Dom : 4. p :
Epiph: [28/i] a. c.
Martij-maaneds bededag d: 1. blev Ditløv Ollsøn huusmands
daatter af Vessinge døbt og kaldet P e rn ille . Fadderne vare An
ders Andersøn, Niels Pedersøn, Lars Jørgensøn gaardmænd i
Vessinge, skolemester Rejsens hustrue bar det og Jens Mogensøn gaardm : daatter Maren holdt huen.
Torsdagen den første prædike-dag i fasten d : 8 Martij blev eet
uægte pigebarn døbt i Glostrups kirke og kaldet K irs te n . Mo
deren var Niels Hansøn gaardmands daatter i Avedøre Maren,
faderen var Søfren Madsøn landsoldat tienende broderen Hans
Madsøn sammesteds, hvilke begge ikke hidindtil, skiønt de vilde
og ønskede det, har kundet komme i ægteskab med hinanden for
medelst formeent frie-seddel for ham som landsoldat. Fadderne
vare Niels Nielsøn, Ole Larsøn, Søfren Pedersøn gaardmænd i
Avedøre, degnens Peter Benechens hustrue bar det og Jørgen
Pedersøn huusmands hustrue i Avedøre holdt huen. [Se Vielser
12/3 1761 og 17/5 1763] [Moderen ikke introduceret].
Mariæ bebudelsesdag [25/3] blev Niels Nielsøn huusmands søn
af Eigby døbt og kaldet N iels. Fadderne vare Jens Christensen
gaardm:, Peder Jensøn huusmand, Jens Christensens hustrue
bar det og Kirsten unge Hans Jensøns daatter holdt huen.
2den Paaskedag d : 16 Apr : blev Morten Andersøn gaardm : søn
af Avedøre døbt og kaldet R asm us. Fadderne vare Knud Mi
chelsen, Søfren Pedersøn, Hans Madsøn gaardmænd i Avedøre,
degnens kone bar det og Margrete Peder Rasmusøn gaardm:
daatter i Avedøre holdt huen.
4de Fredag efter paaske d: 11 Maj i blev Lars Rasmusøns søn
R asm u s døbt. Faderen tiente den tiid hos Nels Rasmusen
gaardm: i Vessinge. Fadderne vare Jeppe Andersøn barnets
mor-fader, unge Anders Andersøn gaardm: i Glostrup og Jør
gen Rasmusen, da tienende præsten i Glostr:, præstekonen bar
det og Johanna Ibsdaatter barnets moster holdt huen.
Dom: 3 p: Trin: d: 1 Julij blev Ole Pedersøn gaardmands søn
af Avedøre døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare Hans Madsøn,
Peder Pedersøn gaardmænd, Niels Madsøn huusmand i Aved
øre, Søfren Madsøn brændeviinsMands hustrue i Kiøbenhavn
28
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holdt det over daaben og Peder Søfrensøns daatter Margretha
holdt huen.
Dom: 7 p: Trin: [29/7] blev Peder Bentsøn huusmands daatter
af Avedøre døbt og kaldet K aren. Fadderne vare Niels Nielsøn
gaardmand og Johan Pedersøn, Jens Nielsøn huusmænd i Aved
øre, Karen Jens Nielsøns trolovede bar det og M argaretha Peder
Søfrensøns daatter holdt huen.
Dom: 8 p: Trin: d: 5 Aug: blev Peder Andersøn gaardmands
søn af Eigby døbt og kaldet A n d ers. Fadderne vare Jens Chri
stenson, Peder Erichsøn, Christen Hansøn gaardmænd, Jens
Christensons hustrue bar det og hands stif daatter Johanna holdt
huen.
Dom : 14 p : Trin : [16/9] blev Morten Hansøn gaardmands søn i
Glostrup døbt og kaldet H ans. Fadderne vare Anders Pedersøn
gaardmand, Jens Ollsøn Skoemager og Peder Jensøn Smed, præ
stekonen bar det og Inger Andersdaatter tienende Anders An
dersøn holdt huen.
Dom : 16 p : Trin : d : 30 Sept : blev Anders Erichsøn huusmands
søn af Eigby døbt og kaldet E ric h . Fadderne vare Lars Jørgensøn og Christen Hansøn gaardmænd i Eigby, Jens Christenson
gaardm: hustrue bar ham og Peder Erichsøn gaardm: daatter
Sidse holdt huen.
Dom: 17 p: Trin: d: 7 8br. [7/10] blev Lars Ollsøn gaardmands
søn i Eigby døbt og kaldet A n d ers. Fadderne vare Jens Chri
stenson gaardm : i Eigby og barnets farbrødre Peder Ollsøn og
Søfren Ollsøn, Jens Christenson gaardmands hustrue bar det,
og Johanna Jens Christensens stifd : holdt huen.
Dom : 17 p : Trin : [7/10] blev og døbt Christen Rasmusøn huus
mands daatter i Glostrup døbt og kaldet K irs te n . Fadderne
vare Ole Ollsøn, Ole Larsøn og unge Anders Andersøn gaard
mænd, madm. Korip bar det og Anna barnefaderens søster
tienende Ole Ollsøn holdt huen.
Dom: 18 p: Trin: [14/10] blev Niels Rasmusøn gaardmands
daatter i Vessinge døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare skole
mester Rejsen, unge Peder Hansøn gaardmand og Lars Nielsøn
huusmand i Vessinge, Jens Christenson gaardm: hustrue af
Eigby bar det og Jens Christensons stif daatter holdt huen.
Dom : 20 p : Trin : [28/10J blev Rasmus Hansøn gaardm : daatter
i Eigby døbt og kaldt In g e b o rre . Fadderne vare Peder Han-
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søn, Povel Ibsøn, Lars Ollsøn gaardmænd, Peder Andersøn
gaardmands hustrue bar det og Kirsten afg. gamle Hans Jensøns daatter holdt huen.
Alle-helgens dag [Vu] blev Jens Pedersøn gaardmands søn af
Vessinge døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare Peder Larsøn,
Ole Madsøn gaardm: og Lars Nielsen huusmand i Vessinge,
skoleholder Rejsens hustrue bar det og Maren Jens Mogensøn
gaardm : daatter holdt huen.
Dom: 21 p: Trin: [4/n ] blev Niels Johansøn gaardmands søn
af Glostrup døbt og kaldet Jo h an . Fadderne vare Anders Jensøn og Jesper Nielsøn huusmænd i Glostrup, Anders Poulsøn
tienende præsten, madm. Korip bar det paa præstekonens vegne
og Sidse Peder Erichsøn gaardm : daatter af Eigby holdt huen.
Dom: 23 p: Trin: [18/n ] blev Rasmus Nielsøn huusmands daat
ter af Vessinge døbt og kaldet G ie rtru d . Fadderne vare skole
mester Rejsen, Peder Larsøn gaardmand i Vessinge, Lars Niel
søn huusmand sammesteds, madm. Korip bar det paa præste
konens vegne og Hans Nillausøn huusmands daatter Margretha
holdt huen.
Dom : 24 p : Trin : [25/n l blev Christen Hansøn gaardmands før
stef ødde søn af Eigby døbt og kaldet H ans. Fadderne vare Pe
der Hansøn gaardm: i Vessinge, Peder Ollsøn tienende Christen
Hansøn og Søfren Ollsøn tienende Lars Ollsøn i Eigby, madm
Korip bar det og Lars Jørgensøn gaardm: daatter i Eigby
Karen holdt huen.
D om :Im aA dv: [2/12] blev Niels Christensen, huusmands og Væ
vers daatter af Eigby døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare
Chirsten Hansøn og Peder Hansøn gaardmænd i Eigby, Herman
Andreasøn huusmand sammesteds, Jens Christensøn gaardm:
hustrue bar og hands stif daatter Johanna holdt huen.
Mandagen d: 31 Xbr. [31/12] blev monsr. Rejsen skoleholderens
førstefødde søn af Vessinge døbt og kaldet M ath ias. Fadderne
vare skipper Jens Sørensøn Antvorskov, monsr. Courtonne
Courton, monsr : Hans Jørgensøn, madm Maria Dorothea Hof
man bar det, og jomfr : Dorothea Ludvigsd : holdt huen.

Ao. 1760.
1 Tiirsdagen d : 8 Jan : blev sognepræstens 4de søn af 2det ægte
skab døbt og kaldet Jo h a n n e s. Fadderne vare velærv: h r: Jo-
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sard hørkremrøer i Khvn. og monsieur And. Stub collega 6tæ
classis scholæ Hafniensis, madm Anna Dorothea Suhr præstens
søster bar det, og jomfru Anna Sophia Heerfordt sognepræst:
daatter i Høietorstrup holdt huen. Barnet blev fød Torsdagen d :
3 Jan : kl : imellem 1 og 2 om morgenen.
Dom : Ima p : Epiphan : E13/i ] blev afg. Lars Jørgensøn gaardm :
daatter af Vessinge, som blev fød efter faderens død, døbt og
kaldet K irs te n . Fadderne vare monsr. Rejsen skoleholderen i
Vessinge, Peder Johansøn gaardmand i Rødoure, Christen Christensøn af Isle-huus, Hans Vestesøn gaardmands hustrue af
Hvidoure bar det, og Jens Christensøn gaardm: stifdaatter af
Eigbye Johanna holdt huen.
Dom : 7tuagesima d : 3 Febr : blev Hans Rasmusøn gaardm : søn
af Vessinge døbt og kaldet R asm us. Fadderne vare Peder An
dersøn gaardm : i Eigby, Anders afg. Anders Erichsøns søn, An
ders Andersøn gaardm: i Vessinge, madm: Korip bar det og
Jens Mogensøn gaardm : daatter i Vessinge holdt huen.
Dom: 7tuagesima [s/al blev og Lars Hansøn gaardm: søn i
Avedøre døbt og kaldet N iels. Fadderne vare Ole Larsøn gaardm: i Avedøre, Thomas Pedersøn gaardm: i Hvidoure og Niels
Pedersøn huusmand i Kongens Valbye, fogedens Anders Pedersøns hustrue i Avedøre bar det og Kirsten Pedersd: tienende
Søfren Pedersøn i Avedøre holdt huen.
Søndagen Sexagesima [10/2] blev Hans Madsøn gaardmands førstefødde een daatter døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare Pe
der Rasmusøn, Morten Andersøn gaardmænd i Avedøre, Ole
Madsøn gaardm: i Vessinge og Søfren Madsøn tienende brode
ren Ole Madsøn, madm Korip bar det og Peder Søfrensøn gaard
mands daatter af Avedøre M argretha holdt huen.
Taksigelsesfest d: 11 Febr: blev Hans Povelsøn gaardmands
daatter af Vessinge døbt og kaldet M ette. Fadderne vare Chri
sten Poulsen barnets farbroder tienende moderen i Bryndbyeøster, Niels Pedersøn gaardmand og Lars Nielsøn huusmand i
Vessinge, barnets far-moder Mette Pouls i Bryndbye-øster bar
det og Anna Pedersdaatter tienende præsten holdt huen.
Fastelavns Søndag [17/2] blev Hans Hendrich Andreasøn gaard
mands søn af Eigby døbt og kaldet P e d e r. Fadderne vare Ras
mus Hansøn, Peder Hansøn gaardmænd og tingmanden Andreas
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Hermandsøn, Rasmus Hansøn gaardm : hustrue i Eigby bar det
og afg gamle Hans Jensøns daatter Dorthe holdt huen.
5te Søndag i fasten d : 23 Martij blev Niels Pedersøn gaardm :
søn i Vessinge døbt og kaldet N iels. Fadderne vare Niels Bød
ker i Vessinge, Hans Chordtsøn, tienende Niels Pedersøn, An
ders Mogensøns søn Niels af Avedøre, Sidse Søf ren Olisens af
Vessinge bar det og Anna Christensdaatter tienende Hans Povelsøn holdt huen.
Palme-Søndag [30/3] blev Niels Ollsøn huusmands søn i Avedøre
døbt og kaldet Ole. Fadderne vare Søfren Pedersøn gaardm: i
Avedøre, Ole Nielsøn ung karl og landsoldat, Niels Madsøn huus
mands hustrue, præstekonen bar det og Meinert Albertsdaatter
tienende fogeden i Avedøre holdt huen.
Dom :5 p : Trin : [6/7] blev Jens Christensen gaardm : søn i Eigby
døbt og kaldet A n d e rs. Fadderne vare Rasmus Hansøn og Pe
der Andersøn gaardm: i Eigby, Rasmus Hansens hustrue bar
det, og Kirsten Lars Ollsøn gaardm : daatter i Eigby holdt huen.
Dom: 9 p: Trin: d: 3 Aug: blev Knud Michelsøn gaardmands
daatter af Avedøre døbt og kaldet A pol o ne. Fadderne vare
Søfren Pedersøn, Morten Andersøn, Ole Pedersøn gaardmænd i
Avedøre, præstekonen bar det og Peder Rasmusøn gaardmands
ældste daatter Margaretha holdt huen.
Dom : 10 p : Trin : d : 10 Aug : blev Lars Nielsøn huusmands daat
ter af Eigby døbt og kaldet Sidse. Fadderne vare Niels, barnets
broder som er hiemrøe hos faderen, Christen Hansøn, Povel Ibsøn gaardmænd, Anders Svendsøn gaardmands hustrue i Hersted-øster bar det og Dorthe gamle Hans Jensøns daatter holdt
huen.
Dom: 15 p: Trin: d: 12 Septbr: bleve efterfølgende 3de børn
døbte :
1) Jacob Rasmusøn gaardmands søn i Vessinge og kaldet R as
mus. Fadderne vare gamle Lars Jensøn huusmand, Hans Povelsøn, Peder Larsøn gaardmænd, skolemester Rejsens hustrue bar
det og Jens Mogensøn gaardm : daatter Maren holdt huen.
2) Anders Pedersøn gaardmands daatter i Glostrup og kaldet
P e rn ille . Fadderne vare Peder Jensøn, Ole Larsøn, unge An
ders Andersøn gaardmænd, madm. Korip bar det og Anna Pedersdaatter tienende i præstegaarden holdt huen.
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15 3) Christen Pedersøns daatter af Avedøre og kaldet K irs te n ,
hvis moder giorde barsel hos hendes fader Peder Søfrensøn
gaardm:. Fadderne vare Peder Søfrensøns søn Søfren, Hans
Madsøn, Peder Rasmusøn gaardmænd, Hans Vestesøns gaardm:
hustrue i Hvidoure bar det og Peder Søfrensens daatter Marga
retha holdt huen.
16 Dom: 17 p: Trin: d: 28 Septbr. bleve efterfølgende 2de børn
døbte :
1) Rasmus Pedersøn huusmands søn af Avedøre og kaldet L ars.
Fadderne vare Hans Madsøn gaardmand, Peder Larsøn og Jør
gen Pedersøn huusmænd i Avedøre, Mette Lars Pedersøns bar
det og Lars Pedersøn gaardm : daatter Johanna holdt huen.
17 2) Peder Larsøn gaardmands daatter af Vessinge og kaldet
K irs te n . Fadderne vare Niels Pedersøn og Jacob Rasmusøn
gaardmænd og Lars Nielsøn huusmand, madm Korip bar det og
Jeppe Pedersøn gaardmands daatter af Bryndbye-øster Anna
holdt huen.
18 Octobr. maaneds bededag d : 2. blev Ditlev Ollsøn huusm : daat
ter af Vessinge døbt og kaldet P e rn ille . Fadderne vare skole
mester Rejsen, Niels Pedersøn gaardm: i Vessinge, Peder Pe
dersøn huusmand i Eigby, madm Korip i præstegaarden bar det
og bødkerens daatter Margretha holdt huen.
19 Dom: 23 p: Trin: d: 9 Nov: blev Anders Andersøn huusmands
daatter af Glostrup døbt og kaldet A nna. -Fadderne vare Jeppe
Andersøn, Hans Jonasøn og Anders Pedersøn gaardmænd i
Glostrup, madm Korip bar det og Jeppe Ander søns daatter Jo
hanna holdt huen.
20 Dom: 2da Adv: [7/12] blev Peder Andersøn gaardm: daatter
i Eigby døbt og kaldet P e rn ille . Fadderne vare Jens Christensøn, Lars Ollsøn gaardmænd, Herman Andreasøn huusmand,
madm. Korip bar det og Johanna Jens Christensens stifdaatter
holdt huen.
21 Dom: 3tia Adventus d: 14 Xbr. [14/12] blev fogedens Rasmus
Eschildsøns daatter døbt og kaldet K aren . Fadderne vare An
ders Andersøn gaardmand i Vessinge, unge Anders Ander søn
gaardm: i Glostrup, Ole Larsøn gaardm: sammesteds, madm
Korip bar det og Margretha Peder Jensøn gaardm: daatter i
Glostrup holdt huen.
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22 Søndagen imellem juul og nyt-aar d: 28 Xbr. [28/i2l blev Peder
Knudsøn huusmands søn i Glostrup af 4de ægteskab døbt og kal
det K nud. Mands-faddere vare ingen, dertil bleve udnævnede
af dem som vare tilstede i kirken Peder Jensøn, gamle Anders
Andersen, Povel Rasmusøn gaardmænd i Glostrup, madm. Korip
bar det, og Inger afg. Anders Olsøns daatter holdt huen.

Ao 1761.
1 Fredagen d : 23 Jan : blev præstens daatter døbt og kaldet L ucie
E m e re n tz e . Fadderne vare velærværdige h r: Peder Schaltz i
Hersted-øster, præstens svoger hr : Peter Christian Borre, gros
handler i Khvn., monsr : Hans Suhr conditionerende hos brode
ren Johan Peter Suhr, kiøbmand i Khvn., velærværdige hr. Chri
stopher Heerfordts sognepræstens kiæreste i Høje-Torstrup bar
det, og jomfrue Schiern, een daatter af h r: Hans Christian
Schiern til Halsted etc: i Lolland holdt huen. Barnet blev fød
Mandagen d: 19 ejusdem kl: II/2 eftermiddag.
2 3die Søndag i fasten d: 22 Febr: blev Ole Andersøn gaardm:
daatter af Avedøre døbt og kaldet E llen . Fadderne vare Mor
ten Andersøn, Niels Nielsøn gaardmænd i Avedøre, Kield Ras
musøn huusmand sammesteds, madm. Korip bar det og Johanna
Lars Pedersen gaardm : daatter holdt huen.
3 Midfaste-Søndag [x/4] bleve Kield Rasmusøn huusmands 2de
4 sønner af Avedøre døbte og kaldt P e d e r og H ans. Fadderne
vare Ole Andersøn, Anders Pedersøn Fogeden gaardmænd i
Avedøre, Søfren Pedersøn Hugger og Hiulmand sammesteds,
Anders Mogensøn huusmands sønner Lars Andersen og Niels
Andersen, degnekonen bar Peder og Peder Rasmusøn gaardm :
daatter M argretha holdt huen, Søfren Pedersøn gaardmands
bar Hans og Kirsten Hans Søfrensøn huusmands daatter holdt
huen.
5 Dom: Palm ar: d: 15 Martij blev Povel Ibsøn gaardm: daatter i
Eigby døbt og kaldet M ette. Fadderne vare barnets broder An
ders Poulsøn tienende i præstegaarden, Niels Christopher Nielssøns søn i Eigby, Eiglert Eiglertsøn huusmand sammesteds,
madm. Korip bar det og Jens Christensen gaardm: stifdaatter
Johanna holdt huen.
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6 Samme dag blev og døbt Hans Povelsøn gaardm : søn i Vessinge
og kaldet N ic o laj. Fadderne vare Hans Mathiasøn Smeden i
Glostrups huuset, Søfren Nicolaj søn barnets morbroder tienenHans Povelsen, Anders Andersen gaardm: i Vessinpe, Mette
Poul Hansens ænke i Bryndbye-øster bar barnet og Anna Hans
Povelsøns stifdaatter i Vessinge tienende bemelte Poul Hansens
ænke holdt huen.
7 Lang-Fredag d: 20 Martij blev Niels Povelsøn huusmands daatter af Avedøre døbt og kaldet M aren. Fadderne vare fogeden
Anders Pedersøn i Avedøre, Peder Bendsøn huusmand samme
steds, Rasmus Pedersøn huusmands hustrue, præstekonen bar
det og Meinert tienende fogeden holdt huen.
8 1ste Søndag efter paaske [29/3] blev Niels Nielsøn huusmands
daatter af Eigby døbt og kaldet Sidse. Fadderne vare Andreas
Hermandsøn Tingmand, Herman Andreasøn huusmand, Niels
Christophersøn tienende faderen Christopher Nielsøn, Jens
Christensen gaardm : hustrue bar det, og [Resten m angler].
9 2den Søndag efter paaske [5/4] blev Jens Christensøn huusmand
søn af Vessinge døbt og kaldet Jen s. Fadderne vare Christen
Jensøn, Christen Hendrichsøn, Lars Jensøn huusmænd, skole
holder Rejsens hustrue bar det og Kirstine Christensd: barnets
faster bar det [maa være huen].
10 Dom : Ima p : Trin : [24/5] blev Peder Bendsøn huusmands søn af
Avedøre døbt og kaldet B endt. Fadderne vare Søfren Pedersøn
gaardmand i Avedøre, Jørgen Pedersøn huusm: sammesteds,
Anders Jacobsøn tienende Jacob Olsøn, Jens Nielsens h: bar
det.
11 Dom : 2da p : Trin : d : 31 Maj i blev Peder Lund Soldat ved trop
perne i Holsteen hands daatter døbt og kaldet E llen . Fadderne
barnets morbroder Jens Andersøn, Jacob Andersen morbrode
rens hustrue i Avedøre, Karen Anders Andersens gaardm : hu
strue i Glostrup, Jesper Nielsøns hustrue Birthe, præstekonen
bar det, og Peder Jensen gaardm: daatter Margaretha holdt
huen.
12 Dom: 5ta p: Trin: d: 21 Junij blev Christen Rasmusøn huusm:
daatter af Glostrup døbt og kaldet M aren. Fadderne vare Povel
Rasmusøn gaardm: og Anders Ibsøn tienende faderen Jeppe
Andersøn, degnekonen bar det og Anna Rasmusdaatter holdt
huen.
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13 Dom: 6ta p: Trin: d: 28 Junij blev smedens Jørgen Berthelsøn
søn af Eigby døbt og kaldet Jen s. Fadderne vare Peder Ander
søn, Lars Olsøn, Rasmus Hansen gaardmænd, præstekonen bar
det og Ellen Joensdaatter Væver-pige i Vessinge holdt huen.
14 Torsdagen d : 9 Julij maanedens bededag blev Ole Larsøn gaardm: førstefødde daatter af Avedøre døbt og kaldet Jo h a n n a .
Fadderne vare Hans Madsøn gaardm :, Hans Christensøn huusmand, Lars Hansøn gaardm : hustrue alle af Avedøre, præsteko
nen bar det og Jens Larsøn Fogedens daatter i Bryndbye-Vester
Esther holdt huen.
15 Dom : 13 p : Trin : d : 16 Aug : blev Friderich Jørgensøn gaardmands søn af Vessinge døbt og kaldet Jø rg e n . Fadderne vare
Albert Albertsøn gaardmand i Hersted-øster, Anders Andersøn,
Niels Pedersøn gaardmænd i Vessinge, Albert Albertsøns hu
strue bar det og Ole Madsøns stif daatter Anna holdt huen.
16 Dom: 15 p: Trin: [30/s] blev Hans Rasmusøn gaardmands søn
af Vessinge døbt og kaldet A n d ers. Fadderne vare Peder An
dersøn, Lars Olsøn gaardmænd i Eigby, Anders afg. Anders
Erichsøns søn i Eigby, Hans Povelsøn gaardm: hustrue i Ves
singe bar det og Benthe Jørgensdaatter holdt huen.
17 Dom: 15 p: Trin: [30/s] bleve Morten Andersøn gaardmands
18 tvilling-sønner døbte og kaldte P e d e r og Jen s. Fadderne vare
Ole Andersøn, fogeden Anders Pedersøn og Lars Pedersøn
gaardmænd, Peder Rasmusøn gaardm : søn, og Knud Michelsøn
gaardmands broder Christen, præstekonen bar Peder og Peder
Rasmusøns daatter M argaretha holdt huen, degnekonen bar
Jens og Knud Michelsøns daatter Ebbele holdt huen.
19 Dom : 15 p : Trin : d : 30 Aug : blev og døbt Ole Pedersøn gaard
mands daatter af Avedøre og kaldet K irs te n . Fadderne vare
Peder Pedersøn, Hans Madsen gaardmænds tienestekarl Ole
Nielsøn og Anders Jacobsøn tienende Jacob Olsøn, Jørgen Jensøn gaardmands hustrue af Hersted-øster bar barnet og Peder
Søfrensøn gaardmands daatter Ellen holdt huen.
20 Dom: 17 p: Trin: d: 13 Septbr: blev Niels Nielsøn gaardm:
daatter af Avedøre døbt og kaldet M a rg a re th a . Fadderne vare
Ole Pedersøn, Ole Søfrensøn, Morten Andersøn gaardmænd i
Avedøre, madm: Korip bar det og Inger Niels Hansøn gaard
mands daatter barne-faderens søster holdt huen.
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21 Dom : 18 p : Trin : [20/9] blev Jacob Rasmusøn gaardmands søn
af Vessinge døbt og kaldet R asm us. Fadderne vare skolemester
Rejsen, Anders Andersen og Niels Pedersøn gaardm:, Mette
Hans Povelsøns bar det og Ole Madsøns stifdaatter Anna [?]
holdt huen.
22 Torsdagen d: 19 Nov: blev Rasmus Pedersøn huusmands søn i
Avedøre hiemmedøbt og kaldet L a rs, som kort efter døde.
23 Dom : 1 Adv : d : 29 Nov : blev Hans Hendrich Andreasøn gaard
mands søn i Eigby døbt og kaldet H e n d ric h . Fadderne vare
Rasmus Hansøn, Jens Hansøn, Jens Christensøn gaardmænd i
Eigby, madm: Korip bar det og Benthe afg: Jørgen Erichsøns
daatter holdt huen.
24 Dom: 4ta Adv: d: 20 X br: [20/12] blev Jens Pedersøn gaard
mands søn i Vessinge døbt og kaldet R asm us. Fadderne vare
skolemester Rejsen, Hans Mathiasøn Smeden i Glostrups huuset,
Anders Andersen gaardmand i Vessinge, madm: Korip bar det
og Giertrud Nielsdaatter tienende Friderich Jørgensen holdt
huen.

Ao 1762.
1 Taksigelsens fest d: 11 Febr: blev eet uægte drenge-barn døbt
og kaldet N iels. Moderen var Else M argretha da til huuse hos
Rasmus Pedersøn huusmand i Avedøre. Til barnefader blev ud
lagt Ole Nielsøn Landsoldat af det Khvnske compagnie, da tie
nende Knud Michelsøn i Avedøre. Fadderne vare Ole Pedersøn
gaardm : i Avedøre, Ole Larsøn gaardmand i Glostrup udnævnet,
Jens Nielsøn Skoemagers hustrue i Avedøre som bar det og Pe
der Bentsøn huusm : hustrue sammesteds. [Moderen ikke intro
duceret] .
2 2den Søndag i fasten d : 7 Martij blev Lars Olsøn gaardm : daat
ter i Eigby døbt og kaldet P e rn ille . Fadderne vare Peder An
dersøn gaardm: i Eigby, Anders afg: Anders Erichsens søn,
Peder Olsøn barnets farbroder, Jens Christensen gaardm: hu
strue sammesteds bar det, og Johanna Jens Christensens stif
daatter holdt huen.
3 Midfaste Søndag d : 20 Martij blev Hans Madsøn gaardm : søn i
Avedøre døbt og kaldet C h o rt. Fadderne vare Knud Michelsøn,
Ole Pedersøn, Morten Andersøn gaardmænd, madm : Korip bar
det og Ebbele Knud Michelsøns stifdaatter holdt huen.
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4 Palme-Søndag [4/4] blev Lars Nielsøn huusmands daatter af
Vessinge døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare skolemester
Rejsen, Niels Rasmusøn, Niels Christensøn Bødker, Hans Povelsøn gaardm: hustrue bar det og Ole Madsøn gaardm: stifdaatter i Vessinge Dorthe holdt huen.
5 Tiirsdagen d : 6 Apr : blev sognepræstens hr : Aagaards søn døbt
og kaldet C h ris tia n . Samme blev fød Løver dagen tilforn d: 3
ejusdem kl: 9 ^ om aftenen. Fadderne vare h r: Gregers Heerfordt sognepræst til Sengeløse meenighed, monsieur Jens Horneman hørkræmer i Khvn., monsieur Povel Zacharias Grønvold
catechet og skoleholder til een af guarnisonens skoler i Khvn.,
halv-broder til barnets moder, præstens søster frue Sophia Bor
re bar det og j omfrue Thura da værende i huuse hos provst
Dorscheus i Ballerup holdt huen.
6 1ste Søndag efter paaske [18/4] blev Christen Hansøn gaardm:
søn i Eigby døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare Hans Jensøn,
Christopher Nielsøn gaardmænd i Eigby, Herman Andreasøn
huusmand, Rasmus Hansøn gaardmands hustrue bar det og
Karen Lars Jørgensens daatter holdt huen.
7 Dom: 7 p: Trin: d: 25 Julij blev Peder Andersøn huusmands
daatter i Avedøre døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare Jens
Larsøn gaardmand i Riisbye, Mads Jensøn t: fogden Anders
Pedersøn i Avedøre, Jørgen Rasmusøn huusmands søn samme
steds, Jens Larsøn gaardm : hustrue i Riisbye bar det, og Meinert Albertsdaatter t : fogden i Avedøre holdt huen.
8 Dom: 12 p: Trin: d: 29 Aug: blev Herman Andreasøn huus
mands første-fødde daatter døbt og kaldet B odild. Fadderne
vare monsr: Povel Nyegaard boende paa Nørre-Broe, Andreas
Hermandsøn Tingmand, Niels Christopherson gaardmand i Eig
by, madm: Nyegaard bar det og j omfrue Else Maria Grønberg
holdt huen.
9 Dom : 22 p : Trin : d : 7 Nov : blev Ole Svendsøn huusmands søn i
Glostrup døbt og kaldet Svend. Fadderne vare Peder Knudsøn
huusmand i Glostrup, Anders Povelsøn tienende præsten, præ
stekonen bar det og Anna Pedersd : tienende præsten holdt huen.
10 Dom: 23 p: Trin: d: 14 Nov: blev Hans Hendrich Andreasøn
gaardm: søn i Eigby døbt og kaldet H e n d ric h . Fadderne vare
Jens Hansøn, Peder Hansøn gaardmænd og Herman Andreasøn
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huusmand i Eigby, præstekonen bar det og Kirsten Zachariædaatter holdt huen.
Dom: Ima Adv: [28/n ] blev Rasmus Pederson huusmands daatter i Avedøre døbt og kaldet M aren. Fadderne vare Peder Larsøn huusmands stifsøn Hans, Jens Nielsøn Skoemager i Aved
øre, Lars Pedersen gaardm : hustrue bar det, og Lars Pedersøn
gaardm : daatter Maren holdt huen.
Dom : 2da Adv : d : 5te Dec. blev Rasmus Nielsøn huusmands søn
af Vessinge døbt og kaldt L a rs. Fadderne vare skolemester Rejsøn, Mads Larsøn gaardmand i Hersted-øster, Ditløv Olsøn
huusmand i Vessinge, Mads Larsøn gaardm : hustrue i Hersted
øster bar det og Christen Jensøn huusm : daatter i Vessinge Kir
stine holdt huen.
Dom: 3tia Adv: [12/12] blev afg. Niels Larsøn huusmands daat
ter af Eigby døbt som blev fød 8te dage efter faderens død. Fad
derne vare Ole Larsøn gaardm : i Avedøre, Peder Andersøn og
Rasmus Hansøn gaardmænd i Eigby, Rasmus Hansøns hustrue
bar det og degnens pige M argretha holdt huen.
Dom: 4 Adv: [19/12] blev Christen Hendrichsøn huusmands søn
i Vessinge døbt og kaldet S ø fren . Fadderne vare Anders An
dersøn gaardmand, Rasmus Nielsøn huusmand begge i Vessinge,
præstekonen bar det og Christen Jensøn huusmands daatter
holdt huen.
2den juuledag E2G/i2] blev Hans Jonasøn gaardmands førstefødde søn døbt og kaldet P e d e r. Fadderne vare Søfren Peder
søn gaardm: i Avedøre, Peder Jonasøn og Albert Jonasøn, fade
rens brødre begge tienende i Bryndbye-Vester, degne konen bar
det og Dorothea Peder Jensøn gaardm : daatter i Glostrup holdt
huen.

Ao 1763.
1 Nyt-aarsdagen [i/x] blev Jens Christensøn huusmands søn af
Vessinge døbt og kaldet P e d e r. Fadderne vare Peder Albertsøn
gaardmand i Vessinge, Christen Hendrichsøn og Christen Jen
søn huusmænd sammesteds, præstekonen bar det og Christen
Jensøn huusmands daatter Kirstine holdt huen.
2 H : 3 kongers dag E6/i.] blev Anders Andersøn gaardmands førstefødde daatter af andet ægteskab døbt og kaldet Sidse. Fad-
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derne vare Peder Johansøn gaardmand i Rødoure, skolemester
Reisen, Peder Hansøn og Peder Albertsøn gaardmænd i Vessinge, præstekonen bar det og Ole Madsøn gaardm : daatter Dorthe
holdt huen.
1ste Søndag efter h: 3 k: dag [9/j] blev Lars Hansøn gaardmands daatter døbt og kaldet A nna. Fadderne vare Anders Pedersøn Fogeden i Avedøre, Søfren Pedersøn gaardmand samme
steds, Peder Jensøn gaardmand i Glostrup, Anders Pedersøn Fo
gedens hustrue bar det og Peder Jensøn gaardmands daatter i
Glostrup Dorthe holdt huen.
Dom : Sexagesima d : 6 Febr : blev Anders Erichsøn huusmands
daatter i Eigby døbt og kaldet G ie rt rud. Fadderne vare sme
den Jørgen Berthelsøn, Søfren Johansøn tienende Lars Olsøn
gaardm: i Eigby, præstekonen bar barnet og Benthe Jørgensd:
tienende Peder Erichsøn holdt huen.
3die Søndag i fasten d : 6 Martij blev Ditløv Olsøn huusm : daat
ter i Vessinge døbt og kaldt J o h a n n a . Fadderne vare Lars Jen
søn og Rasmus Nielsøn huusmænd, præstekonen bar det og Chri
sten Ibsøn Bødkers daatter holdt huen.
Mariæ bebudelsesdag d. 25 Martij blev afgangne Peder Knudsøn
huusm: søn i Glostrup P e d e r døbt, som blev fød efter faderens
død. Fadderne vare Hans Jonasøn og Anders Ibsøn gaardmænd
i Glostrup, præstekonen bar det, og moderens søster tienende hr :
Jeger i Valensbech holdt huen.
4de Søndag efter paaske d: 1ste Maj i blev Søfren Olsøn gaard
mands daatter i Vessinge døbt og kaldet J o h a n n a . Fadderne
vare skolemester Rej søn, Lars Olsøn gaardm : i Eigbye, Anders
Andersøn gaardm : i Vessinge, præstekonen bar det og Johanna
Jens Christensen gaardm : stifdaatter i Eigbye holdt huen.
Dom: Ima p: Trin: d: 5 Junij blev Peder Larsøn gaardmands
søn i Vessinge døbt og kaldt L a rs. Fadderne vare skolemester
Rejsøn, Søfren Olsøn gaardmand og Lars Jensøn huusmand i
Vessinge, præstekonen bar det og Anna Ibsdaatter i Bryndbyeøster holdt huen.
Dom: 6te p: Trin: d: 10 Julij blev Christen Rasmusøn huus
mands daatter i Glostrup døbt og kaldt K irs te n . Fadderne
Niels Johansøn, Povel Rasmusøn og Anders Andersøn gaard
mænd i Glostrup, præstekonen bar det og Anna Rasmusdaatter
holdt huen.
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10 Augusti maaneds bededag d : 4. blev Johan Martin Skoemagers
søn døbt og kaldt H an s Jacob. Fadderne vare skolemester Reisøn, m sr: Marchmand i præstegaarden, Peder Jensøn gaardmand i Glostrup, madm : Korip bar det, og Ole Larsøn gaardm :
daatter Karen holdt huen.
11 Dom : 10 p : Trin : d : 7 Aug : blev Peter Jonasøn huusm : daatter
i Glostrup døbt og kaldet E llen. Fadderne vare Jonas Albertsøn
barnets far-fader huusm : i Avedøre, Albert Jonasøn tienende i
Bryndbye-Vester, Ole Larsøn gaardm: i Glostrup, madm Korip
bar det og M argaretha Peder Jensøn gaardm: daatter holdt
huen.
12 Dom: 11 p: Trin: d: 14 Aug: blev Knud Michelsøn gaardm:
daatter i Avedøre døbt og kaldet E s th e r. Fadderne vare foge
den Anders Pedersøn, Søfren Pedersøn og Hans Madsøn gaardmænd i Avedøre, præstekonen bar det og M argaretha Peder
Rasmusøn gaardm : daatter holdt huen.
13 Dom : 13 p : Trin : d : 27 Aug : blev Jens Pedersøn gaardm : søn i
Vessinge døbt og kaldt Ole. Fadderne vare Friderich Jørgensøn,
Jens Mogensøn gaardmænd i Vessinge, Peder Nielsøn tienende
Jens Pedersøn, skolemester Rejsøns hustrue bar det og Giertrud
Nielsd : moderens søster holdt huen.
14 Dom: 21 p: Trin: d: 23 Octobr blev Niels Olsøn huusmands søn
i Avedøre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Anders Pedersøn
Fogeden, Jacob Andersøn huusmand i Avedøre, Jens Andersøn
huusmand i Bryndbye-øster, degnekonen bar det og Christen
Søfrensøn gaardm : daatter Apollone holdt huen.
15 Dom : 24 p : Trin : d : 13 Nov : blev Jens Nielsøn Skoemagers søn
i Avedøre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Ole Larsøn, Chri
sten Søfrensøn gaardmænd i Avedøre, Søfren Pedersøn Huggere
sammesteds, degnekonen bar det, og moderens søster Sidse
Vognsd : tienende Ole Larsøn gaardmand i Avedøre.
16 Mandagen d: 12 Xbr. Dec. blev i kirken confirmeret præstens
søns daab, som Løverdagen d : 3 ej usdem kl : 1 om eftermiddagen
blev fød og strax for svagheds skyld hiemme-døbt og kaldt Pe
te r A n d re a s Høck. Fadderne vare præstens svoger agent Bor
re, raadmand Suhr og hr : Jæger sognepræst til Valensbech, præ
stens søster frue Borre bar ham, og j omfrue Sophia Margaretha
Heerfordt sognepr : daatter i Høie-Torstrup stod hos.
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Ao 1764.
1 Nyt-aarsdag [i/i] blev Rasmus Pedersøn huusmands daatter i
Avedøre døbt og kaldt M aren. Fadderne vare fogeden Anders
Pedersøn, Lars Pedersøn gaardmand, Peder Larsøn Hugger og
huusmand i Avedøre, madm Korip bar det og fogedens Anders
Pedersøns pige Karen Jørgensd : holdt huen.
2 Taksigelsens fest d: 11 Febr: blev Anders Andersøn gaardm: i
Glostrup førstefødde daatter døbt i Glostrup kirke og kaldet
K a ren . Fadderne vare barnets mor-fader Peder Jensøn, Ole
Larsøn, Anders Ibsøn gaardmænd i Glostrup, fogedens Rasmus
Eschildsøns hustrue bar det, og Margaretha Peder Jensøns daat
ter holdt huen.
3 1ste Søndag i fasten d: 11 Martij blev Niels Nielsøn huusm: søn
i Eigbye døbt og kaldet P ed er. Fadderne Jens Christensøn,
Hans Jensøn og Erich Andersøn gaardmænd i Eigbye, Jens
Christensøns hustrue bar det, og Mette Larsd : tienende Peder
Andersen holdt huen.
4 1ste Søndag i fasten [xl/3] blev og Peder Bendsøn huusm: daat
ter i Avedøre døbt og kaldt Anna. Fadderne vare Ole Andersøn
huusmand i Avedøre, Peder Johansøn tienende Morten Pedersøn
i Hvidoure, Peder Jørgen Rasmusøn huusm : søn i Avedøre, præ
stekonen bar det og Anna Johansdaatter tienende fogeden i Glo
strup holdt huen.
5 Mariæ bebudelses dag d: 25 Martij blev Anders Andersøn
gaardm: søn i Vessinge døbt og kaldet Jo h an . Fadderne vare
m sr: Rejsøn, Niels Madsøn tienende Anders Andersen, Lars
Jensøn huusm:, Søfren Olsøns hustrue bar det, og Poul Rasmusøns søster Anna i Glostrup holdt huen.
6 Mariæ bebudelses dag d: 25 Martij blev Jacob Rasmusøn
gaardm : daatter i Vessinge døbt og kaldet Sidse. Fadderne vare
Rasmus Nielsøn huusm:, Ole Nielsøn tienende Ole Madsøn, og
Nillaus Christensøn tienende Jacob Rasmusøn, præstekonen bar
det, Ole Madsens daatter Maren holdt huen.
7 Samme dag [25/3] blev og døbt Peder Andersøn gaardm : daatter
i Eigby og kaldet Sidse. Fadderne vare Hans Jensøn, Christen
Hansøn og Erich Andersøn gaardmænd i Eigby, Lars Olsøn
gaardm: hustrue bar det, og Jens Christensøns stif daatter Jo
hanna holdt huen.
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8 Mariæ bebudelses [25/3] blev og døbt Kield Rasmusøn huus
mands søn i Avedøre og kaldet A n d ers. Fadderne vare Jørgen
Pedersøn, Søfren Pedersøn og Hans Søfrensøn huusmænd,
madm : Korip bar det og Peder Rasmusøns daatter Margaretha
holdt huen.
9 Samme dag [25/3] blev og døbt Peder Andersøn huusmands dat
ter i Avedøre og kaldet M aren. Fadderne vare Morten Ander
søn, Ole Andersøn gaardmænd og Søfren Pedersøn Huggere,
degnens hustrue bar det og Lars Jensøn Smeds daatter i Valensbech holdt huen.
10 3die Søndag efter paaske d: 13 Maj i blev Hans Hendrich Andreasøn gaardmands søn af Eigbye døbt og kaldt A n d re as.
Fadderne vare Christen Hansøn gaardm: i Eigbye, Peder Jen
søn tienende Rasmus Hansøn, Niels Christensøn huusmand,
præstekonen bar det og Anna Zachariædaatter tienende Peder
Hansøn holdt huen.
11 5te Søndag efter paaske d : 27 Maj i blev Rasmus Hansøn gaardm: daatter i Eigbye døbt og kaldet M aren. Fadderne vare Pe
der Hansøn, Christopher Nielsøn gaardmænd i Eigbye, Peder
Jensøn tienende Rasmus Hansøn, madm: Korip bar det og Kir
sten Lars Olsøn gaardm : daatter holdt huen.
12 6te Søndag efter paaske d: 3 Junij blev Lars Hansøn gaard
mands daatter døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare fogeden
Anders Pedersøn, Ole Larsøn, Hans Madsøn gaardmænd i Aved
øre, fogedens Anders Pedersøns hustrue bar det, og hands stifdaatter holdt huen.
13 Dom: Trin: d: 17 Junij blev Ole Andersøn gaardmands søn i
Avedøre døbt og kaldet R asm us. Fadderne vare Niels Nielsøn
gaardmand, Jørgen Pedersøn huusmand, Rasmus Rasmusøn
tienende Ole Andersøn, barnets morbroder, degnens hustrue bar
det og Lars Pedersøns daatter holdt huen.
14 St: Hans dag d: 24 Junij blev Johannes Rasmusøn gaardm:
daatter i Vessinge døbt og kaldet M aren. Fadderne vare Ole
Rasmusøn huusm: i Valensbech, Søfren Nicolajsøn tienende
Hans Povelsøn og Hans Hansøn tienende Johannes Rasmusøn i
Vesinge, Søfren Olsøn gaardm : hustrue sammesteds bar det, og
Rasmus Olsøn gaardm: daatter Karen i Valensbech holdt huen.
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15 Dom: 6 p: Trin: d: 28 Julij blev Ole Larsøn gaardm: daatter i
Avedøre døbt og kaldt M a rg re th a . Fadderne vare Knud Michelsøn og Søfren Pedersøn gaardmænd i Avedøre, Niels af g:
Anders Mogensøn huusm: søn sammesteds, præstekonen bar
det, og Peder Rasmusøn gaardm : daatter Margretha holdt huen.
16 8 p : Trin : d : 12 Aug : blev Niels Christopherson gaardm : søn i
Eigbye døbt og kaldet H ans. Fadderne vare Hans Jensøn
gaardm :, Søfren Truelsøn Smed, Hendrich Zachariasøn tienende Erich Andersen, præstekonen bar det og Anna Zachariæd:
tienende Peder Hansøn holdt huen.
17 Dom: 15 p: Trin: d: 30 7tbr: [30/9] blev Friderich Jørgensøn
gaardm: daatter i Vessinge døbt og kaldet A nna. Fadderne
vare Jens Pedersøn og Hans Povelsøn gaardmænd, Peder Nielsøn tienende Frid: Jørgensøn, skolemester Rejsens hustrue bar
det og Ole Madsøn gaardmands daatter Maren holdt huen.
18 Dom : 18 p : Trin : d : 21 8br : [21/iol blev Hans Madsøn gaardm :
daatter i Avedøre døbt og kaldt E llen. Fadderne vare Ole Mad
søn, gaardm: i Vessinge, fogeden Anders Pedersøn i Avedøre,
Søfren Pedersøn Huggere sammesteds, madm : Korip bar det og
Knud Michelsøn gaardm : stifdaatter Ebele holdt huen.
19 Dom: 22 p: Trin: d: 18 Nov: blev Anders Andersøn huusm:
daatter i Glostrup døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare Pe
der Jensøn og Anders Ibsøn gaardmænd i Glostrup og Niels
Jensøn huusmand sammesteds, madm : Korip bar det og Johanna
Ibsdaatter holdt huen.
20 Dom : 23 p : Trin : d : 25 Nov : blev Jens Hansøn gaardm : førstefødde een daatter i Eigbye døbt og kaldet B odild. Fadderne
vare Hans Jensøn, Rasmus Hansøn, Peder Hansøn gaardmænd
i Eigbye, madm : Korip bar det og Kirsten Hans Jensøns daat
ter tienende i Husum holdt huen.
21 Dom: 2da Adv: d: 8 8br: [maa være !,/12] blev Rasmus Jensøn
huusmands daatter i Vessinge døbt og kaldt In g e r. Fadderne
vare Johannes Rasmusøn og Niels Rasmusøn gaardmænd i Ves
singe, Lars Jensøn huusmand sammesteds, madm: Korip bar
det og Johanna Hans Rasmusøn gaardm : stifdaatter holdt huen.
22 Dom: 3tia Adv: [1K/12] blev Anders Ibsøn gaardm: førstefødde
daatter i Glostrup døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare foge
den Rasmus Eschildsøn, Peder Jensøn barnets mor-fader og
29
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Ole Larsøn gaardm: i Glostrup, fogedens Rasmus Eschildsens
hustrue bar det og Johanna Ibsdaatter barnets faster holdt huen.
Dom : 4ta Adv : d : 23 Decembr : blev Christen Hansøn gaardm :
søn i Eigbye døbt og kaldet S ø fren . Fadderne vare Peder Han
søn gaardm: i Vessinge, Hans Jensøn og Jens Hansen gaardmænd i Eigbye, madm : Korip bar det, og Lars Jørgensens daatter Karen holdt huen.
Samme dag [23/12] blev og døbt smedens Søfren Truelsøns søn
i Eigbye og kaldet T ru els. Fadderne vare Erich Andersøn, Pe
der Andersøn og Poul Ibsøn gaardmænd i Eigbye, degnekonen
bar det og Jens Christensøns gaardm: daatter Johanna holdt
huen.
3die juuledag d: 27 Xbr: blev Herman Andreasøn huusm: daat
ter i Eigbye døbt og kaldet K aren. Fadderne vare Christen
Hansøn gaardmand, Andreas Hermandsen Tingmand og smeden
Søfren Truelsøn alle i Eigbye, præstekonen bar det og Maren
Andreas Hermandsøns daatter holdt huen.
Søndagen efter juul [30/12] blev Niels Christensen huusmands
søn i Eigbye døbt og kaldet C h riste n . Fadderne vare Hans
Jensøn, Jens Hansøn gaardmænd, Eiglert Eiglertsøn huusmand
alle af Eigbye, degnekonen bar det og Anna Zachariæd : tienende
Christen Hansen gaardm : i Eigbye holdt huen.

Ao 1765.
1 3die Søndag efter h: 3 k: dag d: 27 Jan : blev Ole Pedersen
gaardm: søn i Avedøre døbt og kaldet N iels. Fadderne vare
Peder Pedersen, Anders Jacobsen gaardmænd, og Søfren Var
tovs Peder Søfrensøns søn i Avedøre, præstekonen bar det og
Ole Pedersens daatter Birthe holdt huen.
2 1ste Søndag i fasten d: 24 Febr: blev Ditlev Olsøn huusmands
daatter i Vessinge døbt og kaldet B odild. Fadderne vare Niels
Pedersøn gaardmand i Vessinge, unge Lars Jensøn huusmand
sammesteds, præstekonen bar det og Johan Pedersen huusm:
daatter Anna tienende degnen holdt huen.
3 Torsdagen d: 21 Martii 4de prædike dag i fasten blev Anders
Andersen gaardm: søn J o h a n i Vessinge døbt. Fadderne vare
Peder Hansøn, Niels Pedersøn gaardmænd, Niels Bødker, Søfren
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Olsøn gaardm : hustrue bar det og Maren Ole Madsøn gaardm :
stifd : holdt huen.
Langfredag d: 5 A pr: blev Niels Nielsøn gaardm: søn i Aved
øre, som strax efter fødselen døde, hiemmedøbt og kaldet C h ri
sten .
Dom: Qvasimodog: d: 14 A pr: blev Mads Nielsøn gaardm: førstefødde daatter i Avedøre døbt og kaldet M a rg a re th a . Fad
derne vare Anders Jacobsøn, Morten Andersøn gaardmænd,
Jørgen Pedersøn huusmand, degnekonen bar det, og Anna Niels
Nielsøn gaardm : daatter holdt huen.
3die Søndag efter paaske d: 28 A pr: blev Christian Friderichsøn indsidders daatter i Avedøre døbt og kaldt M aren K ir
s tin a . Fadderne vare Anders Jacobsøn gaardm: i Avedøre,
Kield Rasmnsen huusm: hustrue, fogedens Anders Pedersens
daatter Anna, barnets faders moster Anna Margaretha tienende
i Khvn. bar det og Birthe Ole Pedersen gaardm : d : holdt huen.
Dom: 3tia p: Trin: d: 23 Junij blev Peter Jonasøn præstegaardens huusm : daatter døbt og kaldt M aren. Fadderne vare Jonas
Albertsøn barnets far-fader huusm: i Avedøre, Anders Ander
søn gaardm : i Glostrup, Morten Ole Larsøn gaardm : søn, degne
konen bar, og Peder Jensøn gaardm: daatter Inger i Glostrup
holdt huen.
St: Hansdag d: 24 Junij : blev Hans Rasmusøn gaardm: søn i
Vessinge døbt og kaldet H ans. Fadderne vare Ole Rasmusøn
Hugger og huusm: i Vessinge, unge Lars Jensøn huusm: søn
Jens, Søfren Olsøn gaardm : sammesteds, madm : Korip bar det
og Johanna Hans Rasmusøns stif daatter holdt huen.
Torsdagen d: 18 Julij blev sognepræstens daatter A n n a E lis a 
b e th døbt, som foregaaende Søndag Dom: 6ta p: Trin: d: 14
Julij kl : 2 eftermiddag blev fød. Fadderne vare præstens svogre,
hof-agent Borre, raadmand Johan Peter Suhr, og magr : Olrog
med-tiener til Trinitatis meenighed i Khvn., præstens søster
rue Anna Dorothea Suhr bar det og præstens ældste daatter af
første ægteskab Cæcilia Aagaard holdt huen.
Dom : 8 p : Trin : d : 28 Julij blev Lars Christensøn gaardm : førstefødde søn døbt og kaldet Søf ren. Fadderne vare barnets
mor-fader Lars Pedersøn og morbroder Peder Larsøn gaard
mænd i Avedøre, Søfren Pedersøn gaardm : sammesteds, degne
konen bar det og Lars Pedersøns daatter Anna holdt huen.
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11 Dom: 12 p: Trin: d: 20 Aug: blev Ole Svendsøn huusmands
daatter i Glostrup døbt og kaldet B irth e C a th a rin a . Fadder
ne vare Anders Ibsøn gaardm:, Niels Jensøn huusmand begge i
Glostrup, præstekonen bar det og gaardm : Peder Jensens daat
ter Inger holdt huen.
12 Dom: 15 p: Trin: d: 16 Septbr: blev Jacob Rasmusøn gaardm:
daatter i Vessinge døbt og kaldet Sidse. Fadderne vare Niels
Pedersøn og Peder Larsøn gaardmænd i Vessinge, madm: Korip
bar det og Ole Madsøn gaardm : stif daatter holdt huen.
13 Dom : 20 p : Trin : d : 20 Octobr : blev Peder Larsøn gaardmands
søn i Vessinge døbt og kaldet Jeppe. Fadderne vare Anders
Andersøn gaardm:, Lars Jensøn og Hans Rasmusøn huusmænd,
Hans Povelsøn gaardmands hustrue i Vessinge bar det og af g.
Jeppe Boemands daatter i Bryndbye-øster holdt huen.
14 Dom: 22 p: Trin: d: 3 Novembr: blev Hans Rasmusøn huus
mands førstefødde dotter i Vessinge døbt og kaldet M a rg a re 
th a. Fadderne vare monsr: Ernst Hauber, monsr: Wilhelm
Lindeman, monsr: Friderich Trant, madm: Catharina Ander
søns bar det og j omfrue Margaretha Trant holdt huen, alle af
Khvn. [I Margen] Død.
15 Dom : 23 p : Trin : d : 10 Nov : blev Niels Jensøn huusmands dot
ter af Glostrup døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare fogeden
Rasmus Eschildsøn og Peder Jensøn gaardm : i Glostrup, madm :
Korip bar det og degnens pige Anna Johansdaatter holdt huen.
16 Dom: Ima Adventus d: 1 Xbr. t 1/^ ] blev Jens Christensøn
huusm: daatter af Vessinge døbt og kaldet M aren. Fadderne
vare Peder Hansøn gaardmand og Christen Jensøn huusm:
begge i Vessinge, Lars Christopher søn huusmand i Skovlunde,
skolemester Rejsøns hustrue bar det og Margaretha Christen
Jensøn huusm : daatter holdt huen.
17 Dom: 3tia Adv: d: 15 Xbr. [15/12] blev Johannes Rasmusøn
gaardmands søn i Vessinge døbt og kaldt H ans. Fadderne vare
Friderich Jørgensøn, Anders Andersøn og Ole Madsøn gaard
mænd i Vessinge, præstekonen bar det og Johannes Rasmusøns
søster i Valensbech holdt huen.

Ao. 1766.
1 Dom: Ima p: Epiph: d: 12 Jan: blev Søfren Olsøn gaardmands
søn døbt og kaldet C h ris te n . Fadderne vare Anders Andersøn,
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Hans Poulsøn og Niels Pedersøn gaardmænd i Vessinge, madm :
Korip bar det og Johanna Jens Christensen gaardm: stifdaatter
i Eigbye holdt huen.
Dom: 7tuagesima [26/j] blev Jens Hansøn gaardm: daatter i
Eigby døbt og kaldet In g e b o rre . Fadderne vare Hans Jensøn,
Peder Hansøn gaardmænd i Eigbye og Claus Christiansøn mor
broderen, madm: Korip bar det og Hans Jensens stifdaatter
Kirsten holdt huen.
Mariæ rens: dag d: 2 Febr: blev Hans Hendrich Andreasøns
gaardm: daatter i Eigbye døbt og kaldt In g e b o rre . Fadderne
vare Jens Hansøn, Erich Pedersøn gaardmænd og Hendrich Zachariasøn tienende Erich Pedersøn, hvis tienestepige Anna Zachariæd : holdt huen og præstekonen bar det.
3die Søndag i fasten d : 2 Martij blev Anders Jacobsøn gaardmands første-fødde søn i Avedøre døbt og kaldt H ans. Fadderne
vare Søfren Pedersøn og Ole Pedersøn gaardmænd i Avedøre og
Lars Søfrensøn tienende Peder Larsøn sammesteds, madm:
Korip bar det og Anna gaardmand Niels Nielsøns stifdaatter
holdt huen.
5te Søndag i fasten d : 16 Martij blev Rasmus Jensøn huusmands
daatter i Vessinge døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare Søfren
Olsøn gaardmand, unge Lars Jensøn huusmand og Ditløv Olsøn
huusmands hustrue alle i Vessinge, madm: Korip bar det og
Jens Mogensøn gaardmands daatter sammesteds holdt huen.
Mariæ bebudelsesdag d: 22 Martij [normalt 25/3] blev Peder
Andersøn gaardmands daatter i Eigbye døbt og kaldt Bodild.
Fadderne vare Jens Hansøn, Christen Hansøn gaardmænd i
Eigbye og Søfren afg. Anders Erichsøn gaardm: søn, præste
konen bar det og fogedens Jens Christensøns stifdaatter Mette
holdt huen.
2den paaskedag d : 31 Martij blev Rasmus Pedersøn huusmands
daatter i Avedøre døbt og kaldt E lse. Fadderne vare Anders
Jacobsøn gaardmand i Avedøre, Peder Bendsøn huusm: sam
mesteds og Hans Rasmusøn barne-faderens halv-broder, madm :
Korip bar det og Anna Lars Pedersen gaardm: daatter holdt
huen.
Dom: Qvasimodog: [6/4] blev Erich Pedersøn gaardmands før
stef ødde søn i Eigbye døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare Lars
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Olsøn, Peder Andersøn, Jens Hansøn gaardmænd i Eigbye,
madm: Korip bar det og Johanna Hans Rasmusøn gaardm:
stifd : i Vessinge holdt huen.
4de Søndag efter paaske d: 28 Apr: [maa være 27/4] blev Jens
Pedersøn gaardm: søn i Vessinge døbt og kaldt Ole. Fadderne
vare Anders Ander søn, Niels Pedersøn gaardmænd i Vessinge
og smeden Hans Mathiasøn i Glostrups huuset, skolemester Rej
sens hustrue bar det og Jens Mogensøns daatter Karen holdt
huen.
Dom: 2da p: Trin: d: 8 Junij blev Christen Rasmusøn huusm:
søn i Glostrup døbt og kaldet Ole. Fadderne vare Niels Johansøn gaardm: i Glostrup, Anders Andersøn og Hans Jonasøn
gaardmænds hustruer sammesteds, degnens hustrue bar det, og
Anna Rasmusd: tienende broderen Povel Rasmusøn gaardm: i
Glostrup holdt huen.
Dom : 4ta p : Trin : d : 22 Junij bleve følgende 2de børn døbte
1] gaardmand Lars Olsøns i Eigbye og kaldet Jo h a n n a . Fad
derne vare Peder Andersøn, Erich Andersøn gaardmænd i Eig
bye og Peder Olsøn faderens broder, madm : Korip bar det, og
Hans Rasmusøn gaardm: stifdaatter i Vessinge Johanna Olsdaatter holdt huen.
2] Huusmand Niels Nielsøns daatter i Eigbye og kaldt M ette.
Fadderne vare Hans Jensøn, Jens Hansøn gaardmænd og Claus
Christianson tienende Christen Hansøn, fogedens Jens Christen
sons hustrue bar det, og hands stif datter Johanna Larsdaatter
holdt huen.
Dom: 5ta p: Trin: d: 29 Junij blev Rasmus Hansøn, gaardm:
daatter i Eigbye døbt og kaldet M a rg re th a . Fadderne vare
Jens Hansøn, Povel Ibsøn og Niels Christopherson gaardmænd
i Eigbye, fogedens Jens Christensons hustrue bar det, og sam
mes stifdaatter Mette holdt huen.
Dom: 10 p: Trin: d: 3 Aug: blev Peder Andersøn huusm: søn i
Avedøre døbt og kaldet A nders. Fadderne vare Jørgen Rasmu
søn huusmand,Søfren Nielsøn tienende Knud Michelsøn, Lars
Søfrensøn huusm : hustrue bar det, og gaardm : Knud Michelsøns
stifd : Eble holdt huen.
Dom : 11 p : Trin : d : 10 Aug : bleve følgende 2de børn døbte
1] Anders Ander søn gaardm: søn i Vessinge og kaldt L ars.
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Fadderne vare skolemester Rejsen, Peder Hansøn og Hans Povelsøn gaardmænd i Vessinge, Søfren Olsøn gaardmands hustrue
i Vessinge bar det og Peder Johansøns daatter Kirsten i Rødoure holdt huen.
2] Peder Hansøn gaardm: daatter i Eigbye og kaldt K aren .
Fadderne vare Rasmus Hansøn, Hans Hendrich Andreasøn og
Niels Christopherson gaardmænd i Eigbye, Rasmus Hansøns
hustrue bar det og Mette Larsd : Jens Christensens stifdaatter
holdt huen.
Fredagen d : 19 7tbr. [19/9] blev præsten fød een søn, som sam
me dag blev hiemmedøbt og kaldet Jo h a n P e te r B o rre. Hand
døde førend hands daab i kirken bleve confirmeret.
Michelsdag d: 29 7tbr: [29/9] blev Hans Madsøn gaardmands
søn i Avedøre døbt og kaldt C hort. Fadderne vare Morten An
dersøn, Lars Christenson gaardmænd og Søfren Pedersøn Hug
gere, degnekonen bar det og Knud Michelsøns stifdaatter Ebele
holdt huen.
Alle helgens dag d : 1 Nov : blev Peder Bendsøn huusmands daat
ter i Avedøre døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare Ole Søfren
søn gaardmand i Avedøre, Peder Andersøn og Rasmus Pedersøn
huusmænds hustruer, skoemageren Jens Nielsøns hustrue bar
det og moderens søster Anna Johansdaatter holdt huen.
Torsdagen d : 6 Nov : blev Johan Christensen huusmands daatter
i Vessinge døbt og kaldet M aren. Fadderne vare skolemester
Rejsøn, Hans Christensen, faderens broder tienende i præstegaarden, skolemester Rejsens hustrue bar det, og Ole Madsøn
gaardmands daatter Maren holdt huen.
Dom : Ima Adv : d : 29 Nov : blev Ditlev Olsøn huusmands daatter
i Vessinge døbt og kaldt J o h a n n a . Fadderne vare Niels Pe
dersøn og Jens Pedersøn gaardmænds hustruer, Karen af g. Jens
Mogensens daatter og Ingeborre Ole Rasmusøn huusm : daatter
Johanna Olsdaatter holdt huen.
Dom: 2da Adv: d: 7 X br: [7/12] blev Anders Andersøn gaard
mands søn i Glostrup døbt og kaldet A n d ers. Fadderne vare
Rasmus Eschildsøn og Hans Jonasøn gaardmænd i Glostrup og
Peder Ibsøn tienende Rasmus Eschildsøn, præstekonen bar det
og gaardmand Peder Jensøns daatter Inger holdt huen.
Dom : 3tia Adv : d : 15 Xbr : [15/12] blev Kield Rasmusøn huusm :
søn i Avedøre døbt og kaldet R asm us. Fadderne vare Lars An-
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dersøn huusm : i Avedøre moderens broder, Peder Rasmusøn og
Ole Pedersøn gaardmænd sammesteds, madm : Korip bar det og
Anna Hans Søfrensøn huusm : stifdaatter holdt huen.
24 Dom : 4ta Adv : d : 21 Xbr : [21/12] blev Jens Christensen huusm :
daatter i Vessinge døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare Peder
Larsøn gaardmand og Lars Christopherson indsidder hos Jens
Christenson, præstekonen bar det og præstens pige Johanna
Andersd : holdt huen.

Ao 1767.
1 Nyt-aarsdagen [ i/J blev smedens Søfren Truelsøns i Eigby
daatter døbt og kaldt K aren. Fadderne vare Hans Jensøn, Niels
Christopherson gaardmænd, Hermand Andreasøn Tingmand,
degnens hustrue bar det og Anna Poul Ibsøn gaardm : daatter i
Eigbye holdt huen.
2 Mariæ renselsdag d : 2 Febr : blev Friderich Jørgensen gaardm :
søn i Vessinge døbt og kaldt H ans. Fadderne vare Niels Ras
musen gaardm: i Vessinge, Christen Jensøn huusm: samme
steds, Ole Jensøn tienende Friderich Jørgensen, skolemester
Rejsøns hustrue bar det og Jens Pedersen gaardm: daatter Jo
hanna holdt huen.
3 Søndagen Sexagesima d : 22 Febr : blev eet uægte pigebarn døbt
og kaldt K aren. Moderen var Johanna Jeppe Andersøn gaardm :
daatter i Glostrup, som i sin tieneste i Eigbye blev besvangret
af Erich Andersøn gaardm : sammesteds, hvor hun tiente. Fad
derne vare begge moderens brødre Anders Ibsøn gaardm : i Glo
strup og Peder Ibsøn tienende Rasmus Eschildsøn gaardm: i
Glostrup, een del af meenigheden som var tilstede vare og vidner
til dets daab, degnekonen bar det.
4 1ste Søndag i fasten [s/3] bleve efterfølgende 2de børn døbte
Peder Andersøn gaardm: daatter i Eigbye og kaldet K aren .
Fadderne vare Jens Christenson Foged, Erich Andersøn gaard
mænd i Eigbye, Hermand Andreasøn Tingmand, præstekonen
bar det og Johanna Hans Rasmusøn gaardm: stifdaatter i Ves
singe holdt huen.
5 Saiwne dag d: 8 Martij Rasmus Jensøn huusmands daatter i
Vessinge og kaldt K irs te n . Fadderne vare skolemester Rejsøn,

Daab 1767

6

7

8

9

10

11

12

457

Johannes Rasmusøn gaardm: i Vessinge, Rasmus Nielsøn huusmand sammesteds, degnekonen bar det, og Apollone Christensd :
tienende Søf ren Olsøn gaardm: i Vessinge holdt huen.
3die Søndag i fasten d: 22 Marti j blev Johannes Rasmusøn
gaardmands daatter i Vessinge døbt og kaldt M a rg a re th a .
Fadderne vare Anders Andersøn, Ole Madsøn, Niels Rasmusøn
gaardmænd, præstekonen bar det og Karen Rasmus Olsøns daat
ter i Valensbech holdt huen.
1ste Søndag efter paaske d : 26 Apr : blev følgende 2de børn døb
te: Rasmus Eschildsøn gaardm: søn i Glostrup Og kaldt H ans.
Fadderne vare Ole Larsøn, Anders Ibsøn gaardmænd i Glostrup,
Peder Ibsøn tienende Rasmus Eschildsøn, præstekonen bar det
og Peder Jensøn gaardm : daatter Inger holdt huen.
2] Lars Hansøn gaardm: søn i Avedøre Og kaldt H ans. Fadder
ne vare Søfren Pedersen gaardm: i Avedøre og Mads JenSøn
tienende fogeden Anders Pedersøn, Anders Pedersens hustrue
bar det og hands stifdaatter Anna Marggr : holdt huen.
3die Søndag efter paaske d: 10 Maji blev Søfren Olsøn gaardm:
søn i Vessinge døbt og kaldt C h riste n . Fadderne vare Jens
Christensøn Fogeden og Peder Andersøn gaardmænd i Eigbye
og Hans Nielsøn tienende Søfren Olsøn, skolemester Rejsøns
hustrue bar det og Apollone Christensd : tienende Søfren Olsen
holdt huen.
Dom: Trin: d: 14 Junij blev Peder Larsøn gaardm: daatter i
Vessinge døbt og kaldt M aren. Fadderne vare Peder Hansøn,
Jens Christensøn, Anders Andersøn gaardmænd i Vessinge,
madm : Korip bar det og Ingeborre Jespersdaatter tienende Pe
der Larsøn holdt huen.
Dom: 1 p: Trin: d: 21 Junij blev Morten Hansøn huusm: søn i
Glostrup døbt og kaldt A n d ers. Fadderne vare Hans Jonasøn
gaardm: i Glostrup, Christen Rasmusøn huusmand, præsteko
nen bar det og Niels Johansøn gaardm : daatter i Glostrup Anna
holdt huen.
Dom: 11 p: Trin: d: 30 Aug: blev Anders Ibsøn gaardm: søn i
Glostrup døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare Rasmus Eschild
søn gaardmand i Glostrup, Peder Ibsøn tienende Rasmus
Eschildsøn og Søfren Nicolaj søn tienende Anders Ibsøn, madm:
Korip bar det og Inger Pedér Jensøn gaardm : daatter i Glostrup
holdt huen.
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13 Dom: 12 p: Trin: d: 6 Septbr: blev Anders Andersøn gaardmands søns daab af Vessinge confirmeret i kirken, som tilforn
var hiemmedøbt og kaldet L a rs. Fadderne vare Niels Pedersøn,
Peder Larsøn gaardmænd i Vessinge og Hans Povelsøn, da tienende Anders Andersøn, skolemester Rejsøns hustrue bar det.
14 Dom: 15 p: Trin: d: 27 Septbr: blev Christen Jensøn gaardm:
førstefødde af Vessinge døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare
skolemester Rejsøn, Frider ich Jørgensøn gaardm: i Vessinge,
Rasmus Nielsøn huusmand sammesteds, Esbøn Larsøn gaardm:
hustrue af Bryndbye-øster bar det og afgangne Jens Mogensøns
daatter holdt huen.
15 Dom : 17 p : Trin : d : 11 Octobr : blev Hermand Andreasøn huusmands søn af Eigbye døbt og kaldet E s child. Fadderne vare
Peder Andersøn gaardmand i Eigbye, Andreas Hermandsøn
barnets far-fader huusmand sammesteds, Anders Andreasøn
huusmand i Ballerup, madm : Korip bar det og Maren Andreas
Hermandsøns daatter holdt huen.
16 Dom: 18 p: Trin: d: 18 Octobr: blev Hans Poulsøn gaardmands
søn i Vessinge døbt og kaldt Poul. Fadderne vare skolemester
Rejsøn, Hans Mathiasøn Smed i Glostrups-huuset, Søfren Niel
søn tienende Hans Poulsøn, præstekonen bar det og Elleonora
Nicolaidaatter tienende i præstegaarden holdt huen.
17 Dom : 19 p : Trin : d : 25 Octobr : lod præstens karl Anders Poul
søn døbe sin søn, som blev kaldt P e te r A n d re as. Fadderne
vare faderens broder Christen Poulsøn i Eigbye, Hans Poulsøn
tienende Knud Michelsøn i Avedøre, moderens broder Ole Chri
sten Hansøn gaardm : søn i Hersted-øster, madm : Korip bar det
og faderens søster Anna Poulsdaatter holdt huen.
18 Dom : 23 p : Trin : d : 22 Nov : blev Niels Christophersen gaardm :
daatter i Eigbye døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare Søfren
Andersøn, Rasmus Hansøn gaardmænd, Lars Nielsen huusmand
i Eigbye, madm : Korip bar det og moderens søster Anna Zachariæd : tienende i Eigbye holdt huen.
19 Dom: Ima Adv: d: 29 Nov: blev Christen Hansøn gaardm:
daatter i Eigbye døbt og kaldt M aren. Fadderne vare Peder
Hansøn gaardmand i Vessinge, Søfren Andersøn og Peder An
dersøn gaardmænd i Eigbye, præstekonen bar det og Karen
gaardm : Lars Jørgensens daatter i Eigbye holdt huen.

Daab 1767-68

459

20 Dom: 2 Adv: [6/12] blev Erich Pedersøn gaardm: søn i Eigbye
døbt og kaldt L ars. Fadderne vare Lars Olsøn, Niels Christo
pherson gaardmænd i Eigbye, Povel Ibsøns søn Rasmus, madm :
Korip bar det og Peder Andersøn gaardm: daatter Kirsten
holdt huen.
21 Dom: 3tia Adv: d: 13 X br: [13/12] blev Lars Christopherson
huusm: søn i Vessinge døbt og kaldt C h ris to p h e r. Fadderne
vare Niels Rasmusøn gaardm: i Vessinge og Christen Jensøn
og Jens Christenson huusmænd sammesteds, præstekonen bar
det og mosteren Margaretha Christensdaatter holdt huen.

Ao 1768.
1 Kyndelmisse dag d: 2 Febr: blev Ole Svendsøn huusm: søn i
Glostrup døbt og kaldt Jen s. Fadderne vare Anders Ibsøn og
Rasmus Eschildsøn gaardmænd i Glostrup og Niels Jensøn huusmand sammesteds, degnekonen bar det og Peder Jensøn gaardm :
daatter Inger holdt huen.
2 Dom : Sexagesima d : 7 Febr : blev Lars Christenson gaardmands
daatter i Avedøre døbt og kaldt M ette. Fadderne vare Peder
Larsøn, Peder Pedersøn, Søfren Pedersøn gaardmænd i Aved
øre, præstens kone bar det og Anna Larsd : tien : broderen Peder
Larsøn holdt huen.
3 1ste Søndag i fasten d : 21 Februar blev Peter Jonasøn præstens
huusmands søn i Glostrup døbt og kaldt Jø rg e n . Fadderne vare
Jonas Albertsøn barnets far-fader i Avedøre, Hans Jonasøn og
Anders Ibsøn gaardmænd i Glostrup, præstekonen bar det og
Peder Jensen gaardm : daatter i Glostrup Inger holdt huen.
4 2den søndag i fasten d : 28 Febr : lod Jens Jensøn i Husum døbe
sin søn Jen s, da moderen giorde barsel hos hendes fader Povel
Ibsøn gaardmand i Eigbye. Fadderne vare Lars Jensøn barnets
farbroder i Husum og Poul Ibsøns 3de sønner, Anders, Christen
og Hans, madm : Korip bar det og barnets faster Jens Gregersøns daater Karen holdt huen.
5 Palme-Søndag d: 27 Martij blev Rasmus Jensøn huusm: søn i
Vessinge døbt og kaldt Jen s. Fadderne vare skolemester Rejsøn,
Johannes Rasmusøn gaardm: i Vessinge, Anna Dorothea Pe
dersøn citron-kone i Khvn. bar det og Eva Catharina Pedersøn
holdt huen.
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6 3die paaskedag d : S. Apriil blev Peder Andersøn gaardm: søn i
Eigbye døbt og kaldt C h riste n . Fadderne vare Søf ren Ander
søn gaardm i i.Eigbye, Lars Nielsøn huusmand i Eigbye, rytte
ren Rasmus Jensøn tienende Peder Andersøn, madm: Korip bar
det og Mette Larsd: fogedens Jens Christensens stifdaatter
holdt huen.
7 2den Søndag efter paaske d : 17 Apr : blev Christen Rasmusøn
huusmands søn i Glostrup døbt og kaldt P ed er. Fadderne vare
Ole Larsøn, Rasmus Eschildsøn, Anders Andersøn gaardmænd i
Glostrup, madm : Korip bar det og Poul Rasmusøn gaardm : sø
ster Anna holdt huen.
8 2den pintzedag d: 23 Maj i blev Jens Hansøn gaardmands søn i
Eigbye døbt og kaldt H ans. Fadderne vare Hans Jensøn, Peder
Hansøn gaardmænd, Rasmus Jensøn Rytter tienende Peder An
dersøn gaardmand i Eigbye, degne-konen bar det og Mette Larsdaatter fogedens Jens Christensons stifdaatter holdt huen.
9 Dom: Trin: d: 30 Maj i blev Søf ren Andersøn gaardm: førstefødde daatter døbt og kaldt K aren. Fadderne vare barnets mor
fader Rasmus Hansøn gaardm: i Eigbye, Erich Andersøn og
Lars Olsøn gaardmænd sammesteds, præstekonen bar det og
Kirsten Peder Andersøn gaardmands daatter holdt huen.
10 Dom : 6 p : Trin : d : 10 Julij blev Hans Olsøn huusmands daatter
i Glostrup døbt og kaldt B irth e . Ingen mands-faddere, Povel
Rasmusøns hustrue, Rasmus Larsøns hustrue, Maren Ole Lar
søn gaardm : daatter, Benthe Skoemagers daatter Anna, madm :
Korip bar det og degnens pige Maren Lars Nielsøn huusm:
daatter i Glostrup holdt huen.
11 Dom: 15 p: Trin: d: 11 Septbr: blev Johan Christenson huus
mands daatter i Vessinge døbt og kaldt B irth e . Fadderne vare
skolemester Rejsøn, Christen Jensøn gaardm: hustrue, Lars
Christopherson huusm : hustrue, præstekonen bar det og Johan
na Andersd : tienende i præstegaarden holdt huen.
12 Dom: 18 p: Trin: d: 2 Octobr: blev Hans Jonasøn gaardmands
daatter i Glostrup døbt og kaldt A nna. Fadderne vare Søf ren
Pedersøn gaardmand i Avedøre, Peter Jonasøn barnets farbro
der huusmand sammesteds og Anders Poulsøn præstens avlskarl,
præste-konen bar barnet og Poul Rasmusøn gaardm : søster i
Glostrup holdt huen.
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13 Samme dag. blev og døbt Erich Andersøn gaardm: daatter i Eigbye og kaldt K aren. Fadderne vare fogeden Jens Christensen
i Eigbye, Jens Hansøn, Rasmus Hansøn gaardmænd samme
steds, degne-konen bar det og Hans' Rasmusøns stifdaattér Jo
hanna i Vessinge holdt huen.
14 Dom : 20 p : Trin: d : 16 Octobr : blev Anders Andersøn gaardm :
søn i Vessinge døbt og kaldet H ans. Fadderne vare skolemester
Rejsøn, Johannes Rasmusøn, Niels Peder søn gaardmænd i Ves
singe, skolemester Rejsøns hustrue bar det, og Peder Johansøns
daatter Kirsten i Rødoure holdt huen.
15 Dom: 21 p: Trin: d: 23 Octobr: blev Jens.Olsøn Skoemagër og
huusm: daatter i Avedøre døbt og kaldt K irs te n . Fadderne
vare Ole Larsøn gaardmand i Avedøre, fogeden Anders Peder
sen sammesteds, Rasmus Vognsøn barnets morbroder tienende
Ole Larsøn, fogedens Anders Pedersens hustrue bar det og Sidse
Vogndaatter tien : Ole Larsøn holdt huen.
16 Dom : 22 p : Trin : d : 30 Octobr : blev eet uægte drengebarn døbt
i Glostrups kirke og kaldet C h r is tia n F rid e ric h . Moderen
navngav sig Karen Christensdaatter. Paa sin fortsatte rejse til
Khvn. giorde hun barsel i Avedøre kroe, til barne-fader blev
udlagt Eiglert Hansøn, møller-svend i Tuurebye mølle, Morten
Jørgensøns matros-ænke Anna fra Khvn. holdt barnet over
daaben, til daabens vidner bleve udnævnede Erich Pedersøn
gaardmand i Eigbye saa og den gamle og unge tingmand begge
i Eigbye.
17 Dom: 24 p: Trin: d: 13 Nov: blev Rasmus Larsøn huusm: før
stef ødde daatter i Glostrup døbt og kaldet P e rn ille . Fadderne
vare Anders Poulsøn præstens avlskarl og Niels Mathiasøn
huusm : i Glostrup, Hans Jonasøn gaardm : hustrue, præstekonen
bar det og Inger Peder Jensøn gaardm : daatter holdt h u en .. .
18 Dom: Ima Advent: d: 27 Novbr: blev Ditlev Olsøn huusm: søn
i Vessinge døbt og kaldt Jacob. Fadderne vare Peder Larsøn
og Niels Pedersøn gaardmænd i Vessinge, præstekonen bar det
og Johanna Jens Pedersen gaardm : daatter holdt huen.

Anno 1769.

;

1 2den Søndag i fasten d: 19 Febr: blev Lars Jensøn gaardm':
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førstefødde daatter i Glostrup døbt og kaldt B odild. Fadderne
vare faderens brødre Hans Jensøn gaardm : i Ballerup, Ole Jensøn huusm : sammesteds, Peder Ingvorsøn svogeren, uhrmager i
Ballerup, præstekonen bar det og søsteren Kirsten Jensdaatter i
Ballerup holdt huen.
Midfaste Søndag d : 5 Martij blev smeden Søfren Truelsøns søn
i Eigbye døbt og kaldt C h ris tia n . Fadderne vare Povel Ibsøn,
Niels Christopherson gaardmænd i Eigbye, Herman Andreasøn
Tingmand, præstekonen bar det og Mette Larsdaatter t: Erich
Andersøn holdt huen.
Mariæ bebudelses dag d : 18 Martij [normalt 25/3] blev Christen
Jensøn gaardmands daatter i Vessinge døbt og kaldt K irs te n .
Fadderne vare skolemester Rejsen, Anders Andersøn og Niels
Pedersøn gaardmænd i Vessinge, præstekonen bar det og Jens
Søfrensøn gaardm: daatter Birthe i Bryndbye-Vester holdt
huen.
Skiærtorsdag d : 23 Martij blev Lars Hansøns daatter i Avedøre
døbt og kaldet M agdalena. Fadderne vare Søfren Pedersøn og
Ole Andersøn gaardmænd i Avedøre, Niels Andersøn værende
til huuse hos Kield Rasmusøn huusmand sammesteds, præste
konen bar det, og fogedens Anders Pedersons stifdaatter Anna
Margaretha holdt huen.
Dom: Qvasimodog: d: 2 Apriil blev Friderich Jørgensøn gaardm: daatter i Vessinge døbt og kaldt G ie rtru d . Fadderne vare
skolemester Rejsen, Niels Andersøn tienende Friderich Jørgen
søn, skolemester Rejsens hustrue bar det og Johanna Jens Pe
dersen gaardm : daatter holdt huen.
Xsti himmelfarts-dag d: 4 Maj i blev Rasmus Jensøn huusm:
daatter i Vessinge døbt og kaldt M a rg re th a . Fadderne vare
skolemester Rejsen, Jacob Pedersøn huusmand i Vessinge og
Hans Nielsøn tienende Christen Jensøn gaardmand, madm:
Korip bar det og Hans Rasmusøn gaardm : stifdaatter Johanna
holdt huen.
Dom : Ima p : Trin : d : 28 Maj i blev Hans Rasmusøn gaardmands
daatter i Vessinge døbt og kaldt K aren. Fadderne vare skole
mester Rejsøn, Rasmus Pedersøn tienende Hans Rasmusen,
madm: Rejsøn bar det og Peder Andersøn gaardm: daatter i
Eigbye Kirsten holdt huen.
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8 Dom : 2 p : Trin : d : 4 Junij blev Christen Andersøn indsidders
søn af Vessinge døbt og kaldet A n d e rs. Fadderne vare Anders
Andersøn gaardmand i Hersted Vester, Peder, Ole Rasmuse»
Huggers søn i Vessinge, skolemester Rejsens hustrue bar det, og
Ingeborre Anders Christensøn gaardm: daatter i Hersted-Vester holdt huen.
9 Dom: 3tia p: Trin: d: 11 Junij blev Lars Christensøn gaardmands søn i Avedøre døbt og kaldt P ed er. Fadderne vare bar
nets morfader Lars Pedersøn, Søfren Pedersøn, Ole Andersøn
gaardmænd i Avedøre, madm : Korip bar det og Lars Pedersøns
daatter Ebbele tienende i Bryndbye holdt huen.
10 Dom: 8 p: Trin: d: 16 Julij blev Jens Hansøn gaardm: daatter
i Eigbye døbt og kaldet B odild. Fadderne vare Peder Hansøn,
Rasmus Hansøn gaardmænd i Eigbye og moderens broder Niels
Christiansen, madm: Rejsen bar det og Jens Hansens tienestepige Anna Hansd : holdt huen.
11 Dom : 12 p : Trin : d : 13 Aug : blev Peder Larsøn gaardmands søn
i Vessinge døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare skolemester
Rejsen, Peder Hansøn gaardm: og Rasmus Nielsøn huusm:,
præstekonen bar det og Hans Povelsøn gaardm: daatter holdt
huen.
12 Dom : 13 p : Trin : d : 20 Aug : blev Søfren Andersøn gaardmands
daatter i Eigbye døbt og kaldet P e rn ille . Fadderne vare Hans
Jensøn og fogeden Jens Christensøn gaardmænd i Eigbye og
Peder Hans Nillausøn huusm: søn i Bryndbye-øster tienende
Søfren Andersøn, degnekonen bar det og Kirsten Peder Ander
søn gaardm : daatter holdt huen.
13 Samme dag blev og Jens Christensøn huusmands søn i Vessinge
døbt og kaldet Jen s. Fadderne vare Jacob Rasmusøn gaardm:
i Vessinge og Christen Jensøn huusm : barnets farfader, madm :
Korip bar det og degnens pige Maren holdt huen.
14 Dom : 15 p : Trin : d : 3 Septbr : blev Ole Andersøns tvillinge søn
af Avedøre døbt og kaldet M orten. Madm: Korip bar det, Bir
the Pedersdaatter tien Søfren Olsøn holdt huen,
15 og dato sammes 2den tvillinge søns P e d e rs daab confirmeret.
Fadderne til dem begge vare Søfren Pedersøn, Peder Pedersøn,
Anders Jacobsøn, Lars Hansen, Mads Nielsøn gaardmænd i
Avedøre og Niels Andersøn ung karl til huuse hos Kield Ras
musøn, degnens kone bar Peder.
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16 Dom: 16 p: Trin: d: 10 Septbr: blev Ole Nielsøns tienner hos
Jens Pederson i Vessinge søn døbt og kaldt R asm us. Fadderne
vare skoleholder Rejsen, Ole Rasmusøn huusmand og barnets
morfader og Peder Olsøn barnets morbroder, madm: Rejsøn
bar barnet og Birthe Ole Pedersøn gaardm : daatter i Avedøre
holdt huen.
17 Dom: 18 p: Trin: blev Christen Hansøn gaardm: søn i Eigbye
døbt d : 24 Septbr : og kaldet A n d ers. Fadderne vare Hans Jen
søn og Peder Hansen gaardmænd i Eigbye og Peder Olsøn tie
nende Christen Hansøn, præstekonen bar det og Lars Jørgensøn
gaardm : daatter i Eigbye Karen holdt huen.
18 Michelsdag d ; 29 Septbr : blev Erich Pedersøn gaardm : daatter
i Eigbye døbt og kaldt M ette. Fadderne vare Povel Ibsøn
gaardm : i Eigbye, Lars Pedersøn Skoemager i Eigbye, Lars Ol
søn gaardm : sammesteds, madm : Korip bar det og Anna Zachariæd : tienende Christen Hansen holdt huen.
19 Dom: 21 p: Trin: d: 5 Octobr: blev eet pigebarn tilhørende Pe
der Ibsøn, som tilligemed barnets moder Peder Jensøns daatter
i Glostrup ere til huuse hos bemelte Peder Jensøn, døbt og kaldt
M aria. Fadderne vare Peder Jensøn, Anders Ibsøn og Anders
Andersøn gaardmænd i Glostr :, præstekonen bar det og Anders
Pedersens daatter Birthe holdt huen.
20 Festo Omnium Sanctorum d: 1 Nov: blev Erich Andersøn
gaardmands daatter i Eigbye døbt og kaldt B irth e . Fadderne
vare Christen Hansøn gaardmand i Eigbye, Niels Christiansen,
Hans Jensøn gaardm: stifsøn, Peder Larsøn fogedens Jens
Christensøns stifsøn, degnekonen bar det og Mette Larsd: Jens
Christensens stifdaatter holdt huen.
21 Dom: 25 p: Trin: d: 12 Nov: blev Christen Rasmusøn huusmands søn i Glostrup døbt og kaldt A n d e rs. Fadderne vare Ole
Larsøn, Poul Rasmusøn, Anders Ibsøn gaardmænd i Glostrup,
præstekonen bar det og Sidse Vognsd: tienende præsten holdt
huen.
22 Dom: 26 p: Trin: d: 19 Nov: lod præstens avlskarl Anders Povelsøn døbe sin daatter A nna. Fadderne vare Ole Christensøn,
Anders Christensøn gaardmænd i Hersted-øster, Christen Poulsøn faderens broder i Eigbye, madm : Korip bar det og Eleonora
Nicolaj d : tienende præsten holdt huen.
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23 Sam?ne dag blev Peder Andersøn gaardm : søn i Eigbye døbt og
kaldet A nders. Fadderne vare fogeden Jens Christensøn,
Erich Andersøn, Søfren Andersøn gaardmænd i Eigbye, degne
konen bar det og Mette Larsdaatter holdt huen.
24 Dom: 3tia Adv: d: 17 Xbr: [17/12] blev Ole Jensøn huusm: søn
i Vessinge døbt og kaldet Ole. Fadderne vare Lars Jensøn og
Hendrich Zachariasøn huusmænd i Vessinge, skoleholder Rej
sens hustrue bar det og Hans Rasmusøn gaardm : stifdaatter i
Vessinge Johanna holdt huen.

