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FIL: Afhandl.ESK                                                                             

 

ESKØR NØRREGÅRD 
 

En del af historien om en gårdens beboere, naboer m. m. i en lille 

vestfynsk landsby. 

Hertil aneoversigt for Margit Simonsen Riis. 

 

Eskør Nørregård er beliggende som matr. nr. 2A af Eskør, Husby 

sogn, Vends herred i Fyns amt. 

                   _______________ 

 

Udarbejdet af Margit Simonsen og Jens Møller Riis. 

opdatering slut sept. 1999 / 2019 

 

Afleveret til: 

Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune i Brenderup 

Landsarkivet for Fyn. 

 

Copyright - incl. bilag - alle rettigheder forbeholdes 

                   ________________ 

                                                   

FORORD I 
 

Årsagen til dette skrift er, at vi ville have nogle oplysninger på 

Margits mor, Karen Simonsen, f. Andersen i Eskør Nørregård - hen-

des ophav og om hendes hjem med henblik på at lave en anetavle for 

Margit. 

Af denne grund måtte vi foretage undersøgelser om Eskør i Husby 

sogn. Meget hurtig fandt vi ud af, at det "hang" meget sammen, og 

inden vi blev færdige med Nørregård, havde vi en masse andet om 

Eskør.                                                          

Det har derfor været naturlig for os at lave en mere generel ori-

entering og stille denne med diverse registreringer til rådighed 

for andre, der er interesserede i samme emne. 

Mere vil sikkert kunne findes ved energisk arbejde ! 

 

Vi benytter lejligheden til at takke familie og gamle naboer i 

Eskør samt Landsarkivet og Lokalh. Arkiv i Ejby for kvalificeret 

råd, hjælp og bistand. 

Forøvrigt sker der jo en rivende udvikling i landdistrikterne, så 

det er værdifuldt at få lavet en slags status over situationen her 

i 1999. 

Bøgebjerggård i sept. 1999 

 

Margit Simonsen Riis   /   Jens Møller Riis 

                       ...................... 
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FORORD II 
 

Oprindelig havde vi tænkt os, at papirudgaven skulle være vor 

slutprodukt om Eskør. 

Efter at Rigsarkivet ikke længere modtager lokalhistoriske værker 

henvises disse enten til lokalarkiver eller til 

Slægtsforskerens Bibliotek, 
som er under udvikling og pasning under de slægtshistoriske for-

eninger, her særlig: 

Foreningen Danske Slægtsforskere 
som har domicil i Albertslund. 

 

Materialet kan afleveres under flere former, men man ser gerne, at 

det er konverteret til en samlet PDF fil, som så registreres og 

for fremmede findes på nettet. 

Vor afhandling om Eskør er skrevet på et gammelt program, så min 

søn, Bo Karlshøj Riis, har bearbejdet det, så jeg kan konvertere 

det til en samlet PDF fil, der kan afleveres. 

Tanken var, at det skulle ligge tæt på papirudgaven, men grundet 

”programalder” har vi måttet foretage nogle redaktionelle tilpas-

ninger, men indholdet rummer de samme oplysninger. 

Faktisk har det været et større arbejde. 

Desværre kan vi ikke – som i papirudgaven – udnytte brugen af far-

vet papir til opdelinger m. m. 

PDF udgaven er forsynet med fortløbende side nr. nederst i højre 

hjørne – brugt ved indholdsfortegnelse, men til gengæld de tidli-

gere fil sidenumre mere el. mindre blevet fjernet. 

 

Jens Møller Riis 

 

Skovgyden 2 

5620 Glamsbjerg 

Jan. 2019 

 

 

 

 

 

Af samme forfattere: 

 Omkring Møjbækgårdene i Thorum Sogn, Viborg amt. 1998 

 Lokalhist. arkiv i Sundsøre kommune & Landsarkivet i Viborg 

 Omkring Bågø i Fyns amt 1999 

 Lokalhistorisk arkiv i Assens & Landsarkivet i Odense.  

 

Flere historiske afhandlinger er for øvrigt lavet senere. 

 Se under Køng sogn 

Se evt. under Riis  i Slægtsforskerens bibliotek               

..............                                         
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  hustru Karen,født Andersen. 

Alm.skolegang i Bågø Skole. 

Alm. Forberedelseseksamen fra Glamsbjerg Fri- og Efterskole 1945  

Uddannet ved husligt arbejde hos sin mor, på Brahesborg Slot, hos       

  Mejeriejer og folketingsmand Johs Kyed og hustru på Skovvang i 

  Lumby samt hos skotøjshandler Skovsted i Odense. 

Indimellem ophold på Askov Højskole, Odense Fagskole og huhold- 

  ningsskolen "GL. Ankerhus". 

Afgangseksamen fra Ankerhus Husholdningsseminarion 1954. 

Underviser sammesteds. 

Ophold på Århus Universitet - Specialkursus i Husholdning 1955/56 

Konsulent hos De samvirkende danske Husholdningsforeninger med 

  arbejdssted fra Svendborg fra 1956 - 1989.  

Deltidsunderviser på Gartnerhøjskole i Søhus. 

Fra 1972 udvidedes konsulentarbejdet til også at omfatte hushold- 

   ningsarbejdet hos De fynske Landforeninger indtil 1989. 

- - - - - 

Byrådsmedlem i Svendborg 1966-1970. (V) 

Bestyrelsesmedlem og næstformand i foreningen af danske Husholds- 

   lærere (Husholdningslærerforeningen) 1970 - 1976. 

Forbrugerrådet 1970 - 1980 

   herunder forsk. ministerielle udvalg. 

Levnedsmiddelrådet 1976 - 1980 

Forbrugerklagenævnsmedlem 1975 - 1980 

- - - - - 

Er gift med Jens Møller Riis. 

Bopæl: hendes hjem: Bøgebjerggård 

                    Fåborgvej 91, 

                    5620 Glamsbjerg. 

                    ___________________ 
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ESKØR 
Eskør er for os nævnt første gang skriftlig i historien i 1449 som 

Estehøvet. Forstavelsen Est/Esk- fører frem til asketræet og -ør 

må antages at være noget med et øre/odde eller fremspring i havet. 

Umiddelbart synes dette ikke rigtig, men ser vi på det som "halv-

øen" mellem Hybækken og Husby mose synes det mere forståelig - 

altså halvøen dækket med askeskov. 

I 1649 nævnes det som Eskøe og i 1664 som Eskiør 

I 1624 oplyses, at der er 5 gårde og 1 gadehus i Eskør. Hvornår 

det er blevet til 6 gårde - se senere. 

Eskør kan betragtes som en "skovbygd" og som en udflytterlandsby 

fra Hygind. Det kan synes naturlig, eftersom de oprindelige bebo-

elser sædvanligvis lå et stykke fra kysten. Om  navnet Hygind op-

rindelig har haft endelsen "-ing" i stedet for ind skal ikke dis-

kuteres her. 

Der henvises også her til de store stenalderfund i Hygind foreta-

get af bl. a gdr. Gunner Pedersen og til fundene i Tybrind vig.                                               

Når vi nævner Eskør, er det svært at undgå at nævne Svenskekrigene 

- her svenskekongen, Karl 10. Gustavs berømte togt med sin hær  

over isen på Lillebælt den 30. jan. 1658. I følge overleveringer  

troppede kongen op på Eskørgården og beslaglagde gårdens bedste                                                                

heste og en halmforet kane, hvorfra han via Køng Præstegård - 

pastor Henning Clausen Bang,f.1589,d.1666. Præst 1630 -1666 - 

forsatte den videre togt i Danmark. Historien kan have sin rigtig-

hed, eftersom kongens togt via en af hans skrivere - Dalberg - er 

ret udførlig beskrevet, jvf. I øvrigt Fasmer Blombergs doktordipu-

tats fra Odense universitet. 

 

WEDELLSBORG 
Vi undgår heller ikke godset, Wedellsborg, som oprindelig hed Hus-

bygård og senere Ivernæs, og som har, hvad nogle vil sige en glor-

værdig historie.                                              I 

1658 ejedes Ivernæs af Hans Lindenov, gift med Chr.d.IV og Kirsti-

ne Munks datter, Elisabet Augusta. I 1659  - efter Hans Lindenovs 

død overgik godset til Hannibal Sehested, en anden af samme Chri-

stians svigersønner. Hans datter, Christiane Sofie overlod via æg-

teskab godset til sin mand, Wilhelm Fr. v. Wedel og de oprettede i 

1772 stamhuset/lensgrevskabet Wedellsborg. Han og den senere We-

dellslægt foretog systematiske opkøb af bøndergods og hovedgårde 

på egnen, så det blev et omfattende godskompleks med bl.a. egen 

birkeret. Kigger man i "Kronens Skøder" har Kongen også været ind-

blandet Eskørs gårde - se bilag om matrikler ! 

 

I forbindelse med landboreformerne omkring 1788 udskiftedes gårde-

ne som andre steder i Danmarks land. Vi må forestille os, at det 

fra godsets side skete med fast hånd, idet udskiftningen arronde-

ringsmæssigt var vellykket og med kun en udflytning, nemlig Sol-
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bjerggården, der flyttedes fra sin oprindelige plads ved Ravnekær 

ud til nuværende plads, Tybrindvej 30.  

Godset præger egnen, idet man faktisk ikke finder gårddelinger - 

kun enkelte huse opstår i perioden op til 1916. Det har i høj grad 

været på præmisser fastsat af godset, som ejede al jord. 

Når man tillod huse - ja - der var måske lidt befolkningsoverskud, 

og veltjente folk skulle være et sted - og så var der det med at 

godset skulle have håndværkere og i det hele taget villig og loyal 

arbejdskraft.  Men bemærk, de ligger sådan lidt i hjørner og bag-

ved ! 

 

Imidlertid - udviklingen indhentede også Wedellsborg, idet fæste-

riet i henhold til lov skulle afvikles inden 1919. I 1916 gik god-

set i gang med frasalg af fæstegodset, bl. a, Eskør Nørregård. Ik-

ke alle fæstere var glad for denne udvikling - de havde billige 

fæstevilkår, og det var da "så synd for Greven". De fleste var nok 

tilfredse med muligheder for gårdkøb, som de fik på meget favorab-

le vilkår, og de kunne stryge inflationsgevinsten i de kommende 

år. 