Ao. 1770.
1 Mariæ rensels :dag d : 2 Febr : blev Johannes Rasmusøn gaardm :
daatter af Vessinge døbt og kaldt M aren. Fadderne vare skole
mester Rejsen, Anders Andersen og Niels Pedersøn gaardmænd
i Vessinge, degnekonen bar det og Hans Povelsøn gaardm:
daatter Ellen holdt huen.
2 Dom : 5te p : Epiph : d : 4 Febr : blev indsidder Lars Rasmusøns
daatter i Vessinge døbt og kaldt K irste n . Fadderne vare Jacob
Rasmusøn og Peder Larsøn gaardmænd i Vessinge, degnekonen
bar det og Ole Madsøns daatter Maren holdt huen.
3 Dom: 7tuagesima d: 11 Febr: blev Hendrich Zachariasøn ind
sidders daatter af Vessinge døbt og kaldet A nna. Fadderne vare
Niels Christopherson gaardmand i Eigbye, Christen Jensøn
huusmand i Vessinge, barnets mor-fader Ditlev Olsøn huusmand i Vessinge, skolemester Rejsens hustrue bar det, og Anna
Zachariædaatter barnets faster holdt huen.
4 5te Søndag i fasten d : 1 Apr : blev Hans Olsøn huusmands daat
ter i Glostrup døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare Niels Jes
persen moderens broder, Lars Jensen gaardm: i Glostrup,
madm: Korip bar det og Maren Lars Nielsøn huusm: daatter i
Glostrup tienende hr : Schaltz i Hersted holdt huen.
5 Palme-Søndag d: 8 A pr: blev Christen Jensøn gaardm: daatter
i Vessinge døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare Johannes
Rasmusøn gaardm: i Vessinge, og Hans Poulsøn tienende Chri
sten Jensøn, præstekonen bar det og Hans Povelsøn gaardm:
daatter Ellen holdt huen.
6 Lang-Fredag d : 13 Apr : blev Peder Hansen gaardm : søn i Eig30
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bye døbt og kaldet H ans. Fadderne vare Rasmus Hansen, Jens
Hansen, Niels Christophersen, gaardmænd i Eigbye, præsteko
nen bar det og Maren Jørgensdaatter, Hans Hendrich Andrea
sens stifdaatter holdt huen.
3die Søndag efter paaske d: 6 Maj i blev Hans Madsen gaardm:
søn i Avedøre døbt og kaldet H ans. Fadderne vare Peder Rasmusøn, Søfren Olsen gaardmænd i Avedøre, barnets morbroder
Chort Knud Michelsøns gaardm: søn, præstekonen bar det, og
Ellen Knud Michelsens daatter holdt huen.
Dom: 10 p: Trin: d: 19 Aug: blev Søfren Olsøn gaardmands
daatter i Avedøre døbt og kaldt B irth e . Fadderne vare gaard
mænd Jens Olsøn og Ole Andersøn, Knud Michelsens søn Chort,
giestgiver Lunds kone i Viinkanden i Khvn. bar det og Birthe
Pedersd : tienende Søfren Olsøn holdt huen.
Samme dag blev og døbt Anders Ibsøn gaardm : søn i Glostrup og
kaldt A nders. Fadderne vare Anders Povelsøn tienende i præstegaarden, Lars Jensøn gaardm : i Glostrup og Albert Povelsøn
tienende Anders Ibsøn, præstekonen bar det og Anders Pedersøns daatter Birthe holdt huen.
Samme dag blev og døbt Christian Friderichsøns indsidders
daatter i Avedøre og kaldt M aren K irs tin e . Fadderne vare
Ole Andersen, Lars Christensøn gaardmænd, Jens Skoemagers
kone bar det og fogedens Anders Pedersens daatter holdt huen.
Dom: 14 p: Trin: d: 16 Septbr: blev smeden Søfren Truelsøns
daatter i Eigbye døbt og kaldt A n n a C a th a rin a . Fadderne
vare Christen Hansøn gaardm: og Lars Nielsøn huusmand i
Eigbye, præstekonen bar det og Peder Andersøn gaardm : daat
ter Maren holdt huen.
Dom: 16 p: Trin: d: 30 Septbr: blev Erich Pedersøn gaardm:
søn i Eigbye døbt og kaldet A nders. Fadderne vare Christen
Hansøn gaardm : i Eigbye, Ole Jacobsøn tienende Erich Peder
søn sammesteds, præstekonen bar det og Lars Olsøns daatter
Sidse holdt huen.
Dom : 19 p : Trin : d : 21 Octobr : blev Peder Larsøn gaardmands
daatter i Avedøre døbt og kaldt M ette. Fadderne vare Hans
Madsen gaardm : i Avedøre og Peder Larsøns 2de brødre Hans
og Ole, madm : Korip bar det og fogedens Jens Larsøns daatter i
Bryndbye-Vester Birthe holdt huen.
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14 Samme dag blev og døbt Jens Christensen huusm : søn i Vessinge og kaldt Jen s. Fadderne vare skoleholder Rejsen og Ole Jen
sen huusmand i Vessinge, madm: Rejsen bar det og Hans Poul
sens daatter Ellen holdt huen.
15 [Uden Dato] Ole Svendsen huusmands daatter M ette blev af
jordemoder en i koners nærværelse hiemmedøbt og strax døde.
[I Margen] Moderen døde.
16 Dom : 20 p : Trin : d : 28 Octobr : blev Lars Hansen gaardm : søn i
Avedøre døbt og kaldt Jen s. Fadderne vare Hans Madsen, Pe
der Pedersen, Knud Michelsen gaardmænd i Avedøre, præste
konen bar det og fogedens Anders Pedersens daatter holdt huen.
17 Dom : 20 p : Trin : d : 28 Octobr : blev Anders Andersen gaardm :
i Vessinge søns daab i kirken confirmeret, som i daaben blev
kaldet A n d ers. Fadderne vare skolemester Rejsen, Peder Lar
sen, Peder Hansen gaardmænd i Vessinge, skolemester Rejsens
hustrue bar det og Hans Povelsøn gaardm : daatter holdt huen.
18 Dom: 22 p: Trin: d: 11 Novembr: blev Jacob Rasmusens søn i
Vessinge døbt og kaldet P ed er. Fadderne vare skolemester
Rejsen, Niels Pedersen gaardm: i Vessinge og Lars Christensen
gaardm: i Avedøre, skolemester Rejsens hustrue bar det og
M argaretha Ole Madsen gaardm : daatter i Vessinge holdt huen.
19 Dom : 2da Adv : d : 9 Xbr. [9/12] blev Herman Andreasøn Ting
mands søn i Eigbye døbt og kaldt A n d re as. Fadderne vare fo
geden Jens Christensøn i Eigbye, Andreas Andreasøn huusm:
i Eigbye, Hans Jensøn gaardm: stifsøn Niels, madm: Korip bar
det, og Lars Olsøns daatter Sidse holdt huen.
20 Søndagen efter juul d: 30 Xbr: [30/12] blev Søfren Andersøn
gaardm: daatter i Eigbye døbt og kaldt P e rn ille . Fadderne
vare Jens Hansøn, Povel Ibsøn, Lars Olsøn gaardmænd i Eigbye,
præstekonen bar det og Peder Andersøn gaardm : daatter Kir
sten holdt huen.

Ao 1771.
1 2den Søndag efter nyt-aar d: 10 Jan: blev Peder Andersøn
gaardm: daatter i Eigbye døbt og kaldt K aren . Fadderne vare
Herman Andreasøn Tingmand, Niels Christensøn huusm: i
Eigbye, Peder Zachariasøn tienende Peder Andersøn, madm :
Korip bar det, og Jens Christensøn fogedens stif daatter Mette
holdt huen.
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2 3die Søndag i fasten d: 3 Martij blev Ole Jensøn huusm: søn i
Vessinge døbt og kaldt Jen s. Fadderne vare skolemester Rejsen,
Johannes Rasmusøn gaardm: i Vessinge, Ole Rasmusen Hug
gers søn Ole, præstekonen bar det og Christiana Olsdaatter
Væver-pige hos Niels Bødker holdt huen.
3 Mariæ bebudelsesdag d: 17 Martij [normalt 25/3] blev Christen
Rasmusøn huusmands søn i Glostrup døbt og kaldet Ole. Fad
derne vare Hans Jonasøn gaardmand, Rasmus Eschildsøns hu
strue, Anders Ibsøns hustrue, præstekonen bar det og Christen
Rasmusens søster Anna holdt huen.
4 [Sidst under Daab har Pastor Aagaard begyndt at indføre de
„uægte“ Børns Daab, men det blev kun til en enkelt, og den med
tages her.]
Uægte børn som i Glostrups kirke døbes, hvilke her a parte her
efter anføres :
Mariæ bebudelsesdag d: 17 Martij [normalt 25/3] 1771 blev KaOlsdaatters uægte pigebarn døbt og kaldt M ette. Til barnefader
blev udlagt afg: Anders Pedersens søn Peder. Moderen Ole Lar
sen gaardm: daatter i Glostr: tiente i Bryndbye præstegrd til
nyt-aar a: o:. Som vidner til daaben og tilstedeværende kand
anføres Jens Hansen i Eigbye, Christen Jensøn og Peder Larsøn
i Vessinge, Rasmus Larsøn hm : hustr : i Glostr : bar det.
5 2den Søndag efter paaske d : 14 Apriil blev Ole Jørgensøn huus
mands søn i Glostrup døbt og kaldt R asm us. Fadderne vare
Anders Andersøn, Anders Ibsøn gaardmænds hustruer og Lars
Olsøn huusmands hustrue. Ingen mandfaddere. Præstekonen
bar det og Margretha Ole Larsøn gaardmands daatter holdt
huen.
6 Almindelig bededag d: 26 April blev Johannes Rasmusen
gaardm: søn i Vessinge døbt og kaldt R asm us. Fadderne vare
skoleholder Rejsen, Anders Andersen og Niels Pedersøn gaardmænd i Vessinge, præstekonen bar det, og Hans Povelsens daat
ter i Vessinge holdt huen.
7 2den pintzedag d: 20 Maj i blev Ole Larsøns daatter i Avedøre
døbt og kaldt J o h a n n a M a rg a re th a . Fadderne vare Peder
Larsøn gaardm:, Søfren Pedersøn Hugger, Rasmus Vognsøn
tienende Søfren Olsøn gaardm : alle i Aveøre, præstekonen bar
det, og fogedens Anders Pedersøns stifdaatter holdt huen.
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8 Dom: 1 p: Trin: d: 2 Junij blev Friderich Jørgensøn gaardm:
daatter i Vessinge døbt og kaldet K aren . Fadderne vare skole
mester Rejsen, gaardmand Peder Larsen, Jens Pedersen gaardm: søn Hans, Rejsens hustrue bar det, og Jens Pedersens daat
ter Johanna holdt huen.
9 Dom: 4ta p: Trin: [23/6] blev Hans Nielsøn huusmands tvillin
ger i Glostrup, een søn C h riste n , som blev baaren af degne
konen, og 1 daatter In g e r, som blev baaren af Rasmus Eschildsøn gaardmands hustrue i Glostrup, døbte. Mandsfaddere vare
Niels Madsen huusm: i Avedøre, Peder Jensøn gaardm: i Glo
strup, og Søfren Nielsøn tienende Hans Jonasøn sammesteds,
Anders Pedersens ænkes daatter Birthe i Glostrup holdt huen.
11 Dom: 9 p: Trin: d: 28 Julij blev Peder Andersøn huusm: søn i
Avedøre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Niels Jensøn huusmand i Glostrup, Anders Pedersøn fogeden i Avedøre, præste
konen bar det, og Jørgen Pedersøn gaardm: ældste daatter i
Avedøre holdt huen.
12 Dom : 11 p : Trin : d : .11 Augusti blev Ole Larsøn da boende i præstegaardens huus, søn døbt og kaldet L ars. Fadderne vare Ole
Jørgensøn huusmands hustr:, Albert Albertsøn huusm: hustr:,
Niels Povelsen hm: hustrue. Ingen mandsfaddere. Degnekonen
bar det og Mette Andersdaatter da tienende i præstegaarden
holdt huen.
13 Dom: 12 p: Trin: d: 18 Aug: blev Erich Andersøn gaardm:
daatter i Eigbye døbt og kaldt K aren. Fadderne vare fogeden
Jens Christensøn og Søfren Andersøn og Peder Larsøn gaardmænd i Eigbye, madm: Korip bar det, og fogedens stifdaatter
Mette holdt huen.
14 Dom: 15 p: Trin: d: 8 Septbr: blev Johan Christensøn huusm:
daatter i Vessinge døbt og kaldet K aren . Fadderne vare skole
mester Rejsen i Vessinge, Christen Jensøn gaardm: hustrue og
Hans Rasmusen huusm: hustrue i Vessinge, præstekonen bar
det og Jens Pedersen gaardm: daatter Johanna holdt huen.
15 Dom: 17 p: Trin: d: 22 7tbr: [22/9] blev Christen Hansen
gaardm: søn i Eigbye døbt og kaldt L a rs. Fadderne vare Peder
Hansen gaardm: i Vessinge, Poul Ibsøn gaardm: i Eigbye, Ras
mus Jensen tienende Christen Hansen, madm : Korip bar det, og
Lars Jørgensen gaardm : daatter i Eigbye Karen holdt huen.
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16 Dom: 18 p: Trin: d: 29 Septbr: blev Jens Nielsøn Skoemagers
søn i Avedøre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare moderens
broder Rasmus Vognsøn, Søf ren Pedersen og Peder Larsøn
gaardmænd i Avedøre, præstekonen bar det og Kirsten Vognsd :
tienende Anders Andersen i Glostrup holdt huen.
17 Dom : 19 p : Trin : d : 6 Oct : blev Erich Pedersen gaardm : daatter
i Eigbye døbt og kaldet M ette. Fadderne vare Erich Andersen,
Hans Jensen gaardmænd, Hans Pedersen tienende Erich Peder
sen, madm : Korip bar det og Lars Olsen gaardm : daatter Sidse
holdt huen.
18 Samme dag blev Peter Jonasen hm: i Avedøre A n n a døbt. Fad
derne vare Peder Larsen, Anders Jacobsen, Lars Hansen i
Avedøre, degnek : bar det. Uagtet dette barn af moderen var an
givet for 1 uægte barn og Søf ren Nielsen tienende Ole Pedersen
liigeledes af hende var meldet som barnefader, blev det dog iføl
ge nyelig udkommen forordning døbt som 1 ægtebarn.
19 Dom : 20 p : Trin : d : 13 Octobr : blev Rasmus Pedersen Huggers
og hm: barn i Avedøre døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare
Peder Larsen, Ole Larsen huusm : og Peder Larsen gaardmand,
præstekonen bar det og Anders Pedersen fogedens stifdaatter
holdt huen.
20 Dom: Ima Adventus d: 30 Nov: blev Jens Hansen gaardm: søn
i Eigbye døbt og kaldt H ans. Fadderne vare Peder Hansen og
Peder Andersen og Povel Ibsen gaardmænd i Eigbye, præsteko
nen bar det, og Rasmus Hansen gaardm : daatter holdt huen.
21 Samme dag blev og Lars Madsen huusm: daatter i Avedøre
A n n a døbt. Fadderne vare Poul Svendsens hustrue i Avedøre,
degne konen som bar barnet, og fogedens Anders Pedersens
daatter i Avedøre holdt huen.

Ao. 1772.
1 Dom: 4 p: Epiph: d: 2 Febr: blev Christen Andersen huusm:
daatter i Vessinge døbt og kaldet A nna. Fadderne vare skole
mester Rejsen, Jens Pedersen gaardm: i Vessinge, præstekonen
bar det og Mette Andersdaatter tienende Søfren Olsøn gaardm :
i Vess : holdt huen.
2 Dom : Sexagesima d : 23 Febr : blev Søfren Andersen gaardm :
daatter i Eigbye døbt og kaldt K irste n . Fadderne vare Rasmus
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Hansen, Peder Larsen gaardmænd i Eigbye, Andreas Andreasøn huusm: i Eigbye, madm: Korip bar det og Rasmus Han
sens daatter holdt huen.
Fastelavns Søndag d: 2 Marti j blev Søf ren Olsen gaardmands
daatter i Avedøre døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare Knud
Michelsen, Hans Madsen og Jens Pedersen gaardmænd i Aved
øre, præstekonen bar det og Jens Olsen gaardm: stif daatter El
len holdt huen.
Mariæ bebudelsesdag d : 6 Apr : [normalt 25/3] blev Hans Mad
sen gaardm: søn i Avedøre døbt og kaldt Jen s. Fadderne vare
Søfren Pedersen og Jens Olsøn gaardmænd i Avedøre og Chort
Knudsen hos faderen Knud Michelsen, madm : Korip bar det, og
Knud MicheZsens daatter Ellen holdt huen.
Skiær-Torsdag d: 16 A pr: blev Jacob Rasmusen gaardm: søn i
Vessinge døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Christen Søfrensøn gaardm: i Avedøre, Anders Andersen gaardm: i Vessinge,
skolemester Rejsens hustrue bar det, og Ole Madsen gaardm:
daatter Maren holdt huen.
2den paaske-dag d: 20 A pr: blev Peder Larsen gaardmands
daatter i Eigbye døbt og kaldet B irth e . Fadderne vare Rasmus
Hansen gaardmand i Eigbye, Jacob Zachariasen moderens bro
der, præstekonen bar det, og Anna Zachariæ daatter tienende
Peder Hansen i Eigbye holdt huen.
Torsdagen d : 4 Junij blev Peder Larsen gaardm : søn i Vessinge
døbt og kaldet S øf ren. Fadderne vare Anders Andersen, Ole
Madsen, Niels Pedersen gaardmænd, madm: Korip bar det og
Hans Povelsen gaardm : daatter holdt huen.
Dom : 1 p : Trin : d : 21 Junij blev Christen Rasmusen huusmands
søn Ole i Glostrup døbt. Fadderne vare Peder Jensen gaardm:
i Glostrup, Anders Ibsens og Hans Jonasøn gaardmænds hu
strue, madm: Sebulon een af de ved vej-arbejdet værende pi
querers hustrue bar det, og barnets faster Anna Rasmnsd:
holdt huen.
Dom: 3 p: Trin: d: 5 Julij blev Søf ren Truelsen Smed i Eigbye
hands hiemniedøbte barns C h ris tia n s daab i kirken confirmeret. Fadderne Jens Christensen Foged, Rasmus Hansen og
Christen Hansen gaardm: i Eigbye, degnekonen bar det og
Mette Rasmusd : tienende Søfren Andersen holdt huen.
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10 Dom : 2 p : Trin : d : 28 Junij blev Sivert Magnusen Feldbereders
søn i Vessinge døbt og kaldt M agnus. Fadderne monsr : Rejsen,
skoleholder Ruberg i Vessinge og præstens søn Ole Aagaard,
degne-konen bar det.
11 Dom: 5 p: Trin: d: 19 Julij blev Hans Povelsen gaardm: søn i
Vessinge døbt og kaldt P ed er. Fadderne vare smeden Hans Mathiasen Kohi i Glostrups huuset, og hands stif søn Hans Nicolajsen snedker-svend i Kiøbenhavn og Anders Andersen gaardm : i
Vessinge, madm : Korip bar det og Hans Rasmusen gaardmands
stifdaatter holdt huen.
12 Dom: 7 p: Trin: d: 2 Aug: blev Peder Larsen gaardm: daatter
i Avedøre døbt og kaldt E s th e r. Fadderne vare Peder Larsens
broder som er rytter tienende i Tranegilde, Knud Michelsen og
Søfren Pedersen gaardmænd i Avedøre, Jens Larsen fogedens
daatter i Bryndbye holdt huen.
13 Dom : 14 p : Trin : d : 20 Septbr : blev Rasmus Larsen huusmands
daatter i Glostrup døbt og kaldt K aren . Fadderne vare Peder
Jensen gaardm: i Glostrup, Anders Ibsen og Hans Jonasen
gaardmænds hustrue, præstekonen bar det og Morten Olsen
gaardm : søster holdt huen.
14 Dom : 17 p : Trin : d : 11 Octobr : blev Jens Hansen indsidders søn
af Eigbye A n d e rs døbt. Vidner som tilstedeværende i kirken
af Eigbye var Rasmus Hansen, Hans Jensen og Erich Andersen
gaardmænd, degnekonen bar det og Margrete Jensd: tienende
Lars Pedersen i H arrestrup holdt huen.
15 Dom: 17 p: Trin: d: 11 Octobr: blev Peder Ibsens søn af Glo
strup døbt og kaldt H ans. Fadderne Peder Jensen og Anders
Andersen gaardmænd, Rasmus Larsen huusmand alle af Glo
strup, præstekonen bar det, og Anders Pedersens daatter Birthe
holdt huen.

Ao 1773.
1 Dom: Sexagesima d: 14 Febr: blev Jens Pedersen gaardm: før
stef ødde daatter i Avedøre døbt og kaldt M a rg a re th a . Fad
derne vare barnets morfader gaardmand Ole Pedersen i Aved
øre, Søfren Pedersen og Jens Olsen gaardmænd, præstekonen
bar det og Ole Pedersens daatter holdt huen.
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2 Palme-Søndag d: 4 A pr: blev Anders Ibsen gaardm: daatter i
Glostrup døbt og kaldt D orthe. Fadderne vare Peder Jensen,
Anders Andersen gaardmænd i Glostrup, smeden Hans Mathiasen i Glostr :-huus, præstekonen bar det og afg : Anders Peder
sen gaardm : daatter i Glostrup Birthe holdt huen.
3 Dom : 2da p : Pascha, Miser : Domini d : 25 Apr : blev Søfren An
dersen gaardm: daatter i Eigbye døbt og kaldet K irs te n . Fad
derne vare Rasmus Hansen, Jens Hansen gaardmænd, og Søfren
Andersens tieneste-karl Rasmus Jensen, præstekonen bar det
og Mette Rasmus Hansen gaardm : daatter holdt huen.
4 Samme dag blev og døbt Erich Andersen gaardmands daatter i
Eigbye og kaldt P e rn ille . Fadderne vare Jens Christensen
Fogeden, Christen Hansen gaardm: i Eigbye og Hans Jensen
gaardm : søn Christian, madm : Korip bar det, og Erich Ander
sens tienestepige Mette Larsdaatter holdt huen.
5 Dom : 2 p : Trin : d : 20 Junij blev Anders Andersen gaardmands
daatter i Vessinge døbt og kaldt M aren.Fadderne vare Lars
Rasmusen huusm: i Vessinge, Anders Andersens søn Anders,
og Peder Larsen gaardm: ænke i Vessinge, præstekonen bar
det og Ellen Hans Povelsen gaardm : daatter holdt huen.
6 Dom: 3tia p: Trin: d: 27 Junij blev Ole Jørgensen huusm: søn
i Glostrup døbt og kaldt C h riste n . Fadderne vare Rasmus
Eschildsen og Hans Jonasen gaardmænds hustruer i Glostrup,
Peder Jensens daatter Inger, Peder Ibsens og Niels Jensen
huusm : hustr : sammesteds, madm : Korip bar det og Sidse Andersdaatter holdt huen.
7 Dom: 4ta p: Trin: d: 5 Julij [maa være 4/7] blev Peder Larsen
gaardm: daatter i Eigbye døbt og kaldt K irs te n . Fadderne
vare Rasmus Hansen gaardm:, Niels Christensen huusm: og
Abraham Pedersen tienende Peder Larsen, præstekonen bar det,
og Anna Zachariædaatter holdt huen.
8 Dom: 5te p: Trin: d: 11 Julij blev Jens Christensen hm: søn
C h ris te n døbt. Fadderne Anders Andersen, Johannes Rasmu
sen og Niels Pedersens Anders, madm: Korip bar det og Margretha Søfrensd : tien Christen Jensen holdt huen.
9 Dom : 11 p : Trin : d : 22 Aug: blev Peder Andersen gaardm : søn
i Eigbye døbt og kaldt A n ders. Fadderne vare Erich Andersen
og Hans Jensen gaardmænd i Eigbye og Jens Michelsen tienen-
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de Jens Hansen, præstekonen bar det og Barbara fogedens Jens
Christensens daatter holdt huen.
Dom: 19 p: Trin: d: 17 Octobr: blev Christen Jensen gaardm:
søn i Vessinge døbt og kaldt Jens. Fadderne vare Ole Madsen
grdm., Jens Christensen og Peder Larsen huusmænd, provst
inden bar det og Karen Jensdaatter faderens søster holdt huen.
Samme dag blev og døbt Herman Andreasen Tingmands søn i
Eigbye og kaldt Jens. Fadderne vare Peder Andersen, Christen
Hansen og Rasmus Hansen gaardmænd, madm : Korip bar det
og Lars Olsen gaardm : daatter Sidse holdt huen.
Dom: 24 p: T rin: d: 24 Nov: blev Lars Madsen huusm: søn i
Avedøre døbt og kaldt P ed er. Fadderne vare Søf ren Pedersen
gaardm : og Hans Johansen gev : soldat tien : Lars Christensen
gaardm :, madm : Korip bar det og fogedens Anders Pedersens
daatter Anna Margaretha holdt huen.
Samme dag blev og døbt Ole Jensens huusm: daatter af Ves
singe og kaldt Sidse. Fadderne vare Hans Rasmusen, Jens Pe
dersen og Niels Pedersen gaardmænd i Vessinge og Søfren Olsen
gaardm : hustrue bar det og hands tienestepige Christina holdt
huen.
Dom : 2da Adv : d : 5 Xbr : 15/i2] blev Anders Andersen gaardm :
daatter i Glostrup af 2det ægteskab døbt og kaldet D o rth e.
Fadderne vare Rasmus Eschildsen og Anders Ibsen gaardmænd
i Glostrup og smeden i Glostrups huuset, provstinden bar det og
Anders Pedersen gaardm: daatter ti enen de Anders Andersen
holdt huen.
Dom: 4 Adv: d: 19 Xbr: [19/12] blev Ole Svendsen indsidders
daatter i Avedøre døbt og kaldt Bodil. Fadderne vare Søfren
Larsen gaardm: i Bryndbye Vester og Lars Christensen gaardm : i Avedøre, provstinden bar det og Margaretha Pedersd : tienende i præstegaarden holdt huen.
2den juuledag [26/12] blev smedens gev: sold: Jørgen Rasmu
sens søn i Avedøre døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Niels
Nielsen og Anders Jacobsen gaardmænd i Avedøre, provstinden
bar det og Margaretha N : d : t : Anders Jacobsen holdt huen.

Ao. 1774.
1 1ste Søndag efter h: 3 k-dag d: 9 Jan: blev Erich Pedersen
gaardm: P e rn ille i Eigbye døbt. Fadderne vare Peder Chri-
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stensen og Hans Hendrich Andreasen gaardmænd i Eigbye og
Povel Ibsen gaardm: søn Hans, madm: Korip bar det og Lars
Olsen gaardm : daatter Sidse holdt huen.
2 1ste Søndag i fasten d: 20 Febr: blev Søfren Olsen gaardm: søn
i Avedøre døbt og kaldet C hort. Fadderne vare Jens Olsen og
Hans Madsen gaardmænd i Avedøre og Søfren Pedersen Hug
ger og huusmand sammesteds, madm : Korip bar det og Knud
Michelsen gaardm : daatter Kirsten holdt huen.
3 2den Søndag i fasten d : 27 Febr : blev Lars Rasmussen hm : søn
i Vessinge døbt og kaldt N iels. Fadderne vare Ole Madsen
grdm: i Vessinge, Peder af g: Niels Rasmusen gaardm: søn, sko
lemester Rubergs hustrue bar det og Sidse Larsd : Niels Bødkers
stif daatter holdt huen.
4 Midfaste-Søndag d : 13 Martij blev Friderich Jørgensen gaardm: søn i Vessinge døbt og kaldt R asm us. Fadderne vare Johan
nes Rasmusen gaardm :, Jacob Pedersen huusm :, Hans Andrea
sen tienende Friderich Jørgensen, skolemester Rubergs hustrue
bar det og gaardm: Jens Pedersens daatter Johanna holdt huen.
5 Palme-Søndag d: 27 M artij blev Johannes Rasmusen gaardm:
søn i Vessinge døbt og kaldt H ans. Fadderne vare Friderich
Jørgensen gaardm: i Vessinge, Anders Povelsen t: Joh: Rasmnsen, Søfren Olsen gaardm : hustrue, skolemester Rubergs hu
strue bar det og Niels Pedersen gaardm : daatter holdt huen.
6 3die Søndag efter paaske d: 24 A pr: blev Ole Nielsen huusmands søn i Vessinge døbt og kaldt N iels. Fadderne vare mor
faderen Ole Rasmusen huusm:, Peder Olsen morbroderen hug
ger, Anders Andersen gaardm : søn alle i Vessinge, skolemester
Rubergs hustrue bar det og Barbara Ole Madsen grdm : daatter
holdt huen.
7 Xsti himmelfartsdag d : 12 Maj i blev Ole Larsen huusm : daatter
i Avedøre døbt og kaldet J o h a n n a M a rg a re th a . Fadderne
vare Ole Madsen gaardm : i Avedøre, Jens Olsen Skoemager og
Knud Michelsen gaardm : søn Hans alle af Avedøre, provstinden
bar det og Kirsten Vognsdaatter, moderens søster, holdt huen.
8 Festo T rinit: d: 29 Maj i blev Hans Nielsen huusm: daatter
M a r g a re th a i Glostrup døbt. Fadderne vare Anders Ander
sen, Peder Ibsen, Hans Jonasen gaardmænd i Glostrup, degne
konen bar det og Birthe Andersd : tienende Rasmus Eschildsen
holdt huen.
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9 Dom: 1 p<: Trin: d: 4. Junij blev Christian Hansen, Hans Jensen
gaardm: søn, i Eigby døbt og kaldet Jen s. Fadderne vare foge
den Jens Christensen, Povel Ibsen gaardm: i Eigbye og Jacob
Zachariasen tienende Jens Hansen, skolemester Rubergs kone
bar det, og Anna Hansdaatter tienende gaardm : Peder Hansen
holdt huen.
10 Dom: 4 p: Trin: d: 26 Junij Peder Larsen huusm: K irs te n
i Vessinge. Fadderne Jacob Pedersen hm :, Ole Madsen, Jens
Pedersen gaardmænd,.skolem: Rubergs kone bar det, og Chri
sten Jensen gaardm: søster Karen holdt huen.
11 Dom : 6 p iT rin : d : 10 Julij blev følgende 2de børn døbte :
1] Jens Pedersen gaardm: P e d e r i Avedøre. Faddere Ole Pe
dersen, Jens Olsen gaardmænd, Jens Pedersens broder Hans,
provstinden bar det og Ole Pedersens daatter Maren holdt huen.
12 2] Christen Andersen huusm: P e d e r i Vessinge. Faddere An
ders Andersen, Niels Pedersen gaardmænd, Ole Madsens søn
Søfren, skolemester Rubergs hustrue bar det og Mette Andersdaatter: hos Niels Christensen Bødker holdt huen.
13 Dom: 8 p: Trin: d: 24 Julij blev Peder Christensen gaardm:
daatter J o h a n n a i Eigbye døbt. Faddere fogeden Jens Chri
stensen, Lars Jørgensen gaardm: og Peder Larsen huusm: i
Eigbye, provstinden bar det og Peder Andersen gaardm: daat
ter Kirsten holdt huen.
14 Dom: 11 p: Trin: d: 14 Aug: blev Jens Hansen gaardm: B a r
b a ra i Eigbye døbt. Fadderne vare Lars Nielsen huusm:, Jacob
Zachariasen tienestekarl begge i Eigbye, skolemester Rubergs
kone bar det og Rasmus Hansen gaardm: daatter i Eigbye.
15 Dom: 16 p: Trin: d: 18 Septbr: blev afgangne Peder Jensen
gaardm: søn af Vessinge døbt og kaldet P ed er. Faderen blev
ægteviet til afg: Peder Larsens ænke i samme gaard d: 21 Jan :
a: c:: og døde strax efter bryllupet. Fadderne vare Anders An
dersen, Ole Madsen gaardmænd i Vessinge og Anders Povelsen
tienende ænken, provstinden bar det og gaardm : Hans Povelsens
daatter i Vessinge holdt huen.
16 Dom: 18 p: Trin: d: 2 Octobr: blev Peder Larsen gaardmands
L a rs i Avedøre døbt. Fadderne vare faderens brødre Hans og
Ole. Larsen og Jens Pedersen gaardm :, provstinden bar det, og
Peder Larsens tienestepige Margaretha Olsd : holdt huen.
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17 Dom: 19 p: Trin: d: 9 Octobr: blev Hendrich Zachariasen
huusm: søn af Vessinge Z a c h a r ia s døbt. Fadderne1vare Friderich Jørgensøn gaardm: i Vessinge og Anders Povelsen da
tienende Peder Jensens ænke i Vessinge, skolemester Rubergs
hustrue bar det og faderens søster Anna Zachariædaatter holdt
huen.
18 Dom: 21 p: Trin: Ao 1774 d: 23 Octobr: blev Peder Larsen
gaardm: K irs te n i Eigbye døbt. Fadderne vare fogeden Jens
Christensen, Peder Andersen gaardm: i Eigbye, Peder Jensen
tienende Peder Larsen, madm : Korip bar det og fogedens daatter Barbara holdt huen.
19 Dom: 24 p: Trin: [13/n ] blev Hans Madsen gaardm: tvillinge
20 sønner M ads og R asm us døbte. Fadderne vare Peder Larsen,
Ole Andersen, Jens Pedersen, Peder Pedersen gaardMænd i
Avedøre, smeden Poul Svendsen, Knud Michelsen gaardM : søn
Hans, provstinden bar Mads og Knud Michelsens daatter Kir
sten holdt huen, provstens ældste daatter Cæcilia Aagaard bar
Rasmus, og Ole Pedersens daatter Maren.
21 Samme dag blev Jacob Rasmusen gaardM : daatter i Vessinge
A n n a døbt. Fadderne vare Niels Pedersen gaardmand og hands
søn Peder Nielsen, skolemester Rubérgs kone bar det og Jens
Pedersen gaardm: daatter Johanna Jensd: holdt huen.

Ao. 1775.
1 Dom : 3tia p : Epiph : d : 22 Jan : blev Søfren Andersen gaardm :
daatter i Eigbye døbt og kaldt A nna. Fadderne vare Rasmus
Hansen, Peder Hansen, Jens Hansen gaardMænd i Eigbye,
provstinden bar det, og Rasmus Hansens ældste daatter holdt
huen.
2 Dom: 4ta p: Epiph: [29/i] blev Hans Hansen huusm: daatter
fra Vessinge døbt og kaldt K irs te n . Fadderne vare Ole Jen
sens, Hendrich Zachariæsens huusmænds hustruer fra Vessinge
og Niels Povelsen hmds: hustrue i Glostrup, skolemester Ru
bergs hustrue bar det og Karen Christen Jensen gaardm: søster
i Vessinge holdt huén.
3 Dom: 5ta p: Epiph: [5/2] blev smedens Søfren Truelsens daat
ter i Eigbye døbt og kaldet A n n a C a th a rin a . Fadderne vare
Hans Jensen gaardm : fogeden Jens Christensen og Hans Jensen

478

4

5

6

7

8

9

10

11

Daab 1775

tienende Peder Hansen grdm provstinden bar det og Povel Ib
sens daatter Kirsten holdt huen.
Samme dag d: 5 Febr: blev og Anders Ibsen gaardm: A n n a i
Glostrup døbt. Fadderne vare smeden i Glostrups huuset Hans
Mathiasen Kohi, Rasmus Povelsen tienende Hans Jonasen, En
pige tienende Peder Jensen, madm: Korip bar og afg: Anders
Pedersens daatter Birthe i Glostr : holdt huen.
Dom: 7tuag: d: 12 Febr: blev Peder Andersen gaardm: R as
m us i Eigbye døbt. Faddere Lars Olsen, Peder Larsen gaard
mænd og Peder Larsen huusm :, madm : Korip bar det og Jens
Christensen Foged : Barbara holdt huen.
3die Søndag i fasten d : 19 Martij blev Peder Jensen huusmands
daatter K irs te n døbt. Fadderne vare Christen Hansen, Peder
Hansen gaardmænd i Eigbye, provstinden bar det og Hans
Hendr : Andreasens daatter Maren.
Midfaste Søndag d: 26 Martij blev landsoldat Rasmus Jensen
gift med Peder Andersen gaardm: daatter i Eigbye døbt og
kaldt E llen. Fadderne vare Jens Hansen, Peder Andersen, Pe
der Christensen gaardmænd i Eigbye, madm : Korip bar det og
Lars Olsen gaardm : daatter Sidse holdt huen.
2den paaskedag d : 17 Apr : blev Christen Hansen gaardm : søn
af 2det ægteskab døbt og kaldet R asm us. Fadderne vare Povel
Ibsen gaardm:, Lars Jørgensen gaardm: søn i Eigbye, Anders
Andreasen huusm : i Eigbye, madm : Korip bar det og Jens Chri
stensens fogedens daatter holdt huen.
2den Søndag efter paaske d : 30 Apr : blev Frider ich Jørgensen
gaardm: B irth e i Vessinge, hendes hiemwedaab confirmeret i
kirken. Fadderne vare Christen Jensens karl Lars Nielsen, Friderich Jørgensens karl Jens Nielsen, skolemester Rubergs hu
strue bar det, og Johanna Jens Pedersen gaardm: daatter stod
hos.
Samme dag blev døbt Ole Svendsen indsidders J o h a n n a i Glo
strup. Fadderne vare Margaretha, Lars Olsen huusm: hustrue
og Hylleborre, Hans Nielsen huusm : hustrue, madm : Korip bar
det, og huusmand Lars Nielsens daatter Maren holdt huen.
Trinitatis Søndag d: 11 Junij blev Johan Christensen hm: søn i
Vessinge døbt og kaldt C h riste n . Fadderne vare Friderich
Jørgensen gaardmands, Jens Larsen og Hendrich Zachariæsen
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huusmænds hustruer, skolemester Rubergs hustrue bar det, og
Anna Jensd : Christen Jensen gaardm : søster holdt huen.
Dom : 4ta p : Trin : d : 9 Julij blev Erich Pedersen gaardm : daatter K a re n i Eigbye døbt. Fadderne vare Hans Jensen, Christen
Hansen og Erich Andersen gaardmænd i Eigbye, provstinden
bar det, og Lars Olsens daatter Sidse holdt huen.
Dom : 6 p : Trin : d : 23 Julij blev Jens Pedersen gaardm : daatter
B irth e i Avedøre døbt. Fadderne vare Ole Pedersen, Peder
Larsen og Hans Madsen gaardmænd i Avedøre, provstinden bar
det, og Ole Pedersens daatter Ellen holdt huen.
Dom: 10 p: Trin: d: 20 Aug: blev Jens Larsen huusm: L a rs i
Vessinge døbt. Faddere Peder Jensen Vartovs bondes enke, Niels
Christensen huusm : hustrue og Johan Rasmnsen gaardm : hu
strue, provstinden bar det og Mette Larsd : tien i præstegaarden
holdt huen.
Dom: 11 p: Trin: d: 27 Aug: blev Peder Ibsen gaardm: daatter
i Glostrup døbt og kaldet K irs te n . Fadderne vare morfaderen
Peder Jensen, Anders Ibsens, Anders Andersens, Hans Jona
sens gaardmænds hustruer i Glostrup, madm : Korip bar det, og
Morten Olsen gaardm : søster Maren holdt huen.
Dom: 13 p: Trin: d: 10 7tbr: [10/9] blev Hans Jensen gaardm:
søns Christian Hansens P e d e r døbt. Fadderne vare Peder Za
chariasen tienende Hans Jensen gaardm: i Eigbye, fra hvilken
bye barnet var, og huusmand Lars Nielsen sammesteds, skole
mester Rubergs hustrue bar det og fogedens Jens Christensens
ældste daatter i Eigbye holdt huen.
Dom : 14 p : Trin : d : 17 Septbr : blev Rasmus Pedersen hm Ka
re n i Avedøre døbt. Fadderne vare Hans Pedersen tienende Pe
der Pedersen, Ole Larsen t : Peder Larsen, og Peder Rasmusen
sammesteds, provstinden bar det og M argaretha Nielsd : Anders
Jacobsens pige holdt huen.
Dom : 15 p : Trin : -75 [24/9] blev Jens Andersen huusm : daatter
fra Avedøre døbt og kaldt A nna M a rg a re th a . Fadderne vare
Niels Andersen hos Kield Rasmusen, Anders Pedersen t : Søfren
Pedersens enke, Peder Larsen gaardm :, madm : Haaber bar det
og fogedens stifdaatter i Avedøre Birthe Andersdaatter holdt
huen.
Dom: 16 p: Trin: d: 1 Oct: blev gaardm: Søfren Olsens Ole i
Avedøre døbt. Fadderne vare Hans, Knud Michelsens søn, bar-
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nets morbroder Peder Larsen, Jens Olsen gaardmænd, provstens
ældste daatter Cæcilia Aagaard bar det, og Knud Michelsens
daatter holdt huen.
20 Alle helgens-dag d: 5 Nov: [normalt 1/11'] blev Ole Jørgensen
hm: In g e r i Glostrup døbt. Fadderne vare Hans Jonasen og
Peder Ibsen gaardmænd i Glostrup og Niels Jensen huusmand
sammesteds, provstinden bar det og Anders Pedersen gaardm :
enkes daatter Kirsten holdt huen.
21 Dom: 23 p: Trin: d: 18 Nov: blev Christen Rasmusen hm:
D o rth e i Glostrup døbt. Faddere vare sønnen Rasmus Chri
stensen, Anders Andersen og Hans Jonasen gaardmænds hu
struer, provstinden bar det og Povel Rasmusens søster Anna
holdt huen.

Ao. 1776.
1 Januarij maaneds bededag d : 11 Jan : bleve Peter Jonasen huusmands tvillinge-døttre i Avedøre døbte, Sidse, som blev baaren
2 af provstinden, og K aren, som blev baaren af degne-konen
madm: Haaber. Fadderne Søfren Olsen, Peder Larsen gaard
mænd i Avedøre, Hans Knud Michelsen gaardm: søn samme
steds og Hans Jonasen gaardmand i Glostrup, Margaretha Olsdaatter i Bryndbye Vester og Kirsten Knud MicheZsens daatter
holdt hue.
3 Dom: 7tuagesima d: 4 Febr: blev Rasmus Larsen huusm: K ir
s te n i Glostrup døbt. Fadderne vare Anders Ibsen gaardm: og
Ole Jørgensen huusm: i Glostrup, provstinden bar det og Mar
garetha Jensd: i præstegr: holdt huen.
4 3die Søndag i fasten d: 10 Martij blev Ole Jensen huusm:
M a r g a re th a af Vessinge døbt. Fadderne vare Jens Nielsen t:
Jacob Rasmusens enke, Jacob Rasmusens enke, Peder Jensens
enke, skolemester Rubergs hustrue bar det og Karen Christen
Jensen gaardm : søster i Vessinge holdt huen.
5 Christi himmelfarts dag d : 16 Maj i blev Peder Olsen huusmands
daatter S idse i Vessinge døbt. Fadderne vare Niels Christensen
Bødker, Ole Rasmusen Hugger, Peder Lohman huusm:, skole
mester Rubergs hustr: bar det og gaardm: Niels Pedersens
daatter holdt huen.
6 Dom: 4 p: Trin: d: 30 Junij blev Erich Pedersen gaardm: d: i
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Eigbye døbt og kaldet K aren . Faddere vare Peder Andersen
gaardm:, Jacob Zachariasen, madm: Haaber degnekonen bar
det, og Sidse gaardm : Lars Olsens daatter holdt huen.
[Uden Dato] Peder Larsen gaardm: søn Ole i Eigbye, som døde
kort efter fødselen, hiemmedøbt.
Dom: 12 p: Trin: d: 25 Aug: blev huusm: Ditlev Olsens S id se
i Vess: døbt. Fadderne Jens Pedersen gaard: søn Hans, Jens
Larsen og Hendrich Zachariasen huusmænds hustruer, skole
mester Rubergs hustrue bar det og gaardm: Jens Pedersens
daatter Johanna holdt huen.
Dom : 13 p : Trin : d : 1 Septbr : blev Johannes Rasmusen gaardm :
daatter i Vessinge døbt og kaldt K aren . Fadderne vare smeden
i Glostrups huuset og Peder Olsen huusmand i Vessinge, skole
mester Rubergs kone bar det og Niels Pedersen gaardm : daatter
i Vessinge holdt huen.
Dom : 14 p : Trin : d : 8 7tbr : [8/9] blev Christen Andersen hm :
P e d e r i Vessinge døbt. Fadderne gaardm: Johannes Rasmnsen
i Vessinge, gaardm: Anders Andersen i Hersted V., skolem:
Rubergs kone bar det og Johanna Jens Pedersen gaardm : daat
ter holdt huen.
Dom: 16 p: Trin: [22/9] blev Erich Andersen gaardm: K irs te n
i Eigbye døbt. Fadderne Peder Christensen og Rasmns Hansen
gaardmænd i Eigbye og moderens broder Christen Jensen,
provstinden bar det og Barbara mosteren holdt huen.
NB : d : 22 Septbr :
Dom: 18 p: Trin: d: 6 Octobr: blev Jens Hansen grdm: M ette
i Eigbye døbt. Fadderne vare Søfren Lars Jørgensen grdm : søn,
Christen Hansens grdm: hustrue, Lars Olsens daatter Sidse,
skolemester Rubergs hustrue bar det og Maren afg: Hans
Hendrich Andreasens daatter holdt huen.
D : 17 Septbr : 1776 lod degnen i Glostrup Ernst Bendix Haaber
sin liiden søns daab confirmere i kirken, som var fød d : 1 Sep
tb r: og hienwnedøbt Torsdagen d: 5 7tbr: og kaldet J o h a n
Jo sep h . Fadderne vare Johan Joseph Haaber klokker ved st:
Nicolai-meenighed i Kiøbenhavn, cancellieraad Otto Christian
Haaber, h r: Christian Lehman Haaber, sognepræst til Valensbech, madm : Susanna Cathrine Haaber bemelte klokkerens kiæreste og j omfrue Anna Sophia Haaber.
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14 Dom: 20 p: Trin: d: 20 Octobr: blev Christen Jensen gaardm:
søn J e n s i Vessinge døbt. Fadderne vare Ole Madsen og Hans
Nielsen gaardmænd i Vessinge og Ole Jensen huusmand, skole
mester Rubergs kone bar det og Karen Christen Jensen grdm :
søster holdt huen.
15 Dom: 1 Advent d: 1 X br: [1/i2] blev Søren Andersen gaardm:
A n n a i Eigbye døbt. Fadderne vare Rasmus Hansen, Christen
Hansen og Peder Larsen gaardmænd i Eigbye, provstinden bar
det og Rasmus Hansens daatter Mette holdt huen.
16 Dom: 3tia Adv: d: 15 X br: [15/12] blev bødkerens Anders Niel
sens i Glostrup N iels døbt. Fadderne vare gaardmænd Anders
Andersen og Peder Ibsens hustruer og gaardm : Morten Olsens
søster Karen, provstens ældste daatter jom fr: Cæcilia Aagaard
bar det og hands tienestepige Mette Andersd : holdt huen.

Ao. 1777.
1 Nyt-aarsdagen d: 1 Jan: blev gaardmand Peder Larsens J e n s
i Avedøre døbt. Fadderne vare faderens brødre Hans Larsen
gaardmand i Avedøre, Ole Larsen tienende i Tranegilde, gaardm : Jens Pedersen i Avedøre, provstens daatter Cæcilia Aagaard
bar det, og Kirsten Knud Michelsens gaardm : daatter i Avedøre
huen.
2 Dom: 2da p: Epiph: d: 19 Jan: blev Johan Christensen huusmands K irs te n i Vessinge døbt. Ingen mands-faddere. Qvindefaddere vare Jens Larsen hm : hustrue og ligesaa Peder Larsen
og Peder Olsen huusmænds hustruer, blant de i kirken overvæ
rende vare gaardmænd Anders Andersen og Ole Olsen. Skoleme
ster Rubergs hustrue bar det og gaardm : Niels Pedersens daat
ter Mette holdt huen.
3 2den Søndag i fasten d : 23 Febr : blev gaardmand Jens Nielsens
Jac o b døbt. Fadderne vare gaardmand Christen Jensen i Ves
singe, Jens Olsen gaardmands og Peder Olsen huusmands hu
struer, skolemester Rubergs hustrue bar det og gaardmand Niels
Pedersens daatter Mette holdt huen.
4 3die Søndag i fasten d: 2 Martij blev Lars Rasmusen hm: B ir
th e i Vessinge døbt. Fadderne vare Ole Madsen gaardmand, Pe
der Andersen huusmand, af g: Niels Rasmusen gdrm: søn Lars,
provstinden bar det og Margaretha Jensd: tienende i præstegaarden holdt huen.
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5 Iste Søndag efter paaske [6/4] blev Jens Pedersen gaardm : søn
P e d e r i Avedøre døbt. Fadderne vare Peder Larsen, Ole Peder
sen og Peder Pedersen gaardmænd i Avedøre, provstinden bar
det og Ole Pedersens daatter Maren holdt huen.
6 3die Søndag efter paaske d : 20 Apriil blev Albert Poulsen tienende i Bryndbye-Vester hands søn A n d e rs døbt. Moderen
giorde barsel hos hendes moder afg : Anders Pedersen gaardm :
enke i Glostrup. Fadderne vare barnets farbroder Peder Poul
sen tienende i præstegaarden, Hans Jonasen gaardm : i Glostrup,
smeden Hans Mathiasen, provstinden bar det, og barnets moster
Anna Andersd : holdt huen.
7 4de Søndag efter paaske blev Peder Andersen gaardmands
S ø ren i Eigbye døbt d : 27 Apr :. Fadderne vare Søren Andersen
gaardm : i Eigbye, Anders Ibsen tienende Peder Andersen, Søren
Andersens hustrue, provstens daatter Cæcilia Aagaard bar det
og fogedens daatter Barbara Jensd : holdt huen.
8 Samme dag blev og døbt smedens Søren Truelsens E llen. Ingen
mandsfaddere, - qvinde-faddere vare Christen Hansen gaardm :
hustrue, Erich Pedersen, Peder Christensen gaardmænds hu
struer, provstinden bar det og Hans Hendrich Andreasens d:
Maren holdt huen.
9 2den pinsedag d: 19 Maj i 1777 blev Hans Larsen gaardmand i
Avedøre hands førstefødde daatter D o rth e døbt. Fadderne vare
Ole Pedersen og Lars Hansen gaardmænd og Peder Pedersens
søn Ole, provstinden bar det og fogeden Christen Pedersens
stifdaatter holdt huen.
10 Dom: 2da p: Trin: d: 8 Junij blev Peder Andersens Ole i Glo
strup døbt. Fadderne vare smeden Hans Mathiasen, gaardmand
Hans Jonasen, Peder Ibsen gaardm: hustrue, provstinden bar
barnet og M argaretha Olsd : moderens søster holdt huen.
11 Samme dag blev og huusm: Hans Nielsens M ette i Glostrup
døbt. Fadderne vare Albert Albertsøn, Christen Rasmuse» huusmænd, gaardmand Anders Ibsens hustrue, provstens ældste
daatter Cæcilia Aagaard bar barnet og Mette Andersd : tienende
i præstegaarden holdt huen.
12 Dom: 3tia p: Trin: Ao 1777 d: 16 Junij [maa være 15/6] bleve
følgende 2de børn døbte
1] Lars Madsen huusmands K nud i Avedøre, ligesaa
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13 2] Peter Jonasens huusm: A lb e rt i Avedøre.
Fadderne til disse 2de børn vare Peder Larsen, Ole Pedersen,
Lars Christensen gaardmænd i Avedøre, Niels Olsen, Povel
Svendsen Smed huusmænd sammesteds, provstinden bar Lars
Madsens barn og M argaretha Niels Madsen huusm: daatter
holdt huen, og provstens ældste daatter jomfr : Cæcilia Aagaard
bar Peter Jonasens barn og Kirsten afgangne Ole Andersen
huusmands daatter i Bryndbye-Vester holdt huen.
14 Dom: 7 p: Trin: d: 13 Julij blev Hans Jensen huusmands søn i
Vessinge døbt og kaldt P ed er. Fadderne vare Anders Andersen
og Ole Madsen gaardmænd i Vessinge og Hans Andreasen tienende Friderich Jørgensen gaardmand sammesteds, skolemester
Rubergs kone bar det, og barnets faster Johanna Jensdaatter
holdt huen.
15 Dom: 9 p: Trin: d: 27 Julij blev Peder Olsen huusmands daatters i Vessinge hiemmedaab confirmeret, som var kaldet B ir
the. Fadderne vare Anders Andersen, Jens Nielsen gaardmænd
i Vessinge og huusmand Ole Rasmusen, skolemester Rubergs
hustrue bar det og Mette Niels Pedersens gaardm: daatter stod
hos.
16 Dom : 14 p : Trin : d : 30 Septbr : [maa være 31/s] blev Ole Nielsen
huusmands søn S ø ren i Vessinge døbt. Fadderne vare gaard
mand Jens Olsen i Vessinge og Rasmus Christensen, Christen
Rasmusens Skoemagers søn i Glostrup, skolemester Rubergs
hustrue bar det og Mette Niels Pedersen gaardm daatter i Ves
singe holdt huen.
17 Dom : 15 p : Trin : d : 7 Septbr : blev Søren Olsen gaardm : S ø ren
i Avedøre døbt. Fadderne vare Hans Madsen, Jens Olsen gaard
mænd og Hans Knud Michelsens gaardm : søn, provstinden bar
det, og Knud Michelsens daatter Kirsten holdt huen.
18 Dom: 16 p: Trin: d: 14 Septbr: blev Erich Pedersen gaardmands daatter i Eigbye døbt og kaldt B enthe. Fadderne vare
Peder Andersen og Erich Andersen gaardmænd, provstens
daatter Cæcilia Aagaard bar det og Karen Zachariæd: holdt
huen.
19 Samme dag blev og døbt Christian Hansen gaardm: H ans.
Fadderne vare skoemager og huusm: Peder Larsen og Jens
Hansen gaardmand, skolemester Rubergs hustrue bar det og
Karen Larsd : tienende Christian Hansen holdt huen.
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20 Festo Omn: Sanctor: d: 1 Novbr: blev døbt gaardm: Johannes
Rasmusens søn P e te r i Vessinge. Fadderne vare Anders An
dersen, Christen Jensen gaardmænd, Ole Rasmusen huusmand,
skolemester Rubergs hustrue bar det, og Sidse Hansd : tienende
Søren Olsen holdt huen.
21 Novembr. maaneds bededag d : 6 Ao 1777 blev eet uægte drenge
barn døbt og kaldet Jacob. Moderen kaldte sig Christiana Han
sen Rudin, og til barne-fader udlagde een aftakket rytter og
muursvend Jacob Weideman. Vidner var nogen af meenigheden,
som den dag gik til Herrens bord, Jens Olsen og Niels Nielsen og
Lars Hansen gaardmænd af Vessinge og Anders Andersen i
Vessinge, Lars Olsen huusm : kone i Glostrup bar det.
22 3die juuledag d: 27 Xbr. blev Ole Jørgensen hm: J ø rg e n i Glo
strup døbt. Mands-faddere ingen, qvinde-faddere Rasmus Eschildsens hustrue, Peder Ibsens hustrue, Anders Andersens hu
strue gaardmænds koner, Peder Andersen hm : hustrue, provst
inden bar det og Margaretha Jensd : t : i præstegd : holdt huen.

Ao. 1778.
1 2den Søndag i fasten d : 15 Martij blev Peder Jensen huusmands
M a r g re th a i Eigbye døbt. Fadderne vare Rasmus Hansen og
Niels Nielsen gaardmænd i Eigbye, provstinden bar det og Ras
mus Hansen daatter Anna holdt huen.
2 3die Søndag i fasten d : 22 Martij blev Anders Ibsen gaardmand
i Glostrup hands søn P e d e r døbt. Fadderne vare mor-faderen
Peder Jensen, Anders Andersen gaardmænd i Glostrup, Rasmus
Eschildsen gaardm : søn Anders, provstinden bar det og Morten
Olsen grdm : søster Margaretha Olsd : holdt huen.
3 1ste Søndag efter paaske d : 26 Apriil blev Ditlev Olsen huus
mands K a re n i Vessinge døbt. Fadderne vare Anders Andersen
gaardmand, Hans Jensen og Peder Andersen huusmænds koner
i Vessinge, skolemester Rubergs kone bar det og Jens Pedersens
Johanna holdt huen.
4 3die S: efter paaske d: 10 Maji Hans Madsen grdm: P e d e r
i Avedøre. Fadderne vare Jens Pedersen, Jens Olsen grdmænd
og Knud MieÆeZsens søn Hans, provstinden bar det og Knud Mi
chelsens daatter Kirsten holdt huen.

486

Daab 1778

5 5te S: efter paaske d: 24 Maji blev Jens Larsen hm: K a re n
i Vessinge døbt. Fadderne vare Jacob Pedersen og Peder Olsen
huusmænd i Vessinge, skolem : Rubergs kone bar det, og Kirsten
Hansd: t'.'nende unge Niels Pedersen holdt huen.
6 Dom: 2da p: Trin: d: 28 Junij blev Søren Andersen gaardm:
A n d e rs i Eigbye døbt. Fadderne vare Povel Ibsen, Christen
Hansen og Niels Nielsen gaardmænd i Eigbye, skolemester Ru
bergs kone bar det og gaardm : Rasmus Hansens dotter i Eigbye
holdt huen.
7 Dom : 6te p : Trin : d : 26 Julij blev Friderich Jørgensen gaardm :
K a re n i Vessinge døbt. Fadderne vare gamle Niels Pedersen,
unge Niels Pedersen, Johannes Rasmusen gaardmænd i Ves
singe, skolemester Rubergs kone bar det og Jens Pedersen
gaardm : dotter Johanna holdt huen.
8 Dom: 9 p: Trin: d: 16 Augusti blev Jørgen Andreasen huusmands A n n a i Glostrup døbt. Fadderne vare Peder Jensen
gaardm:, Anders Andersen gaardm: hustrue, Ole Jørgensen
huusm : hustrue begge i Glostrup, provstinden bar det og Anna
tienende i præstegaarden holdt huen.
9 Dom: 17 p: Trin: [1X/1O] blev Peder Larsen gaardmands N iels
i Eigbye døbt. Fadderne vare gaardmand Erich Andersen, Hans
Christen Hansens søn og Lars Jens Christensens stifsøn, provst
inden bar det og Barbara Jens Christensens daatter holdt huen.
d: 11 Octobr:
10 Dom : 19 p : Trin : d : 25 Octobr : blev Peder Andersen huusmands
Ole i Glostrup døbt. Fadderne vare Anders Andersen, Anders
Ibsen, Peder Ibsen gaardmænd i Glostrup, provstinden bar det,
og Margaretha Olsd : holdt huen.
11 Dom: 21 p: Trin: d: 8 Nov: blev Søren Nielsen huusm: C h ri
s te n i Avedøre døbt. Fadderne vare Hans Larsen gaardm: i
Avedøre og broderen Niels Nielsen, provstinden bar det og sø
steren Margaretha Nielsd : holdt huen.
12 Dom : 23 p : Trin : d : 22 Novbr : blev Peder Christensen gaardm :
i Eigbye, hands søn C h ris te n døbt. Fadderne vare Hans Olsen,
Poul Ibsen gaardmænd i Eigbye og Christen Hansen gaardm:
søn Hans, provstinden bar det, og Pernille gaardm : Lars Olsens
dotter holdt huen.
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Ao 1779.
1 Dom: 2 p: Epiph: d: 17 Jan: blev Peder Ibsen gaardm: P e d e r
i Glostrup døbt. Fadderne vare fogeden Hans Jonasen, Anders
Ibsen barnets farbroder, Albert Albertsen huusm: i præstegrdens huus, provstinden bar det og M argaretha Olsd : tienende
broderen Morten Olsen grdm : i Glostrup holdt huen.
2 Dom: 3 p: Epiph: d: 24 Januari blev Peter Jonasen huusm:
L a rs i Avedøre døbt. Fadderne vare Hans Jonasen fogeden i
Glostrup, Anders Pedersen gaardm: i Avedøre, Hans, Knud
Michelsen grdm : søn, provstinden bar det og fogedens Christen
Pedersens stifdaatter i Avedøre holdt huen.
3 Dom: Sexagesima d: 7 Febr: blev Hans Larsen gaardm: M ette
i Avedøre døbt. Fadderne vare Søren Olsen, Jens Pedersen, An
ders Pedersen gaardmænd i Avedøre og Søren Pedersen Hugger,
gaardmand Peder Larsens hustrue bar det og fogedens Christen
Pedersens stifdaatter Birthe holdt huen.
4 1ste Søndag i fasten d: 21 Febr: blev Johannes Rasmusen
gaardm: i Vessinge hands daatter K a re n døbt. Fadderne vare
gaardmand Jens Pedersen, gaardm : Anders Andersens søn An
ders og Lars Christensen, Johannes Rasmusens karl, skoleme
ster Rubergs kone bar det, og gamle Niels Pedersens daatter
Mette holdt huen.
5 3die Søndag i fasten d: 7 Martij blev huusm: Johannes Chri
stensens C h ris te n i Vessinge døbt. Ingen mands-faddere,
qvinds-fadderne vare Ditlev Olsen hm: hustrue, Peder Larsen
hm: hustrue, Hendrich Zachariasen hm: hustrue, skolemester
Rubergs hustrue bar det og Jens Olsen gaardm : stifdaatter Kir
sten holdt huen.
6 Midfaste Søndag d: 14 Martij blev gaardm: Jens Pedersens
R asm u s i Avedøre døbt. Fadderne vare mor-faderen Ole Pe
dersen, Peder Larsen, Jens Olsen gaardmænd i Avedøre, provst
inden bar det, og Ole Pedersens daatter Kirsten holdt huen.
7 Palme-Søndag d: 28 M artij blev Peder Larsen gaardmands
E lle n i Avedøre døbt. Fadderne vare Ole Pedersen, Hans Lar
sen, Lars Hansen gaardmænd, provstinden bar det og fogedens
Christen Pedersens stifdaatter Birthe holdt huen.
8 Skiertorsdag d : 1 Apriil blev Peder Olsen hm : og huggers dotter
i Vessinge B ir te døbt. Faddere Niels Christensen og Jens Lar-

488

Daab 1779

sen hm: og gl: Niels Pedersens søn Niels, skolem: Rubergs hustr: bar det og afg: Jacob Rasmusens daatter Maren tienende
Ole Madsen holdt huen.
9 Iste Søndag efter paaske d: 11 A pr: blev bødkerens Anders
Nielsens P e d e r i Glostrup døbt. Fadderne vare Niels Jensen
hm: hustrue, Ole Jørgensen hm: hustrue, Anna Niels Johan
sens enke, provstinden bar det og Margaretha Jensd : tienende i
præstegaarden holdt huen. Ingen mands-faddere.
10 2den Søndag efter paaske d: 18 Apriil blev Christen Jensen
gaardm: R asm us i Vessinge døbt. Fadderne vare Jens Peder
sen gaardm :, Ole Madsen gaardm : søn Søren, Peder Olsen Hug
ger, skolemester Rubergs hustrue bar det og afg: Jacob Ras
musens dotter Maren tienende Ole Madsen holdt huen.
11 Samme dag blev og Erich Pedersen gaardmands K a re n i Eigbye døbt. Fadderne vare gaardm : Hans Olsen, Rasmus Morten
sen tienende Erich Pedersen, Peder Larsen gaardm: hustrue,
provstinden bar det og gaardm: Lars Olsens d: Pernille holdt
huen.
12 Xsti himmelfarts dag d: 13 Maji blev Hans Olsen gaardm: i
Eigbye, hands førstefødde søn Ole døbt. Fadderne vare Ole
Olsen gaardmand i Vessinge, Mads Clausen tienende Hans Ol
sen, gaardm: Erich Andersens kone, provstinden bar det og
M argaretha Jensdaatter tienende i præstegaarden holdt huen.
13 Dom : 3 p : Trin : d : 10 Junij blev Hendrich Zachariasen Skoemager og huusm: i Vessinge hands søn H an s døbt. Fadderne
vare gaardmænd Anders Andersen og Jens Olsen, skolemester
Rubergs kone bar det, og faderens søster Karen Zachariædotter
holdt huen.
14 Dom: 8 p: Trin: d: 25 Julij blev Hans Jensen huusmands
B odild i Vessinge døbt. Fadderne vare Rasmus Jens Pedersen
gaardm: søn, Jens Olsen, Ole Jensen, Jens Nielsen gaardmænds
hustruer, skolemester Rubergs hustrue bar det og gaardm : gi :
Niels Pedersens dotter holdt huen.
15 Dom : 10 p : Trin : d : 8 Aug : blev Anders Pedersen gaardm : før
stef ødde søn S ø ren i Avedøre døbt. Fadderne vare barnets mor
broder Hans Knudsen, Søren Olsen og Jens Olsen gaardmænd i
Avedøre, provstinden bar det og Esther Knud Michelsens dotter,
barnets moster, holdt huen.
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16 Dom: 15 p: Trin: d: 12 Septbr: blev smeden Søren Truelsens
P e d e r i Eigbye døbt. Fadderne vare Søren Andersen, Hans
Olsen, Christen Hansen gaardmænd, provstinden bar det og
Poul Ibsens dotter Kirsten holdt huen.
17 Samme dag blev og Christian Hansen gaardm: A n n a i Eigbye.
Fadderne vare Lars Olsøn, Peder Christensen, Jens Michelsen
t: Christian Hansen, skolem: Rubergs kone bar det og Karen
Larsd : t : Christian Hansen holdt huen.
18 Dom: 25 p: Trin: Ao 1779 [21/nZI blev huusmands Lars Rasmu
sens A n n a i Vessinge døbt. Fadderne vare Ole Jacobsen t: unge
Niels Pedersen, Christen Jensen grdm: i Vessinge, Jens Larsen
hmd : ibid :, skolemester Rubergs kone bar det, og Sidse H.d : tienende unge Niels Pedersen holdt huen.

Ao 1780.
[Her begynder ny S k rift].
1 Dom: 1 p: Epiph: d: 9de Januarij blev gaardmands Peder Ib
sens dotter S id sel i Glostrup døbt. Fadderne vare: Anders
Ibsen gaardmd. i Glostrup, Lars Hansen gmds søn Niels i Aved
øre, gmd. Hans Jonasen i Glostrup ; Apelone Nielsdotter, tienende degnen bar det, og Karen Andersd: gaardmd. Anders An
dersens dotter i Glostrup holdt huen.
2 Samme Søndag blev hmd. i Glostrup Erich Olsens dotter
B en te døbt. Fadderne vare Lars Olsen hmd. i Glostrup, Anders
Nielsen hmd. ibid :, Jørgen Andreasen hmd. i Glostrup, gaardmd.
Hans Jonasens kone i Glostrup bar det, og Margrethe Jens dot
ter tienende i præstegaarden holdt huen.
3 Dom: 2da p: Epiph: d: 16 Januarij blev gaardmand gi: Niels
Nielsens dotter M aren i Eigbye døbt. Fadderne vare: Ole Ja
cobsen tienende gi : Niels Nielsen i Eigbye, Peder Jensen huusmd
i Eigbye, Lars Olsen gaardmand ibid:, gi: Peder Jørgensen
gaardmands kone fra Ballerup bar det, og Anna Rasmusdotter
tienende gaardmand Søren Andersen i Eigbye holdt huen.

In Nomine S. S.: Trinitatis.
[I den allerhelligste Treenigheds Navn]
døede og begravne udj Glostrups sogn fra aar

1737.
1 Dom: I ma Epiphan: den 13de Januarij loed Rasmus Eriksøn
boeMand i Egbye jordsette sin liden søn Jo h a n i hans alders
et og ethalvt aar.
2 Dom: 3tia post Epiphan: den 27de Januarij blef jordsat Søren
Christensøn huusMands søn af Audøre N iels, som døde i hans
alders 4de uge.
3 Festo Purificat: M ar: den 2den Februarij jordsat P e d e r A n
d e rsø n huusMand af Audøre i hans alders 64de aar.
4 Den 5te bededag i faste den Ilte Aprilis blef jordsat Andres
Hermandsøn TingMands søn H erm an , som døde af børnekop
per i hans alders 2det aar.
5 Samme dag Jens Mogensøn boeMands datter Jo h a n n e af Vessinge i hendes alders otte dage.
6 Dom: 5ta post Pasc: den 26de Maij jordsat Corth Hansen boemands 1ste datter E bel af Audøre i hendes alders 3 maaneder,
2 uger og 4re dage.
7 Dom : 6ta post Pasc : den 2den Junij jordsat Jacob Nielsøn huusmands søn N ie ls af Vessinge i hans alders 8de aar.
8 Festo T rinit: d: 16 Junij jordsat Jens Mogensøn boemands eld
ste søn M ogens af Vessinge i hans alders 3 og V2 aar.
9 Dom : I ma post Trinit : 23 Junij loed Mickel Jensøn boemand i
Vessinge jordsette sin datter K irs te n i hendes alders 4re aar
og 5 maaneder.
10 Samme dag Hans Hansøn gevorben soldats datter M aren af
Vessinge jordsat i hendis alders 2 aar, 5 maaneder.
11 Dom: 5ta å T rinit: d: 21 Julij jordsat Peder Larsøn boeMands
søn A n d e rs af Vessinge i hans alders 31/2 aar.
12 Dom : 7ma post Trinit : den 4de August : loed Christen Sørensøn
boemand jordsette sin datter E lle n af Audøre i hendis alders
4 aar, 5 maaneder og 2 uger.
13 Samme dag Jacob Nielsøn huusmand i Vessinge sin datter
M ette, som døde af vattersoet i hendis alders 16 aar.
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14 Dom: lim a a Trinität: den Iste Septembr : jordsat Anders Jen
son huusmands datter af Audøre i hendis alders IV2 aar.
15 Dom : 13tia post Trinit : den 15de Septmbr : loed Hans Hansøn
gevorben soldat af Vessinge jordsette sin søn Jac o b i hans al
ders 4re maaneder, 2 uger.
16 Dom: 21ma T rinit: den 10de Novembr: loed Niels Andresøn
Skræder og huusmand i Vessinge jordsette sin hustru G ie rtru d
P e d e rs d tr. i hendis alders 41 aar.
17 Dom: 22da T rinit: den 17de Novembr: loed Michel Jensøn boeMd i Vessinge jordsette sin hustru S idse L a r s d a tte r i hendis
alders 46de aar.
18 Dom: 23tia a Trinität: d: 24de Novembr: loed Jens Truelsøn
huusmand i Vessinge jorde sin søn P e d e r i hans alders 1 aar
og 9 maaneder.
19 Den 26de Novembr: blef jordsat een afdanket rytter S ø ren
H ansøn, som tarsk [tærskede] til Lars Persøn boemands i
Audøre og der hastig døde, hans alder og føde sted vidis eij,
som hand var frenwned.
20 Dom: Ima Advent: den 1ste Decembr: blef den gamle Jaco b
R asm usøn, som var til huuse hos Christopher Nielsen huus
mand i Egbye, jordsat i hans alders 82de aar.
21 Dom: 3tia Advent: den 15de Decembr: jordsat den gamle
A lb e rt Jo e n se n huusmand i Audøre i hans alders 84 aar.
22 Dom: 4ta Advent: d: 22de Decembr: loed Jacob Nielsøn huusMand i Vessinge jordsette sin datter P a r n ille i hendis alders
4re aar og 4re uger.

Ann: 1738.
1 Dom: 2da post Epiphan: den 19de Jan: loed Niels Andresøn
Skræder og huusmand i Vessinge jordsette sin datter Jo h a n n e
i hendis alders 6te aar.
2 Dom: Oculi dend 9de Martij blef jordsat den gamle P e d e r
L a rs ø n huusMand i Glostrup, som formedelst alderdom var i
de fattiges tal, men dog saa rørig, at hand i nogle aar vogtet ved
vangeledet, endskiønt hand var over 90 aar gammel, men hvormeget vidis eij, som hand var eij fød her, men i Lolland.
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3 Den 3die bededag i faste d : 13de Martij loed Lars Pedersøn boemand i Audøre jordsette sin søn L a rs i hans alders 2 uger og
2 dage.
4 Samme dag Lars Olsøn boemands hiemwie døbte søn N illa u s
i Vessinge jordsat, hvis daab eij blef confirmeret, som hand
døede anden dagen der effter.
5 Noch samme dag Søren Christensen huusmands søn N ie ls af
Audøre, som om natten i søfne af forældrene blev døedlagt i hans
alders 3 uger, udstoed kirkens disciplin.
6 Dom: Lætare dend 16de M artij blef jordsat N illa u s P e d e r
søn, som døde hos sin søster søn Hans Rasmusen i Audøre, som
hand hafde afstaaed gaarden til, i hans alders 67 aar og 5 maaneder.
7 Dom : Judica d : 23de Martij loed Lars Olsøn boemand i Vessinge
jordsette sin tvilling datter M a rg re te i hendis alders fiorten
dage.
8 Torsdagen dend 22de Maij blef jordsat H a n s L a rs e n boeMand
i Vessinge i hans alders 52de aar.
9 Dom: 23tia post Trinität: den 2de Novemb: blef jordsat Jo en
D anieZsøn huusmand i Glostrups bye i hans alders 44de aar
og 6 maaneder.
10 Dom : 3tia Advent : d : 14de Decembr : loed Christen Hansøn boeMand i Egbye jordsette sin stif datter K a re n L a rs d tr. i hen
des aldres 18 aar, 6 maaneder og 8te dage. Blev opskaaren som
forældrene meente, hun hafde faaed een voldsom døed, men docteren friekiente personen, som blev siktet derfor.

1739.
1 Kyndelmisse dag [2/2] blef begravet Peder Rasmusøn boeMands
barn i Audøre, som var døefødt og een dreng.
2 1ste bededag i faste d: 19de Februarij jordsat een fattig tigger
dreng n: F r id e rik , som døde til Christen Jensen gaardMands
i Vessinge, da hand der hafde laant huus, hans alder vidis eij,
som hand var fremmed her fra sognet.
3 Langfredag d: 27de Martij jordsat Jacob Nielsøn huusMds 10
dage gammelt barn af Vessinge n: N iels.
4 Festo Ascension Xstj d: 7de Maij jordsat Corth Hansøn boeMands søn n : H a n s af Audøre i hans alders 1 aar og 4re uger.
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5 Dom : 6ta post Pasch : d : 10de Maij blef begravet Lars Pedersøn
boemds hustr: af Egbye n: J o h a n n e R a s m u s d tr:, som meente, at hun var frugtsommelig, men var belat med een sterk Scor
but [Skørbug], [ovenover er tilføjet] Vattersot, thi der blef udtapped af hendis legeme 2 spander vand, hvor effter hun effter
2 timers forløb døde i hendis alders 25de aar, 7 moneder.
6 Den 9de Julij maanets bededag loed Christen Sørensøn boeMand
i Vessinge jordsette sin hustr: A ne C h r is te n s d a tte r i hendes
alders 65de aar.
7 Dom : 10 ma post Trinit : d : 2den Augusti loed Søren Christensøn huusmand i Audøre jordsette sin 4re uger gammel søn n:
C h riste n .
8 Dom: 12ma d: 16de Augustj blef begravet Madts Madtsens
huusMands døeføde drenge-barn af Vessinge.
9 Dom : 20ma d : Ilte Octobr : loed Søren Larsøn huusMd i Audøre
begrave sin døefødde søn.
10 Dom : 22da d : 25de Octobr : blef begravet et pigebarn, hvis mo
der var til Christen Sørensens i Audøre og hafde een goed
beskeed, at hun var een ægteKone, men manden, som var smed,
løb fra hende medens de var til Christen Sørensens. Barnet blef
levende fød, men blef eij døbt, som det blef dødlagt af moderen
om natten, som det om morgenen skulle døbis.
11 Dom: 23tia p: Trinit: d: 1ste Novembr: jordsat Lars Jensøn
huusMands pigebarn i Vessinge, som vel blef levende fød, men
blef eij døbt, som det døde dagen effter fødselen.
12 Dom : 25ta p : Trin : d : 22de Novembr : blef jordsat Anders Han
sens Væver og huusmands døeføede i Glostrup, drengebarn.
13 Dom: 2da Adventus d: 6te Decembr: loed Christen Pedersøn,
tienende Peder Erichsen boemd i Egbye, jordsette sin 14ten da
ges gammel søn navnlig P ed er.

1740.
1 Dom: 3tia post Epiphan: dend 24de Januarij blef jordsat C h ri
s te n M ad tsø n huusmand i Egbye, som var i de fattiges i hans
alders [Tallet mangler].
2 Festo g rat: Act: [n /2] jordsat Jens Olsen Skomagers og huusMds hustr: i Glostrup n: M a rg re te J e n s d tr : gi: 77 aar.

494

Begravelser 1740

3 Samme dag blef begravet B e rth e l J ø rg e n s e n Sm ed af Egbye og nedsat i de fattiges jord i hans alders [Tal mangler].
4 Dom: Sexages: dend 21de Febrnarij jordsat unge Peder Jen
sens hustru D o rth e P e d e r s d ttr : af Glostrup i hendes alders
77 aar.
5 Samme dag Niels Pedersen boeMands døeføde drengebarn af
Audøre.
6 Endnu samme dag Peder Eriksen boeMands søn af Egbye ved
navn P e d e r i hans alders 13ten dage.
7 Fredagen dend 26de Februarij jordsat H an s M ick elsø n boeMd i Audøre i hans alders 82de aar.
8 Første bededag i faste den 10de Martij blef jordsat Niels Han
se» boemands søn i Audøre n: H an s gammel 6 aar og 3 maaneder.
9 Tiisdagen den 31te Maii loed Corth Hansøn boeMand i Audøre
jordsette sin hustru A ne P e d e r s d tr :, som var frugtsommelig
jordmoderen maatte tage fosteret som dødt med magt fra hende,
10 som det var ej ret vend og moderen dagen der effter og døede i
hendes alders 37te aar og 5 maaneder, var en søn.
11 Tiisdagen dend 31 Maij loed Christen Sørense» boemand i Aud
øre jordsette sin datter M ette i sin alders 2 aar og 6 maaneder.
12 Mandagen dend 18 Julij blef begraven C h ris te n K ieldsøn,
som var i de fattiges tal og til huuse hos Madts Madtse» huusmand i Vessinge, i hans alders [Tal m angler].
13 Dom: 9na a Trinit: d: 14de Augusti begraven den gi: H an s
N ie lsø n af Audøre i hans alders 96de aar, som var boe-Mand.
14 Dom: 12ma post Trinit: den 4de 7tbr: [4/9] loed Jørgen Rasmusøn huusMd i Audøre jordsette sin første føde 8te dags gam
mel datter navnlig Ane.
15 Dom: 16ta a T rinit: d: 2den Octobr: blef jordsat een ung karl
af Audøre ved navn Jac o b Jen sø n , som i nogle aar var svag,
gi : 26 aar.
16 Dom: 19na â Trinit: 23 Stbr: [23/10] loed Anders Thomæse»
begrave sin trolovet fæste qvinde E lle n M a d ts d a tte r : afg:
Hans Mickelsens boeMands effterlatte enche i Audøre i hendes
alders 55de aar.
17 Torsdagen d: 17de Novembr: jordsat L a rs N ielsø n huusMand
i Audøre i hans alders 66de aar.
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18 Fredagen d: 23de Decembr: jordsat B irth e N ie ls d tr : afgangne Søren Hansøns boeMands enche i Audøre i hendes alders
79de aar.

1741.
1 Festo Epiphan: [6/x] loed Lars Jørgensøn boeMd i Egbye jordsette sin 8te ugers gammel søn n: Jø rg e n .
2 Dom: 3tia post Epiphan: d: 22de Januarij loed Jens Hansøn
Foged og kroeMd i Audøre jordsette sin søn S ø ren J e n sø n
i hans alders 4re aar, 9 maaneder og 2 uger.
3 Dom : 2da post Pasca de bono Pastore 16de Aprilis : loed Peder
og Jensøn boeMd i Egbye begrave tvende børn, n : H ans, gi : 3 aar,
4 3 maaneder og Ane, gl : 1 aar og 5 maaneder, som begge døde af
smaakopper.
5 Dom: Jubilate 23de Aprilis loed Christen Rasmusøn huusMd i
Egbye jordsette sin hustr: K irs te n P e d e rs d tr., hvis næse og
ansigt var saaledes opæt og fortæret, at mand kunne see ind i
hendes hovet, hvor af svagheden var veed mand iche, gammel
46 aar.
6 Dom: Cantate, 30te Aprilis, blef jordsat E n g e lb e rt G undersøn Hugger og huusmd i Vessinge i hans alders 50de aar.
7 Anden pintze dag d: 22de Maij loed u: Peder Jensøn boeMd i
Glostrup jordsette sin første føde 4re uger og 3 dage gammel
søn n: Jen s.
8 Dom: Ima a Trinit 4de Junij jordsat P e d e r J ø rg e n s ø n huusMand i Glostrup i hans alders 72de aar.
9 Dom: lOma p: Trinit: 6te Augusti jordsat R asm u s C h ris te n søn boeMd i Glostrup i hans alders 46de aar.
10 Samme dag blef jordsat Jens Olsøn Skomagers nye-føde datter
som strax eff ter fødselen blef hiemme døbt og kaldet A ne M ar
g r e t e og dagen der effter d : 4de Augusti døde.
11 Dom: 12ma a T rinit: 20de August: loed Peder Erichsen boeMd
i Egbye begrave sin 7 uger gammel d tr: n: B enthe.
12 Dom: 14ta a T rinität: 3die Septmbr: loed Anders Andersøn
boeMd i Glostrup jordsette sin liden søn N iels, i hans alders
1 aar, 4re maaneder og 8te dage.
13 Samme dag afg: Peder Jørgensen huusMds effterleverske i Glo
strup n: Ane, gammel 66 aar.
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14 Dom: 15ta post Trinit: 10de Septmbr: blef jordsat Jørgen
Erichsen boeMds d tr: i Egbye Jo h a n n e , gl: 1 aar 9 maaneder.
15 Dom: 19na a T rinität: 8de Octobr: loed Christopher Nielsen
huusMd i Egbye jordsette sin 4 maaneder gl: datter K irs te n .
16 Dom: 21ma post T rinit: 22 Octobr: jordsat Peder Pedersøn
boemands første føde søn n: P e d e r af Audøre gi: 11 og ty dag

1742.
1 Anden bededag i faste dend 22de February blev jordsat J ø rg e n
N ie lsø n huusmd af Vessinge i hans alders 58de aar.
2 April maanets bededag d : 5te Aprilis loed Anders Hansøn Væ
ver og huusMd i Glostrup jordsette sin søn H ans, i hans alders
2 uger og 4re dage.
3 Dom: Jubilate 15 Aprilis blev begravet unge Peder Jensøns an
den søn ved navn Jen s, boemd af Glostrup, i hans alders 3 uger
og 3 dage.
4 Dend 13de Augusti, Mandagen, jordsat huusManden M ads
M adtsøn, som var i de fattiges tal, i Vessinge i hans alders [Tal
m angler].
5 Dom: 21ma post Trinität: 14de Octobr: jordsat een fremmed
bethler, som var kommen til Egbye at bethle og var siug og døde
til Christian Jørgensøns, hvor hand hafde laant huus, hand blef
nedsat i de fattiges jord, hans fødsted, navn og alder vides eij.
6 Dom: Ima Adventus, 2den Decembr: jordsat Hans Knudsen
boeMds døeføede tvilling datter af Vessinge.
7 Samme dag loed Jens Truelsøn huusMd i Vessinge jordsette sin
søn A n d e rs i hans alders 2 aar og 7 maaneder.
8 Dom: 4ta Advent: 23de Decembr: blef jordsat A ne af g: Ras
mus Lucasens, i de fattiges tal, gammel 65 aar.

1743.
1 Dom: Oculi d: 17de Martij loed Jacob Larsøn Skræder og huusMand i Vessinge jordsette sin datter M ag d a le n a 7 dage gi:
2 Dom : Palm : den 7de Aprilis, loed Johan Iversøn boeMand i Glo
strup jordsette sin hustru A ne C h r is te n s d a tte r i hendes al
ders 66de aar.
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3 Samme dag blev jordsat Jens Truelsøn huusmds søn i Vessige n :
J e n s i hans alders 16de aar.
4 Langfredag d: 12te Aprilis blev begravet den gamle Je n s
O lsen Hyrde, for alderdom i de fattiges tal, gi: 78de aar.
5 Samme dag loed Jørgen Jensøn aftacket granedr :, og i de fatti
ges tal, jordsette sin hustr: K a re n H a n s d tr : af Egbye, een
indsidder, i hendes alders 51 aar.
6 Dom: 2da a Pasch: 28de Aprilis, jordsat N iels Ja c o b se n een
ung karl af Egbye, som baade der var født og der altiid tient,
og nu sidst saa skrøbelig, at hand eij kunde fortienne brødet,
i hans alders 31te aar.
7 Maij maanets bededag d: 2den Maij, jordsat H an s K n u d sø n
boeMd i Vessinge, som haf de gaard 1 aar, gi: 28ve aar.
8 Dom: Rogate d: 19de Maij blev jordsat C h r is tia n J ø rg e n sø n
boeMd i Egbye, uden cermonie, i hans alders 44de aar.
9 Torsdagen d: 27de Junij blev jordsat et fattigt gammelt qvindfolk ved naun A ne A n d e rs d tr: i de fattiges tal, af Vessinge,
i hendes alders 64de aar.
10 Torsdagen d: 18de Julij blev jordsat C h ris te n S ø ren søn
boeMand i Vessinge i hans alders 49de aar.
11 Fredagen d : 8de Augusti loed Christen Jensøn boeMd i Vessinge
jordsette sin hustr: K irs te n C h r i s t e n s d t r : gi: 51 aar.
12 Torsdagen d : 22de Augusti loed Peder Larsøn huusMd og Hug
ger i Audøre jordsette sin stifdtr M aren R a s m u s d tr: i hen
des alders 26de aar.
13 Dom: 13tia a T rinit: 8de 7tembr: [8/9] loed Peder Pedersøn
boeMd i Audøre jordsette sin søn P e d e r i hans alders 4re maaneder og 1 dag.
14 Dom: 18va 13de 8tbr: C13/io] loed Corth Hansøn boeMd i Aud
øre begrave sin 4re uger og 3 dage gammel søn ved navn R as
mus.

1744.
1 Søndagen imellem nyt aar og h: 3 k: d: 5te Januarij, loed Jens
Olsøn Skomager og huusMd i Glostrup jordsette sin døefødde
datter.
2 Torsdagen d: 23de Januarij blev jordsat Ole Peersøn boeMds
hustr n: K irs te n S ø r e n s d tr: af Egbye, som lenge hafde væ32
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været svag af een særdeles svaghed, blev ført til Khfn for at
curer es og der døde i hendes alders 47de aar.
Dom: 2da post Epiphan, d: 19de Januarij loed u: Peder Søren
søn boeMand i Audøre jordsette sin første fødde søn n: S ø ren
i hans alders 5 maaneder og 2 dage.
Dom: Invocavit d: 16de Februar ij blev jordsat H an s C h ri
s te n s o n Væver og huusmd i Egbye gammel 64 aar.
Dom : Qvasimodog : d : 5de Aprilis loed Asmus Bentsøn huusMd
i Egbye jordsette sin 12 dages gammel søn C h riste n .
Dom: Trinität 24de Maij loed Jens Mogensøn boeMd i Vessinge
jordsette sin hustrues fader R asm u s C h ris te n so n , som haf de
afstaaed gaarden til ham, i hans alders 93de aar. remar : [Obs :]
Torsdagen d: 28de Maij blev jordsat een qvinde ved navn A ne
S ø re n s d tr:, som lang tiid hafde opholdt sig i Vessinge, hen
des alder vides eij, som hun var fremmed.
Dom: 3tia a Trinität d: 14de Junij loed Rasmus Madtsøn huusMd i Vessinge jordsette sin søn M adt s, som var plaget af apoplexia i hans alders [Tal mangler].
Torsdagen d: 15de Octobr: blev jordsat L a rs E rik s ø n boeMd
i Vessinge uden ceremonie, i hans alders [Tal mangler].
Dom: Ima Advent: 29de Novembr: blev jordsat P e rn ille
J e n s d tr, afg: Jens Olsøns huusMds og Hyrdes hustr: i Audøre
i hendes alders 80de aar, som meentes. remar :

1745.
1 Dom : 3tia post Epiphan : 24de Januarij loed Jens Hansen KroeMd og Foged i Audøre begrave sin ældgamle pige-søster n:
K a r e n H a n s d t r i hendes alders 74de aar og 2 maaneder.
2 Torsdagen d: 4de Februarij, som var maanets bededag, loed
Christen Jensen huusMd i Glostrup begrave sin ældgamle hustr :
M aren A n d e rs d tr: i hendes alders 83de aar. rem ar:
3 Dom: Septuages 14de Febr: loed Anders Thomæsøn boeMd i
Audøre jordsette sin liden spæde og eeniste søn T hom as i hans
alders 2 uger og 1 dag.
4 Festo Johann Baptist [24/6] loed Jørgen Andersøn huusMd i
Glostrup jordsette sin liden eeniste datter K irs te n gi: 4re
maaneder.
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5 Dom: 5ta a Trinit: 18de Julij blev jordsat Niels Pedersen boeMds i Vessinge liden og eeniste stifdtr E llen L a r s d tr gammel
2 aar og 2 maaneder, døde af smaakopper.
6 Samme dag blev jordsat i de fattiges jord L a rs Jen se n , som
var løbet fra herskab og lenge hafde tient her i sognet og til
sidst kom til Lars Olsens i Vessinge boeMd, da hand lenge hafde
været siug og der døde, hans alder vides eij, som hand var
fremmed.
7 Dom: 3tia a T rinit: d: 4de Julij blev og jordsat J ø rg e n P e d e r
sen, som var vanfør og gik ved krycher, hafde sin ophold i Glo
strup, som hand iche kunde arbeide og fortiene brødet, blev fun
den mesten død paa marken, lagt paa een vogn og døde da hand
kom i byen, i hans alders 26de aar.
8 Dom: 8va a T rinit: 8de Augusti loed Niels Hansøn boeMd i
Audøre jordsette sin liden datter K irs te n , som døde af børne
kopper, i hendes alders 3 aar 4re maaneder og 3 uger.
9 Samme dag blev jordsat Jens Olsøn Skomagers og huusMands
døefødde pige barn af Glostrup.
10 Samme dag blev og begravet Christen Jensøn huusMds døfødde
pigebarn i Vessinge.
11 Torsdagen d: 19de Augstj loed Jens Hansen Foged og boeMd i
Audøre jordsette sin datter søn H an s N ielsen, som var føed i
Brøndbye Vester, men var kommen til Audøre til besteforældrene og der døde af børne-kopper i hans alders 6te aar.
12 Dom: 12ma a Trinit: 5te Septmbr: loed Christopher Nielsøn
huusMand i Egbye begrave sin yngste søn H ans, som døde af
børne-kopper i hans alders 2 aar og 4re maaneder.
13 Dom: 15ta a T rinit: 26de 7tmbr : [26/9] loed Hans Povelsøn boe
Md i Vessinge jorsette sin liden og eeneste søn ved navn C h ri
ste n i hans alders 1 aar 3 maaneder og 3 uger, som døede af
børne-kopper.
14 Tirsdagen d: 12te 8tbr : [12/i0] loed Christen Henriksøn huusMd
i Vessinge jordsette sin hustr: M aren V illu m s d tr: i hendes
alders 58de aar.
15 Dom: 21ma a Trinit: 7de Novembr: blev jordsat P e ite r Villum søn boeMd i Vessinge, som blev funden død uden for NørrePort ved Peblinge søen, men var iche bevist hvorledes hand var
kommen af dage, blev efter høij øvrigheds bevilling nedsat i
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kïrkegaarden og holden lig-ceremonie over hannem i hans alders
58de aar.
16 Samme dag blev jordsat een gammel vanfør pige ved navn
G ie rtru d M ic h e ls d tr, som var Peder Andersens kones søster
i Glostrups huus, men til huuse hos Peder Larsen i Glostrup i
hendes alders [Tal mangler] aar.
17 Dom: Ima Advent: 28de Novembr: blev jordsat Mette Nielsdatters u-ægte sidste føde tvilling søn n : Jen s, som Dom : 21ma
a Trinit: 7de 9br [7/n ] blev ført til daabens confirmation, som
d: 5te ejusdem for svaghed blev hiem?nedøbt.

1746.
1 Festo Grat : Act : C11/s] loed Johan Larsøn Smed i Vessinge jordsette sin gamle og skrøbelige hustr: M ette C h r is te n d tr : i sin
alders 69de aar.
2 Fest: Annun: M ar: [25/3] blev jordsat den fattige lem J ø rg e n
H a n se n huusMd i Vessinge, som formedelst alderdom og svag
hed var i de fattiges tal, hans alder vistes eij fuldkommen dog
meentes der hand var 2 a 93 aar gammel, hand var ellers kom
men fra Skaane.
3 Dom: Misericord: Dom: 24de Aprilis loed Christian Pedersøn,
een fremmed Mand ankommen her til byen med god rigtighed
og til huuse hos Hans Larsen, jordsette sin liden dtr.
4 Almindelig bededag 6te Maij blev jordsat M o rte n H ansøn,
som lenge haver tient i Audøre, men een 2 aars tiid tient paa Vesterbroe, hvorfra hand nu siug og ælendig ja i største armod
kom, som hand eij ejede saa meget, hand kunde begraves for,
men bye-mændene maatte lade hannem begrave i de fattiges
jord, døde hos Jens Hansen i Audøre i hans alders [Tal mang
ler].
5 Festo Ascention Xsti d: 19de Maij blev jordsat afg: Erik An
dersen boeMds effterlatte enche, A ne A rv e d s d tr i Egbye i
hendes alders 70de aar.
6 Dom : Exaudi 22de Maij loed Lars Pedersøn huusMd i Glostrup
jordsette sin afg: hustrue Jo h a n n e i hendes alders [Tal mang
ler] aar.
[Her begynder ny Skrift].
7 Dom: 4 p: T rinit: 3die Julij blev jordsat afg: Jørgen Nielsens
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huusMds eff ter ladte engke S idse C h ris te n s d : i Vessinge i
hendes alders 82 aar.
Mandagen d : 4de ditto blef degnen her ved stædet sl : H e n d f ich
B a g e r begraven i hands alders 73de aar, 9 maaneder mindre
end 5 dage.
Torsdagen d : 4 Augusti paa hvilken blef holdt maaneds prædi
ken blev Mette Nielsdtrs u-ægte barn, nafnlig L ars, jordsat i
hands alders 39 uger.
Onsdagen d: 7de Septemb: blev mag: J ø rg e n G antzel, forhen
sognepræst til Glostrups meenighed, begraven i Glostrups kircke udj sin alders 70 aar, 11 maaneder, og nogle dage, og haf de
været sognepræst her ved meenigheden i 32 aar.
Dom: 20 a Trin: E23/io] blev ung: Hans Jensens liden datter af
Eegby begraven 3 dage gammel.
Dom: 21 a Trin: [39/10] blev Lars Pedersens liden søn navnlig
H ans, begraven 14 dage gammel.
Dom: 24 a Trin: d: 20de Nov: blev Niels Clausens huusmand i
Glostrup, liden søn, som var dødfødt, begraven.

Ao 1747.
[Her begynder ny S k rift].
1 Dom: 3tia p: Epiphan: E22/i3 blev Lars Pedersens kone-moder
af Avedøre begraven.
2 Dom: Qvasimodogeneti: [9/4] blev A n d e rs T h o m asen af
Avedøre begraven.
3 Dom: Misericord: [16/4] blev Anders Skoemagers af Vessinge
liden søn 3 uger gammel begraven.
4 Dom: Cantate [30/4] blev Jørgen Erichsens liden søn af Eigby
begraven da hand dagen tilforn var bleven hiemmedøbt.
5 Dom: Cantate [30/4] blev iligemaade Niels Hansen huusmands
søn af Audøre begraven.
6 Dom: Rogate [7/5] blev Jens Ollsens i Glostrup dødfødte barn
begraven.
7 Fest: Ascens: Xsti E11^] blev Niels Nielsens liiden søn af Ves
singe begraven 8 uger gi :
8 D : 19 Maj i blev C h o rt H a n se n boemand af Avedøre begraven.
9 Feria 2da Pentecostes [22/5] blev Jørgen Erichsens liden daatter af Eigby begraven gi : 3 uger 3 a 4 dage.
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10 D : 9 Junij blev Anders Olsens dreng Svend af Glostrup begra
ven.
11 Torsdagen d: 15de Junii blev en gi mand af Glostrup, som var
regnet blc.nt de fattiges tal, navnl: R asm u s T h a isen , begra
ven.
12 Torsdagen d: 22 Junij blev J e n s L a u rid s ø n gi: 78 aar tilforn
boemand i Vessinge begraven.
13 Festo: Vis: Mariæ d: 2 Julij blev Niels Pedersens moder af
Avedøre begraven i hendes alders 76 aar.
14 Dom : 12. p : Trin : [20/8] blev Andreas Hermandsøns Tingmands
søn af Eigby begraven gi : 6 aar 6 uger og 3 dage.
1 Feria 3tia Nativ: Xsti [27/12] blev Lars Pedersen boemands
drenge-barn H an s begraven, fundet død i sengen hos foræl
drene.

Ao 1748.
2 Onsdagen d: 17 Jan: blev J ø rg e n J e n se n af Eigby som var
i fattiges tall begraven.
3 Dom: 3tia p: Epiph: d: 21 Jan: blev K a re n N ie ls d a a tte r af
Eigby som var i fattiges tall begraven.
4 2den S : i fasten [25/2] blev Niels Nielsens stifdaatter af Avedøre
begraven gl : 1 aar 10 maaneder.
5 Midfaste Søndag d : 24 Marti blev Peder Larsen huusmands søn
af Glostrup gi : 3 aar og nogle maaneder begraven.
6 D : 28 Martij blev Hans Pedersens kone-moder begraven i hen
des allders [Resten mangler].
7 Skiær-Torsdagen E11/^] blev Andreas Hermandsens daatter af
Eigby begraven gi: 2 aar 11 maaneder.
8 Feria 2da Pass: [15/4] blev H ans A n d e rse n af Vessinge be
graven.
9 Dom: Qvasimodog: [21/4] blev A n d e rs A n d e rse n gaardm: af
Vessinge begraven.
10 Dom: Misericord: Domini [28/4] blev Niels Nielsens liden søn af
Vessinge begraven.
11 Dom: Cantate [12/5] blev P e d e r A n d e rse n af Glostrups huus
begraven i hands allders 78 aar 4 maaneder.
12 D : 15 Junij blev Jens Hansens hustrue af Avedøre begraven.
13 Dom: Trin: [9/(;] blev Andreas Nielsens lüden daatter af Ves
singe begr :
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Ao 1749.
1 D : 18 Febr : bleve 2de Jørgen Jørgensens nye-fødde tvilling børn
2 begravne, den eene var een søn, den 2den var een daatter.
3 Den 2den Søndag i fasten [2/3] blev Jørgen Andersens liiden
daatter M aren af Glostr : begraven.
4 Den 5te Søndag i fasten [23/3] blev P e d e r J e n s e n gaardmand
af Eigby begraven.
5 Den 3die Søndag efter paaske [27/4] blev Lars Nielsøn huusmands søn P e d e r af Eigby begraven gi : 2 V2 aar6 Trinitatis Søndag [1/6] blev Niels Pedersens pigebarn af Vessinge begraven gi : 14 dage.
7 Samme dag blev Lars Larsens stifdaatter af Glostrup begraven
gi: 14 aar naunflig K aren.
8 D: 12 Junij blev P e d e r N ie lse n boemand af Eigby begraven
gi : 72 aar.
9 Dom: 2da p: Trin: d: 15 Junij blev Erick Pedersen huusmands
hustrue af Eigby begraven gi : 50 aar.
10 D: 27 Junij blev H an s O llsen boemand af Aved: begr: gi:
65 aar.
11 Dom: 7. p: Trin: d: 20 Julij blev A n d e rs R asm u sø n boemand
af Vessinge begraven gi : 62 aar 6 maaneder.
12 Dom: 13 p: Trin: [31/sl blev Jacob Nielsen huusmands søn af
Vessinge M ichel begraven.
13 D: 4 Septembr: blev Niels Nielsøns boemands af Avedøre nyefødde pigebarn E llen begraven, som kort effter fødselen af
jordemoderen blev døbt.
14 D: 11 Septembr: blev Lars Pedersens moder B a r b a r a L a rs d :
af Eigby begraven i hendes allders 84 aar og 6 uger.
15 Dom: 16 p: Trin: [21/9] blev Jørgen Bertelsen Smeds søn af
Eigby B e rte l begraven gammel imod V2 aa**.
16 Dom: 19 p: Trin: [12/10] blev E ric h P e d e rs e n huusmand af
Eigby begraven i hands allders 83 aar og nogle uger.

Ao 1750.
1 Midfaste Søndag [Vs] blev N iels H a n se n huusmand af Aved
øre begraven i hands allders 85 aar.
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2 Mandagen d: 13 Apr: blev madm. R eg in a B usch forrige deg
ne-enke af Bryndby da værende til huuse hos skolehollderen i
Vessinge, begraven i hendes allders 86 aar 6 maaneder.
3 Den 4de Søndag effter paaske [26/4] blev Elsebeth Pedersd:
uægte pigebarn M aren af Eigby begraven som Søndagen til
forn var bleven døbt.
4 Den 6te Søndag efter paaske [10/5] blev Jørgen Erichsøn boemands hustrue af Eigby begraven.
5 Dom : Ima p : Trin : [31/5] blev Agatha Biørns uægte drengebarn
af Eigby nafnlig Ju ch u m begraven, som strax efter fødselen
døde efter at det var bleven hiemmedøbt.
6 Dom: 3tia p: Trin: [14/6] blev Jørgen Jørgensen huusmands
stifsøn af Vessinge begraven gi : 14 aar.
7 Michelsdagen [29/9] blev Niels Pedersen boemands søn af Aved
øre P e d e r begraven i hands allders 11 aar 10 maaneder.
8 Samme dag blev begraven kongens Peder Søfrensen boemands
søn H an s gi: imod 12 uger.
9 Dom: 19 p: Trin: [4/10] blev P e d e r Søf re n s e n huusmand og
huggere fra Avedøre begraven i hands ailder 47 aar, døde af
bloedsott.
10 Dom: 19 p: Trin: [4/10] blev og begraven u: Peder Jensen
gaardmands lüden søn L a rs gi : 2 uger.
11 Torsdagen d: 8 Octobr: blev begraven N iels P e d e rs e n boemand af Avedøre i hands allders 41 aar, døde af blodgang.
12 Dom: 20 p: Trin: [n /io] blev begraven Jacob Ollsens hustrues
moder A b e li hendes allders 71 aar.
13 Tiirsdagen d: 13 Oct: blev J e n s H a n se n Foged af Avedøre
begraven i hands allders 55 aar, døde af blodsott.
14 Samme dag blev og begraven bemelte sal: Jens Hansens moder
i hendes allders 82 aar. Hun døde saavel af allderdom som af
blodsott.
15 Festo Omnium Sanctor: [V nl blev Jørgen Jørgensen huusm:
daatter M aren af Hvessinge begraven gi : 4 uger 1 dag.
16 Torsdagen d: 12 Nov: blev Jørgen Jørgensøn huusmands hu
strue af Vessinge begraven.
17 Dom: 25 p: Trin: [15/n ] blev Jørgen Ericksøn gaardmands søn
af Eigby A rved begraven i hands allders 6*/^ aar.
18 [Overstreget, da det var en Gentagelse af Nr. 16].
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19 Dom: 26 p: Trin: [22/n ] blev Lars Jørgensen gaardmands søn
S ø ren af Eigby begraven gi : 4 aar og nogle maaneder.
20 Dom: 2da Adv: [6/12] blev Ole Nielsøn gaardmands dødfødde
pige-barn af Vessinge begraven.
21 Dom: 3tia Adv: [13/12] blev Christen Søf rensen boemands daatter af Avedøre E llen begraven gl : D/2 aar.
22 Dom : 3tia Adv : [13/i2] blev Jørgen Jørgensøn huusmands daatter af Vessinge K a re n begraven gammel 5 aar mindre 14 dage.
23 Dom: 4ta Adv: [20/J2] blev Christen Jensen huusmands søn af
Vessinge H an s begraven gi: % aar.
24 Dom: 4ta Adv: [20/12] 1 blev Jacob Nielsøn huusmands daatters
af Vessinge uægte barn S u sa n n a begraven gi: % aar.
25 2den juuledag [26/12] blev Ole Nielsøn gaardmands søn af Ves
singe N iels begraven gi : 2 aar.
26 3die juuledag [27/12] blev Jørgen Bertelsøn Smeds stifdaatter
af Eigby E lse O lu f s d a a tte r begrav: gi: 5 aar.
27 3die juuledag [27/12] blev Lars Nielsøn huusmands daatter af
Eigby begraven gi : % aar.
28 3die juuledag bleve Niels Ollsøn huusmands 2de pigebørn af
Avedøre begravne :
1] een som var fød og døbt i Hersted sogn,
29 2] E lse gam?nel 12 uger.

Ao 1751.
1 Nyt-aars-dagen [ i/J blev Rasmus Hansen gaardmands søn af
Eigby begraven gi : lidet over et halvt aar.
2 Nyt-aars-dagen [ i/x] blev og begraven Hans Povelsens dotter af
Vessinge som hedde E lle n og var nesten 3 aar gi :
3 Dom : Im : p : Epiph : [10/i ] blev Jacob Skræders hustrue af Ves
singe begraven.
4 Dom: 2da p: Epiph: [17/x] blev S id se G o th ie lp s Jørgen Pe
dersens konemoder af Avedøre begraven i hends ailders 74 aar
og nogle uger.
5 Dom: 2da p: Epiph: [17/x] blev Niels Nielsøn gaardmands søn
af Avedøre A n d e rs begraven som Søndagen tilforn blev døbt.
6 Dom: 2da p: Epiph: [17/x] blev Nicolaj Nielsøns daatter C h ri
s tia n a begraven som Tiirsdagen tilforn blev hiemmedøbt.
7 Dom: 2da p: Epiph: [17/x] blev Hans Povelsøns gaardm: søn af
Vessinge P ovel begraven gammel
aar.
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8 Dom: 3tia p: Epiph: C24/iZI blev Jac o b L a rs ø n huusmand og
skræder af Vessinge begraven i hands ailders 67 aar.
9 Dom: 3tia p : Epiph : [24/i] blev Lars Ollsøn gaardm: daatter af
Eigby S idse begraven gl : 1 aar 5 maaneder.
10 Taksigelsens fest [n /2] blev Peder Pedersen gaarmands daat
ter af Avedøre B irth e begraven gammel 1 aar 4 maaneder.
11 Fastelavns Søndag [21/2] blev Niels Christensøn huusm: søn af
Eigby C h ris te n begraven som blev døbt Dom: 1. p: Epiph:
[10/iL
12 1ste Søndag i fasten [28/2] blev H ans H a n se n ung karl begra
ven. Samme var broder til Niels Pedersen gaardm: hustrue i
Vessinge, hand tiente i Budinge, blev syg bragt her til sognett
og her døde.
13 3die Søndag i fasten [14/3] blev Nicolaj Nielsøns af Glostrups
huuset 2den tvillinge-daatter L o v isa begraven.
14 3die Søndag i fasten [14/3] blev Jørgen Pedersøn huusmands
søn P e d e r begraven gammel
aar15 Domin: Palm ar: [4/4] blev M o rten V e ste sø n Niels Hansøn
gaardmands kones broder i Vessinge gammel hen ved 40 aar
begraven.
16 Torsdagen d : 22 Apr : blev H an s R asm u sø n gaardm : af Aved
øre begraven i hands ailders 48 aar.
17 Dom : 2da p : Fest : Pasc : [25/4] blev Ole Larsøn gaardmands søn
R asm u s begraven gammel 18 aar.
18 Fredagen d: 30 A pr: blev skolehollder C h r is to f f e r Lovesøn
begraven i hans ailders 42 aar. Hand havde været skolehollder i
Glostrups sogn i 18 aar og i Hersted-Vester sogn 1% aar.
19 Dom: 5ta p: Fest : Pascat : [lß/5] blev P e d e r M ich elsø n gaardmand i Vessinge .begraven i hands ailders 81 aar og 10 maaneder.
20 Dom : 3tia p : Fest : Pascat : [2/5] blev Povel Ibsøn gaardmands
søn P e d e r begraven gammel 3 uger.
21 Dom : Trinitatis [®/6] blev een ung-karl som Avedøre bye havde
lejet til at læse for byens ungdom begraven gammel ongefær
40 aar og derover, nafnlig P e d e r H ansøn.
22 Fredagen d: 9 Julij blev K a re n D a n ie ls d a a tte r Eschild
Christensøn Fogedens hustrue i Glostrup begraven gammel 58
aar og nogle maaneder.
23 Dom : 6te p : Trin : [18/7] blev Niels Pedersøn gaardmands daat
ter af Vessinge A n n a begraven gi : liidt over 1 aar.
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24 Fredagen d: 1ste Octobr: blev sognepræstens velærværdige og
høylærde h r: Aagaards afdøde salige hustrue L ucie Em ere n tz e A a g a a rd née de Bloch begraven i Glostrup kirke i alter
gulvet, effterat hun havde levet her i verden 21 aar, 6 maaneder, 2 uger og 3 dage og i et kiærligt ægteskab med sognepræ
sten hr : Aagaard i 3 aar, 5 uger og 1 dag.
25 Samme dag bleve og begravne sognepræstens hr: Aagaards 2
26 nyefødde tvilling sønner Ole og S ø ren og jordsat i samme kiste
som deres moder, hvilken søndagen forhen d: 26 Sept: havde
fød dem til verden ; men strax derpaa døde dend yngste neml :
Søren; ham fuldte moderen; og tilsidst dend ældste søn Ole.
[Ikke skrevet af Pastor A agaard].
27 Fredagen d : 26 Nov : blev her begraven een soldater kone naufwlig [Navnet mangler]. Hun bragte her til sognet intet viider
beviis end fra Guarnisons kirke i Kbhvn at hun sammesteds var
ægteviet, hun kom til Glostrups huuset paa landevejen syg, hvor
hun blev liggende og der døde.
29 2den juule-dag d: 26 Xbr blev L a rs Iv e r søn huusm: i præstegaardens huus begraven i hands ailders 72 aar og 9 maaneder.
30 Onsdagen d: 29 Xbr: [29/12] blev L a rs P e d e rs ø n gaardmand
af Eigby begraven i hands ailders 42 aar. Hand blev funden død
paa marken liggende i sin vogn. E ffter amtmandens kiendelse
blev hand paa kirkegaarden begraven.

Ao 1752.
1 H: 3 kong: dag [6/x] blev Niels Ollsøn huusm: daatter af Aved
øre E lse begraven, som Michelsd: 1750 blev døbt.
2 Dom: Sexagesima [6/2] blev Jørgen Bertelsøn Smeds søn af
Eigby B e rte l begraven, som Dom: 11 p: Trin: 1750 blev døbt.
3 1ste Søndag i fasten [20/2] blev een gammel kone af Eigby
naufnlig In g e r N ie ls d a a tte r, som havde været iblant sog
nets fattiges tall, gammel imod 90 aar.
4 2den Søndag i fasten [27/2] blev gamle Hans Jensøn gaardm:
daatter af Eigby M ette begraven gammel 22 aar.
5 2den Søndag i fasten [27/2] blev Anders Jacobsøns søn P e d e r
af Vessinge begraven gammel 3 uger.
6 Torsdagen d: 23 Martij blev E lse C h r is te n s d a a tte r begra
ven, een gi : huuskone som eet 1/2 aar tilforn var flyttet til hends
siegt Søfren Pedersøn huusmand i Eigby, hvor hun døde.
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7 6te Søndag efter paaske [26/3] blev Christen Søfrensøn gaardmands daatter af Avedøre E lle n begraven, som 3die Søndag i
fasten dette aar blev døbt.
8 Dom: Trinit: [28/5] blev Jørgen Erichsøn gaardmands daatter
af Eigby M aren begraven som Dom: Sexagesima dette aar
blev døbt.
9 Festo St: Johannis [24/6] blev Vartovs Peder Søfrensøns gaardm: søn af Avedøre N iels begraven gammel omtrent 8 aar og
5 maaneder.
10 Dom : 8 p : Trin : [23/7] blev Hans Søfrensøn huusmands søn af
Avedøre Søf re n begraven som Dom : 6 p : Trin : blev døbt.
11 Dom: 9 p: Trin: [30/7] blev Jens Hansøn Lars Ollsøns gaardm:
tieneste dreng af Eigby begraven. Samme døde pludslig natten
imellem d: 28 og 29 Julij idet eet par galne heste for een vogn
som hand kiørede skilidte vognen og hand blev ram t ved eet
slag af bag-vognen i hands hoved. Hand blev af birkedommer
h r: Jens Gysting besigtet og efter hands attest begraven med
jordpaakastelse.
12 Dom: 10 p: Trin: [6/8] blev Niels Christensen huusm: daatter
af Eigby K irs te n begraven som Dom : 7 p : Trin : blev døbt.
13 Dom: 13 p: Trin: [27/s] blev gaardmand Thomas Pedersens
hustrue begraven i hendes allders 34 aar og 11 maaneder.

Ao 1753.
1 [Herefter er Numrene udeladt i Kirkebogen].
Dom: 3tia p: Epiphan: [21/x] blev Anders Pedersøn Fogedens
lüden søn af Avedøre J e n s begraven gi : liidtt over I/2 aar2 Dom: 5ta p: Epiph: [4/2] blev Lars Pedersøn gaardm: søn af
Avedøre begraven naufnl: L a rs gammel imod 9 aar.
3 Dom: 2da p: Fest: Pascatos [6/5] blev Jørgen Andersøn huus
mands daatter af Glostrup M aren begraven, som 4de bededag i
fasten sidstafvigte blev døbt.
4 Festo V isitat: Mariæ d: 2 Julij blev H a n s L a r s ø n huusmand i
Glostrup begraven.
5 Torsdagen d: 5 Julij blev Peder Andersøn gaardmands stif søn
P e d e r P e d e rs ø n af Eigby begraven gammel paa 7de aar, som
Søndagen tilforn var bleven druknet i een leer-grav.
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6 Fredagen d: 3 Augusti blev Peder Arfvesøn Fod-guardes hu
strue begraven. Hun var til huuse hos faderen Rasmus Madsøn
i Vessinge, hvor hun døde i barselnød uden at blive forløst.
7 Dom : 16 p : [Trin :] blev Jens Pedersøn gaardm : søn af Vessin
ge begraven naufnlig [Resten m angler].
8 Dom: 16 p: Trin: [7/10] blev og Søfren Pedersøn huusmands
søn af Eigby [Plads er afsat til Navnet] begraven.
9 Dom: 19 p: Trin: [28/10] blev Thomas Pedersøn gaardmands
søn af Avedøre begraven, som Dom : 14 p : Trin : blev døbt.
10 Torsdagen d: 6 Xbr: [6/12] blev Christen Hendrichsøn huus
mands daatter af Vessinge begraven gi : omtrent iy 2 aar.
11 Tiirsdagen d: 11 Xbr [n /12] blev Peder Povelsøns huusmands
daatter af Glostrup begraven effter imod 9 aars ælendighed af
den falidende syge og een tærende flod.
12 2den juule-dag [26/i2] blev Niels Christensen huusmands søn
af Eigby begraven gammel 1/2 aar13 3die juule-dag [27/i2] blev Ole N ielsø n gaardmand af Vessin
ge begraven gammel 43 aar og 4 maaneder.

Ao 1754.
1 Dom: 2 p: Epiphan: [20/i] blev Niels Madsøn huusmands søn
af Avedøre P e d e r begraven gi : imod % aar.
2 Dom: 7tuagesima [10/2] blev een mand fra Kbhvn af profession
een [mangler] nafnlig A n d e rs begraven. Han havde tilforn ar
bejdet her i sognet; hand kom til sidst syg til Niels Hansøn
gaardmand i Vessinge, hvor hand dagen efter døde, og af byen
blev besørget at jordes.
3 Dom: Sexagesima [17/2] blev J e n s T ru e ls ø n huusmand i Ves
singe begraven gi : omtrent 66 ar.
4 Midfaste Søndag [17/s] blev Peder Andersøn gaardmands hu
strue af Eigby begraven gi : omtrent 44 aar.
5 Domin: Qvasimodogen : [21/4] blev A nn a Iv e rs Birthe Jesper
Nielsøns hustrues moder af Glostrup begraven gammel 70 aar.
6 2den pintzedag [3/6] blev Rasmus Pedersøn huusmands søn, som
var bleven hiemme-døbt og kalldt P ed er. Samme barn døde
førend det blev bragt til daabens confirmation.
7 2den pintzedag [3/6] blev og begraven Zacharias Hendrichsøns
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tvillinge søn L a rs af Eigby, som Xsti himmelfarts-dag blev
bragt til daabens confirm :
Dom : 2da p : Trin : [23/6] blev Anders Andersøn gaardm : moder
af Vessinge begraven gammel 72 aar 9 m :
Dom : 3tia p : Trin : [30/6] blev L a rs O ls ø n gaardmand af Aved
øre begraven, gammel 62 aar.
Dom: 6ta p: Trin: [21/7] blev Kirsten Nielsd: uægte pigebarn
K a re n begraven, som Dom : 6te p : Trin : blev døbt.
Dom: 14 p: Trin: [15/9] blev gi: H an s Je n sø n gaardmand af
Eigby begraven gammel 64 aar. Hand fandtes død i een pare
[Vandhul], hvor hand formeentes at være lagt ved hefftig
stormvinde, som den dag var.
Torsdagen d: 3 Octobr: blev C h ris te n Je n sø n gaardmand af
Vessinge begraven i hands alders 68 aar.
Tiirsdagen d: 19 Nov: blev her begraven een fattig svensk
smedesvend ved navn [mangler], som i nogen tiid havde opholdt
sig hos smeden i Glostrups-huuset, hvor hand døde.
Dom: 4ta Advent: [22/12] blev A n d e rs M ogensøn huusmand
af Avedøre begraven i hands alders 64 aar.
Søndagen imellem juul og nyt-aar [29/12] blev Peder Andersøns
enke, som tilforn med hends mand havde været beboere af Glo
strups-huuset, hvor hun døde, begraven i hends alders 73 aar.
Samme dag blev og begraven Lars Jørgensøn gaardmands af
Eigby tvillinge-søn J ø rg e n gammel 22 uger.

Ao 1755.
1 Taksigelsens fest d: 11 Febr: blev Jørgen Andersøn huusmands
søn af Glostrup N iels begraven gi: 14 aar.
2 Torsdagen d : 20 Marti j blev af g: Peder Michelsøns enke af Ves
singe begraven i hends alders 70de aar.
3 Samme dag blev og begraven Peder Andersøn gaardmands søn
af Eigby C h ris te n , som Dom: 2 p: Epiph: blev døbt.
4 Junij maaneds bededag [4/6] blev Niels Madsøn huusmands søn
af Avedøre P e d e r begraven, som var døbt Dom : 1 p : Trin : a : c :
5 Torsdagen d: 17 Julij blev afge: Hans Christensøn Vevers enke
af Eigby begraven gammel 72 aar.
6 Dom: 15 p: T rin: [7/9] blev gamle P e d e r Je n sø n gaardmand
af Glostrup begraven i hands alders 87de aar.
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7 Dom: 21 p: Trin: [19/10] blev her eet død-født barn begraven,
hvis fader var Vincentz Pedersøn een huusmand af Harrestrup,
som med sin hustrue nyelig var tagen ind hos smeden i Eigby,
hvor hun giorde barsel.
8 Dom: 21 p: Trin: [19/10] blev Johan Larsøn Smeds søn af Vessinge nafnlig L a rs begraven gammel 8% aar, hand døde af
børne-kopper.
9 Novembr maaneds bededag d: 6 blev Jens Christensøn gaardmands daatter af Eigby B a r b a r a begraven gammel liidt over
1 aar og 7 maaneder. Hun døde af børne-kopper i gaardm : Lars
Jørgensens gaard i Vessinge.
10 Onsdagen d: 17 Xbr [17/12] blev K irs te n Peder Knudsen huusm : hustrue af Glostrup begraven.
11 Feria 2da Nativ: Xsti [ 26/ i 2] blev Hans Povelsøn gaardm: daat
ter M aren begraven gl : II/2 aar. Hun døde af børnekopper.

Ao 1756.
1 Dom: 3tia p: Epiphan C25/il lod een soldat af det falsteriske
regiment naufnlig Johan, af profession een skoemager, da væ
rende til huuse hos Niels Rasmusøn gaardmand i Vessinge, be
grave eet liidet pigebarn, som døde 24 tiimer efter fødselen.
2 Samme dag blev og begraven een fattig gammel kone, som hav
de været indlemmet i sognets fattiges tal, nafnlig S id se E n g e 1b r e c h t s i hendes alders [Tal mangler],
3 Dom: 4ta p: Epiphan: [i/2] blev Hans Christensøn huusmands
hustrue af Avedøre begraven i hendes alders [Tal mangler].
4 Onsdagen d: 10 M artij blev een degnens nyefødde tvilling-søn
begraven.
5 Midfaste-Søndag [21/3] blev smeden Jørgen Berthelsøns søster
søn af Eigby naufnlig C o n rad begraven gi : liidt over 1 aar.
6 Torsdagen d : 1 Apriil blev Anders Pedersøn gaardm : og Fogeds
søn af Avedøre begraven gi: liidt over 2 aar. Hand døde af
børnekopper.
7 Mariæ besøgelses dag [2/7] lod Niels Ollsøn huusmand i Aved
øre begrave sin daatter A nna, som her blev døbt Dom: 23 p:
Trin : Ao 1755.
8 Dom : 5ta p : Trin : [ls/7] lod Jørgen Pedersøn huusmand i Aved
øre begrave sin daatter S idse gi: 3 aar og 2 maan:
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9 Dom: 7 p: Trin: [1/s] blev begraven N iels S øf re n sø n ung
karl af Avedøre som kort tilforn var indført i fattiges tal. Hand
døde i hands alders 58de aar.
10 Dom : 8 p : Trin : [8/8] blev skoleholder Christian Høyers daatter
E lis a b e th M a r g a r e th a begraven gammel omtrent % aar.
11 Torsdagen d: 19 Aug: blev Jac o b N ielsø n huusmand i Vessinge begraven i hands alders [Tal mangler].
12 Dom: 11 p: Trin: [29/8] blev Zacharias Hendrichsen indsidders
daatter af Eigby naufnl: K a re n begraven gi: noget over 2 aar.
13 Torsdagen d: 4 Nov: blev C h ris te n Je n sø n huusmand af Glo
strup begraven gammel 80 aar 10 maaneder.
14 Dom: 3tia Adv: [12/12] blev B odild J a c o b s d a a tte r, som d:
25 Nov: blev trolovet til Jacob Rasmusøn i Vessinge, begraven
i hendes alders 2 5 ^ aar.
15 Dom: 3tia Adv: [12/12] blev og begraven Niels Madsøn huusmands søn af Avedøre i hands alders [Tal mangler].
16 Dom: 4ta Advent: [19/12] blev Hans Povelsøn gaardmands hu
strue i Vessinge begraven gi: 43 aar 7 maaneder. Hun døde i
barselseng.
17 Feria 2da Nativ: Xsti [ 26/ i 2] blev Kield Rasmusøn huusmands
hustrue af Avedøre begraven gammel [Tal mangler].

Ao 1757.
1 Nyt-aarsdagen [x/i] blev R asm u s Jac o b sø n gaardmand i Ves
singe begraven i hands alders [Tal mangler].
2 Samme dag blev og begraven Hans Povelsøn gaardm : sidst-fødde søn, effter hvis fødsel moderen døde.
3 Dom: 1. p: Epiph: [»/J blev smedens i Eigby Jørgen Berthel
sen« nyefødde daatter S id se begraven, som h: 3. k: dag for
medelst svaghed blev hiemmedøbt.
4 Dom: 3tia p: Epiphan [23/j] blev smeden Jørgen Berthelsens
hustrue i Eigby B irth e B e r th e ls d a a tte r begraven gi: 41
aar.
5 Dom: 7tuagesima [6/2] blev Christen Rasmusøn huusmands
søn af Glostrup begraven som Dom: 3tia Advent: sidstafvigte
blev døbt.
6 Dom: Sexagesima [ 13/2] blev Rasmus Pedersøn huusmands søn
af Avedøre L a rs begraven, som Dom : 3. p : Epiphan : a : c : blev
døbt.
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7 Fastelavns-Søndag [20/2] blev fogedens Rasmus Eschildsøns
mor-broder P e d e r D a n ie lsø n ung-karl, som mange aar i sam
me gaard i Glostrup havde været til huuse, begraven i hands
ailders d : 11 Febr : fyldte 67de aar.
8 Samme dag blev og begraven Niels Johansøn gaardmands søn
E r ic h af Glostrup, som Dom: 7tuagesima blev døbt.
9 Samme dag blev og begraven gaardmandens i Glostrup Morten
Hansøns søn H ans, som Onsdagen d: 16 Febr: af mig blev
hiemmedøbt.
10 Torsdagen d: 10 Martij blev Peder Knudsøn huusmands 2den
hustrue M ette begraven kort efterat hun var bleven forløst
med 2 tvilling sønner, i hendes alders [Tal mangler].
11 Tredie Søndag i fasten [13/g] blev Thomas Pedersøn gaard
mands daatter af Avedørebegraven, som Dom : 16 p : Trin : a : c :
blev døbt.
12 Torsdagen d: 17 [maa være 17/3] blev A sm on B en d tsø n huusmand i Eigby begraven. Hand døde paa marken natten imellem
d : 12 og 13 og fandtes der at ligge morgenen d : 13. E fter tagne
synsindholld og amtmandens ordre blev hand begraven med
j ordspaakastelse.
13 3die Søndag efter paaske [1/5] blev A n d e rs O llsøn som til
forn havde været gaardmand mend nu huusmand i Glostrup
begraven i hands alders 54 aar.
14 Dom: 8 p: Trin: [31/7] blev smedens i Vessinge Johan Larsøns
daatter M a g d a le n a begraven, som Dom: 2 p: Trin: a: c: blev
døbt.
15 Dom : 11 p : Trin : [21/8] blev Christen Hendrichsøn huusmands
daatter af Vessinge begraven gammel imod 3 aar.
16 Dom: 14 p: Trin: [n/g] blev J ø rg e n E ric h s ø n gaardmand
i Eigby begraven i hands alders [Tal mangler] aar. Hand døde
af blodgang.
17 Torsdagen d: 16 Septbr: blev Søf re n P e d e rs ø n huusmand
af Eigby begraven gammel 41 aar. Hand døde af blodgang.
18 Samme dag blev og begraven smeden Johan Larsøns daatter af
Vessinge M ette gammel imod 8 aar som og døde af blodgang.
19 Dom: 15 p: Trin: d: 18 Septbr: blev begraven Z a c h a r ia s
H e n d ric h s ø n huusmand af Eigby gammel [Tal mangler],
som og af samme sygdom døde.
33
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20 Fredagen d: 23 Septbr: blev N ic o la j N ie lsø n smeden i Glostrups-huuset begraven i hands alders 77 aar.
21 Fredagen d: 30 Septembr: blev Peder Erichsøn gaardmands
hustrue af Eigby begraven gammel 53 aar. Hun døde af blod
gang.
22 Dom : 20 p : Trin : d : 23 8br [23/10] blev fogedens Anders Peder
sens liden søn N ie ls begraven gammel nesten 2 aar.
23 2den Juuledag E26/i23 blev Jacob Rasmusøn gaardmands hu
strue af Vessinge begraven. Hun døde i barselseng.

Ao 1758.
1 1ste Søndag efter h: 3. kong: dag [% ] blev Kield Rasmusøn
huusmands søn af Avedøre A n d e rs begraven, som nytaarsdagen blev døbt.
2 Samme dag blev og begraven smedens Jørgen Berthelsens daatter af Eigby A pollone, som blev døbt 2d: Juuledag.
3 Onsdagen d: 25 Jan: blev een gammel mand navnlig H ans, af
profession een skomager, som i nogle aar havde været indsid
dere hos Lars Nielsøn huusmand i Eigby, begraven.
4 Kyndelmisse-dag [2/2] blev P ovel C h ris te n s ø n huusmand
og skræder af Avedøre begraven i hands alders [Tal mangler].
5 3die Søndag i fasten d: 26 Febr: blev M ads N ie lsø n gaardmand i Avedøre begraven i hands alders [Tal m angler].
6 Torsdagen d : 16 Martij blev Peder Bendtsøn huusmands søn af
Avedøre begraven, B endt, gammel imod 4 aar.
7 3die Søndag efter paaske d: 16 April blev H an s C h ris te n s ø n
Christen Hansøn gaardmands søn i Hersted-øster, som havde
tient som karl i præstegaarden 2tø aar, begraven i hands alders
24 aar.
8 Dom: 4ta p: Trin: [18/6] blev Rasmus Nielsøns dødfødde dren
gebarn begraven.
9 Tiirsdagen d: 20 Junij blev H a n s P e d e rs ø n gaardm: i Eigby
begraven i hands allders 66 aar.
10 Mariæ besøgelsesdag [2/7] blev Morten Hanse» gaardm : søn af
Glostr: A n d e rs begraven, som 5te Søndag i fasten a: c: d: 12
Martij blev døbt.
11 Dom: 10 p: Trin: d: 30 Julij blev Niels Pedersøn gaardmands
søn L a rs af Vessinge begraven gammel lüdet over 4 aar.
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12 Dom: 12 p: Trin: [13/8] blev Rasmus Rasmusøn huusmands
ænke, som for kort tiid siden var kommen her til sognet fra
Hvidoure, og døde i Vessinge hos hendes søn gaardmand Hans
Rasmusøn, begraven i een allder, saa vidt som vidstes, over 70
aar.
13 Dom: 13 p: Trin: [20/8] blev Niels Pedersøn gaardm: daatter
af Vessinge E llen , som døde af mæslinger, begraven liidet over
12% aar gammel.
14 Dom: 14 p: Trin: [27/8] blev Rasmus Hansøn gaardm: søn af
Eigby P e d e r begraven, som Dom: 2 p: Epiphan: a: c: blev
døbt.
15 Dom: 14 p: Trin: [27/8] blev Christen Rasmusøn huusmands
daatter af Glostrup K ir s te n begraven, som 5te Søndag efter
paaske a : c : blev døbt.
16 Dom: 15 p: Trin: [3/9] blev M a r g re th a afg: Lars Ollsøn
gaardmands ænke i Avedøre begraven i hendes ailders 74 aar.
17 Dom: 15 p: Trin: [3/9] blev og begraven Niels Christensøn
huusm: søn af Eigby P e d e r gammel 2% aar.
18 Torsdagen d: 14 Septbr: blev A n d e rs E ric h s ø n gaardmand
i Eigby begraven gammel 71 aar.
19 Dom: 18 p: Trin: [24/9] bleve Knud Miehelsøns 2de tvillinge
20 sønner fra Avedøre, som d: 7 Septbr: a: c: bleve døbte, be
gravne.
21 Dom: 19. p: Trin: [x/io] blev Hans Rasmusøn gaardmands stifdaatter af Vessinge S id se begraven gammel imod 6% aar.
22 8br. maaneds bededag d : 5 [5/10] blev Lars Jørgensøn gaardm :
søn af Vessinge Jø rg e n , som Dom: 16 p: Trin: a: c: blev døbt,
begraven.
23 Dom: 20 p: Trin: [8/10] blev gaardmand Vartovs Peder Søfrensøns hustrue i Avedøre begraven i hendes alders 52 aar.
24 Torsdagen d: 9 Nov: blev Lars Nielsøn huusmands hustr: af
Glostrup begraven gammel [Tal m angler].
25 Dom: 3tia Adv: [17/12] blev K ir s tin a L a r s d a a tte r , som
havde været iblant fattiges tal, begraven gammel 78 aar.
26 Samme dag blev og begraven Hans Rasmusøn gaardmands
hiemmedøbte daatter A nna.
27 Søndagen imellem juul og nytaar [31/12] blev unge Peder Jensøn gaardm: daatter af Glostrup M a ria begraven, gi: liidet
over 3 aar.
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Ao 1759.
1 Dom: 2 p: Epiphan: [14/i] blev af g: Mads Nielsøn gaardm:
senke af Avedøre begraven gammel 66 aar og 5 maaneder.
2 Dom: 3tia p: Epiph: [21/il blev Niels Nielsøn gaardm: søn af
Avedøre S øf re n begraven, som 2den juuledag sidst afvigte
blev døbt.
3 Fastelavns-Søndag [25/2] blev Jens Mogensøn gaardm: søn
M ogens begraven gammel 15 aar.
4 2den Søndag i fasten d: 11 Martij blev Johan Pedersøn huusm:
hustrue af Avedøre begraven.
5 3die Søndag i fasten [18/3] blev Jørgen Berthelsøn smedens
daatter B ir th e af Eigby begraven, som blev døbt d: 11 Febr:
a: c:
6 Lang-Fredag d: 13 A pr: blev Lars Hansøn gaardm: søn N ie ls
af Avedøre begraven, som Dom : 9 p : Trin : Ao 1758 blev døbt.
7 2den pintzedag d: 4 Junij blev N ie ls J e n s ø n af g: Jens Han
sen gaardmands søn i Avedøre begraven i hands alders 26 aar.
8 Den 4de Fredag efter paaske d: 11 Maji blev Peder Pedersøn
huusmands hustrue af Eigby, som var iblant sognets fattige
begraven.
9 Torsdagen d : 21 Junij blev Anders Pedersøn gaardm : søn i Glo
strup R asm u s begraven gi : 5 aar.
10 Dom: 3 p: Trin: d: 1 Julij blev gamle P e d e r H a n sø n gaardmand i Vessinge begraven i hands alders 46 aar.
11 Onsdagen d : 11 Julij blev Niels Madsøn huusmands søn af Aved
øre C h ris te n da tienende Knud Michelsøn gaardm: samme
steds begraven i hands ailders 17 aar.
12 Dom: 5ta p: Trin: d: 15 Julij blev een gammel ugift karl nanflig C h ris te n J e n s ø n værende i huuse hos Jens Ollsøn Skoemager i Glostrup begraven i hands alders 62 aar.
13 Dom: 5ta p: Trin: [15/7] blev Hans Povelsøn gaardmands søn
af Vessinge C h ris te n begraven gi: 13 aar.
14 Dom: 10 p: Trin: [19/s] blev Peder Andersen gaardm: søn af
Eigby begraven, som Dom : 8 p : Trin : blev døbt.
15 Dom : 13 p : Trin : [9/9] blev Peder Bentsen huusmands yngste
barn og daatter 6 uger gammel begravet.
16 Dom: 18 p: Trin: d: 14 Oct: blev L a rs J ø rg e n s ø n gaardmand
i Vessinge begraven gammel 34 aar 9 maaneder.

Begravelser 1759-60

517

17 Alle-helgens dag p /ii] blev Anders Mogensøns ænke af Avedøre
begraven i hendes ailders 55 aar.
18 Samme dag blev og begraven Kield Rasmusøn huusmands daatter af Avedøre G ie rtru d begraven, som blev døbt Dom: 5ta p:
Epiph : a : c :
19 Torsdagen d: 22 Nov: blev A n d e rs H a n se n husmand og
Vever i Glostrup begraven i hands ailders 67 aar.
20 Torsdagen d: 13 X br: [13/12] blev madm: M a g d a le n a D oro
th e a G inop sal: Christian Høyers degns ænke af Valensbech
begraven i hendes alders 38 aar.
21 Dom: 3tia Adv: d: 16 X br: C16/i 2] blev Peder Hansøn gaardm:
hustrue af Eigby begraven gammel 65 aar.
22 Dato [samme] blev og begraven Peder Jensøn gaardm: søn i
Glostrup P e d e r gammel 8 aar.
23 Dom: 4ta Adv: [ 23/ i 2] blev Niels Nielsøn huusmands daatter af
Eigby Sidse, som døde af smaae-kopper begraven gammel
8 aar.
24 2d: juuledag d: 26 X br: blev fogedens Rasmus Eschildsøns
daatter K a re n gammel 1 aar 5 maaneder begraven.
25 Søndagen imellem juul og nyt-aar [30/12] blev Lars Nielsøn
huusmands daatter af Eigby S id se begraven gl: 6I/2 aar.

Ao 1760.
1 Fest Epiph: [6/i] blef Lars Olsens gaardmands søn af Eigbye
P e d e r begraven gi: 3 aar og 11 maaneder.
2 Samme dag blef Anders Andersen gaardmands søn af Vessinge
H a n s begraven gi: 4 aar.
3 Saa blef og samme dag Peder Knudsens huusmands dødfødte
drengebarn af Glostr : begraven.
[Disse tre første er skrevet med en anden Haand.]
4 Dom: Ima p: Epiph: d: 13 Jan: blev Ole Larsøn gaardmands
hustrue af Avedøre begraven i hendes alders 73 aar.
5 Dom: 2 p: Epiphan: [20/x] blev C h ris te n J e n s ø n huusmand
af Eigby, som var i fattiges tal, gammel over 70 aar begraven.
6 Dom: 2 p: Epiph: [20/i] blev Jens Christensen huusmands søn
af Brynbye-øster Je n s, som døde her i sognet af børnekopper,
begraven gi : 22 uger.
7 Tiirsdagen d: 22 Jan: blev E s c h ild C h ris te n s e n fogedens
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Rasmus Eschildsøns fader i Glostrup begraven gi : 73 aar.
Dom: 3 p: Epiph: [27/x] blev Niels Nielsøn huusmands lüden
søn i Eigby N ie ls begravet gi: % aar.
Dom: 7tuagesima [3/2] blev afg: Lars Jørgensøn gaardmands
søn C h ris te n af Vessinge begraven gi: 3Vs aar.
Dom: Sexagesima [10/2] blev Peder Povelsøn huusmands hu
strue i Glostrup, som var i fattiges tal, begraven gammel 73 aar.
Torsdagen d: 21 Febr: blev præstens mindste søn J o h a n n e s
begraven gammel imod 7 uger.
Torsdagen d: 13 Martij blev Ole O lsøn gaardmand i Glostrup
begraven gammel 39 aar og nogle maaneder.
Midfaste Søndag [°/3] blev Christen Rasmusøn huusmands
daatter af Glostrup K irs te n begraven som Dom: 17 p: T rin:
a : p : blev døbt.
Samme dag blev og Hans Povelsøn gaardm: lille daatter M ette
af Vessinge begraven som d : 11 Febr : a : c : blev døbt.
Palme-Søndag [30/3] blev Jeppe Andersen gaardmands daatter
A n n a af Glostrup begraven gammel 16 aar og 4 maaneder.
Skiær-Torsdag [3/4] blev P e d e r R asm u sø n tienende broderen
Povel Rasmusøn i Glostrup begraven gammel 21 aar 10 maa
neder.
2den Søndag efter paaske d: 20 A pr: blev B i r g itta Peder
Knudsøn huusmands hustrue i Glostrup begraven gi: omtrent
imellem 30 og 40 aar.
5te Søndag efter paaske d: 11 Maji blev Niels Nielsøn gaard
mands søn C h ris te n af Avedøre begraven gammel 5 aar.
Dom : 2 p : Trin : d : 15 Junij blev Søfren Larsøn huusm : hustrue
af Avedøre begraven gammel [Tal mangler].
Dom : 9 p : Trin : [3/8] blev Jens Pedersøn gaardm : lüden daat
ter af Vessinge K a re n begraven gammel 5 aar.
Dom: 11 p: Trin: [17/8] blev Anders Erichsøn huusmands søn
af Eigby E r ic h begraven gammel næsten imod 1 aar.
Dom : 15 p : Trin : d : 14 7tbr : [14/9] blev Ditlev Ollsøn huusm :
daatter af Vessinge begraven gammel IV2 aar. Barnets navn
var P e rn ille .
Dom: 16 p: Trin: [21/g] blev Hans Rasmusen gaardm: søn R as
m us af Vessinge begraven som Dom: 7tuages d: 3 Febr: a: c:
blev døbt.
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24 Dom : 17 p : Trin : [28/9] blev Peder Larsøn gaardm : daatter af
Vessinge K irs te n begraven gammel 2 aar.
25 Torsdagen d: 16 Oct: blev Jacob Rasimtsews R asm u s af Ves
singe begraven som Dom : 15 p : Trin : a : c : blev døbt.

Ao 1761.
1 Festo Epiphan: d: 6 Januar: blev Niels Povelsøn huusmands
fader af Avedøre navnlig P ovel begraven gi: 74 aar.
2 Dom : Sexagesima d : 25 Jan : blev Rasmus Pedersøn huusmands
søn af Avedøre L a rs begraven som Dom: 17 p: Trin: d: 28
7tbr : blev døbt.
3 Mariæ renselsesdag d: 2 Febr: blev Niels Rasmusøn gaardm:
daatter B irth e af Vessinge begraven gl: II/2 aar.
4 Torsdagen d : 5 Febr : blev fogedens Rasmus Eschildsøns daat
ter af Glostrup begraven navnlig K a ren , som Dom: 3tia Adv:
d : 14 Xbr : sidst afvigte blev døbt.
5 1ste Søndag i fasten d: 8 Febr: blev begraven A n d e rs af g:
Jørgen Erichsøn gaardmands søn i Eigby, som da tiente stiffaderen Hans Hendrich Andreasøn, gammel liidet over 19 aar.
6 Samme dag blev og begraven Lars Olsøn gaardmands søn af
Eigby A n d e rs gi : omtrent iy% aar7 5te Søndag i fasten d : 8 Martij blev Peder Knudsøns sidstdøbte
søn K nud begraven.
8 2den Søndag efter paaske [5/4] blev Povel Ibsøn gaardm : daat
ter M ette begraven, som Dom: Palm ar: sidstafvigte blev døbt.
9 3die Søndag efter paaske d: 12 April blev P e d e r C h ris tia n søn unge Hans Jensøns stifsøn i Eigby, da tienende fogeden
Rasmus Eschildsøn i Glostrup begraven i hands alders 25 aar
5 maaneder.
10 Dom: Ima p: Trin: [24/5] blev Niels Olsøn huusmands daatter
E lse af Avedøre begraven gi: 4 aar.
11 Torsdagen d : 4 Junij blev P e d e r P e d e rs ø n huusmand af Eig
by begraven i hands alders 72 aar.
12 Dom : 3tia p : Trin : [7/6] blev Andreas Hermandsøn Tingmands
sønne-søn af Eigby begraven. Faderen Anders Andreasøn er
huusmand i Ballerup. Barnet var I/2 aar gammel og var til
huuse i Eigby for der at opdrages.
13 Tiirsdagen d : 30 Junij blev Niels Hansøn gaardmands hustrue i
Avedøre begraven gammel 65 aar 3 maaneder.
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14 Torsdagen d: 3 Septbr: blev Jens Mogensøn gaardmands søn af
Vessinge R asm u s begraven garn-mel 25 aar.
15 Dom: 16 p: Trin: d: 6 Septbr: blev A n d e rs P e d e rs ø n Smed
af Avedøre begraven gammel 57 aar.
16 Dom : 18 p : Trin : d : 20 Septbr : blev den førstefødde af Morten
Andersøns tvilling sønner P e d e r af Avedøre begraven, som
Dom : 15 p : Trin : d : 30 Aug : a : c : blev døbt.
17 Dom: 19 p: Trin: d: 27 Septbr: blev Ole P e d e rs ø n Lars 01søn gaardm : fader i Eigby begraven i hands alders 82 aar.
18 Dom: 22 p: Trin: [18/10] blev Niels Nielsøn huusmands daatter
S id se af Eigby begraven som 1ste Søndag efter paaske a: c:
blev døbt.
19 Dom: 23 p: Trin: [25/10] blev Herman Andreasøn huusmands
hustrue af Eigby begraven i hendes alders 42 aar.
20 Dom: 26 p: Trin: [15/X1] blev Ole Svendsøn huusm: hustrue i
Glostrup begraven i hendes alders 83 aar.
21 Dom: 27 p: Trin: [22/n ] blev Rasmus Pedersen huusmands
hiemmedøbte søn L a rs begraven, som døde kort efter fødselen.
22 Dom: 4ta Adv: [2°/12] blev Hans Hendrich Andreasøn gaardm:
søn H e n d ric h af Eigby begraven, som Dom: 1 Adv: a: c: blev
døbt.

Ao 1762.
1 Fredagen d : 29 Jan : blev Anders Andersen gaardm : hustrue i
Vessinge S id se begraven i hendes alders 31 aar.
2 Dom: 7tuagesima d: 7 Febr: blev A n d e rs J e n s ø n i præstegaardshuuset begraven gi : 72 aar.
3 Fastelavns Søndag d : 20 Febr : blev Rasmus Hansens dødfødde
søn i Eigby begraven.
4 Tiirsdagen d: 22 Febr: blev Jac o b O lsøn gaardm: i Avedøre
begraven gammel 67 aar.
5 Torsdagen d: 4 Martij blev R asm u s M adsøn huusm: i Ves
singe begraven gammel over 80 aar.
6 Midfaste Søndag [14/3] blev Ditløv Olsøn huusmands dødfødde
søn begraven.
7 Xsti himmelfarts dag d: 20 Maj i døde sognepræstens h r: Aagaards Inden søn C h r is tia n og blev begraven Dom: 6te p:
Fest : Pashc : d : 23 ejusd : gammel imod 7 uger.
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8 Dom: 3 p: Trin: d: 27 Junij blev een skaansk mand nanflig
Peder L a rs ø n begraven i hands alders 36 aar. Samme var faae
dage tilforn kommen med rigtig pas i tieneste hos gaardm : Pe
der Andersøn i Eigbye, døde hastig ved at ett par galne heste
løb lybsk med ham. I henseende til hands begravelse og jordpaakastelse blev fra birkedommeren given beviis til præstens
sikkerhed.
9 Dom: 20 p: Trin: d: 24 Octobr: blev Christen Jensøn huusmands søn i Vessinge A n d e rs begraven gi : 27 aar.
10 Dom : 24 p : Trin : d : 20 Nov : blev Hans Hendrich Andreasøns
søn H e n d ric h af Eigby, som Dom: 23 p: Trin: blev døbt, be
graven.
11 Torsdagen d: 25 Nov: blev K a re n A lb e r ts d a a tte r Jens Nielsøn Skoemager og huusmands hustrue i Avedøre begraven gam
mel 66 aar.
12 Dom: 2da Adv: [5/12] blev N ie ls L a rs ø n huusmand og skoe
mager i Eigby begraven gammel 19 aar 9 maaneder.
13 Dom: 4ta Advent: [19/12] blev afg: Niels Larsøn huusmands
daatter af Eigby K ir s te n begraven, som Dom: 3 Adv: a: c:
blev døbt.
14 Torsdagen d: 24 X br: [24/12] 1762 blev een karl fra Jylland
nanflig N ie ls C h ris te n s ø n begraven gi: 51 aar. Samme hav
de i nogle aar tient i Hersted-Vester og der var bleven antagen
til Herrens bord. Paa een rejse fra Kbhvn blev hand syg og
maatte legge sig ind i Glostrups huuset, hvor hand var til hand
døde.

Ao 1763.
1 Søndagen imellem nyt-aar og h : 3. kongers dag [2/x] blev K ir
s te n Hans Nielsøn huusmands hustrue i Vessinge begraven
gammel 78 aar.
2 3die Søndag efter h: 3. k: dag [23/x] blev Anders Andersøn
gaardm: daatter i Vessinge S id se begraven, som blev døbt
h : 3. k : dag.
3 Samme dag blev og begraven Rasmus Pedersen huusm : daatter
af Avedøre M aren, som blev døbt Dom: 1. Adv: a: p:
4 Søndagen 7tuagesima d: 30 Jan: blev P e d e r K n u d sø n huusm:
i Glostrup begraven gammel 44 aar.
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5 Kyndelmisse dag [2/2] blev P e d e r A lb e rts ø n gaardmand i
Vessinge begraven gammel 48 aar 5 maaneder.
6 Fastelavns Søndag d: 13 Febr: blev Lars Pedersøn gaardm:
hustrue i Avedøre begraven gammel 50 aar.
7 1ste Søndag i fasten d: 20 Febr: blev eet Friderich Jørgensen
gaardmands dødfødde drengebarn i Vessinge begraven.
8 2den Søndag efter paaske [17/4] blev Lars Pedersøn gaardm:
daatter M aren begraven gammel 21 aar 4 maaneder.
9 4de Søndag efter paaske [Vs] blev Niels Christensøn huusmands
daatter K ir s te n af Eigbye begraven gammel lüdet over 3 aar.
10 Tiirsdagen d: 3 Maj i blev gamle Anders Andersøn gaardmands
hustrue i Glostrup begraven gammel 59 aar 8 maaneder.
11 Dom: Trin: d: 29 Maji blev smeden J ø rg e n B e rth e ls ø n af
Eigby begraven gammel 43 aar.
12 Dom: 9 p: Trin: [31/7] blev Niels Nielsøn huusmands daatter i
Eigbye begraven gammel 8V2 aar navnlig M aren.
13 Dom: 17 p: Trin: 25 7tbr: [25/9] blev N iels H a n sø n gaard
mand i Avedøre begraven gammel 71 aar og 10 maaneder.
14 Tiirsdagen d: 25 Oct: blev een mand nafnlig L a rs J e n s ø n
begraven, samme var kommen her til Glostrup og lagt sig ind
hos Niels Johansøn, hvor hand faae dage laae syg og døde; hand
meenes efter hands pas at have været fra Vallekilde.
15 Dom: 22 p: Trin: [30/10] blev Jens Pedersøn gaardm: Ole i
Vessinge begraven, som Dom : 13 p : Trin d : 27 Aug : blev døbt.
16 Dom: 24 p: Trin: [13/u ] blev Niels Olsøns huusmands søn
N i e 1s i Avedøre begraven, som blev døbt Dom : 21 p : Trin : a : c :
17 3die juuledag [27/12] blev Hans Madsøn gaardm: søn i Avedøre
C h o rt begraven gammel 1% aar.

Ao 1764.
1 Torsdagen d: 9 Febr: blev K irs te n P e d e rs d : gaardm: Jeppe
Andersens hustrue begraven gammel 64 aar.
2 Fastelavns Søndag d: 4 M artij blev gaardmand Christen Søfrensøns hustrue i Avedøre begraven gammel 50 aar.
3 5te Søndag i fasten [8/4] blev Anders Andersøn gaardmands
søn i Vessinge begraven, som var døbt d : 25 M artij a : c :
4 3die Søndag efter paaske [13/5] blev Jacob Rasmusøns daatter
S id se begraven, som blev døbt d: 25 M artij a: c:
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5 Dom: 18 p: Trin: d: 21 8br: [21/iol blev afg: Peder Knudsøn
huusmands søn i Glostrup begraven gammel 1 ^ aar.
6 Torsdagen d: 20 X br: [2<>/12] blev gamle A n d e rs A n d e rsø n
gaardm : i Glostrup begraven gammel 80 aar 4 maaneder.
7 3die juuledag d: 27 X br: [27/12] blev J ø rg e n A n d e rsø n huusmand i Glostrup begraven.

Ao 1765.
1 Hellig 3. k : dag d : 6 Jan : blev Rasmus Jensøn huusm : daatter
af Vessinge In g e r begraven, som Dom: 2da Adv: a: p: blev
døbt.
2 Torsdagen d : 28 Febr : blev gaardm : Jens Hansøns moder i Eigbye begraven gammel 72 aar.
3 3die Søndag i fasten d: 10 Martij blev Jens Hansøn gaardm:
førstefødde daatter B odild begraven, som Dom: 23 p: Trin:
a : p : blev døbt.
4 Torsdagen d: 21 M artij blev Jens Christensøn huusm: søn af
Vessinge J e n s begraven gammel 4 aar.
5 2den paaskedag d: 8 A pr: blev Niels Nielsøn gaardm: nyefødde
søn, som blev hiemmedøbt og kaldet C h ris te n begraven.
6 Samme dag blev Anders Andersøn gaardm: søn i Vessinge
J o h a n begraven, som d: 21 M artij indeværende aar blev døbt.
7 Torsdagen d: 11 Julij blev K a re n afg: Anders Hansøn Væver
og huusm : ænke begraven gi : 67 aar.
8 Dom: 6te p: Trin: d: 14 Julij blev Ditlev Olsøn huusmands
daatter J o h a n n a i Vessinge begraven, som 3die Søndag i fasten
Ao 1763 blev døbt og altsaa 2 aar og 4 maaneder gammel.
9 Tiirsdagen d: 14 7tbr: [14/9] blev Peder Andersøn gaardm:
daatter M aren begraven gammel noget over 9 aar.
10 Dom: 18 p: Trin: d: 5 Oct: [maa være 6/10] blev H a n s C h ri
s te n s ø n i Avedøre, som var i fattiges tal, begraven gammel
80 aar.
11 Dom: 21 p: Trin: d: 27 Oct: blev Lars Nielsøn huusm: dotter
af Eigbye S id se begraven gi: 5 aar og 2 maaneder.
12 Fredagen d : 8 Nov : blev Hans Rasmusøn huusm : hustrue i Ves
singe begraven gammel 33 aar. Hun døde i barselseng.
13 Dom: 24 p: Trin: d: 17 Nov: blev Hans Rasmusen huusm:
daatter af Vessinge M a rg a re th a , som Dom: 22 p: Trin: blev
døbt, begraven, som moderen døde fra i barselseng.
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14 3die juuledag [ 27/ i 2] blev gaardm: Johannes Rasmusøns søn
H a n s begraven, som Dom: 3tia Adv: a: c: blev døbt.

Ao 1766.
1 Dom : 2 p : Epiph : E19/il blev Jens Christensen huusmands daatter M aren af Vessinge begraven, som Dom: 1 Adv: a: p: blev
døbt.
2 Dom: 7tuag: [26/4] blev Søfren Olsøn gaardm: søn C h ris te n
begraven, som Dom : 1 p : Epiph : a : c : blev døbt.
3 Torsdagen d: 20 Febr: blev L a rs S ø fre n sø n Hugger i Aved
øre gaardm : Ole Søfrensens kones broder begraven gi : omtrent
64 aar.
4 Torsdagen d: 27 Febr: blev T o rk ild Je n s ø n een gammel af
takket soldat begraven. Hand kom syg til Glostrups bye og døde
hos Peder Jensøn Smed i Glostrup.
5 Skiær-Torsdag d: 27 M artij blev Ole Larsøn gaardm: daatter
M a r g a r e th a i Avedøre begraven gi: ltø aar.
6 Dom: Qvasim: [6/4] blev Rasmus Jensen hnnsm: daatter K ir
ste n i Vessinge begraven, som blev døbt d : 16 Martij a: c :
7 2den Søndag efter paaske d: 13 A pr: blev Peder Andersøn
gaardm: daatter B od ild i Eigbye begraven, som Mariæ beb:
dag a : c : blev døbt.
8 4de Søndag efter paaske d: 28 A pr: [maa være 27/4] blev H a n s
L a rs ø n gaardm : Lars Hansøns fader i Avedøre begraven gam
mel 74 aar.
9 Dom: 14 p: Trin: d: 31 Augusti blev J e n s M ogensøn gaardmand i Vessinge begraven gammel 64 aar.
10 Samme dag blev Anders Andersøn gaardmands søn i Vessinge
A n d e rs, som Dom: 10 p: Trin: a: c: blev døbt, begraven.
11 Dom: 17 p: Trin: d: 21 7tbr: [21/g] blev præstens søn J o h a n
P e te r B o rre , som Fredagen d: 19 ejusdem blev fød, begraven.
12 Fredagen d: 24 Octobr: blev Jo h a n L a rs ø n Smed og huusm:
i Vessinge begraven gi: 84 aar og 4 maaneder.
13 Dom: 24 p: Trin: [9/u ] blev Peder Jensøn inderstes hustrue
i Eigbye begraven gammel 62 aar.
14 Torsdagen d: 13 Nov: blev P e d e r B end sø n huusmand i Aved
øre begraven gammel 42 aar.
15 Torsdagen d: 20 Nov: blev indsidders Poul Andersøns ænke i
Glostrup begraven gammel 47 aar.
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Ao 1767.
1 Nytaarsdagen [i/x] blev Søfren Truelsøn Smeds søn T ru e ls
i Eigbye begraven gammel liidt over 3 aar.
2 1ste Søndag efter h: 3. k: dag d: 11 Jan: blev N ie ls N ie lsø n
huusmand i Eigbye begraven gammel 43 aar.
3 Torsdagen d: 15 Jan: blev N ie ls P e te rs ø n da tienende An
ders Andersøn gaardmand i Vessinge begraven gammel 29 aar.
4 Fredagen d: 20 Febr: blev J e n s A n d e rsø n afgangne Anders
Mogensøns søn i Avedøre begraven gammel 33 aar. Hand tiente
i Bryndbye-øster, mend døde hos Kæld Rasmusøn i Avedøre.
5 Mandagen d : 23 Febr : blev afgangne gaardmand Anders Erichsøns ænke i Eigbye K a re n begraven gi: 66 aar 10 maaneder.
6 3die Søndag i fasten [22/3] blev Rasmus Jensen huusm: daatter
i Vessinge K irs te n begraven, som 1ste Søndag i fasten a: c:
blev døbt.
7 5te Søndag i fasten [5/4] blev A n d e rs A n d e r søn huusm: i
Glostrup begraven gammel 42 aar. Hand blev funden død paa
marken paa sin hiemvej fra Hersted Vester. Hand havde længe
været og endnu var syg og skrøbelig.
8 Palme-Søndag [12/4] blev Peder Andersen gaardm: daatter
K a re n begraven, som 1ste Søndag i fasten a: c: blev døbt.
9 6te Søndag efter paaske d: 31 Maji blev Jesper Nielsøn huusm:
hustrue i Glostrup begraven gammel 60 aar 6 maaneder.
10 1ste Søndag efter Trinitatis d: 21 Junij blev J e s p e r N ie lsø n
huusmand i Glostrup begraven gi : 69 aar.
11 Mariæ besøgelses dag d: 2 Julij blev P e d e r Je n s ø n huusmand
og smed i Glostrup begraven gi : 88 aar.
12 Dom: 7 p: Trin: d: 2 Aug: blev J e p p e A n d e rsø n forhen
gaardmand i Glostrup begraven gammel 88 aar.
13 Dom: 10 p: Trin: 22 Aug: [maa være 23/8] blev M o rte n H an 
søn gaardmand i Avedøre begraven gammel 51 aar.
14 Samme dag blev og begraven bemelte Morten Hansøns kones
moder E lle n Hans Olsens, som til ham havde afstaaet gaarden
og der opholdt sig til hendes død, gammel 89 aar og 8 maaneder.
15 Dom: 12 p: Trin: d: 6 Septbr: blev N ie ls J o h a n s ø n gaard
mand i Glostrup begraven gammel 57 aar.
16 Dom: 15 p: Trin: [27/0] blev Kiæld Rasmusøn huusm: søn af
Avedøre R asm u s begraven gammel % aar.
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17 Dom: 17 p: Trin: [lx/io] blev Rasmus Pedersøn huusmands hu
strue i Avedøre begraven gammel 36 aar.

Ao 1768.
1 Mariæ bebudelsesdag d: 25 Marti j blev A lb e rt J o n a s ø n ung
karl, som var hiemme hos faderen Jonas Albertsøn i Avedøre,
begraven gammel 32 aar 5 maaneder.
2 3die Søndag efter paaske [24/4] blev Rasmus Jensen huusm:
søn i Vessinpe begraven, som blev døbt Palme-Søndag a: c:
3 Dom: 2 p: Trin: [12/6] blev Ole Svendsøn huusm: søn J e n s i
Glostrup begraven, som blev døbt d : 2 Febr : a : c :
4 Samme dato Jens Hansen gaardm: søn i Eigbye H ans, døbt
2 pintzedag.
5 Dom: 4ta p: Trin: d: 26 Junij blev P e d e r L a rs ø n huusmand
i Vessinge begraven gammel 72 aar.
6 Dom: 8va p: Trin: d: 24 Julij blev Hans Olsen huusm: B ir th e
i Glostrup begraven gammel 14 dage.
7 Fredagen d: 12 Aug: blev L a rs N ie lsø n huusm: i Vessinge
begraven gammel nogle og 40 aar.
8 Dom: 12 p: Trin: [21/8] blev C h ris te n Ib sø n Bødker og huus
mand i Vessinge begraven gammel 80 aar.
9 Michels-dag [29/9] blev Ole S ø fre n sø n gaardmand i Avedøre
begraven gammel 58 aar.
10 Dom : 22 p : Trin : E3O/io] blev Erich Andersen gaardm. daatter
i Eigbye, som Dom : 18 p : Trin : a : c : blev døbt, begraven.
11 Alle-helgens dag D /id blev Anders Andersen gaardm: søn i
Vessinge H ans, som Dom : 20 p : Trin : a : c : blev døbt, begraven.
12 Dom: Ima Adv: [27/n ] blev Rasmus Larsøn huusm: daatter
P e rn ille begraven, som blev døbt Dom: 24 p: Trin: a: c:
Dom
: 4 Adv : 1768 d : 18 Xbr : [18/12] blev Jonas Albertsøn huus
13
mands hustrue i Avedøre begraven gammel 68 aar.

Ao 1769.
1 Dom: 2 p: Epiph: d: 15 Jan : blev C h ris te n P e d e rsø n , som
havde een af Peder Søfrensøns døttre til ægte, og var samme
steds til huuse, begraven gammel 57 aar.
2 1ste Søndag i fasten d: 12 Febr: blev J e n s O lsøn huusm: i
Glostrup begraven gammel noget over 80 aar.
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3 Mariæ bebudelsesdag d: 18 Martij [normalt 25/3] blev A n d e rs
P e d e rs ø n gaardmand i Glostrup gammel 50 aar 2 maaneder.
4 4de Søndag efter paaske [23/4] blev Christen Jensøn gaardm:
daatter i Vessinge K irs te n begraven, som blev døbt Mariæ
beb : dag d : 18 M artij a : c :
5 2den pintzedag [21/5] blev J o n a s A lb e rts ø n huusmand i
Avedøre begraven gammel 68 aar.
6 Dom: 3tia p: Trin: [“ /el blev afgangne Hans Larsøns ænke,
som var til huuse hos sønnen Lars Hansøn i Avedøre begraven
gammel 65 aar.
7 Samme dato blev Ole Larsøn gaardm: daatter J o h a n n a i Aved
øre, som døde af børnekopper, begraven gammel 7 aar 10 maa
neder.
8 St : hans dag d : 24 Junij blev skoleholder Johan Vilhelm Rejsens
søn M a th ia s begraven gammel 9 aar 6 maaneder.
9 Mariæ besøgelsesdag d : 2 Julij blev Christen Jensøn gaardm :
daatter i Vessinge B irth e , som døde af børnekopper, begra
ven gammel 1% aar.
10 Dom: 9 p: Trin: [23/7] blev Jens Olsøn Skoemagers daatter
K ir s te n af Avedøre begraven gammel % aar.
11 Dom: 10 p: Trin: [30/7] blev Jens Olsøn Skoemagers søn N ie ls
begraven gammel imod 5% aar. Begge disse børn døde af børne
kopper.
12 Dom: 11 p: Trin: [6/8] blev Jacob Rasmusøn gaardm: hustrue
i Vessinge begraven, gammel 46 aar.
13 Samme dag blev Johanna Ibsdaatters, som da tiente Peder Lar
søn i Vessinge, uægte pigebarn K a re n begraven gammel 2^2
aar.
14 Dom : 12 p : Trin : [13/8] blev Friderich Jørgensøn gaardm : daat
ter G ie rt ru d i Vessinge, begraven gi: 4 maaneder.
15 Dom: 15 p: Trin: [3/9] blev Lars Hansøn gaardm: daatter
K irs te n i Avedøre begraven gammel lüdet over 6 aar.
16 Dom: 16 p: Trin: [10/9] blev atter een Lars Hansøn daatter
M alene begraven gi: liidet over % aar, begge døde af børne
kopper.
17 Dom: 18 p: Trin: [24/9] blev Ole Andersøn gaardm: tvillinge
søn P e d e r begraven gammel liidet over 3 uger.
18 Dom: 19 p: Trin: C^ioJ blev smeden Søfren Truelsens søn
C h r is tia n i Eigbye begraven, gammel 7 maaneder.
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19 Dom: 20 p: Trin: [8/10] blev eet pigebarn begraven gi: 4 aar,
som tiilhøre Christian Friderich, som tillige med konen nogen
tiid har opholdt sig i kroen i Avedøre, og nu skal beboe afg:
Peder Bendsøns huus som indsidder.
20 Samme dag blev Erich Pedersøns M ette af Eigbye begraven,
som blev døbt Michelsdag a : c :
21 Dom : 22 p : Trin : [22/i0] blev Ole Andersen gaardm : 2den tvillinge søn M o rte n begraven, som blev døbt Dom: 16 p: T rin:
a : c : [var 15 p : Trin :].
22 Festo Omn: Sanct: [ ^ n ] blev Ole Nielsøns søn R asm u s begr:
døbt d: 10 Itbr:
23 Dom: 25 p: Trin: d: 12 Nov: blev L a rs P e d e rs ø n gaardmand
i Avedøre begraven gammel 62 aar 8 maaneder.
24 Dom : 24 p : Trin : [5/u ] blev Anders Andersens dødfødde dren
gebarn i Vessinge begraven.
Dom
: 26 p : Trin : [19/n ] blev Søfren Andersen gaardm : daatter
25
i Eigbye P e r n ille begraven gammel 3 maaneder.
26 Dom: 27 p: Trin: [26/n ] blev Peder Andersen gaardm: søn
A n d e rs i Eigbye begr:, som blev døbt Dom: 26 p: Trin: a: c:
27 Dom: Ima Adv: [3/12] blev Anders Ibsøns gaardm: søn i Glo
strup P e d e r begraven gi: omtrent 2 aar.
28 Dom: 2da Adv: [10/12] blev Peder Larsøn huusm: hustrue i
Avedøre begraven gammel 82 aar.
29 Søndagen imellem juul og nytaar [ 31/i 2] blev Christen Rasmusøn huusm: søn Ole i Glostrup begraven gammel 3 ^ aar.