Det bemærkes her - hvordan man så end bar sig ad - at godset kunne 

/fik lov til at beholde jorderne ned mod kysten. Jagtmæssige inte-

resser. Det betød, at Eskørgården og Solbjerggården forsat var i 

Wedellsborgs eje, men nu som forpagtergårde. De blev først fra-

solgt efter 1955/56 med jordafgivelser til ejendommene Tybindvej 

34 & 37, og der blev oprettet et såkaldt statshusmandsbrug på Ty-

brindvej (36 el.38). Det bevirkede, at Eskørgårdens areal blev 

halveret. Disse handlinger blev Wedellsborg sikkert pålagt ifølge 

jordlovene af 1949. 

Også på anden vis skete der noget. I henhold til løfteparagraf i 

grundloven af 1849, skulle lensvæsnet, stamhuse m.m. afvikles, 

hvilket først skete med lensloven af 1919. 

I 1998 er Wedellsborg - meget veldrevet - stadig i Wedellslægtens 

eje. 

Naturfredningsloven - senest af 1969 - gav almenheden adgang til  

de store kyststrækninger, som hidtil havde været forbeholdt We-

dellsborg. 
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Gårde og huse i Eskør. 

Gårde - - 
For god ordens skyld skal anføres, at gårdene er benævnt med deres 

nuværende matrikelnumre fra 1844 og navne, som sikkert først rig-

tig er fastslået i sidste halvdel af det nittende århundrede. 

 

Eskørt er betegnet som en "skovbygd", hvilket udmærket kan passe 

med den lidt "langstrakte" beliggenhed af de 5 senere 6 gårde. Den 

daværende byvej har sikkert gået fra et sted mellem Eskørgården og 

Eskør Nørregård forbi Vosegård til Ravnekær og op til den gamle 

Bondero. Solbjerggården har ligget på samme strøg ,men blev på et 

tidspunkt efter udskiftning flyttet ud på nuværende plads. Vi for-

moder, at der er en forbindelse mellem navnet Solbjergård og områ-

det "Sjoen, Sjobjerg". Hvornår vejen er blevet forlagt til nuvæ-

rende Eskørgyde, ved vi ikke, men må være sket efter udskiftning, 

og kan synes ganske naturlig, eftersom vejgrunden der må være                

betydelig mere stabil for tungere trafik. 

 

I 1606 og 1624 var som nævnt 5 gårde. Gadehuset oplyses først i 

1664 og 1688, hvor der også er 5 gårde. 

I 1787 oplyses, at der nu er 6 gårde og det er blevet til 4 huse. 

Ved at se på fæstebrevene kan vi indsnævre, at den 6.gård er kom-

men til efter 1688. De 6 var der i hvert fald ved fornyelserne af 

fæstebreve i 1719.Kan det være gadehuset, der blev til gård ? 

Det er nok sket i forbindelse med en egalisering / gøre lige store 

på de 6 gårde. Vi har konstateret, at Wedellsborg gjorde det samme 

på Bågø.                                  

Efter Fr. d. III’s matr.af 1664 var der tilsammen 55 tdr. hart-

korn. Ved nyvurderingen  er der i 1688 ved Chr. d. Vs matrikel kun 

44 tdr. hartkorn. Ikke noget ualmindeligt, idet 1664 næsten alle 

vegne er større end 1688. 

Det kan undre, at de 6 gårde efter egaliseringen - hver har 7 tdr. 

- og derfor kun tilsammen har 42 tdr. - hvad er der blevet af de 

sidste 2. Af skattemæssige grunde var enevældens embedsmænd altid  

uhyre påpasselige med, at der ikke gik hartkorn tabt. 

Måske findes det ved husene eller regulær ført fra landsbyen Eskør 

til en af de andre byer som Hygind el Husby. 

Efter udskiftningen i 1786 blev som nævnt Solbjerggården udflyttet 

fra naboskab til Ravnekær ud til højdedraget ved Tybrindvej 30, 

deraf måske navnet Solbjerg. Man kan forstille sig, at det, der 

senere er betegnet som August’s hus ved Stikkelsbærgyden, er en 

bygningsrest fra den udflyttede  gård. 

 

I forbindelse med omboniteringen ca. 1810 til den senere benævnte 

1844 matrikel var der forsat 6 gårde og nu 5 huse med jord og 1 

uden med tilsammen 43 tdr. hartkorn. 
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Udviklingen indenfor landbruget er også mærkbar i Eskør. Her i 

1998 er jorden frasolgt 3 af gårdene, som dermed er nedlagte som 

landbrug. Eskørgården bebos af ejeren, men jorden er bortforpag-

tet, og Bondero kan man vel godt sige drives som deltidslandbrug. 

Solbjerggården bebos (og drives vel) af ejeren 

                           ..........      

Huse - -  
Det er lidt svært at få "regnskabet" til at stemme ! 

Der henvises derfor til overvejelserne i bilaget: Huse.Esk 

Vor hypotese er, at det er gadehuset nævnt 1664, der bliver til 

den 6.gård. 

I datidens sprog betød et gadehus et hus beliggende ved byvejen 

modsat andre huse, som godt kunne ligge lidt "bagved". 

Generel kan huse være svære at identificere og ikke så "stabile" 

gennem tiden - forstået på den måde, at huse kan opføres og rives 

ned - uden der skrives om dette. Vi må også være opmærksomme på i 

forbindelse med folketællinger, at der kunne bo flere familier i 

samme hus, uden det anføres på tællingslisten. Endelig er famili-

erne ikke så stabile - der flyttes - og man kan ikke genkende/fin- 

de familierne ved en senere folketælling  - hvem er så hvem ? 

Vi henviser igen til bilagets overvejelser. 