Ao 1770.
1 Nyt-aars dag [Vil blev Jens Christensøn huusm: søn J e n s i
Vessinge begraven gammel 5 maaneder.
2 Dom: 2 p: Epiph: [14/i] blev Niels Christopherson gaardm:
daatter K irs te n i Eigbye begraven gammel lüdet over 2 aar.
3 Samme dag blev og Peter Jonasøns nyefødde og hiemmedøbte
pigebarn S id se af Avedøre begraven.
4 Mariæ renselsesdag d: 2 Febr: blev S ø fre n L a rsø n , sam var
i fattiges tal af Avedøre begraven gammel 74 aar.
5 Dom: Sexagesima [18/2] blev Christen Hansen gaardm: daatter
M a re n i Eigbye begraven liidet over 2 aar. [dbt: 29/n 67].
6 2den Søndag i fasten d: 11 Martij blev N ie ls R asm u sø n
gaardm : i Vessinge begr : gi : 48 aar.
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7 Samme dag blev R asm u s J e n sø n huusm: sammesteds begra
ven gi : 48 aar.
8 3die Søndag i fasten E18/s] blev Johannes Rasmusøn gaardm:
daatter M a re n i Vessinge begraven gammel 6 uger.
9 Mariæ bebudelses dag [25/3] blev Christen Rasmusøn huusmands søn A n d e rs i Glostrup begraven gammel 4 maaneder.
10 Torsdagen d : 26 Martij [maa være 29/3] blev Ole Jensen huusm :
søn Ole i Vessinpe begr :, døbt Dom : 3 Adv : a : p :
11 Dom: Qvasimodog: [22/4] blev Peder Hansen gaardm: søn
H a n s i Eigbye begr:, døbt Langfredag a: c:
12 3die Søndag efter paaske [6/5] blev afg: Christen Ibsøn Bødkers
ænke begraven gi : 75% aar.
13 Almindelig bededag d: 10 Maj i blev eet ubekiendt qvind-menneske navnlig M a ria begraven. Samme blev om aftenen tagen til
huuse af Johan Christensøn huusm: i Vessinge som eet fattigt,
sygt og døende mennéske, hvor hun om natten døde, blev derpaa
ved birkedommerens besigtigelse, og efter beviis fra ham jordet
paa Glostrups kirkegaard.
14 Dom: 4ta p: Trin: [s/7] blev N ie ls Je n s ø n huusmand i Glo
strup begraven gammel 64 aar.
15 Dom: 12 p: Trin: [2/9] blev Søfren Olsøns B irth e i Avedøre
begraven, som blev døbt Dom : 10 p : Trin : a : c :
16 Dom: 13 p: Trin: [9/9] blev A n d re a s H e rm a n d se n Ting
mand og huusmand i Eigbye begraven gammel 67 aar.
17 Dom: 18 p: Trin: [14/10] blev Ole Svensøn huusm: daatter
M ette i Glostrup begraven, som tilforn var hiemmedøbt og
strax døde.
18 D: 21 p: Trin: [4/n ] blev Jens Hansens gaardm: dødfødde søn
i Eigbye begr :
19 Tiirsdagen d: 13 Nov: blev Ole Svendsøn huusmands hustrue i
Glostrup B odild begraven gammel 37 aar.
20 Dom: 2da Adv: [9/12] blev Lars Hansen gaardm: søn i Avedøre
Jen s, som blev døbt Dom : 20 p : Trin : a : c :, begraven.
21 Torsdagen d: 13 Xbr: [13/12] blev Johan Pedersen huusm: hu
strue i Avedøre begr : gi : 83 aar.
22 Dom : 4ta Adv : d : 23 Xbr : [23/12] blev Erich Pedersen gaardm :
søn af Eigbye A n d e rs begraven, som blev døbt Dom: 16 p:
Trin : d : 30 Septbr : a : c :
34
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23 2den juuledag [26/x2] blev Anders Povelsøns hustrue, som da
boede i præstegaardens huus, begraven gammel 40 aar 4 maaneder.
24 Søndagen efter juul [30/x2] blev Jacob Rasmusens P e d e r, som
blev døbt Dom : 22 p : Trin : a : c :, begraven.

Ao 1771.
1 3die Søndag i fasten [3/3] blev Anders Jensen hnnsm : og skræders hustr : i Avedøre begr : gi : 38 aar.
2 5te Søndag efter paaske [5/5] blev afg: Andreas Hermandsøn
huusm : og Tingmands ænke i Eigbye begraven gammel 73 aar.
3 6te Søndag efter paaske [12/5] blev N ie ls F r a n d s ø n huusm:
i Vessinge begr : gi : 34 aar.
4 Dom: Trin: [26/5] blev Christen Rasmusen hnnsm: søn Ole i
Glostrnp begraven gi : 10 uger.
5 Fredagen d: 2 Junij blev N ie ls C h ris to p h e rs ø n gaardm: i
Eigbye begr : gi : 36 aar.
6 Dom : 3tia p : Trin : [16/6] blev Christen Jensøn huusm : hustrue
i Vessinpe begraven gi : 74 aar.
7 Dom: 7 p: Trin: [14/7] blev Jens Christensen hnnsm: daatter i
Vessinge K irs te n begr: gi: 4i/> aar.
8 Fredagen d: 26 Julij blev N ie ls T hom asøn forhen stykkudsk
begraven gi : 44 aar.
9 Dom: 14 p: Trin: [6/x0] blev P e d e r P ovelsøn, som var iblant
sognets almisse lemmer begraven, efter een beregning, som hand
selv giorde i indeværende aar, skulde hand nu være 102 aar
gammel.
10 Dom: 4ta Adv: d: 22 X br: C22/ i 2] blev L a rs J e n s e n Loum and huusm: i Vessinge begraven gammel 79 aar.
11 Søndagen efter juul d: 29 X br: [29/x2] blev afg: Jens Mogensøn
gaardmands hustrue i Vessinge begraven gammel 70Vå aar.

Ao 1772.
1 Torsdagen d: 9 Jan: blev Ole Jørgensen huusm: hustrue i Glo
strup gaardm: Ole Larsens daatter M aren begraven gammel
25 aar.
2 Tiirsdagen d : 21 Januar : blev Peder Rasmusen gaardmands hu
strue i Avedøre begraven gammel 56 aar.
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3 Samme dag blev og Jørgen Pedersen huusm : hustrue i Glostrup
K a re n Peder Jørgens begraven gi: 67 aar. [Maa være Mode
ren].
4 Tiirsdagen d: 28 Jan: blev R asm u s V ognsen da tienende i
Avedøre begr : gi : 22 aar.
5 Fastelavns Søndag d: 2 Martij blev C h ris te n H e n d ric h e e n
i Vessinge begraven gammel 88 aar.
6 Torsdagen d: 2 A pr: blev Ole L a rs e n grdMd: i Glostrup be
graven gi : 68 aar 5 maaneder.
7 Palme-Søndag d: 12 A pr: blev afg: Anders Olsen forhen
gaardm : i Glostrup hands ænke begraven gi : 65 aar.
8 Langfredag d: 17 A pr: blev Peder Pedersen gaardm: søn Je n s
i Avedøre begraven gi : 19 aar.
9 2den Søndag efter paaske [3/5] blev Peder Larsen gaardm:
B ir th e i Eigbye begraven, døbt d : 20 Apr : a : c :
10 3die Søndag [10/5] blev Ole Larsens Jo h a n n e M a r g a re th a
i Avedøre begr : gl : 1 aar.
11 Samme dato blev een fattig mand, som betlede og var tagen til
huuse hos Peder Larsen gaardm: i Vessinge begraven.
12 4de Søndag efter paaske [17/5] blev Søfren Andersen gaardm:
P e rn ille i Eigbye begraven, som blev døbt d : 30 Xbr : a : p :
13 5te Søndag efter paaske [24/5] blev Anders Andersen gaardm :
dødfødde drengebarn i Vessinge begr :
14 Samme dato een fattig huusm : fra Bachendrup navnlig [Navn
mangler] hands drengebarn, som døde af mæslinger. Baade
faderen og moderen tiente Ole Andersen gaardm: i Avedøre,
hvor barnet døde.
15 Torsdagen d: 4 Junij blev L a rs J e n s e n huusm: i Vessinge be
graven gi : 66 aar.
16 2den pintzedag [8/6] blev Jacob Rasmnsen gaardm: søn R as
m us i Vessinge begr: gi: imod 11 aar.
17 Fredagen d: 19 Junij blev Anders Andersen gaardm: hustrue i
Glostrup begraven gi : 28 aar.
18 Dom : 3 p : Trin : [5/7] blev smeden Søfren Truelsens daatter i
Eigbye A n n a C a th a r in a begr: gi: 2 aar.
19 Dom: 9 p: Trin: [16/8] blev Christen Jensen gaardm: daatter
K irs te n begr: gi: 2^4 aar.
20 Samme dag Hans Povelsen gaardm : søn P e d e r gi : 5 maaned.
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21 Samme dag Ole Jørgensen huusm: søn R asm u s i Glostrup gi:
114 aar.
22 Tiirsdagen d: 18 Aug: blev L a rs G u n d e rse n Normand een
aftakket soldat da tienende i præstegaarden begr: gammel 45
aar.
23 Løverdagen d: 22 Aug: blev P e d e r R a sm u se n gaardm: i
Avedøre begr : gi : 67 aar.
24 Samme dag blev og begraven Ole Jensøn huusm : søn i Vessinge
J e n s gl: IV2 aar.
25 Fredagen d: 20 Nov: blev P e d e r E ric h s e n gaardm: i Eigbye
begraven gi : 82 aar 7 maaneder.
26 4ta Adv: [2°/12] blev B e rth e l J u n g h a n s , som underviiste
Avedøre byes ungdom, begraven.

Ao 1773.
1 Tiirsdagen d: 5 Jan: blev P e d e r L a rs e n gaardm: i Vessinge
begr : gi : 50 aar.
2 Torsdagen d: 8 do: [8. Jan. 1773 var en Fredag] blev P e d e r
H a n se n gaardm: i Vessinge begr: gi: 49 aar.
3 Dom: 7tuages d: 7 Febr: blev Vartovs P e d e r S øf re n s e n i
Avedøre begraven gammel 82 aar.
4 Fredagen d: 12 Febr: blev Jørgen Pedersen gaardm: hustrue i
Avedøre begraven gammel 59 aar.
5 Torsdagen d: 15 A pr: blev afg: Ole Larsen gaardm: hustr: i
Glostrup begraven gi : 66 aar.
6 Dom: 3tia p: Trin: [27/6] blev afg: gaardmand Jacob Olsens
hustrue i Avedøre begraven, gammel 75 aar 4 maaneder.
7 Dom : 13 p : Trin : [5/9] blev Niels Jensen huusmands kones mo
der i Glostrup begraven gammel 90 aar.
8 Samme dag blev begraven Peder Andersen gaardmands søn i
Eigbye, som blev døbt Dom: 11 p: Trin: a: c:
9 Dom: 18 p: Trin: [io/xol blev Peder Larsen gaardm: daatter
K ir s te n i Eigbye begraven, som blev døbt Dom: 4ta p: T rin:
a: c:
10 Dom: 4ta Adv: d: 19 X br: [19/12] blev Christen Hansen gaardmd : hustrue i Eigbye, begraven gi : 34 aar.
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Ao 1774.
1 Søndagen efter nyt-aar [2/i] blev Ditlev Olsen huusm: hustrue
i Vessinge begr : gi : 43 aar.
2 Dom : 2 p : Epiph : [16/x] blev Anders Andersen gaardm : hustr :
i Vessinge begraven gammel 31 aar 10 maaneder.
3 Samme dag L is b e th J o c h u m s d : afg: indsidder Jens Han
sens hustrue.
4 Samme dag Christen Jensen gaardm: søn i Vessinge J e n s gi:
12 uger.
5 3die Søndag efter h: 3. k: [23/i] blev Anders Povelsen davæ
rende huusmands hustrue i Glostrup begraven gi : 23 aar.
6 tillige og i kiste med moderen blev og begraven bemelte Anders
Povelsens daatter af dette hands 2det ægteskab K a re n gi:
6 uger.
7 Torsdagen d: 3 Febr: blev P e d e r Jen sen ,, som 8te dage til
forn var bleven ægteviet på sygesengen til Peder Larsens ænke
i Vessinge, begraven gi : 33 aar.
8 Tiirsdagen d: 8 Febr: blev S ø fre n P e d e rs e n gaardmand i
Avedøre begraven gi : 48 aar 10 maaneder.
9 Samme dag begraven Ole Svendsen indsidders daatter i Aved
øre B odild gL: omtrent 6 uger.
10 Onsdagen d: 9 Febr: blev Hans Povelsen gaardm: hustrue i
Vessinge begraven gi : 43 aar.
11 Torsdagen d: 17 Febr: blev smedens fader i Glostrups huuset
K ej C h r is tia n K ohi begraven gi: 98 aar 4 maaneder.
12 1ste Søndag i fasten d : 20de [Februar] blev afg : Jens Hansen
indsidders fader og moderløse søn A n d e rs begr: gi: omtrent
14 maaneder.
13 Torsdagen d : 24 Febr : blev afg : Hans Pedersen gaardm : ænke
Christen Hansen gaardM : moder i Eigbye begraven gi : 82 aar.
14 3die Søndag i fasten d : 5 Martij blev Ole Madsen gaardm : stifdaatter i Vessinge M aren H a n s d a a tte r begraven gammel
27 aar.
15 Midfaste Søndag [13/3] blev J ø rg e n P e d e rs e n forhen huusm : i Glostrup nu sognets almisse lem gi : 83 aar begraven.
16 Torsdagen d: 24 M artij blev S ig v a rd Ma g n u se n feldbereder
i Vessinge begraven gi: [Tal mangler],
17 Samme dag Friderich Jørgensen grdM: R asm u s døbt d: 13
M artij a : c :
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18 2den paaskedag d: 4 A pr: blev afg: Christen HendricÆsens
ænke i Vessinge, som var sognets almisse lem, begraven gi:
omtr : 40 aar.
19 2den pintzedag 1774 E23/s] blev Johan Christensen hmtsm:
daatter B irth e i Vessinge begraven gi: 5% aar.
20 Dom : 13 p : Trin : d : 28 Aug : blev Jens Andersen indsidders hu
strue i Avedøre begraven gi : 63 aar.
21 Samme dag Jens Pedersen gaardm: P e d e r i Avedøre, døbt
Dom : 6 p : Trin :
22 Dom: 16 p: [Trin:] [18/9] blev afg: Peder Jensens gaardm:
dødfødde tvillinge daatter begraven og paa samme dag tvillinge
sønnen døbt.
23 Dom: 20 p: Trin: C
16/iol blev Peder Larsen huusm: K irs te n
i Vessinge begr : gi : 4 maaneder.
24 D: 21 Oct: døede og d: 27 blev begr: sal: P e d e r B en n ech en ,
sognedegn til Valenbec/i i . . . aar og til Glostrup i . . . aar [Tal
mangler], gi: 71 aar.
25 Torsdagen d: 24 Novbr: blev Christen Jensen gaardMd: hu26 strue i Vessinge begr: gi: 32 aar, og hendes nyefødde og død
fødde daatter.

Ao 1775.
1 Palme Søndag [9/4] blev afg: Anders Jensen huusm: enke
A nna, som var i fattiges tal begr : gi : 70 aar.
2 Samme dag blev og begraven gaardMand H a n s R asm u sen i
Vessinge gi : 63 aar.
3 Dom: Qvasimodog: [23/4] blev afg: Peder Jensen Smeds enke i
Glostrup begraven gammel 85 aar.
4 3die Søndag efter paaske [7/5] blev Friderich Jørgensens
B irth e begraven, hvis hiemmedaab blev confirmer et den 2den
Søndag tilforn.
5 Dom: 7 p: Trin: [30/7] blev Erich Pedersen gaardm: K a re n
i Eigby begr :, som blev døbt Dom : 4 p : Trin : d : 9 Julij a : c :
6 D: 29 Aug: blev M a re n N ie ls d a a tte r af Avedøre, gift med
een gevorben soldat navnlig Jørgen Rasmusen, som var smed i
byen, begraven. Hun døde pludselig, blev besigtet og obduceret,
da manden blev sigtet som hendes baneMand, gi : 39 aar.
7 Torsdagen d: 9 Nov: blev C h ris te n J e n s e n huusmand af
Vessinge, som var i fattiges tal, begraven gi : 83 aar.

Begravelser 1775-76

535

8 Dom: 3tia Adv: d: 17 X br: [17/12] blev J ø rg e n R asm u sen
huusmand i Avedøre begraven gammel 64 aar.

Ao 1776.
1 1ste Søndag i fasten d: 25 Febr: blev Jac o b R asm u se n
gaardM : i Vessinge begraven gammel 53 aar 4 maaneder.
2 2den Søndag i fasten [3/3] Søren Andersen gaardM: daatter i
Eigbye A n n a begraven gi: noget over 1 aar.
3 Samme dag blev begr: Johan Christensen huusm: C h ris te n
1 Vessinge gi : % aar.
4 Torsdagen d: 14 Martij blev H e rm a n A n d re a s e n huusmand
og Tingmand i Eigbye begraven gammel 37 aar og 9 maaneder.
5 Torsdagen d: 21 Martij blev Christen Andersen huusm: søn
P e d e r i Vessinge begr: gammel iy% aar.
6 2den paaskedag [8/4] blev H a n s H e n d ric h A n d ra s e n gaardm : i Eigbye begraven gi : 46 aar.
7 Samme dag liigeledes huusmand H a n s H a n se n i Vessinge gi:
50 aar.
8 4de Søndag efter paaske Ao 1776 [5/5] blev N ie ls M a th ia s e n
huusmand i Glostrup, som havde tient i præstegaarden i 14 aar,
begraven gi : 59 aar.
9 5te Søndag efter paaske [12/5] blev Christen Rasmusen huusm :
søn i Glostrup Ole begr : gi : 4 aar.
10 Torsdagen d: 23 Maji blev H a n s J e n s e n gaardM: i Eigbye
begr : gi : 63 aar.
11 2 pintzedag d: 26 Maji [maa være 27/5] blev smeden Søren Truelsens daatter i Eigbye A n n a C a th a r in a begraven gi: % aar.
12 Dom: Trin: d: 2 Junij blev A n n a L a rs d : afg: Anders Pe
dersen Smeds enke i Avedøre begraven gi : 67 aar.
13 Dom : 1 p : Trin : [9/6] blev afg : Niels Nielsen huusm : daatter
M ette i Eigbye begraven gi : 10 aar.
14 Dom: 3 p: Trin: Ao 1776 d: 23 Junij blev M a r g a r e th a K nuds,
Tobias Larsen huusmands moder i Glostrup, som var een sog
nets almisse-lem begraven, gammel 86 aar.
15 Tiirsdagen d: 25 Junij blev madm: J o h a n n a K ir s tin a H a r t
m an, sal: K o rlp s enke, som havde været i provstens h r: Aagaards huus i fulde 17 aar, begraven, gammel 46 aar 7 maa
neder.
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16 Dom: 4 p: Trin: [3% ] blev Peder Larsen gaardM: hiemmedøbte søn Ole begraven.
17 Dom: 8 p: Trin: [28/7] blev Anders Jacobsens karl i Avedøre
L a rs O lsen begr: gi: 21 aar.
18 Samme dato Peter Jonasen hnnsm: daatter i Avedøre S id se
gi : i/2 aar.
19 Dom: 10 p: Trin: [xl/8] blev gaardM: Friderich Jørgensen
daatter i Vessinge K a re n begraven gl: 51/2 aar.
20 Dom : 13 p : Trin : d : 1 7tbr : [x/9] blev Johan Christensen hnnsm: K a re n i Vessinge begraven gi: 5 aar.
21 Dom: 14 [8/9] blev Erich Pedersens K a re n i Eigbye begr: gi:
10 uger.
22 Dom: 15 p: Trin: [X5/9] blev Johannes Rasmnsen gaardm:
K a re n i Vessinge, som blev døbt Dom : 13 p : Trin :, begraven.
23 Dom: 21 p: Trin: [27/10] Christen Jensen gaardM: søn i Ves
singe J e n s døbt Dom: 20 a: c: [20/10].
24 Dom: 2 Adv: E8/ i 2] blev Erich Andersens K irs te n , fød i 7tbri
a : c :, begraven.

Ao 1777.
1 Løverdagen d: 18 Januarij blev forrige degn til Glostrups
meenighed E r n s t B en d ix H a ab e r, som omtrent 1 ^ aar
havde været degn til sognet, begraven i hands alders 33 aar.
2 Tiirsdagen d: 28 Jan: blev 1 lüdet pigebarn S o p h ia R o sin a,
som efter beviis fra Guanisons meenighed fra prof: Treschov
tilhøre arbejderen Peter Andersen og Maria Nielsdaatter sam
mesteds døbt, gi : 5 a 6 uger, det var betroet Ditlev Olsen hnnsm :
hustrue i Vessinge til opfostring.
3 Fastelavns Søndag d: 9 Febr: blev S ø ren O lsen gaardM: i
Vessinge begrav : gi : 50 aar 8 m :
4 2den Søndag i fasten d : 23 Febr : blev afg : Søren Olsen gaardM :
daatter J o h a n n e i Vessinge begraven gi: 13% aar.
5 Midfaste Søndag [!’/3] blev Friderich Jørgensens dødfødde pige
barn i Vessinge begr :
6 2den Søndag efter paaske [X3/4] blev A n d e rs J e n s e n huusmand og Skræder i Avedøre begraven, gammel 74 aar.
7 5te Søndag efter paaske [4/5] blev B irth e L a rs d : Niels Chri
stensen Bødkers stivdaatter i Vessinge begraven gi: 15 aar.
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8 Dom: 4ta p: Trin: [22/6] blev Peder Andersens Ole i Glostrup
gi : 14 dage begraven.
9 Dom: 8 p: Trin: 1777 d: 20 Julij blev P e d e r H a n se n gaardM:
i Eigbye begrav : gi : 56 aar.
10 Dom: 10 p: Trin: [3/8] blev Peder Olsens daatter B irth e i Vessinge begr :, døbt Dom : 9 [p : Trin :] a : c :
11 Dom: 18 p: Trin: 77 [28/9] blev A n n a Peder Josephsens een
huusm : enke af Thorslundemagle, som i een kort tiid opholdt sig
hos degnen Mandrup i Glostrup, og sammesteds døde, begraven,
gammel over 80 aar.
12 Dom: 25 p: Trin: [16/n ] blev Johannes Rasmusens søn P e te r
i Vessinge begr :, døbt d : 2 Nov : [maa være 1hi]

Ao 1778.
1 1ste Søndag efter Epiphan: [lx/i] blev Ole Jensen huusm: hu
strue i Vessinge A n n a O lsd: begr: gi: 35 aar.
2 D: 12 Febr: blev Christiana Rudins uægte drengebarn Jac o b
begravem, som d: 6 Nov: 1777 blev her døbt.
3 Dom: Sexagesima [12/2] blev Ole Sørensen forhen gaardM- i
Avedøre hands enke, gaardm: Søren Olsens moder, begraven
gammel næsten 70 aar.
4 Torsdagen d : 12 Martij blev gaardM : Lars Olsens pige i Eigbye
begraven gammel 18 aar.
5 Mariæ bebudelsesdag d: 5 A pr: [normalt 25/3] bleve følgende
børn fra Eigbye begravne :
1) smeden Søren Truelsens daatter K a re n gammel 11 aar.
6 2) Peder Jensen huusmands daatter E lle n gammel Q1/^ aar7 3) Anders Povelsens daatter A n n a A n d e r s d a a tte r hos far
faderen Povel Ibsen gaardM : i Eigbye, gi : S1/^ aar8 4) derforuden 1 ovenmelte Peder Jensens daatter K irs te n gi:
3 aar.
9 2den pintzedag [s/6] blev G ie r tr u d afg: Niels Hansens sog
nets almisse-lem begraven, gammel 96 aar.
10 D: 18 Junij 1778 blev J ø rg e n P e d e rs e n gaardm: i Avedøre
begraven gi : 63 aar.
11 Torsdagen d: 30 Julij 1778 blev J o h a n H e n d ric h A p p el een
gammel aftakket soldat, som i 29 aar havde tient i præstegaarden hos provst Aagaard, som gartner, begraven, omtrent i hands
alders 72de aar.
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12 Dom: 7 p: Trin: [2/8] blev Friderich Jørgensens K a re n be
graven, som var døbt foregaaende Dom : 6 Trin :
13 Dom : 12 p : Trin : [6/g] blev smeden Søren Truelsens søn i Eigbye begraven gammel noget over 6 aar. Barnets navn var
C h ris tia n .
14 Dom: 15 p: Trin: [27/9] blev Anders Andersen gaardM: 3die
hustr : begraven gi : 38 aar.
15 Torsdagen d: 1 Octobr: blev een afskediget soldat navnlig
G u n n e r Jo en se n , som havde tient fogeden i Avedøre siden
sidste paaske, begraven gi : 64 aar.
16 Dom: 23 p: Trin: [22/u ] blev afg: Lars Loumands huusmands
enke i Vessinge begraven gammel 77 aar.
17 Dom: 1 Adv: 1778 [29/n ] blev Christian Hansen gaardmands
søn H a n s gi: liidet over 1 aar begraven.
18 Søndagen efter juul d: 27 Xbr: [27/12] blev afg: gaardmand
Rasmus Jacobsens enke begraven gammel 83% aar.

Ao 1779.
1 Dom : 2 p : Epiph : d : 17 Jan : blev Niels Olsen hrøism : hustrue i
Avedøre begraven gi : 55 aar.
2 Dom: 3 p: Epiph: [24/i] blev R asm u s E s c h ild s e n gaardm: i
Glostrup begraven gi : 52 aar.
3 Dom: 7tuagesima [31/x] blev Peder Ibsens søn P e d e r begraven,
døbt Dom : 2 p : Epiphan : a : c :
4 Do: dato Peter Jonasen h æ m : L a rs i Avedøre, døbt Dom:
3 p : Epiph :
5 Do : dato Mads Olsen hrazsm : i Glostrup hands død-fødde pige
barn.
6 Fastelavns Søndag d : 14 Febr : blev Mads Olsen huusm : hustrue
i Glostrup M aren begraven gammel 30 aar.
7 1ste Søndag i fasten d: 21 do blev Esbøn Hansens hustrue i Ves
singe begraven gammel imod 80 aar.
8 Skiærtorsdag d: 1 A pr: blev Lars Jørgensen gaardM: søn
S ø re n begraven gammel 24 aar 8 maaneder.
9 Samme dag blev afg: Lars Jensen huusm: enke i Vessinge Ma
re n P e d e rs d : begraven gammel 72 aar.
10 1ste Søndag efter paaske d : 11 Apr : blev een fattig mand navn
lig N ie ls Je n se n , som i følge hands hos ham forefundne beviis
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var d : 31 Martij løsgiven af fængsel, hvortil hand som løsgæn
ger paa 1 aar var tildømt, efter foregaaende besigtigelse og
amtmandens brev af 10 ejusdem begraven, gammel som meentes, omtrent 60 aar. Han døde i gaardM: Anders Andersens
gaard.
Xsti himmelfarts dag [13/5] blev gaardM: Erich Pedersens
K a ren , døbt 2den Søndag efter paaske a: c:, begraven.
Dom: 7 p: Trin: [18,/7] blev E r ic h A n d e rse n gaardM: i Eigbye begraven gi : 39 aar.
D : 12 Aug: begraven Christen Jensen gaardm: R asm u s i Vessinge, døbt d : 18 Apr : a : c :
Dom : 13 p : Trin : [29/8] blev Jens Christensen gaardM : hustrue
i Eigbye begraven gammel 60 aar.
Samme dag blev og begraven Johannes Rasmusen gaardM : ko
nes moder i Vessinge, af g: Peder Albertsens enke gammel 70
aar.
Dom: 18 p: Trin: [3/10] blev P e d e r L a rs e n huusm: i Vessinge
begraven gammel 52 aar.
Dom: 19 p: Trin: [10/10] blev bødkerens Anders Nielsens søn i
Glostrnp N ie ls begr: gi: 2% aar.
Samme dag blev og begraven Johannes Rasmusen gaardm:
K a re n gi : lidt over % aar.
Dom: 20 p: Trin: [17/10] blev J e n s P e d e rs e n gaardM: i Aved
øre begraven gi : 33 aar.
[Her begynder ny S krift].
Den 10de Dec: blev h r: provst P e d e r A n d re a s A a g a a rd
begr : gi : 61 aar.

Anno 1780.
1 Dom: Septuag: den 25de Januari j blev Mø n sted , Eigbye
gaardmænds lejede skolemester begraven 58 aar gi.

G L O S T R U P S O G N S K IR K E B O G
1780— 1814

Notater 1784— 1804
1784. H ar hr. Apotequer G y n te r i Kiøbenhavn foræret et
nyt Crucifix til Glostrup kirke, som blev sat paa alteret første
paaske dag (11/4).
1785 i Augusti maaned blev en collect indsamlet til de forar
mede Islænder i Arnæs og Rangesvalles sysseler i Schalholts
Sast (?) i alt her af sognet 8 Rd. 1 tø.
Ved resolution af 10. Febr. 1787 har rentekammeret bestemt
de 12 Rdr. vedvarende til Avedøre skole indtil de ny skole anstal
ter, da den skal sættes paa samme fod som alle andre kongelige
skoler.
Tiisdagen d : 7 August 1787 afbrændte de tre gaarde som beboedes af gaardmænd Peder Ipsen, Anders Rasmusen og Morten
Olsen. Ilden opkom klokken 7 om morgenen hos Anders Rasmu
sen og meentes at være paasat. Inden een time laae disse 3 gaar
de tilligemed skomager Niels Nielsens huus i aske. Herren være
lovet som sparede kirken og det øvrige af byen. Til de afbrændte
er fra Kiøbenhavn bleven gived 105 Rdr 3 tø og af andre velgiører til Peder Ipsen 50 Rdr. Til Guds priis erindres at denn
gaardmand Peder Ipsen er efter branden sadt i gode vilkaar, og
faaet en ny gaard som er vurderet for 1100 Rdr i brandkassen
i stedt for han før var fattig.
I aaret 1781 er Avedøre bye udskiftet, de 10 gaarde deraf ere
udflyttede.
I Aaret 1788 er Vessinge bye udskiftet, hvoraf ikkun en gaard
skal udflyttes. Jacob Nielsens gaardsjorder ere solgte og deelte
imellem gaardmændene Niels Nielsen og Jens Nielsen. Johannes
Rasmussens gaard er af kongen for 650 Rdr. til huusmændene.
Skole og degne jorden for brød og viin er udskiftet.
I aarene 1788 og 1789 var her i sognet megen frugtbarhed
paa byg. 1789 overflødig foring, men rugen gav kun lidet i skep
pen. Priserne i Kiøbenhavn vare fra 11 ned til 61/2 Rdr hvede,
5 Rdr ned til 26 tø rug, 18 h ( ?) tø byg, 13 ned til 7 tø havre,
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og 2 Rdr et saare lidet læs tørv samt 9 Rdr 1 favn brænde, alt fra
mikkelsdag og til juul.
1788 var en langvarig og stræng vinter med megen frost og
snee.
1. S. efter h : 3 k : (aar ?) blev i tavlen indsamlet 5 rdr 3 ÿ 6 ß
til de i Norge af vandflod og fieldskred skadelidende.
Siden 1786 har huusmand Peder Larsen opdraget et lidet
svensk drengebarn Magnus Jonasen, hvis forælder er bortdøde
for hvilket barn kongens kasse ugentlig har betalt 2^2
Dren
gen er født d. 15. Sept. 1785.
1791 lod magistraten en ny altertavle opsette i Glostrup kirke
malet af mester Tofte kostede 40 rd.
1791 d. 18. November blev h r: Hans Jørgen Birch af kongen
kaldet her fra Glostrup til sognepræst i Middelfart : 1’ advente
Søndag (27/11) derpaa holdt sin afskeds tale over Eph: 1, 16-17.
Søndagen derefter fik afskeds offer i menigheden, og d. 6. rejste
herfra. Glæde og lønnen fra Gud følge ham — og velsignelse
hviile over hands arbejde i denne menighed.
d. 30te November er Christopher Nyrop kaldet af Kiøbenhavns magistrat til Glostrup, d. 16. December af kongen confirmeret: har paa 10de aaret været i Vallensbæk og paa 5te resi
derende Capellan i Grans præstespield af Aggershuus stift i
Norge.
1792, Dom. 2, post Epiph. (14/1) indsadt af hr : provst Becher,
og Søndagen derpaa holdt indtrædelses præken, d. 27. Febr.
flyttede med kone og 3 børn til Glostrup.
Samme aar 1792 blev præstegaardens jord paa mit forlangen
de specielt opmaalt og udskiftet af fælledskab ved landinspecteur Undsgaard; dermed tillige hele Glostrup bye udskiftet
samme aar. Alt gik her godt og uden opsettelse frem især ved
den brave og redelige Undsgaard, at jeg kunde i samme efter aar
nedlegge vinter sæd i den nye lod m. v.
1792 d. 9. August blev efter ugentlig anholdelse skriftlig og
mundtlig den gamle skolemand i Avedøre Lars Wram forundt

N otater 1784-1804

545

sted i Wartou hospital i Kiøbenhavn; og Nils Thorum i hands
sted paa h r: biskop Balles anbefaling indsat Søndagen (12/8)
derpaa som lærer ved bemeldte skole.
1794 under 21. Juni tillagt Nils Thorum ved Avedøre skole
6 rd. aarlig af d. kongel. Casse.
1800 med d. aars begyndelse er den nye evang. christ. Psalmebog off. og almind. indført i Glostrup menighed efterat samme,
som den heftviis udkom, var bleven brugt ved mindre samfunds
ledigheder, og udi skolerne fra 1792. Kongen gav 25 exemplarer
til fattige huusmænd og indsiddere ; og Kiøbenhavns magistrat
skienkede paa samme maade 36 rd til Glostrup og Wallensbæk
menigheder.
1803. E fter stiftets skrivelse til herreds provsten af 26. No
vember har d. kongel, rentekammer tilmeldt hans majestets re
solution af 9. f. m. om 20 rd. aarlig pension for den svage skole
holder i Avedøre Friderich Lassen. I de sidst foregaaende aar
havde hand tvende gange faaet en understøttelse — hver gang
20 rd.
1804. E fter stiftamtmands og biskops skrivelse af 10. Januar
1804 til herreds provsten er Lassens eftermand i Avedøre tillagt
i 2de aar fra hands antagelse, ifald nye skole forordning ey for
inden udkommer, 30 rd. hvert aar ; og med de før bevilgede 18 rd.
her efter 48 rd. aarlig.
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Trolovelser og bryllupper
(1780)
Torsdagen den 10de Februar 1780 blev Ole S ø re n s e n ung karl
og A n n a O ls d a a tte r, afg. Jens Pedersen, gaardmands enke i
Avedøre, trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Søren Bentzen Michel Johansen
For hende : Peder Pedersen Hans Madsen
Copulerede d : 6. Juli 1780.
Fredagen d: Ilte Februarii blev M a rg re th e J e n s d tr., tienende
madame Aagaard i Glostrup, og M o rte n O lsen, enkemand og
gaardmand i Herstedøster, trolovede. For hvilke ... (se Side
323).
For ham : Ole Olsen Hans Olsen
For hende : Niels Olsen Anders Christensen
Copulerede den 11. Dec. 1780.
10de Søndag efter Trinitatis den 30te Julij blev sr. H a n s Ja c o b
B erg, farver svend i Kiøbenhavn og jomfrue K ir s tin e L a r
sen, skoleholder Rubergs søster i Vessinge, trolovede i Vessinge
skole. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : B. A. Høyer Prinsengade N. 228 paa Christianshavn
Christen Jensen
For hende : P. Ruberg Peder Oissen
Copulerede den 25de August 1780.
22de Søndag efter Trinitatis den 22de October, blev sr: J o h a n e s
M unch og J o h a n n a C a th r in a B o rc h v a rth , tienende her i
Glostrup hos madame Runchel. For hvilke begge hermed lover
og caverer nemlig for sr : Munch ieg under skrevne Gotfred Jes
persen borger og indvaaner i den kongelige residentz stad Kiø
benhavn, og for bruden Johanna Cathrina Borchvard lover og
caverer David Meij, mester bager og borger i den kongelige resi
dentz stad Kiøbenhavn ved hos følgende beviis, at intet .......
(se Side 323).
For ham: Gotfred Jespersen
For hende : D : Meij
Til Vitterlighed : Jens Runchel
Jacob Jørgen Friis
Copulerede 24. Dec : 1780.
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1781
Torsdagen den 15 Marti j blev E lle n Hans Povelsen gaardmands
dotter i Vessinge og H a n s P o u lse n ung karl trolovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Niels Mathiasen smed i Glostrup Peder Ibsen gaardmd. i Glostrup
For hende: Hans Poulsen Søren Nicolaj
Copulerede den 26 October 1781.
Da høyædle h r: professor J o h a n n M a n d e lb e rg med jomf:
A n n a M a r g a re th e M eyer have forlangt at ægteviis af
sogne-præsten i Glostrup h r: Hans Jørgen Birch efter kongl:
allernaadigste bevilgning af dato 16 Febr: 1781, saa love vi ...
(se Side 323).
For brudgommen : J. T. Clemens, Kobberstikker i Gothersgaden
paa hjørnet af Biørnestræde
For bruden: C. Kelsberg, Parykkemager boendes i Friderichsber-gaden
(Copulationsdatoen er ikke angivet).

1782
Vi underskrevne gaardmænd i Vessinge lover og caverer hermed
for ung karl N ie ls A n d e rse n fra Glostrup sogn og K ir s te n
P e d e r s d o tte r fra Vartous hospitals gods, som ved kongl. allernaadigst bilag mig hiemrøe ....... i Vessinge, at intet ... (se
Side 323).
Glostrup præstegaard d : 1. Jan : 1782.
For brudgommen: Anders Andersen. For bruden: Jens Olsen.
Fredagen den 22 Martij bleve M o rte n P e d e rs e n ung karl og
K a re n P e d e rs d o tte r , afgangne huusmand Peder Larsens
dotter fra Vessinge trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Jacob Pedersen
For ham : Jacob Pedersen. For hende : Hans Jensen.
Copulerede (Dato mangler).
Mandagen den 22 April bleve N ie ls A n d e rse n ung karl og
S id se V o u n sd o tte r, afg: Peder Larsen huusmands enke
begge fra Avedøre, trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Kiæld Rasmusen Peder Andersen
For hende : Peder Larsen Christen Pedersen
Copulerede d. 19. November 1782.
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Mandagen d: 8 Juli 1782 blev H an s P e d e rs e n ung karl og huusmand i Hvidovre og H y lle b o rg L a r s d o tte r fra Rødovre tro
lovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Peder Pedersen, husmand i Risby Hans Larsen fra
Vallensbech
For hende: Peder Poulsen, indsidder i Rødovre Rasmus Lar
sen, husmand i Rødovre.
Copulerede d. 18. Dec. 1782.
Mandagen den 19. August blev gaardmand i Avedøre Ole S ø re n 
sen troloved med sin afdøde hustrues søster K irs te n Olsd o tte r efter kongelig allernaadigste bevilgning dateret 19.
Julii d. a. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Niels Sørensen Rasmus Olsen
For hende : Ole Pedersen Jens Sørensen
Copulerede d. 18. Nov. 1782.
Fredagen den I lte October blev L a rs R asm u sen ung karl og
huusmand i Glostrup og M a ria C h r is te n s d o tte r trolovede.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Christen Rasmusen, huusmand i Glostrup
For hende : Erich Pedersen, gaardmand i Eybye
Copulerede den 19. November 1782.

1783
Tiirsdagen den 7 Januarij blev J e n s P e d e rs e n ungkarl og huus
mand i Eybye og G ie r tr u d R a s m u s d o tte r troelovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Anders Andersen
For hende : Peder Christensen
Copulerede d. 20de Februarij.
Torsdagen den (Dato mangler) April blev N iels J e n s e n huus
mand i Glostrup og M a rg re th e J a c o b s d o tte r tienende h r:
Birch troelovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Anders Andersen Morten Olsen
For hende : Peder Andersen Lars Olsen
Copulerede 2den pintzedag d. 9de Junij.
Søndagen den Ilte Maij blev N ie ls N ie lse n ungkarl fra Rødovre
og afgangne Mads Olsens enke her i Glostrup troelovede. For
hvilke ... (se Side 323).
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For ham : Niels Sørensen, gaardmand i Rødovre Niels Nielsen
fra Utterslev.
For hende : Anders Andersen Peder Hansen
Copulerede Torsdagen d. I lte Sept.
Onsdagen den 9de Julij blev H an s M a th ise n K ohl smed her i
Glostrup bye og A n n a M o g e n s d o tte r tienende sognepræsten
h r: Birch i Glostrup ægteviede med konge brev, for hvilke ...
(se Side 323).
For ham : Anders Poulsen
For hende : H. J. Birch
Fredagen den 19 September blev C h r is tia n A n th o n W ilh elm
M a n d ru p sogne-degn til Glostrup menighed og pigen Apelone N ie ls d o tte r copul: i huset efter kongelig tilladelse af
dato 26 August 1783. For samme ... (se Side 323).
For ham: N. ? . Tharder
For hende: Niels Aagaard.
Tiirsdagen den 30te September blev Jac o b N ie lse n gaardmand i
Vessinge og M ette N ie ls d o tte r trolovede. For hvilke ... (se
Side 323).
For ham : Niels Nielsen i Eybye Lars Nielsen
For hende : Niels Nielsen i Vessinge Niels Christensen
Copulerede d. Ilte Nov. 1783.
Søndagen den 5te October blev sr: F r a n tz T h e s tru p B irc h og
A n n a C h ris te n s e n copulerede i huset hos brudgommens bro
der velærværdige hr : Birch sognepræst for Glostrup meenighed
efter kongelig tilladelse af dato (mangler) 1783. For samme ...
(se Side 323).
For brudgommen : M : L : Buch
For bruden : H. J. Birch.
Torsdagen den 6te November blev gaardmand og ungkarl L a rs
L a rs e n af Rødoure og B a r b a r a J e n s d o tte r viede med konge
brev dat: (mangler) 1783. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Christen Christensen Christian Nielsen
For hende : Christen Hansen Christen Larsen ?
Dom: 2da Adv: den 7de Dec. blev L a rs L a rs e n ungkarl og
P e rn ille Peder Andersen gaardmands dotter i Eybye ægte
viede med konge brev dat: 3. Dec. 1783. For hvilke ... (se Side
323).
For ham : Christen Hansen Christen Jensen
For hende : Peder Larsen Nels Nelsen
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Anno 1784
Tiirsdagen den 6te Januarij 1784 blev A n d e rs Ib se n ungkarl og
J o h a n n a A n d e r s d ttr :, begge tienende gaardmand Niels An
dersen i Vessinge trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Niels Ipsen fra Utterslev Christen Ibsen fra Ves
singe
For hende : Hans Poulsen fra Ballerup Anders Andersen ibid :
Cop : d : 26. Febr :
Dom: 1. Epiph den lite Januarij blev ung karl C h ris te n R as
m u sen fra Vidoure og M aren C h r is te n s d ttr . fra Glostrup
trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Peder Andersen fra Viderslev (Vigerslev)
Hans Rasmusen ibid :
For hende : Christen Rasmusen, br : fader
Poul Rasmusen,
gmd. i Glostr :
Cop : d. 6. Febr :
Løverdagen d. 25. September 1784 blev B e n tt N ie lse n Høeg re e n (?) portner ved børne huuset i Kiøbenhavn o g G ie rtru d
S ille P e d e r s d o tte r trolovede efter kongelig bevilgning da
teret d. 9. Julij 1784. For hvilke ... (se Side 323).
For brudgommen: G. Eberinghausen boe i 226 i Friederichsberggade
For bruden : Johan Stibockkofskij skræder mester boende i La
vendelstræde Nr. 84.
Fredagen den 22 October 1784 blev L a rs N ie lse n ung karl og
enken A n n a H a n s d o tte r begge fra Glostrup trolovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Anders Ibsen af Glostrup.
For hende : Peder Ibsen af Glostrup.
Copul: d: 18. Nov: 1784.
Tirsdagen den 14. December blev gaardmand og ung karl Ja c o b
J e n s e n fra Brøndbye Vester og M a rg re th e O ls d tr: af Glo
strup viede med konge brev dat: (mangler) 1784. For hvilke ...
(se Side 323).
For ham : Jens Olsen fra B : V : Peder Jacobsen fra Ledøje
For hende : Peder Andersen fra Glostrup Hans Mortensen fra
Tranegilde ?
Torsdagen den 16: december blev gaardmand og ung karl fra
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Vierslev L a rs J e n s e n og P e rn ille L a r s d o tte r fra Egbye
copulerede med kongebr. af dato (mangler) 1784, at in te t... (se
Side 323).
For ham : Jens Sørensen fra Br. V : Erich Nielsen fra Vidoure.
For hende : Lars Olsen. Peder Andersen.

Anno 1785
Mandagen den 4de April blev A n d e rs O lsen gaardmand og ung
karl fra Brundbye Vester og E s te r Knud Michelsens dotter
af Avedøre ægteviede med konge brev dat : (mangler) 1785. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Ole Andersen brudgommens fader. Jørgen Rasmus
sen fra Herstedvester.
For hende: Peder Hansen fra Vallensbech. Jens Truelsen fra
Rødovre.
Mandagen den 9. Maij blev gaardmand og ungkarl M o rte n O lsen
af Glostrup og B irte J e n s d o tte r, afgangne gaardmand Jens
Christensens dotter ægteviede med konge brev. For hvilke ...
(se Side 323).
For ham : Hans Jonasen. Jacob Jensen.
For hende : Christen Christensen. Lars Larsen fra Rødovre.
2den pintze dag den 16. Maij blev M a th ia s J e n s e n ungkarl og
K a re n L a r s d o tte r tienende sognepræsten hr. Birch trolovede.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Henrich Larsen fra Ledøie. C. A. W. Mandrup.
For hende : Christian Hansen. Lars Larsen.
Cop : Dom : 6 p : trin : 13 Junij.
Samme dag trolovede P e d e r H a n se n gaardmand og ung karl fra
Brundbye Vester og K a re n A n d e r s d o tte r af Glostrup. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Hans Pedersen, Hans Poulsen fra Br :vester.
For hende : Lars Nielsen. Peder Ibsen.
Cop : d. 14de Julij.
Torsdagen den 17. Nov. blev M o rte n J e n s e n ungkarl og smed i
Avedøre og M a rg re th e N ie ls d tr. tienende gaardmand An
ders Jacobsen i Avedøre ægteviede med konge brev. For hvil
ke ... (se Side 323).
For ham : Lars Christensen. Hans Madsen.
For hende : Anders Jacobsen. Peder Larsen.
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(1786)
1ste Søndag d. 8. Januarij 1786 bleve A n d e rs O lsen ung karl fra
Avedøre og E lle n T h ø n is d a tte r sammesteds trolovede, for
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Holger Jørgensen. Hans Knudsen.
For hende : Hans Larsen. Christen Pedersen.
Copul: 2den Søndag i fasten (12/3) 1786.
2den Søndag i fasten den 12te Martij bleve P e d e r P o u e lse n
ung karl fra Egbye og K a re n S o r e n s d ttr fra Egbye trolovede.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Albrecht Poulsen fra Glostr: Anders Poulsen fra
Egbye.
For hende : Søren Andersen, Christen Hansen begge fra Egbye.
Copul: 2den paaskedag (17/4) 1786.
Onsdagen den 27de Junij bleve h r: guldsmed C h r is tia n H olsøe
og jom fru: J o h a n n a D o ro th e a H ag en copulerede i følge
kongelige vielse brev af 7de April 1786. For hvilke ... (se Side
323).
S. E. Tromp.
V. Grunner.
Torsdagen den 19 October bleve Ole P e te rs e n ung karl og
K a re n af g. Morten Pedersens enke fra Vessinge trolovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Pejter Henrichsen i Vierslev.
For hende : Jacob Pedersen.
Dom: 19. p. Trin: d: 23de October bleve H a lv o r C h ris to p h e r
sen og K irs te n L a r s d a ttr . Niels Peders stifdttr. trolovede.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Christen Jensen Hans Poulsen ( ?) begge i Vessinge.
For hende : Niels Pedersen Niels Nielsen begge i Vessinge.
Copul : d. 8de December :
Torsdagen den 23. November bleve H a n s R a sm u sse n ung karl
fra Glostrup og Rasmus Hansens yngste dotter M a rg re th e
fra Egbye ægteviede med konge brev. For hvilke ... (se Side
323).
For ham: Lars Nielsen. Peder Ibsen.
For hende: Rasmus Hansen. Hans Jonasen.

1787
1. Søndag efter hellig tre konger den 7. Jan : bleve L a rs P e d e r
sen gaardmand Jens Olsens stifsøn og huusmand Peder Ander-
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sens stifdatter D o rte I n g v o r s d o tte r begge fra Glostrup tro
lovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Ole Madsen. Niels Christensen.
For hende : Peder Andersen. Niels Nielsen.
Copul : den 19. Febr : 1787.
Onsdagen den 2den Maij bleve N ie ls N ie lse n ungkarl og S id se
J a c o b s d o tte r begge fra Glostrup trolovede. For hvilke ... (se
Side 323).
For ham: Søren Nielsen. Niels Madsen.
For hende : Peter Jonasen. C. A. W. Mandrup.
Cop: d: 17. Junij.
Fredagen den 12te October bleve A n d e rs R asm u s (der er sat
Plads af til et Efternavn) ung karl fra Køng og D o rte Ped e rs d : afg. Peder Johansens enke fra Egbye trolovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Rasmus Hansen fra Egbye.
For hende : Anders Andersen huusmd. i Egbye.
Copul : d. 21. Dec.
Torsdagen den 22. November bleve J o h a n P o u lse n ungkarl og
In g e b o rre H a n s d o tte r begge fra Egbye ægteviede med
kongebrev. For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Hans Poulsen fra (?) Christen Poulsen fra Skov
lunde.
For hende: Christen Hansen fra Egbye. Hans Jørgensen fra
Rødovre.

1788
Torsdagen den 3die Januarij bleve J e n s H a n se n ung karl og
M a ria Jens Peders enkes datter fra Vessinge trolovede, for
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Jens Olsen, gaardmand i Vessinge.
For hende: Friederich Jørgensen, gaardmand i Vessinge.
Copuler : d. 7de Febr :
Fredagen den Ilte Jan: bleve P e d e r N ie lse n ung karl og Ma
re n T ø n n e s d a tte r begge fra Egbye trolovede, for hvilke ...
(se Side 323).
For ham : Lars Nielsen i Glostrup.
For hende : Christen Jensen, gaardmand i Egbye.
Copuler : d. 8de Febr :
Torsdagen den 21 February 1788 bleve L a rs P e d e rs e n ung karl
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t: Peder Larsen i Avedøre og M a rg re th e M o rte n s d a tte r,
Jens Olsens enkes datter i samme bye ægte viede hjemme med
konge brev. For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Hans Mortensen, gaardmand i Tranegilde. Peder
Larsen i Avedøre.
For hende: Hans Mortensen, gaardmand i Brøndby 0. Hans
Poulsen i Avedøre.
Dom. 13. p. Trinit: d: 17 August bleve R asm u s P e d e rs e n ung
karl tienende Hans Olsen i Egbye og In g e b o rre J o h a n s d : fra
Egbye trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Hans Olsen.
For hende : Søren Truelsen Smed.
Cop : d : 15. October 1788.
Tiirsdagen den 2den September bleve P e d e r N ie lse n enkemd:
fra Pederstrup og enken A n n a V o g n s d ttr. trolovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Niels Nielsen i Vessinge.
For hende : Peder Larsen.
Cop : den 6 : Nov : 1788.
Tiirsdagen den 14de October bleve J e p p e M o rte n se n ung karl
og enken K a re n R a s m u s d ttr. fra Glostrup trolovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Peder Andersen, huusmand i GI.
For hende : Niels Nielsen Bødker, huusmd. i Glostrup.
Copul : 2den jule dag 1788.
Torsdagen den 6te November bleve J e n s M ich elsen ung karl og
A n n a R a s m u s d a tte r begge fra Glostrup trolovede. For hvil
k e ... (se Side 323).
For ham : Albrecht Poulsen fra Glostrup. Hans Olsen fra
Egbye.
For hende : Poul Rasmussen fra Glostrup. Klaus Sørensen fra
Brøndbye-Øster.
Cop : Torsdagen den 11 Dec. 1788.

1789
Torsdagen den 8de Januarij bleve P e d e r J e n s e n ungkarl og
M aren P e d e r s d ttr :, Jens Olsens stifdatter, begge fra Ves
singe ægteviede hiemme med konge brev. For hvilke ... (se Side
323).
For ham : Christen Jensen. Christen Ibsen.
For hende : Hans Olsen. Niels Andersen.
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Fredagen den 6te Februarij bleve H an s P e d e rs e n ung karl fra
Egbye og In g e r Niels Christensen huusmands datter fra Egbye
trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Peder Christensen.
For hende : Johan Poulsen.
Cop : d. 26 Febr :
Løverdagen den 7de Februarij bleve L a rs P e d e rs e n ungkarl og
pigen M aren J o h a n s d ttr . fra Vessinge trolovede. For hvil
ke ... (se Side 323).
For ham: Ole Peitersen.
For hende: Johan Christensen.
Cop : 4 Torsdag i faste (26/3).
3die Torsdag i faste den 19 Martij bleve J o h a n N ie lse n ungkarl
og pigen K a re n H e rm a n s d ttr . begge fra Egbye trolovede.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Lars Jensen, hmd. i Ballerup. C. A. W. Mandrup,
degn i Glostrup.
For hende : Christen Jensen, gmd. i Egbye. Peder Larsen, gmd.
i Ballerup.
Copul: Tirsdagen den 7de April.
Torsdagen den 23 April ble ve Ole P e d e rs e n ungkarl fra Ballerup
og pigen E lle n afgangne gaardmand Ole Andersens datter i
Avedøre trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Ole Olsen, gaardmand i Skovlunde. Anders Ander
sen fra Ballerup.
For hende : Anders Olsen, gmd. fra Brønd : Vester. Hans Mad
sen fra Avedøre.
Cop: Torsdagen d. 23de Julij.
E fter kongelig bevilgning af 18 M artij 1789 copuleres den 25 April
1789 i Glostrup præstegaard Herre J o h a n C h ris to p h : Seeh u sen anden kaaber stikker ved den kongelige Slesvig-Holstenske banque i Kiøbenhavn, barne-født i Steinberg sogn i Angeln
i Holstain og jomfru M a r g a r e th a C a th a r in a P e tr in e
G am st, en datter af garveren salig Gamst i Kiøbenhavn, thi
lover ... (se Side 323).
Glostrup ut supra (som ovenfor) 1789.
T. Kleve.
? ? ? Abrahamsen.
Dom: 3 p : Trin: den 28. Junij bleve ungkarl P e d e r P o u lse n afg:
gaardmand Poul Ibsens yngste søn og enke efter afg. gaard
mand Hans Olsen M ette A n d e r s d ttr : begge fra Egbye tro
lovede, for hvilke ... (se Side 323).
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For ham : Hans Poulsen fra Harrestrup. Rasmus Poulsen fra
Herstedøster.
For hende : L. ? Andersen. Ole Christensen fra Hersted Øster.
Cop : Torsdagen den 30 Julij.
Tirsdagen den 7 Julij bleve ungkarl L a rs L a rs e n fra Riisbye og
B irte P e d e rs d tr. af g. Peder Pedersens dttr. i Avedøre trolo
vede, for hvilke ... (se Side 323).
For ham : Lars Jørgensen fra Riisbye. Anders Andersen ib.
For hende : L. Wram. Peder Knudsen, tømmersvend i Kiøbenhavn.
Cop: Torsdagen d. 12te Nov:
Samme dag bleve ungkarl Ole P e d e rs e n af g. gaardmand Peder
Pedersens søn i Avedøre og pigen K ir s te n J e n s d t t r : trolo
vede, for hvilke ... (se Side 323).
For ham: Niels Olsen fra Avedøre. C. A. W. Mandrup.
For hende : Lars Jørgensen fra Riisbye. Anders Andersen ib.
Cop: Torsdagen d. 12te Nov:
Tiirsdagen den 21 Julij bleve ungkarl P e d e r J e n s e n gaardmand
fra Brøndbye Vester og Lars Hansens datter A n n a i Avedøre
trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Rasmus Nielsen, huusmand i Brøndbye Vester.
For hende : Lars Hansen.
Tirsdagen d. 6te October copul: B: Vester.
Dom: 9 p: Trin: (9/8) bleve enkemand N ie ls N ie lse n B ø d k er
fra Glostrup og pigen K a re n N ie lsd : t : Hans Knudsen i
Avedøre trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Peder Olsen.
For hende : Niels Andersen, hmand i Ishøj.
Cop : Dom XVII p. Trin : (4/10).
Dom: 17 p: Trin: d 4de October blev ungkarl L a rs J e n s e n t:
Lars Olsen i Egbye og pigen In g e b o rre H a n s d ttr : trolovede.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Hans Pedersen huusmand.
For hende : Johan Poulsen, gaardmd. i Egbye.
Cop : Dom : XXIV p : Trin : (22/11).
Dom: Ima Adv: (29/11) blev enkemand og gaardmand P e d e r
Z a c h a ria s e n fra Hersted Øster og pigen S id se L a r s d t t r :
af Glostrup trolovede. For hvilke ... (se Side 323).
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For ham : Hans Larsen i Herstedøster.
For hende: A. Pr. (?) Anders Rasmussen.
Copulerede 7. Jan. 1790.
Mandagen den 30te November blev ungkarl C h ris te n P o v e lse n
og pigen M aren J a c o b s d ttr : begge fra Vessinge trolovede.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Albrecht Poulsen, gaardmand i Glostrup.
For hende: Niels Christensen, huusmand i Vessinge.
(Copulationsdato mangler).
Samme dag bleve ungkarl L a rs E r ic h s e n og pigen K irs te n ,
afg. Poul Ibsens d ttr begge fra Egbye copulerede hiemme i
huuset efter kongelig tilladelse. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Lars Olsen. Erich Pedersen, gaardmand i byen.
For hende : Peder Poulsen. Johan Poulsen, gaardmand i Egbye.

(1790)
D: 22. Jan: 1790 blev ungkarl H a n s S ø re n se n og enken S id se
V o g n d o tte r fra Avedøre trolovede, for hvilke ... (se Side 323).
For ham: Niels Sørensen, huusmand i Vigerslev.
For hende : Peder Nielsen.
Copuleret den 4. Martij.
Torsdagen den 28. Januarij 1790 bleve A n d e rs A n d e rse n ung
karl af Glostrup og J o h a n n a L a r s d ttr ., gaardmand Lars
Olsens datter i Egbye ægteviede hiemme med konge brev. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Lars Nielsen. Anders Sørensen.
For hende : Lars Olsen. Hans ( ?)
Mandagen d: 21 Junij 1790 blev gaardmand L a rs L a rs e n i Rød
ovre trolovet med gaardmand Niels Nielsens steddatter i Egbye
B irth e E r ic h s d o tte r . For hvilke ... (se Side 323).
Christen Christensen.
Peder Larsen.
Cop : Torsdagen d. 21 October.
Dom: 10 p: Trin: d. (Tal mangler) Aug. blev L a rs N ie lse n ung
karl og M ein e r J o h a n s d ttr . begge fra Egbye trolovede. For
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Peder Poulsen. Johan Poulsen.
For hende: Spende (?). Jens Larsen.
Cop : Dom : 20 p : Trin : (8/8).
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Dom: 22 p: Trin: de 22 August blev ung karl J e n s N ie lse n tro
lovet med af g: gaardmand Friederich Jørgensens datter Ane,
begge fra Vessinge. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Hans Poulsen.
For hende : Ole Olsen.
Cop : Fredagen d : 19 Nov :
Tiirsdagen den 16de Nov: blev gaardmand og ungkarl N ie ls
L a rs e n trolovet med pigen M a g re th e Niels Nielsens datter
begge fra Avedøre. For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Lars Christensen. Peder Jessen (?) fra Brøndby
Vester.
For hende : Niels Nielsen. Jens Larsen fra Brøndbyv.

(1791)
Mariæ bebudelses dag d. 10 April blev ungkarl M o rte n H a n se n
fra Tranegilde trolovet med pigen A ne P e d e r s d a tte r fra
Vessinge, for hvilke ... (se Side 323).
For ham : Erich Henrichsen i Glostrup.
For hende : Christen Hansen i Vessinge.
Cop : d. 8 Maj.
Tiirsdagen den 3die Maij blev ungkarl og gaardmand L a rs P o u l
sen fra Vidoure trolovet til pigen E llen , Hans Madsen gaardmands datter af Avedøre. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Ole Jensen i Vidoure. Christen Nielsen ibid :
For hende : Hans Madsen. Anders Pedersen.
Cop: den 4. Julij 1791.
Dom: 9 p: Trin: den 31 August blev A n d e rs L a rs e n ungkarl
trolovet med pigen P e r n ille A n d e rs d o tte r begge fra Ves
singe. For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Rasmus Jensen af Vidoure.
For hende : Lars Rasmussen.
Cop: d. 30 Nov: 91.
Dom: 18 p: Trin: d 23 October blev H a n s F r id e r ic h s e n ungkarl
trolovet med pigen A n n a C h r is to p h e r s d t tr begge fra Ves
singe. For hvilke ... (se Side 323).
For ham: Jørgen Friderichsen. Hans Larsen fra Thorstrup
Valby e.
For hende : Halver Christophersen. Christopher Pedersen fra
Ledøje.
Copul : d. 2 Dec : 91.
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Dom: 19 p: Trin: d 30 October blev H a n s T h o rse n fra Vallensbech trolovet til E lle n P e d e rs d : t: Niels Andersen i Vessinge,
for hvilke ... (se Side 323).
For ham: Niels Thorsen, gaardmand i Vallensbech.
For hende : Ole Olsen, gaardmand i Vallensbech.
Cop : den 30te Dec : 1791.
Torsdagen den 3de November bleve P e d e r A n d e rse n ungkarl
af Husum og M a r g re th a M a d s d a tte r gaardmand Mads
Nielsens datter i Avedøre ægteviede hiemme med kongebrev af
17. Sept: 1791.
For ham : Niels Andersen fra ? Hans Jochumsen ibid
For hende : Mads Nielsen. Anders Jacobsen.

Anno 1792
Torsdagen den 5te Januarij blev P e d e r H a n se n sognefogedens
Hans Jonasens søn her i byen og A n n a S ø r e n s d ttr ., som
tiente her i Glostrup hos Anders Rasmussen copulerede hiemme
i huset med konge brev dat. d. 15de December : 1791. For hvil
ke ... (se Side 323).
For ham: Christen Jensen i Vess: Søren Madsen i Rødoure.
For hende : Christen Andersen i Rødoure. Hans Madsen ibid.
Torsdagen d 8de Marti 1792 blev enkemand og gaardmand P e d e r
E r ic h s e n af Egbye troloved til sognefoged Hans Jonassens
datter A ne H a n s d tr :, ved hvis forening vi ... (se Side 323).
For ham : Morten Olsen. Lars Erichsen.
For hende: Anders Rasmussen. Anders Andersen.
Copulerede d. 26 Juni.
Fredagen d. 9. Marti 1792 blev ungkarl P e d e r J e n s e n af Brundbye Vester trolovet med pige K irs te n N ie ls d tr : af Avedøre,
ved hvis ægte forening vi ... (se Side 323). Denne trolovelse var
begiert og berammet til ovenmeldte dag, men formedelst det
haarde vejr ey fuldbyrdet før Torsdagen den 15de Marti næst
følgende.
Niels Nielsen, gaardmand i Brundby Vester.
Jens Nielsen fra Brundby Vester.
Copul: d 3. Juli.
Dom: 8. p. Trinit. /: d. 29 Juni :/ 1792 blev enkemand J ø rg e n
A n d e rse n huusmand i Vidoure trolovet med K a re n
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H a n sd : (?) af Avedøre, ved hvis trolovelse og ægteskabs løfte
vi ... (se Side 323).
Jens Larsen, huusmd. i Vidoure.
Morten Andersen, huusmd. i Viersløf.
Copulerede d. 25. Octob.
Torsdagen d. 9. Augusti 1792 blev ungk. H a n s A n d e rse n troloved med pige M a rg re th e J e n s d tr., begge af Avedøre, ... (se
Side 323).
Ole Sørensen.
Peder Olsen.
Copul : d. 22. October.
Søndagen Dom : 16. post Trinit : / : d. 23. Septbr. :/ blev enkemand
af Skovlunde Jo e n P e d e rs e n trolovet med P e r n ille S ø ren sd tr. her i Eibye, ved hvilken ... (se Side 323).
For ham: Niels Christensen fra Skovlunde.
For hende : Lars Hartvigsen fra Skovlunde.
Copulerede d. 26. Octobr.

(1793)
D. 14. Juli 1793 /: Dom. 7. p. Trinit. :/ blev ungkarl og rytter
H a n s H ansen, og pige In g e b o rg Jen sd . af Eibye trolovede,
hvorved vi ... (se Side 323).
For ham: Peder Nielsen, hmd. i Egbye.
For hende: Niels Nielsen, gaardmd. i Eib:
Copul : d. 20. October :
D. 17. September blev ungkarl Ole H a n se n af Brundbye Øster
trolovet til pigen K irs te n A n d e r s d ttr : her af Glostrup, for
hvilke ... (se Side 323).
For ham : Claus Sørensen i Brundbye Øster. Peder Hansen ibid.
For hende : Anders Ibsen i Glostrup. Peder Ibsen ibid.
Ægteviede d. 11. October:

1794
Februari d. 10. blev ungkarl og nu gaardmand i Eibye C h ris te n
S ø re n se n ægteviet til K a re n P e d e rsd ., gaardmd. Peder An
dersens datter. De bleve efter vielse brev copulerede i huuset, og
som søskende børn havde allernaadigst ægteskabs bevilling. At
Christen Sørensen og Karen Pedersd. ej ere hinanden nærmere
beslægtede og at intet paa anden maade deres ægteforening
hinderligt, derfor indestaae og cavere
Niels Pedersen.
Peder Andersen.
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2den paaske dag d: 21 April blev ungkarl J ø rg e n J ø rg e n s e n
fra Brøndbye Øster trolovet til pigen A n n a H e n r ic h s d a tte r
af Egbye, for hvilke ... (se Side 323).
Jens Olsen fra Brøndbye Øster.
Peder Larsen.
Den 22 April blev ungkarl J e n s M o rte n se n og M aren And r e a s d a tte r afgangne Søren Nielsens enke af Avedøre tro
lovede. For hvilke ... (se Side 323).
Hans Madsen.
Lars Andersen.
3die Søndag efter paaske den 11 Maij blev ungkarl C h ris te n
P e d e rs e n troelovet til pigen G ie rtru d A n d ersd ., begge fra
Egbye. For hvilke ... (se Side 323).
Peder Andersen.
Christen Jensen.
(Copulationsdato mangler).
Dom: 12 p: Trinit: den 7de September blev ungkarl H a n s L a r
sen troelovet til pigen M ette E r ic h s d ttr . begge fra Egbye.
For hvilke ... (se Side 323).
For ham : Anders Larsen, huusmand i Hersted Øster.
For hende : Lars Erichsen.
Cop. d. 3. Octobr.
Torsdagen den 13 Nov blev ung karl S ø ren P e d e rs e n fra Vigersløv troelovet til Pigen B irte P e d e r s d a tte r enke efter af
gangne gaardmand Lars Larsen i Avedøre. For hvilke ... (se
Side 323).
Peder Sørensen, huusmand i Vigersløv.
Peder Olsen, gaardmand i Avedøre.

1795
Den 10de Februarij blev enkemand H a n s S ø re n se n troelovet til
E lle n P e ite r s d tr . begge af Avedøre. For hvilke ... (se Side
323).
Christen Pedersen. Hans Knudsen.
Peiter Jensen. Jørgen (?) fra Rødoure.
Den 15de Februarij fastelauns Søndag blev ungkarl H an s N ilau sen af Hersted Øster trolovet til In g e r L a rsd . i Vessinge. For
hvilke ... (se Side 323).
Nilaus Christensen i Hersted Øster.
Jens Olsen.
Løverdagen den 25 April blev K nud H a n se n tien ende Ole Søren36
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sen i Vessinge trolovet til jordemoderens datter A n n a S o p h ia
M ic h e lsd tr, for hvilke ... (se Side 323).
Ole Sørensen.
Friderich Lassen.
Mandagen den 1ste Junij blev ungkarl R asm u s J e n s e n og K ir
s te n Søren Andersens gaardmands datter begge i Egbye copulerede hiemme i huuset med konge brev dat 23. Maij 1795. For
hvilke ... (se Side 323).
Peder Jensen, gaardmd Vessinge (?)
Hans Thomasen, gd. i Egbye.
Torsdagen den 25de Junij blev ungkarl R asm u s O lsen tienende
Peder Olsen i Avedøre trolovet til pigen B ir te J e n s d ttr . sam
mesteds. For hvilke ... (se Side 323).
Peder Hansen, gaardmand i Brøndby Vester.
Peder Olsen, gaardmand i Avedøre.
1795 d. 3. September blev tømmersvend Ole J ø rg e n s e n F r i i s
troelovet med p. S id sel M arie tienende hos kammerjunker
v. Krogh. At in te t... (se Side 323).
Som forlover : A. Krogh.
Peder Gudmandsonn, Orderop.
Dom : 16 p : Trin : den 20de September blev ungkarl N iels J e n s e n
trolovet til P e e rn ille E ric h s d . af Egbye. For hvilke ... (se
Side 323).
Anders Jensen, gaardmand i Aager up.
Peder Larsen i Egbye.
Søndagen d 1ste November blev ung karl P e d e r L a rs e n af Egbye
trolovet til K a re n Tobias Clausens datter i Glostrup. For
hvilke ... (se Side 323).
Jens Nielsen, huusmand i Glostrup.
Tobias Clausen.

1796
Tiirsdagen den 12te Januarij blev enkemand P e d e r N ie lse n i
Avedøre, trolovet til pigen M a r g re th e H a n s d ttr . fra Torslunde-magle. For hvilke ... (se Side 323).
Lars Pedersen, gaardmand i Avedøre.
Hans Jensen, huusmand i Avedøre.
Søndagen den 24 Januarij blev Svend O lsen ungkarl trolovet til
gaardmand Anders Ibsens dtr. her i byen, K irs te n A n d ersd .
For hvilke ... (se Side 323).
Anders Rasmussen.
Anders Ibsen.
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Lørdagen den 14de August C h r is tia n J o h a n s e n ungkarl trolo
vet til enken Jo h a n n e J e n s d a tte r i Vessinge. For hvilke ...
(se Side 323).
Jens Nielsen hmd.
Jørgen Friderichsen.
Dom: 17. post Trinitatem /: d. 18. September :/ ere B e rte l Ly
d e rs e n skrædder svend i Kiøbenhavn, og A n n a J ø rg e n s d a tt e r tienende i Glostrup præstegaard samme steds troelovede.
Deres forlovere ere August Jacobsen skrædder mester og Joh.
Peter Kremer (?) mester bager, begge boende i Kiøbenhavn,
som sendte deres vidnesbyrd og beviiser, da de ej selv den dag
kunde komme.
Dom: 25 p: Trin: d. 13 November blev ungkarl N ie ls C h r is tia n
tienende gaardmand Peder Erichsen i Egbye trolovet til pigen
M a rg re te O Is d ttr sammesteds. For hvilke ... (se Side 323).
Peder Erichsen.
Peder Christiansen, hmd. i Lidøe.
Cop : Jan. d. 20. 1797.

1797
Februari d. 1. blev ungkarl og soldat R asm u s Jø rg e n se n , nu i
tieneste hos h. Hans Andersen i Avedøre, troelovet med M ette
H ansd., huusmand Hans Nielsens datter i Glostrup. Underter Fastelavn, og saa er det 12. Marts) blev ungkarl H an s
Peder Andersen, hmd. i Brøndbye Vester.
Niels Nielsen, hmd. i Glostrup.
Cop. d. 20. April.
2den Søndag i Advent d. 10de Martij (det maa være 2. Søndag ef
ter Fastelavn, og saa er det 12. Marts) blev ungkarl H an s
H a n se n troelovet til enken efter afg: Christen Jensen i Ves
singe, B a r b a r a O ls d ttr. For hvilke ... (se Side 323).
Anders Hansen, gaardeier Hersted Øster.
Lars Olsen.
Cop. d. 3. April.
Den 5. Juni 1797 /: 2den pintzedag :/ er ungkarl E sk e l H erm a n d se n af Egbye og enke J o h a n n e Ib se n sd . troelovede til
hverandre, og at intet er med lov og forhindringer deres ægte
skab til hindring, derfor cavere og underskrive her
Johan Nielsen, huusmand i Thorslunde.
Anders Ibsen.
Cop. d. 19. Aug.
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Tirsdagen d. 11. Juli 1797 blev ungkarl N ie ls C h r is tia n N iel
sen og L is b e th Jø rg e n sd ., begge paa Krogeslyst, troelovede,
og v i... (se Side 323).
Peder Nielsen fra Padgaard i Jylland.
Jørgen Clausen fra Frydendal.
Copulerede d. 4. August :
Fredagen d. 13. Juli (maa være 14/7) 1797 bleve
? mand
C h r is tia n
?
, og p. E s te r P e d e r s d a tte r af Avedøre
troelovede til hinanden, hvorved vi ... (se Side 323).
Søren Nielsen, gaardmand i Br.bye Vester.
Lars Andersen, huusmand i B.bye Vester.
Cop. d. 8. Sept :
Dom 7ma p: Trinit: d. 30te Junij (maa være Juli) blev ung karl
H a n s R a sm u sse n t: gaardmand Hans Rasmussen i Egbye
troelovet med S o p h ie V ib ik e B rønning i Vessinge, for hvil
ke ... (se Side 323).
Niels Nielsen.
Peder Olsen.
Cop. d. 1. Aug.
Søndagen d 22de October 1797 bleve ungkarl og soldat Jac o b
D itle v s e n og pige E lle n S ø ren sd :, begge af Glostrup tro
lovede i hendes forældres huus udi Ejbye, og v i ... (se Side 323).
Ditlev Olsen.
Søren Truelsen.
Cop. d. 27. Decbr.
Fredagen d. 8. December 1797 blev ungkarl af Rødouvre sogn
P e d e r H a n se n troelovet til enken i Avedøre bye E lle n C h ris te n s d :, og vi ... (se Side 323).
Søren Pedersen, gaardmd i Avedøre.
Klaus Sørensen, gaardmd. i Brøndb. Øster.
Copul : d. 22. Febr : 1798.
Søndag d. 10. December 1797 blev gaardmand i Hersted Øster
R asm u s P o u lse n trolovet til pigen M aren A n d e rsd . af
Vessinge; hvorved vi underskrevne cavere og indestaae, at intet
saavel i henseende til skiftet efter mandens sidst afdøde hustru
som paa anden maade er hinderligt mod lov og forordning ved
deres forestaaende ægteskab.
Lars Pedersen.
Jørgen Sørensen.
Copul : d. 19. Febr. 1798.
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1798
Søndagen d. 21. Januari 1798 bleve ungkarl P e d e r N ie lse n af
Ballerup, og p. K irs te n P e d e rsd . her af Glostrup troelovede
til hinanden, og vi ... (se Side 323).
Lars Sørensen af Ballerup.
Peder Ibsen.
Copulerede d. 20. Febr. 1798.
1. Søndag i faste d. 25. Febr. 1798 bleve ungkarl C h ris te n N iel
sen og p. S idse L a rsd . troelovede med hinanden, og vi ... (se
Side 323).
Hans Jonasen.
Ole Jørgensen.
Cop : d. 18. April.
Mandagen d. 26. Februari 1798 bleve ungkarl og gaardmand
P e d e r H a n se n af Hundige, og pige B e rte S ø ren sd . af Aved
øre efter kongelig bevilling af 2. Febr. d. aar ægteviede hos hen
des forældre; og a t ... (se Side 323).
Hans Knudsen.
Søren Olsen.
Søndagen d. 24. Marti 1798 bleve ungkarl P e d e r O lsen af Lidøe
og B e rte P e d e rsd . af Vessinge bye i Glostrup troelovede; og
a t v i ... (se Side 323).
O (?) Olsen. Ole Andersen.
Peder Olsen.
Cop. d. 27 Maij.
Torsdagen d. 5. April 1798 blev ungkarl H a n s O lsen af Brøndbye
Øster, og pige K irs te n J e n s d a tte r af Avedøre troelovede,
o g v i... (se Side 323).
Hans Mortensen.
Peder Gothjelpsen.
Cop. d. 16. Juni.
Mandagen d. 9. April 1798 /: 2den paaske dag :/ bleve ungkarl
P e d e r P e d e rs e n og p. A nne J a c o b s d a tte r , begge af Ves
singe bye troelovede til hverandre, og vi ... (se Side 323).
Jens Olsen.
Jens Nielsen.
Cop: d. 3. Juni.
Søndagen d. 15 April 1798 bleve ungkarl N ie ls P e d e rs e n af
Ballerup sogn, og K a re n P e d e rsd . af Ej bye troelovede; og
vi ... (se Side 323).
Niels Nielsen, gaardmand i Ballerup.
Niels Nielsen.
Copul: d. 11. Oct:
1798 d. 5. August bleve ungk. A n d e rs N ie lse n af Brøndbye
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Øster og E lse T obiasd. af Glostrup troelovede; og at ... (se
Side 323).
Mads Nielsen, hmd. i Brøndbye Øster.
Tobias Klausen.
Cop. d. 28. Sept.
1798 d. 16. September bleve i Vessinge bye ungkarl og huusmand
paa Islemark N ie ls J e n s e n og M a rg re th e Jo h a n n e sd . af
bemeldte Vessinge troelovede; og vi ... (se Side 323).
H. Jappe.
Jens Krog.
Torsdagen d. 20. September 1798 bleve enkemand af Vridsløsemagle Ole L a rse n , og M ette L a rsd . af Avedøre troelovede
i faderens Lars Christensens gaard ; og at de dels ikke ere hin
anden nærmere beslægtede end deres bevilling og cancelie brev
indeholder, samt at ellers intet ... (se Side 323).
Peder Andersen fra Vridsløsemagle.
Lars Christensen.
Cop. d. 22. Oct:
Søndagen d. 23. September 1798 bleve i Glostrup bye trolovede
ungk. og smed L a rs C h ris te n s e n og M ette L arsd ., og at ...
(se Side 323).
Niels Hansen, gaardmand i Kragehauge.
Lars Nielsen.
Cop : d. 25. Octob.
1798 d. 14. October bleve ungkarl P e d e r A n d e rse n og M aren
M ichelsd. begge af Glostrups bye og sogn troelovede; og at
intet ... (se Side 323).
Anders Nielsen.
D (?) Larsen.
Cop. d. 16. Novbr.
1798 d. 22. October er smed i Vessinge og ungkarl M o rte n Jo 
h a n n e s e n efter erholdt bevilling uden foreg, troelovelse ægte
viet til p. K a re n H a n s d a tte r udi Glostrup kirke.
D. 7. Januari 1798 (?) ungkarl og skrædder P e d e r O lsen troelovet med A nne C h r is te n s d. begge af Vessinge og som for
lovere vare nærværende Peder Jensen og Hans Povelsen gaardmænd i Vessinge.
Torsdagen den 29. November 1798 blev ungkarl P e d e r P e d e rs e n
af Vessinge troelovet med gaardmand Niels Pedersens enke
K a re n P e d e rsd . i bemeldte Vessinge; og vi ... (se Side 323).
Jens Olsen.
Peder Jensen.
Copul : d. 15. Jan. 1799.
1798 d. 2. December blev ungkarl F r id e r ic h J e n s e n af Hersted
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Øster bye troelovet til B en te E r ic h s d. her i Glostrup; og vi ...
(se Side 323).
Jens Sørensen.
Hans Jonsen. Erich Olsen.
Cop. d. 16. Januar 99.

(1799)
1799 d. 30. April bleve N ie ls Ja c o b s e n ungkarl af Vessinge, og
S id se P e d e rsd . i samme bye ægteviede til hverandre, hvorved
vi ... (se Side 323).
Hans Poulsen.
Jens Nielsen.
1799 d. 6te Juli ere følgende personer N ils J e n s e n og K a re n
Jen sd . begge af Avedøre efter foregående tillysning ægteviede,
og som forlovere ved deres vielse undertegne her
Peder Nielsen.
Jens Jensen.
1799 d. 24. juli bleve ungkarl af Glostrup sogn A n d re a s H erm a n d se n og pige Inger O lsd. ligeledes af Glostrup efter foregaaende tillysninger af prækestolen ægteviede udi Glostrups
kirke til hverandre ; ved hvilken deres forening vi her som for
lovere underskrive
Ole Jørgen.
Eskel Hermandsen.
Mandagen d. 2. September 1799 bleve ungkarl H an s J ø rg e n
F a ls te r , som er confirmeret her i Glostrup menighed, og
M a rg re th e H ansd., huusmand Hans Nielsens d. af bemeldte
Glostrup bye ægteviede her i kirken efter foregaaende tillys
ning, og vi ... (se Side 323).
Rasmus Jørgensen.
Hans Nielsen.
Fredagen d. 11. October 1799 er ungkarl af Hersted Vester sogn
F r a n d s O lsen ægteviet til af g. huusmand Jens Tørnæsens
enke i Avedøre A nne O ls d a tte r efter foregaaende tillysning
af prækestolen. Og at ... (se Side 323).
Hans Andersen, gaardmand i Avedøre.
Ole Olsen, huusmand i Brøndbye Øster.
Tirsdagen d. 5. Nov.ber 1799 er efter foregaaende tillysning R as
m us C h ris te n s e n og J o h a n n e P e d e rsd . af Ejbye ægteviede,
hvorved begges fædre vare forlovere.
Peder Christensen.
Christen Hansen.
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(1800)
Ved os undertegnede forlovere forlanges tillysning af prækestolen
for J o h a n H e n ric h H a n se n og (Pigens Navn mangler).
NB. Denne forlangte tillysning blev tilbagekaldt.
Ligeledes cavere og indestaae vi undertegnede forlovere ved ægte
skabs fuldbyrdelse mellem P e d e r H a n se n og Jo h a n n e To
b ia s d., for hvem vi forlange den befalede tillysning, at intet
nemlig derved er stridende mod de offentlige anordninger ved
ægteskabet — d. 16. Januari 1800.
Hans Jensen.
Tobias Knudsen.
1800 d. 21. Februar er hr. E g id iu s, lærer paa Christiani stiftelse
efter foregaaende tillysning ægteviet til F r id e r ic k e B ie rre g a a rd . Forlovere vare h r: D. Herholdt, divisions chirurgus i
Kiøbenhavn ; og skrædermester Schow efter begges givne skrift
lige beviiser.
1800 d. 23. Maj er efter foregaaende offentlige lysning ungkarl
A n d e rs H a n se n ægteviet til D o rte G o th ielp sd ., begge af
Avedøre bye ; og at intet er ved deres ægteskab lovstridigt, der
for ere vi underskrevne, som deres forlovere, ansvarlige
Hans Jensen.
Jens Andersen.
E fter forlangende bliver i Glostrup kirke tillyst ægteskab mellem
(?) budsmand N iels O lsen af Kiøbenhavn og S idse D it
levs d. her af Glostrup sogn; og vi undertegnede cavere, a t in 
te t er s trid e n d e ved d e re s æ g te sk a b mod lov og
fo r o rd n in g e r.
Glostrup d. 14. Aug. 1800.
Hans Truberg (Traberg?) fra 12. Blegdam.
Jacob Ditlevsen.
Copulerede d. 2. September 1800 i Glostrup kirke.
Paa Anmodning af os underskrevne mænd sker offentlig ægte
skabs tillysning for ungkarl H an s N ie lse n og p. M aren
N ielsd. begge af Ej bye, og at intet ... (se ovenfor).
Glostrup d. 19. Octob. 1800.
Peder Larsen.
Niels Nielsen.
Copulerede d. 16. Novbr.
Ligeledes er i dag ægteskabs tillysning af præke stolen forkyndet
for L a rs L a rs e n og B irth e J ø rg e n sd ., begge af Avedøre;
og vi ... (se ovenfor).
Hans Madsen.
Hans Erichsen?
Cop. d. 20. Novbr.
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E fter foregående tillysning af præke stolen bleve S ø ren P e d e r
sen og E lle n R asm usd. af Ejbye, samt K iem en M ogensen
og A nna S ørensd. af Avedøre ved off. vielse i kirken stadfæ
stede i deres ægte forening d. 24. October; og vi ... (se Side
568).
Hans Madsen. Anders Olsen. Christen Sørensen. Peder Larsen.
1800 d. 28. October er C h ris te n J o h a n s e n og enken In g e r
N ielsd., begge af Eibye efter foreg, tillysning ægteviede; og
underskrevne ... (se Side 568).
1800 d. 4. December blev af os underskrevne ægteskabs tillysning
forlangt for A n d re a s L a rs e n og K irs te n C h riste n sd .,
begge tienende hos ? gaardmand Hans Pedersen udi Aved
øre; og herhos ... (se Side 568).
Hans Madsen.
Hans Pedersen.
Cop. d. 27. Decbr.

(1801)
1801 d. 3. Januar blev forlangt ægteskabs tillysning for ungkarl
H an s P e d e rs e n M uus af Hersted Øster sogn, og enken
M a ria Jen sd . udi Vessinge; og vi ... (se Side 568).
Halvor ?
Peder Jensen.
Cop. d. 4. Februar.
1801 d. 24. Februar blev ægteskabs tillysning forlangt for ungkarl
N ie ls A n d e rse n , nu sidst tienende hos Hans Rasmussen i
Ejbye, og J o h a n n e D itle v sd . i Vessinge; og vi ... (se Side
568).
Jacob Ditlevsen.
Johannes Olsen.
Copulerede d. 19. Febr. 1801.
1801 d. 1. Marts have vi underskrevne forlangt ægteskabs tillys
ning for ungkarl L a rs M ogensen og B en te H ansd., begge af
Avedøre; og vi ... (se Side 568).
Hans Jensen.
Niels Jensen.
Copuler : d. 24. Marts.
1801 d. 22. October forlangte vi undertegnede gaardmænd ægte
skabs tillysning for ungkarl Ole H a n se n af Hersted Vester
sogn og enken K a re n P e d e rsd . af Ejbye; og her ved cavere
som forlovere
Hans Rasmussen.
Niels Nielsen.
Copul. d. 18. November.
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1801 d. 7. November blev forlangt ægteskabs tillysning for ungkarl
N ie ls P e d e rs e n af Ballerup og enken K irs te n P o u lsd . (?)
udi Avedøre af os underskrevne forlovere og cautionister
Christen Christophersen.
Christen Pedersen.
Cop : d. 18. Decbr.
1801 d. 19. Novbr. er forlangt ved underskrevne mænd af Brøndbyevester som cautionister ægteskabs tillysning for ungkarl
P ovel L a rs e n i Brøndbye og J o h a n n e Olsd. udi Glostrup
bye.
Povel Petersen.
Ole Olsen.
Copul. d. 11. December.
1801 d. 17. Decbr. bleve efter kongl. bevilling gaardmand P e d e r
L a rs e n af Balderup, og K a re n E r ic h s d : i Eibye sammen
viede hjemme i huuset, og ved ... (se Side 568).
Peder Larsen.
Niels Nielsen.

(1802).
1802 d. 14. Januar er gaardmand P ovel H a n se n af Vridsløselille
efter kongl. bevilling ægteviet til pigen K ir s te n P e d e rs d a tt e r i Eibye; og ved ... (se Side 568).
Lars Pedersen.
Jens Larssen.
E fter forlangende af os underskrevne som forlovere bliver ægte
skabs tillysning for ungkarl J e n s N ie lse n af Brøndbye Vester
og D o rte A n d e rsd . af Glostrup d. 14. Marts 1802.
Søren Nielsen.
Hans Jensen.
Cop : d. 1. Juli.
Underskrevne mænd forlange ægteskabs tillysning for ungkarl
P ovel J e n s e n af Brøndshøj sogn, og K a re n S ø ren sd . af Ei
bye og cavere som forlovere ved d. ægteskab. Den 21. Marti 1802.
Peder Povelsen.
Jacob Ditlevsen.
Copulerede d. 3. Juni 1802.
1802 d. 17. Juli blev forlangt ægteskabs tillysning af os under
skrevne for enkemand P e te r Je (evt. o) nsen, gaardmand udi
Vessinge, og pige M ette S ørensd. tienende hos gaardmand
Hans Rasmussen af Eibye, ligesom vi ... (se Side 568).
Hans Rasmussen.
Rasmus Jensen.
Copul. i October 1802.
E fter forlangende af os underskrevne mænd sker ægteskabs tillys
ning for ungkarl L a rs A n d e rse n i Vessinge og enken efter
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afg. Søren Pedersen, J o h a n n a C h ris te n s d . boende paa Vess.
mark, og ere v i ... (se Side 568).
Jens Olsen.
Niels Andersen.
Copulerede d. 24. Sept. 1802.
1802 d. 16. August bleve gaardmand i Avedøre L a rs P e d e rs e n
efter kongl. bevilling af 11. s. m. viet til A n n a P e d e rsd ., gaard
mand Peder Olsens datter i bemeldte Avedøre, og indestaae vi ...
(se Side 568).
Peder Olsen.
Hans Larsen.
1802 d. 22. August er ungkarl A n d e rs P e d e rs en tienende Anders
Andersen i Eibye og K a re n N ilsd. i tieneste hos g. Ole Peder
sen i Avedøre efter foreg, tillysning copulerede i Glostrup kirke,
ved hvilken forretning paa vort forlangende vi indestaae og cavere for alt urigtighed og ulovlighed.
Espen Jensen.
Hans Hansen.
Den 1. October 1802 blev forlangt ægteskabs tillysning for enke
mand J e n s R asm u sen i Brøndbye Øster, og K irs te n Sø
re ns d tr. af Avedøre af os underskrevne, der som forlovere cavere ved deres forlangte ægteskabs vielse d. 28. Octob. 1802.
Jørgen Larsen Aborre.
Bent (?) Andersen.
1802 d. 22. October blev af os undertegnede som cautionister og
forlovere forlangt ægteskabs tillysning for ungkarl og huusmd.
i Glostrup H an s M o rte n se n og M a rg re te C h ris te n sd . af
Vridsløsemagle, og indestaar vi for alt ved bemeldte forlangte
ægteskab.
Hans Jonasen.
Christen Nielsen.
Copul. 7. Jan. 1803.
1802 d. 7. Novbr. er forlangt ægteskabs tillysning for ungkarl
H a n s H an sen , sidst tienende kroemand Petersen, og enken
E lle n C h ris te n s d . af Avedøre af os underskrevne forlovere
Klaus Sørensen.
Peder Nilsen.
Copul. 6. Jan. 1803.
1802 d. 14. November blev af os underskrevne mænd forlangt æg
teskabs tillysning for ungkarl J e n s L a rs e n (overstreget og er
stattet af) P e d e rs ø n og pige D o rte H ansd., begge af Aved
øre. Cop. d. 2. Dec.
Hans Larsen.
Lars Pedersen.

(1803)
1803 d. 27. Februar blev forlangt ægteskabs tillysning for enke
mand H an s R asm u sse n af Eibye og A n n e R asm usd. ib. —
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og for hvis begierte ægteskab vi som forlovere indestaae.
Christen Johansen.
Johannes Olsen.
Copulerede d. 25. Marti.
Vi her underskrevne cavere og indestaae ved ægteskabs fuldbyr
delse mellem Ungkarl H a n s Jen se n , og L ene S o p h ie H ansd.,
at intet ved denne deres ægteforening er stridende med kongl.
lov og anordning, og at ingen af dem tilforn lever i saadan for
bindelse med nogen.
Glostrup d. 24. April 1803.
N. Paulsen.
N. Laybourn.
Copulat. fuldbyrdet d. 7. Maj.
Vi underskrevne cavere ved forlangt ægteskabs tillysning mellem
ungkarl J e n s C h ris te n s e n af Vessinge og enken efter afg.
Jørgen
? , A nne O tte s d a tte r, at
?
er stridende
med kongl. anordning og bud i landet.
Glostrup d. 6. Novbr. 1803.
Peder Jensen.
Hans Jespersen.
Copul. d. 27. Jan. 1804.
Ved den i dag d. 6. December 1803 forlangte ægteskabs tillysning
mellem ungkarl P e d e r L a rs e n og pige E lle n J e n s d a tte r
begge i Avedøre svare og cavere vi underskrevne, at intet saavel
er mod anordning og lov for ægteskab.
Anders Nielsen.
Nils Jensen.
Copulerede d. 22. Jan. 1804.

(1804)
1804 d. 1. Marti blev forlangt ægteskabs tillysning for ungkarl og
gaardmand Ole J e n s e n paa Vessinge mark og K a re n C h risten sd . af bemeldte Vessinge; og ere vi underskrevne mænd
ansvarlige for alt med lov og anordning stridende ved deres
ægteskab.
Peder Hansen.
Christian Johansen.
Copulerede d. 23. April 1804.
Den 9. Juni blev forlangt ægteskabs tillysning for enkemand
P e d e r O lsen og pige D o rth e Jo h a n n e sd ., begge af Ves
singe, og undertegnede ... (se Side 568).
Anders Rasmussen.
? Christophersen.
Copul. d. 16. November.
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1804 d. 12. Aug. blev forlangt ægte tillysning for ungkarl R asm u s
P e d e rse n , og P e rn ille E ric h sd ., begge af Eibye; hvorved
vi underskrevne cavere.
Peder Erichsen.
Christen Sørensen.
Copul. d. 4. Novbr.
1804 d. 15. September blev ægteskabs tillysning forlangt for ung
karl S ø re n V illu m sen , og pige D o rth e J ø r g e n s d a tte r ,
begge tienende i Glostrup, og ved hvis ægteskabs
? vi un
derskrevne gaardmænd her i byen cavere og indestaae, at intet
er derved stridende med offentlig anordning.
Jens Pedersen.
Morten Olsen,
d. 4. Nov.
1804 d. 29 (September?) blev ægteskabs tillysning begiert for ung
karl M ads P e d e rs e n paa Islemark, og pigen A nne C hris te n sd . af Eibye af os her som underskrevne forlovere.
Christian Hansen.
Jens Nielsen.
Copul. i Brøndshøy.
1804 d. 20. October er forlangt ægteskabs tillysning for ungkarl
S ø ren C h ris te n s e n og enken J o h a n n e A n d e rs d a tte r,
begge af Vessinge; ved hvis forening underskrevne mænd and
melde ? sig som deres forlovere.
Hans Jonasen.
Hans Hansen.
Copuler. d. 6. Decbr.
1804 d. 2. Dec. blev forlangt ægteskabs tillysning for ungkarl
R asm u s J e n s e n af Avedøre og enken M ette S ø re n s d tr.
af Vessinge af os underskrevne, som forlovere.
Peder Olsen.
? Rasmussen.
Copul. d. 17. Decbr.

(1805)
1805 d. 6. Januar blev forlangt ægteskabs tillysning for enkemand
P e d e r L a rs e n af Eibye og pigen B e rte J e n s d a tte r i samme
bye ; og herved vi underskrive og ansvare som villige forlovere.
Nils Jensen.
Anders Nielsen.
Ægteviede d. 9de April.
1805 d. 18de Juli blev ægteskab fuldbyrdet mellem gaardmand i
Eibye C h ris to p h e r K n u d sen og enken K irs te n S ø re n s
d a tte r sammesteds efter foreviist beviis fra amtstuen om lovligen sluttet skifte og 2de gaardmænd i byen som forlovere, de
res skriftl. vidnesbyrd.
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At der intet gives efter lov og anordningerne som hindrer ægte
skab mellem ungkarl H an s J o h a n s e n fra Skovlunde og pigen
M aren A n d e r s d a tte r fra Ballerup, derfor indestaae som
forlovere
for brudgommen Ole Hansen, grdm : i Eibye.
for bruden Eschild Hermannsen, huusm : i Glostrup.
Ægteviede d. 1ste Novbr :
At der intet gives efter lov og forordninger, som hindrer ægteskab
mellem gaardmand i Brøndbyevester C h r is tia n P e d e rs e n og
S u sa n n e O ls d a tte r i Avedøre, derfor indestaae vi under
tegnede som forlovere
for brudgommen Peder Olsen med paaholden pen.
for bruden Hans Andersen med paaholden pen.
Ægteviede den Ilte November.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem A n 
d e rs K n u d sen fra Smørumovre og enken M ette H a n s d a t
t e r fra Eibye, derfor indestaae vi som forlovere.
For brudgommen Johannes Andersen ?
For bruden Christen Pedersen.

1806:
At intet efter lov og anordninger hindre ægteskab imellem ung
karl og gaardmand i Avedøre P e d e r L a rs e n og pigen samme
steds S id se A n d e rs d a tte r, derfor indstaar som forlovere
for brudgommen Ole Larsen, gaardm. i Vridsløsemagle.
for bruden Søren Larsen, grdm. i Herstedøster.
Ægteviede d. 23de October 1806.

1807
At der efter lov og forordn, intet hindrer ægteskab mellem ungkarl
A n d e rs P e d e rs e n tjenende gaardmand i Glostrup Anders
Ibsen, og dennes datter A n n a A n d e r s d a tte r derfor indestaar
vi som forlovere
for brudgommen Peder Andersen,
for bruden Anders Ibsen.
Ægteviede d. 13de Februari.
At der efter lov og forordn, intet hindrer ægteskab mellem ungkarl
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i Eibye Z a c h a r ia s H e n d ric h s e n og pigen M aren S ø re n s
d a tte r fra Herstedøster tjenende sammesteds hos grdm. Chri
sten Sørensen, derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Henrich Zachariasen,
for bruden Eschild Hermannsen.
Ægteviede d. 17de Februari.
At intet efter lov og anordninger er til hinder for ægteskab mellem
enkemand M o rte n J o h a n s e n smed i Hvessinge, og pigen fra
Glostrup gaardmand Anders Ibsens datter, derfor undertegne
som forlovere
for brudgommen Søren Christensen, gaardm. i Hvessinge.
for bruden Anders Ibsen, gaardm. i Glostrup.
At intet efter lov og forordn, hindrer ægteskab mellem A n d e rs
A n d e rse n , gaardmand i Glostrup, og pigen sammesteds A nne
M or te n s d a tte r , derfor indestaar vi som forlovere
for brudgommen Anders Ibsen,
for bruden Morten Olsen.
Ægteviede d. 18de Juni.
At intet efter lov og forord, hindrer ægteskab imellem huusmand
og hugger i Glostrup C h ris te n H a n se n og pigen sammesteds
D o ro th e H o lg e rs d a tte r, derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Hans Nielsen, brudgommens fader,
for bruden Niels Hansen, brudens stif fader.
Ægteviede d. 14de August.

1808
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem N iels
P e d e rs e n og J o h a n n e C h r is te n s d a tte r begge af Eibye
derfor lover og indskriver vi os her som forlovere
for brudgommen Peder Larsen, gaardmand i Eibye.
for bruden Christen Hansen, gaardmand i Eibye.
Ægteviede efter kongebrev d. Ilte Februari.
At intet efter lov og anordning hindrer ægteskab imellem H an s
N ie lse n fra Høyetostrups Valdbye og S id se P e d e r s d a tte r
af Glostrup derfor indestaae vi som forlovere.
For brudgommen Peder Nielsen.
For bruden Peder Ipsen.
Ægteviede d. 27de Februari.
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At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem enke
mand i Avedøre C lem en M ogensen og pigen i Eibye S itse
J iir g e n s d a tte r derfor indestaae vi som forlovere.
Ole Sørensen, gaardmand i Avedøre.
Anders Olsen, grdmd. itm.
Ægteviede d. 2den Juni.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem enke
mand og jordbruger i Hvessinge H a n s J e n s e n og enke K a
re n J e n s d a tte r på Hvesinge mark, derfor indestaae vi som
forlovere
for brudgommen : C. Johansen med ført pen.
Ægteviede den 17de Februari 1809 ved ?
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem gaard
mand i Hvessinge Jens Nielsens datter A pelone J e n s d a tte r
og svensken A n d e rs O lsen, derfor indestaae
for bruden Jens Nielsen, gaardmand i Hvess:, og Peder Pe
dersen den ældre, gaardmand sammesteds,
og angaaende brudgommen er forskaffet Cancellie bevilling
af 3die Decbr. 1808, her vedhæftet, og lovtidsb : d. C. 6,13, 23
brudgommen før brylluppet forelæst.
Ægteviede d. 30te December.

Ao. 1809.
Fredagen d. 17de Februari ægteviedes huusmd. i Hvessinge H an s
J e n s e n og enken K a re n J e n s d a tte r paa Hvessinge mark vid
supra.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem gaard
mand paa Glostrup mark A n d e rs A lb re c ts e n og pigen fra
Høie Tostrup sogn E lle n O ls d a tte r derfor indestaae vi som
forlovere
for brudgommen (Navn mangler),
for bruden Lars Christensen.
Ægteviede i Høietostrup sogn.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem enken
M ag d a le n e C h ris tin e M øld ru p og P e d e r H in ric h s e n
rytter ved livregimentet rytternes 2den esquadron, derfor inde
staae vi undertegnede som forlovere
for brudgommen Niels Andersen med paah. pen.
for bruden Hans H : Helmuth.
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Ægteviede den 15de Juni efter foreviist ægteskabs tilladelse fra
escadronschefen, og foreviist lovlig skiftebrev med samfrænder
efter kgl. bevilgning.
At intet efter lov og anord. hindrer ægteskab imellem ungkarl
H a n s L a rs e n i Brøndbyeøster, gaardmand, og pige af Hvessinge I n g e r C h r is te n s d a tte r , gaardm. Hans Hansens dat
ter, derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Hans Hansen, gaardm : i Hvessinge.
for bruden Søren Christensen, gaardm. i Hvessinge.
Ægteviede d. 16de Novbr :
A t intet efter lov og anord: hindrer ægteskab imellem svensk
ungkarl L a rs J a c o b s e n i Avedøre, fød i Skaane, som i en
16 à 17 aar har været her i Glostrup sogn og kom her til Dan
mark i sit 14de aar, og afg. Peder Larsens i Avedøre hans enke
E lle n J e n s d a tte r , derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Laus Pedersen, gaardm. i Avedøre,
for bruden J. H. Gildberg, skolel. i Avedøre.
Ægteviede d. 31te October.
Den 21de Septbr. ægteviedes skrædersvend fra Kiøbenhavn J o h a n
C h r is tia n S y lv e s te r E r ik s e n og D o ro th e a M a ria
S a n g re n ? sammesteds fra, efter tillysning og forloversedler
samt tilladelse fra St. Petri kirkes embedsmænd, her vedhæf
tede.
At der intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem
ungkarl C h r is tia n R a sm u sse n fra Herstedøster og pigen i
Hvessinge A n n a P e d e r s d a tte r derfor indestaae vi som for
lovere
for brudgommen Per Pedersen,
for bruden Rasmus Jensen.
Ægteviede den 29de Decbr.

Ao. 1810.
At ungkarl H a n s P e te rs e n og C h ris tin e J iir g e n s d a tte r ?
begge ikke er bundne ved ægteskabs løvte til nogen anden, heller
ikke hverandre paarørende foreskr. i de forbudne eller andre
betingelser forbudne grader, men hver for sig ugivt og fri, saa
at intet giives som efter kgl. allem : lov og anordninger kan
være til hinder i deres ægteskabs fuldbyrdelse, derfor indestaae
vi undertegnede forlovere
37
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for brudgommen Niels Christiansen, gaardforpagter i Hvessinge.
for bruden Rasmus Jensen, gaardmand i Hvessinge.
Ægteviede den 3die Januari.
At intet efter lov og anordninger er til hinder for ægteskab mel
lem Ole L a rs e n , tjener paa Spangager gaard og M aren C h ris te n s d a tte r , derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Cordt Nielsen.
for bruden J. P. S.
Jeppe Pedersen.
Ægteviede d. 14de Januari.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem ungkarl
af Hvessinge P e d e r P e d e rs e n og enken In g e b o rg O lsd att e r sal. Jørgen Frederiks enke, derfor indestaae vi som for
lovere
for brudgommen Lars Pedersen,
for bruden Per Olsen.
Ægteviede d. 20de Febr.
E fter kongebrev og skriftligen vedhæftet forlover seddel P e d e r
M a tth is e n G o e sk jæ r og S u s a n n a P e d e r s d a tte r i Aved
øre ægteviede den Ilte Juni 1810.
E fter kongebrev den 5te Juni ægteviede i Eibye gaardmand L a rs
N ie lse n i Schoulunde og J o h a n n e P e d e r s d a tte r , gaard
mand ibm. Peder Larsens datter — efter skriftlig forlover
seddel.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem ung
karl A n d e rs C h ris te n s e n og pigen K a rla H e n r ik s d a tte r
begge af Eiby derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Rasmus Christensen,
for bruden Niels Larsen.
Ægteviede d. 14de Juli 1810.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem Ole
O lsen, jordbruger fra Schoulunde, og pigen M a rg re th e Sø
re n s d a tt e r fra Eibye, derfor indestaae vi undertegnede som
forlovere
for brudgommen Christ. Knudsen,
for bruden Christopher Jürgensen?
Ægteviede den 1ste Novbr. 1810.
At intet efter anordninger hindrer ægteskab mellem enkemand
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Pedei- O lsen og enke K a re n C h ris t e n s d a tte r begge af
Hvessinge derfor indestaae vi som forlovere
Christian Johansen for bruden.
Ole Olsen for brudgommen.
Ægteviede d. Ilte Octbr. 1810.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem
gaardm. i Glostrup R asm u s A n d e rse n og pigen S id se Ped e r s d a tte r derfor cavere vi
for brudgommen Anders Andersen, for bruden Peder Hansen.
Ægteviede den 6te December.

(1811)
At intet efter anordninger hindrer ægteskab imellem ungkarl fra
Baldrup C h ris te n N ie lse n og pigen fra Avedøre A ne N ielsd a tte r derfor cavere vi
for brudgommen Niels Jonsen huusm. og jordbruger i Bal
lerup.
for bruden Niels Olsen gaardmand i Avedøre.
Ægteviede den 5te Februari 1811.
H. B oysen forrige fuldmægtig ved general toldkammeret og
In g e b o rg P e d e r s d a tte r i Hvessinge ægteviede d 9de Juli
1811.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem ungkarl
M ads (ovenover) M ag n u s J o n a s e n og pigen M aren H a n s
d a tte r fra Hvessinge derfor indestaae som forlovere
for brudgommen Søren Christensen med paaholden pen.
for bruden Peder Hansen med paah. pen.
Ægteviede den 30te Juli.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem P e d e r
P e d e rs e n og M aren C h r is te n s d a tte r begge af Hvessinge,
derfor indestaae som forlovere
for brudgommen Lars Pedersen m. ph. pen.
for bruden Hans Jensen m. ph. pen.
Ægteviede efter kongebrev d. 31te Juli.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem T o r
ben C h r is tia n og I n g e r L a r s d a tte r , begge tjenende paa
Kroghslyst, derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Christen Hansen,
for bruden P. N.
Ægteviede d. 20de Septbr.
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At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem ung
karl H a n s N ie lse n og enken K a re n P e d e r s d a tte r begge i
Hvessinge derfor indestaae som forlovere
Niels Andersen.
Petersen.
Ægteviede efter kongebrev d. 31 October.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem enke
mand i Glostrup A n d e rs P e d e rs e n og pige B irth e L a rsd a t t e r i Eibye derfor indestaae som forlovere
for brudgommen A. Andersen gaardmand i Glostrup,
for bruden (Navn mangler).
Ægteviede d. 23. Novbr.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem smede
svend F r id e r ik J o h a n s e n og B odil H a n s d a tte r, begge
tienende i Glostrup, derfor indestaae vi undertegnede
Søren Møllersvend.
Hans Jensen.
Ægteviede 26de Decbr.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem smede
svend P o u l C h r is tia n K le in og enke i Hvessinge D o ro th e
A n d e r s d a tte r derfor indestaae som forlovere
A. Andersen gaardmand i Glostrup.
Petersen skolelærer.
Ægteviede d. 27de Decbr.

Ao. 1812
At der intet hindrer ægteskab mellem enkemand P e d e r A n d e r
sen, huusm. i Balderup og pigen i Eibye A nne J e n s d a tte r
derfor indestaae vi
for brudgommen Lars Pedersen m. phold. pen.
for bruden Jens Pedersen med paah. pen.
Ægteviede d. 13de Februari.
At intet hindrer ægteskab mellem studiosus M arcu s B uch paa
Hvidovre mark og K ir s te n N ie ls d a tte r fra Avedøre, derfor
indestaae
paa brudgommens vegne præst til Høye Tostrup hr. provst
Buch, skriftlig medheftet.
paa brudens vegne Niels Olsen hendes fader.
Ægteviede efter kongebrev den 26de April i huuset.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem gaard
mand og ungkarl af Brøndbyvester N ie ls P e d e rs e n og pigen
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fra Avedøre E s te r H a n s d a tte r , og at de begge i deres yngre
aar have havt de naturlige kopper
bruden
H. Knudsen.
Ægteviede d. 23de Juni.
At intet ifølge lov og anordninger hindrer ægteskab mellem enke
mand fra Brøndbyvester Je p p e S ø re n se n og pigen fra Aved
øre In g e b o rre S ø r e n s d a tte r , derfor indestaae vi som for
lovere — ligesom at de begge har havt de naturl. kopper, af hvil
ke tydelige spor
for brudgommen Mads Olsen fra Vierslev m. ph. pen.
for bruden H. Knudsen.
Ægteviede d. 27de Octobr.
At hverken slægtskabs eller anden ægteskabsforpligtelse hindrer
ægteskab imellem ungkarl fra Lidøe J e n s H a n se n og gaardm.
Hans Rasmussens enke K a re n J ø r g e n s d a tte r , derfor cavere
undertegnede, samt at de have havt de naturl. kopper
for brudg. Søren Olsen gmd. i Lidøe.
for bruden Jens Larsøn foged i Herstedøster.
Ægteviede d. 12te Novbr.
At intet ifølge loven og anordninger hindrer ægteskab mellem ung
karl J e n s A n d e rse n og pigen M a rg re th e O lu f s d a tte r
begge i Avedøre, derfor indestaae vi som forlovere
forbrudgom m : (Navn mangler),
for bruden (Navn mangler).
Ægteviede efter kongebrev den 20de November i stuen af hr.
pastor Botcher i min sygdom og efter vedlagt skriftl. givne at
test angaaende børnekopper eller [ulæseligt ord].
At intet hindrer ægteskab mellem ungkarl P e d e r H o lg e rs e n og
pigen A nne J ü r g e n s d a t t e r og at begge have de naturl. kop
per bevidne
for brudgom. Niels Hansen,
for bruden Christen Hansen.
Ægteviede den 8 Decbr. 1812.
At intet hindrer ægteskab mellem C o rt S ø re n se n af Avedøre
og M a rg re th e N ie ls d a tte r ibm. derfor indestaae vi som
forlovere, ligesom de ogsaa have havt: han de naturl., og hun
koekopperne
for brudgommen Hans Andersen,
for bruden Johs. Hansen.
Ægteviede d. 15de Decbr.
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Ao 1813
At der er ingen anden ægteskabelig forbindelse eller slægtskab paa
enten af siderne som efter lov og anordninger kan hindre ægte
skab imellem ungkarl H e n rik Iv a rs e n fra Skaane, og enke i
Avedøre E lle n P e d e r s d a tte r derfor indestaae vi underteg
nede saavel paa hans som paa hendes vegne og bevidner herved
tillige at sognepræsten til Glostrup hr. M. Schouboe har forelæst
i vor overværelse hvad straf danske lov fastsætter for den mand,
der er ægtebunden til een kone, og dog givter sig med en anden,
ligesom og hvilke pligter der i denne som flere henseender lo
vend paaligger forlovere.
I. H. Gildberg skolelærer.
Jørgen Pedersen, gaardmand i Rødøvere med paaholden pen.
Ægteviede den 22de Januari.
At der intet hindrer ægteskab mellem ungkarl fra Vridsløselille
C h ris te n S ø re n se n og pige fra Hvessinge M ette P e d e rs 
d a tte r samt at begge have havt de natulige kopper, derfor
indestaae
Per Povelsen for bruden.
Hans Kieldsen for brudgommen.
Ægteviede den 14de Septbr.
At intet hindrer ægteskab mellem ungkarl F r id e rik J ü rg e n s e n
og pigen K ir s te n J o h a n s d a tte r begge af Hvessinge og at
begge have havt de naturl. kopper derfor indestaae
for brudgommen Per Persen jordbruger i Hvessinge.
for bruden Ole Hansen gaardmand ibd.
Æ gteviet den 2den April.
At intet hindrer ægteskab mellem skræder P o u l P o u lse n og
S id se S ø r e n s d a tte r begge af Glostrup derfor indestaae vi
som forlovere, ligesom at begge have havt de naturl. kopper
de er [ulæseligt ord].
for brudgommen (Navn mangler),
for bruden (Navn mangler).
Æ gteviet d. 30te Juli.
At intet hverken efter ældre eller nyere anordninger hindrer ægte
skab mellem ungkarl af Glostrup R asm u s P e d e rs e n , og for
rige degn i Vallensbeks S. S. Dahms datter M a rtin e C h ri
s tia n e Dahm , samt at begge have haft de naturlige kopper
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derfor indestaae som forlovere
for brudgommen Anders Pedersen,
for bruden Anders Andersen.
Ægteviede den 30te Septbr.
Sidste par i aaret efter Christi byrd 1813.
At intet er hinderligt for ægteskab mellem ungkarl fra Lidøe
L a rs H a n se n og enken i Eiby In g e b o rg Lars Jensen eller
In g e b o rg H a n s d a tte r, og at begge have havt de naturlige
kopper derfor indestaae vi undertegnede som forlovere
for brudg. Per Hansen fra Lidøe med paaholden pen.
for bruden Lars [ ?] Eriksen i Eiby med paaholden pen.
Ægteviede den 3die Martii.

1814 Ao Christi
At intet hindrer ægteskab mellem daglønner N ie ls J e n s e n fra
H arrestrup og K ir s te n H a n s d a tte r fra Eibye derfor inde
staae vi undertegnede samt at de ere begge ? vaccinerede
men have havt de naturlige kopper derfor indestaae vi som
forlovere
for bruden Hans Larsen m. ph. pen.
for brudgommen Christen Sørensen m. phold. pen.
Ægteviede d. 23de April.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem ung
karl i Avedøre C h ris te n H a n se n og pigen B odil P e d e rsd a t t e r ibid, samt at begge have havt de naturlige kopper der
for indestaae vi som forlovere
for brudgommen H. Knudsen,
for bruden Peder Olsen.
Ægteviede den 1ste Juli 1814.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab imellem ung
karl fra Avedøre L a rs N ie lse n og A nne C h r is te n s d a tte r
fra Hvessinge og at begge have havt de naturlige børnekopper
derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Niels Larsen,
for bruden Christen Jensen.
Ægteviede den 21de October 1814.
At intet haves efter lov og anordninger imod ægteskab mellem
seminarist I v a r C h ris to p h e rs e n og pigen M a ria A n d e rs-
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d a tte r samt at begge have havt de naturl. kopper derfor indestaae vi som forlovere
for brudgommen Sven Olsen,
for bruden Anders Andersen.
Ægteviede den 18de November.
At intet efter lov og anordninger hindrer ægteskab mellem ung
karl H a n s C h ris te n s e n indsidder i Vedsinge og pigen G re te
C h r is te n s d a tte r samme steds, samt at begge har havt de
naturlige kopper derfor underskrive vi som forlovere,
for bruden Christen Jensen.
Petersen.
Ægteviede den 9(?)de October.
At intet efter lov og forordn, hindrer ægteskab imellem enken ef
ter Eschild Hermannsen J o h a n n e S ø r e n s d a tte r og ungkarl
fra Ballerup P e d e r Olsen, derfor indestaae vi som forlovere,
og at begge have havt, hun de naturl. kopper, han (Resten
mangler).
Ægteviede — gjort indvending paa lovlig maade og ægteskabet
ufuldbyrdet.
At intet efter lov og anordninger er til hinder for ægteskab imel
lem N iels M an d ru p , og pigen A u g u s tin e C a ro lin e E r ik 
sen, samt at begge have havt de naturlige børnekopper, derfor
indestaae vi som forlovere
for brudgommen C. A. W. Mandrup sogne degn i Glostrup. for bruden Lars Christensen smed, jordbruger i Glostrup.
Ægteviede den Ilte December.
At intet hindrer ægteskab mellem A n d e rs V ilh elm daglønner,
og enke C idse D itle v s d a tte r af Vedsinge efter lov og an
ordninger, samt at begge har haft de naturlige børnekopper in
destaae vi som forlovere
for brudgommen Jacob Ditlevsen jordbruger i Vessinge.
for bruden Petersen skolelærer i Vessinge.
Ægteviede d. 13. Decemb. 1814.
At intet hindrer ægteskab mellem skolelærer i Eiby C h r is tia n
C a rl H am m er og pigen B irth e L a r s d a tte r fra Hvessinge
samt at begge have havt de naturlige børnekopper derfor inde
staae vi som forlovere
for brudgommen Per Persen grdm. i Hvess.
for bruden Petersen skolelærer ibid.
Ægteviede den 16de Decbr.

Døbte
[I Kirkebogen er den døbtes navn tillige anbragt i margin for
uden faderens navn og eventuelle kommentarer. Dette gennem
føres ikke her, men findes oplysninger i margin, som ikke er
gentaget i den egentlige tekst, føjes de til i parentes].

1780.
1 Dom. 1. p. epiph., den 9. januar, blev gårdmand Peder Ibsens
her i Glostrup, hans datter S id se l døbt. Fadderne var: Anders
Ibsen og Hans Jonasen, gårdmænd i Glostrup, Lars Hansens
søn, Niels fra Avedøre. Abelone Nielsdatter, tjenende hos deg
nen, bar det, og Karen Andersdatter, gårdmand Anders Ander
sens datter her i Glostrup, holdt huen.
2 Dom. 1. p. epiph., den 9. Januar, blev husmand i Glostrup Erik
Olsens datter B en te døbt. Faddere var: Lars Olsen, husmand
i Glostrup, Anders Nielsen, husmand ibidem, Jørgen Andreasen,
husmand i Glostrup. Gårdmand Hans Johnasens kone i Glostrup
bar det, og Margrethe Jensdatter, tjenende i præstegården, holdt
huen.
3 Dom. 2. post epiph., den 16. Januar, blev gårdmand garnie Niels
Nielsens datter M aren i Eijbye døbt. Fadderne var: Ole Jacob
sen, tjenende garnie Niels Nielsen i Eijbye, Peter Jensen, hus
mand i Eijbye, Lars Olsen, gårdmand ibidem. Garnie Peder Jør
gensen gårdmands kone fra Ballerup bar det, og Anne Rasmusdatter, tjenende gårdmand Søren Andersen i Eijbye, holdt huen.
4 2. påskedag, 27. marts, døbt husmand Peder Jonasens datter,
S idsel. Foged Hans Jonasens kone i Glostrup bar det, og Ester,
Knud Michelsens gårdmandsdatter i Avedøre, stod hos. Fad
derne var : gårdmand Søren Olsen i Avedøre, gårdmand Anders
Pedersen ibidem, husmand Jens Nielsen ibidem.
5 Samme dag døbt husmand Johan Christensens datter, B irte
fra Vessinge. Rubergs kone bar det, og Kirsten, Jens Oles stifdatter, holdt huen. Faddere var: Jacob Pedersen, husmand i
Vessinge, Hans Jensen husmand ibidem, Lars Rasmussen ibi
dem.
6 1. søndag efter påske, den 2. april, havde gårdmand Jens Nielsen
i Vessinge en søn til dåben, kaldet Søren. Skolemester Rubergs
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kone bar det, og gårdmand Niels Pedersens datter, Mette, holdt
huen. Fadderne var : unge Niels Pedersen, gårdmand i Vessinge,
Christen Ibsen og Hans Jensen, husmænd samme steds.
2. søndag efter påske, den 9. april, blev husmand i Avedøre Niels
Andersens søn, A n d e rs, døbt. Fadderne var: Jens Andersen,
husmand i Brøndbyvester, Ole Nielsen, tjenende hr. Becher i
Brøndbyeøster, Ole Larsen, husmand i Avedøre, Abelone Nielsdatter, tjenende gårdmand Mads Nielsen, holdt huen.
Samme dag [9/4] blev gårdmand Søren Olsens datter, In g e bo r e fra Avedøre, døbt. Fadderne var : Peder Larsen, gårdmand
i Avedøre, Cristen Pedersen, gårdmand i Avedøre. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Ester, Knud Michelsens gårdsmandsdatter i Avedøre, holdt huen.
Samme søndag [9/4] havde husmand i Vessinge Jens Larsen en
datter til dåben, kaldet M aren. Skoleholder Rubergs kone bar
det, og Kirsten, Jens Olsens gårdmandsdatter i Vessinge, holdt
huen. Fadderne var : Peder Olsen, Ole Rasmussen, Jacob Peder
sen, alle husmænd i Vessinge.
5. søndag efter påske, den 30. april, havde gårdmand Hans Mad
sen i Avedøre en søn til dåben, kaldet C h ris te n . Fadderne var:
Peder Larsen og Lars Hansen, gårdmænd i Avedøre, Peder Ol
sen, gårdmand Ole Pedersøns søn fra Avedøre. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Ester Knudsdatter, gård
mand Knud Michelsens datter i Avedøre, holdt huen.
Dom. trin., den 21. maj, havde Ole Jørgensen, husmand i Glo
strup, en søn til dåben, kaldet Ole. Fadderne var : Hans Jonasen,
gårdmand i Glostrup, Anders Ibsen, gårdmand i Glostrup, Ras
mus Nielsen, husmand i Glostrup, mølleren Bordings kone bar
det, og Giertrud Rasmusdatter, tjenende Niels Rasmusens enke
i Vessinge, holdt huen.
Dom. 4. p. trinit., den 18. juni, blev gårdmand i Vessinge Chri
sten Jensens søn, R asm us, døbt. Fadderne var: Niels Christen
sen, husmand i Vessinge, Ole Hansen hos moderen Hans Rasmu
sens enke i Vessinge, Ole Madsen, gårdmand i Vessinge. Skole
mester Rubergs kone bar det, og Giertrud Rasmusdatter, tje
nende Niels Rasmusens enke i Vessinge, holdt huen.
Dom. 13. p. trin., den 20. aug., blev gårdmand Erich Pedersens
datter K a re n af Eijbye, døbt. Fadderne var: Peder Christen-
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sen, gårdmand i Eijbye, Rasmus Hansen, gårdmand ibidem,
Søren Truelsen, smed i samme by. Anna Mogensdatter, tjenende
præsten, bar det, og Peernille, gårdmand Lars Olsens datter i
Eijbye, holdt huen.
Samme søndag [20/8] døbt husmand Ole Nielsens søn, Ole fra
Vessinge. Fadderne var: Ole Rasmussen, husmand i Vessinge,
Jacob Nielsen, gårdmand i Vessinge, Jens Nielsen, gårdmand
ibidem. Rubergs kone bar det, og Mette, gammel Niels Peder
sens datter i Vessinge, holdt huen.
Dom. 14. p. trin., den 27. august, blev gårdmand i Eigbye unge
Niels Nielsens søn E r ic h døbt. Fadderne var: gårdmand Peder
Christensen og Christen Jensen i Eijbye, Lars Larsen, tjenende
unge Niels Nielsen i Eijbye. Anna Mogensdatter, tjenende præ
sten, bar det, og Birte, Jens Christensens gårdmandsdatter i
Eijbye, holdt husen.
Dom. 16. trin., den 10. september, blev Hans Olsen gårdmandsdotter K ir s te n fra Eigbye døbt. Faddere var: monsieur Just
Michael Aagaard, urtekræmmer i Kiøbenhavn, Peter Andreas
Aagaard, Peder Christensen, gårdmand i Eijbye. Madame Hof
man fra Kiøbenhavn bar det, og jomfru Elisabeth Aagaard
holdt huen.
Dom. 19. trin., den 1. oktober, blev Hans Jacob Berg, farver
svend i Kiøbenhavn, hans datter A n n a M a ria døbt her i Glo
strup kirke. Fadderne var: Skolemester Ruberg, Christen Jen
sen, gårdmand i Vessinge, Peder Olsen, husmand ibidem. Ru
bergs kone bar det, og Mette, gårdmand Niels Pedersens gård
mandsdatter i Vessinge, holdt huen.
Dom. 24. post. trin., den 5. november, blev husmand Søren Niel
sens datter, A n n a fra Avedøre, døbt. Fadderne var : Peder Lar
sen, gårdmand i Avedøre, Niels Nielsen, tjenende gårdmand
Ole Madsen i Vessinge, Hans Nielsen, husmand i Glostrup, Anna
Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Susanna Christensdatter, tjenende gårdmand Hans Larsen i Avedøre, holdt huen.
Dom. 1. i advent [3/12] lod Hans Larsen gårdmand i Avedøre
døbe en datter, kaldet M aren. Fadderne var: hr. lieutenant og
landinspecteur v. Steuben, Peder Larsen, gårdmand i Avedøre,
Lars Christensen, gårdmand i samme by. Anna Mogensdatter,
tjenende præsten, bar det, og Susanna Christensdatter, tjenende
gårdmand Hans Larsen i Avedøre, holdt huen.
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20 Dom. 2. i advent [10/12] blev husmand Ditlev Olsens datter,
K ir s te n fra Vessinge døbt. Fadderne var: Henrich Zacharia
sen, Hans Jensen, husmand i Vessinge, Niels Nielsen, tjenende
gårdmand Ole Madsen i Vessinge. Rubergs kone bar det, og
Maren Jacobsdatter, tjenende Ole Madsen i Vessinge, holdt
huen.

1781.
1 Dom. Sexag., den 18. februar, blev gårdmand Peder Christen
sens søn, S ø ren fra Eijbye, døbt. Fadderne var : Johan Poulsen,
hos faderen Poul Ibsen i Eijbye, Anders Ibsen, tjenende Peder
Christensen, Peder Olsen, husmand i Vessinge. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Peernille, gårdmand Peder
Andersens datter, holdt huen.
2 2. torsdag i fasten, den 15. marts, blev husmand Henrich Zacha
riasens datter, K a re n fra Vessinge, døbt. Fadderne var: Lars
Pedersen, gårdmand Jens Olsens stifsøn i Vessinge, Peder Ol
sen, husmand i Vessinge, Hans Jensen, husmand i samme by,
Rubergs kone bar det, Karen Zachariadatter, hos husmand Niels
Christensen i Vessinge, holdt huen.
3 Skærtorsdag, d. 12. april, blev gårdmand Anders Pedersens søn,
P e d e r fra Avedøre, døbt. Fadderne var: Peder Larsen, gård
mand i Avedøre, Lars Hansen og Søren Olsen, gårdmænd i sam
me by. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Ester,
Knud Michelsdatter i Avedøre, holdt huen.
4 3. søndag efter påske, den 6. maj, blev husmand Peter Olsens fra
Vessinge hans søn L a rs døbt. Faddere var: Niels Christensen,
Jens Larsen, husmænd i Vessinge. Unge Niels Pedersen, gård
mand i Vessinge. Rubergs kone bar det, og Dorthe Ingvorsdatter, tjenende Christen Jensen i Vessinge, holdt huen.
5 Kriste Himmelfartsdag, den 24. maj, lod husmand Christen Ib
sen i Vessinge døbe en datter, kaldet K a ren . Fadderne var:
Jens Pedersen, gårdmand i Vessinge, Hans Jensen, husmand i
Vessinge, Ole Olsen, gårdmand i samme by. Anna Mogensdatter,
tjenende hr. Birch, bar det, og gårdmand Jens Pedersens datter,
Maria, holdt huen.
6 Dom. 2. p. trin., den 24. juni, lod gårdmand Peder Larsen fra
Eijbye døbe en datter, kaldet Jo h a n n e . Fadderne var: Anders
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Jensen, tjenende Christen Jensen i Eijbye, Christen Hansen,
gårdmand i Eijbye, Lars Olsen, gårdmand ibidem. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Barbara Jensdatter
hos Christen Jensen, gårdmand i Eijbye, holdt huen.
Dom. 3. p. trin., den 1. juli, blev husmand Lars Madsens søn fra
Avedøre døbt, kaldet L a rs Jø rg e n . Fadderne var: Peder Lar
sen og Hans Madsen, gårdmænd i Avedøre, Poul Svendsen, hus
mand i samme by. Anna Mogensdatter, tjenende hr. Birch, bar
det, og Anna Pedersdatter, tjenende gårdmand Hans Mortensen
i Tranegilde, holdt huen.
Dom. 5. p. trin., den 15. juli, lod husmand Niels Andersen i Glo
strup døbe en datter, kaldet M aren. Fadderne var: Anders Ib
sen, Anders Andersen, gårdmænd i Glostrup, Rasmus Nielsen,
husmand i Glostrup. Anna Mogensdatter, tjenende hr. Birch,
bar det, og Anna Christensdatter, tjenende præsten, holdt huen.
Dom. 8. p. trin., den 5. august, lod gårdmand Johannes Rasmus
sen døbe en datter, kaldet D o rth e . Fadderne var: gårdmand
Niels Pedersen, unge Niels Pedersen, gårdmand i Vessinge, Lars
Christensen, tjenende Kristen Jensen i Vessinge. Rubergs kone
bar det, og Kirsten, Jens Ols stif datter, holdt huen.
Dom. 9. p. trin., den 12. august, blev gårdmand Christen Han
sens datter J o h a n n e døbt fra Eijbye. Fadderne var: Hans
Christensen [hos] faderen Christen Hansen, Johan Poul Ibsens
søn i Eijbye, Peder Christensen, gårdmand i Eijbye. Anna Mo
gensdatter, tjenende hr. Birch, bar det, og Barbara Jens datter
hos Christen Jensen i Eijbye holdt huen.
Dom. 12. trin., den 2. september, lod gårdmand Ole Sørensen i
Avedøre døbe en søn, kaldet Jen s. Fadderne var: Ole Pedersen,
Hans Larsen og Peder Larsen, gårdmænd i Avedøre, gårdmand
Søren Bentzons kone fra Vanløse bar det, og Agnes, Søren Bentzons datter, holdt huen.
Dom. 14. p. trin., den 16. september, lod husmand i Glostrup
Jørgen Andreasen døbe en datter, kaldet S idsel. Fadderne var:
Anfin Arenthsen, tjenende Anders Ibsen, Hans Jonasen, gård
mand i Glostrup, Anders Ibsen, gårdmand i Glostrup. Anna Mo
gensdatter, tjenende præsten, bar det, og Margrethe Jacobsdatter, tjenende præsten, holdt huen.
Dom. 23. p. trin., den 18. november, lod husmand i Glostrup Pe-
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der Andersen døbe en søn, kaldet A n d e rs. Fadderne var: Albreth Poulsen, gårdmand i Glostrup, Niels Jensen, tjenende
Morten Olsen, og Anfin Arenthsen, tjenende Anders Ibsen i Glo
strup. Apelone Nielsdatter, tjenenede degnen, bar det, og Peernille, Anders Pedersens enkes datter, holdt huen.
14 Dom. 24. p. trin., den 25. november, blev smedens Søren Truelsens datter K a re n fra Eijbye, døbt. Fadderne var: Peder Chri
stensen, Christen Hansen og Peder Andersen, gårdmænd i E ij
bye. Apelone, tjenende degnen, bar det, og Kirsten, gårdmand
Poul Ibsens datter, holdt huen.

1782.
1 Dom. 1. post. epiph. [13/1] blev gårdmand Hans Poulsens søn
fra Vessinge døbt, kaldet Poul. Fadderne var : Albreth Poulsen,
gårdmand i Glostrup, Nicolai Hansen, hos Hans Poulsen, Niels
Nielsen, gårdmand Niels Pedersens søn i Vessinge. Skoleholde
rens kone i Vessinge bar det, og Kirsten, unge Niels Pedersens
stifdatter, holdt huen.
2 Dom. 7., den 27. januar, lod husmand i Vessinge, Hans Jensen,
døbe en søn, kaldet Jen s. Fadderne var: Rasmus Jensen, hos
moderen Jens Peders enke, Christen Ibsen, husmand i Vessinge,
Anders Andersens søn Niels i Vessinge. Rubergs kone bar det,
og Marie, Jens Peders enkes datter, holdt huen.
3 3. søndag i fasten, den 3. marts, blev gårdmand Søren Andersens
datter, M ette fra Eijbye, døbt. Fadderne var: Peder Andersen,
Lars Olsen, Rasmus Hansen, gårdmænd i Eijbye. Anna Mogensdatter, tjenende pastor Birch, bar det, og Catharina, Rasmus
Hansens datter, holdt huen.
4 Samme 3. søndag i fasten, den 3. marts, blev et uægte barn døbt
fra Avedøre, kaldet A nna. Moderen Ana Margrethe var efter
foregivende fra Kidserup, og den som blev udlagt som barnets
fader Johan Jensen, inderst fra [ulæseligt ord].
5 Palme søndag, den 24. marts, blev gårdmand Hans Larsens dat
ter, M aren fra Avedøre, døbt. Fadderne var: Peder Larsen,
Lars Christensen og Ole Pedersen, gårdmænd i Avedøre. Anna
Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Ester, Knud Mi
chelsens datter, holdt huen.
6 5. søndag efter påske, den 5. maj, blev gårdmand Albreth Poul-
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sens her i Glostrup hans datter M ette døbt. Fadderne var: Poul
Rasmussen, Anders Ibsen, gårdmænd her i Glostrup. Peder An
dersen, husmand i samme by. Gårdmand Hans Jonasens kone
bar det, og Peernille Andersdatter, tjenende Jacob Nielsen i
Vessinge, holdt huen.
2. søndag efter trinitatis, den 9. juni, blev husmand Lars Berthelsens søn i Vessinge døbt og kaldet C h ris te n . Fadderne var :
Niels Andersen, Hans Poulsen og Johannes Rasmusen, gård
mænd i Vessinge. Apelone Nielsdatter, tjenende degnen, bar det,
og Kirsten, unge Niels Peders stif datter, holdt huen.
Dom. 8. p. trin., den 21. juli, blev gårdmand Hans Olsens søn
Ole fra Eijbye døbt. Fadderne var: Ole Olsen, gårdmand i Ves
singe, Peder Christensen, gårdmand i Eijbye. Jens Michelsen,
tjenende Hans Olsen i Eijbye. Anna Mogensdatter, tjenende
præsten, bar det, og Margrethe Jacobsdatter, tjenende ibidem,
holdt huen.
Dom. 9. p. trin., 28. juli, blev gårdmand Peder Larsens [navnet
udeladt] fra Avedøre døbt. Fadderne var : Hans Larsen, Søren
Olsen og Anders Jacobsen, gårdmænd i Avedøre. Anna Mogens
datter hos præsten bar det, og Ester, Knud Michelsens datter,
holdt huen.
Dom 13 post trin., den 25 august, blev husmand Anders Nielsens
2 døtre døbt, den ene formedelst svaghed blev døbt hjemme og
fik det navn E llen. Fogeden Hans Jonasens kone i Glostrup
bar det. Den 2. kaldet K aren , hende holdt Anna Mogensdatter,
tjenende præsten, over daaben, og Anna Christensdatter, tje 
nende hr. Birch, holdt huen. De andre faddere til disse to børn
var: Anders Ibsen, Albreth Poulsen, Anders Andersen, gaardmænd i Glostrup, Mads Olsen, Albreth Olsen, husmænd i Glo
strup.
Dom 15 post trinit., den 8. september, blev husmand Peder Jo
hansens datter, K irs te n fra Avedøre, døbt. Fadderne var:
skolemester Vram, Anders Jacobsen og Anders Pedersen, gaardmænd i Avedøre. Anna Mogensdatter, tjenende hr. Birch, bar
det, og Margrethe Nielsdatter, tjenende Anders Jacobsen, holdt
huen.
Dom 20 p. trinit., den 13 oktober, blev husmand Ole Jørgensens
søn, J e n s fra Glostrup, døbt. Fadderne var: Anders Ibsen, Poul
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Rasmusen og Hans Jonasen, gaardmænd i Glostrup. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Anna Christensdatter,
tjenende ibidem, holdt huen.
13 Dom. 2. i advent, den 8. december, havde gårdmand Peder Ibsen
i Glostrup en datter til dåben, kaldet D o rth e. Fadderne var:
Anders Ibsen, gårdmand i Glostrup, Albrecht Olsen, husmand i
Glostrup, Anfin Arenthsen, tjenende Albrecht Poulsen, gård
mand i Glostrup. Anna Mogensdatter, tjenende hr. Birch, bar
det, og Karen, gårdmand Anders Andersens datter i Glostrup,
holdt huen.

1783.
1 1. søndag efter hellig 3 konger, den 12. januar, havde gårdmand
Anders Ibsen i Glostrup en datter til dåben, kaldet M aria. Fad
derne var: Albrecht Poulsen, Hans Jonasen, gårdmænd i Glo
strup, Albrecht Olsen, husmand i samme by. Anna Mogensdat
ter, tjenende hr. Birch, bar det, og Margrethe, gårdmand Morten
Olsens søster her i byen, holdt huen.
2 Dom. 2. p. epiph., den 19. januar, lod gårdmand Søren Olsen i
Avedøre døbe en søn, kaldet K nud. Fadderne var: Peder Lar
sen, Anders Pedersen, Hans Madsen, gårdmænd i byen. Anna
Mogensdatter, tjenende hr. Birch, bar det, og Knud Michelsens
datter, Ester fra Avedøre, holdt huen.
3 Dom. 4. p. epiph., den 2. februar, lod gårdmand Anders Peder
sen fra Avedøre døbe en datter, kaldet Sidsel. Fadderne var:
Peder Larsen, Søren Olsen og Hans Madsen, gårdmænd i Aved
øre. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Knud
Michelsens datter, Ester, holdt huen.
4 Dom. 7., den 16. februar, havde gårdmand Christen Jensen fra
Vessinge en søn til dåben, kaldet Søren. Fadderne v ar: Ole
Madsen, Niels Andersen, gårdmænd i Vessinge, Niels Christen
sen, husmand i samme by. Rubergs kone bar det, og Kirsten,
unge Niels Pedersens stif datter, holdt huen.
5 2. søndag i fasten, d. 16. marts, havde gårdmand Niels Andersen
en datter til dåben, kaldet S idsel. Fadderne var: Jens Olsen,
Ole Madsen og Niels Nielsen, gårdmænd i Vessinge. Anna Mo
gensdatter, tjenende præsten, bar det, og gårdmand Anders An
dersens datter, Karen fra Glostrup, holdt huen.
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6 Samme søndag [16/3] blev husmand Morten Pedersens søn
P e d e r, fra Vessinge, døbt. Fadderne var: Jens Larsen, Niels
Christensen, Lars Bertelsen, husmænd i Vessinge. Rubergs kone
bar det, og Peernille Andersdatter, hos Niels Christensen i Ves
singe, holdt huen.
7 Midfaste søndag; den 30. marts, havde gårdmand Hans Larsen
en søn til dåben, kaldet Jø rg e n . Fadderne var: Peder Larsen,
Lars Hansen, Lars Christensen, gårdmænd i Avedøre. Anna Mogensdatter, tjenende hr. Birch, bar det, og Knud Michelsens dat
ter holdt huen.
8 3. søndag efter påske [11/5] havde gårdmand i Eijbye Christian
Hansen en søn til dåben, kaldet H ans. Fadderne var: Christen
Hansen, Hans Olsen og Christen Jensen, gårdmænd i Eijbye.
Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Mejner Johansdatter, tjenende Hans Olsen, holdt huen.
9 5. søndag efter påske, den 25. maj, havde gårdmand Hans Poul
sen fra Vessinge en søn til dåben, kaldet [navnet udeladt]. Fad
derne var: Anders Andersen, Niels Andersen og Niels Nielsen,
gårdmænd i Vessinge. Rubergs kone bar det, og Kirsten, Niels
Peders datter fra Vessinge, holdt huen.
10 6. søndag efter påske, den 1. juni, blev væversvend [fornavn
udeladt] Johansens søn, J o h a n n e s fra Avedøre, døbt. Fadder
ne var : Peder Larsen, Ole Sørensen og Lars Christensen, gård
mænd i byen. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og
Margrethe, Niels Nielsens datter i Avedøre, holdt huen.
11 2. pinsedag, den 9. juni, blev husmand Peter Johansens søn,
P e d e r, fra Eijbye, døbt. Fadderne var: Peder Christensen og
Christen Jensen, gårdmænd i byen. Smeden, Søren Truelsen i
Eijbye. Anna Mogensdatter, tjenende præsten, bar det, og Ka
ren Larsdatter, tjenende Christian Hansen i Eijbye, holdt huen.
12 Dom. 2. post trin., den 29. juni, blev Ole Sørensen gårdmands søn
af Avedøre døbt og kaldet P e d e r. Fadderne var: Ole Pedersen,
Lars Christensen, gårdmænd i Avedøre, Peder Hansen, gård
mand i Brøndbye Wester. Gårdmand Søren Bentzons kone bar
det, og hendes datter holdt huen.
13 Dom. 7. post trin., den 3. august, blev Lars Rasmussens hus
mands søn, C h ris te n , fra Glostrup døbt. Fadderne var: Niels
Nielsen, husmand i Glostrup, Poul Rasmusen, gårdmand i sam38
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me by, og Jens Pedersen, husmand i Eijbye. Madame Birch bar
det, og Karen, gårdmand Anders Andersens datter af Glostrup,
holdt huen.
Dom. 10. post trin., den 24. august, havde husmand Søren Niel
sen fra Avedøre en søn til dåben, kaldet C h ris te n . Fadderne
var: Christen Rasmusen, tjenende gårdmand Ole Sørensen i
Avedøre, Hans Madsen, gårdmand i samme by, og Peder Olsen,
gårdmand Ole Pedersens søn ibidem. Madame Birch bar det, og
Kirsten Sørensdatter, tjenende gårdmand Mads Nielsen i Aved
øre, holdt huen.
Dom. 12. post trin., den 7. september, havde husmand Jørgen
Andreasen af Glostrup en søn til dåben, kaldet R asm us. Fad
derne var: Albrecht Poulsen, Anders Ibsen og Poul Rasmusen,
gådmænd her i byen. Madame Birch bar det, og Maren, Christen
Rasmussens datter, holdt huen.
Dom. 16. post trin., [den 5.] oktober, havde husmand Hans JenJensen i Avedøre en søn til dåben, kaldet Jen s. Fadderne var:
Ole Larsen, husmand i Avedøre, Peder Larsen og Lars Chri
stensen gårdmænd ibidem. Degnens kone bar det, og Anna, Lars
Hansens datter i Avedøre, holdt huen.
Torsdagen den 20. november havde gårdmand Jens Nielsen en
datter til dåben, kaldet A pelone. Fadderne var: gamle Niels
Pedersen i Vessinge, Hans Jensen, tjenende Jens Nielsen, og
Niels Nielsen, gårdmand i Vessinge. Rubergs kone bar det, og
Maria, Jens Peders datter, holdt huen.
Dom. 1. advent [30/11] havde gårdmand Johannes Rasmusen
fra Vessinge en datter til dåben, kaldet M a ria . Fadderne var:
unge N[iels] Pedersen, gårdmand i Vessinge, Niels Christen
sen, husmand i Vessinge, Lars Pedersen, tjenende Johannes i
Vessinge. Madame Ruberg bar det, og Maren, husmand Peder
Niels datter fra Vallensbech, holdt huen.
Dom. 3. advent, den 14. december, havde Anders Andersen hus
mand i Glostrup en datter til dåben, kaldet B odil. Fadderne
var: Anfin Arentsen, tjenende Albrecht Poulsen, Anders Niel
sen og Lars Rasmusen, husmænd i Glostrup. Madame Birch bar
det, og Walborre Sørensdatter, tjenende Lars Jørgen i Brønbye
Øster, holdt huen.
Dom. 4. advent, den 21. december, havde gårdmand Peder Chri-
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stensen en datter til dåben, kaldet E llen. Fadderne var: Niels
Christensen fra Vessinge, Hans Olsen og Christen Hansen,
gårdmænd i Eijbye. Hr. Birchs hustru bar det, og Peernille,
Lars Oles datter, holdt huen.
21 2. juledag, den 26. december, havde gårdmand Niels Nielsen i
Vessinge en søn til dåben, kaldet A n d e rs. Fadderne var: Chri
sten Jensen, Jens Olsen og Niels Andersen, gårdmand i Ves
singe. Skolemester Rubergs kone bar det, og Dorte Ingvords
datter, hos Christen Ibsen, holdt huen.

Anno 1784.
1 Dom. 4. post epiph., den 1. februar, havde Jens Pedersen hus
mand i Eijbye en søn til dåben, kaldet R asm us. Fadderne var:
Johan Poulsen, gårdmand Poul Ibsens søn, Peder Christensen,
gårdmand i Eijbye, Lars Rasmusen, husmand i Glostrup. Præ
stens hustru bar det, og Karen, Niels Nielsens stif datter i E ij
bye, holdt huen.
2 2. søndag i fasten, den 7. marts, havde Lars Larsen af Eijbye
en datter til dåben, kaldet Jo h a n n a . Fadderne var: Peder An
dersen, Peder Larsen, Peder Christensen, gårdmænd i Eijbye.
Madame Birch bar det, og Birte Jensdatter hos Christen Jensen
holdt huen.
3 2. søndag efter påsken, den 25. april, havde husmand Jens Lar
sen fra Vessinge en datter til dåben, kaldet A nna. Fadderne
var: Jens Olsen, gårdmand i Vessinge, Peder Olsen og Christen
Ibsen, husmænd ibidem. Rubergs kone bar det, og Dorthe Ingvordatter holdt huen.
4 4. fredag efter påsken, den 7. maj [bededag], havde Christen
Ibsen en datter til dåben, kaldet M aren. Fadderne var: Peder
Jensen, Jens Peders enkes søn, Ole Nielsen, husmand i Vessinge,
Christen Jensen, gårdmand i Vessinge. Rubergs kone bar det,
og Maria, Jens Peders enkes datter, holdt huen.
5 Christi Himmelfartsdag, den 20. maj, blev gårdmand Peder
Larsens søn, S ø ren fra Avedøre, døbt. Fadderne var: Søren
Olsen, Hans Larsen og Lars Christensen, gårdmænd i byen.
Hr. Birchs hustru bar det, og Lars Christensens datter fra
Avedøre holdt huen.
6 6. søndag efter påsken, den 23. [maj], havde gårdmand Hans
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Larsen fra Avedøre en søn til dåben, kaldet Jø rg e n . Fadderne
var: Lars Hansens søn, Niels, Ole Pederssøn, Peder, og Knud
Michels søn, Hans, alle fra Avedøre. Præstens hustru bar det,
og Lars Christensens datter holdt huen.
Dom. 2. post trin., den 20. juni, havde gårdmand Albrecht Poul
sen af Glostrup en søn til dåben, kaldet Poul. Præstens hustru
bar det, og Peernille Andersdatter holdt huen. De andre fad
dere var : Hans Mathiesen, svend her i byen, Anders Ibsen og
Poul Rasmusen, gårdmænd her i Glostrup.
Dom. 7. post trin., den 25. juli, havde Søren Andersen, gård
mand i Eijbye, en søn til dåben, kaldet A n d e rs. Fadderne var:
Christen Hansen, Rasmus Hansen, Lars Olsen, gårdmænd i
byen. Rubergs kone bar det, Ingeborre Rasmusdatter, tjenende
Christen Hansen, holdt huen.
Dom. 8. post trin., den 1. august, blev degnen Mandrups liden
søns dåb confirmeret i kirken, som onsdagen den 28. juli blev
hjemmedøbt af sognepræsten velærværdige hr. Birch og kaldet
N iels. Fadderne var: Erich Olsen og Albrecht Olsen, husmænd
i Glostrup, Hans Jonasens søn, Peder. Degnens søster, jomfru
Margrethe Elisabeth Jørgensen, bar det, og Karen Andersdatter
af Glostrup stod hos.
Dom. 9. post trin., den 8. august, havde smeden, Søren Truelsen
fra Eijbye, en søn til dåben, kaldet C h ris te n . Fadderne var:
Hans Olsen, Christen Hansen, Peder Christensen, gårdmænd i
Eijbye. Smedens kone i Glostrup bar det, og Rasmus Hansens
datter, Ingeborre, holdt huen.
Dom. 12. post trin., den 29. august, havde gårdmand Hans Mad
sen af Avedøre en søn til dåben, kaldet K nud. Fadderne var:
Hans Knudsen, Peder Olsen og Peder Pedersen, gårdmænd ibi
dem. Præstens hustru bar det, og Knud Michelsens datter holdt
huen.
Dom. 15. post trin., den 19. september, havde Hans Jensen, hus
mand i Vessinge, en søn til dåben, kaldet Jen s. Fadderne var:
Rasmus Jensen, Jens Peders enkes søn, Christen Ibsen, hus
mænd, Niels Christensen, alle fra Vessinge. Skoleholderens kone
bar det, og Marie, Jens Peders enkes datter, holdt huen.
Dom. 19 post trin., den 17. oktober, havde gårdmand Christen
Jensen fra Eijbye en søn til dåben, kaldet Jen s. Fadderne:
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Christen Hansen, Niels Nielsen og Peder Larsen, gårdmænd i
Eijbye. Præstens hustru bar det, og Birte Jensdatter hos Chri
sten Jensen holdt huen.
14 Torsdagen, den 18. november, blev et uægte barns dåb confir
m e n t; barnemoderen havde gjort barsel i Avedøre by i skoma
ger Jens Nielsens hus. Hun foregav at være besvangret af en
ung karl i Jylland. Hun kaldte sig Inger Pedersdatter fra Vrås
[nu Vrads sogn] sogn i Aarhus stift. Barnets navn var A n n a
H y lle b o rg . Moderen selv bar barnet, og Lars Madsens kone
fra Avedøre stod hos. Mandsfadderne var: gårdmand Michel
Pedersen fra Brønbye Øster, Rasmus Nielsen, tjenende i præ
stegården, og Johannes Jacobsen, professor Ehleres tjener.

Anno 1785.
1 Nytårsdag [1/1] blev gårdmand Jacob Nielsens datter, J o 
h a n n a, fra Vessinge døbt. Fadderne var: gammel Niels Peder
sen, Ole Madsen, gårdmænd i Vessinge, og husmand Peder An
dersen fra samme by. Madame Ruberg bar det, og Dorthe Ingvordsdatter holdt huen.
2 Søndag efter nytår [2/1] havde husmand Peder Olsen i Ves
singe en søn til dåben, kaldet C h ris te n . Fadderne var: Anders
Andersen, gårdmand i Vessinge, Niels Christensen, husmand i
samme by. Niels Nielsen, tjenende gårdmand Jacob Nielsen.
Rubergs kone bar det, og Dorthe Ingvordsdatter holdt huen.
3 2. søndag efter nytår, den 16. januar, havde gårdmand i Glo
strup, Peder Ibsen, en søn til dåben, kaldet A n d ers. Fadderne
var: Hans Jonasen, Anders Ibsen og Albrecht Poulsen, gård
mænd i byen. Madame Birch bar det, og Karen Andersdatter
holdt huen.
4 Fastelavns søndag, den 6. februar, havde gårdmand Anders
Pedersen fra Avedøre en datter til dåben, kaldet E s te r. Fad
derne var : Hans Madsen, Søren Olsen og Hans Knudsen, gård
mænd i Avedøre. Madame Birch bar det, og Knud Michelsens
datter Ester holdt huen.
5 5. søndag i fasten, den 13. marts, havde Lars Rasmussen, hus
mand i Glostrup, en datter til dåben, kaldet K a ren . Fadderne
var: Lars Nielsen, Hans Jonasen, gårdmænd i byen. Jens Peder
sen, husmand i Eijbye. Jomfrue Birch bar det, og Karen An
dersdatter af Glostrup holdt huen.

598

Dåb 1785

6 Samme dag [13/3] havde gårdmand Hans Olsen af Eijbye en
søn til dåben, kaldet A n d e rs. Fadderne var: Johan Poulsen,
Niels Nielsen og Peder Christensen, gårdmænd i Eijbye. Ma
dame Birch bar det, og Mejner Johansdatter, tjenende Hans
Olsen, holdt huen.
7 4. søndag efter påske, den 24. april, havde Ole Sørensen, gård
mand i Avedøre, en datter til dåben, kaldet A nna. Fadderne
var: Peder Olsen, Niels Olsen og Peder Larsen, gårdmænd i
byen. Madame Birch bar det, og Margrethe Bonavents-datter
holdt huen.
8 Dom. trin., den 22. maj, døbt Niels Olsen gårdmandsdatter,
A nna, fra Avedøre. Fadderne var: Peder Olsen, Ole Sørensen
og Hans Madsen, alle gårdmænd i Avedøre. Madame Birch bar
det, og Lars Hansens datter, Anna, fra Avedøre, holdt huen.
9 Dom. 5. post trin. [26/6] havde gårdmand fra Eijbye Peder
Erichsen en søn til dåben, kaldet P e d e r. Fadderne var: Lars
Olsen, Søren Andersen og Peder Andersen, gårdmænd i byen.
Præstens hustru bar det, og Lars Olsens datter, Johanne, stod
hos.
10 Dom. 9. post trin. [24/7] havde gårdmand Peder Olsen fra Aved
øre en datter til dåben, kaldet A nna. Fadderne var: Søren Ol
sen, Ole Sørensen og Niels Olsen, gårdmænd i Avedøre. Madame
Birch bar det, og Anna Maria, Rasmus Olsdatter af Utterslev,
holdt huen.
11 Dom. 10. post trin., den 31. juli, havde Niels Andersen, gård
mand i Vessinge, en søn til dåben, kaldet P e d e r. Fadderne var:
Jens Olsen og Niels Pedersen, gårdmænd i byen, og Anders
Ibsen i Glostrup. Madame Ruberg bar det, og Jens Ols stifdatter, Maren, holdt huen.
12 Samme dag [31/7] havde Ole Jørgensen, husmand i Glostrup, en
datter til dåben, kaldet A n n a C a th rin a . Fadderne var: Peder
Ipsen, Hans Jonasen og Morten Olsen, gårdmænd i Glostrup.
Madame Birch bar det, og Anna Andersdatter, tjenende Al
brecht Poulsen, stod hos.
13 Dom. 12. post trin., den 14. august, blev gårdmand Niels Nielsdatter, Jo h a n n a , fra Vessinge døbt. Fadderne var: Niels Pe
dersen, Jens Nielsen og Jens Olsen, gårdmænd i byen. Rubergs
kone bar det, og Dorthe Ingvordsdatter stod hos.
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14 Dom. 24. post trin., den 6. november, havde Christian Hansen,
gårdmand i Eijbye, en søn til dåb, kaldet Jen s. Fadderne var:
Peder Christensen, Peder Andersen, gårdmænd i byen. Mathias
Jensen, tjenende Christian Hansen. Hans Olsens kone i Eijbye
bar det, og Anna Pedersdatter, tjenende Christian Hansen,
holdt huen.
15 Samme søndag havde gårdmand Christen Jensen i Eijbye en søn
til dåben, kaldet Jen s. Madame Birch bar det, og Birte Erichsdatter holdt huen. Fadderne var : Morten Olsen, gårdmand i Glo
strup, Anders, Christen Jensens broder, og Peder Larsen, gård
mand i samme by.

1786.
1 2. søndag efter hellig 3 kongersdag, den 15. januar, havde gård
mand Peder Ipsen i Glostrup en datter til dåben, kaldet A nna.
Fadderne var: Anders Ipsen, Hans Jonasen og Lars Nielsen,
gårdmænd i byen. Madame Birch bar det, og Lars Hansensdatter fra Avedøre stod hos.
2 Fastelavns søndag, den 26. februar, havde husmand Niels Niel
sen i Glostrup en søn til dåben, kaldet M ads. Fadderne var:
Peder Andersen, husmand, Peder Ibsen og Morten Olsen, begge
gårdmænd i byen. Madame Birch bar det, og Peter Andersens
datter, Mette, stod hos.
3 2. søndag i fasten, den 12. marts, havde gårdmand i Glostrup
Morten Olsen en datter til dåben, kaldet A nna. Præstens hustru
bar det, og Peder Andersens datter, Mette af Glostrup, holdt
huen. Mandsfadderne var: Hans Jonasen, gårdmand i Glostrup,
Christen Jensen, gårdmand i Eijbye, og broder Anders.
4 Maria Bebudelsesdag, den 2. april, havde husmand Christen Ib
sen i Vessinge en datter til dåben, kaldet A n n a M aria. Fad
derne var: Hans Jensen, husmand, Peder Jensen og Ole Jensen,
Jens Peders børn i Vessinge. Madame Ruberg bar det, og Maria,
Jens Peders datter, holdt huen.
5 Langfredag, den 14. april, havde Lars Madsen, husmand i Aved
øre, en datter til dåben, kaldet B irte . Madame Birch bar det, og
Ana Pedersdatter hos Kield Rasmus stod hos.
6 2. påskedag, den 17. [april], lod gårdmand Hans Larsen i Aved
øre døbe en søn, kaldet L a rs. Madame Birch bar det, og Maren
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Hansdatter [to ulæselige ord] stod hos. Mandsfadderne var:
Peder Larsen, Peder Olsen og Lars Christensen, gårdmænd i
byen.
2. søndag efter påske [30/4] havde gårdmand Christen Jensen
en datter til dåben, kaldet In g e r. Fadderne var: Ole Madsen,
Jens Olsen og Niels Nielsen, gårdmænd i byen. Madame Birch
bar det, og Maria, Jens Peders enkes datter, holdt huen.
Christi Himmelfartsdag, den 25. maj, havde gårdmand i Vessinge Hans Poulsen en datter til dåben, kaldet D o rte. Fadder
ne var: Niels Andersen og Christen Jensen, gårdmænd i byen,
og Christen Poulsen, tjenende Ole Madsen i Vessinge. Madame
Ruberg bar det, og Niels Peders stif datter, Kirsten, stod hos.
6. søndag efter påske, den 28. [m aj], lod gårdmand i Avedøre
Niels Olsen døbe en søn, kaldet C h ris te n . Fadderne var: Peder
Olsen, Søren Olsen og Ole Sørensen, gårdmænd i byen. Madame
Birch bar det, og Lars Hansens datter, Anna, holdt huen.
Dom. trin., den 11. juni, havde Peder Poulsen og Karen Sørens
datter fra Eijbye en datter til dåben, kaldet M ette. Madame
Birch bar det, og Ingeborre Rasmusdatter, tjenende pastor
Becher, holdt huen. Fadderne var: Rasmus Hansen, Christen
Hansen og Niels Nielsen, gårdmænd i Eijbye.
Dom. 6. post trin., den 23. [juli], blev husmand Lars Espensens
søn fra Vessinge døbt og kaldet P e d e r. Fadderne var: Peder
Jensen, gårdmand i Vessinge, Christen Ibsen og Lars Rasmus
sen, husmænd ibidem. Rubergs kone bar det, og Jens Ols stifdatter, Maren, holdt huen.
Dom. 7. post trin., den 30. [juli], lod Søren Andersen, gårdmand
i Eijbye, døbe en datter, kaldet M ag rete . Fadderne var: Peder
Andersen, Lars Olsen, gårdmænd i byen. Madame Birch bar
det, og Rasmus Hansens datter, Katrina, holdt huen.
Dom. 11. post trin., den 27. august, havde Jens Pedersen, hus
mand i Eijbye, en datter til dåben, kaldet [navnet udeladt].
Fadderne var: Anders Jensen, tjenende Christen Jensen, Jens
Michelsen og Lars Rasmusen, husmænd i Glostrup. Madame
Birch bar det, og Birte Erichsdatter stod hos.
Dom. 13. post trin., den 10. september, lod gårdmand i Vessinge,
Johannes Rasmusen døbe en søn, kaldet Ole. Fadderne var:
Frideric Jørgensen, Jens Olsen og Christen Jensen, gårdmænd i
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Vessinge. Madame Rubergs bar det, og Niels Peders stif datter,
Kirsten fra Vessinge, holdt huen.
15 Dom. 24. post trin., den 26. november, havde Lars Rasmusen,
husmand i Glostrup, en søn til dåben, kaldet R asm us. Fadder
ne var: Jens Pedersen, husmand i Eijbye, Hans Jonasen, gård
mand fra Glostrup, og Morten Olsen ibidem. Madame Birch bar
det, og Hans Jonasens datter, Anna, holdt huen.

1787.
1 Den 1. april, palme søndag, havde husmand Lars Pedersøn i Ves
singe en søn til dåben, kaldet P e d e r. Fadderne var: Niels Niel
sen, Niels Pedersen og Ole Madsen, gårdmænd i byen. Madame
Ruberg bar det, og Jens Olsens stif datter, Maren, holdt huen.
2 2. søndag efter påske, den 22. april, blev gårdmand Søren Olsens
datter, E s te r, fra Avedøre døbt. Fadderne var: Ole Sørensen,
Hans Larsen og Hans Madsen, gårdmænd i byen. Madame Birch
bar det, og Ellen, Hans Madsens datter, stod hos.
3 Dom. 2. post trin. [17/6] havde gårdmand Ole Sørensen en dat
ter til dåben, kaldet S u sa n n a. Fadderne var: Lars Sørensen og
Søren, Ole Sørensens brødre fra Rødovre, og Peder Olsen, gård
mand i Avedøre. Madame Birch bar det, og Mette, Peder Larsens
datter, holdt huen.
4 Samme søndag [17/6] havde gårdmand Anders Pedersen i Aved
øre en søn til dåben, kaldet K nud. Fadderne var: Søren Olsen,
Hans Knudsen og Anders Jacopsen, gårdmænd i byen. Fru
Kleve bar det, og Hans Madsens datter, Ellen, holdt huen.
5 Dom. 3. post trin., den 24. juni, blev Hans Larsens datter,
Sidse, fra Avedøre døbt. Madame Birch bar det, og Mette, Lars
Christensens datter, holdt huen. Peder Larsen, Hans Madsen og
Lars Hansen, gårdmænd i byen, var faddere.
6 Dom. 7. post trin., den 22. juli, blev Hans Jensen husmands dat
ter, M aren, døbt. Fadderne var: Peder Jensen, Jens Peders
enkes søn, Ole Olsen og Christen Jensen, gårdmænd i Vessinge.
Madame Ruberg bar det, og Maria, Jens Peders enkes datter,
holdt huen.
7 Samme søndag blev Anna Andersdatters uægte barn døbt og
kaldt Ole. Faderens navn var Hans Olsen fra [stednavn ude
ladt], Madame Birch bar det, og Maria, Jens Peders enkes dat-
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ter fra Vessinge holdt huen. [Z margin: Ole, Anna Andersdatters, Hans Niels stif datters, uægte barn fra Glostrup}.
8 Dom. 10. post trin., den 12. august, havde Peder Andersen, hus
mand i Glostrup, en søn til dåben, kaldet R asm us. Fadderne
var: Morten Olsen, Hans Jonasen og Albrecht Poulsen, gårdmænd i byen. Madame Birch bar det, og Mette, Peder Anders
datter, holdt huen.
9 Dom. 12. post trin., den 26. [august], havde gårdmand Peder
Larsen i Avedøre en søn til dåben, kaldet H ans. Fadderne var:
Søren Olsen, Hans Knudsen og Hans Madsen, gårdmænd i byen.
Madame Birch bar det, og Mette, Lars Christensens datter,
holdt huen.
10 Dom. 13. post trin., den 2. september, havde gårdmand Jens
Nielsen i Vessinge en søn til dåben, kaldet C h ris te n . Fadderne
var: Lars Christensen, gårdmand i Avedøre, Jens Olsen og
Niels Nielsen, gårdmænd i Vessinge. [Gudmor og huemor ude
ladt].
11 Dom. 18. post trin., den 7. oktober, blev gårdmand Anders Ib
sens [i margin: i Glostrup] søns dåb confirmeret i kirken, som
hjemme var døbt og kaldet H ans. Madame Birch bar ham, og
Kirsten Andersdatter, Hans Niels stif datter, holdt huen. Fad
derne var: Peder Ibsen, Anders Rasmusen, gårdmænd i byen,
Lars Hansen af Avedøre.
12 Dom. 21. post trin., den 28. oktober, blev gårdmand Anders Ras
musens søn, R asm us, fra Glostrup døbt. Fadderne var: Anders
Ibsen, Lars Nielsen, gårdmænd her i byen, og Hans Rasmusen,
gårdmand i Eijbye. Madame Birch bar det, og Sidse Larsdatter,
tjenende Anders Rasmusen, holdt huen.
13 Dom. 25. post trin., den 25. november, blev Søren Nielsens enkes
barn, Søren, fra Avedøre døbt. Fru Kleve bar det, og jomfru
Frimodt holdt huen. Hr. professor Kleve, Hans Larsen fra
Avedøre og Hans Madsens søn Chort fra samme by var faddere.
14 Dom. 3. advent, den 16. december, blev gårdmand Hans Rasmu
sens datter, K a ren , fra Eijbye døbt. Fadderne var: Anders
Rasmusen, gårdmand i Glostrup, Rasmus Hansen og Peder Lar
sen, gårdmænd i Eijbye. Madame Birch bar det, og Karen Pedersdatter, Niels Niels stif datter i Eijbye, stod hos.
15 Dom. 4. advent, den [23.] december, døbt Morten Smeds [i mar-
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gin: Morten Jensen Smed] søn, J e n s fra Avedøre. Fadderne
var : Peder Larsen, Ole Sørensen og Hans Knudsen, gårdmænd
i byen. Madame Birch bar det, og Kirsten Sørensdatter, tjenen
de Anders Jacobsen i Avedøre, holdt huen.

1788.
1 Dom. 6. [27/1] havde Christen Jensen, gårdmand i Eijbye, en
søn til dåben, kaldet L a rs. Fadderne var: Christen Hansen,
Peder Christensen, gårdmænd i byen, og Morten Olsen fra Glo
strup. Madame Birch bar det, og Niels Nielsens stifdatter i E ij
bye stod hos.
2 Dom. palm. [16/3] havde Niels Nielsen, bødker i Glostrup, en
datter til dåben, som blev kaldet Sidse. Fadderne var: Lars
Rasmussen, Erich Olsen, husmænd i Glostrup, og Anders Ibsen,
gårdmand i samme by. Jomfru Birch holdt det over dåben, og
Johanne Sørensdatter stod hos. — Moderen døde straks.
3 4. søndag efter påske, den 20. april, havde husmand i Vessinge
Ole Petersen en datter til dåben, kaldet K irs te n . Fadderne var:
gammel Niels Pedersen, Niels Nielsen og Christen Jensen, gård
mænd i byen. Madame Ruberg bar det, og Anna Christophersdatter, tjenende Niels Pedersen, stod hos.
4 Dom. trin., den 18. maj, blev Peder Olsen husmandsdatter,
In g e b o rre , fra Vessinge døbt. Fadderne var: Niels Christen
sen, Ole Nielsen, husmænd, og Ole Madsen, gårdmand i byen.
Madame Ruberg bar det, og Maren Jacopsdatter stod hos.
Samme dag [18/5] holdt Peder Erichsens kone i Eijbye sin kir
kegang efter hendes dødfødte søn.
5 Dom. 1. post trin., den 25. [maj], havde gårdmand Niels Ander
sen i Vessinge en søn til dåben, kaldet H ans. Fadderne var:
Johannes Rasmusen, Niels Pedersen, Christen Jensen, gård
mænd i byen. Skoleholderens hustru bar det, og Jens Olsens
stifdatter, Maren, holdt huen.
6 Dom. 4. post trin., den 15. juni, blev gårdmand Hans Knudsens
datter, E s te r, fra Avedøre døbt. Fadderne var: Hans Madsen,
Ole Sørensen og Anders Pedersen, gårdmænd i Avedøre. Mada
me Birch bar det, og Hans Madsens datter, Ellen, stod hos.
7 Dom. 5. post trin., den 22. [juni], havde husmand Hans Kiældsen i Avedøre en søn til dåben, kaldet C h ris te n . Fadderne var:
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Lars Pedersen, Peder Larsen, gårdmænd i byen, og Peder Kiældsen, husmand ibidem. Madame Birch bar det, og Anna, Lars
Hansens datter, holdt huen.
Dom. 9. post trin., den 20. juli, havde gårdmand Morten Olsen
i Glostrup en søn til dåben, kaldet Jen s. Fadderne var: Chri
sten Jensen, gårdmand i Eijbye, Hans Jonasen og Anders Ipsen,
gårdmænd i byen. Madame Birch bar det, og Hans Jonasens
datter, Anna, holdt huen.
Dom. 10. post trin., den 27. [juli], havde Ole Jørgensen, hus
mand i Glostrup, en datter til dåben, kaldet M aren . Fadderne
var: Albrecht Poulsen, Lars Nielsen og Morten Olsen, gård
mænd i byen. Madame Birch bar det, og Sidse Larsdatter, tje
nende Anders Rasmusen, holdt huen.
Dom. 13. post trin., den 17. august, blev et uægte drengebarn
døbt og kaldet H a n s. Moderen var Søren Andersens gårdmands
datter i Eijbye, Pernille. Faderen blev udlagt: Christen Hansen,
gårdmand i Eijbye. Skoleholderens hustru i Vessinge bar det.
Nærværende ved dåben var: Hans Olsen, gårdmand i Eijbye,
Rasmus Pedersen, tjenende Hans Olsen, og Hans Pedersen, tje
nende Peder Christensen her i Eijbye. [/ margin: født 13. au
gust] .
Dom. 14. post trin., den 24. [august], blev Poul Poulsens søn i
Glostrup døbt og kaldet M ichael. Fadderne var: Seigneur An
kar fra Herstedøster, Seigneur Sehuus hos professor Kleve. Ma
dame Birch bar det, og jomfru Birch stod hos.
Samme dag [24/8] introduceredes husmand Christen Ipsens
kone fra Vessinge, hvis barn døde straks efter fødslen.
Dom. [15.] post trin. [31/8] havde husmand i Eijbye [navnet
udeladt, i margin: Anders Rasmussen] en [i teksten udeladt:
datter] til dåben, kaldet Sidse. Fadderne v ar: Peder Nielsen,
husmand, og Jens Pedersen og Hans Rasmussen, gårdmænd,
alle i Eijbye. Madame Birch bar det, Margrethe Peders [ulæse
ligt] holdt huen.
Dom. 15. post. trin., den 31. august havde gårdmand Christian
Hansen i Eijbye en søn til dåben, kaldet L a rs. Fadderne var:
Hans Olsen, Christen Jensen og Peder Christensen, gårdmand i
byen. Madame Birch bar det, og Birte Erichsdatter, N Niels
stif datter, holdt huen.
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14 Dom. 16. post trin., den 7. september, havde gårdmand Niels
Olsen i Avedøre en søn til dåben, kaldet P e d e r. Fadderne var:
Ole Pedersen, Peder Olsen og Ole Sørensen, gårdmænd i Aved
øre. Madame Birch bar det, og Kirsten Jensdatter, tjenende
Niels Olsen, stod hos.
15 Dom. 18. post trin., den 21. september, havde gårdmand i Eijbye,
Hans Olsen, en datter til dåben, kaldet M aren. Fadderne var:
Niels Nielsen, Søren Andersen, gårdmænd i byen, og Hans Pe
dersen, tjenende Peder Christensen i Eijbye. Madame Birch bar
det, og Meiner Johansdatter stod hos.
16 Samme dag [21/9] havde gårdmand i Vessinge, Christen Jensen,
en datter til dåben, kaldet M aren. Fadderne var: Jens Olsen,
Peder Jensen og Ole Madsen, gårdmænd i Vessinge. Brænde
vinsbrænder Jacob Andersens kone bar det, og Anders Søren
sens [udeladelse] stod hos, begge fra København.
Samme dag [21/9] holdt Niels Nielsens gårdmandskone i Glo
strup sin kirkegang efter hendes dødfødte barn.
17 Dom. 19. post trin., den 28. september, blev gårdmand Hans
Poulsens søn, Poul, fra Vessinge døbt. Fadderne var: Niels
Pedersen, Niels Nielsen, gårdmænd i Vessinge, og Christen
Poulsen, tjenende Ole Olsen ibidem. Skoleholderens kone bar
det, og Johanne Hansdatter, tjenende Hans Poulsen, holdt huen.
18 Dom. 21. post trin., den 12. oktober, havde gårdmand Peder
Olsen i Avedøre en datter til dåben, kaldet S u sa n n a. Fadderne
var : Ungkarl Søren Sørensen fra Rødovre, Ole Sørensen og Pe
der Larsen, gårdmænd i Avedøre. Gårdmand Rasmus Olsens
kone i Utterslev bar det, og hendes datter, Anna Maria, holdt
huen.
19 Dom. 23. post trin., den 26. oktober, havde gårdmand Anders
Pedersen fra Avedøre en datter til dåben, kaldet E llen . Fad
derne var : Søren Olsen, Hans Madsen og Hans Knudsen, gård
mænd i Avedøre. Madame Birch bar det, og Hans Madsens dat
ter, Ellen, stod hos.
20 Dom. 24. post trin., den 2. november, havde degnen Mandrup en
søn til dåben, kaldet M an d ru p Jø rg e n se n . Fadderne var:
Peder Ipsen, Hans Jonasen og Morten Olsen, gårdmænd i byen.
Madame Birch bar det, og jomfru Birch stod hos.
21 Dom. 27. post trin., [23/10] havde husmand i Vessinge, Hans
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Jensen en datter til dåben, kaldet M aren. Fadderne var: Niels
Pedersen, gårdmand i byen, Ole Jensen hos Peder Jensen, Peder
Olsen, husmand. Rubergs kone bar det, og Ana, Friderich Jør
gensens datter, holdt huen.
22 Dom. 2. advent [7/12] havde gårdmand i Eijbye, Johan Poulsen
en søn til dåben, kaldet Poul. Fadderne var : Christen Jensen og
Peder Erichsen, gårdmænd i Eijbye, og Hans Rasmusen. Ma
dame Birch bar det, og Kirsten, Søren Andersens datter, holdt
huen.
23 2. juledag, den 26. december, havde gårdmand Søren Andersen
i Eijbye en datter til dåben, kaldet In g e b o rre . Fadderne var:
Peder Poulsen, gårdmand i Vessinge, Peder Larsens hustru og
Hans Rasmusens, begge fra Eijbye. Madame Birch bar det, og
Kirsten, Søren Andersdatter, holdt huen.