 

 

BEBOERNE 
Vi kan se følgende udvikling: 

Folketal: 1787 43 voksne & 27 børn 

          1901 53  do.   & 20  do. 

I 1998 er antallet vel knap 25 ! - Sikken udvikling. 
  

Der var stærke familiebånd mellem gårdene - ikke mindst med de 

mange indgifte forhold. For Margits vedkommende gælder, jvf. hen-

des anetavle, at hun faktisk har fælles aner med alle gårdene. 

 

 

DE ENKELTE GÅRDE 
 

Der henvises primær til bilagsmaterialet, som omfatter registre-

ringer fra Wedellsborgs Register over fæstebreve, som findes på 

Ejby kommunes lokalhistoriske arkiv i Brenderup og Wedellsborgs 

skifteprotokoller på Landsarkivet for Fyn. 

Skifteprotokollerne er spændende. Skifteforretningen finder som 

regel sted på 30.dagen efter dødsfald. Vi har kun gennemgået for-

retningerne for at finde ud af familieforholdene, men vi fornem-

mer, at de er store og efter tiden velhavende skifter. Endvidere 

synes vi at konstatere, at der kun er protokoller fra skifter, 

hvor der er noget at skifte, og hvor der er børn. Vi finder fak-

tisk ikke aftægtsskifter. 

Bemærk formen: (W) Sk.P.28/2 1763,B.4/f.104 - skal læses sådan: 

    Wedellsborg Skifteprotokol af 28.febr. 1763, Bind 4 folio 104 
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Tingbøgerne oplyser kun om fæsteforhold op til 1916 og derfor næ-

sten intet af interesse for Eskør. 

Vi har ud fra de omtalte mange registreringer i bilagsmaterialet 

lavet en vis standardopbygning med oplysninger om nuværende matr. 

nr. og adresse.                                                                   

Dertil gamle hartkornsoplysninger, men de siger ikke så meget her 

- også fordi vi fornemmer,at de ikke altid bruger de aktuelle. Vi 

har faktisk 5 sæt hartkornsoplysninger: 

  1664 Fr. d. III’s Matrikel 

  1688 Chr. d. V’s  matrikel 

  1688 - 1734    egalisering - ligedeling 

  1785 udskiftning - anden fordeling. 

  1844 matrikel - stadig gældende 

 Dertil har vi forsøgt at lave en fæsterække 
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Eskørgården. 
 

Matr. nr.1A af Eskør, beliggende Tybrindvej 31 

 

hartkorn i 1717 oplyst til 6-0-0-0 

 do        1735     do.    7-0-0-0 

 do.       1749     do.    7-0-0-0 

 do.       1807     do.    6-0-0-0 

 do.       1847     do.    7-2-3-1 3/4 

 

Det bemærkes, at Eskørgården ved fæsteafvikling i 1916 blev for-

pagtergård, og først i 1955/56 gik i selveje og i den forbindelse 

blev jordtilliggendet næsten halveret. 

                   .................. 

fæster- og ejerække: 

før 1719 kan der efter det oplyste være flere muligheder 

                                se bilag 

30/12 1735 fæstebr.t. Henrik Andersen efter Lars Pedersen 

25/ 9 1749 do.        Hans Madsen g.m. Henrik Andersens enke 

                                         Karen Nielsdatter  

                      Hans Madsen derefter g.m. Dorthe Chre- 

                               stensdatter  

8 / 8 1779 do.        Hans Larsen g.m.enken Dorthe Chr.dt.          

6 / 5 1807 do.t. søn  Hans Hansen 

24/ 9 1847 do.sv.søn  Hans Jensen 

14/ 5 1862 do.t. søn  Jens Hansen 

                      Peder Hansen 

                 søn  Otto Hansen - købt til selveje - en del jord 

                                             frastykket 1955/56 

                 søn  Jørgen Hansen ejer 1998 

                      jord bortforpagtet 

                     ___________________ 
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Eskør Nørregård 
 

Matr. 2A af Eskør beliggende Tybrindvej 33 

hartkorn   1757  oplyst til  7-0-0-0 

 do.       1783    do.       7-0-0-0 

 do.       1815    do.       6-0-0-0 

 do.       1860    do.       6-5-2-2 2/3 

 

fæster- og ejerrække: 

???        fæstebr.t.     Erik Christensen 

                           familieskab ? 

22/11 1718 fæstebr.t.     Lars Jensen 

12/12 1719 nyt do. t.     Lars Jensen           Margits ane 198  

20/ 3 1757 f.br.t. sv.søn Chresten Jensen (SMED)  do.   ane  98 

20/12 1783  do. t. sv.søn Lars Andersen           do.   ane  48 

9 / 9 1815  do. t. søn    Anders Larsen           do.   ane  24 

   ca.1831     enkekone   Maren Nielsdatter       do.   ane  25 

20/12 1860  do. t. søn    Hans Andersen           do.   ane  12 

ca.   1900  do. t. søn    Anders Hansen Andersen  do.   ane   6  

                           købt til selveje 1916 

ca.   1938  salg t.sv.søn Niels Lauridsen 

      1993      jord solgt t. Arne Hansen      landbrug nedlagt 

       bygninger solgt t. Flemming Schultz 

 

                          _________________ 
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                                      side 8 af 16 

Vosegård 
Matr.nr.3A af Eskør beliggende Eskørgyden 15. de gamle bygninger 

brændte ca.1994, derefter kun opført stuehus. 