1789.
1 Torsdagen, den 12. marts, havde husmand Ole Andersen i Aved
øre en søn til dåben, kaldet Thom as. Fadderne var: Lars Han
sens søn, Hans, Niels Thommesen, tjenende Hans Larsen, Mor
ten Smed. Madame Birch bar det, og Mette, Lars Christensens
datter, holdt huen.
2 Skærtorsdag, den 9. april, havde husmand i Eijbye Jens Peder
sen en datter til dåben, kaldet K aren . Fadderne var: Christen
Jensen, gårdmand i byen. Søren Truelsen, smed i samme by,
Lars Rasmusen, husmand i Glostrup. Madame Birch bar det, og
Peder Andersens datter, Karin, stod hos.
3 2. påskedag, den 13. april, havde Morten Smed i Avedøre en søn
til dåben, kaldet N iels. Fadderne var: Peder Larsen, Ole Sø
rensen og Hans Knudsen, gårdmænd i byen. Madame Birch bar
det, og Kirsten Sørensdatter, tjenende Anders Jacobsen, stod
hos.
4 Samme dag [13/4] blev Rasmus Pedersen, indsidder i Eijbye
hos husmand Jens Pedersen, hans søn, P e d e r, døbt. Jomfru
Birch bar det, og Meiner Johansdatter, tjenende C. Hansen,
stod hos. Dette lille barn løste Vor Herre op for den 30. april.
5 2. søndag efter påske, den 26. [april], havde gårdmand i Glo
strup, Anders Rasmusen, en søn til dåben, kaldet P e d e r. Ma
dame Birch bar det, og Peder Ibsens datter, Maria, holdt huen.
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Fadderne var: Morten Olsen, Lars Nielsen, gårdmænd i Glo
strup, og Hans Rasmussen, gårdmand i Eijbye.
3. søndag efter påske, [3/5], blev døbt Hans Pedersens hans søn
C h ris te n fra Eijbye. Fadderne var: Lars Rasmusen, husmand
i Glostrup, Peder Christensen og Peder Erichsen, gårdmænd i
Eijbye. Rubergs kone bar det, og Johanne, Lars Olsdatter, stod
hos.
Samme dag [3/5] døbt husmand Peder Poulsens datter, E lle n
fra Vessinge. Fadderne var: Hans Poulsen, gårdmand i Vessinge, Christen Jensen ibidem., Albrecht Poulsen, gårdmand i
Glostrup. Madame Birch bar det, og Maren Jacobsdatter hos
Niels Christensen holdt huen.
Dom. trin., den 7. juni, havde husmand Peder Nielsen af Eijbye
en datter til dåben, kaldet J o h a n n a . Fadderne var: Lars Niel
sen, gårdmand i Glostrup, Søren Truelsen, smed i Eijbye, og
Niels Nielsen, gårdmand ibidem. Madame Birch bar det, og
Peder Andersens datter, Karen, holdt huen.
Dom. 3. post trin., den 28. juni, døbt gårdmand Lars Pedersens
søn, M orten, fra Avedøre. Fadderne var: Hans Larsen, Peder
Olsen og Hans Knudsen, gårdmænd i byen. Hr. Birchs hustru
bar det, og Mette, gårdmand Peder Larsens datter, stod hos.
Samme dag [28/4] døbt husmand Lars Pedersens datter, B irte
fra Vessinge. Fadderne var: Jens Olsen, gamle Niels Pedersen,
gårdmand, og Peder Andersen, gårdmand i Vessinge. Rubergs
kone bar det, og Inger Larsdatter, tjenende Ole Madsen, holdt
huen.
Dom. 10. post trin., den 16. august, blev gårdmand Peder Ibsens
søn, P e d e r, fra Glostrup døbt. Fadderne var: Anders Ibsen,
Morten Olsen og Anders Rasmusen, gårdmænd i byen. Madame
Birch bar det, og Anders Ibsens datter, Kirsten, holdt huen.
Alle Helgensdag [1/11] havde gårdmand Ole Sørensen fra Aved
øre en søn til dåben, kaldet Søren. Fadderne var: Peder Olsen,
Lars Pedersen og Peder Olsen, gårdmænd i byen. Madame Birch
bar det, og Margrethe Jensdatter, Ole Sørensens stifdatter, stod
hos.
Dom. 1. advent, den 29. november, havde husmand i Glostrup
Jeppe Mortensen to sønner til dåben, kaldet M o rte n og J ø r 
gen. Jomfrue Birch bar den første og madame Birch den anden.
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Fadderne var: Jens Michelsen, Anders Rasmussen og Anders
Ibsen, gårdmænd i byen, Erich Olsen, Anders Nielsen og Ole
Jørgensen, husmænd i byen. Anna Sørensdatter, tjenende deg
nen, og Jens Michelsens pige, Margrethe Johannesdatter, stod
hos.
15 2. juledag [26/12] havde gårdmand Niels Nielsen i Vessinge en
datter til dåben, kaldet M a rg re th e . Fadderne var: Jens Niel
sen, Niels Pedersen og Niels Andersen, gårdmænd i samme by.
Brændevinsbrænder Jacob Andersens kone fra København, bo
ende i Henrich Syrens gang, bar det, og stifdatteren Mariel stod
hos.

1790.
1

2

3

4

5

3. søndag post Hellig Tre Konger [24/1] holdt Peder Erichsens
kone af Eijbye sin kirkegang efter sit dødfødde barn.
Dom. septuagesima, den 31. januar, havde gårdmand i Eijbye
Christen Jensen en søn til dåben, kaldet Jen s. Fadderne var:
Morten Olsen i Glostrup, Peder Larsen og Peder Christensen,
gårdmænd i Eijbye. Madame Birch bar det, og Birte Erichsdatter, Niels Nielsens stif datter, holdt huen.
Fastelavns søndag [14/2] blev Ole Peitersens datter, A nna, fra
Vessinge døbt. Madame Ruberg bar det, og Helvig Brun stod
hos. Fadderne var : Lars Rasmussen, husmand i Glostrup, Peder
Olsen og Hans Jensen fra Vessinge.
Samme dag [14/2] holdt Morten Olsens hustru af Glostrup sin
kirkegang efter hendes døde barn.
2. påskedag, den 5. april, blev Søren Andersens søn, R asm us,
døbt. Fadderne var: Hans Rasmussen, Niels Nielsen og Peder
Andersen, gårdmænd i byen. Madame Birch bar det, og Kirsten,
Søren Andersens datter, stod hos.
1. søndag efter påske, den 11. april, blev Hans Larsens søn,
L a rs, døbt. Fadderne var: Lars Pedersen, Lars Christensen og
Hans Knudsen, gårdmænd i byen. Madame Birch bar det, og
Peder Larsens datter, Ester, stod hos.
2. søndag efter påske [18/4] havde gårdmand Peder Jensen en
datter til dåben, kaldet A nna. Fadderne var: Niels Pedersen,
Christen Jensen, gårdmænd i byen, og Ole Jensen, tjenende hr.
Birch. Madame Birch bar det, og Anna Friderichsdatter holdt
huen.
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6 3. søndag efter påske, den 25. april, havde husmand i Avedøre
Hans Kieldsen en datter til dåben, kaldet M aren. Madame
Birch bar det, og Kirsten Christensdatter hos Hans Pedersen
holdt huen. Fadderne var: Hans Larsen, .Ole Pedersen jun.,
begge gårdmænd i byen, og Anders Andersen, gårdmand i Glo
strup.
7 5. søndag efter påske, den 9. maj, havde husmand i Avedøre Ole
Pedersen en søn til dåben, kaldet P ed er. Madame Birch bar det,
og Kirsten Christensdatter hos Hans Pedersen stod hos. Fad
derne var: Lars Larsen, Peder Olsen og Ole Sørensen, gård
mænd i Avedøre.
8 Dom. trin., den 30. maj, havde Christen Pedersen i Avedøre en
søn til dåben, kaldet P e d e r. Madame Birch bar det, og Maren,
Anders Andersens datter fra Vessinge, holdt huen. Fadderne
var: Anders Jacobsen, Peder Larsen og Lars Pedersen, gård
mænd i byen.
9 Dom. 8. post trin. [25/7] havde husmand Rasmus Pedersen fra
Eijbye en søn til dåben, kaldet P e d e r. Fadderne var: Peder
Poulsen og Peder Erichsen, gårdmænd ibidem., Rasmus Jensen,
tjenende Søren Andersen ibidem. Madame Birch bar det, og
Erich Pedersens datter, Mette, stod hos.
10 Samme dag [25/7] døbt gårdmand Lars Pedersens søn, P e d e r
fra Avedøre. Anders Pedersen og Ole Pedersen, gårdmænd ibi
dem., Jens Mortensen, tjenende Peder Larsen ibidem., var fad
dere. Madame Smit bar det, og Peder Larsens datter, Ester,
stod hos.
11 Dom. 10. post trin. [8/8] havde Anders Olsen, husmand i Aved
øre, en datter til dåben, kaldet A na [i margin: Ane]. Fadderne
var: Hans Kieldsen, Peder Kieldsen, Morten Smed, husmænd i
byen. Madame Birch bar det, og Peder Larsens datter stod hos.
12 Dom. 16. post trin. [19/9] havde Albrecht Poulsen, gårdmand i
Glostrup, en søn til dåben, der søndag tilforn blev hjemmedøbt
og kaldet P e d e r A n d re se n . Fadderne var: Anders Ibsen,
Hans Jonasen og Morten Olsen, gårdmænd i byen. Madame
Birch bar det, og Pernille Andersdatter hos N. Bødfcer i V [essinge] stod hos.
13 Dom. 20. post trin., den 17. oktober, havde husmand i Glostrup
Lars Rasmussen en datter til dåben, kaldet Ane. Fadderne var:
39 Glostrup Sogns Kirkebog
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Jens Pedersen fra Eijbye, Lars Pedersen, husmand i Vessinge.
Madame Birch bar det, og Hans Jonasens datter stod hos.
Dom. 21. [post trin.}, den 24. oktober, belv gårdmand Anders
Pedersens datter døbt og kaldet M aren. Fadderne var: Ole Sø
rensen, Hans Madsen og Peder Larsen, gårdmænd i byen. Ma
dame Birch bar det, og Aren Olsdatter stod hos.
Dom. 22. [post trin.}, den 31. oktober, døbt Ole Sørensens dat
ter, Bodil. Fadderne var: Peder Olsen, Hans Knudsen og Ole
Pedersen, gårdmænd i Avedøre. Madame Birch bar det, og Ole
Sørensens stifdatter, Margrethe, holdt huen.
Torsdagen der efter, den 4. november, blev døbt et uægte dren
gebarn, kaldet P ed er. Faderen blev udlagt Peder Rasmussen,
tjenende Anders Pedersen i Avedøre, og moderen Ellen Pedersdatter, tjenende Lars Erichsen i Eijbye. Madame Birch holdt
det over dåben, til dette barns dåb vare de den dag i kirken
værende til Guds bord vidner.
Dom. 24. [post trin.}, den 14. [november}, lod husmand Lars
Jensen døbe en datter, kaldet D orte. Fadderne var: Anders
Andersen, Johan Poulsen og Peder Erichsen, gårdmænd i E ij
bye. Madame Smit bar det, og Erich Pedersens datter, Mette,
stod hos.
Dom. 1. advent, den 28. november, blev Poul Poulsens datter,
J o h a n n a M a rg re th e fra Glostrup, døbt. Fadderne var: vel
ærværdige herr. Brun, herr. Grøndlund. Madame Birch bar det,
og jomfru Birch stod hos.
Samme dag [28/11] havde husmand Hans Jensen fra Vessinge
en søn til dåben, kaldet N iels. Fadderne var : Peder Larsen, Pe
der Olsen og Lars Pedersen, husmænd i byen. Madame Ruberg
bar det, og Anders Andersens datter stod hos.
Dom. 2. advent [5/12] blev husmand Hans Pedersens to børn
christnede og kaldet C h ris te n og K irs te n . Drengen bar Ma
dame Birch, og Peder Chr.datter stod hos. Pigen bar degnens
hustru, og Niels Nielsens datter holdt huen. Fadderne var: Pe
der Larsen, Hans Rasmussen, Anders Andersen, Lars Erichsen,
gårdmænd i byen.

1791.
1 Dom. 2. post epiph. [17/1] blev husmand Jens Nielsens søn
F r e d e r ic h fra Vessinge, døbt. Fadderne var: Jørgen Frede-
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richsen, Jens Olsen og Peder Jensen, gårdmænd i byen. Madame
Ruberg bar det, og Anna Christophersdatter hos Niels Christen
sen stod hos.
Dom. 4. post epiph. [31/1] havde husmand i Vessinge Peder
Poulsen en søn til dåben, kaldet A n d ers. Fadderne var: Hans
Poulsen, Niels Andersen og Nies Nielsen, gårdmænd i Vessinge.
Madame Birch bar det, og Kirsten Søren Andersdatter fra Ves
singe holdt huen.
Samme dag holdt Lars Erichsens kone fra Eijbye sin kirkegang
efter hendes dødfødte søn.
Dom. septuagesima, den 20. februar, døbt Ole Jørgensens dat
ter, K a re n her af byen. Fadderne var: Morten Olsen, gård
mand, Peder Andersen og Lars Olsen, husmænd i Glostrup.
Præstens kone bar det, og pigen Johanne stod hos.
Midfaste [3/4] blev husmand i Glostrup Erich Henrichsens søn
A n d e rs, døbt. Fadderne var: Albrecht Poulsen, Hans Jonasen
og Jens Michelsen, gårdmænd i Glostrup. Jomfru Birch bar det,
og præstegårdspige Johanne holdt huen.
Samme dag [3/4] havde husmand Lars Pedersen fra Vessinge
en datter til dåben, kaldet B irte . Madame Ruberg bar det, og
Kirsten Andersdatter hos Jens Olsen i Vessinge stod hos. Mands
fadderne var: Jens Olsen og to stif sønner, Jeppe og Peder.
Samme søndag lod smeden i Avedøre døbe en datter, kaldet
A nne. Fadderne var: Anders Pedersen, Ole Sørensen og Lars
Christensen, gårdmænd i Avedøre. Madame Birch bar det, og
Kirsten Sørensdatter, tjenende Anders Jacobsen, stod hos.
Dom. 2. post påske, den 8. maj, blev Morten Olsens datter,
J o h a n n e her af byen, døbt. Fadderne var: Peder Larsen, Niels
Nielsen og Christen Hansen, gårdmænd i Eijbye. Madame Birch
bar det, og Peder Andersens datter, Mette her af byen, holdt
huen.
2. pinsedag, den 13. juni, døbt Jeppe Mortensen husmands søn,
C h ris te n . Fadderne var: Anders Ibsen, Poul Jasmussen, gård
mænd i Glostrup, og Niels Jensen, husmand ibidem. Madame
Birch bar det, og Maren Andersdatter hos Jens Michelsen holdt
huen.
Dom. 2. post trin., den 3. juli, lod gårdmand Niels Pedersen i
Vessinge døbe en søn, kaldet P e d e r. Fadderne var: Niels Niel-
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sen, Niels Andersen og Hans Poulsen, gårdmænd i Vessinge.
Karen Christophersdatter, tjenende i København hos hårskærer
Flodberg, bar det, og Niels Pedersens søster, Maren fra Brøndbye Vester, holdt huen.
Dom. 4. post trin., den 17. juli, blev gårdmand Niels Andersens
søn, A n d e rs fra Vessinge, døbt. Fadderne var: Jens Olsen,
Peder Jensen og Ole Hansen, gårdmænd i byen. Morten Hansen
brændevinsbrænders kone fra Friderichsborggaden i Køben
havn bar det, og Maren, Niels Andersens søster, stod hos.
Samme dag [17/7] døbt Morten Hansens datter, A n n a fra Ves
singe. Fadderne var : Peder Olsen, Lars Pedersen og Niels Chri
stensen, smed i Vessinge. Madame Ruberg bar det, og Mette
Pedersdatter hos Peder Jensen stod hos.
Dom. 5. post trin., den 24. juli, blev gårdmand Anders Ander
sens datter, D o rte fra Eijbye, døbt. Fadderne var: Hans Ras
musen, Peder Andersen og Peder Christensen, gårdmænd i E ij
bye. Høcher Morten Hemmings hustru fra København bar det,
og Dorte, Lars Nielsens stif datter fra Glostrup, holdt huen.
Dom. 6. post trin., den 31. juli, døbt gårdmand Hans Rasmussens
datter, M a rg re th e fra Eijbye. Fadderne var: Anders Ander
sen, Johan Poulsen og Peder Erichsen, gårdmænd i byen. Ma
dame Birch bar det, og Søren Andersens datter, Kirsten, holdt
huen.
Dom. 7. post trin., den 7. august, havde husmand Jens Pedersen
i Eijbye en datter til dåben, kaldet K aren . Fadderne var : Chri
sten Jensen, Peder Poulsen og Lars Olsen, gårdmænd i byen.
Madame Birch bar det, og Kirsten, Peder Larsens datter, stod
hos.
Dom. 13. post trin., den 18. [september] blev gårdmand Niels
Olsens datter, K irs te n fra Avedøre, døbt. Fadderne var: Pe
der Olsen, Ole Sørensen og Hans Madsen, gårdmænd i byen.
Jomfru Birch bar det, og Margrethe Jensdatter hos Ole Søren
stod hos.
Dom. 21. post trin., den 13. november, døbt Peder Olsen gård
mandsdatter fra Avedøre og kaldet Bodil. Fadderne var: Niels
Olsen, Hans Larsen og Lars Christensen, gårdmænd i byen.
Madame Birch bar det, og Birte Jensdatter hos sin fader Ole
Sørensen stod hos.
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17 Dom. 22. post trin., den 20. ds. [november], blev husmand Hans
Jensens barn, In g e b o rre fra Vessinge, døbt. Fadderne var:
Johannes Rasmussen, Niels Christensen, Lars Pedersen, husmænd i byen. Jens Olsens kone bar det, og Johanne Sørensdat
ter, tjenende hr. Birch, stod hos.
18 Dom. 23. post trin. [27/11] havde husmand Lars Pedersen fra
Vessinge en datter til dåben, kaldet Bodil. Faddere: Peder An
dersen, Peder Olsen og Jens Nielsen. Jens Olsens kone bar det,
og Ana Henrichsdatter hos Chr. Ibsen stod hos.
19 Dom. 2. advent, den 4. december, havde Johan Poulsen, gård
mand i Eijbye, en datter til dåben, kaldet A nna. Fadderne var:
Christen Jensen, Niels Nielsen og Anders Andersen, gårdmænd
i byen. Madame Birch bar det, og Kirsten, Søren Andersdatter,
stod hos.
20 Dom. 4. advent [18/12] havde Peder Hansen her i byen en dat
te r til dåben, kaldet Sidse. Fadderne var: Hans Madsen, gård
mand i Avedøre, Søren Madsen fra Rødovre og Hans Mathisen
Kohl, smed i Glostrup. Degnens kone bar det, og Johanne Sø
rensdatter, der tjente i præstegården, stod hos.
21 Dom. 4. advent [18/12] blev gårdmand Ole Pedersens datter
M a rg re th e fra Avedøre døbt. Fadderne var: Ole Sørensen,
Hans Larsen og Niels Larsen, gårdmænd i byen. Gårdmand Pe
der Larsens kone bar det, og Søren Olsens datter Birte stod hos.

1792.
1 Dom. 1. epiph., den 8. januar, havde Peder Olsen, husmand i
Vessinge, en søn til dåben, kaldet Ole. Fadderne var: gamle
Niels Pedersen, Niels Christensen og Lars Pedersen, husmænd i
samme by. Degnens hustru bar det, og Lars Rasmusens datter,
Inger, stod hos.
2 Dom. 2. post epiph., den 15. [januar], blev gårdmand Niels
Larsens førstefødte datter, M a rg re th e , døbt. Fadderne var:
Peder Olsen, Søren Olsen, Lars Christensen, gårdmænd i byen.
Degnens hustru bar det, og Birte, Søren Olsens datter fra Aved
øre, stod hos.
Dom. septuagesima [5/2] holdt Hans Poulsen gårdmands hustru
sin kirkegang efter hendes andet pigebarn, som døde straks ef
ter fødslen.
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3 Dom. reminiskere [4/3] gårdmand i Eibye Christen Jensen og
hustru Dorthe Larsdatters barn døbt P e d e r. Fadderne: Mada
me Mandrup, Karen Erichsdatter, Morten Olsen, gårdmand i
Glostrup, Peder Christensen og Hans Rasmusen, gårdmænd i
Eibye.
4 Dom. oculi [11/3] blev gårdmand i Glostrup Anders Rasmusen
og hustru Maren Rasmusdatters barn døbt ved navn A n d ers.
Faddere var: Anders Ibsen, Peder Ibsen og Hans Jonasen. Ma
dame Mandrup bar det, og Lars Nielsens steddatter, Dorthe,
hosstod.
5 Dom. lætare, midfaste søndag [18/3], gårdmand Lars Eriksen
i Eibye og hustru Kirsten Povelsdatters barn ved navn Povel,
døbt. Johan Povlsen, Peder Poulsen og Peder Larsen, gårdmænd
i byen, var faddere. Madame Mandrup bar det, og Mette Eriksdatter hosstod.
6 Samme søndag [18/3] gårdmand Peder Jensen fra Vessinge og
hustru Maren Pedersdatters barn ved dåben, og kaldet P ed er.
Niels Pedersen, Jørgen Fridrichsen og Niels Nielsen, gårdmænd
i Vessinge, var faddere. Jens Olsens kone bar det, og Maren Andersdatter stod hos.
7 5. søndag i fasten, den 25. marts, havde husmand Lars Jensen
og hustru Ingebor Hansdatter af Eibye tvende børn til Herrens
dåb, ved navn J e n s og H ans. Fadderne var: Søren Truelsen,
smed, Anders Knudsen, Anders Christensen, Hans Johansen,
alle ai Eibye. Madame Mandrup og Peder Jørgens kone bar
børnene, Pernille Eriksdatter hos Lars Olsen holdt huen.
8 1. søndag efter påske [15/4], husmand Hans Pedersen af Eibye
og hustru Inger Nilsdatters barn døbt, ved navn P e d e r. Fad
derne var: gårdmand Kristen Hansen, gårdmand i Eibye, hus
mand Peder Nielsen og karl Hans Rasmussen. Madame Man
drup bar det, og Karen Eriksdatter stod hos.
9 Eadem dom. døbt gårdmand Jørgen Fririchsen fra Vessinge og
hustru Ingeborg Olsdatters barn, kaldet F r id e r ic h . Jens Ol
sen, Niels Pedersen, gårdmænd i Vessinge, og Jens Nielsen, hus
mand, var faddere. Madame Nyrop bar det, og Anna Jacobsdatter stod hos.
10 Bededagen, den 4. maj, blev gårdmand Niels Nielsen af Ves
singe og hustru Johanne Andersdatters barn, A n d e rs, døbt.
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Fadderne: Niels Pedersen og Ole Olsen og husmand Peder Niel
sen af Avedøre. Jens Olsens kone bar det, og pige Anna Jacobsdatter fulgte.
4. dom. efter påske [6/5] husmand Ole Pedersens af Avedøre og
hustru [navnet udeladt} barn, af navn E bele, døbt. Madame
Mandrup bar det, og Kirsten Kristensdatter stod hos. Peder
Larsen, Ole Sørensen og Peder Kristensen i Eibye var faddere.
Dom. 1. post trin. [10/6], gårdmand Anders Pedersen af Aved
øre og hustru Kirsten Knudsdatters barn ved dåben, kaldet
K irs te n . Præstekonen bar det, og Søren Olsens datter stod hos.
Hans Madsen, Lars Eriksen og Hans Knudsen var faddere.
Dom. 3. post trin. [24/6] gårdmand Peder Larsen og hustru
[navnet udeladt} døbt med navn M a rg re th e . Ole Sørensen,
Hans Larsen og Hans Pedersen var faddere. Madame Mandrup
bar barnet, og Mette Larsdatter stod hos.
Dom. 4. post trin. [1/7] døbt husmand Jens Nilsen af Vessinge
og hustru Anna Friderichsdatters barn, ved navn N ils. Nils
Pedersen, gårdmand, og Peder Jensen hos Jørgen Fridriksen
faddere. Jens Olsens hustru bar det, og Sidse Pedersdatter stod
hos.
Dom. 12. post trin. [26/8] blev døbt kromand [i Avedøre} Chri
sten Pedersen og hustru Kirsten Povelsdatters barn, A nne.
Test. bapt. [vidner til dåben, d. v. s. faddere} : Madame Man
drup, Peder Larsen, Hans Knudsen, og Kirsten Hansen stod hos.
Dom. 15. post trin. [16/9] husmand Hans Kielsen af Avedøre
og hustru Ingeborg Rasmusdatters barn, M a rg re th e , til då
ben. Gårdmand Peder Olsen, Hans Knudsen og Hans Larsen var
faddere. Agnethe Sørensdatter bar barnet, og Kirsten Kristens
datter stod hos.
Dom. 15. post trin., den 16. september, ved dåben et uægte barn,
kaldet B ente. Moderen er Ellen Pedersdatter og holder sig i
Avedøre i sine forældres hus, og til barnets fader blev udlagt
Jens Pedersen, tjenende hos Peder Nielsen i Brøndbye Øster.
Dom. 18. post trin. [7/10] Niels Pedersen gårdmand i Vessinge
og hustru Karen Pedersdatters barn døbt, kaldet Sidse. Hans
Povelsen, Niels Nielsen og husmand Jens Nielsen var faddere.
Madame Mandrup og Maren Pedersdatter med barnet.
Den 22. september blev præstens Christopher Nyrops og hustru
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Vilhelmine Johanne Schwanitz et barn P e tro n e lle H e n rith e
af sin fader hjemmedøbt. Var den 13. september født. Samme
dåb confirmeret dom. 20. post trin., hvorved hr. biskop Balle og
frue, hr. provst Becher og provstinden, kammerråd Fleicher,
hr. Møller, præst i Kiøbenhavn, og hr. Andersen i Hoff- og
Statsretten, fuldmægtig, var faddere.
20 Dom. 23. post trin., den 11. november, blev husmand i præste
gården husmand Jens Nilsen og hustru Anna Andersdatters
barn, Jen s, døbt. Madame Nyrop bar det, og Kirsten Hansdat
ter stod hos. Anders Rasmussen og Albrecht Olsen var budne
til faddere.

Kirkeåret 1793.
1 3. advents søndag, den 16. december, har døbt Jeppe Mortensen,
husmand i Glostrup og hustru Karen Rasmusdatters barn,
A n d ers. Madame Mandrup, Kirsten Pedersdatter, Hans Jona
sen og Jens Mikelsen var faddere.
2 1. søndag efter nytår, den 6. januar, døbt husmand Hans Jen
sens og hustru Anna Persdatters barn, C h ris te n . Fadderne:
Sidse Povelsdatter, Karen Andersdatter, Nils Pedersen, Peder
Larsen og Peder Jensen.
3 Samme søndag gårdmand Ole Sørensen og hustru Kirsten Olsdatters barn af Avedøre døbt, kaldet E llen . Madame Nyrop,
Berte Sørensdatter, Peder Olsen, Lars Pedersen og Hans An
dersen var faddere.
4 1. søndag efter påske, den 7. april, døbt [smeden] Morten Jen
sens og hustru Margrethe Nilsdatters barn af Avedøre ved navn
N ils. Madame Nyrop, Kirsten Sørensdatter, Ole Sørensen, Pe
der Olsen og skoleholder seigneur Thorum var faddere. [/ mar
gin er navnet Nils overstreget og rettet til Jens].
5 Samme søndag blev døbt gårdmand Peder Erichsens og hustru
Anne Hansdatters barn, E ric h . Madame Mandrup, Mette
Erichsdatter, Christen Jensen, Peder Larsen og Peder Hansen
var faddere.
6 3. søndag efter påske, den 21. april, ved dåben gårdmand Hans
Knudsen af Avedøre og hustru Anne Olsdatters barn, C h ri
sten , båret af madame Nyrop. Fadderne: Hans Madsen, Søren
Olsen, Anders Pedersen og Berthe Sørensdatter.
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7 Dom. 4. post trin., den 23. juni, ved dåben et uægte barn, kaldet
K irs te n . Moderen Pernille Eriehsdatter, gårdmand Nils Nilsens steddatter af Eibye, og faderen Nils Jensen, gevorben sol
dat, tjener samme sted.
8 Dom. 8. post trin., den 21. juli, gårdmand Lars Pedersens og
hustru Margrethe Mortensdatters barn af Avedøre ved dåben,
kaldet R asm us. Ole Sørensen, Hans Knudsen og skoleholder
[Thorum] faddere. Præstekonen bar det, og Nethe Jensdatter
stod hos.
9 Dom. 11. post trin., den 11. august, døbt gårdejer Peder Han
sens (sognefoged Hans Jonasens søn) og Anna Sørensdatters
barn N ils. Fadderne: Søren Madsen, Peder Erichsen, Peter
Jonasen, madame Mandrup og Margrethe Sørensdatter.
10 Dom. 18. post trin., den 29. september, ved dåben husmand i
Eibye Hans Petersen og hustru Inger Nilsdatters barn, K ir 
sten . Faddere: Lars Erichsen, Peder Larsen og Christen Jen
sen. Madame Nyrop og Johanne Pedersdatter.
11 Dom. 19. post trin., den 6. oktober, gårdmand Anders Andersen
af Eibye og hustru Johanne Larsdatters barn døbt ved navn
A n d e rs. Faddere: Hans Rasmussen, Niels Nielsen og Christen
Hansen. Madame Mandrup og Dorthe Andersdatter.
12 Dom. 20. post trin., den 13. oktober, havde husmand af Avedøre
Ole Pedersen og hustru Kirsten Jensdatter deres barn til dåben,
kaldet Jen s. Fadderne : gårdmand Peder Olsen, Hans Andersen.
Madame Nyrop og Kirsten Pedersdatter.
13 Dom. 21. post trin., den 20. oktober, gårdmand [i Vessinge] Nils
Pedersen og Karen Pedersdatters barn, S idse, ved dåb. Jens
Olsen, Hans Povelsen og Christen Jensen var faddere. Madame
Mandrup og Maren Pedersdatter.
14 Dom. 23. post trin., den 3. november, gårdmand [i Eibye] Hans
Rasmussen og hustru Margrethe Rasmusdatters barn døbt ved
navn M ette. Madame Mandrup, Kirsten Sørensdatter, Peder
Larsen, Peder Christensen og Nils Nilsen.
15 Dom. 24. post trin., den 17. november [24. søndag efter trin. er
d. 10/11], gårdmand i Glostrup Morten Olsen og hustru Berte
Jensdatters barn ved dåben, kaldet B a rb ra . Madame Mandrup,
Jens Michelsen, Anders Rasmussen, Lars Nielsen og Mette Pe
dersdatter — faddere. [7 margin: født den 15. november].
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[Fra dette tidspunkt angives i de fleste tilfælde den døbtes fød
selsdato ude i margin}.
Eadem dom. døbt husmand Peder Rasmussen i Avedøre og hu
stru Ellen Christensdatters barn K irs te n . Peder Larsens enke,
Peder Olsen, Hans Knudsen, Anders Jacobsen og Karen Rasmusdatter — faddere. [Født 11/11].
Dom. 26. post trin., den 24. november, havde husmand af Vessinge Peder Olsen og hustru Sidse Larsdatter to børn ved dåben,
H a n s og Jacob. Madame Mandrup, Barbra Olsdatter, Anne
Jacobsdatter og Kirsten Larsdatter, Christen Jensen, Jørgen
Fridrichsen, Peder Jensen var faddere. [Født 21/11].
Samme søndag [24/11] havde husmand [i Vessinge] Jens Niel
sens og hustru Anne Fridrichsdatters barn, A nne C a th rin e ,
døbt. Jens Olsens kone Ellen, Inger Olsdatter, Nils Pedersen,
Nils Andersen — faddere.
2. advents søndag, d. 8. december ved dåben barnet [i margin :
E llen ] født den 3. december af moderen Karen Sørensdatter.
Fadderne: Hans Povelsen, Nils Pedersen, madame Mandrup,
Kirsten Sørensdatter. [/ margin angives fødselsdatoen til 4/12
og faderens navn til husmand Peder Povelsen i Vessinge}.

1794.
1 Nyårsdag [1/1] husmand Hans Hansen af Eibye og hustru
Ingebor Jensdatters barn ved dåben, kaldet A nne. Hans Ras
mussen, Anders Andersen, Nils Nilsen. Madame Mandrup og
Karen Hansdatter. [Født 31/12].
2 2. søndag i året [12/1] gårdmand [i Vessinge] Nils Andersen og
hustru Kirsten Pedersdatters barn døbt ved navn Jen s. Fad
dere: S. Ruberg, Jens Olsen, Peder Jensen, jomfru Munch, Ma
ren Andersdatter. [Født 10/1].
3 2. søndag efter nytår [12/1] ved dåben gårdmand Johan Povel
sen og hustru Ingeborg Hansdatters barn af Eibye af navn
M ette. Madame Mandrup og Kirsten Sørensdatter var faddere.
[Født 9/1],
4 4. søndag i året [26/1] husmand Peder Nilsen af Eiby og hustru
Maren Tønnesdatters barn ved dåben, kaldet N ils. Fadderne
var: Lars Nielsen, Hans Rasmussen, Christian Hansen, madame
Mandrup og Kirsten Pedersdatter. [Født 20/1].
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5 5. søndag i året, den 2. februar, gårdmand i Vessinge Jørgen
Friderichsen og hustru Ingeborg Olsdatters barn døbt ved navn
Ole. Nils Nilsen, Jens Nilsen, husmænd, Peder Jensen, Jens
Olsens hustru og Anna Jacobsdatter var faddere. [Født 1/2].
6 Søndag septuagesima, den 16. februar, gårdmand Hans Povelsen og hustru Ellen Hansdatter af Vessinge havde ved dåben sit
barn, kaldet A n d ers. Nils Pedersen, Nils Nilsen, Christen Povelsen, Jens Olsens hustru og Dorte Sørensdatter var faddere.
[Født 12/2].
7 Sexagesima søndag, den 23. februar, gårdmand af Avedøre Nils
Olsens og hustru Anne Dorthe Andreasdatters barn døbt, kaldet
Ole. Peder Olsen, Hans Andersen, Nils Larsen, madame Mandrup og M argretha Sørensdatter var faddere. [Fødtl6/2].
8 Samme søndag [23/2] husmand af Eibye Lars Jensen og hustru
Ingeborg Hansdatters barn kaldet ved dåben H ans. Christen
Jensen, Anders Andersen, jomfru Munch og [resten udeladt].
[Født 20/2],
9 Fastelavns søndag, den 2. marts, gårdmand Anders Rasmussen
i Glostrup og hustru Maren Rasmusdatters barn døbt ved navn
C h ris te n . Hans Jonasen, Peder Ibsen, madame Mandrup og
Kirsten Sørensdatter var faddere. [Født 27/2].
10 Søndagen den 11. marts blev min elskede hustru på lykkelig
måde forløst med en søn. Gud forvandlede denne store glæde til
min store sorg i denne verden, da barnet blev døbt på hendes
begravelsesdag, den 21. marts. Faddere var : hr. Gertzen, maler
mester Svanekiær af Kiøbenhavn, madame Bentsen, jomfru
Becher og jeg selv. Han blev kaldt V ilh elm P e te r B arth o lo m æus.
11 3. søndag i fasten, den 23. marts, gårdmand Peder Erichsen af
Eibye og Anna Hansdatters barn døbt og kaldt A n d ers. Peder
Hansen, Lars Erichsen, Anders Andersen, madame Mandrup og
Pernille. [Født 16/3].
12 Midfaste søndag, den 30. marts, døbt Hans Larsens, gårdmand i
Avedøre, og Mette Jørgensdatters barn Jø rg e n . Faddere: Ole
Sørensen, Anders Pedersen, skoleholder Thorum, madame Man
drup og Ester Pedersdatter. [Født 24/3].
13 Samme søndag [30/3] gårdmand og underfoged Nils Nilsens af
Vessinge og Johanne Andersdatters barn døbt, ved navn Jo -
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h an n e. Faddere: Skoleholder Ruberg, Ole Sørensen, Nils Pe
dersen, Ellen Jens Olsens og Maren Andersdatter. [Født 26/3].
14—17 2. påskedag [21/4] ved dåben 4 børn, nemlig
1. Hans Andersen af Avedøre og hustru Margrethe Jensdat
ter ved navn Jens. [Født 14/4].
2. Gårdmand Peder Jensen af Vessinge og hustru Maren
Pedersdatters barn, kaldet M aren.
3. Husmand Lars Pedersen af Vessinge og hustru Maren Johansdatter, kaldet E ric h .
4. Husmand Lars Pedersen også af Vessinge og hustru Dor
the Engelbrethsdatters barn ved navn A nne.
[Disse tre sidste børn alle fødte den 19. ap ril].
Fadderne var: Lars Pedersen, Peder Andersen, Nils Olsen og
Berthe Jensdatter af Avedøre. Jens Olsen, Jens Hansen, Chri
sten Jensen, Hans Povelsen, Nils Nilsen, Nils Pedersen, Maren
Andersdatter, Berthe Larsdatter og Kirsten Pedersdatter, alle
af Vessinge. Børnene bårne af madame Mandrup, jomfru
Munch, Jens Olsens og Nils Andersens koner.
18 Dom. 3. post påske, den 11. maj, gårdmand Anders Pedersens af
Avedøre og hustru Kirsten Knudsdatters barn, M a rg re th e ,
døbt. Fadderne: Søren Olsen, Hans Madsen, Hans Knudsen,
madame Mandrup og Berthe Sørensdatter. [Født 5/5].
19 Dom. 14. post trin., den 21. september, blev hjemmedåben den 8.
september confirmeret over Ole Sørensens og Inger Elisabeths
barn af Vessinge, Søren. Fadderne: seigneur Halk, styrmand
Hansen, m [aal]mand Lind, madame Halk, jomfru Lind. [Født
5/9].
20 Dom. 18. post trin., den 19. oktober, husmand af Eibye Jens Pe
dersens og hustru Giertrud Rasmusdatters barn døbt og kaldet
P e d e r. Nils Nilsen, Hans Rasmussen, jomfru Munk og Johanne
Pedersdatter var faddere. [Født 15/10],
21 Eadem dominica [19/10] Hans Larsens, tjenende i Eibye, fast
boer i Glostrup, og Mette Erichsdatters barn døbt, kaldet K ir 
sten . Peder Erichsen, Anders Andersen, madame Mandrup og
Pernille Erichsdatter var faddere. [Født 13/10].
22 Dom. 19. post trin., den 26. oktober, gårdmand Hans Knudsen
og Anna Oledatters barn af Avedøre confirmeret efter hjemmedåb, kaldet K irs te n . Fadderne: Hans Madsen, Anders Peder-
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sen, Søren Ibsen, jomfru Munk og Berte Sørensdatter. [Født
18/10].
Dom. 15. post trin., den 28. september, blev døbt husmand i
Eibye Jens Nilsen og Boel Jensdatters barn, Jo h an n e . Madame
Mandrup, Johanne Pedersdatter, Hans Hansen og Nils Nilsen,
faddere. [Født 24/9].
Samme søndag [28/9] ved dåben gårdmand i Eibye Lars Erich
sens og Kirsten Povelsdatters barn, P e d e r. Faddere: jomfru
Munch, Pernille Erichsdatter, Anders Andersen, Peder Erich
sen. [Født 27/9].
Dom. 20. post trin., den 2. november, husmand i Vessinge Hans
Jensen og hustru Kirsten Mortensdatters barn døbt, kaldet
M orten. Test. bapt. [vidner til dåben] : Peder Jensen, Nils
Pedersen, Halvor Christophersen, Jens Olsens kone, Ellen Jeppesdatter og Karen Pedersdatter. [Født 29/10].
Dom. 22. post trin., den 16. november, gårdmand i Eibye Chri
sten Sørensen og hustru Karen Pedersdatters barn døbt og kal
det S øren. Christen Hansen, Christen Pedersen, madame Man
drup og Pernille Erichsdatter, faddere. [Født 11/11].

Kirkeåret 1795.
1 1. advents søndag, den 30. november, gårdmand Christen Jen
sens og Dorthe Larsdatters barn til dåben, kaldet Jo h a n n e .
Faddere var: Nils Nilsen, Christen Pedersen og Christen Søren
sen, jomfru Munk og Karen Erichsdatter. [Født 28/11],
2 2. søndag efter nytår, den 11. januar, husmand Jens Nielsen i
Glostrup og hustru Anna Andersdatters barn døbt ved navn
E llen . Fadderne: Hans Mathiasen Kohi, Lars Nielsen, jomfru
Munk og Johanne Andersdatter. [Født 17/1].
3 Januar den 22., blev døbt indsidder i Vessinge Morten Hansens
og Anne Pedersdatters barn ved navn H ans. Madame Mandrup,
Lars Pedersen, Peder Andersen og Anne Olsdatter var faddere.
[Født 19/11].
4 4. søndag i året, den 25. januar, husmand af Eibye Hans Peder
sen og hustru Inger Nilsdatters barn døbt, kaldet M ads. Jomfru
Munk, Kirsten Sørensdatter, Nils Nilsen og Rasmus Jensen var
faddere. [Født 18/1].
5 Søndag sexagesima, den 8. februar, gårdmand i Vessinge Nils
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Pedersen og hustru Karen Pedersdatters barn døbt, kaldet M ar
g re th e . Peder Povelsen, Christen Povelsen, madame Mandrup
og Karen Jørgensdatter var faddere. [Født 6/2].
5. søndag i faste, den 22. marts, ved dåben to børn fra Avedøre :
1. Gårdmand Lars Pedersens og hustru Margrethe Mortensdat
ters barn, ved navn M aren. [Født 14/3].
2. Gårdmand Ole Sørensens og Kirsten Olsdatters barn, kaldet
K aren . [Født 17/3].
Faddere: Anders Pedersen, Hans Knudsen, Peder Olsen, hr.
Gondorph, madame Mandrup, jomfru Munk, Karen Nilsdatter
og Bertha Jensdatter.
3. søndag efter påske, den 26. april, gårdmand Peder Jensens og
hustru Maren Pedersdatters barn døbt, kaldet M aren. Jens Ol
sen, Ole Sørensen, Henrich Hess, madame Lauritzen og jomfru
Munk var faddere. [Født 21/4].
2. påskedag [6/4] ved dåben gårdmand Nils Olsens og Anne
Dorthe Andreasdatters barn af Avedøre, kaldet M aren. Mada
me Mandrup, Berthe Jensdatter, Hans Andersen, Peder Olsen
og Lars Pedersen var faddere. [Født 28/3].
5. søndag efter påske [10/5] husmand af Eibye Christen Peder
sen og Giertrud Andersdatters barn ved dåben, kaldet C h ri
sten. Johan Pedersen, Søren Pedersen, Lars Erichsen, jomfru
Munk og Pernille Erichsdatter var faddere. [Født 7/5].
3. trin. søndag, den 21. juni, gårdmand Hans Andersens af
Avedøre og hustru Margrethe Jensdatters barn døbt, kaldet
A nne. Faddere: Peder Olsen, Ole Sørensen, Lars Pedersen,
jomfru Munk og Berte Jensdatter. [Født 16/6].
Dom. 4. post trin., den 28. juni, ved dåben smedens Morten Jen
sens [i Avedøre] og Margrethe Nilsdatters barn, kaldet E llen.
Anders Pedersen, Hans Andersen, madame Mandrup og Karen
Nilsdatter var faddere.
Den 9. august gårdmand Peter Hansens og hustrues barn her i
Glostrup hjemmedøbt, og døde straks derefter.
August den 26. ved dåben Henrich Jappes gårdmand i Vessinges
barn, kaldet P e d e r Jacob. Fadderne: grosserer Peikil, hr.
Agier og deres koner, hr. Bortman og Mengaard.
Dom. 14. post trin., den 6. september, gårdmand Nils Nilsens
fra Avedøre og hustru Kirsten Christensdatters barn døbt af
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navn M a rg re th e . Nils Larsen, Peter Andersen, Peder Jensen,
madame Mandrup og Kirsten Sørensdatter var faddere. [Født
7/9].
16 Dom. 15. trin., søndag den 13. september, indsidder Rasmus
Olsen af Avedøre og Berte Jensdatters barn, A nne, døbt. Fad
dere: Peder Olsen, Nils Olsen, Hans Andersen, jomfru Munk og
Dorte Hansdatter. [Født 6/9].
17 Dom. 17. post trin., den 27. september, gårdmand Peder Olsen i
Avedøre og hustru Agnete Sørensdatters barn, Ole. Faddere:
Hans Andersen, Ole Sørensen, Nils Olsen, madame Gruntvig og
Berte Pedersdatter. [Født 22/9].
18 Samme søndag [27/9] Rasmus Jensen af Eibye (hos svigerfade
ren Søren Andersen) og Kirsten Sørensdatters barn, M aren.
Nils Nilsen, Hans Rasmussen, Peder Jensen, Mette Rasmusdatter og Anne Sørensdatter var faddere. [Født 24/9].
19—20. Dom. 18. post trin. [4/10] Morten Olsens, gårdmand i Glo
strup og Berte Jensdatters to børn døbte, M aren og Bodil.
Christen Jensen, Peder Larsen, Anders Ibsen, Lars Olsen, ma
dame Mandrup, jomfru Munk, Kirsten Pedersdatter og Mette
Pedersdatter. [Født 27/9].
21 Dom. 20. post trin., den 18. oktober, husmand i Vessinge Jens
Hansens barn døbt og kaldet K aren . Jens Olsens kone Maren
Andersdatter, Peder Jensen, Nils Andersen og Hans Jensen
faddere.
22 Samme søndag [18/10] indsidder i Glostrup Knud Hansen og
Sophie Michelsdatters barn, A n n a C a th rin e M arie A m alia.
Madame Mandrup, Dorte Andersdatter, Lars Nilsen og Anders
Rasmussen var faddere.

1796.
1 Den 10. januar gårdmand Anders Rasmussen af Glostrup og
hustru Maren Rasmusdatters barn døbt, kaldet N ils. Faddere:
madame Nyrop, Anne Sørensdatter, smeden Hans Mathiesen,
Lars Nilsen og Peder Ibsen.
2 Den 17. januar, 3. søndag i året, gårdmand Nils Nilsen i Ves
singe og hustru Johanne Andersdatters barn, A n d ers. Fad
dere: Nils Pedersen, Nils Andersen, Jens Olsen og hustru samt
Ellen Jeppesdatter.
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3 Septuagesima, den 24. januar, gårdmand Hans Rasmussen og
hustru Margrethe Rasmusdatters barn af Eibye [i margin
R asm u s]. Anders Rasmussen, Johan Povelsen, madame Nyrop
og Anne Sørensdatter. [Født 22/11].
4 Sexagesima, den 31. januar, gårdmand Søren Pedersens af
Avedøre og hustru Berte Pedersdatters barn døbt E bele. Fad
dere: Nils Olsen, Nils Nilsen, Ole Pedersen, præstekonen og
Margrethe Jørgensdatter. [Født 27/1].
5 Fastelavnssøndag, den 7. februar, gårdmand Anders Pedersen i
Avedøre og hustru Kirsten Knudsdatters barn ved dåben, kaldet
A bel o ne. Hans Madsen, Ole Sørensen, Søren Olsen, madame
Mandrup og Ester Sørensdatter. [Født 4/2].
6 Samme søndag [7/2] husmand Lars Jensens af Eibye og hustru
Ingebor Hansdatters barn, P ed er, døbt. Peder Erichsen, Hen
rik Zachariasen, Pernille Erichsdatter og madame Nyrop fad
dere. [Født 5/2].
7 Den 28. marts, 2. påskedag, gårdmand Nils Andersen i Vessinge
og hustru Kirsten Pedersdatters barn, N ils, døbt. Jens Olsen,
Peder Jensen, skoletører Jørgensen, madame Mandrup og Ma
ren Andersdatter var faddere. [Født 26/3].
8 April den 10., 2. søndag efter påsken, husmand Hans Nicolajsen
og hustru Inger Larsdatters barn af Vessinge — deres barn
døbt ved navn L ars. Peder Jensen, Jørgen Fridrichsen, Jens
Olsens kone og Kirsten Larsdatter var faddere. [Født 7/4].
9 Maj den 6., 6. søndag efter påske, gårdmand Anders Andersen
af Eibye og hustru Johanne Larsdatters barn døbt ved navn
K aren . Lars Erichsen, Christen Sørensen, Lars Nilsen, mada
me Nyrop og Dorthe Andersdatter, faddere. [Født 2/5].
10 Dom. 1. post trin., den 29. maj, ved dåben husmand Lars Peder
sen og hustru Dorthe Ingvordsdatters barn, kaldet K aren .
Faddere var: Jens Olsen, Nils Nilsen, Nils Andersen, madame
[navnet udeladt] fra København og Anne Jacobsdatter. [Født
24/5].
11 Den 31. juli, dom. 10. post trin., husmand Nils Nilsen og hustru
Karen Nilsdatters barn ved dåben, kaldet N ils. Madame Jensen,
Inger Hansdatter, Jens Nilsen, Hans Nilsen og Lars Nilsen var
faddere. [Født 26/7].
12 Dom. 12. post trin., den 14. august, husmand i Vessinge Peder
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Olsen og hustru Sidse Larsdatters barn ved dåben, kaldet
M a ria . Madame Jappe, Jens Olsen, skolelærer Jørgensen, Pe
der Jensen.
Samme søndag [14/8] ved dåben Peder Larsens, husmand i Eibye, og hustru Karen Tobiasens barn, K irs tin e . Lars Erich
sen, Christen Sørensen, jomfru Heilman.
Dom. 13. post trin., den 21. august, Peder Hansen her af Glo
strup (hos faderen Hans Jonasen, foged) og hustru Anna Sø
rensdatters barn døbt, kaldet A nne. Anders Ibsen, Hans Ras
mussen, Morten Olsen, madame Mandrup og Margrethe Sørens
datter var faddere. [Født 16/8].
Dom. 14. post trin., den 28. august, husmand Hans Larsen i Glo
strup og Mette Erichsdatters barn, L a rs, ved dåben. Lars Nilsen, Morten Olsen, madame Mandrup og Pernille Erichsdatter
var faddere.
Dom. 14. post trin. [28/8] blev døbt Nils Jensens og Pernille
Erichsdatters barn, kaldet E ric h . Christen Jensen, Lars Erich
sen, Johan Povelsen, madame Mandrup og Kirsten Pedersdatter, faddere. — Moderen er hos stedfader Nils Nilsen, gårdmand
i Eibye. [Z margin: Erich, barn af Nils Jensen, som har hus her
i Glostrup, men med konen opholder sig endnu i Eibye}.
Oktober den 6. ved dåben i Glostrup kirke sognepræstens Chri
stof er Nyrops barn af navn Jo h a n E r n s t. Moderen Elisabeth
Magdalene Nyrop frem bar det selv, og de øvrige faddere var
hendes brødre, klædekræmmer hr. Heilmann, og student Heilmann ; hørkræmmer hr. Stær og captain Lemvig, madame Heilmann. Barnet blev født den 4. september mod kl. 6 om aftenen.
Dom. 23. post trin., den 30. oktober, gårdmand Johan Povelsen
af Eibye og hustru Ingeborg Hansdatters barn ved dåben, kaldet
H ans. Hans Rasmussen, Peder Erichsen, madame Nyrop og
Anna Olsdatter, faddere. [Født 25/10].
Dom. 3. post trin., den 12. juni, gårdmand Peder Erichsen af
Eibye og hustru Anne Hansdatters barn, N ils, ved dåben. Fad
dere: Lars Erichsen, Johan Povelsen, Pernille Erichsdatter.
[Født 7/6].
Dette barn var glemt her at indtegnes.
1. advents søndag, den 27. november, Lars Pedersen, husmand i
Vessinge, og hustru Maria Hansdatters barn, Jen s. Faddere:

Glostrup Sogns Kirkebog
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Peder Olsen, Jens Nilsen, Lars Pedersen, Anne Christensdatter,
madame Mandrup. [Født 25/11].
21 Samme søndag [27/11] gårdmand Hans Andersens af Avedøre
og hustru Margrethe Jensdatters barn døbt, kaldet Ma g re te .
Faddere: Peder Olsen, Ole Sørensen, Nils Olsen, Berte Pedersdatter og jomfru Heilmann. [Født 25/11].
22—23. 4. adventssøndag, den 18. december, Hans Pedersens hus
mand i Eibye og hustru Inger Nilsdatters to børn ved dåben
ved navn K irs te n og In g e r. Nils Nilsen, Rasmus Jensen, Pe
der Erichsen, Hans Rasmussen. Præstens og degnens koner bar
børnene. [Født 14/12].

1797.
1 3. søndag efter nytår [15/1] husmand Christen Pedersen og hu
stru Giertrud Andersdatters barn ved dåben, kaldet Boel. Fad
dere : Christen Sørensen, Anders Andersen, Pernille Erichsdatter. Præstekonen bar barnet. [Barnet opgives at være født den
23. januar'}.
2 Midfaste søndag, den 26. marts, gårdmand Christen Jensen i
Eibye og Dorte Larsdatters barn, N ils, døbt. Christen Hansen,
Christen Sørensen og Peder Erichsen, madame Nyrop og Kir
sten Pedersdatter var faddere. [Født 22/3].
3 5. søndag i faste, den 2. april, Knud Hansens og Anne Sophie
Michelsdatters barn døbt Id e K irs tin e . Skoleholder Larsen,
Anders Rasmussen, madame Nyrop og jomfru Heilmann, fad
dere. Faderen er avlskarl på en gård i Brøndshøy sogn, og mo
deren er en datter af jordemoderen her i Glostrup, hos hvem
hun er. [Født 28/3].
4 5. søndag i fasten, den 2. april, gårdmand Jørgen Fridrichsen i
Vessinge og Ingeborg Olesdatters barn, R asm us, døbt. Fad
dere var: Peder Jensen, skoleholder Giøe, Jens Nilsen, Ellen
Jensdatter og Anne [Jacobs] datter. [Født 24/3].
5 2. påskedag, den 17. april, husmand Lars Jensens i Eibye og
hustru Ingeborg Hansdatters barn til dåben, kaldet Ole. Fad
dere : Anders Andersen, Peder Erichsen, Henrik Zacheriassen,
Kirsten Pedersdatter, madame Nyrop. [Født 14/4].
6 2. søndag efter påske, den 30. april, gårdmand Anders Rasmus
sens i Glostrup og Maren Rasmusdatters barn døbt ved navn
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Søren. Faddere: Hans Rasmusen, Rasmus Jensen, Peder Han
sen, madame Nyrop og Dorthe Andersdatter. [Født 23/4].
Samme søndag [30/4] husmand i Glostrup Svend Olsens og hu
stru Kirsten Andersdatters barn til dåben ved navn Jen s. Fad
dere: Anders Ibsen, Peder Ibsen, Nils Jensen, madame Mandrup og Dorthe Andersdatter. [Født 26/4].
Eadem søndag [30/4] døbt Niels Christiansen, indsidder hos
Halvor Christophersen i Vessinge, og hustru Magrete Olesdat
ter barn, A nne. Faddere: Nils Pedersen, Nils Nielsen, jomfru
Heilmann og Sidse Pedersdatter. [Født 29/4].
Dom. 2. p. trin., d. 25. juni, ved dåben Kirsten Sørensdatters
uden for ægteskab avlede barn, som blev kaldet M ette L a u 
ri n e; (således kaldet efter gårdmand Hans Larsen i Avedøre,
som man anser, og som moderen angiver for barnets fader, og
efter hans afdøde hustru Mette). Faddere var: Hans Andersen,
Nils Hansen, jomfru Heilmann og Mette Larsdatter.
Dom. 3. p. trin., den 2. juli, husmand af Avedøre Ole Pedersen
og hustru Kirsten Jensdatters barn ved dåben, kaldet H ans.
Peder Olsen, Søren Pedersen, Nils Olsen, madame Nyrop og
Kirsten Christensdatter var faddere. [Født 30/6].
Dom. 4. p. trin., den 9. juli, Peder Nilsens og hustru Maren Tønnesdatters barn ved dåben, kaldet Jo h a n n e . Lars Nielsen, Jo
han Povelsen, madame Mandrup, og Lars Nilsens pige, faddere.
[Født 5/7].
Samme søndag [9/7] husmand i Glostrup Jens Nilsens og hustru
Anne Andersdatters barn, A nne M arie, ved dåben. Peder Ib
sen, Smeden i Glostrup, madame Nyrop og pigen i præstegår
den var faddere. [Født 2/7].
Dom. 8. p. trin., den 6. august, gårdmand af Avedøre Nils Olsens
og hustru Dorte Andersdatters barn ved dåben, kaldet Ole. Pe
der Olsen, Hans Andersen, Søren Pedersen og Berte Pedersdat
ter, faddere; præstekonen bar det. [Født natten mellem 1. og 2.
august].
Dom. 9. p. trin., den 13. august, indsidder i Glostrup Rasmus
Jørgensen og hustru Mette Hansdatters barn ved dåben. M aren kaldet. Anders Ibsen, Peder Hansen, Peder Ibsen, Inger
Hansdatter var faddere. Præstekonen bar barnet. [Født 7/8].
[Z margin: Indsidder hos konens forældre Hans Nielsen].
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15 Dom. 10. p. trin., den 20. august, husmand Hans Nilsens og In
ger Larsdatters barn af Vessinge — deres barn B odil døbt.
Jens Olsens kone bar det — Hans Povelsen, Peder Jensen, skole
lærer Giøl og Berte Larsdatter, faddere. [Født 13/8].
16 Dom, 18. p. trin., den 15. October, husmand Nils Jensen i Glo
strup og hustru Pernille Eriksdatters første barn døbt, kaldet
E rik . Nils Nielsen af Eibye, Anders Rasmussen, Hans Larsen,
madame Mandrup og Pernille Eriksdatter var faddere. [Født
12/10].
17 Dom. 20. p. trin. [29/10] gårdmand af Avedøre Jens Hansens og
hustru Berte Nilsdatters barn døbt, kaldet E s te r. Faddere:
Søren Olsen, Anders Petersen, Cort Nilsen, madame Mandrup
og Anne Pedersdatter. [Født 20/10].
18 Dom. 22. p. trin., den 22. november [dom. 22. p. trin. er 12/11],
gårdmand Ole Sørensen og hustru Kirsten Olesdatters barn af
Avedøre døbt, kaldet M aren. Barnet var straks hjemmedøbt
efter fødslen, og dåben confirmeret ovennævnte søndag. Fad
dere var : Peder Olsen, Hans Andersen og Lars Pedersen samt
Berte Pedersdatter og jomfru Jacobine Heilmann. [Fødsels
datoen opgives til 20/11].
19 Samme søndag [jf. 18] husmand og nybygger Søren Pedersen
af Vessinge og hustru Johanne Christensdatters barn døbt, kal
det Jo h a n n e . Jens Olsen, Peder Jensen, Nils Andersen, Ellen
Jeppesdatter og Maren Christensdatter. [Født 6/11],
20 Dom. 23. p. trin., den 19. november, husmand og skomager i Ves
singe Jens Nielsens og hustru Hanne Frederiksdatters barn
døbt K aren . Faddere var: Peder Jensen, Nils Nilsen, Jørgen
Fredriksen, Ellen Jeppesdatter og Inger Olesdatter. [Født
11/11].
21 Dom. 24. p. trin., den 26. november, Nils Nilsens, gårdmand i
Vessinge, og Johanne Andersdatters barn døbt, kaldet J o 
h an n e. Faddere: Ellen Jeppesdatter, Maren Andersdatter, Nils
Pedersen, Nils Andersen og Peder Nilsen. [Født 18/11].
22 Samme søndag [26/11] Nils Pedersens, indsidder i Avedøre, og
hustru Karen Rasmusdatters barn døbt ved navn [navnet ude
ladt]. Faddere: Madame Høst, jomfru Holst, Nils Hansen, sko
lelærer Larsen og Hans Jensen. [Navn og fødselsdato udeladt i
margin].
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Kirkeåret 1798
1 1. advents søndag, den 3. december, blev døbt Maren Pedersdatters barn i Ejbye, kaldet L ars. — Anders Christensen, gård
mand Christen Hansens søn, anmeldte sig selv som barnets
fader og erklærede, at han så snart som muligt ville fuldbyrde
ægteskab med moderen. Præst og degn var hans faddere ved
dette barns dåb, og madam Mandrup frembar det.
2 3. advents søndag, den 17. december, blev døbt gårdmand i
Avedøre Anders Pedersens og hustru Kirsten Knudsdatters
barn, K nud. Hans Madsen, Søren Olsen, Hans Knudsen, Berte
Sørensdatter var faddere. Præstekonen bar det. [Født 12/12].
3 Den 7. januar 1798, husmand Jens Pedersens af Ejbye og Giertrud Rasmusdatters barn, D orte. Christen Jensen, [ophold i
teksten]. Præstens kone bar det, Maren Andersdatter stod hos.
[Født 5/1].
4 2. søndag efter nytår, den 14. januar, husmand Peder Povelsens
og Karen Sørensdatters barn, A n d e rs af Vessinge. Albrekt
Povelsen og Christen Povelsen, madame Nyrup og Hyllebor Povelsdatter, faddere. [Født 11/1].
5 3. søndag efter nytår, den 21. januar, gårdmand Peder Erich
sens af Ejbye og hustru Anne Hansdatters barn, P e d e r, døbt.
Lars Erichsen, Anders Andersen, Peder Hansen, Pernille
Erichsdatter og madam Mandrup — faddere. [Født 18/1].
6 5. søndag efter påske, den 13. maj, husmand af Vessinge Hans
Jensens og hustru Kirsten Mortensdatters barn døbt, kaldet
K aren . Peder Jensen, Christen Johansen, Halvor Christopher
sen, madame Jappe og en jomfru fra København. [Født 8/5].
7 1. pinsedag, den 27. maj, gårdmand i Ejbye Christen Sørensens
og hustru Karen Pedersdatters barn, Boel, døbt. Faddere : Chri
sten Jensen, Anders Andersen, Christen Pedersen, [navn ude
ladt] , Johanne Pedersdatter. [Født 21/5].
8 2. pinsedag, den 28. maj, gårdmand Hans Hansens af Vessinge
og hustru Barbra Olesdatters barn, K irs te n . Faddere: Ole
Hansen, Seigneur Victeman, Nils Christensen, madam Malling,
Mette Larsdatter. [Født 22/5].
9 Samme dag [28/5] gårdmand i Glostrup Morten Olsens barn
døbt, kaldet Jen s. Anders Rasmussen, Hans Jørgensen, Lars
Nilsen, madame Mandrup og Dorte Andersdatter — faddere.
[Født 24/5].

630

Dâb 1798

10 Dom. 2. p. trin., den 17. juni, gårdmand af Ejbye Anders Ander
sens og hustru Johanne Larsdatters barn døbt L a rs. Faddere:
madame Nyrup, Dorte Andersdatter, Christen Sørensen, Peder
Erichsen og Hans Rasmussen. [Født 13/6].
11 Samme søndag [17/6] husmand i Vessinge Lars Pedersens og
Dorte Ingvordsdatters barn, N iels. Madame Høf ner, Sidse Pedersdatter, Jens Olsen, Nils Nilsen og Peder Jensen. [Født 11/6].
12 Den 28. maj [2. pinsedag] blev forpagter på Krogenlyst Nils
Christian Nilsens og hustru Lisbeth Jørgensdatters barn, E lse
M ag reth e , hjemme døbt, og dåben confirmeret d. 24. juni,
hvorved kammerherre v. Krogen og frue, sekretair Coldrup,
Nils Nilsen i Vessinge og comtesse Holch var faddere. [Født
26/5].
13 Dom. 5. p. trin., den 8. juli, husmand i Avedøre Jens Tønnesens
og Anne Olesdatters barn ved dåben, kaldet K irs te n . Hans
Andersen, Ole Sørensen, Ole Olsen, Sidse Olesdatter var fad
dere, og præstekonen i Giostrup bar barnet. [Født 4/7].
14 Dom. 11. p. trin., den 19. august, Peder Pedersen, der tjener
Nils Pedersens enke i Vessinge, og Anna Jacobsdatter, der er
hos sin fader Jens Nilsen — deres barn døbt, kaldet Jacob.
Peder Jensen, Peder Pedersen, skolelærer Giøl, Jens Olsens
kone og Sidse Pedersdatter var faddere. [Født 14/8].
15 Dom. 12. p. trin., den 26. august, husmand af Vessinge Jacob
Ditlevsens og Ellen Sørensdatters barn døbt: C h ris te n . —
Faddere var Henrik Jappe, Nils Jensen, Peder Pedersen, ma
dame Mandrup og Karen Sørensdatter. [Født 20/8].
16 Dom. 14. p. trin., den 9. september, døbt husmand af Vessinge
Jens Hansens og hustru Marie Jensdatters barn A nne. Peder
Jensen, Jørgen Frederiksen, Nils Pedersen, Jens Olsens kone og
Karen Christensdatter — faddere.
17 Dom. 15. p. trin., den 16. september, gårdmand i Vessinge Peder
Jensens og Maren Pedersdatters barn, Jens, døbt. Søren Peder
sen, Hans Povelsen, madame Mandrup og Karen Christensdat
ter var faddere. [Født 14/9].
18 Samme søndag, d. 15. p. tr., den 16. september, gårdmand Nils
Andersens og Kirsten Pedersdatters barn, Ole, døbt. Nils Nil
sen, Christen Povelsen, Jens Olsens kone og Karen Pedersdatter
var faddere. [Født 12/9].
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19-20 Dom. 16. p. trin., den 23. september, havde præsten i Glostrup
Christopher Nyrop og hustru Elisabeth Magdalene Heilmann
2 børn til dåb: K a re n og W ilh elm in e, fødte den 11. septem
ber. Denne bys gårdmænd var faddere samt Lars Nilsens og
Morten Olsens koner, Anders Ibsens og Peder Ibsens døtre, beg
ge af navn Dorte.
21 Dom. 18. p. trin., den 7. October, husmand af Avedøre Peder
Hansens og Ellen Christensdatters barn døbt, kaldet C h ris te n .
Lars Pedersen, skolelærer Larsen, madame Larsen og Ellen
Pedersdatter — faddere. [Født 25/9].
22 Samme søndag [7/10] til dåben indsidder Peder Olsens af Vessinge og Berte Pedersdatters barn, Jacob. Nils Christensen,
Hans Hansen, Henrichsens kone og Sidse Pedersdatter — fad
dere. [Født 3/10].
23-24 Dom. 19. p. trin., den 14. October, enken Karen Pedersdatters
børn, N ils og Boel, [i margin: af Vessinge] døbte. Hans Povelsen, Peder Povelsen, Nils Nilsen, Maren Povelsdatter, Anne
Johansdatter, madame Mandrup og Ellen Jeppesdatter var fad
dere. Faderen til de børn gårdmand Nils Pedersen gik bort den
25. juli dette år — hængte sig. [Født 9/10].
25 Dom. 25. p. trin., den 25. november, indsidder i Avedøre Jens
Jensens og Karen Nilsdatters barn, N ils, døbt. Hans Pedersen,
Lars Pedersen, jomfru Heilmann og Berte Jensdatter, faddere.
[Født 18/11].
26 4. søndag i advent, den 23. december, døbt et uægte barn ved
navn N ils. Moderen Berte Johansdatter i Vessinge, og faderen
skal være efter angivelse Ole Nilsen gevorben soldat ved det
norske Liv Reg. 3. Comp. [Født 14/12].
27 Samme søndag [23/12] husmand i Ejbye Peder Larsens og Ka
ren Tobiasdatters barn, L a rs. Hans Pedersen, Jens Mogensen,
Johannes Olsen, Johanne Tobiosdatter, faddere. Provstinden og
jomfru Heilmann bar begge disse børn. [Født 20/12].
28 1. juledag, den 25. december, ved dåben smeden Morten Johan
nesens og Karen Hansdatters barn, K irs te n , [i margin: af
Vessinge}. Faddere: Ole Hansen, Hans Hansen, Hans Mathisen,
madame Jappe og Anne Nilsdatter. [Født 20/12],

1799.
1 Første søndag efter nytår, den 6. januar, Peder Nilsens og Kir
sten Pedersdatters barn, N ils, [i margin: af Glostrup] døbt.
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Lars Nilsen, Anders Ibsen, Hans Mathisen, jomfru Heilmann
og Sidse Pedersdatter, faddere. — N.b. Manden med Kristine er
hos konens fader, gårdmand Peder Ibsen her i Glostrup. [Født
31/12 1798].
1. søndag i faste, den 10. februar, ved dåben husmand Peder Pe
dersens i Glostrup og Kirsten Jensdatters barn, Jen s. Faddere :
madame Mandrup, Dorte Andersdatter, Lars Nilsen, Anders
Ibsen og Nils Nilsen. [Født 6/2].
4. søndag efter påske, den 21. april, gårdmand Jørgen Fredrichsens i Vessinge og hustru Ingebor Olesdatters barn, Jen s, døbt.
Peder Jensen, Nils Nilsen, Jens Nilsen, Jens Olsens kone og Ka
ren Christensdatter var faddere. [Født 17/4].
2. søndag efter påske, den 7. april, husmand Christen Pedersens
af Ejbye og hustru Giertrud Andersdatters barn, A n d e rs, ved
dåben. Christen Jensen, Anders Andersen, Johan Pedersen, El
len Rasmusdatter og jomfru Heilmann, faddere. [Født 25/3],
Dom. 1. p. trin., den 26. maj, gårdmand Peder Olsens og hustru
Agnete Sørensdatters barn, K a ren , [i margin: af Avedøre]
døbt. Ole Sørensen, Hans Andersen, skolelærer Larsen, provst
inde Nyrop og Susanne Nilsdatter var faddere. [Født 22/5].
Dom. 8. p. trin., den 12. juli [5. søndag efter trinitatis er 14/7]
smed i Glostrup Lars Christensens og Mette Larsdatters barn
døbt, kaldet B erte. Lars Nilsen, Anders Rasmussen, Dorte Ari
dersdatter, faddere. Præstekonen bar barnet. [Født 4/7].
Dom. 14. p. trin., den 25. august, gårdmand Lars Pedersens og
hustru Magrete Mortensdatters barn, K irs te n , [i margin: af
Avedøre] til dåb. Ole Sørensen, Hans Knudsen, Hans Andersen
og Sidse Andersdatter, faddere. Provstinden holdt barnet. [Født
20/8].
Dom. 15. p. trin., den 1. september, indsidder i Glostrup Peder
Andersens og Maren Michelsdatters barn, N ils, døbt. Peder
Nilsen, Jens Michelsen, skolelærer Larsen og Dorte Andersdat
ter, faddere. Provstinden bar det for dåben. [Født 27/8].
Den 6. trin. søndag, den 30. juni, indsidder Nils Jacobsens og
Sidse Pedersdatters barn af Vessinge, Sidse, døbt. Nils Nilsen,
Nils Christensen, Peder Olsen, Berte Larsdatter, faddere. Jens
Olsens kone bar det.
Dom. 19. p. trin., den 29. september, husmand i Vessinge Hans
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Nicolaisens og Inger Larsdatters barn døbt M aren. Hans Povelsen, Morten Johansen, Berte Larsdatter og Ellen, Jens Olsens
hustru. [Født 25/9].
Den 20. trin. søndag, den 6. October, husmand og skomager Jens
Nilsens og hustru Anne Friderichsdatters barn [i margin: af
Vessinge] døbt, kaldet R asm us. Nils Nilsen, Nils Andersen,
Kirsten Ditlevsdatter og præstekonen. [Født 29/9].
Den 21. trin. søndag, den 13. October, gårdmand i Ejbye Peder
Erichsens og Anna Hansdatters barn døbt K irs te n . Faddere:
Peder Christensen, Peder Hansen, Pernille Erichsdatter, og
præstekonen bar det. [Født 9/10].
Den 23. trin. søndag, den 27. October, er husmand Rasmus Jør
gensens og Mette Hansdatters barn [i margin: af Glostrup']
døbt, kaldet A nne. Faddere: Peder og Anders Ibsen, Hans Jør
gen, Inger [ulæseligt efternavn], og provstinden bar det. [Født
22/10].
Den 26. trin. søndag, den 17. november, husmand i Vessinge
Lars Pedersens og Maren Johansdatters barn, E ric h , ved
dåben. Faddere : Christen Povelsen, Hans Hansen, Peder Olsen,
Karen Sørensdatter, og provstinden bar det.
Den 4. advent søndag, den 22. december, gårdmand og under
foged Nils Nilsens i Vessinge og hustru Johanne Andersdatters
barn, H ans, døbt. Jens Olsen, Nils Christensen, Peder Nilsens
kone og Sidse Andersdatter, faddere. [Født 18/12].
Dom. 16. p. trin., den 8. september [i margin: indsidder] Andre
as Hermandsens og Inger Olesdatters barn, K aren , døbt. Lars
Nilsen, Hans [ulæseligt efternavn], Eskel Hermandsen, Dorte
Pedersdatter, faddere. Provstinden holdt barnet ved dåben.

I.N.I. 1800.
1 Nytårsdag, den 1. januar, gårdmand i Vessinge Peder Peder
sens og Maren Pedersdatters barn døbt P e d e r. Faddere var:
Jens Olsen, Nils Nilsen, skolelærer Giøl, Sidse Nilsdatter, og
provstinden bar det. [Født 27/12 1799].
2 4. søndag efter nytår, den 26. januar, indsidder Hans Jørgen
sens i Glostrup og Magrethe Hansdatters barn døbt ved navn
M aren. Faddere: Peder Ibsen, Anders Ibsen, Rasmus Jørgen,
Inger Hansdatter og præstekonen. [Født 25/1].
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3 Den 2. februar, 5. søndag efter nytår, blev døbt gårdmand Johan
Povelsen i Ejbye og Ingeborg Hansdatters barn, P e d e r. Fad
dere : Lars Erichsen, Hans Rasmusen, Anders Andersen, Mette
Sørensdatter, og provstinden holdt barnet over dåben. [Født
24/1].
4 Den 12. januar blev [i margin: forpagter i Glostrup præste
gård'] Nils Christian Nilsens og hustru Lisbeth Jørgensdatters
barn hjemmedøbt og kaldet N ils. Dåben confirmeret den 12.
februar, hvorved Henrich Jappe, Zacharias Piedler, Lars Peder
sen, jomfru Envoldsen var faddere. Provstinde Nyrop bar det.
[Født 6/1].
5 Den 27. marts gårdmand i Avedøre Nils Olsens og hustru Dorte
Andreasdatters barn, A nne D o rte, døbt. Hans Andersen, Pe
der Olsen, Hans Knudsen, Susanne Nilsdatter var faddere.
Provstinden holdt det over dåb. [Født 24/3].
6 Den 3. april husmand Nils Jensens af Avedøre og hustru Karen
Jensdatters barn, K irs te n , døbt. Peder Nilsen, Anders Nilsen,
Ellen Pedersdatter, faddere, og provstinden bar det. [Født30/3].
7 Bededagen, den 9. maj, Søren Pedersens (boende på Vessinge
mark) og Johanne Christensdatters barn, M aren. Jens Olsen,
Nils Andersen, Peder Jensen, Jens Olsens kone og Sidse Nils
datter — faddere. [Født 2/5].
8 Den 11. maj, 4. søndag efter påske, husmand Hans Larsens af
Ejbye og Mette Erichsdatters barn, L a rs, døbt. Peder og Lars
Erichsen, Anders Larsen, Pernille Erichsdatter, præstekonen —
faddere. [Født 6/5].
9 1. trin. søndag, den 15. juni, husmand Peder Hansen og Johanne
Tobiasdatters barn, P e d e r, [i margin: af Vessinge] døbt. Fad
dere: Peder Jensen, Anders Nilsen, Jens Nilsen og Boel Hans
datter. Provstinden bar det. [Født 11/6],
10 Dom. 2. post trin., den 22. juni, blev døbt gårdmand Ole Søren
sens og Kirsten Olesdatters barn af Avedøre, S øren. Peder Ol
sen, Hans Andersen, Hans Knudsen, Anne Olesdatter, faddere,
provstinden bar det. [Født 18/6].
11 Samme søndag [22/6] ved dåben husmand Peder Pedersens og
hustru Kirsten Jensdatters barn, H a n s Jak o b . Anders Ras
musen, Nils Nilsen, Dorte Pedersdatter, faddere, madame Aagaard bar det. [Født 16/6].
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12 Den 29. juni, dom. 3. p. trin., gårdmand Nils Pedersen i Ejbye
og Karen Pedersdatters barn døbt P e d e r. Hans Rasmusen, Nils
Nilsen, Maren Nilsdatter, faddere. Provstinden bar det. [Født
26/6].
13 Den 13. juli, dom. 5. p. trin., husmand i Glostrup Nils Jensens
og Pernille Eriksdatters barn, Jo h a n n e . Hendes hjemmedåb
forhen den 5. [juli] nu i dag confirmerez Nils Nilsen, Hans
Rasmussen, Karen Erichsdatter, faddere. Provstinden bar det.
[Født 5/7].
14 Samme søndag [13/7] husmand i Avedøre Mons Nilsen og hu
stru Kirsten Andersdatters barn, A n d e rs, døbt. Skolelærer
Larsen, Ole Olsen, Kirsten Oledatter, faddere, og enken Abelone,
Per Larsens, bar det. [Født 4/7].
15 Den 20. juli, dom. 6. post trin., gårdmand Christen Sørensen og
hustru Karen Pedersdatters barn ved dåben, P ed er. Faddere:
Anders Andersen, Christen Jensen, Rasmus Christensen — Per
nille Erichsdatter. Provstinden bar det. [Født 18/7].
16 Den 27. juli, dom. 7. post trin., gårdmand Rasmus Christensen
og Johanne Pedersdatters barn af Ejbye ved dåben, kaldet
E llen . Faddere: Peder Christensen, Christen Hansen, Maren
Christensdatter, provstinden bar det. [Født 26/7].
17 Den 31. august, dom. 12. post trin., gårdmand Christen Jensen
og hustru Dorte Larsdatters barn, E lse b e th , døbt. Morten Ol
sen, Peder Larsen, Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter,
faddere, og provstinde Nyrop bar det. [Født 26/8].
18 Peder Hansen i Glostrup og Anna Sørensdatters barn, P ed er.
Maren Rasmusdatter, Dorte Pedersdatter, Peder Erichsen, Lars
Nilsen og Morten Olsen, faddere.
Barnet døbt den 5. oktober, Dom. 17. post trin. [Født 3/10].
[/ margin: Peder Hansens hos sin fader sognefogden her i Glo
strup] .
19 Den 14. december, 3. advents søndag, indsidder i Glostrup An
dreas Hermandsen og Inger Olesdatters barn, M aren, døbt.
Eskel Hermandsen, Christen Olsen, Lars Nilsens kone og Lis
beth Hudesdatter var faddere. [Født 9/12].
20 Den 26. december gårdmand af Eibye Hans Rasmussen og Margrete Rasmusdatters barn, P e d e r, døbt. Maren Rasmusdatter,
Mette Sørensdatter, Rasmus Jensen, Rasmus Christensen og
Nils Pedersen, faddere. [Født 21/12],

CSG
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21 Den 28. december husmand af Ejbye Christen Pedersen og Giertrud Andersdatters barn, P e d e r, ved dåben. Christen Jensen,
Christen Hansen, Søren Pedersen, Pernille Erichsdatter, fad
dere. [Født 22/12].
22 Samme dag [28/12] døbt gårdmand i Vessinge Peder Pedersen
og Karen Pedersdatters barn, Jo h an n e . Lars Pedersen, Peder
Pedersen, Peder Jensen, Ellen Jeppesdatter og Sidse Nilsdatter,
faddere. [Født 22/12].
23 Samme søndag efter jul [28/12], husmand af Avedøre Lars Lar
sen og Berte Jørgensdatters barn døbt og kaldet M ette. Peder
Larsen, Søren Pedersen, Anders Nilsens kone og Ellen Jørgensdatter, faddere. [Født 20/12].

1801
1 Den 11. januar, sognepræsten provst Nyrops barn døbt ved
navn K a ren , født den 10. december. Byens gårdmænd faddere
samt madame Bendtsen og min ældste datter Magdalene.
2 Samme søndag og samme 11. januar husmand af Ejbye Johan
nes Olsen og Johanne Hansdatters barn døbt og kaldet B erte.
Rasmus Jensen, Johan Povelsen; Lars Nilsens kone bar det og
Mette Sørensdatter derhos. [Født 2/1].
3 Sexagesima, d. 8. februar, Peder Nilsen, nybygger fra Glostrup
mark, og Kirsten Pedersdatters barn, P e d e r, til dåben. Anders
Ibsen, Peder Ibsen, Anders Rasmussen og Sidse Pedersdatter,
faddere. Provstinde Nyrop bar det. [Født 4/2].
4 Samme søndag [8/2] gårdmand Anders Pedersen i Avedøre og
Kirsten Knudsdatters barn, A nne, døbt. Hans Knudsen, Søren
Olsen, Hans Madsen og Sidse Andersdatter, faddere, og jomfru
Magdalene Nyrop bar det. [Født 3/2].
5 Den 22. februar, 1. søndag i faste, gårdmand i Vessinge Peder
Jensen og Maren Pedersdatters barn, E llen , døbt. Nils Ander
sen, Peder Pedersen og broder — Jens Olsens kone samt Karen
Christensdatter, faddere. [Født 19/2].
6 Dom. 1. marts, 2. søndag i fasten, husmand Peder Hansen og
Ellen Christendatters barn døbt og kaldet H ans. Lars Pedersen,
Nicolaj Povelsen [hjulmand], Lars Pedersen fra Vidouvre og
Ellen Pedersdatter, faddere. Provstinde Nyrop holdt barnet ved
dåben. [Født 27/2].
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7 Den 8. marts, 3. fastesøndag, husmand og unge bødker Peder
Andersen i Glostrup og Maren Michelsdatters barn, A nne,
døbt. Provstinde Nyrop bar det; og skolelærer Larsen, Lars
[efternavn udeladt} og Anders Nielsen samt Dorte Pedersdatter, faddere. [Født 4/3].
8 Samme søndag [8/3] husmand i Glostrup Svend Olsen og Kir
sten Andersdatters barn, Sidse, døbt. Berte Jensdatter, Anders
Ibsen, Christen Olsen, Peder Ibsen og Dorte Andersdatter, fad
dere. [Født 6/3].
9 Den 22. marts, 5. fastesøndag, Nils Jacobsen af Vessinge og Sid
se Pedersdatters barn, Jacob, til dåb. Nils Christensen, Peder
Olsen, Jens Nilsen, Abelone Jensdatter, faddere; og provstinde
Nyrop bar det. [Født 16/3].
N.B. Manden er rytter og på den tid ved regimentet. Konen er
hos sin bedstefader Nils Christen.
10 Den 29. marts, palmesøndag, gårdmand Hans Andersen i Aved
øre og Margrethe Jensdatters barn døbt A n d e rs. Faddere: Pe
der Olsen, Ole Sørensen, Nils Olsen, Anne Pedersdatter og
provstinde Nyrop bar det. [Født 22/3].
11 Den 19. april, 2. søndag efter påske, husmand Lars Pedersen i
Vessinge og Dorte Ingvoldsdatters barn, K a ren , til dåben. El
len Ibsdatter, Sidse Nilsdatter, Nils Nilsen, Peder Pedersen og
Peder Jensen, faddere. [Født 18/4].
12 Den 17. maj, 6. søndag efter påske, husmand i Vessinge Lars
Pedersen og Maren Johansdatters barn, L isb e th , døbt. Fad
dere : Hans Hansen, Peder Olsen, Lars Pedersen samt Berte Jørgensdatter, og provstinde Nyrop holdt det over dåben. [Født
14/5].
13 Den 18. maj blev husmand Lars Jensen og hustru Ingebor Hans
datters barn [i margin: i Eibye] ved hjemmedåb kaldet C h ri
s tia n . Dåben konfirmeret trin. søndag, den 31. maj. [Født 8/5].
14 Den 9. august, dom. 10. post trin., gårdmand i Eibye Anders
Andersens og Johanne Larsdatters barn, L a rs, døbt. Faddere:
Lars Nilsen, Hans Rasmussen og Peder Erichsen, præstekonen
og Dorte Andersdatter. [Født 3/8].
15 Den 6. september, dom. 14. post trin., Peder Pedersen og Anne
Jacobsdatters barn af Vessinge, A nne, døbt. Lars Pedersen,
Nils Jacobsen og Jens Olsen, faddere. Jens Olsens kone bar det,
og Abelone Jensdatter fulgte. [Født 3/9].