hartkorn          1696    1/2 gård 

 do.       1738  oplyst til 7-0-0-0 

 do.       1766     do.     7-0-0-0 

 do.       1806     do.     6-0-0-0 

 do.       1863     do.     7-3-0-1 1/2 

 

 

fæster- og ejerrække 

????       fæstebr.      Hans Jørgensen 

6 / 3 1696  do. t .søn   Jørgen Hansen 

12/12 1719 nyt do.       Jørgen Hansen 

28/10 1738 fæ.br.t.søn   Lars Jørgensen 

28/ 4 1766  do.    søn   Jørgen Larsen 

5 / 2 1806  do. sv.søn   Jørgen Hansen 

ca.1821     do.t. enke   Anne Margrethe Nielsdatter 

18/11 1863  do.t.  søn   Anders Jørgensen 

ca 1900     do.t.fremmed Niels Nielsen    købt til selveje 

   ??       do.t.  søn   Marius Nielsen Vosegård    do. 

   ??       enke:        Rigmor Nielsen 

   ?+       boet.        Eva & Hans Vosegård 

   ??       do.t.fremmed Stutteri Vosegård   nedlægges s. Landbr 

            jorden solgt til 2 gårde i Hygind  

   ??       do.t.fremmed Frode Larsen               do. 

             

 

                         _______________________ 
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Ravnekær 
Matr.nr.4A af Eskør beliggende Stikkelsbærgyden 

hartkorn 1717 Fr.d.III 10-0-2-0 

 do.     1719 Chr.d. V  6-0-0-0 

 do.     1738           7-0-0-0 

 do.     1860           6-4-2-1 1/2 

 

Fæster- og ejerrække 

 ??                       Henrik Jørgensen 

21/ 3 1717 fæstebr.t.     Jørgen Knudsen 

12/12 1719 nyt fæ.br.t.   Jens Mortensen (måske sv.søn) 

23/ 4 1738 fæstebr.t.søn  Morten Jensen 

4 / 1 1789  do.    t.søn  Lars Mortensen 

 ca.1790       enkekone   Birtha Pedersdatter       

30/ 3 1791  do.g.m.enke   Niels Andersen (Viby) 

ej finde    do.    t.søn  Anders Nielsen ,f.1803 

20/12 1860  do. t.sv.søn  Hans Pedersen(Tanderup) 

ej finde    do.    t.søn  Carl Pedersen  købt til selveje 

               enkekone   Karoline Pedersen       do. 

                   t.søn  Johannes Pedersen       do. 

1994 salg t. fremmed.     jord frasolgt til Antoni Høgh i Hygind 

                          gården nedlagt som landbrug 

               ________________ 
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Solbjerggården                         
  

Matr.nr 5A af Eskør beliggende Tybrindvej 30. Den lå oprindelig 

nede ved Ravnekær,men flyttet efter udskiftning. 

hartkorn 1719 6-0-0-0 

  do.    1753 7-0-0-0 

  do.    1765 7-0-0-0 

  do.    1809 7-0-0-0 

  do.    1859 6-4-2-1 1/4 

  

 

fæster- og ejerrrække: 

 

12/12 1719  nyt fæstebrev  Hans Larsen 

    ej finde fæstebrev     Hans Nielsen 

30/01 1753  do. T. sv.søn  Peder Pedersen                                                                                                                 

      1766  do. Enkekone   Karen Hansdatter 

20/05 1767  do. ny mand    Jeppe Jensen fra Gamborg 

  Ej finde fæstebr. t.søn  Jens Jeppesen 

      1809  do. enkekone   Mette Hansdatter 

04/09 1809  do.ny mand     Peder Jørgensen fra Husby 

01/12 1831  do.t. stedsøn  Jeppe Jensen 

14/12 1859  do.t.sv.søn    Hans Christensen fra Sdr. Åby 

       ??   do.t. søn      Jeppe Christensen, f.9/7 1875 

       ??   do.t.sv. søn   Otto Hansen 

  Ca. 1955                 salg t. selveje til fremmed: 

                           Rasmus Rasmussen              

                              En del jord frastykket 

       ??      nok søn     H. Hagsten Rasmussen ejer i 1998 
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Bondero 
Matr. 6a beliggende Eskørgyden 8.  Gården lå tidligere på 

Modsatte side af vejen, men blev flyttet efter brand   i 1930 

Og opbygget efter prof. Hansen Larsens ideer. 

 

Betegnes   1694 som en halv gård                                                      

Hartkorn   1734   7-0-0-0 

  do.      1763   7-0-0-0 

  do.      1790   6-0-0-0 

  do.      1804   6-0-0-0 

 

 

fæster- og ejerrrække 

 

     ??     fæstebr          Peder Pedersen 

26/03 1694  do. nok t.s.søn  Thomas Jørgensen (Buhl) 

                               Thomas J. dør 1705 

  Ej finde  do.              Hans Jensen( kan være g.m. enken) 

17/05 1734  do. t.           Jørgen Boesen(måske nevø af Thomas                     

                                       Jørgensen) 