638

Dåb 1801-02

16 Den 13. september er husmand i Avedøre Kiemen Mogensen og
hustru Anne Sørensdatters barn hjemmedøbt af jordemoderen
og kaldet S øren. Dåben confirmeret den 11. oktober.
17 Den 20. september, dom. 16. post trin., husmand i Eibye Jens
Pedersens og hustru Giertrud Rasmusdatters barn, A n d e rs,
døbt. Rasmus Christensen, Christen Pedersen og Johanne Christensdatter, faddere — og præstens datter Magdalene bar det
under dåbsakten. [Født 19/9].
18 Den 25. oktober, dom. 21. post trin., husmand i Avedøre Ole Pe
dersen og hustru Kirsten Jensdatters barn døbt ved navn
E bele. Søren Pedersen, Peder Olsen, Anne Pedersdatter og
provstinden, faddere. [Født 16/10].
19 Samme dag [25/10] døbt [i margin: Smeden] Lars Christensens
og Mette Larsdatters barn i Glostrup, kaldet L a rs. Den gamle
smed Kohi, Lars Nilsen, Anders Rasmussen, gårdfruerne E rnst
og Truelsen fra København var faddere. [Født 20/10].
20 Den 21. november, dom. 25. post trin. [Dom. 25. post trin. er d.
22/11], blev husmand i Vessinge Hans Nicolaisens og Inger
Larsdatters barn, M aren, døbt. Peder Povelsen, Morten [efter
navnet udeladt], Peder Pedersen, Ellen Jens Olsens og Berte
Larsdatter. [Født 15/11].
21 Den 20. december, 4. advents søndag, gårdmand i Vessinge Hans
Hansens og hustru Barbra Oledatters barn, D o rte , døbt. Lars
Olsen, Hans Olsen, Morten Smed og Mette Larsdatter, faddere,
og provstinden bar det. [Født 11/12].

1802
1 Søndag septuagesima, den 14. februar, gårdmand i Vessinge
Nils Andersen og Kirsten Pedersdatter s barn døbt L ars. Jens
Olsens kone bar barnet, Mette Hansdatter, Nils Nilsen, Peder
Jensen og skolelærer Jespersen. [Født 10/2].
2 Sexagesima, den 21. februar, Søren Pedersen og Johanne Christendatters barn [i margin: på Vessinge mark] C h ris te n , til
dåb. Peder Pedersen, Lars Pedersen, skolelærer Jespersen — og
Sidse Nilsdatter var faddere. Provstinden bar det. [Født 13/2].
3 Den 21. marts, 3. faste søndag, husmand af Avedøre Lars Lar
sen og Berte Jørgensdatters barn, L a rs, ved dåben. Peter An
dersen, Søren Pedersen, Peder Larsen og Ellen Pedersdatter,
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faddere. Provstinde Nyrop holdt barnet. [Født 18/3].
Den 4. april, 5. søndag i faste, blev enkens Kirsten Christensdatters barn af Avedøre, C h ris te n A n d re a s P e te r, hans
hjemmedåb i kirken konfirmeret. Den afdøde fader, Andreas
Larsen, tjente hos gårdmand Hans Pedersen i Avedøre, hvor
også enken nu er. Hans Madsen, Peder Andersen og Lars Ander
sen, faddere, samt Kirstine Oledatter, og provstinden bar bar
net. [Født 27/3].
Den 9. maj, 3. søndag efter påske, Friderich Jensens [i margin:
er i hus hos husmand E rik Olsen her i Glostrup'] og Berte
Erichsdatters barn, Sidse, døbt. Ole Jørgen, Anders Rasmus
sen, Peder Hansen, moderen Ellen Oledatter og Berte Pedersdatter var faddere. [Født 5/5].
Samme dag, den 9. maj, forpagter Jørgen Eilertsen i Vessinge
og Anne Ottosdatters barn døbt J o h a n H e n ric h L udvig.
Justitsråd Eggers, Lars Nilsen, bødkersvend, Nils Christian
Nilsen, jomfru Anania Eilert og jomfru Luise Birgitte Schmidt
var faddere.
Den 23. maj, 5. søndag efter påske, husmand i Ejbye Peder Lar
sen og Karen To&zasdatters barn døbt og kaldet K irs tin e . Hans
Rasmussen, Johannes Olsen og Christen Johansen, faddere.
Provstinde Nyrop bar barnet, og pige Kirsten Hansdatter fulg
te. [Født 18/5].
Den 20. juni, dom. 1. p. trin., gårdmand i Avedøre Peder Olsen
og hustru Agnete Sørensdatters barn, K aren , døbt. Ole Søren
sen, Nils Olsen, Hans Andresen, Karen Nilsdatter og Anne Pedersdatter — vidner ved dåben. [Født 11/6].
Den 11. juni [må være 11/7], dom. 4. p. trin., indsidder i Glo
strup Peder Hansens og hustru Johanne Tobiases datters barn
ved dåben, kaldet Boel. Hans Jonasen, Anders Rasmussen og
Albrecht Povelsen, faddere. Provstinde Nyrop og Hyllebor Povelsdatter med barnet. [Født 2/7].
Den 8. august, dom. 8. p. trin., gårdmand af Vessinge Jørgen
Friderichsens og hustru Ingebor Oledatters barn, K a ren , døbt.
Peder Jensen, Jens Nilsen, Morten Johansen, faddere. Madame
Nyrop og Karen Kristensdatter assisterede. [Født 7/8],
Den 15. august, dom. 9. p. trin., ved dåben et barn, Jo h a n n e , —
gårdmand i Vessinge Peder Pedersens og hustru Karen Peders-
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datters. Faddere var: Jens Olsen, Peder Jensen og Lars Peder
sen. — Katrine Oledatter og Sidse Nilsdatter. [Født 9/8].
Den 22. august, dom. 10. p. trin., til dåben nyebygger i Glostrup
Peder Nilsens og Kirsten Pedersdatters barn, P e d e r. Faddere:
Peder Ibsen, Anders Andersen, Lars Andersen — samt provst
inde Nyrop og [navnet udeladt]. [Født 15/8].
Samme søndag [22/8] døbt gårdmand i Avedøre Hans Andersen
og Magrete [ulæselig stavelse] datters barn, A n d ers. Peder
Olsen, Ole Sørensen, Lars Pedersen var faddere med jomfru
Nyrop og Susanne Nilsdatter. [Født 13/8],
Den 5. september, dom. 12. p. trin., gårdmand i Vessinge Nils
Nilsen og hustru Johanne Andersdatters barn til dåben ved
navn M ag rete. Jens Olsen, Peder Pedersen og skolelærer Jes
persen, madame Jørgensen og Sidse Nilsdatter, faddere.
Den 26. september, dom. 15. p. trin., husmand og skrædder i
Vessinge Søren Pedersen og hustru Ellen Rasmusdatters barn,
P e d e r, døbt. Ole Hansen, Nils Nilsen og skolelærer Jespersen,
faddere, og præstekonen med Anne Sørensdatter assisterede ved
døbeacten. [Født 22/9].
Den 17. October, dom. 18. p. trin., indsidder Lars Larsen i Eibye
og hustru Magrete Jochumsdatters barn, K irs tin e , døbt. Chri
sten Hansen og Jens Nilsen, faddere. Jomfru Nyrop og Lisbeth
Madsdatter førte barnet ved dåb. [Født 8/10].
Den 24. October, dom. 19. p. trin., husmand i Glostrup Nils Jen
sen og hustru Pernille Erichsdatters barn, E llen , døbt. Nils
Nilsen, Morten Olsen, Anders Rasmussen, faddere. Provstinde
Nyrop bar det, og Johanne Christensdatter stod hos. [Født
21/10].
Den 14. november husmand i Eibye Andreas Hermandsen og
hustru Inger Oledatters barn døbt L a rs. Provstinde Nyrop, Jo
hanne Pedersdatter, Eskel Hermandsen, Ole Jørgen og Povel
Jensen, faddere. [Født 9/11].
Den 19. december Morten Johansen, smed i Vessinge, og Karen
Johansdatters barn, In g e b o r, døbt. Hans Hansen, Ole Hansen,
madame Jespersen og Karen Johansdatter, faddere. [Født
12/12].
Den 26. december indsidder i Avedøre Anders Hansen og Dorte
Gothielpsdatters barn, M arie, døbt. Lars Larsen, Peder Nilsen,
Nils Pedersen og Karen Rasmusdatter, faddere. Provstinde Ny
rop holdt det ved dåben. [Født 20/12].
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1803
1 Den 9. januar nyebygger på Vessinge mark Hans Nielsen og
Maren Nilsdatters barn til dåben, kaldet N ils. Peder Larsen,
Ole Hansen og Povel Hansen, faddere, samt provstinde Nyrop
og Johanne Pedersdatter. [Født 31/12 1802].
2 Den 16. januar husmand i Vessinge Nils Andersen og Johanne
Ditlevsdatters barn, A n d e rs, døbt. Madame [Best] og datter,
Jacob Ditlevsen, Jens Nilsen og Povel Jensen. [Født 10/1].
3 Den 30. januar til dåb uægte barn, kaldet P e d e r P e d e rse n .
Moderen Hanna Iversdatter nyelig kommet fra Skåne, nu tje
nende forpagter Nils Christian her i præstegården, som med sin
kone og karl samt [resten udeladt].
4 Den 6. februar gårdmand i Glostrup Jens Nilsen og Dorte Andersdatters barn døbt ved navn A n d e rs. Hans Jensen, Anders
Andersen, Anders Rasmusen, provstinden og datter, faddere.
[Født 30/1].
5 Samme søndag [6/2] husmand i Eibye Nils Jensen og Karen
Jensdatters barn til dåb ved navn P e d e r. Sidse Jensdatter, Ma
rie Jensdatter, Hans Jensen [det øvrige er udeladt]. [Født
31/1].
6 Den 17. april gårdmand Christen Sørensen, Eibye, og Karen Pedersdatters barn, C h ris te n , døbt. Christen Jensen, Rasmus
Christensen, Anders Andersen og Magrete Sørensdatter, fad
dere. Jomfru Nyrop holdt barnet over dåben. [Født 12/4].
7 J ø rg in e , provst Nyrops barn i Glostrup, født den 13. maj og
døbt den 22., den 6. søndag efter påske. Faddere var : forpagter
Nils Christian Nilsen, forpagter Laybourn, skolelærer Jesper
sen, Magdalene Nyrop og jomfru Hermand.
8 Husmand i Eibye Lars Monsen og Berte Hansdatters barn,
M ons, til dåben den 19. juni, dom. 2. p. trinit. Lars Erichsen,
Johannes Olsen, Klemens Monsen, Karen Nilsdatter, faddere, og
præstekonen holdt det til dåben. [Født 14/6].
9 Den 26. juni, dom. 3. p. trin., husmand og smed i Eibye Povel
Jensen og Karen Sørensdatters barn, K aren , døbt. Peder Povelsen, Johan Povelsen, Giertrud Jensdatter og Johanne Christensdatter, faddere. [Født 20/6].
10 Den 3. juli, dom. 4. p. trin., husmand i Glostrup Rasmus Jørgen
sen og hustru Mette Hansdatters barns hjemmedåb i kirken
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confirmeret og døbt navnet N ils. Peder Hansen, Hans Jørgen,
Svend Olsen og Lisbeth Madsdatter, faddere, og provstinde Ny
rop frembar det. [Født 28/6].
Den 5. juni, trin. søndag, husmand i Vessinge Jens Nilsen og
Abelone Fredrichsdatters barn, Ole, til dåben. Nils Nilsen, Jør
gen Fridrichsen, Karen Christensdatter og madame Nyrop, fad
dere. [Født 1/6].
Den 14. august, dom. 10. p. trin., gårdmand Lars Pedersen i
Avedøre og Anne Pedersdatters barn, K aren , til dåb. Peder
Olsen, Hans Larsen og Susanne Pedersdatter, faddere. Jomfru
Nyrop holdt barnet ved dåben. [Født 8/8].
Den 10. trin. søndag, den 14. august, døbt samme forpagter
[i margin: Nils Christen Nilsen af Glostrup] og Lisbeth Jørgensdatters barn, K a re n J ø rg in e . Faddere: guldsmed Obermand og kone, Henrik Jappe og kone samt brændevinsbrænder
Thomasen.
Den 28. august, dom. 12. p. trin., gårdmand Jens Pedersen i
Avedøre og Dorte Hansdatters barn, P e d e r, ved dåben. Præste
konen bar det, og Anders Jørgensen, Christian Larsen, Hans
Larsen med Mette Hansdatter var faddere. [Født 20/8].
Den 18. september gårdmand Johan Povelsen i Eibye og Ingebor
Hansdatters barn, N ils, døbt. Lars Erichsen, Peder Erichsen,
Povel Jensen og Magrete Sørensdatter, faddere. Provstinden
holdt barnet ved dåben. [Født 13/9].
Samme dag [18/9] gårdmand Lars Andersen på Vessinge mark
og Johanne Christensdatters barn døbt D o rth e . Nils Andersen,
Peder Pedersen, skolelærer Jespersen og Sidse Nilsdatter, fad
dere. Jomfru Nyrop holdt barnet ved dåben. [Født 14/9].
Den 16. oktober husmand Peder Nilsen af Avedøre og Margre
the Hansdatters barn døbt Jo h an n e . Provstinden bar det, og
Lars Pedersen, Hans Hansen, Nils Nilsen samt Ingebor Sørens
datter, faddere. [Født 11/10].
Den 23. oktober, skolelærer Hans Jespersen i Vessinge og hustru
Kirstine Clausens barn til dåb, kaldet H a n s J e p s e n C lau
sen. Madame Svendsen, jomfru Hansen, Hans Madsen, Svend
Jespersen og Lars Pedersen, faddere. [Født 13/10].
Den 13. november husmand i Eibye Christen Pedersen og Giertrud Andersdatters barn, A nders, døbt. Christen Jensen, Chri-

Dåb 1803-04

643

sten Sørensen, Henrich Zachariasen og Margrete Sørensdatter,
faddere. Præstekonen bar det. [Født 7/11].
20 Den 13. november husmand Peder Nilsen [i margin: før boende
i Eibye, nu Islemark] og Maren Tønnesdatters barn, B erte,
døbt. Lars Christensen, Hans Nilsen og Maria Andersdatter
var dets faddere. Jomfru Nyrop bar til dåben barnet. [Født
9/11].
21 Den 11. december, 3. advents søndag, [i margin: husmand og
jordbruger i Vessinge] Nils Jacobsen og Sidse Pedersdatters
barn, L a rs, døbt. Faddere var: Hans Povelsen, Jens Nilsen,
Peder Pedersen og Abelone Jensdatter. Provstinde Nyrop holdt
barnet ved dåben. [Født 7/12].

1804
1 Den 15. januar er husmand Hans Mortensen og Magrete Christiansdatters barn, A nne, i hendes hjemmedåb confirmeret.
Peder Hansen, Christen Olsen, Christen Nilsen, Anne Sørens
datter og Anne Christensdatter. [/ margin: Moderens og bar
nets kirkefest på en dag]. [Født 9/12].
2 Den 5. februar, sexagesima, husmand Lars Larsen og Berte Jørgensdatters barn, Jø rg e n , til hjemmedåbs confirmation. Søren
Pedersen, Peder Larsen, provstinde Nyrop og Sidse Pedersdatter var faddere. [Z margin: Moderen holdt sin kirkegang med
barnet]. [Født 22/12].
3 Den 25. marts, gårdmand i Vessinge Peder Pedersen og Karen
Petersdatters barn, P e d e r, døbt. Nils Andersen, Peder Jensen
og Sidse Nilsdatter, faddere, og provstinde Nyrop holdt det
døbte barn. [Født 17/3].
4 Den 2. april husmand i Glostrup Hans Jørgensens og Magrete
Hansdatters barn, K a ren , døbt. Faddere: gårdmand Anders
Ibsen, husmand Hans Nilsen, jomfru Nyrop og Marie Andersdatter. [Fødselsdatoen angivet til 15/4] ■
5 Den 8. april til dåb Jo h a n n e , gårdmand Rasmus Christensen
og Johanne Pedersdatters barn. Christen Jensen, Christen Sø
rensen og Johanne Christensdatter, faddere, og jomfru Magda
lene Nyrop hos. [Født 2/4].
6 Den 22. april til dåben N ils, gårdmand i Glostrup Jens Nilsen
og Dorte Andersdatters barn. Hans Jensen og Lars Pedersen af
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Brøndbye, Anders Rasmussen af Glostrup samt jomfru Truisen
og Magdalene Nyrop var faddere. [Født 17/4],
Den 6. maj reciperte [modtog] til dåb gårdmand Ole Jensen og
Søren Christensdatters barn, M aren. Faddere: Peder Jensen,
Christen Johansen og Jespersen i skolen. Provstinden Nyrop
bar den døbte og Anne Marie Christensdatter. [Født 3/5].
Den 3. juni, dom. 1. post trin., husmand i Vessinge Lars Peder
sen og Maren Johansdatters barn til dåben, kaldet C h ris te n .
Fadderne var: skolelærer Jespersen, Lars Pedersen, Berte Johansdatter; og jomfru Magdalene Nyrop holdt barnet til dåb.
[Født 26/5].
Den 8. juli, dom. 6. post trin., husmand i Eibye Peder Larsen
og Karen Tobiasdatters barn, K irs tin e , døbt. Provstinden
Nyrop og Boel Tobiasdatter assisterede under akten. Hans Ras
mussen, Anders Nilsen og Peder Ericksen, faddere. [Født 3/7].
Den 1. juli, dom 5. post trin., til dåben et uægte barn, kaldet
L a rs P e d e rse n . Moderen Christiane Christensdatter fra
Munkebierreby opholder sig hos forpagter Nils Christian Nil
sen i Glostrup præstegård.
Den 12. august, dom 11. post trin., husmand Christen Olsen i
Glostrup og Sidse Larsdatters barn, L a rs, ved dåben. Anders
Ibsen, Jens Nilsen og Ole Jørgen, faddere, og provstinde Nyrop
samt Marie Andersdatter med barnet. [Født 10/8].
Den 26. august til dåben husmand i Vessinge Jens Nilsens og
Anne Fridrichsdatters barn, K irs te n . Lars Pedersen, skolelæ
rer Jespersen og Hans Pedersen samt Anne Marie Christens
datter vidner ved akten, og jomfru Magdalene Nyrop holdt bar
net. [Født 24/8],
Den 23. september jordbruger [i margin: nybygger] Peder Nil
sen i Glostrup og Kirsten Pedersdatters barn, Sidse, døbt. An
ders Ibsen, Peder Ibsen, Lars Jørgensen, faddere. Provstinde
Nyrop holdt det, og Dorte Pedersdatter fulgte. [Født 16/9].
Den 16. december gårdmand Nils Olsens i Avedøre og hustru
Anne Dorthe Andreasdatters barn, Jen s, til dåben. Faddere:
Peder Olsen, Lars Pedersen og skoleholder Gildberg — madame
Anne Nilsdatter og provstinde Nyrop, som holdt barnet over
dåben. [Født 9/12].
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1805
1 Den 27. januar, 3. søndag efter Hellig 3 Konger, gårdmand i
Avedøre Lars Pedersen og hustru Anne Pedersdatters barn,
P e d e r, til dåben. Ole Sørensen, Peder Olsen og Hans Andersen
med Susanne Pedersdatter, faddere, og provstinde Nyrop førte
den døbte til dåben. [Født 9/1].
2 Den 3. februar, 4de søndag, husmand i Glostrup Nils Jensens og
Pernille Erichsdatters barn, Je n s, døbt; og ved akten vidnede
sognemænd Nils Nilsen, Morten Olsen og Anders Rasmussen
samt Anne Mortensdatter, da præstekonen frembar barnet.
[Født 26/1].
3 Fastelavns søndag, den 24. februar, jordbruger og husmand i
Vessinge Nils Jacobsens og hustru Sidse Pedersdatters barn
døbt ved navn K aren . Hans Povelsen, Jens Nilsen, Peder Pe
dersen med Abelone Jensdatter, faddere, og madame Nyrop
førte det døbte barn. [Født 22/2].
4 Tredie søndag i faste, den 17. marts, gårdmand i Eibye Christen
Sørensen og hustru Karen Pedersdatter deres søn døbt ved
navn L a u rs. Provstinde Nyrop bar barnet, gårdmand Christen
Jensen, Rasmus Christensen og Anders Hansen, Margrethe Sø
rensdatter, alle i Eibye, var faddere. [Født 14/3].
5 Tredie søndag i faste, den 17. marts, skolelærer i Vessinge hr.
Hans Jespersen og hustru Kirsten Klausen deres søn døbt nav
net J e s p e r. Madame Hansen fra Vesterbroe bar barnet, jomfru
Dyssing fra Vesterbroe, gårdmand fra Brøndshøi Peder Larsen,
husmand i Vessinge Morten Johansen, husmand ibidem Lars
Pedersen var faddere. [Født 4/3].
6 Tredie søndag i faste, den 17. marts, husmand i Eibye Lars
Mogensens og hustru Birthe Hansdatters deres barn døbt nav
net M a g reth e . Degneenken madame Dahm bar barnet, Inge
borg, Anders Andersens tjenestepige, Anders Andersen, gård
mand, smeden Povl Jensen, farbroderen fra Avedøre Kiemen
Mogensen var faddere. [Født 15/3].
7 Fjerde søndag efter påske, den 12. maj, kusk Lars Jensens og
hustru Ane Olsdatters barn, M aren, døbt. Gårdmand Jens Ras
mussens kone i Thostrup Valbye bar barnet, Karen Nielsdatter,
hr. Jens Mikkelsens i Glostrup, gårdmand Lars Nielsen, smed
Hans Matthisen Kool og ovennævnte gårdmand Jens Rasmussen
var faddere. [Født 8/5].
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8 Samme dag [12/5] gårdmand i Glostrup Jens Nielsens og hu
stru Dorthe Andersdatters barn døbt navnet K a ren . Provst
inde Nyrop bar barnet, Karen Nielsdatter i Brøndbyevester,
Anders Rasmussen, gårdmand i Glostrup, Anders Andersen i
Eibye, gårdmand Hans Jensen i Brøndbyevester var faddere.
[Født 6/5].
9 Søndag trin., den 9. juni, gårdmand Jürgen Fridrichsen og hu
stru Ingebor Olsdatter i Hwessinge deres barns P e d e rs hjemmedåb i kirken konfirmeret. Provstinde Nyrop bar det, Maren
Hans Hansens datter holdt huen, gårdmand Per Persen ibidem,
smeden Morten Johansen og skolelærer Jespersen ibidem var
faddere samt husmand Jens Nielsen ibidem.
10 5. søndag efter trin., den 14. juli, havde husmand i Hwessinge
Peder Olsen skræder og hustru Dorothe Johannesdatter en dat
ter til dåben, kaldet Ane. Provst Nyrops datter jomfru Magda
lene bar hende, gårdmænd Jens Nielsen, Søren Christensen,
gårdmand Niels Andersens datter, Sidse, var faddere. [Født
10/7].
11 7. søndag efter trin., den 28. juli, havde gårdmand i Hwessinge
Søren Christensen og hustru Johanne Andersdatter to børn til
dåben, en søn kaldet C h ris te n , pakhusforvalter Jurgensens
kone bar ham, og datteren holdt huen; en datter kaldet Ane,
spekhøker og spisemester ved børnehuset Peder Nielsens hustru
bar hende og Birgitte Susanne Albrethssen, i tjeneste på børne
huset, holdt huen. Mandsfadderne til begge var gårdmændene
Hans Hansen, Ole Hansen, Niels Andersen; Niels Christian,
forpagter, husmand Lars Pedersen, Martin Johansen, smed fra
Hvessinge. [Født 22/7].
12 Den 23. august fødtes og hjemmedøbtes husmand i Glostrup,
Friderik Nielsen og hustru Benthe Eriksdatters deres efter
gjordemoderens angivelse 12 uger for tidlig til verden komne
datter, K aren , som døde samme dag.
13 Den 29. september confirmeredes gårdmand i Eibye Mads Pe
dersens og hustru Ane Christiansdatters deres søns, N iels,
hans hjemmedåb. Præstekonen madame Schouboe bar ham, Ane
Nielsdatter, Christen Andersen, begger fra Vandløse, Jens
Christiansen, Lars Christiansen og gårdmand Peder Poulsen,
alle af Eibye, var faddere. [Født og hjemmedøbt 13/8].
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14 Den 6. oktober confirmeredes gårdmand i Hvessinge Peder Pe
dersen junior og hustru Karen Pedersdatter deres søn, N iels,
hans hjemmedåb. Madame Cathrine Olsen fra København bar
barnet, jomfru Chatthrine Marie Lohr ibidem holdt huen, gård
mand Lars Pedersen, Morten Johansen, skolelærer Jespersen,
alle af Hvessinge, var faddere. [Født 20/8, hjemmedøbt 23/8].
15 Den 6. oktober døbtes gårdmand i Eibye Peder Erichsen og hu
stru Anne Hansdatter deres barn navnet K irs te n . Gårdmand
i Glostrup Peder Hansens kone bar det, gårdmand i Eibye An
ders Andersens datter, Dorthe. [Født 5/10].
16 Den 1. november lod gårdmand i Hvessinge Peder Poulsen og
hustru Karen Sørensdatter døbe en søn navnet Poul. Kirsten
Sørensdatter, gårdmand i Eibye Christopher Knudsens kone
bar det, gårdmand i Hvessinge Hans Poulsens datter, hendes
fader fornævnte Hans Poulsen. Christopher Knudsen i Eibye og
husmand i Hvessinge Christen Poulsen var faddere. [Født 1/11.
Døde før han kom i kirken].
17 Den 10. november, 22. søndag efter trin., blev husmand og
skræder i Hvessinge Søren Pedersen og hustru Ellen Rasmusdatter deres hjemmedøbte søns, C h ris te n s , hjemmedåb offent
lig confirmerez Skolelærer i Hvessinge Jespersens kone bar det,
moderens søster Maren Rasmusdatter i Kjøbenhavn, gårdmand
Ole Hansen ibidem, Christen Pedersen, farbroderen i Eibye og
gårdmand i Hvessinge gamle Peder Pedersen var faddere.
[Født 26/9, hjemmedøbt 30/9].
[/ kirkebogen står på dette sted et notat, som ved to streger
henviser til indførsel nr. 2 på modstående side, og som her er
flyttet dertil].
18 24. søndag efter trin., den 24. november, lod husmand i Glostrup
Christen Olsen og hustru Sidse Larsdatter døbe en datter nav
net B endthe. Gårdmand Per Hansens kone ibidem bar det,
fasteren Maren Olsdatter, Anders Ibsen, Per Hansen og far
faderen ibidem var faddere. [Født 19/11].
19 Samme dag [24/11] gårdmand i Eibye Rasmus Christensens og
hustru Johanne Pedersdatters barn, B a rb a ra , døbt. Gårdmand
ibidem Christen Sørensens kone bar barnet, fasteren ibidem
Johanne, gårdmand Christen Jensen, Christen Sørensen, Peder
Larsen ibidem, faddere. [Født 23/11].
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20 4. søndag i advent, den 22. december, havde smeden i Hvessinge
Morten Johansen og hustru Karen Hansdatter en datter til då
ben navnet Ane. Madame Jespersen bar hende, Kirsten Hans
datter, tjenende i Hvedsinge hos Ole Hansen, gårdmand Ole
Hansen, Hans Hansen, Søren Christensen ibidem var faddere.
[Født 14/12].
21 2. juledag, den 26. december, havde husmand i Hvedsinge Lars
Pedersen og hustru Kirsten Rasmusdatter en datter til dåben
navnet K aren . Madame Jespersen bar hende, fasteren Inge
borg Pedersdatter, husmand Niels Jacobsen, faderen Peder Ol
sen, husmand Halvor Kristofersen var faddere. [Født 24/10].

Aar 1806
1 2. søndag efter Hellig tre Kongersdag, den 19. januar, lod hus
mand i Eibye Peder Larsen og hustru Birthe Hansdatter døbe
en datter navnet L isb e th . Degneenken madame Dahm bar det.
Gårdmand i Eibye Hans Rasmussens datter holdt huen, byens
gårdmænd Niels Jensen, Anders Andersen var faddere. [Født
16/1].
2 Den 4. februar lod sognepræsten N. Schouboe og hustru Anne
Cathrine Emerence Nieser deres datter L o v ises hjemmedåb
confirmere. Moderen, som samme dag holdte sin kirkegang,
holdt hende selv over dåben. Degneenkens datter Martine Dahm,
forpagter Niels Christiansen og gårdmænd af Glostrup by
Hans Ivarsen, Peder Hansen og Anders Ibsen var faddere.
[Z margin: f. d. 24. oktober 1805 og straks derefter hjemmedøbt, men formedelst hendes svagelighed hjemmedåben først
confirmeret den 4- februar 1806].
[På kirkebogens modstående side mellem nr. 17 og nr. 18 står
følgende tilføjelse, der ved to streger henviser hertil:]
Dette barn blev efter manges begiæring siden tilført — og altså
hertil til 12. november 1805, da fogdens var indleveret for tidligen.
3 Den 9. februar, sexagesima, lod husmand i Avedøre [i margin:
Lars Larsen] og hustru Birthe Jürgensdatter døbe en datter
navnet B irth e . Gårdmand ibidem unge Lars Pedersens kone
bar hende, Peder Olsens datter Susanne, gårdmand Peder Lar
sen på Hvidovre Mark, gårdmand Peiter Andersen på Avedøre
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Mark og gårdmand ibidem Søren Pedersen på Avedøre Mark
var faddere. [Født 2/2]. [7 margin er barnets navn angivet til
M aren],
Midfastesøndag, den 16. marts, havde daglønner [i margin:
husmand eller rettere indsidder] i Hvissinge Peder Hansen og
hustru Johanne Tobiasdatter en søn til dåben, som blev kaldet
Jen s. Madame Jespersens kone bar ham, fasteren Maren,
gårdmand af byen Søren Christensen, gamle Peder Pedersen
var faddere. [Født 4/2].
Samme dag [16/3] havde gårdmand i Hvessinge Ole Jensen og
hustru Karen Christensdatter en søn til dåben, navnet C h ri
sten . Kirsten, Niels Andersens kone, bar det, Ane Marie Chri
stensdatter, husmand Christian Johansen, gårdmand Rasmus
[Jen]sen og [mangler]. [Født i ugen tilforn].
Mariæ Bebudelsesdag, den 23. marts, havde husmand i Eibye
Andreas Hermannsen og hustru Inger Oledatter deres datter
til dåben, kaldet In g e b o rg . Gårdmand i Glostrup by Peder
Hansens kone bar det, Ole Jürgen ibidem hans datter Maren,
farbroderen, Esckild Hermandsen, ibidem, husmand Poul Jen
sen i Eibye. [Født 16/3].
Palmesøndag, den 30. marts, havde gårdmand i Avedøre Hans
Andersen og hustru Magrethe Jensdatter et barn til dåben,
kaldet H ans. Præstekonen bar det, Anne Olsdatter, hendes
fader Ole Sørensen, Peiter Andersen og Peder Olsen ibidem
var faddere. [Født 1/3].
3. søndag efter påske, den 27. april, lod Lars Andersen, udflyt
ter i Hvessinge, og hustru Johanne Christensdatter døbe en
datter, M aren. Madame Koops fra København bar det, jomfru
M. C. Jensen ibidem, hr. Carl Krum i Generaltoldkammeret,
hr. Christian Jensen i Hof- og Statsretten, begge fra Køben
havn, og gårdmand Niels Andersen i Hvessinge var faddere.
Den 18. maj, 6. søndag efter påske, lod husmand i Eibye Lars
Jensen og hustru Ingeborg Hansdatter døbe en søn, kaldet
L a rs. Præstekonen madame Schouboe bar ham, gårdmand i
Eibye Anders Andersens datter Dorothe, husmand i Eibye Jo
hannes Olsen, Peder Kristensen og Kasper Mortensen, alle der
af byen, var faddere. [Født 12/5].
Den 20. juli lod husmand i Eibye Niels Jensen og hustru Karen
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Jensdatter døbe en datter, In g e b o rg . Præstekonen madame
Schouboe bar hende, Maren Jensdatter, til gårdmand ibidem
Christen Sørens, husmand Christen Pedersen, gårdmand Johan
Povelsen, husmand Peder Larsen, alle der af byen, var faddere.
[Født 17/7].
Den 11. søndag efter trin., den 17. august, lod husmand og bød
ker Peder Andersen i Glostrup og hustru Maren Mikkelsdatter i
Glostrup deres hjemmedøbte datter M arie C h ris tia n e s dåb
confirmere. Præstekonen madame Schouboe bar barnet, Sidse
Pedersdatter af Glostrup, Poul Jacob Poulsen af Brøndbyevester, gårdmændene Jens Nielsen og Peder Ibsen af Glostrup var
faddere. [Født 10/7].
Dom. 15. post trin., den 14. september, døbtes gårdmand i Eibye
Christopher Knudsen og hustrus Kirsten Sørensdatters barn,
M a rg re th e . Gårdmand i Eibye Anders Andersens kone bar
det, mosteren Margrethe Sørensdatter ibidem, gårdmand An
ders Andersen i Eibye, Rasmus Jensen i Hvessinge og gård
mand i Skovlunde Niels Andersen var faddere. [Født 8/9].
Dom. 19. post trin., den 12. oktober, confirmeredes gårdmand i
Glostrup Jens Nielsens og hustru Dorothe Andersdatters tilforn
hjemmedøbte søn, N iels. Gårdmand i Eibye Anders Andersens
kone bar ham, fasteren Karen Nielsdatter fra Brøndbyevester,
Anders Andersen i Eibye, stiffaderen i Brøndbye Hans Jensen
og smeden i Glostrup Lars Christensen var faddere.
Dom. 20. post trin., den 19. oktober, confirmeredes husmand i
Glostrup Friderik Jensen og hustru Benthe Nielsdatter deres
hjemmedøbte barns dåb. Barnets navn K aren . Gårdmand i
Glostrup Peder Hansens kone bar det, gårdmand Peder Olsens
i Avedøre hans datter Susanne holdt huen, fornævnte Peder
Olsen, fornævnte Peder Hansen og husmand og forpagter Chri
sten Olsen i Glostrup var faddere.
Dom. 3. advent, den 14. december, lod jordeier og skomager i
Eibye Christen Pedersen og hustru Giertrud Andersdatter døbe
en datter, kaldet A nne. Præstekonen madame Schouboe bar
barnet, Anders Andersens datter ibidem Dorothe Andersdatter,
gårdmand Christen Jensen, Christen Sørensen og husmand
Niels Jensen, alle der af byen, var faddere. [Født 9/12].
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1807
1 Den 11. januar, 1. søndag efter helligtrekongersdag, døbtes
husmand i Hvessinge Lars Pedersens og hustru Maren Johans
datter deres søn, C h ris te n . Skolelæreren Jespersens kone bar
ham, faddere: skolelærer Jespersen, gårdmand Lars Pedersen,
smeden Morten Johansen og Kirsten Johansdatter, alle af byen,
var faddere. [Født 6/1],
2 1. søndag i fasten, den 15. februar, blev gårdmand i Hvessinge
Rasmus Jensens og hustru Mette Sørensdatter deres hjemmedøbte søns, P e d e rs, dåb confirmeret — gårdmand i Eibye
Christopher Knudsens hustru bar ham, gårdmand i Avedøre
Ole Sørensens datter Ane, Ole Sørensen, Christopher Knudsen
og Niels Christiansen var faddere. [Født 7/1].
3 3. søndag i fasten, den 1. marts, lod gårdmand i Eibye Mads
Pedersen og hustru Anne Christiansdatter deres hjemmedøbte
søns, H ans, hans dåb confirmere. Præstekonen madame Schouboe bar ham, gårdmand i Herlev Lars Pedersens datter, svoge
ren Peder Christiansen, farbroderen Jens Nielsen og farbrode
ren Christen Andersen, alle på Islev Mark, var faddere. [Født
13/1].
4—5 3. søndag efter påske, den 19. april, lod husmand og jordbruger
i Hvessinge Jacob Ditlefsen og hustru Ellen Sørensdatter døbe
tvillinger, kaldet S ø ren og Sidse. Madame Jespersen holdt
sønnen, gårdmand gamle Peder Pedersens kone holdt datteren
over dåben, af øvrige faddere var: gårdmænd ibidem Rasmus
Jensen, fornævnte Peder Pedersen, skoleholder Jespersen, gård
mand ibidem Niels Andersen, Ane Pedersdatter hos Rasmus
Jensen og Sidse Andersdatter hos Peder Pedersen var faddere.
[Født 12/4 og 13/4],
6 Den 3. maj lod gårdmand i Eibye Christen Sørensen og hustru
Karen Pedersdatter døbe en søn navnet Jen s. Gårdmand ibidem
Christopher Knudsens kone bar ham, Margrethe Sørensdatter,
Christen Jensen, gårdmand ibidem Christen Pedersen, husmand
og gårdmand Anders Andersen var faddere. [Født 28/4].
7 1. søndag efter trin., den 31. maj, lod jordbruger i Glostrup
Peder Nielsen og hustru Kirsten Pedersdatter deres forhen
hjemmedøbte søn, A n d e rs, hans dåb confirmere. Mosteren fra
Balderup, Marie, bar det. Dorothe Pedersdatter fra Brøndby-
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vester, gårdmand Peder Ibsen, Morten Olsen, Anders Ibsen,
alle af Glostrup, var faddere.
Samme dag [31/5] husmand i Glostrup by Anders Pedersens
hustru introduceredes efter dødfødt barn.
Første søndag efter trin., den 31. maj, lod gårdmand i Avedøre
Lars Pedersen junior og hustru Anne Pedersdatter deres søns,
Oles, hjemmedåb confirmere. Spekhøker i Kiøbenhavn Hedevig
Marie Larsen bar det, mosteren Susanne Pedersdatter, gård
mand Peder Olsen, Ole Søren og farbroderen Jens Pedersen var
faddere.
4. søndag efter trin. [21/6] lod jordbruger i Hvessinge Hans
Nielsen og hustru Maren Nielsdatter deres hjemmedøbte datter
K irs te n s hjemmedåb confirmere. Spekhøker i Kiøbenhavn
Søren Hansens kone bar hende, fasteren i Eibye Johanne Pe
dersdatter, gårdmand Ole Hansen, Niels Pedersen, gårdmand i
Eibye Per Larsens søn og morbroderen husmand i Eibye Hen
rich Zachariasen var faddere. [Født 7/5, hjemmedøbt 16/5].
Den 21. juni, 4. søndag efter trin., lod inderste i Eibye Zacha
rias Henriksen og hustru Maren Sørensdatter døbe en søn nav
net S øren. Præstekonen madame Schouboe bar ham, Dorthe
Andersdatter, gårdmand Anders Andersen, Christen Sørensen
og Henrik Zachariasen var faddere. [Født 20/6].
Den 5. søndag efter trin., den 28. juni, blev skolelærer i Aved
øre Gildberg og hustrus Ane Kirstine Hellesens datter A nne
M a rg re th e s hjemmedåb confirmeret. Præstekonen, madame
Schouboe, bar det, gårdmand i Glostrup Anders Ibsens datter
Marie, gårdmænd i byen Peder Olsen, Hans Andersen, unge
Lars Pedersen var faddere. [Født 22/4].
Den 8. søndag efter trin., den 19. juli, blev husmand i Hvessinge
Niels Jacobsen og hustru Sidse Pedersdatter deres den 9. maj
fødte, den 10. ejusdem hjemmedøbte datter, D o ro th e s, hjem
medåb confirmeret. Hr. toldbetjent Lorentzens kone fra Kiø
benhavn bar hende, fasteren Abelone Jensdatter, gårdmændene
af byen: gamle Peder Pedersen, Jens Nielsen og Hans Poulsen
var faddere.
Den 2. august lod gårdmand i Hvessinge Søren Christensen og
hustru Johanne Andersdatter deres den 24. juni hjemmedøbte
søn, N iels, hans dåb i kirken confirmere. Niels Christiansens
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kone bar ham, fasteren Karen Christensdatter, Niels Christian
sen, Hans Hansen, Lars Pedersen ibidem var faddere. [Født
21/6].
Introduceret samme dag gård udflytter i Avedøre Niels Olsens
kone efter dødfødt barn.
Den 9. august, 11. søndag efter trin., lod gårdmand [i margin:
Hans Andersen] i Avedøre og hustru Margrethe Jensdatter
døbe en søn, P e d e r, eller retter hjemmedåben confirmeret.
Spekhøker i Kiøbenhavn Christian Matthisens kone bar barnet,
Sidse Mortensdatter fra Vallensbæk, Morten Larsen, gårdmand
fra Vallensbæk, sognefoged Peder Olsen og Peiter Andersen var
faddere. [Født 20/6, hjemmedøbt 2/7].
11. søndag efter trin., den 9. august, lod husmand og indsidder
i Glostrup, skomager Hans Jensen og hustru Kirsten Holgersdatter deres datter J o h a n n e ’s hjemmedåb confirmere. Gård
mand ibidem Peder Hansens kone bar det, og sammes datter
Sidse, Peder Hansen, Jens Nielsen og bødkeren Peder Andersen
var faddere. [Født 21/6, hjemmedøbt 24/6].
12. søndag efter trin., den 16. august, blev inderste og daglønner
i Avedøre Peder Larsen og hustru Ellen Jensdatters sidstfødte
datter J o h a n n e ’s hjemmedåb confirmeret. Madame Schouboe,
præstekonen, gårdmand Ole Sørens datter Bodil, hendes fader,
Hans Andersen ibidem var faddere. [Født 3/7, hjemmedøbt
11/7].
Den 4. oktober lod skolelærer i Hvessinge Jespersen og hustru
Kirstine Clausen døbe sin søn ved navn J e n s P e te r. Niels
Christiansens kone ibidem bar ham, faderens søsterdatter i
Brøndbyøster Mette Pedersdatter, Niels Christiansen, smeden
Morten Johansen og svogeren Peder Larsen fra Brøndshøi var
faddere. [Født 15/8].
21. søndag efter trin., den 18. oktober, lod husmand i Eibye
Peder Larsen og hustru Birthe Jensdatter en datter døbe nav
net K aren . Gårdmand Hans Rasmussens kone bar hende, Dor
the Andersdatter ibidem, gårdmand Niels Jensen, Anders An
dersen og Ole Bonaventsen ibidem var faddere. [Født 25/9].
Allehelgensdag, den 1. november, lod gårdmand på Hvessinge
Mark Ole Jensen og hustru Karen Christensen døbe en datter
K aren . Gårdmand Rasmus Jensens kone bar hende, Anne Ma-
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rie hos stiffader en Christian Johansen, gårdmand Rasmus Jen
sen, Peder Pedersen senior, Peder Olsen husmand, alle af Hvessinge, var faddere. Men gårdmand Niels Andersens kone bar
barnet.
25. søndag efter trin., den 15. november, lod gårdmand i Aved
øre Peder Larsen og hustru Sidse Andersdatter deres den 17.
september hjemmedøbte datter M e tte s hjemmedåb confirmere.
Præstekonen madame Schouboe bar hende, mosteren Ester, svi
gerfader Anders Pedersen, svogeren gårdmand Ole Larsen,
Wridsløsemagle, gårdmand Jens Hansen ibidem var faddere.
[Født 14/9].
Samme dag [15/11] døbt et uægte barn, hvis moder Anne Marie
Jürgensdatter på sin vej herforbi til Kjøbenhavn blev overfal
den af fødselssmerter og gjorde barsel på gaden, hun blev da
straks bragt i hus og videre forsørget. Som barnefader navngav
hun den med hende følgende skomagersvend fra Kjøbenhavn
Ole Olsen, der og tilstod sandheden af hendes angivende og
sagde, at han ville ægte hende, såsnart de kom til Kjøbenhavn
— begge medbragte skudsmål fra H. Miinthe, degn i tugthuset
på Christianshavn, hvor de begge havde communiceret i efter
året 1806. E fter det pass, de førte med sig, havde han efter
Cronborg amts birketingsdom været inddømt i forbedringshuset
på 5 år, og endvidere efter Sjællandske landstings dom på 2 år,
men nu efter udstået straf frigiven og forfundt] passe til
Eshrum. — Barnets navn var Ole. Gjordmoderen, Friderike
Elizabeth Steenbye bar det, Martine Dohm, gårdmændene Pe
der Ibsen og søn Peder samt gårdmand Jens Nielsen var fad
dere. [Født 10/11].
Samme dag [15/11] døbt end et uægte barn, hvis moder Birthe
Johansdatter, kommende fra tjeneste hos gårdmand i Hersted
øster Christopher Hansen, angav som barnets fader landsoldat
Peder Nielsen, tienende hos samme mand, nemlig Christopher
Hansen. Barnefaderen er gift, men lever adskilt fra konen,
som er i Kjøbenhavn. Skolelærer Jespersens kone bar barnet,
gårdmand i Hvessinge Lars Pedersens datter Birthe, hendes
fader Lars Pedersen og Per Holgersen hos præsten var faddere.
Søndag efter jul, den 27. december, lod husmand i Glostrup
Christen Hansen, hugger, og hustru Dorothe Holgersdatter de-

Dåb 1807-08

655

res datter, M ette, døbe. Sognefogden Per Hansens kone bar
hende, hendes søster Kirsten Nielsdatter fra Avedøre, sogne
foged Per Hansen, gårdmand Lars Nielsen og Rasmus Jürgen
var faddere. [Født 21/11].

1808
1 Dom. sexagesima, den 21. februar, lod husmand i Eibye Lars
Mogensen og hustru Berthe Hansdatter døbe en datter navnet
K aren . Gårdmand Hans Rasmussens kone bar barnet, Dorothe
Anders Andersens datter, gårdmand Hans Rasmussens, Clemens Mogensen fra Avedøre, gårdmand Anders Andersen var
faddere.
2 Fastelavnssøndag, den 28. februar, blev tjenestekarl og soldat
Hans Nielsen og Sidse Pedersdatter deres ved slutningen af
forrige år fødde og siden hjemmedøbte datters, A nnes, hjemmedåb confirmeret. Mosteren fra Ballerup, Marie, bar det,
Dorothe Pedersdatter fra Brøndbyvester, gårdmand Jens Niel
sen, Peder Hansen fra Brønbyvester og Anders Hansen i Balle
rup var faddere.
3 Den 6. m arts lod gårdmand i Hvessinge Rasmus Jensen og
hustru Mette Sørensdatter deres hjemmedøbte datter A n n es
dåb offentlig confirmere. Forpagter Niels Christiansens kone
bar det, Anne Olsdatter i Avedøre, Niels Christiansen, Ole Sø
rensen og Christopher Knudsen var faddere. [Hjemmedøbt den
29. januar].
4 Den 17. m arts blev Ellen Peitersdatters, Hans Sørensens i
Avedøre separede kones uægte hjemmedøbte søns, P e ite rs ,
hjemmedåb confirmeret. Moderen selv bar det, Bodil Hansdat
ter hos præsten, broderen Jürgen Peitersen og Albrechtsen var
faddere, kromanden i byen, Niels Pedersen, blev angiven som
barnefader. [Født d. 10. februar, hjemmedøbt d. 15.].
5 [7 margin: S ø ren . Gårdmand i Hvessinge Peder Pedersen
juniors søn fød og hjemmedøbt den 1. april]. Benævnte Søren
død 5 dage efter hjemmedåben.
6 Den 10. april, palmesøndag, lod gårdmand i Glostrup Anders
Andersen i Glostrup sin førstefødte søn S ø re n s hjemmedåb
confirmere i kirken. Madame Marie Elizabeth Jensen fra Kjøbenhavn bar barnet, Marie, fasteren, gårdmand Peder Ibsen,
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Morten [01] sen og Peder Hansen var faddere. [Født 20/2,
hjemmedøbt 17/3].
[/ margin angives moderens navn til Anne Andersdatter, des
uden barnets navn til P eder, medens navnet Søren i teksten er
indtegnet i en firkant].
2. påskedag, den 18. april, døbtes Niels Pedersen, en søn af
gårdmand i Eiby Peder Larsen, og hustru Johanne Christensdatter deres søn, P e d e r. Gårdmand i Glostrup Morten Olsens
kone bar det, fasteren Johanne Pedersdatter, gårdmand Niels
Nielsen, Peder Larsen og Christen Hansen var faddere. [Født
14/4].
2. pinsedag, den 6. juni, døbtes i kirken et uægte barn ved navn
M a rg re th e . Moderen, den ugifte på forstanden svage Susanna
i Avedøre hos gårdmand Hans Pedersen, angav barnefader
gårdmand ibidem Ole Sørensen. Præstekonen bar barnet, K ir
sten Olufsdatter fra Brøndbyøster, gårdmand Hans Pedersen
og præstens karl Anders var faddere.
7. søndag efter trin., den 31. juli, døbtes husmand og jordbruger
i Hvessinge Per Olsens og hustru Dorothe Johansdatters barn,
G unnild. Niels Christiansens kone bar det, Sidse Niels An
dersdatter ibidem, Jens Nielsen, Niels Andersen og Niels Chri
stiansen, alle gårdmænd i byen, var faddere. [Født 25/6].
Den 18. september døbtes skomager i Hvessinge Jens Nielsens
og hustru Ane Frideriksdatters søn [i margin dåbsnavnet:
Ole] født 12. september. Skoleholder Jespersens kone bar ham.
Johanne Truelsdatter hos Søren Cristensen, gårdmand Søren
Christensen, gamle Per Persen og husmand Ole Jürgen her i
byen var faddere.
23. søndag efter trin., den 20. november, døbtes husmand og væ
ver samt ringer i Glostrup [i margin: Hans Jürgens] og hustru
Margrethe Hansdatter deres søn J ü rg e n . Anne sognefoged Per
Hansens bar barnet, Marie Anders Ibsens datter, sognefoged
Per Hansen, Christen Hansen hugger og bedstefaderen Hans
Nielsen var faddere. [Født [tal udeladt] oktober].

1809
1Dom. septuagesima, d. 29. januar, døbtes [svensker] inderste i
Hvessinge Anders Olsen og hustru Abelone Jensdatter deres
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barn ved navn N ie ls A n d e rse n . Skolelærer Jespersens enke
bar ham, gårdmand Hans Povelsens datter Dorthe, Peder Pe
dersen, den ældre Hans Poulsen, Niels Jacobsen og Jens Nielsen
var faddere.
1. søndag i fasten, den 19. februar, husmand i Glostrup Anders
Pedersens og hustrus Anne Andersdatters datter A n n es hjemmedåb confirmeret. Fogeden Peder Hansens kone bar det, mo
steren Marie, Peder Hansen, Anders Andersen og Morten Olsen
var faddere. [Hjemmedøbt 13/1].
Mariæ bebudelsesdag, den 19. marts, døbtes skomager i Glo
strup Hans Jensens [i margin: og Kirsten Holgerdatt ers] søn
Jen s. Fogden Peder Hansens kone bar ham, datteren Sidse,
fogden, faderen, gårdmand Jens Nielsen og Mads Pedersen fra
Rødovre var faddere. [Født 8/2].
Mariæ bebudelsesdag, den 19. marts, døbtes husmand og jord
bruger i Hvessinge Niels Jacobsens [i margin: og hustru Sidse
Pedersdatters] datter B irth e . Gårdmand Per Persens kone bar
hende, Ingeborg Per Olsens, gårdmand ibidem Hans Poulsen,
gamle Per Persen og Jens Nielsen var faddere.
2. påskedag, den 3. april, døbtes husmand i Avedøre Lars Lar
sens og Birthe Jürgensdatters søn, L a rs. Præstekonen bar det,
gårdmand Anders Pedersens datter Ellen, Peder Larsen fra
Hvidovre, gårdmand Søren Pedersen og jordbruger Peder Niel
sen ibidem var faddere.
2. påskedag, den 3. april, døbtes gårdmand i Avedøre unge Lars
Pedersen og hustru Anne Pedersdatters datter, A pelone. Ma
dame Hedevig Marie Larsen fra Kiøbenhavn bar hende, mo
steren Susanne ibidem, morfaderen Peder Olsen, gårdmand
Jens Pedersen og Ole Sørensen ibidem, faddere.
2. søndag efter påske, den 16. april, døbtes husmand i Avedøre
afdøde Peder Larsens og hustru Ellen Jensdatters barn, P ed er.
Præstekonen bar ham, Ole Sørensdatter, Anne, gårdmand Hans
Knudsen, Ole Sørensen og farbroderen Knud Larsen var fad
dere.
Den 30. april introducerede Søren Møllersvends i Glostrup hans
kone efter sin hjemmedøbte med læger fra Kiøbenhavn i fødse
len fremhjulpne søn, P e d e r, 1 dag gammel.
Den 7. maj døbtes i Glostrup kirke gårdmand Jens Nielsens og
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hustru Dorothe Andersdatters barn, K irs te n . Karen Larsdatter fra Thostrup Mark, Karen Nielsdatter fra Brøndbyvester,
Rasmus Andersen, gamle Anders Andersen i Eibye og Hans
Jensen i Brøndbye var faddere.
5. søndag efter trin., den 2. juli, blev gårdudflytter på Avedøre
Mark Peder Larsens hustru introduceret efter sit dødfødte
barn.
Den 30. juli, 9. søndag efter trin., døbtes gårdmand i Hvessinge
Rasmus Jensens [i margin: og hustru Mette Sørensdatters]
datter M a g re th e . Niels Christiansens kone ibidem bar barnet,
Anne Olufsdatter fra Avedøre, hendes fader Ole Sørensen, Niels
Christensen og gårdmand Christopher Knudsen fra Eibye var
faddere.
Den 6. august husmand i Glostrup Hans Mortensens kone in
troduceret efter dødfødt barn.
Den 17. september, 16. søndag efter trin., døbtes gårdmand i
Eibye Christopher Knudsens [i margin: og hustru Kirsten Sø
rensdatters] søn, N iels, eller retter blev hans hjemmedåb confirmeret. Gårdmand Hans Rasmussens kone ibidem bar ham,
mosteren Margrethe Sørensdatter, Hans Rasmussen ibidem,
farbroderen fra H arrestrup Anders Knudsen og gårdmand i
Hvessinge Rasmus Jensen var faddere. [Hjemmedøbt 6/8].
24. søndag efter trin., den 12. november, døbtes gårdmand i
Eibye Mads Pedersens og hustru Anne Christensdatters søn,
L a u rs, eller blev hans hjemmedåb confirmeret. Præstekonen
bar ham, Susanne Laursdatter fra Vandløse, Jens Nielsen på
Islev Mark, Per Christiansen og Christen Andersen på Islev
Mark var faddere. [Født 22/10].
2. [skal være 5.] adventssøndag, den 17. september, døbtes
[ulæselig] bruger i Glostrup Peder Nielsens og hustru Kirsten
Pedersdatters datter, A nne. Anne Peder Hansens fogedkonen,
Johanne Moi-ten Olsens, Peder Ibsen, Morten Olsen og Anders
Andersen fra Ballerup var faddere.

1810
1Den 7. januar døbte rytter Hans Nielsens og Sidse Pedersdat
ters i Glostrup deres søn, N iels. Fogdens kone bar ham, Do
rothe, Per Hansens fra Brøndbyvester, gårdmand Jens Nielsen,
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svogeren Per Nielsen og Lars Christensen fra Glostrup var
faddere. [Født 6 uger tidligere].
1. [skal være 2.} søndag efter Hellig 3 konger, den 14. januar,
døbtes Ole Larsen, daglønner, og hustru Maren Christensdatters barn, A nne K irs tin e . Gjordemoder Steenbye bar hende,
Ane, tjenende hos gårdmand i Avedøre, Lars Pedersen, gård
mand i Brøndbyøster Carl Nielsen, Jeppe Pedersen og Christen
Hansen i Avedøre var faddere.
3. søndag efter Hellig 3 kongersdag, den 21. januar, døbte hus
mand i Eibye Niels Jensen og hustru Karen Jensdatter deres
søn, P e d e r. Madame Schouboe bar ham, Dorthe Andersdatter,
Peder Larsen, Christen Pedersen og Lars Christensen var
faddere.
5. søndag efter Hellig 3 kongersdag, den 4. februar, døbtes
gårdmand i Avedøre Jens Pedersens og hustru Dorthe Hans
datters søn, Søren, fød den 22. december 1809. Madame Sø
rensen fra Kjøbenhavn, Sara Jensdatter ibidem, gårdmand i
byen Lars Pedersen, Christen Rasmussen fra Vallensbæk og
Hans Christensen fra Tranegilde var faddere.
Dom. septuagesima, den 18. februar, døbtes husmand i Eibye
Poul Jensens smeds datter, A nne. Faster Gjertrud bar, Johan
Poulsens datter Ane, Jacob Ditlefsen, Hvessinge, Lars Eriksen
og Per Poulsen gårdmænd ibidem var faddere.
Samme dag [18/2] skolelærer i Avedøre Gildbergs [i margin:
og hustru Anne Kirstine Hellesens'] tvillinger, Ole S iv e r t og
M arie K irs tin e . Provstinde Hammond bar ham, præstekonen
Schouboe hende, Ester Andersdatter, Ester Klausdatter, Hans
Henrik Gildberg, skomagermester Bjerregaard fra Kjøben
havn, Hans Madsen fra Ishøi.
Fastelavns søndag, den 4. marts, døbtes gårdmand i Hvessinge
Ole Jensens og hustru Karen Christensdatters søn, C h riste n .
Gårdmand Niels Andersens kone ibidem Kirsten bar ham, Anne
Marie Christensdatter, mosteren, Christen Johansen, gamle Per
Persen og Peder Olsen yngre var faddere.
Fastelavns søndag, den 4. marts, døbt gårdmand i Eibye Chri
sten Sørensens og Karen Pedersdatters søn, A n d ers. Gård
mand ibidem Christopher Knudsens kone bar det, Margrethe
Sørensdatter ibidem, Christen Jensen, Rasmus Stensen og An
ders Andersen ibidem faddere.
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10 1. søndag i fasten, den 11. [marts], døbte gårdmand i Glostrup
Anders Andersens og hustru Ane Mortensdatters datter, J o 
h an n e. Ane Per Hansens kone bar hende, mosteren Johanne,
Morten Olsen, Svend Olsen og Morten Johansen i Hvessinge
var faddere.
11 2. søndag i fasten, den 18. marts, døbtes gårdmand i Eiby Niels
Pedersens og hustru Johanne Christensdatters datter, K ir 
sten. Gårdmand ibidem Christopher Knudsens kone bar hende.
Margrethe Hans Rasmussens og gårdmændene ibidem Christen
Jensen og Rasmus Christensen og [kort ophold i teksten] var
faddere.
12 Den 25. m arts døbtes forpagter Niels Christiansens i Hvessinge
hans søn, C h ris te n . Madame Petersen fra Kjøbenhavn bar
ham, madame Christensen ibidem, Peder Jensen Maigaard
Chapitain, Lars Jensen Holm ibidem og Lars Pedersen, Hves
singe, faddere.
13 1. april, midfastesøndag, døbtes gårdmand i Eibye Hans Ras
mussens og hustru Karens søn, A n d e rs. Gårdmand Kirsten
Christophers bar det, Karen søsteren, gårdmændene Chri
stopher Knudsen, Niels Pedersen og Anders Andersen var fad
dere.
14 1. april, midfaste, confirmeredes indsidder i Hvessinge Chri
sten Rasmussens og hustru Anne Pedersdatters søn P e d e rs
hjemmedåb. Forpagter Niels Christiansens kone bar ham, Niels
Andersens datter Sidse, gamle Per Pedersen, Rasmus Jensen,
Lars Pedersen, faddere.
15 Palmesøndag, den 15. april, confirmeredes gårdudflytter på
Glostrup Mark Anders Albrectsens og hustru Ellen Olsdatters
datter B irth e s hjemmedåb. Møllerens kone i Thostrup Valbye
bar hende, fasteren Mette Albrechtsdatter, gårdmand Jens
Nielsen, smeden Lars Christensen og farbroderen Peder Poul
sen fra Hvessinge var faddere.
16 2. søndag efter påske, den 6. maj, døbtes [i margin: husmand
og] skrædder i Hvessinge Søren Pedersen og Ellen Rasmusdatters søn, R asm us. Forpagter Niels Christiansens kone bar
ham, Birthe Larsdatter, gamle Peder Pedersen, skolelæreren og
Søren Christensen ibidem, faddere.
17 3. søndag efter påske, den 13. maj, døbtes gårdmand i Eibye
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Andreas Hermannsens og hustru Inger Olsdatters barn, K nud.
Fogeden Peder Hansens kone bar ham, Ane Jensdatter ibidem,
gårdmand Christopher Knudsen ibidem, farbroderen Eskild
Hermannsen og Christen Olsen var faddere.
18 4. søndag efter påske, den 20. maj, døbtes husmand i Glostrup
og hugger Christen Hansens og hustru Dorthe Holgerdatters
barn, A nne. Præstekonen bar hende, Kirsten Nielsdatter i
Brøndbyøster. Fogeden Peder Hansen, Jens Nielsen og Rasmus
Jürgensen ibidem var faddere.
Gårdmand på Avedøre Mark Peder Larsens hustru efter død
født barn introduceret 2. pinsedag [11/6].
19—20. 6. søndag efter trin., den 29. juli, døbtes jordbruger i Hvessinge Jacob Ditlefsens og hustru Ellen Sørensdatters tvillinger,
S ø ren og Sidse. Madame Jespersen, Niels Christiansen for
pagters kone ibidem bar børnene, Margrethe Nielsdatter, Ma
ren Christensdatter holdt huen. Niels Christiansen, Per Pe
dersen senior, Poul Jensen, skolelærer Petersen var faddere.
[Født 21. juni oghjemmedøbt straks],
21 Den 23. september confirmeredes gårdmand i Hvessinge Ras
mus Jensens og hustru Mette Sørensdatters datters, M a rg re 
th e s, hjemmedåb. Præstekonen bar det, Anne Ole Sørens af
Avedøre, Ole Sørensen ibidem, Christen Rasmussen, svigersøn
nerne, skoleholderen var faddere.
22 Den 21. søndag efter trin., den 11. november, døbtes ældre Pe
der Pedersen i Hvessinge og hustru Anne Jacobsdatter deres
søn, P e d e r. Madame Marie Lorens fra Kjøbenhavn bar det,
hendes datter fra Kjøbenhavn, gårdmand Lars Pedersen, skole
læreren, Jens Nielsen var faddere.
23 Poul, jordbruger i Hvessinge Per Poulsens søn hjemmedøbt
den 12. december og død dagen derefter.

1811
1 Sexagesima, den 17. februar, døbtes et uægte barn ved navn
P e d e r. Moderen Anne Marie Christensdatter i Hvessinge an
gav som barnefader Peder Larsen, søn af gårdmand Lars Pe
dersen ibidem, men som nægter det under eds tilbud. Præste
konen bar ham, Maren Pedersdatter ibidem, gårdmand Peder
Olsen, Christen Johansen og Kristen Rasmussen var faddere.
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2—3 Mariæ bebudelsesdag, den 31. marts, døbtes hjulmand i Eibye
Zacharias Henriksens og hustrus Maren Sørensdatters tvillingebørn ved navn H a n s og M aren. Præstekonen bar sønnen, og
skoleholder Jespersens enke bar pigen. Dorothe Andersdatter,
Anders Andersen, Niels Pedersen, Anders Christensen og Chri
sten Pedersen var faddere.
Samme dag [31/3] husmand i Avedøre Clemens Mogensens hu
stru efter dødfødt barn introduceret.
4 Samme dag [31/3] døbtes jordbruger i Hvessinge Niels Jacob
sen og hustru Sidse Pedersdatters datter ved navn M aren.
Kjælderkone fra Kjøbenhavn Dorothe Sørensdatter bar barnet.
Mette Hans Poulsens, Peder Pedersen senior, Christen Poulsen,
Jens Nielsen, alle fra Hvessinge, var faddere.
5 Palmesøndag, den 7. april, døbtes gårdmand på Avedøre Mark
Peder Larsen og hustru Sidse Andersdatter deres søn, L ars.
Præstekonen bar ham, mosteren holdt huen, Anders Pedersen,
Jens Pedersen, Hans Knudsen var faddere.
6 Samme dag [7/4] døbtes vægter fra Kjøbenhavn Niels Olsens
enke i Hvessinge Sidse Ditlefsdatter [i margin barnets navn:
B odil]. Madame Jespersen bar det, Niels Jacobsens væverpige
Ane Jensdater, Anders Hansen, Niels Andersen var faddere.
7 2. påskedag, den 15. april, døbtes Søren Møllersvends og hustru
Anne Maries søn, P e te r E rik se n . Præstekonen bar ham, jom
fru Petersen, fogden Per Hansen, Rasmus Andersen og smeden
Engelbrectsen var faddere.
8 Den 4. juli døbtes gårdmand Peder Ibsen i Glostrup hans svi
gersøn, rytter Hans Nielsen og hustru Sidse Pedersdatters søn,
N iels. Fogdens kone bar ham, Bodil Andersdatter fra Balle
rup, fogden Jens Nielsen og gårdmand Peder Hansen fra
Brøndbyvester var faddere. [Født 13/4].
9 6. søndag efter trin., den 21. juli, døbtes unge gårdmand i Aved
øre Lars Pedersen og hustru Anne Pedersdatters søn, Søren.
Præstekonen bar ham, søsteren Bodil Pedersdatter, fogden Pe
der Olsen, Jens Pedersen og degnen i Brøndbyvester, faddere.
10 11. post trin., den 25. august, døbtes husmand i Eiby Anders
Christensens [i margin: og hustru Karen Henrikdatters] søn,
C h riste n . Præstekonen bar ham, Ellen fra Skovlunde, gård
mand Niels Persen, Rasmus Christensen, Zacharias Henriksen,
broderen Lars Christensen var faddere.
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11 Den 8. september døbtes Christopher Knudsens [i margin: og
hustru Kirsten Sørensdatters] søn, R asm us. Gårdmand Hans
Rasmussens kone bar ham, og datteren Karen, Hans Rasmus
sen, Rasmus Jensen og Rasmus Andersen i Glostrup var fad
dere — egentlig blev barnets hjemmedåb confirmeret 6 uger
efter fødselen. [Hjemmedøbt 5/8].
12 Den 15. september døbtes inderste i Hvessinge Peder Pedersens
[i margin: og Maren Christensens] barn, C h ris te n . Præste
konen bar ham, Maren Larsdatter fra Brøndbyøster, gård
mand Hans Hansen, Søren Christensen og Lars Pedersen, fad
dere.
13 Den 6. oktober husmand i Glostrup Friderik Jensens og hustru
Bente Eriksdatters datters, A nnes, dåb offentlig i kirken con
firmeret. Anne Per Hansen og datter Ane, gårdmand Per Han
sen, Rasmus Andersen og smeden Jens Engelbrectsen, faddere.
14 Samme dag, den 6. oktober, døbtes forrige fuldmægtig ved Ge
neral Toldkammeret nu pensjonist H. Boisens og Ingeborg Pedersdatters søn, Jacob. Madame Marie Margrethe Riisbrecht
fra Kjøbenhavn bar ham, jomfru Sophie Kyckler, inspecteur
Christian Berg, snedkermester Christian Kyckler, fuldmægtig
Johannes Christian Riisbrecht var faddere.
15 Den 20. september døbtes gårdmand i Hvessinge Peder Olsens
og hustru Karen Christensdatters barn, D o rth e . Fasteren fra
Valdbye Berthe Olsdatter bar det, Margrethe Pedersdatter,
husmand Christian Johansen, Ole Olsen i Riesbye og Hans Jen
sen var faddere.
16 Den 20. søndag [efter trinitatis, 27/10] døbtes klokker Hans
Jiirgensen og hustru Margrethe Hansdatters datter, Jo h an n e .
Præstekonen bar det, Ane Per Hansens, Peder Hansen, Jens
Engelbrectsen og Rasmus Andersen, alle af Glostrup, var fad
dere.
17 Den 10. november døbtes daglønner og inderste Magnus Jona
sen og hustru Maren Hansdatter i Hvessinge deres datter,
K irs te n . Ane Peder Hansens bar barnet, Johanne Søren Chri
stensens, Peder Hansen, Søren Christensen, skræder Peder Ol
sen var faddere.
18 1. advents søndag, den 1. december, døbtes husmand i Eibye
Peder Larsens og hustru Birthe Jensdatters søn, Jen s. Præste-
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konen bar ham, Karen Hans Rasmussens, Christen Johansen,
Christopher Knudsen og Lars Christensen, faddere.
19 Søndag den 29. december døbtes gårdmand i Glostrup Rasmus
Andersens og hustrus Sidse Pedersdatters barn, M aren. Præ
stekonen bar det, Karen Hans Rasmussens, Hans Rasmussens
[slægt] fra Eibye, sognefogden Peder Hansen, gårdmand Chri
stopher Knudsen var faddere.

1812
1 Den 1. marts døbtes gårdmand i Glostrup Anders Andersens
og hustru Anne Mortensdatters søn, Jen s. Præstekonen mada
me Schouboe bar ham. Johanne Mortensdatter, Peder Ibsen,
Peder Hansen og Svend Olsen var faddere.
2 2. søndag efter påske, den 12. april, døbtes der i Eibye gård
mand Hans Rasmussens og hustru Karen Jürgensdatters hjem
døbte datter c: retter fik hjemdåben offentlig bekræftiget.
Barnets navn M a rg re th e . Kirsten Christophers bar hende,
gårdmand Christopher Knudsen, Rasmus Andersen, Anders
Andersen var faddere, og søsteren Karen holdt huen.
3 Den 19. april, 3. søndag efter påske, døbtes husmand og jord
bruger i Hvessinge Christen Rasmussens og hustru Anne Pe
dersdatters datter, C h ris tia n e . Præstekonen bar hende, Ma
ren Jensdatter, gårdmand Per Pedersen senior, Rasmus Jensen
og Lars Pedersen var faddere.
4 Samme dag [19/4] døbtes skolelærer Gildbergs og hustru Kir
stine Hellesens datter, Jac o b in e . Madame Friderike Bjerregård bar hende, jomfru Ane Bjerregård, skomager Bjerregård,
glarmestersvendene A. Øsgerad og Mallvig, alle fra København,
var faddere.
5 Maren Olsdatters i Glostrups uægte barn, N iels, døbtes 2. pin
sedag, den 18. maj. Anne, Peder Hansens kone, bar ham, Anne,
Jens Skomagers datter i Hvessinge, forpagter Christen Olsen,
husmand Eschild Hermansen og hugger Christen Hansen, alle
af Glostrup bye, var faddere. [/ margin: Barnefader angives at
være en soldat, hvis navn og stilling moderen ikke videre ken
der'].
6 Den 11. søndag efter trin., den 9. august, døbtes jordbruger på
Glostrup Mark Peder Nielsen og hustru Kirsten Pedersdatters
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deres søn, L a rs. Anne Peder Hansens bar ham, Johanne Mor
tensdatter, Anders Andersen i Balderup, Peder Pedersen og
Peder Hansen var faddere.
Den 13. søndag efter trin., den 23. august, døbt husmand og
hugger i Glostrup Christen Hansen og hustru Dorothe Holgersdatters datter, K irs te n . Madame Jespersen bar det, Ane Pedersdatter, Ole Jürgensen, Peder Holgersen og fogeden Peder
Hansen var faddere.
Den 20. september, 17. søndag efter trin., døbtes skolelærer i
Hvessinge Ole Petersens og hustru Karen Larsdatters deres
datter, N icoline. Præstekonen bar hende, Johanne Søren Christensdatter, Per Pedersen, Søren Pedersen og Poul Christian
Klein, smeden, var faddere.
Samme dag, nævnte 20. september, døbtes gårdmand på Glo
strup Mark Anders Albrectsen og hustru Ellen Olsdatters dat
ter, M ette. Karen Jens Rasmussens fra Thostrup Valdbye bar
barnet, Lucie Pedersdatter af Glostrup, gårdmand Jens Nielsen,
smed Lars Christen og jordbruger Per Poulsen var faddere.
[Z margin: barnets hjemmedåb confirmeret].
Dom 19. post trin., den 4. oktober, døbtes tjenestekarl på Krogs
lyst Torben Christiansen og hustru Inger Larsdatters barn,
L a rs T o r bensen. Frue Torp fra Kjøbenhavn bar ham, ma
dame Rhode, gårdmand Søren Christensen, Poul Hansen, skrædermester Rhode var faddere.
Den 14. juni, 3. søndag efter trin., døbtes i Glostrup kirke hose
kræmmer Schibild i Kjøbenhavn hans datter, kaldet E lise
P a u lin e M ag re th e . Moderen overraskedes på landevejen,
kørte skønt ganske ubekjendt ind i præstegården og lagde sig
der som barselkone i indqvartering. Præstekonen bar barnet.
Bodil Pedersdatter fra Avedøre, Magnus Christian Popp og
faderen Jens O. Schibild var faddere.
Den 8. november, 24. post trin., døbtes i Glostrup kirke gård
udflytter i Eibye Mads Pedersen og hustru Anne Christiansdatters søn, P e d e r. Præstekonen bar ham, Jens Nielsdatter på
Islev Mark, Jens Nielsen, Peder Christensen og gårdmænci i
Eibye var faddere.
1. adventssøndag, den 29. november, døbtes i Glostrup kirke
gårmand i Eibye Niels Pedersen og hustru Johanne Christensdatter deres søn, C h ris te n . Præstekonen madame Schouboe
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bar ham, Johanne Christen Jensdatter, gårdmand Rasmus
Christensen, Christen Jensen og Anders Christensen var fad
dere.

1813
1 Den 7. februar, 5. post epiph., døbtes forrige fuldmægtig nu
pensjonist Boisen og hustru Ingeborg Pedersdatters barn,
D o rth e E liz a b e th . Madame Risbrigh fra Kiøbenhavn, jom
fru Münck, capitain Brünholm, brændevinsbrænder Winther,
alle fra Kjøbenhavn, og gårdmænd i Hvessinge var faddere.
Moderen introduceret efter dødfødt barns dåb, nemlig gård
mand i Hvessinge Peder Pedersen seniors den 7. marts.
2 Den 21. februar døbtes husmand Anders Pedersen og hustru
Birthe Larsdatters søn, L a rs. Fogdens kone bar ham, Barbara
Mortensen, fogden Per Hansen, gårdmand Anders Andersen
og smed Jens Engelbrechtsen, faddere.
3 3. søndag i fasten, den 21. marts, confirmeredes husmands i
Glostrup Hans Mortensens og hustru Anne Christensdatters
søn C h ris te n s hjemmedåb i Glostrup kirke. Afgået skolelærer
Jespersens enke bar ham, mosteren Anne Christensdatter, husmændene Rasmus Jürgen og Hans Jürgen var faddere.
4 1. søndag efter påske, den 29. april [skal være 2514}, døbtes
gårdmand i Hvessinge Rasmus Jensens og hustru Mette Sørens
datter deres datter, K irs te n . Præstens kone bar hende, Anne
Oluf Sørensdatter, gårdmand Christopher Knudsen, Ole Søren
sen, Hans Andersen var faddere.
5 5. søndag efter påske, den 23. maj, døbtes Anne Pedersdatter,
tjenende hos gårdmand i Glostrup Rasmus Andersens, hendes
uden for ægteskab avlede søn, Søren. Præstekonen bar det,
Inge Pedersdatter fra Brøndbyøster, fogden P. Hansen, Ole
Jürgen og Lars Smed var faddere. [/ margin: barnefader angi
ves at være Christopher Sørensen, møllersvend på Rødevæirmølle].
6 Tredie søndag [efter trinitatis'], den 4. juli, døbtes gårdmand i
Glostrup Per Ibsens søns, Peder Pedersens og hustru Anne
Jensdatters datter, A nne M arie. Mosteren fra Lilleværløse
Johanne Jensdatter, gårdmand fra Ballerup Anders Andersens
datter Bodil, Per Hansen, Anders Andersen og Jens Nielsen,
alle af Glostrup, var faddere.
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7 3. søndag i fasten, den 21. marts, confirmeredes smed i Hvessinge Poul Christian Klein og hustru Dorothe Andersdatters
deres for 5 uger siden (14. februar) hjemmedøbte søn, F r id e 
rik L udvig. Morbroderens Anders Andersens hustru bar
barnet, hans søster holdt huen, mand [ulæselig stavelse} Anders
Anders, Petersen, skolelærer, Peder Pedersen var faddere.
8 Dom. 6. post trin., den 25. juli, døbtes daglønner og inderste i
i Hvessinge Friderik Jürgensens og hustru Kirsten Johansdatters søn J ü rg e n . Smedekonen fordum madame Beck nu Nord
strøm, bar ham, Ole Hansen, Kirsten Morten Smeds datter,
husmand og jordbruger Per Pedersen, skomager Jens Nielsen
og smed Nordstrøm var faddere.
9 Den 19. september døbte husmand i Glostrup Peder Holgersens
og hustru Anne Jürgensdatters søn, H o lg er. Præstekonen bar
ham, Johanne Mortensdatter i Glostrup, stiffaderen fra Brønd
byøster, Niels Hansen, Christen Olsen og Jens Engelbrectsen
fra Glostrup, faddere.
10 Den 16. søndag efter trin., den 3. oktober, var gårdmand i
Hvessinge Christen Jensens og hustru (Maren) Ane Hansdat
ters den 30. august hjemmedøbte søn, S øren, til dåbs confirma
tion i kirken. Christence Olsdatter fra Kjøbenhavn, Benthe
Rasmusdatter fra Gjentofte, gårdmand Rasmus Pedersen fra
Gjentofte, Niels Pedersen fra Imdrup [<Z. v. s. Emdrup] var
faddere . . . Niels Nielsen Nansen fra Kjøbenhavn.
11 Dom. sanctorum, den 7. november, døbtes gårdmand på Hves
singe Mark Peder Olsens og hustru Karen Christensdatters søn,
Ole. Gjordemoder Marthe Magrethe Petersen bar ham, Johanne
Sørensdatter, Hans Jensen, Christian Hansen og Ole Olsen på
Risby Mark var faddere.
12 Dom 23. søndag efter trin., den 21. november, døbtes jordbru
ger i Hvessinge Jacob Jepsens og hustru Ane Pedersdatters
datter, A pel o ne. Christen Jensens kone Ane bar hende, Jo
hanne Nielsdatter, gårdmand Per Persen, Niels Jacobsen, Søren
Christensen var faddere.
13 3. advents søndag, den 12. december, døbtes gårdmand i Eibye
Christen Sørensens og hustru Karen Pedersdatters søn, N iels.
Christopher Knudsens kone bar det, Christen Jens Johanne,
Rasmus Christensen, Christen Jensen, Christopher Knudsen
var faddere.
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1814
1 1. søndag efter nytår, den 2. januar, døbtes i Glostrup kirke
vægterenke i Hvessinge Sidse Ditlevsdatters uægte søn med
navn L a rs. Gjordemoder Petersen bar ham, Jacob Ditlefsen,
Christen Jacobsen og jordbruger Niels Jacobsen var faddere.
[/ margin: Som barnefader udlagdes Anders Wilhelm, dagløn
ner, fød i Kildebrønde af moderen Sidse Fransdatter og Wil
helm Larsen, rytter, 1771, 29. oktober; viet til pige Bodil Johansdatter i Herstedøster 1798 den 28. februar}.
2 Dom. septuagesima, den 6. februar, døbtes gårdmand i Eiby
Jens Hansens og hustru Karen Jürgensdatters datter, M aren.
Christopher Knudsens kone Kirsten, Dorthe Jensdatter fra
Herstedøster, Christopher Knudsen, Rasmus Andersen og Jens
Larsen, foged i Herstedøster, faddere.
3 Fastelavns søndag, den 20. februar, døbtes gårdmand i Glostrup
Rasmus Andersens og hustru Sidse Pedersdatters barn, M ette.
Christopher Knudsens kone i Eiby bar det, Anne Pedersdatter
i Glostrup, Christopher Knudsen, Jens Hansen på Eiby Mark
og fogden Peder Hansen var faddere.
4 Palmesøndag, d. 3. april, døbtes gårdmand [i margin: i Glo
strup} Anders Andersens og hustru Anne Mogensdatters dat
ter, J o h a n n e M a rg re th e . Præstekonen bar det. Johanne Mogensdatter, Morten Olsen, Peder Pedersen og Peder Hansen
var faddere.
5 Den 17. april, 1. søndag efter påske, døbtes daglønner i Eiby
Niels Jensens og Kirsten Hansdatters søn, E rik . Præstekonen
madame Schouboe bar ham, Anne Johan Poulsens, gårdmand
Anders Andersen, Christen Sørensen, Hans Larsen var faddere.
6 Dom. trin., den 5. juni, bekræftedes i kirken gårdudflytter på
Avedøre Mark Jens Andersens og hustru Magrethe Poulsdatters datter, E llen . Madame Schouboe bar det, Ester Andersdatter fra Brøndbyvester, Anders Olsen ibidem, Hans Andersen
i Brøndby [vester], Morten Andersen i Rødovre, alle gårdmænd,
var faddere.
7 8. søndag efter trin., den 31. juli, døbtes daglønner i Hvessinge
Magnus Jonasens og hustru Maren Hansdatters søn, Jen s.
Anne Per Hansens bar ham, Ingeborg Hansdatters, fogden Per
Hansen, gårdmand Søren Christensen og gårdudflytter Per Ol
sen var faddere.
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8 Dom. 15. post trin., den 15. september [skal være 18/9], døbtes
skolelærer i Avedøre A. J. Gildbergs og hustru Ane Kirstines
datter navnet H e n rie tte . Madame Smidt fra Kjøbenhavn bar
hende, jomfru [navn udeladt], hr. Smidt ibidem, glarmester
Øhgevad var faddere.
9 Dom. 16. post trin., den 25. september, døbtes et uden ægteskab
avlet barn ved navn P ed er. Moderen var Dorothe Andersdatter, gårdmand i Eibye Anders Andersens datter. Faderen an
gaves at være gårdmand samme steds Johan Poulsens søn Poul.
Flødekonen fra Kjøbenhavn madame Larsen, spekhøker Jürgen
Larsens kone bar barnet, Lucie hos gårdmand Jens Nielsen i
Glostrup, gårdmand Christen Sørensen, Rasmus Christensen
og Christopher Knudsen, alle gårdmænd i Eibye, var faddere.
10 Dom. 18. post trin., den 9. oktober, døbtes gårdmand i Avedøre
unge Lars Pedersen og hustru Anne Pedersdatter deres datter
A gnete. Madame Hedevig Marie Larsen fra Kjøbenhavn bar
hende. Bodil Ole Sørensens og Ole Sørensen gårdmand, Chri
sten Hansen, kirkesanger Andersen fra Brøndbyvester var
faddere.
11 Dom. 23. [efter trin.], den 13. november døbtes husmand og
skrædder Rasmus Pedersen og hustru Martine Dohmsdatter i
Glostrup deres datter, M arie. Faddere, madame Schouboe bar
det, mosteren fra Kjøbenhavn Marie Lovise, Rasmus Andersen,
Niels Nielsen, skomager og farbroderen Anders Pedersen var
faddere.
12 Dom. 23. post trin., den 13. november, døbtes jordbruger i Hvessinge Anders Larsens og hustru Margrethe Nielsdatters søn,
H ans. Gårdmand i Hvessinge Christen Jensens kone bar ham
til dåben, gårdmand i Rødovre Peder Hansens søster Dorothe,
Hans Nielsen, der på marken, husmand på Islev Mark, Jens
Nielsen og gårdmand Christen Jensen af byen var faddere.
Fra nu af den nye befalede kirkebog, men den følgende endnu
til dette å r og denne bog.
13 Dom. 10. post trin., den 14. august 1814, døbt Jen s, husmand i
Glostrup [i margin: husmand og hugger i Glostrup] Christen
Hansens og hustru Dorothe Holgersdatters søn. Faddere : gård
mand Per Persens kone i Glostrup, Birthe Smeds, gårdmand
Per Persen, Rasmus Andersen, Per Hansen. [Født 24/6].