23/09 1763  do.t. søn        Anders Jørgensen 

      1768  do.t.enkekone    Kirsten Jensdatter                                     

18/04 1768  do. g.m.enken    Jens Mortensen 

02/90 1790  do.nok sv.søn    Jens Pedersen             

           Sikkert hel ny familie                                                                                          

06/04 1804  do. til          Rasmus Hansen, Rolund     

12/09 1843  do.t. sv. Søn    Unge Hans Hansen 

       ??   do t.søn         Rasmus Hansen                                                                                                                                    

           Her købt til selveje 1916  v/                     

                             (Hans) Karl Hansen, adoptivsøn    

??   1838   salg til fremmed Kjær Poulsen 

??          salg til fremmed H. C. Andersen 

??          salg til sv.søn  Jacob Jacobsen 

Ca. 1990    salg t. fremmed  Lis & Svend Hævdholm 
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ANEOPLYS-ESK.BXT – 4 sider                       

                                                   

 

MARGITS ANER I ESKØR 
 

 

Som indledningsvis nævnt har Margit via sin mor, Karen Simonsen, 

født Andersen, godt og vel halvdelen af sin totale anearvemasse 

fra Eskør. 

Anetavlen er bygget op med et fortløbende nummerering som følger:    

(Kekule von Stradonitz’s system )  

Margit er selv nummer 1, fader nr.2, moder nr.3, morfar nr.6 og 

mormor nr.7 o.s.v. 

Det betyder 3 ting: 

   Alle mænd har lige talcifre og 

   alle kvinder har ulige cifre 

   enhver anes fædrene ophav har i anenummer det dobbelte af 

                                          anens eget nummer. 

   enhver anes mødrene ophav har i anenummer det dobbelte plus 

                                       1 i anens eget nummer. 

Man kan kontrollere allerede i indledende eksempel. 

 

Nummersystemet bevirker, at man skulle have let ved at finde ud af 

lange aneopremsninger. 

 

                      .................. 

 

Omstående gengiver vi i nummerform Margits aner på hendes mors, 

Karen Simonsen, f. Andersen, side 13 m.v. 

Til grov orientering oplyses, at næsten alle Margits aner på mor-

far - ane nr 6 - har rødder tilbage i Eskør med en enkel gren til 

Viby. 

Mormoders - ane 7 -  rødder går gennem via hendes mor tilbage til 

Sønderby - Kærum, medens det på faders side, som var jævne folk, 

som ofte mere flytbare, går tlbage til Turup, Barløse og Orte sog-

ne. 

For de flestes vedkommende er der tilføjet et stednavn, som angi-

ver stedet/sognet, hvor vedkommende vil kunne findes i kirkebog 

el. folketælling. 

Aneparret 50 & 51, som er Margits 2 x tipoldeforældre, havde en 

meget stor og interessant efterslægt, som er behandlet og oplyst 

hos datteren, Maren Nielsdatter, Margits tipoldemor, hvilket be-

virker bilaget for ane 25 omfatter 12 sider. 

 

- - - -  

Margits aner på hendes far, Martin Simonsen, vil være at finde på 

afhandling om Bågø, eftersom næsten alle hans aner kommer derfra. 
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                      .................. 

På omstående sider er de her relevante aner opstillet i nummerræk-

ke med nummer, navn og en dato for fødsel eller død, samt gifter-

mål i den udstrækning disse oplysninger findes. 

Hvis man vil vide mere om dem, deres ægtefæller, børn evt. foræl-

dre skal man søge i bilagsmappen under anenummeret.                  

Oplysninger her fremgår af 3 kolonner (el fl.) I 1. kolonne står 

ovennævnte oplysninger. I 2.kolonne står oplysninger om anens sø-

skende og deres ægtefæller. Endelig i 3.kolonne står søskende 

børn, o.s.v. 

Nedefor vil der evt. være div. supplerende oplysninger. 

Men -  alfa og omega er,at det hele faktisk styres via anenumrene 

                  ................... 
         

                                                 

    - - lidt historie om historien -          

                 - se: efterslægten hos Margits ane 25 - 

Kort tid efter, at Jens var kommen ind i familien, spurgte Margits 

moster, Johanne, om jeg(Jens) kendte noget til en landinspektør 

Anders N. Andersen, som tidligere havde været engageret ved land-

boforeningerne. Det gjorde jeg, eftersom han(Andersen) havde været 

sekretær sidst i 1800-tallet. Moster Johanne forklarede, at hun, 

Margit m.fl. var i familie med ham. Hun kunne imidlertid ikke helt 

klarlægge familiesammenfaldet, hvorfor vi blev enige om at henlæg-

ge en undersøgelse til "bedre tider". 
 

Min logebroder, Preben Skak Poulsen, spurgte mig, da han erfarede, 

at jeg(Jens) havde noget med landboforeninger at gøre, om jeg hav-

de hørt/ læst om en landinspektør Anders Nielsen Andersen - som 

altså var hans morfar. Eftersom Anders N. Andersen var en af mine 

forgængere, kunne jeg bekræfte dette - og eftersom Preben Skak 

Poulsen tilsyneladende  kun kendte lidt til sin morfar, blev vi 

enige om, at drøfte/klarlægge forholdene ved en bedre og roligere 

lejlighed, idet jeg kunne fortælle Skak, at i så fald var han 

langt ude i familie med Margit. 
 

Jeg fortalte Margit om sagen og lovede hende at præsentere hende 

for Pr. Skak Poulsen ved førstkommende lejlighed, nemlig en fest i 

Logen. Inden jeg nåede dette, havde Margit allerede udpeget man-

den, eftersom han havde en slående lighed med hendes morfar, An-

ders Hansen Andersen i Eskør, for slet ikke at tale om dennes 

bror, Carl. 
 