Begravelser 1781—1814
År 1780 og delvis 1781 mangler i den originale tekst.
... r . . . 5 måneder og 9 dage. Født i Brøndby Øster 1715. Gift med
Lars Jørgensen, gårdmand i Eijbye, haft 7 børn, levet i ægte
skab i 44 år. Afstod gården til deres datter, gift med Peder
Christensen i Eijbye. Død af stærk værk.
Løverdagen, den 27. October, blev provstinde A a g a a rd nedsat
her i Glostrup kirke hos hendes salige mand hr. provst Aagaard
i hendes alders 56. år.
Dom. 23. post trin., den 18. november, blev gårdmand i Vessinge
J e n s P e d e rs e n begravet med ligprædiken og ceremoni i hans
alders 59. år. Født i Aase 1722. Død af en langvarig tærende
syge.
Dom. 24. post trin., den 25. november, blev gamle P e d e r L a rse n ,
husmand i Avedøre, begravet, han var nogle og 80 år.
Dom. 1. advent, den 2. december, begraved E sp e n H an sen ,
forhen gårdmand i Vessinge, han var ligeledes nogle og 80 år.
Torsdagen, den 13. december, blev P e d e r L a rs e n husmand i
Eijbye begraven med ligprædiken og ceremoni i hans alders 32.
år og nogle måneder. Født i Eijbye 1749. Gift med Johanna
Nielsdatter, afgangen husmand Niels Nielsens enke, levet i æg
teskab i 11 år. Død af en stærk brøstsyge.
Dom. 4. advent, den [23.] december blev husmand Alberth Alberthsens kone i Glostrup begravet. Hun var 84 år.

1782
1 Dom. 2. post epiph. [20/1] blev gårdmand Hans Poulsens lille
søn begravet.
2 Fredagen, den 31. januar, blev P e d e r O lsen begraven med lig
prædiken og ceremoni i hans alders 58. år. [Fejl i datoen, cl.
31/1 var en torsdag}.
3 Torsdagen, den 7. marts, blev S ø ren P e d e rs e n fra Avedøre
begravet, 49 år gammel.
4 Den 14. marts blev R asm u s N ie lse n husmand i Glostrup be
gravet, han var 58 år gammel.
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5 3. søndag efter påske, den 21. april, blev Christopher Nielsens
kone fra Eijbye begraven, hun var 81 år gammel.
6 4. søndag efter påske, den 28. april, blev Christen Jensens enke
fra Eijbye begravet, hun var 80 gammel.
7 6. søndag efter påske, den 12. maj, blev gårdmand Hans Lar
sens lidet 9 ugers pigebarn begraven.
8 2. søndag efter trin., den 9. juni, blev husmand Jens Christen
sens søn, C h ris te n fra Vessinge, begraven i hans alders 14. år.
9 Fredagen, den 14. juni, blev Ole Sørensens gårdmands kone,
A n n a O ls d a tte r fra Avedøre begraven med ligprædiken og
ceremoni i hendes alders 33. år og 3 måneder, født i Vidoure
1749. Gift 1. gang med gårdmand Jens Pedersen i Avedøre,
med ham hun havde 5 børn, 2. gang gift med ovenmeldte, havde
med ham 1 søn. Hun døde af frisler.
10 Torsdagen, den 11. juli, blev gamle Niels Pedersen gårdmands
kone J o h a n n a H a n s d a tte r fra Vessinge begraven med lig
prædiken og ceremoni i hendes alders 66. år og 6 måneder. Født
i Glassaxe 1715, gift første gang med Lars Erichsen, gårdmand
i Vessinge, med ham hun havde to børn, anden gang gift med
ovenmeldte, hun havde med ham 7 børn. Hun døde af den tæ
rende syge.
11 Dom. 13. post trin. [25/8] blev gårdmand Hans Olsens lille
spæde barn begraven fra Eijbye.
12 Dom. 13. post trin. blev gårdmand Peder Larsens lidet barn
begraven fra Avedøre.
13 Onsdagen, den 18. september, blev K aren , afgangen husmand
Rasmus Nielsens enke fra Glostrup, begravet, gammel: nogle
og 50 år.
14 Fredagen, den 20. september, blev C arel H ich, en garversvend
fra Frankenland, som døde i Vessinge, hastig i meget fattige
omstændigheder begravet omtrent 60 år.

Anno 1783
1 Søndagen efter nytår, den 5. januar, blev gårdmand Christian
Hansens moder fra Eijbye begravet, gammel: 82 år.
2 3. søndag efter nytår, den 26. januar [26!1 er 4. søndag efter
nytår, eller 3. søndag efter Hellig 3 Konger], blev husmand
N ie ls O lsen fra Avedøre begravet, gammel nogle og firsinds
tyve år.
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3 1. søndag i fasten, den 9. marts, blev husmand M ads O lsen i
Glostrup begravet, gammel 32 år.
4 Torsdagen der efter, den 13. [røarts], blev M ads J e n s e n fra
Avedøre begravet, gammel 78 år.
5 Torsdagen, den 20. marts, begravet Mads Olsens enkes død
fødde pigebarn.
6 Torsdagen, den 27. marts, blev smedens Hans Mathisens kone
fra Glostrup begravet med ligprædiken og ceremoni, efter si
gende 74 år. Gift 1. gang med Nicolaj Nielsen, smed i Thorsstrups Valbye, havde med ham 8 børn, han døde her i sognet år
1757. Anden gang gift med Hans Mathisen år 1759. Død af en
stærk brøstsyge.
7 Søndagen, den 11. maj, blev Ole Sørensens stifsøn, P ed er,
begraven fra Avedøre, gammel 6 år.
8 Løverdagen, den 21. juni, blev gårdmand Erich Pedersens kone
fra Eijbye begravet med ligprædiken og ceremoni, en datter af
Lars Olsen, gårdmand i Eijbye, død i barselseng i hendes alders
36. år.
9 Den 9. mai blev justitsråd H a a b e r begravet her på kirkegår
den ved siden af hans broder Bendix Haaber bagved koret. Han
var ungefær nogle og 40 år.
10 Fredagen, den 5. september, blev Niels Rasmussens enke K a re n
P e d e r s d a tte r fra Vessinge begravet med ligprædiken og cere
moni. Hun blev gift 1748 den 11. oktober, udi 22 års ægteskab
[blev] hun moder til 5 børn. Hun døde hastig i hendes alders
65. år, 3 måneder og 9 dage.
11 Dom. 23. post trin., den 23. november, blev husmand Peter Jo
hansens liden søn begravet, gammel Vs år.
12 2. juledag, den 26., begravet gårdmand Peter Christensens liden
dotter, gammel : 8 dage.

1784
1 Dom. 4. epiph. [2j2] begravet Johannes Rasmussens lidet fireugers pigebarn fra Vessinge.
2 1. søndag i faste, den 29. februar, blev Jens Andersens kone fra
Avedøre begravet, gammel : nogle og halvtreds år.
3 Midfaste søndag, den 20. m arts [midfaste søndag er den 21 /3],
blev husmand fra Vessinge Hans Jensens lille 2 års søn, Jen s,
begravet.
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4 Palmesøndag, den 4. april, blev husmand Ole Nielsens hustru
fra Vessinge begravet, hun var 30 år.
5 Palmesøndag, den 4. april, blev P e d e r P o u lse n fra Sviller up
på Vemmeltofte gods i tjeneste hos gårdmand Lars Christensen
i Avedøre begravet, 64 år gammel.
6 Tirsdagen, den 26. april [26/4 er en mandag}, blev L a rs J ø r 
g e n se n fra Eijbye begravet med ligprædiken og ceremoni i sin
alders 82. år, født 1702 i Brøndbye Vester, gift med Ellen Pedersdatter, haft 6 børn. Død af alderdom.
7 Torsdagen, Christihimmelfartsdag [20/5}, begravet Poul Ras
mussens moder fra Glostrup, 84 år. Død af alderdom.
8 Tirsdagen, den 1. juni, blev gårdmand A n d e rs A n d e rse n her
af Glostrup begravet med ligprædiken og ceremoni i hans alders
51. år, var to gange gift, først med Dorothea Peder Jensens
gårdmandsdatter af Glostrup, med hende avlede han to børn,
siden gift med gårdmand Hans Larsens datter Anna fra Krage[have}, med hende havde han 1 datter. Død af en tærende syge.
9 Dom. 8. post trin., den 1. august, begravet et lidet fattig barn,
som døde i Vessinge af kopper, dets moder havde hjemme på
Amager, men var gået ud på landet for at plukke ærter.
10 Tirsdagen, den 3. august, blev gårdmand P o u l Ib se n fra E ij
bye begravet med ligprædiken og ceremoni i hans alders 72. år,
var gift i 48 år med Anna Johansdatter, afgangne gårdmand
Johan Iverthsens datter, var fader til 11 børn. Døde den 31. juli
af alderdom.
11 Dom. 12. post trin., den 29. august, blev indsidder J o h a n P e 
d e rs e n fra Avedøre begravet, 79 å r gammel.
12 Dom. 13. post trinitatis, den 5. september, blev gårdmand Hans
Madsens liden søn begravet, gammel 8 dage.
13 Dom. 3. advent, den 12. december, blev husmand Hans Søren
sens kone fra Avedøre begravet, hun var 77 år.
14 Samme søndag [12112} blev Christen Jensens liden 7 ugers
drengebarn begravet.

1785
12. søndag efter nytår, den 16. januar [16/1 er 3. søndag efter
nytår, 2. søndag efter Hellig tre Konger}, blev M o rte n P e 
d e rsen , husmand fra Vessinge, begravet, han var 39 år.
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2 Dom. palmesøndag, den 20. marts, blev Søren Truelsens kones
moder fra Eijby begraven, hun var nogle og 90 år.
3 2. pinsedag [75/5] begraven S tin e, Niels Mathisens enke fra
Glostrup, hun var mod 80 år.
4 Dom. 2. post trin. [5/6] blev C h ris to p h e r P e d e rs e n fra E ij
by begravet. Hans alder var i mellem 80 og 90 år.
5 Dom. 18. post trin. [25/0] blev husmand Erich Erichsens død
fødte drengebarn begravet fra Avedøre.
6 Dom. 20. post trin. [0/70] begravet Peder Andersens dødfødte
pigebarn.
7 Fredagen, den 2. december, blev gårdmand P e d e r P e d e rs e n
fra Avedøre begravet, han var født i Avedøre 1712. Gift 1740
med Eble Jensdatter. I deres ægteskab sammen i 47 år velsig
nede Gud dem med 4 sønner og 2 døtre. Død af alderdom i hans
alders 73. år og 6 måneder.

1786
1 1. søndag efter Hellig 3 Konger, den 8. januar, blev skoleholder
Rubergs kones moder, M a ria J e s p e r s d a tte r , afgangne underoffic. Friderich Lebels enke, begraven med ligprædiken og
ceremoni. Hun var født i Ringsted 1715, var moder til 4 børn.
Hendes alder var 70 år. Hendes sygdom begyndte med hævelse
i lemmerne.
2 3. søndag i fasten [70/0] begravet Ole Rasmussens hustru fra
Vessinge, hun var 84.
3 Midfaste søndag [25/0] begravet Siverth Magnussens enkes
datter, gammel 20 år. Død af vattersoth.
4 Marie Bebudelsesdag [7/4] blev Ole Jørgens søn, Jen s, be
gravet, han var 30 å r gammel.
5 1. søndag efter påske, den 23. april, begravet E s tr e R asm usdatter, Knud Michelsens kone i Avedøre, født 1719, gift første
gang 1740 med Ca[orh] Hansen, gårdmand i Avedøre, og anden
gang med Knud Michelsen. I det første hendes ægteskab 7 år
velsignede Gud hende med 4 børn, det andet som varede på 39
å r med 9 børn. Hun døde af feber onsdag den 19. april i hendes
alders 66. år og 6 måneder.
6 3. søndag efter påske [7/5] begravet en fattig kone fra Hersted
Øster, som døde i Vessinge.
7 Den Store bededag [72/5] begravet gårdmand Hans Larsens
liden søn, 4 [uger] gammel.
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8 og 4. søndag Hans Olsens liden søn fra Eijby 1 år, død af kop
per.
9 5. søndag efter påske [21/5] blev begravet ungkarl N iels
P e d e rs e n fra Avedøre, 30 år, død af tærende syge.
10 Den 2. juni blev E lle n P o u ls d a tte r af Glostrup begravet, hun
var 36 år. Død af vattersot.
11 Dom. 9. post trin. [15/5] blev Ole Jørgensens søn Ole fra Glo
strup begravet, han var 6 år. Død af mæslinger.
12 Dom. 17. post trin. [5110] blev Anders Nielsen husmands dat
ter, E llen , Glostrup, begravet. Hun var på 4. år og bestandig
svag.
13 Samme dag [5/10] blev en gammel fattig kone, som døde i Vessinge, begravet ungefær 50 år gammel, som efterlod sig et lidet
drengebarn, Mogens.
14 Torsdagen, den 26. oktober, blev gårdmand Jacob Nielsens kone
fra Vessinge begravet med ligprædiken og ceremoni. Hun var
født i Vessinge år 1756 af fader Niels Pedersen, gårdmand sam
mesteds, og moder Johanna Hansdatter. Levende i ægteskab i
3 år, fra 11. november 1783. Var moder til en datter. Død i
hendes alders 30. år og 7 måneder af [ulæseligt ord].
15 Torsdagen den 7. december blev skoleholder Rubergs søster
J o h a n n a C ecilia, afgangne skoleholder Fritzes enke, be
gravet. Hun var 63 år. Død i Vessinge skole af vattersot.

1787
1 1. søndag i fasten, den 25. februar, blev Ole Peitersens stifsøn,
P e d e r fra Vessinge, begraven, død af værk. Han var i 4. år.
2 2. torsdag i faste, den 8. marts, blev en gammel ugift [ulæseligt
ord], navnlig M ads J e n s e n fra Rødovre begravet, som døde i
Glostrup hos Jørgen Andersen, husmand. E fter sigende nogle
og 60 år, død af alderdom og svaghed.
3 Den 15. m arts blev gårdmand Niels Nielsens datter, J o h a n n a
fra Vessinge begraven, død i slag 1 ^ år.
4 5. søndag i fasten, den 25. marts, blev Peder Larsens enkes søn,
M ads fra Vessinge, begravet, 5 år.
5 2. påskedag [5/4] blev gårdmand Jac o b N ie lse n fra Vessinge
begraven. Han var nogle og 30 år. Død af drukkenskab.
6 1. søndag efter påske [15/4] begrov den gamle L a rs N ielsen ,
husmand i Glostrup, 74 år gammel. Død af alder og svaghed.
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7 3. søndag efter påske [20/4] begravet husmand J a c o b A n d e r
sen fra Avedøre, 63 år. Hastig død.
8 4. søndag efter påske, den 6. maj, blev Anders Andreasens kone
fra Eijbye begravet, hun var nogle og 50 år.
9 Den 24. [maj] blev P e te r Jo h a n se n , husmand i Eijbye, be
gravet. Han døde af [ulæseligt ord] imellem 40 og 50.
10 Samme dag [24/5] en fattig betlere fra Avedøre, der i nogen
tid tjente hos Peder Larsen, navn: A n d e rs Je n se n , begravet,
i mellem 40—50 år.
11 Dom. 2. post trin., den 17. juni, blev J e n s H an sen , ungkarl,
tjenende smeden Hans Mathisen for smed her i byen, begravet
med ligprædiken og ceremoni. Han var født i Nykiøbing her i
Sjælland. Død af bindsel i hans alders 32 år.
12 Dom. 6. post trin., den 15. juli, blev husmand fra Avedøre H an s
S ø re n se n begravet. Død af hævelse i lemmerne. Hans alder
var i mellem 50 og 60 år.
13 Dom. 7. post trin., den 22. juli, blev den gamle L a rs N ielsen ,
husmand fra Eijbye, begraven, som døde af bindsel. Han var
nogle og 90 år.
14 Dom. 8. post trin., den 29. juli, blev Poul Svendsens kone fra
Vessinge begravet, død af tærende syge, 53 år.
15 Dom. 10. post trin., den 12. august, begravet husmand S ø ren
N ie lse n fra Avedøre. Langvarig syg, han var imellem 30 og
40 år.
16 Samme søndag [12/8] blev Hans Jensens lidet 4 ugers barn be
gravet.
17 Dom. 14. post trin., den 9. september, blev husmand Ole L a r
sen fra Avedøre begravet, 68 år, var syg i fire dage.
18 Dom. 17. post trin., den 30. [september] blev Ditlev Olsens
datter, K aren , begravet, var 9 år.
19 Den 3. oktober begravet Diderich Johansens datter fra Munkebierrebye, som døde af små kopper i Avedøre, hun var på 15
uger.
20 Fredagen, den 5. oktober, blev husmand Jens Nielsens kone fra
Avedøre begravet, 50 år, nogen tid svag i hovedet.
21 Dom. 18. post trin., den 7. [oktober] blev J o h a n n a N ie lsd a tte r, afgangne husmand Peder Larsens enke fra Eijbye, begra
vet, 61 år.
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22 Dom. 20. post trin., den 21. oktober, blev N ie ls E ile r ts e n ,
en fattig man fra Slagelse, begraven, som døde pludselig hos
Niels Andersen, gårdmand i Vessinge, omtrent 60 år.
23 Samme dag [21/10] begravet H. Jensens søn, J e n s fra Aved
øre, på 4 år.
24 Den 29. november blev en fattig kone, som døde hos gårdmand
Lars Nielsen, her i byen begraven, alder og hendes hjem vides
e j ---------- .
25 Dom. 1. advent [2/12] blev gårdmand Anders Ibsens lidet 7
ugers drengebarn, [navn]lig H ans, begraven.
26 Dom. 2. advent [9/12] blev Johan Christensens datter, K irs te n
fra Vessinge, begraven, var på 11 år.
27 Torsdagen den 12. december [12/12 er en onsdag] blev E b ele
J e n s d a tte r , afgangne Peder Pedersens enke fra Avedøre, be
graven med ligprædiken og ceremoni. Hun var født i Avedøre
1721, hendes fader Jens Hansen, gårdmand og sognefoged, og
moderen Margrethe Sørensdatter. Levede i ægteskab udi 45 år,
var moder til 6 børn. Død i hendes alders 67. år.
28 Søndagen efter jul, den 29. december [29/12 er en lørdag], blev
husmand Lars Madsens søn, L a rs fra Avedøre, begraven, han
var på 6 år.

1788
1 1. søndag efter Hellig 3 Konger [13/1] blev Morten Smeds liden
søn, J e n s fra Avedøre, begraven, 7 uger gammel.
2 Samme dag [13/1] begravet Anders Pedersens søn, K nud fra
Avedøre, % å r gammel.
3 Dom. sexagesima, den 27. januar, blev gårdmand Niels Niels
søn fra Vessinge begravet, på 51/2 år gammel, en lang tid syg
af værk.
4 Fastelavns søndag, den 3. februar, blev Christen Jensens søn,
J e n s fra Eijbye, begravet, han var på 3. år, død af halssyge.
5 Torsdagen den 21. februar blev A n n a H a n s d a tte r, afgangne
Hans Henrich Andreasens enke Eijbye begravet med ligprædi
ken og ceremoni. Hun var født i Vessinge år 1723. Var to gange
gift, først med Jørgen Erichsen på 8. år, i den tid haft 8 børn,
2. gang med Hans Henrich Andreasen på 18 år, af Gud velsig
net i dette ægteskab med 5 børn. (Den afdødes fader var Hans
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Jensen, gårdmand i Vessinge, og moderen Ingeborre Peder sdatter), var i nogle år syg af værk i lemmerne. Hun var 64 år og
2 måneder.
Tirsdagen, den 26. [februar], blev ungkarl R asm u s M o rte n 
sen fra Avedøre begravet med ligprædiken og ceremoni i hans
alders 32. år, blev syg i halsen og få dage derefter død.
Tirsdagen, den 11. marts, blev R asm u s O lsen, Ole Andersens
søn i Avedøre, begravet med ligprædiken og ceremoni, var ik
kun få dage syg af værk i alle lemmerne, hvoraf han døde, da
han var på 24 år.
Dom. palmesøndag, den 16. [m aris], blev husmand Niels Niel
sen bødkers kone, S idse J a c o b s d a tte r, begravet. Død få ti
mer efter hendes forløsning med to pigebørn, den sidste, som
var dødfødt, fulgte med moderen, og den anden levede indtil
påskedag, hun blev 1. søndag efter påske [30/3] begraven.
4. søndag efter påske, den 18. april [4. søndag efter påske er d.
20/4], blev Catherina, Anders Pedersens enke i Glostrup, be
gravet, hun døde meget hastig, var 69 år.
Samme dag [20/4] Johan Christensens hustru fra Vessinge,
død af hævelse i lemmerne, 58.
Samme dag [20/4] Peder Erichsens dødfødte søn.
5. søndag efter påske, den 27. april, blev Ole R a sm u sse n fra
Vessinge begravet, død af alderdom og svaghed i hans alders
78. år.
Torsdagen, den 22. maj, blev Niels Christensen husmands søn,
C h ris te n fra Eijbye, begraven, død af tærende syge, 23 år.
Dom. 4. post trin., den 15. juni, blev P e d e r Je n se n , gårdmand
i Glostrup, begravet med ligprædiken og ceremoni. Han var
født i 1700 i Store Valbye i Roeskilde Kagerups sogn. Faderen
Jens Frantzen, gårdmand, og moderen Inger Pedersdatter. Var
to gange gift, først med hans formands Jacob Jensens enke
Berte Andersdatter år 1731. De levede sammen i 9 år uden
børn. Anden gang med Sidse Hansdatter 1740. De var sammen
i 48 å r og af Gud velsignet med 9 børn. Hans datter, gift med
Peder Ibsen, havde fået gården efter ham. Han døde i hans al
ders 88. år.
Dom. 9. post trin., den 20. juli, blev gårdmand R asm u s H an 
sen i Eijbye begraven med ligprædiken og ceremoni. Var født
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i Vessinge 1719. Faderen Hans Jensen og moderen Ingeborre
Pedersdatter, der havde gård i Vessinge. Var sammen på 40 år,
havde 10 børn, hvoraf de 7 døtre deres moder efterlever, og
alle vel gifte. Han døde hastig, var 69 år.
16 Dom. 10. post trin., den 27. juli, blev husmand Niels Madsens
kone fra Avedøre, som var sognets almissekone, begravet, hun
var 77 år.
17 Dom. 16. post trin. [7/0] blev Barbara Nielsdatters datter fra
Vessinge begravet, 9 år.
18 Den 28. august blev A n n a M o g e n s d a tte r, smedens hustru i
Glostrup, begravet med ligprædiken og ceremoni. Hun var født
i Vanders å r 1735. Faderen Mogens Jensen, møller, og moderen
Anna Jensdatter Møllenboch. Hos forældrene hendes var hun
til sit 13 år, da hun fra den tid tjente adskillige steder i nogle
og 30 år, udi 22 år tjente hun i en [tøm] : 10 år hos overgraver
Peder Birch og 12 å r hos hans søn, velærværdige hr. Birch, nu
værende sognepræst her ved menigheden, fra ham hun blev gift
i året 1783. Død af tærende syge, 53 år gammel.
19 22. søndag efter trin., den 19. oktober, begravet husmand Ole
Petersens liden 22 ugers gamle pigebarn, død af indvortes slag.
20 Samme søndag [19/10] begravet Hans Olsens liden datter, 4
uger gammel.
21 27. søndag efter trin., den 23. november, blev Magrethe Hans
Sørens enkes datter, J o h a n n e O ls d a tte r, begravet, gammel
13 år.
22 Fredagen, den 19. december, blev gårdmand H a n s O lsen i
Eibye begravet med ligprædiken og ceremoni. Var født i Her
sted Øster 1741. Faderen Ole Mortensen og moderen Kirsten
Iversdatter, blev gift 1778 med Mette Andersdatter, som da
tjente salip provst Aagaard, de levede sammen på 11 år og af
Gud velsignet med 5 børn, hvilke alle døde straks efter fødslen.
Han døde af en indvortes svaghed i hans alders 48. år.
23 Tirsdag den 23. december begravet M a rg re th e P e d e r s d a t
te r, afgangne Rasmus Hansens enke i Eijbye. Var født i Hvidoure å r 1723 af forældre Peder Christensen og Kirsten Sørens
datter. I hendes alders 25. år blev hun gift og levet i 40 år i
ægteskab, udi samme af Gud velsignet med 10 børn, hvoraf de
3 sønner døde små. Hun var 65 år. Død hastig.
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1789
1 Fredag den 9. januar blev gårdmand Ole A n d e rse n fra Aved
øre begravet med ligprædiken og ceremoni. Han var født i
Brøndbye Øster år 1725 af forældre Anders Olsen, gårdmand,
og Ellen Mortensdatter, blev gift i året 1756 med Anna Rasmusdatter, som da tjente hos fogeden Anders Pedersen i Aved
øre, levede sammen i ægteskab i 32 år og havde 5 børn, 4 søn
ner og 1 datter. Død i hans alders 64. år af tærende syge.
2 5. søndag i faste [29/3] blev Christen Pedersens kone fra Aved
øre begravet, hun var nogle og tredsindstyve år. Død af tæ
rende syge.
3 2. søndag efter påske [26/4] begravet husmand i Avedøre J e n s
N ielsen , 60 og 70.
4 3. søndag efter påske [3/5] begravet Lars Rasmussens mindste
søn, R asm us, på andet år fra Glostrup.
5 Samme dag [5/5] begravet Rasmus Pedersens indsidders lidet
8 dage gamle drengebarn fra Eijby.
6 4. søndag [efter påske] [10/5] begravet husmand Ole Ander
sens søn, T h o m as fra Avedøre, 6 uger gammel.
7 Samme dag [10/5] husmand Hans Pedersens husmandssøn fra
Eijbye, C h ris te n , 8 dage gammel.
8 Mandagen, den 22. juni, blev Erich Pedersens yngste datter,
K a ren , begravet med ligprædiken og ceremoni, hun var på 8
år, død af sprinkeler.
9 Den 23. juli, torsdag, begravet husmand N iels M adsen fra
Avedøre, gammel nogle og 70 år. Hastig død.
10 Dom. 10. post trin., [16/8] begravet Peder Poulsens liden dat
ter fra Vessinge, gammel : 12 uger.
11 Tirsdagen, den 25. august, blev husmand i Avedøre N ie ls A n
d e rs e n begravet, gammel 47 år, død af feberen.
12 Dom. 23. post trin. [15/11] begravet Lars Peders liden datter,
20 uger.
13 Torsdagen derefter [19/11] blev G ie rtru d M a rie S ø re n s
d a tte r , et besovet fruetimmer fra Hersted Øster sogn, begra
vet. Til barnefader udlagde hun Morten Olsens søn, Ole fra
Hersted Øster. Hun var nogle og 30 år, død nogle dage efter
hun havde født et dødfødt barn til verden.
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14 Dom. 24. post trin. [22111] blev husmand J e n s H a n se n fra
Eijbye begravet, død af brystsyge, imellem 60 og 70.
15 Søndagen mellem jul og nytår [27/12] blev Peder Erichsens
dødfødte barn begravet.

1790
1 Fredagen, den 15. januar 1790, blev S id se C h r is te n s d a tte r ,
gårdmand Niels Pedersens hustru fra Vessinge, begravet med
ligprædiken og ceremoni. Hun var født 1730 i Vessinge af for
ældre Christen Jensen og Kirsten Christensdatter, hvis gård
hun siden blev ejer af år 1753. Var 3 gange gift. Udi første
ægteskab med Lars Jørgensen var hun moder til 3 børn, og udi
2. ægteskab med Søren Olsen til 3 børn, hvoraf ikkun 1 søn og
1 datter levede efter. Hun var i nogle år syg af værk i lemmer
ne, der blev hendes helsot. Hun døde i hendes alders 60. år.
2 Søndagen derefter, den 17. [januar], blev M aren A n d e rsd a tte r , husmand Kiæld Rasmussens hustru af Avedøre, lige
ledes begravet med ligprædiken. Hun var født i Brøndbye Ve
ster i året 1727 af forældre Anders Mogensen gårdmand og
Sidse Larsdatter, blev gift 1757 med K. R., som da var enke
mand. Hun var moder til 6 børn, hvoraf kun 3 sønner efter
lever. Hun blev syg af feber, der blev hendes helsot. Denne dy
dige kvinde levede her i verden i 62 år.
3 3. søndag efter 3 konger [2^/1] Hans Nielsens stifdatter Anne
Andersdatters liden søn, Ole begravet. Han var på 3. år.
4 Samme dag [24/1] begravet Ole Sørensens lidet drengebarn,
gammel 10 uger, død af et slag.
5 Midfastesøndag [H/3] blev gårdmand Morten Olsens to små
spæde pigebørn begravet.
6 3. torsdag i fasten, den 11. marts, blev et lidet spædt drenge
barn begravet, der var og døde hos gårdmand Anders Rasmus
sen i Eijbye. Død af kopper.
7 Mariæ Bebudelsesdag [21/3] blev Peder Nielsen husmands liden
datter begravet fra Eijbye, hun døde af kopper.
8 5. torsdag i fasten, den 25. marts, blev S id se H a n s d a tte r,
afgangne gårdmand Peder Jensens hustru her af byen, begravet
i hendes alders 69. år med ligprædiken. Hun var født år 1721 i
Avedøre af fader gårdmand Hans Larsen og moder Margrethe
Larsdatter. Gift 1740 med gårdmand afgangne Peder Jensen
i Glostrup. Levet i ægteskab i 48 år og haft 9 børn.
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9 Samme dag [25/3] blev gårdmand F r id e r ic h J ø rg e n s e n fra
Vessinge begravet, ligeledes med ligprædiken og ceremoni. Han
var født i [Vedskene] her i landet i året 1734. Gift år 1760
med Kirsten Jensdatter, levet sammen i 30 år og haft 11 børn.
Hans sygdom var i alle lemmerne, som tog til og endtes den 25.
marts, da han døde i hans alder 56. år.
10 Den 18. april begravet husmand Jens Pedersens liden datter fra
Eijbye, lidt over et år.
11 Samme dag [15/4] blev Søren Anders lidet spæde drengebarn
begravet fra Eijbye.
12 3. søndag efter påske [25/4] begravet Anders Nielsens datter
fra Glostrup, gammel 91/2 år, død af svindsot.
13 4. søndag efter påske, den 2. maj, blev gårdmand Niels Nielsens
kone, M a r g re th e S ø r e n s d a tte r fra Avedøre, begravet med
ligprædiken og ceremoni. Hun var født den 29. oktober 1722 i
Vigerslev af fader Søren Nielsen og moder Anders Jensdatter,
blev første gang gift med enkemand Anders Thommesen i Aved
øre, med ham hun havde 3 børn efter 6 års ægteskab, siden blev
hun gift med gårdmand Niels Nielsen i Avedøre 1747, med ham
hun levede i ægteskab på 43 å r og af Gud velsignet med 9 børn.
Hendes sygdom var værk, hvorpå fulgte hævelse og tilsidst dø
den, da hun her i verden havde opnået 67 [år] og 6 måneder.
14 Dom. 1. post trin. [6/6] blev Poul Poulsens mindste søn, M i
ch ael her af byen, begravet, gammel 1 ^ år.
15 Dom. 6. post trin. [11/7] blev skoleholder Wrams kone begravet,
død af tærende syge, gammel nogle og 50 år.
16 Dom. 12. post trin. [22/8] blev Anders Erichsens kone fra E ij
bye begravet nogle og 60 år gammel, død af brystsyge.
17 Dom. 15. post trin. [12/9] blev gårdmand Peder Ibsens yngste
datter begravet, død af børnekopper i hendes alders 4. år.
18 Allehelgensdag [1/11] blev Ellen Pedersdatters uægte drenge
barn begravet.
19 Dom. 1. advent [28/11] blev Lars Erichsens dødfødde barn be
graven.
20 Dom. 2. advent [5/12] blev husmand Christen Rasmussens hu
stru her i byen begravet, død af tærende syge, nogle og 60 år
gammel.
21 Dom. 4. advent [19/12] blev Hans Pedersens lidet spæde pige
barn begravet.
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1791
1 Dom. 4. post epiphania [50/1] blev Ole S iv e rts e n V est, for
hen borger og thehandler i Kjøbenhavn, begraven, der fra jul
havde opholdt sig i Eijbye hos gårdmand Christian Hansen,
hvor han døde af en tærende syge i hans alders 60. år.
2 1. søndag efter påske [1/5] blev Niels Niels liden søn på 2 år
begravet.
3 Samme søndag [1/5] begravet en liden dreng fra Vessinge, som
døde hos hans farbroder Halver Christophersen, husmand.
4 2. søndag efter påske [5/5] blev husmand i Eijbye Lars Jensens
liden datter begraven, i/j år gammel.
5 Dom. 5. post trin. [20/5] blev gårdmand Hans Larsens liden
datter, Sidse, begravet. Hun døde af bindsel i hendes alders
4. år.
6 Dom. 10. post trin. [25/5] begravet Niels Pedersens 1. fødte søn
af andet ægteskab, nogle uger.
7 Dom. 11. post trin. [4/0] begravet Ole Jørgens liden datter,
A n a C a th r in a her af byen, gammel på 6. år.
8 Torsdagen, den 22. august, blev C h ris te n Ib sen , husmand fra
Vessinge, begravet, gammel nogle og 50 år. Død af tærende
syge. [22/8 er en mandag, mens 22/9 er en torsdag; den sidste
dato er bedst i overensstemmelse med den kronologiske række
følge i begravelserne'].
9 Søndag 18. post trin. [25/10] blev skoleholder Rubergs kone
begravet med ligprædiken og ceremoni, hun var født i Ringsted
år 1736. Hendes fader Christian Lepels, borger, og hendes mo
der Maria Jespersdatter. Hun blev gift i året 1772 med hr. Pe
der Madsen Ruberg, skoleholder i den kongelige skole i Ves
singe. Hun levede her i verden på 56. år, døde efter hun i nogle
å r snart bestandig var syg, hvilken sygdom endtes med hævelse.
10 2. juledag [25/12] blev Hans Poulsen gårdmands to små pige
børn fra Vessinge begravet, som døde straks efter fødslen.
11 Samme dag [25/12] blev gårdmand fra Eijbye Peder Erichsens
kone begravet med ligprædiken og ceremoni. Hun var født i
Ballerup å r 1761 af fader Lars Andersen, boemand, og moder
Bodil Pedersdatter [den] 22. februar. Gift 1784 med gårdmand
Peder Erichsen i Eijbye. Efterlod en liden søn og død onsdagen
den 21. december.
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1792
1 Torsdagen, den 5. januar, blev B irte , Lemmiches enke, begra
vet. Var 59 år. Langvarig svag.
2 Den 15. januar blev B a r b a r a N ie ls d a tte r begravet, hun
døde hos Poul Svendsen. Var nogle og 40 år.
3 Onsdagen, den 1. februar, blev gårdmand Ole P e d e rs e n fra
Avedøre begraven med ligprædiken og ceremoni. Født i Aved
øre 1715 af fader Peder Hansen og moder Birthe Hansdatter.
Gift 1746 med Barbara Madsdatter, havde 7 børn i 46 års ægte
skab, var sengeliggende i 25 uger og i den tid ganske hentagen
i den ene side. Døde i hans alders 77. år.
4 2. søndag efter påske [22/4] begravet husmand Lars Jeppesens
barn af Vessinge Eibye [„Eibye“ står skrevet over Vessinge],
H ans, der blev døbt [ulæseligt ord] 5. søndag i fasten [25/3].
5 Dom. 1. post trin. [10/6] begravet Morten Hansen, husindsid
der i Vessinge, hans barn, A nne, % år gammel.
6 Samme søndag [10/6] begravet gårdmand Hans Larsens barn,
S idse af Avedøre, 6 dage gammelt.
7 Dom. 3. post trin. [24/6] begravet enken M aren P e d e rs d a tt e r af Vessinge, 68 år.
8 Den 21. september begravet gårdmand Ole M ad sen af Ves
singe, var 73 år gammel.
9 Dom. 25. post trin. [25/11] begravet gårdmand Nils Pedersens
af Vessinge sidstfødte barn, Sidse, 6 uger gammelt.
10 Den 18. november begravet D o rth e , Thomas Jens enke, 87 år
gammel.

Kirkeåret 1793
1 Den 7. december begravet gårdmand P e d e r L a rs e n af Aved
øre, 53 å r gammel. Han var medhjælper i menigheden. Døde af
forstoppelse. Hans enke har 8 børn, de fleste uopdragne og små.
Lig text : 1. mosebog 48, 21.
2 2. juledag begravet et barn, M aren C h r is te n s d a tte r af
Vessinge, 9 år gammel, hvis fader Christen Ibsen tilforn er død.
3 23. december, 4. adventssøndag, begravet Lars Espersens hu
stru i Eibye, 35 år.
4 Den 29. januar begravet C o rd tH a n s e n , 25 år gammel, sogne
foged Hans Madsens søn af Avedøre. Han tjente de sidste 5 år
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hos amtsforvalter Nørager. Ordsprog cap. 22 v. 1 [skal være
cap. 27 v. 7] : Ros dig ikke-------.
2. søndag i faste, den 24. m arts [2. søndag i fasten er d. 24/2],
begravet husmand Lars Espersens barn, Ole af Eibye, 2 år
gammelt. Moderen blev begravet 23. december.
6. søndag efter påske, den 12. maj, begravet Christen Pedersens
barn af Avedøre, 8 måneder gammelt.
Juni, den 4., begravet J o h a n n e O le d a tte r af Avedøre, 19 år.
Ligtekst af Es. 40, 6—7 : Alt kød — et par ord som indgang
over Sal. præd. 7, 1.
Juli, den 26., begravet J o h a n n e L a r s d a tte r , gårdmand Niels
Nielsens hustru af Eibye, 53 år. Ligtale over Ps. 66, 10.
Oktober, den 6. dom. 19. post trin., begravet liget af mit [pastor
C. Nyrops] kiære barn, O th o p ia M aria, var født den 30. april
1785, på 9 å r gammelt. Du barmhjertige Gud forløste hende fra
et længe svagt legeme og fra megen lidelse. Hun døde den 30.
september kl. 8 om aftenen. Fædre og børn samles, o Gud og
frelser i paradis, samles i de dødes opstandelse.
Dom. 22. post trin. [27jl0] begravet husmand Hans Pedersens
sidstfødte barn, K irs te n , 5 uger gammelt.
Fastelavnssøndag [10/2] begravet husmand Jens Nielsens barn,
N iels, 1 år gammelt.

Kirkeåret 1794
1 1. advents søndag [ljl2] begravet husmand Peder Olsens barn
i Vessinge, Jacob, 9 dage gammel.
2 2. advents søndag, den 8. december, gårdmand Nils Pedersens
sidste barn, Sidse, begravet, 6 uger gammelt.
3 2. søndag i året, den 12. januar, begravet I n g e r H a n s d a tte r,
Lars Nielsens enke i Glostrup, 73 år.
4 4. søndag efter nyår [23/1] begravet husmand Hans Jensens
barn, K irs te n , % å r gammelt.
5 Sexagesima [23j2] begravet L a rs R asm u ssen , husmand i
Vessinge, 58 år.
6 1. søndag i faste [9/3] begravet et fremmed barn, A nne Ma
ria , 18 uger gammelt.
8 Marts, den 21., min [pastor C. Nyrops] fromme og salige kones
begravelsesdag. Hun døde fra mig den 16. kl. 2% om eftermid-
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dagen i barselseng med 10. barn, hvoraf 4 efterleve. Vi vare 14
år her samlede, og hendes alder 31. Min ene trøst, at hun er
gået til Gud, til Jesus, paradis — og at vi der, forældre og børn,
snart samles. Derhen være hendes bortgang mig daglig mindel
se, uudsigelig opvækkelse.
Marts, den 27., begravet husmand Peder Andersens ældste søn,
Ole, 15 år. Den 11. gav ham med de øvrige børn af GI [ostrup]
sidste undervisning. Ligtalen Phil, v. 14.
Den 6. april, 5. søndag i faste, begravet gårdmand Nils Nilsens
barn af Vessinge, A n d e rs, 2 å r gammel.
April, 27., 1. søndag efter påske, gårdmand Peder Jensens
M aren begravet, 9 dage gammelt.
Samme søndag [27/4] begravet husmand Peder Nielsens barn
af Avedøre, E llen , 13 år.
5. søndag post trin. [20/7] begravet Johanne S ø r e n s d a tte r af
Avedøre, 20 år gammel.
6. søndag post trin. [27/7] begravet gårdmand Nils Olsens barn
af Avedøre, Ole, 2 måneder gammelt.
Juli, den 3., begravet H a n s P o v elsen , gårdmand i Vessinge,
77 år. En gudfrygtig mand.
Den 9. november, Dom. 21. post trin., begravet J o h a n C h ri
s te n s e n i Vessinge, 76 år gammel.
Den 22. trin. søndag [10/11] begravet gårdmand Hans Knud
sens sidstfødte barn, K irs te n , 4 uger.

Kirkeåret 1795
1 1. advents søndag [30/11] begravet E i le r t E ile r ts e n af Eibye, 74 år gammel.
2 Den 4. december begravet gårdmand Ole Sørensens barn,
S ø ren fra Vessinge, 2 måneder.
3 Samme dag [4/12] husmand Hans Sørensens hustru af Aved
øre, 47 å r gammel.
4 4. søndag i året [25/1] begravet Niels Nielsens barn af Ves
singe, J o h a n n e , % år gammel.
5 Den 29. januar begravet enke A nne J o h a n s d a tte r af Eibye,
80 å r gammel, har 9 børn efter sig, alle gifte i gode vilkår. Selv
hertil velsignet med usædvanlig helbred og med timelig vel
stand. — Ligtalen over 1. Mosebog [fe. 28] v. 16 og 17. B etrag
tede syge og døde sengen som et helligt sted.
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6 Marts, den 22., 5. søndag i fasten, begravet husmand Ole Jør
gensens barn her af Glostrup, K a ren , 4 år gammel.
7 Den 6. april, 2. påskedag, blev skolelærer R ub e r g begravet —
var vel en 60 år, havde været her i menigheden både i Avedøre
og Vessinge skolelærer i mange år.
8 Den 14. april, begravet gårdmand Peder Andersens hustru, 61
å r gammel. Viste på sin sygeseng, at hun var meget bekiendt
med Guds ord, og talede ret frimodig med hiertets faste trang
om at dø — her og fra sin første vandel, som jeg har hørdt, et
godt vidnesbyrd, hvorom hun selv dog ytrede sig med ydmyg
bekiendelse. Døde af mange års brystsvaghed. Tog ligtekst af
[ulæseligt tegn] 68, 20.
9 Maj, den 14., Christi Himmelfarts fest, begravet Albrecht Povelsens hustru, 51 år gammel. I mange å r havt brystsvaghed
og liden helbred, efterlader sig 4 børn. Ligtext 2. Cor. 4,16—18.
Menigheden viste megen stor andagt.
10 August den 4. begravet Peder Hansens sidstfødte barn, 8 dage
gammelt.
11 Dom. 13. post trin. [30,18] begravet husmand R asm u s P e d e r
sen i Avedøre, 68 år gammel.
12 November den 27. begravet K nud M ich elsen af Avedøre, over
80 å r gammel.

Kirkeåret 1796
1 Den 6. december begravet J e n s C h ris te n s e n af Vessinge,
omtrent 60 å r gammel.
2 Den 1. februar, sexagesima [sexagesima er d. 31 11], Christen
Jensens søn af Eibye, 4 å r gammel.
3 Marts den 17. begravet gårdmand Lars Pedersens søn af Aved
øre, 9 år gammel.
4 Den 22. m arts begravet gårdmand Hans Larsens hustru, 46 år
gammel.
5 Husmand Peder Rasmussens søn, C h ris te n af Avedøre, 8 år
gammel, begravet.
6 April 4. begravet Hans Pedersens gamle svigerfader i Eibye,
N ils — over 70 år.
7 April den 24. begravet gårdmand A n d e rs J a c o b se n af Aved
øre, 72 år.
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8 Maj den 1. begravet gårdmand Peder Olsens barn, 1/2 år gam
melt, Ole.
9 Den 21. august begravet gårdmand Peder Jensens dødfødte
pigebarn.
10 Den 24. august begravet fra Avedøre J e n s N ilsen , en fattig
mand, som i mange å r har tilholdt hos Rasmus Hugger, og nu
hos enken. 64 år gammel.
11 Dom. 22. post trin. [23/10] Nils Jensens barn, E ric h , 3 uger
gammelt, begravet.
12 Den 19. oktober gårdmand C h ris te n Jen se n i Vessinge, 61
år, begravet.
13 Dom. 25. post trin. [13/11] begravet et barn, M ag rete , 6 år,
husmand Peder Rasmussens datter i Avedøre.

Kirkeåret 1797
1 3. advents søndag [11/12] begravet Anders E ric h s e n , enke
mand af Eibye, var gammel 71 år.
2 Tredie advents søndag [11/12] begravet L isb e th E r ik s d a tte r, enke i Vessinge, af år 56.
3 Samme søndag [11/12] Hans Andersens barn, M a g re th e i
Avedøre, gammel 4 uger.
4 Januar den 3. begravet H a n s H an sen , gårdmand Hans Mad
sens søn i Avedøre, af år 27. Tekst ved talen af [ulæseligt ord]
4, 7—15.
5 2. søndag i året, 15. januar [15/1 er 3. søndag i året], husmand
Hans Pedersens barn, K irs te n af Eibye, 4 uger.
6 Marts den 3. begravet husmand A lb re c h t O lsen af Glostrup,
56 år.
7 3. søndag i faste [19/3] Peder Rasmussens barn begravet,
A nne, 1 år gammelt.
8 Midfaste [26/3] begravet Morten Olsens søn i Glostrup, Jen s,
8 å r gammel.
9 Den 7. maj begravet J ø rg e n H a n se n af Avedøre, 60 år gam
mel.
10 og 11 Begravet den [tallet ulæseligt] august Henrich Joppes
og Christen Sørensens nyfødte børn.
12 Dom. 9. post trin. [13/8] begravet C h ris te n J o h a n s e n af
Eibye, 3 år gammel.
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13 August den 24. begravet gårdmand L a rs O lsen af Eibye,
75 år.
14 August den 27. Erich Olsens hustru af Glostrup begravet, 55 år.
15 September den 10. husmand i Glostrup Jens Nilsens barn,
A nne M arie, begravet, 9 uger gammelt.
16 Samme søndag [10/0] begravet husmand af Avedøre P e d e r
R asm u ssen , 47 år gammel.
17 Oktober den 1. begravet et barn af husmand Jens Nielsen i Glo
strup, E llen , 21/2 år.
18 Den 30. september døde Jo h a n E r n s t N y ro p , præstens søn i
Glostrup, 1 år 3 uger gammel. Begravet den 5. oktober.
19 Den 5. november begravet husmand Hans Pedersens sviger
moder i Eibye, 74 år.
20 Den 22. november begravet M aren, Morten Olsens barn, 3 år
gammelt.
21 Dom. 24. [post trin.] [26/11] begravet enke E lse H e n ric h sd a tte r af Eibye, 82 år gammel.
22 L a rs H a n se n på 2 år begravet for [ulæseligt ord] husmand
Hans Larsens barn i Glostrup.

Kirkeåret 1798
1 2. juledag [26/12] begravet Eilert Eilertsens enke, næsten 90 år.
2 Den 7. januar, 1. søndag i advent, begravet Anders Pedersens
barn, K nud i Avedøre, 3 uger gammel.
3 Den 14. januar begravet husmand Hans Pedersens søn i Eibye,
C h ris te n , 8 år gammel.
4 Den 4. februar, septuagesima, begravet gårdmand Ole Søren
sens barn, M aren, 10 uger gammelt.
5 Samme søndag [4/2] begravet husmand af Eibye Peder Larsens
barn, K irs tin e , 3 år gammel.
6 Februar den 15. begravet A n d e rs M o rte n se n af Glostrup,
31 år gammel.
7 Februar den 25. begravet P ovel Sm ed i Vessinge, 60 år gam
mel.
8 Midfaste, den 18. marts, begravet gårdmand Peder Erichsens
søn, P e d e r af Eibye, 8 uger gammel.
Peder
Olsens gårdmand i Avedøre dødfødte pigebarn begravet
9
i januar.
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10 Husmand i Avedøre Anders Olsens dødfødte pigebarn begravet
den 17. juni.
11 Den 21. juni begravet Ole N ilse n af Vessinge, 60 å r gammel.
12 Den 26. juli begravet M o rte n H a n se n af Glostrup, 71 år.
13 Den 27. ejusdem gårdmand N ils P e d e rs e n af Vessinge, 49 år,
hængte sig.
14 Den 12. august begravet L a rs, gårdmand Anders Andersens
barn af Eibye, 9 uger gammel.
15 Den 2. september begravet K ir s te n H a n s d a tte r , enkens Lo
vis datter af Eibye, 24 å r gammel.
16 Dom. 14. post trin., den 9. september, begravet et barn af Glo
strup, J ens, husmand Ivar Olsens, 2 å r gammelt.
17 Dom. 16. post trin., den 23. september, begravet Boel A n d e rsd a tte r , 60 år gammel. Tobias Clausens hustru i Glostrup.
18 Den 13. maj begravet et barn, E ric h , Lars Pedersens husmands
barn af Vessinge, 7 år gammel. NB faldet i en grøft.

Kirkeåret 1799
1 Den 30. december begravet et dødfødt pigebarn, husmand Chri
sten Olsens i Glostrup.
2 Januar den 6. begravet gårdmand Jens Hansens barn af Aved
øre, E llen , et par dage gammel.
3 1. søndag i faste, den 10. februar, husmand Lars Pedsens barn,
N ils, begravet, % år gammel.
4 Samme søndag [10/2] Jens Tønnesens barn, K irs te n af Aved
øre, begravet, % år gammel.
5 Den 21. februar begravet fra Avedøre Jørgen Rasmussens enke,
86 å r gammel.
6 3. søndag i faste, den 24. februar, Lars Pedsens barn, K a re n af
Vessinge, 3 å r gammel.
7 7. m arts begravet barnet, Jen s, husmand Peder Pedersens i
Glostrup.
8 Maj den 2. begravet P e te r J o n a s s e n af Avedøre, 72 å r gam
mel.
9 [Maj den 2.] begravet gårdmand Christian Hansens kone i Ei
bye, 31 å r gammel.
10 [Maj den 2.] husmand J e n s T ø n n e s e n i Avedøre, 38 å r gam
mel.
11 Dom. 2. post trin., den 2. juni, begravet A n d e rs A n d e rse n af
Vessinge. H ar været gårdmand der, 72 år gammel.
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12 Samme dag [2/tf] begravet barnet, K irs te n , husmand Peder
Hansens barn af Avedøre.
13 Den 20. juni begravet P e d e r A n d e rse n af Eibye, 69 år gam
mel.
14 Den 11. juli C h ris te n P e d e rs e n , gårdmand Peder Christof,
søn i Eibye, begravet, 21 år gammel.
15 Den 22. Berte Johansdatters uægte barn, N ils, begravet, 10
måneder gammel.
16 November den 3., Alle helgeners dag, begravet B e rte P e d e rsd a tte r, skrædder Peder Olsens hustru i Vessinge, var 21 år
gammel.
17 Den 28. juli begravet M ads, 14 år, husmand Nils Nilsens barn
i Glostrup.
18 Den 24. november begraven husmand Lars Pedersens søn,
E ric h , døbt den 17. november, forrige søndag.

Kirkeåret 1800
1 Den 9. februar begravet Christen Pedersens søn af Eibye,
A n d ers, % å r gammel.
2 Samme dag [0/2] husmand Christen Olsens i Glostrup dødfødte
pigebarn.
3 Den 11. februar begravet enke B a r b r a M a d s d a tte r i Aved
øre, 75 å r gammel, var Peder Olsens moder.
4 Den 6. m arts begravet barnet, H ans, underfoged Nils Nilsens
søn, 18 uger gammel.
5 Den 13. marts begravet gårdmand Peder Pedersens barn,
P e d e r, 10 uger.
6 Den 2. marts mit eget pigebarn, K a ren , l 1/^ år gammel.
7 Den 25. maj husmand H an s P e d e rse n , Eibye, begravet, 54 år
gammel.
8 Den 24. juni begravet husmand J e n s H an sen , Vessinge, 54 år
gammel.
9 Den 3. august et dødfødt drengebarn [ulæseligt ord], Leborns
på Krogsh/si.
10 Den 17. august begravet Søren Pedersens barn på Vessinge
Mark, M aren, på 5 måneder gammelt.
11 Den 7. september, dom. 13. post trin., begravet husmand i Aved
øre J e n s M o rte n se n , 53 år gammel.
12 Den 2. november C h ris te n P e d e rse n , kromand i Avedøre,
62 år.
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Kirkeåret 1801
1 Den 7. december, 2. advents søndag, gårdmand Ole Sørensens
søn, Søren, Avedøre, y% år.
2 Den 14. [december], 3. advents søndag, begravet K a ren , 2 å r
gammel — gårdmand Peder Olsens i Avedøre.
3 Den 11. januar, husmand Lars Larsens barn, M ette af Aved
øre, 3 uger gammelt.
4 Den 19. [januar] begravet gårdmand Nils Nilsens kone i Eibye,
59 år gammel.
5 Den 8. m arts begravet barnet E llen. Gårdmand Peder Jensens
i Vessinge. 4 uger gammel.
6 Den 19. m arts gårdmand i Vessinge Peder Pedersen stedsøn,
N ils, begravet, 21/2 år gammel.
7 Den 17. april begravet gårdmand Hans Andersen i Avedøre
yngste barn, A n d e rs, 3 uger.
8 Den 6. juni begravet gårdmand i Eibye N ils P e d e rse n , 24 år.
9 Den 7. juli begravet Ole Knudsens enke i Vessinge, 87 år gam
mel.
10 Den 14. [juli begravet] J o h a n n e J e p p e s d a tte r , husmand
Eskel Hermandsens hustru i Glostrup, 63 år gammel.
11 Den 20. september nybygger Peder Nilsens barn, P e d e r, 14 år
gammelt, begravet.
12 Den 11. oktober husmand i Glostrup Christen Olsens dødfødte
pigebarn begravet.

Kirkeåret 1802
1 Den 10. januar begravet indsidder Lars Mogensens barn, A nne,
1 dag gammel.
2 Den 14. [månedsnavnet udeladt] gårdmand L a rs C h ris te n 
s e n af Avedøre, 68 år gammel.
3 Den 23. februar begravet N ils P e d e rs e n af Vessinge, 81 år
gammel.
4 Den 14. m arts begravet Søren Pedersens barn, C h ris te n af
Vessinge, 3 uger gammel.
5 Den 28. m arts begravet In g e b o r N ils d a tte r , Vessinge, 86 år
gammel. Ole Olsens enke.
6 [Datoen udeladt] blev barnet Jo h a n n e , gårdmand Peder Pe
dersen i Vessinge.
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7 Den 10. april Lars Olsens enke i Eibye begravet, 77 år gammel.
8 Den 9. maj begravet husmand P e d e r H a n se n fra Avedøre, 44
å r gammel.
9 Den 13. maj blev gårdmand Peder Jensens hustru, M aren Pe
d e r s d a tt er, begravet, 35 år gammel.
10 Den 15. maj begravet gårdmand S ø ren A n d e rse n i Eibye,
72 å r gammel.
11 Den 18. maj S ø ren P e d e rse n , nybygger på Vessinge Mark,
begravet, 32 å r gammel.
12 Den 8. juli husmand Mons Nilsens kone i Avedøre, K irs te n
A n d e rs d a tte r, begravet, 34 år gammel.
13 Den 12. september begravet enke A nne N ils d a tte r fra Aved
øre, 67 å r gammel.
14 Den 26. november begravet Lars Pedersens svigermoder i Aved
øre, 81 år gammel.
15 Den 10. december begravet gårdmand Mons Rasmussens kone
af Eibye, 37 år gammel.
16 Den 26. december tingmand Johan Pedersens hustru begravet,
61 år.

1803
1 Den 9. januar begravet Mie h a l M onsen i Glostrup, 81 år
gammel.
2 Den 16. januar begravet K irs tin e , husmand Peder Larsens
barn i Eibye, 8 måneder.
3 Den 21. januar begravet husmand Nils Christensens kone i Ves
singe, 70 år gammel.
4 Den 28. januar begravet barnet K irs tin e , insidder Lars Lar
sens — Eibye — 5 måneder.
5 Den 28. januar begravet insidder i Avedøre Anders Hansens
barn, M arie, 4 uger gammelt.
6 Den 20. februar husmand Nils Jensens barn af Eibye, P e d e r,
begravet, 14 dage gammelt.
7 Den 27. februar Hanna Iversdatters uægte barn, P e d e r P e 
d e rsen , begravet, 14 dage gammelt.
8 Samme søndag [27/2] Lars Larsens insidder i Eibye barn,
K a ren , 6 år gammelt.
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9 Den 1. marts begravet Lars Hansens kone, Avedøre — 64 år
gammel.
10 Den 11. marts begravet M ads N ilsen , Avedøre, 80 år gammel.
11 Den 17. m arts begravet Christen Jensens barn i Eibye, E lse 
b e th — 3 år gammel.
12 Den 31. marts begravet enke Boel I b s d a tte r i Vessinge, 69 år
gammel.
13 Den 26. maj K irs te n P e d e r s d a tte r i G lostrup------- 68 år
gammel.
14 Den 14. juli begravet forpagter i Vessinge J ø rg e n E ile r tsen, 58 år gammel.
15 Samme dag [14/7] Jens Nilsens barn i Vessinge, Ole — 6 uger
gammelt.
16 Den 30. august gårdmand J e n s O lsen, Vessinge, begravet —
61 år gammel.
17 Den 14. september begravet husmand Eskel Hermandsens kone
i Glostrup, K a re n P e d e r s d a tte r , 31 å r gammel.
18 Den 2. december N ils N ilsen , gårdmand i Vessinge, begravet,
44 år gammel.

1804
1 Den 3. januar begravet fra Avedøre gårdmand Peter Andersens
svigermoder.
2 Den 8. februar begravet Johannes Rasmussens kone, A nne
H a n s d a tte r, Vessinge, 62 år gammel.
O
O Den 15. april husmand Ole Pedersens barn i Avedøre, E b ele —
3 å r — begravet.
4 Den 30. maj forrige tag- og gårdmand H an s M adsen begravet,
72 å r gammel.
5 Den 3. juni smed i Avedøre M o rte n J e n s e n begravet, 58 år
gammel.
6 Samme søndag [5/6] J o h a n H e n ric h L u d v ig begravet, 2 år
gammel — forhen afdøde forpagter Jørgen Eilertsens barn i
Vessinge.
7 Den 10. juli H a n s C h ris tia n s e n — Eibye — 21 år gammel.
8 Den 15. juli R asm u s J ø rg e n s e n — Glostrup — 25 år gammel.
9 Den 30. juli begravet barnet L ars, husmand Lars Larsens barn,
3 år gammelt, født den 21. marts 1802.
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10 Den 5. august begravet husmand i Glostrup A n d e rs N ilsen ,
52 år gammel.
11 Den 11. september begravet gårdmand P e d e r J e n s e n i Vessinge — 45 år gammel.
12 Den 9. oktober begravet Ole Sørensens hustru i Avedøre — 43
å r gammel.
13 Den 16. oktober begravet det den 1. juli døbte uægte barn
L a rs P e d e r sen — hvis moder Christiane Christensdatter op
holder sig hos forpagter Nils Christian ; 15 uger gammel.
14 Den 18. begravet Peder Larsens hustru fra Eibye, 78 å r gam
mel.
15 NB. Det nedenfor anførte barn burde være anført under dette
nummer for 1804.

1805
1 Den 26. december 1804 begravet L a rs C h ris te n s e n , 5 måne
der, husmand Christen Olsens barn i Glostrup by.
2 Den 3. februar begravet Ole J e n s e n fra Avedøre, tjenende
gårdmand Peder Olsen — 21 år. Alder må nøjere efterspørges.
3 Den 9. februar begravet gårdmand R asm u s Je n se n , Eibye —
43 år gammel.
4 Den 22. februar begravet E r ic h P e d e rse n , forhen gårdmand
i Eibye, 76 år.
5 Samme dag [22/2] enke i Glostrup M aren L a r s d a tte r , 57 år
gammel.
6 Den 10. døde og den 14. begravedes husmand og bødkers Peder
Andersens barn, P e d e r M ichael, på 19. måned gammel.
7 Den 13. m arts døde og den 19. ejusdem begraved gårdmand i
Eibye Hans Rasmussens barn, M ette, 11 å r 18 uger 3 dage
gammel.
8 Den 27. m arts døde og den 2. april begravedes gårdmand i Glo
strup Anders Ibsens søn, 27 år 5 dage.
9 Den 6. april døde og den 12. begravedes gårdmand i Avedøre
Ole Andersens enke, nu til jul 78 år. Hun var hos sin svigersøn
Ole Pedersen, ibidem gårdmand.
10 Den 28. maj døde og den 3. juni begravedes husmand i Hvessinge Lars Pedersen og hustru Maren Johansdatters søn, Jen s,
8i/2 år.
11 Den 7. juli, 4. søndag efter trin., blev husmand og tingmand i
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Eibye [navnet udeladt] begravet, 61 år gammel. Døde torsda
gen foran, den 4. juli.
Den 23. august døde og den 25. ejusdem begravedes husmand i
Glostrup Friderik [Jen] sen og hustru Benthe Eriksdatter deres
12 uger for tidlig fødte og ved hjemmedåb kaldte datter,
K aren, 10 timer gammel.
Den 30. august døde og den 5. søndag efter begravedes husmand
og smed H an s M a th ise n Kohl, 78 år gammel — af Glo
strup by.
Den 14. oktober døde og den 20. begravedes husmand i Hvessinge Lars Pedersen og hustru Maren Johannesdatter deres
søn, C h ris te n , 1 år 20 uger gammel.
Den 1. november fødtes og døde gårdmand i Hvessinge Peder
Poulsens søn, Povel, og begravedes den 3. ejusdem, 1 dag
gammel.
Den 24. døde og den 28. begravedes husmand i Avedøre Clemen
Mogensens hustru A nne S ø ren s d a tt e r — tillige med sit
dødfødte barn, som var først begravet.
Den 30. november, den første dag i kirkeåret, døde og den
[dato udeladt] december begravedes sognedegn Mandrups hu
stru, gammel 56 år.
Den 19. december døde og den 22. ejusdem begravedes husmand
Jørgen Friderichsens og hustru Ingeborg Olsdatters deres søn,
P e d e r — omtrent % år.
Den 21. december døde og den 27. ejusdem begravedes gård
mand i Eibye Peder Larsens hustru, K a re n Z a c h a r ia s d a tte r, gammel 67 år.
Den 22. december døde og den 29. begravedes gårdmand i Aved
øre Hans Andersens moder, In g e r N ie ls d a tte r, enke efter
afgangne gårdmand ibidem Anders Jacobsen.

1806
1 Den 17. januar begravedes Søren møllersvend i Glostrup by
hans dødfødte barn.
2 Den 26. januar begravedes gårdmand i Hvessinge Peder Pe
dersens, den yngre, og hustru Karen Pedersdatters sidstfødte
søn, N iels, 22 uger gammel.
3 Husmand Peder Larsen og hustru i Eibye deres sidstfødte dat
ter begraven den 26. januar, 3 dage gammel.
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4 Husmand og bødker Peder Andersen og hustru Maren Mikkelsdatter deres søn i Glostrup by, N iels, begraven den 2. maj
1806, 6 år og 8 måneder gammel.
5 Gårdmand i Glostrup by A n d e rs R asm u sse n død den 28. maj
og begraven den 2. juni, 50 år gammel.
6 E lle n P e d e r s d a tte r , gårdmand i Avedøre Hans Pedersens
søster begraven den 8. juni, død den 4. forhen, 651/2 år gammel.
7 Den 24. juli døde og den 29. ejusdem begravedes gårdmand i
Avedøre forhen afgangne Peder Larsens hustru, enke Apelone J e n s d a tte r på 56 år.
8 Den 17. august begravedes husmand i Eibye Lars Jensen og hu
stru Ingeborg Hansdatters søn, L a rs, 14 uger gammel, død den
16. ejusdem.
9 Den 19. august døde og den 24. ejusdem begravedes husmand i
Hvessinge P e d e r A n d e rse n , 70 år gammel.
10 Den 24. oktober døde og den 26. begravedes Lars Andersens på
Hvessinge Mark hans sidstfødte datter, M aren, omtrent 28
uger gammel.
11 Den 25. november døde og den 30. ejesdem begravedes J o h a n n e
B o n a v e n ts d a tte r i Avedøre, 291/2 år.

1807
1 Smeden i Hvessinge Morten Johansens kone, K a re n H a n s
d a tte r, død den 16. januar 1806 [sikkert skrivefejl, læs i ste
det 1807} og begraven den følgende 22. ejusdem, gammel
3734 år.
2 D o ro th e H a n s d a tte r, gårdmand i Hvessinge Hans Hansens
barn, død den 12. marts, begraven den 19. ejusdem. 5 år og
1 måned gammel.
3 Den 26. døde og følgende 3. maj begravedes husmand og jord
ejer i Hvessinge Lars Pedersen og hustru Maren Johansdatter
deres datter, L isb e th , 6 år gammel.
4 Den 4. maj døde og den 7. begravedes jordejer og skomager i
Eibye Christen Pedersens sidstfødte datter, A nne, omtrent 21
uger.
5 Den 12. maj døde og den 17. ejusdem begravedes husmand i
Avedøre Lars Madsens hustru, A nne J o h a n s d a tte r , over
60 år.

698

Begravelser 1807-08

6 Den 23. maj døde og den 27. ejusdem begravedes gjordemoderen
i Glostrup, C a th rin e M arie P o u lsen , 57 år gammel.
7 Den 1. juli døde og den 5. ejusdem begravedes inderste i Eibye
Hans Jensens hustru, M a rg re th e A n d e rs d a tte r, 65 år gam
mel.
8 Den 7. august døde og den 13. begravedes husmand og jordejer
i Hvessinge Jacob Ditlefsens søn, Søren, 18 uger gammel.
9 Den 27. september døde og den 1. oktober begravedes ringer i
Glostrup T o b ias C lausen, 67 år gammel.
10 Den 29. august, da fjenden var i landet, blev gårdmand i Hves
singe Søren Christensens søn, N iels, begravet i Lidøe, 9 uger
gammel. Forældrene var flygtede derhen af frygt for fjenden.
11 Den 13. november døde og den 14. begravedes husmand og [ulæ
seligt ord] i Hvessinge Hans Jensens kone, 53 år gammel.
12 Den 18. november døde og den 23. november begravedes E lle n
J e tt e s d a t te r , gårdmand i Hvessinge Peder Pedersens den
ældres moder, 73 å r gammel.
13 Den 22. november døde og den 27. begravedes gårdmand i Aved
øre Niels Nielsens gamle fader, 86 å r gammel.
14 Den 28. november døde og den 4. begravedes gårdmand i Glo
strup Anders Rasmussens enke, gammel 40.
15 Den 1. december døde og den 6. ejusdem begravedes gårdmand
i Hvessinge Jens Nielsens søn, S ø ren af Hvessinge, gammel på
23. år.
16 Den 16. døde om natten kl. 4 og den 18. begravedes gårdmand
i Hvessinge Peder Pedersens den ældres ældste datter, A nne,
gammel på 7. år.
Den 30. døde almisselemmet i Glostrup J e n s A n d e rse n og
blev begravet i det nye år.

1808
1 Den 1. januar begravedes næstnævnte J e n s A n d e rse n , 59 år
gammel.
2 Samme dag [1/1] gårdmand i Hvessinge Per Persens senior
dødfødt abort begravet.
3 Den 1. februar døde og den 7. begravedes husmand og jord
[ulæselig stavelse] i Hvessinge Jacob Ditlefsens datter, Sidse,
% år.
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4 Den 18. februar døde og den 25. ejusdem begravedes gård
mandsudflytter i Glostrup A lb re c t P o u lse n på 64 år.
5 Den 27. februar døde og den 6. marts begravedes husmand og
sk [omuger] i Eibye Christen Pedersens søn, P e d e r, på 8. år.
6 Den 28. februar døde og den 6. m arts begravedes inderst i Aved
øre Peder Larsens søn, Jo h an , 6 uger over et
år.
7 Den 6. m ails døde og den 13. m arts begravedes husmand i Glo
strup Friderik Jensens datter, K a ren , gammel 1 ^ år.
8 Den 10. døde og den 17. m arts begravedes skolelærer Jespersens
søn, J e n s P e te r, 30 uger gammel.
9 Den 29. m arts døde og den 3. april begravedes gårdmand i
Hvessinge Søren Christensens datter, M a rg re th e N ie ls d a tte r, (stifdatter), gammel 51/2 år.
10 Den 5. april døde og den 10. begravedes husmand på Hvessinge
mark P e d e r L a rse n , gammel omtrent 80 år.
11 Den 1. april fødtes, døbtes gårdmand i Hvessinge Peder Peder
sens junior hans søn, Søren, og døde den 6. ejusdem og begra
vedes den 10., altså 5 dage gammel.
12 Den 5. april døde og den 10. begravedes husmand i Eibye Lars
Mogensens datter, K a ren , 7 uger gammel.
13 2. juni døde og den 6. ejusdem begravedes gårdmand i Eibye
Lars Eriksens søn, P e d e r, 13 å r og 8 måneder gammel.
14 3. juli døde og den 7. ejusdem begravedes gårdmand i Eibye,
C h ris te n H an sen , 79 i/^år gammel.
15 Den 25. [måned udeladt} husmand og jordbruger Peder Olsens,
skrædder i Hvissinge, søn, Jacob, 91/2 å r og begravedes 31.
ejusdem.
16 Den 13. november jordedes husmand og skrædder i Hvessinge
Peder Olsens sidstfødte datter, G u n n ild, omtrent 19 uger
gammel.
17 Den 11. december jordedes husmand og jordbruger i Hvessinge
J u r g e n F r id e r ik s e n , gammel [4]9 år.
18 Samme dag [41/42] samme mands lille barn, K aren , 6% år,
jordet.
19 Den 10. døde og den 15. december jordedes skolelæreren i Hves
singe seminaristen H a n s J e s p e rs e n , gammel 31 år.
20 Den 18. [december] jordedes gårdmand i Hvessinge Ole Jensens
søn, C h ris te n , 2% år.
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21 Den 26. december jordedes In g e b o rg S ø r e n s d a tte r , hos
gårdmand Christopher Knudsen i Eibye, konens søster, 20 år
gammel.

1809
1 Torsdag den 19. januar jordedes gårdmand i Glostrup Je n s
M ikkelsen, 56 år gammel.
2 1. søndag i faste, den 19. februar begravedes inderste og dag
lønner i Avedøre P e d e r L a rse n , 351/2 år.
3 Den 25. jordedes i stilhed efter amtmandens ordre på Glostrup
kirkegård et i husmand Peder Andersens brønd druknet fruen
timmer, navnlig A nne E liz a b e th D id e rik se n , efter at for
hør og syn af vedkommende var taget, hustru, efter de forhen
fundne papirer, af Christian Gottlieb Zimmer, murmester.
4 Den 26. februar, 2. søndag i faste, jordedes husmand og jord
bruger i Hvessinge Niels Jacobsens datter, B irth e , henved
2 år.
5 Den 25. marts døde Søren Møllersvends hjemmedøbte barn,
P e d e r, 1 dag gammel.
6 Den 12. marts forhen jordedes en gammel mand P e d e r Jo 
h a n se n , arbejdende hos gårdudflytter på Avedøre Mark Niels
Olsen, omtrent 62 år.
7 Den 27. marts døde og den 3. april jordedes gårdmand i Hves
singe Friderik Jürgensens hustru, K irs te n N ie ls d a tte r,
gammel 74 år.
8 Den 9. jordedes husmand og skomager i Hvessinge Jens Niel
sens børn, datteren K irs te n , 41/2 år, sønnen Ole, I/2 år.
9 Den 11. maj jordedes husmand i Eibye Jens Pedersens søn,
A n d ers, 7^2 år.
10 Den 30. maj døde og den 3. juni jordedes gårdmand i Hvessinge
Hans P ovelsen, lidt over 60 år.
11 Den 23. juni jordedes almisselemmet i Eibye A nne J ü rg e n s d a tte r, 61 år gammel.
12 Den 20. august jordedes gårdmand i Hvessinge Rasmus Jensens
sidste datter, 3 uger gammel.
13 Den 27. august døde og den 31. jordedes S ø ren P e d e rse n , søn
af forhen afdøde gårdmand i Avedøre Peder Larsen, 2 5 ^ år
gammel.
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14 Den 28. jordedes smeden i Hvessinge Morten Johansens datter,
A ne M o rte n s d a tte r, 3%.
15 Den 5. november jordedes husmand og skrædder i Hvessinge
Peder Olsens hustru, D o ro th e J o h a n s d a tte r , 29 år.
16 Den 12. jordedes husmand og jordbruger i Hvessinge Niels Ja
cobsens barn, B irth e , henimod % år.
17 M a r g re th e C h r is te n s d a tte r , husmand i Eibye Henrik Za
chariasens kone, 71 år gammel, jordet den 26. december.
18 P e d e r A n d e rse n , husmand i Glostrup, 65 år, jordet den 26.
december.

1810
1 Inderst eller daglønner i Hvessinge, gårdmand Jens Nielsens
svigersøns og hustru Apelone Jensdatters søn, N iels, jordedes
den 7. januar, 1 år gammel.
2 Jomfru A. M. O s te n fe ld t død den 11. og jordet den påfølgen
de 15. februar 1810, mellem 60 og 70.
3 Christian Johansens kone, Jo h a n n e J e n s d a tte r i Hvessinge,
mellem 50 og 60 og nær de 60 år.
4 B a rb a ra , hos gårdmand Hans Pedersen i Avedøre, jordet den
25. marts, 73 år.
5 In g e b o rg , husmand i Eibye Niels Jensens datter, jordet i
april, 3 år, 12 uger.
6 Den 6. maj jordedes D itle f O lsen, almisselemmet i Hvessinge,
omtrent 94 år gammel.
7 Den 26. døde og den 1. juni jordedes gårdmand i Hvessinge
Lars Pedersens hustru, D o ro th e In g v a d s d a tte r , 55 år.
8 Den 24. juni jordedes gårdmand i Hvessinge Ole Je n se n ,
49 år.
9 Den 28. jordedes hans sidstfødte søn, C h ris te n , % år gammel.
10 Den 9. september jordedes jordbruger i Glostrup Svend Olsens
datter, Sidse, 9!/3 år.
11 Den 23. samme måned navnlig September jordedes gårdmand i
Hvessinge Rasmus Jensens med voldsom død bortrevet stifsøn,
J e n s P e rs e n , søn af forrige gårdmand ibidem Per Jensen, 12
å r gammel. Den døde dreng blev synet af retten, og stiffaderen
bragt i fængsel.
12 Den 18. oktober jordedes skrædder i København [i teksten er
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ordet „København“ overstreget] Waldbye Ole A n d e rse n , 74
år, var her i besøg i Hvessinge hos børnene.
13 Den 15. november jordedes husmand i Eibye N ie ls Je n se n ,
omtrent 44 år gammel.
14 Den 13. december døde jordbruger i Hvessinge Peder Poulsens
hjemmedøbte søn, Poul, 1 dag gammel.

1811
1 N.B. Attest før jordpåkastelse.
A n d e rs B erg, tærsker på Kroglyst, død på marken, synet af
retten og jordedes den 29. januar, sandsynlig mellem 50 og
60 år.
2 Enke i Glostrup, almisselem In g e b o rg , 59 år, jordet 31. ja 
nuar.
3 Soldat og daglønner Per Ibsens svigersøn i Glostrup, Hans Niel
sens søn, N ie ls H ansen, jordet 23. marts, 1% år gammel.
4 Husmand i Glostrup Christian Olsens dødfødte barn jordet.
5 Den 11. april jordedes Zacharias Henriksens i Eibye hans sidst
døbte, H ans, 10 dage gammel.
6 Den 11. april jordedes husmand i Eibye Peder Larsens datter,
K a ren , 4 år gammel.
7 Den 23. april jordedes smeden i Hvessinge, Morten Johansens
[Kø], han var 47 år gammel.
8 Den 17. mai døde og den 19. ejusdem jordedes J o h a n n e s R as
m u ssen i Hvessinge, 72 å r gammel.
9 Den 26. mai jordedes husmand i Hvessinge Lars Pedersens
datter, B odil, 19% år gammel.
10 Den 29. mai jordedes P e d e r P e d e rs e n den yngre, gårdmand i
Hvessinge, gammel 37 år.
11 Den 27. juni jordedes husmand i Glostrup Anders Pedersens
hustru, gårdmand Anders Ibsens datter, A n n e A n d e rs d a tte r, på 37 år.
12 Den 21. juli jordedes i Smørum kirkegård Birthe Johansdatters
uægte barn, N ie ls P e d e rs e n fra Hvessinge, 3% å r gammelt.
E fter sognepræsten hr. Bindesbølls vedlagte attest.
13 Den 13. august jordedes den på forstanden svage Susanna Bonaventsdatters i Avedøre uægte barn, M a rg re th e , 3 år gam
mel.
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14 Den 10. september jordedes et uægte barn ved navn N ie ls O l
sen, yz å r gammelt, med trykt seddel fra Accouchementhuset
[fødselsstiftelsen], der ikke angiver forældrenes navn. Mode
ren, nylig ankommen i tjeneste hos gårdmand Jens Nielsen i
Hvessinge, hedder efter sit skudsmål Ingeborg Olesdatter og
er kommen herhid fra Laalland.
15 Den 15. september jordedes gårdmand Niels [Per] sens i Eibye
[pijgebarn, død efter 24 timers [to ulæselige ord] døbt.
16 Den 20. oktober jordedes et barn af de nygifte ægtefolk på
Krogslyst Torben Christiansen og Inger Larsdatter. Det var
ikke døbt og 11 dage gammelt.
17 Den 10. november jordedes forhen afdøde husmand i Eibye
Niels Jensens hustru, K a re n J e n s d a tte r , gammel 36 år.
18 Den 15. december døde almisselem i Eibye, den blinde M aren
Z a c h a r ia s d a tte r , 69 år gammel.
19 Den 28. december døde enke efter afgangne gårdmand i Glo
strup Jens Mikkelsen, A nne R a s m u s d a tte r, 71 gammel,
jordedes i det nye år 1812, den 3. januar.

1812
1 Den 4. februar jordedes forrige skolelærer i Avedøre F r id e r ik
L a sse n og h u s tr u [navn udeladt], født Matzen. Han var 70,
hun 60 år gammel.
2 Den 9. februar jordedes almisselem i Eibye Jens Jensens hustru
K a re n J a c o b s d a tte r , 56 å r gammel, og den 22. m arts man
den J e n s J e n s e n selv jordedes, 65 år.
3 Den 5. marts jordedes den i Avedøre separerede kones Ellen
Jensdatters søn, P e d e r P e d e rs e n , søn af hendes første mand
Peder Larsen, circa 3 år.
4 Den 19. april jordedes forhen afdøde husmand i Eibye Niels
Jensens søn, P e d e r, på 3. år.
5 Samme måned, den 16., jordedes Anne Marie Christensdatters, væverskes i Hvessinge, uægte søn, P e d e r P e d e rse n , 4 år
10 uger.
6 Fredagen den 17. ejusdem jordedes foged i Avedøre Peder Ol
sens hustru, A g n e te S ø r e n s d a tte r , 51 år.
7 Den 23. april jordedes forrige gårdmand i Glostrup P o u l R as
m ussen, 82 å r gammel.
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8 Den 30. april begravedes gårdmand i Glostrup Anders Ander
sens datter, J o h a n n e , 2 år 3 måneder.
9 Den 30. maj jordedes gårdmand på Eibye Mark H a n s R as
m ussen, 49 år.
10 Den 20. juni jordedes gårdmand i Hvessinge N ie ls A n d e r
sen, 54 år.
11 Den 2. juli jordedes tjenestekarl hos sognefoged Per Olsen i
Avedøre, A n d e rs C h ris te n s e n , som havde aflivet sig selv
34 å r gammel, i stilhed og uden ceremoni efter ordre fra øvrig
heden.
12 Den 22. november jordejes almisselemmet i Avedøre L a rs
M adsen, 72 år gammel.

1813
1 Den 24. januar jordedes husmand i Eiby Andreas Hermansens
og hustru Inger Olsdatter deres datter, M aren, 12 år gammel.
[12 år er rettet til 1+2 år].
2 Den 7. februar jordedes husmand i Avedøre Clemens Mogensens hustru, S id se J iir g e n s d a tte r , mellem 30 og 40 år, med
hendes hjemmedøbte søn, Je n s , 4 ^ dag gammel.
3 Den 18. februar jordedes husmand E r ik O lsen i Glostrup,
mellem 80 og 90 år.
4 Den 30. m arts jordedes forrige gårdmand i Glostrup Rasmus
Eskildsens hustru, M ette A n d e rs d a tte r, nær 85 år.
5 A belone C h ris te n sd a tf;e r, gårdmand i Hvessinge Jens Niel
sen, jordet den 8. maj, 67 år gammel.
6 Den 15. maj jordedes gårdmand fra Lidøe for kort tid siden
opholdende sig hos sin søn, gårdudflytter Jens Hansen på Eibye
Mark, H an s N ie lse n 58 år gammel.
7 Den 31. jordedes gårdmand i Hvessinge Ole Hansens søster,
J o h a n n e O ls d a tte r, 70 år gammel.
8 Den 1. juni jordedes C h ris te n P e d e rse n , søn af Peder Chri
stensen [ulæseligt ord] ved norske livregiment og Sophie Bjørn,
copulered i Garnisons kirken i København den 9. februar 1800,
født den 23. m arts 1811 på Accouchehuset [fødselsstiftelsen] i
København, vaccineret 20. juli 1811, 2 år gammel.
9 Den 17. juni jordedes L a rs H an sen , tjenende hos gårdmand i
Avedøre Lars Pedersen junior, lidt over 50 år.
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10 Torsdag den 17. juni jordedes husmand og jordbruger i Glo
strup N ils F ly n g , 51 år gammel.
11 Den 12. begravedes A nne K ir s tin e i Glostrup, almisselem,
gammel 79 år.
12 Den 18. begravedes gårdmand i Hvessinge Rasmus Jensens dat
ter, M a rg re th e , 3 år.
13 Samme dag jordbruger ibidem Hans Jensens svigersøn Magnus
datter, K irs te n , II/2 år.
14 C h r is tia n H an sen , forrige gårdmand på Eiby mark, død
den 13. september, jordedes den 17. ejusdem, gammel 65 år.
15 Den 14. søndag efter trin., den 19. september, jordedes hus
mand i Eibye Andreas Hermannsens søn, K nud, 4 år.
16 Den 17. søndag efter trin., den 10. oktober, jordedes husmand
og skomager i Avedøre A n d e rs O lsen, 51 år gammel.
17 Den 16. jordedes pigen L ucie K ir s tin e K ro il, som havde
tjent på Krogslyst hos baronesse Knuth, 27 år gammel.

1814
1 Den 16. januar jordedes inderste fra Ishoi, for kort tid sig op
holdende i Avedøre hos husmand Per Nielsen, Niels Hansen og
hustru Ellen Hansdatters søn, H ans,
år gammel.
2 Den 23. januar jordet husmand i Eiby J o h a n n e s O lsen, 61 år
gammel.
3 Den 20. februar jordedes husmand og jordbruger i Hvessinge
Christen Rasmussen og hustru Anne Pedersdatters søn, P e d e r,
3% år gammel.
4 Den 25. jordedes oldingen L a rs H a n se n i Avedøre, hos sin
søn Niels Larsen til hvem han havde afstået gården, og denne
igen til Niels Jürgensen, en af familien fortjent karl. Hans al
der var 83|4 år.
5 3. april jordedes afdøde husmand Søren Truelsens kone i Eibye,
K a re n C h r is te n s d a tte r , 73 år.
6 Samme dag [5/4] jordedes 2 dødfødte børn.
7 Den 29. [marts] jordedes en ubekjendt mand, som halvdød var
med fogden ført fra sogn til sogn og tilsidst hertil, hvor han
overnattede og døde. Hans navn endnu ubekjendt — menes at
være [navnet udeladt] og mod 60, hans død anmeldt for amtet
af sognefogden, som besørgede hans begravelse.
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8 Den 3. april jordedes Christen Rasmussens og hustru Ane Pedersdatters søn uden dåb i et slag.
9 Den 8. jordedes husmand i Glostrup L a rs O lsen, 86 år gammel.
10 Den 14. april jordedes husmand i Glostrup sogn, Hvessinge by,
J e n s N ielsen , skomager, 56 år gammel.
11 Den 21. ejusdem jordedes husmand og væver i Glostrup
E s c h ild H e rm a n n se n , forrig husmand i Eibye Hermannsens
søn, døbt 1767, den 11. oktober.
12 Den 27. maj jordedes forhen afgangne husmand og jordbruger
i Hvessinge Peder Andersens hustru A nne R a s m u s d a tte r,
84 år gammel.
13 Den 21. juli jordedes ungkarl P e d e r L a rse n , tjenende gård
mand i Avedøre Hans Andersen, en søn af gårdmand Lars An
dersen i Vallensbæk, født 1755 og døbt 3. søndag efter trin.
samme år, altså 59 år gammel.
14 Samme dag [21/7] jordedes jordbruger på Glostrup Mark Pe
der Nielsens hjemmedøbte søn, Jen s, 3 timer gammel.
15 Husmand i Avedøre Lars Larsens hustru, B irth e J ü rg e n s d a t t er, jordet den 2. oktober, 33 å r gammel.
16 Den 7. august forhen jordedes A nne M arie S ø r e n s d a tte r ,
tjenestepige hos gårdmand Niels Andersens enke i Hvessinge,
fra sit sammesteds nærværende uægte barn Christiane, hvis fa
der skal have været Christen Jacobsen Kyshing, husar ved 3.
esquadron, og barnet døbt 1813, den 9. maj, på Bentzonsejes
hovmark i rytterhuset efter attest fra sognepræsten, dat. Ørsted
5. august 1814, her vedhæftet.
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