I 1979 blev Jens på sit arbejde i landboforeninger ringet op af en 

dame, som præsenterede sig som yngste og eneste nulevende barn af 

landinspektør Andersen (som hun formodentlig som en selvfølge reg-

nede med, Jens kendte). Det gav anledning til en tilsigelse om at 

møde i hendes store lejlighed på Falen for at få overbragt nogle 

arkivalier/ papirer fra den gamle for længst afdøde landinspektør, 

idet hun - som hun sagde - var gammel og skulle have ryddet op. 
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Det blev en særpræget og spændende oplevelse. Hun var som stået 

lige ud af "Etatsrådernes tid i Odense". Jeg tror nok, jeg steg i 

hendes agtelse, da jeg efter lidt samtale kunne meddele, at jeg 

kendte hendes søn, Preben Skak Poulsen - i familiekredse kaldet 

"Pelle". Jeg fik mine pairer, en samling avisudklip, som er depo-

neret i De fynske Landboforeningers arkiv og en særlig fin indbun-

den bog, Beretning fra den attende Landmandsforsamling i Odense i 

1900. Jeg tillod mig at beholde denne bog. 

Jeg fortalte Pr. Skak Poulsen om besøget. Han grinede og sagde, at 

det lige lignede hans mor, Fru Magdalene. Hun døde kort tid efter. 

Vi havde ikke tid til undersøgelser ! 

 

I 1985 var Margits far, Martin Simonsen, indlagt på Fåborg Syge-

hus, hvor han i nogen grad blev behandlet af en ung læge ved navn 

Husby. 

Margit og hendes mor, Karen, skulle selvfølgelig have at vide, 

hvor han havde dette navn fra. Han fortalte beredvilligt,at han 

havde aner tilbage til Husby på Vestfyn, og hans bedstefar havde 

taget navnet derfra. Han synes i øvrigt ikke at kende meget til 

sagen, men foreslog, at vi kunne kontakte hans far, Jacob Husby, 

boende i Odense. 

Karen Simonsen mente, at der var en familieforbindelse fra hendes 

gamle familie til "Husbyerne”                 

 

Umiddelbart fik vi ikke gjort noget, men ved en lejlighed, hvor vi 

var blevet en slags pensionister - bedre tid - så Margit i avisen 

navnet Jacob Husby. Dette resulterede i, at vi skrev til ham for 

evt. at få forholdene afklaret. Vi fik et langt brev fra ham med 

familieover- sigter, som han dels selv havde undersøgt sig til og 

dels havde fået overleveret fra sin forfader, det gamle folke-

tingsmedlem,Niels Andersen (Husby). Vi havde en telefonisk samtale 

med ham, men da han var svagelig blev et personligt møde udsat - 

det blev aldrig, for kort efter læste vi avisen, at han var død. 

Vi har bearbejdet hans materiale og suppleret op med egne undersø-

gelser, og dette er baggrund for den store slægtsoversigt hos Mar-

gits ane 25. 

Nu - omsider - får en større kreds mulighed for at se det ! 

 

 

        = = = = = = = = 

 

 

Mere omtale af de enkelte aner findes i bind 2 om Eskør 
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Som dybest brønd gir altid klarest vand, 

og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 

så styrkes slægtens marv hos barn og mand 

ved folkets arv af dybe stærke minder. 

Din egen dag er kort, men slægtens lang; 

læg øret ydmygt til dens rod forneden; 

årtusind toner op i gråd og sang, 

men toppen suser imod evigheden ! 

 

Vi søger slægtens spor i stort og småt, 

i flinteøksen efter harvens tænder, 

i mosefundets smykke, plumt og råt, 

i kirkend kvadre, lagt af brede hænder. 

Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 

har gemt et gran af slægtens ve og våde; 

nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 

og løfte mig en flig af livets gåde. 

 

Lad mig kun flagre hen som blad i høst, 

når du mit land, min stamme, frit må leve. 

- - - - - - - 

 

 

                Jeppe Aakjær  1916 
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Fil. AneNargit.Esk                       side 1 af 4 

 

Margits anetavle på moders, Karen, f. Andersens side  

Eskør, 

Jf. omstående oplysninger/registreringer 

i bogens 2. del 
Ane                            gift    ane 

Nr.   navn       data          dato    Nr.   navn      data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

  Forældre 

2.Martin Simonsen, Bågø         2/09    3.Karen Simonsen, Eskør  

                                                                   

 

  Mor-bedsteforældre (2+2) 
 

6.Anders Hansen Andersen,Esk.  28/10   7.Marie Jensen, Sdr. Åby 

  f.12/2 1866,d.aug.1936       1897      f.30/8 1875,d.28/7 1910 

_ _ _ _ _ _ _          

 Oldeforældre (4+4) 
 

12.Hans Andersen,Eskør         29/09  13.Karen Hansen.Eskør 

   f. 18/7 1828,d.16/3 1906    1897      f.30/12 1834,d.28/1 1874 

 

14.Niels Jensen, Sdr. Åby      22/03  15.Johanne Madsen. Sønderby 

   F 6/7 1844,d.20/3 1899      1867      f.22/1 1842,d.23/6 1928 

   _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tipldeforældre 8+8) 
 

24.Anders Larsen,Eskør         9/7    25.Maren Nielsdatter,Eskør 

   f.1786.d.6/7 1832          1814       f.1792,d.26710 1870 

 

26.Hans Jensen,Eskør          17/12   27.Dorthe Hansdatter, Eskør 

  f.18/2 1801,d.17/4 1859     1831       db.26/6 1810,d.15/4 1861 

 

28.Jens Nielsen,Turup         11/05   29 Johanne Nielsdatter,Turup 

   f.1807, d ?                1844       f. 1811, d. ? 

 

30 Mads Eriksen,Sønderby      13/07   31.Karen Nielsdatt.Saltofte 

   f.19/8 1810,d.13/1 1868    1835       f.91 1815,d.23/10 1854 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2 x tipoldeforældre 

  16 + 16 

 

48.Lars Andersen,Eskør         ca.    49.Karen Chrestensdt.,Eskør 

   f.c.1753,d.15/8 2013       1783       f.c.1757,d.15/8 1813  

 

50.Niels Andersen,Viby         ca.    51.Birte Pedersdatter, Eskør 

   f.c.157 el.60,d.1827       1791       f.c. 1760,d.1819   
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Fil. AneNargit.Esk                       side 2 af 4 

52.Jens Jeppesen,Solbj.g    23/11   53.Mette Hansdatter, Udby 

   f.c.1772,d.3/7 1809      1798       f .c.1778,d.1856                                                                                                                    

 

54.Hans Hansen,Eskørgården  1801-   55.Karen Pedersdatter 

   f.c.1781, d.9/3 1860      1807      f.c.1773,d.22/8 1829 

 

56.Niels Nielsen, Orte        ??    57.Karen Jacobsdatter,Orte  

   f.c.1771,d.29/5 1838                f.c.1777.d.30/10 1855 

 

58.måske Niels Larsen,Sand-   ej    59.Karen Knudsdatter,Hjerup 

   ager,f.?,d.?              gift      f.c.1785, d.? 

 

60.Erik Jacobsen,Sønderby   23/1    61.Karen Madsdatter 

   f.c.1760,d.1863          1788       f..c.1763,d.1834                                                                                                                                                            

 

62.Niels Jacobsen,Saltofte  23/11   63.Johanne Eriksdatter 

   f.c.1786,d.1862          1808       f.c.1789,d.1865 

 

- - - - - - - - - 

3 x tippoldeforældre 

  32 + 32 ikke alle kendes 

96.Anders …..                       97.Kirsten …. 

 

 

98.Chrsten Jensen (Smed)     g.c.   99.Anne larsdatter 

   Eskør,f.c. ??            1788       f.c.1732   

 

 

100.Anders Pedersen,Viby     2/2   101.Maren Bertelsdatter 

    f.c.1722,d.18/1 1794    1740       f. ?,d.5/3 1767 

 

 

102.Peder Pedersen,Solbjg.  g.før  103.Karen Hansdatter 

    f.?,d.21/1 1767         1753       f.c.1726,d.e, 1787 

 

 

104.Jeppe Jensen,Solbj.gd.  g.c.   105.Karen Hansdatter 

    f.c.1736,d.24/2w 1816   1768     f.c.1726,d.e 1787 

 

 

106.Hans Christensen,Viby   g.c.   107.Abigael Simonsdatter 

    F,1748,d.26/2 1819      1777       f.c.1750,d.4/11 1788 

 

 

108.Hans Larsen,Eskørgd.    g.c.   109.Dorthe Chrestensdatter                                                                

    f.c.1748,d.3/11 1815    1779       f.c.1742,d.17/3 1822 
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Fil. AneNargit.Esk                       side 3 af 4 

 

110.Peder Sørensen,Husby    g.c    111.Karen Hansdatter 

    f.c.1744,d.15/10 1811   1768       f.c.1742,d.17/9 1793  

 

 

112.Niels Nielsen, Orte     ej g.  113.Gertrud Ibsdatter 

     f.?,d.?                gift 

 

114.Jacob 

 

116.Lars 

 

118.Knud Jensen,Hjerup      9/1   119.Petronille Nielsdatter 

    f.c.1753,d.24/12 1817  1784       f.c.1760,d.6/8 1829 

 

 

120.Jacob Nielsen,Sønderby  g.c.  121.Johanne Eriksdatter 

    f.1731,d.28/6 1793     1756       f.1729,d.24/5 1809 

 

 

122.Mads Andersen,Søbderby  1/7   123.Apolone Larsdatter  

    f.?,d.1767             1767      f.c.1735,d.20/7 1814  

 

124.N.N.   ??                     125.ANNE Nielsdatter 

 

126.Erik Jacobsen,Sønderby 23/1   127.Karen Madsdatter 

    F.C.1760,D.20/1 1843   1788       F.C.1763,D.29/10 1834 

    - - - - - - - - - 

 

     4 x tipoldeforældre 

  192,194,196 & 200 kendes IKKE 

 

198. LARS JENSEN, KENDT 1718      199 N.N. 

 

202. Bertel 

204. Peder    ej fil 

 

206. Hans (Larsen ?) 

208. Jens 

 

210. Hans Larsen 

 

212. Christen Jacobsen,Viby  27/2 213 Maren Søfrensdatter 

     f.?,d.?                 1732     f.?.d.8/9 1755 

 

214. Simon 
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Fil. AneNargit.Esk                       side 4 af 4 

 

216. Lars…(Eskør ???) 

 

218. Lars   

 

220. Søren (Rasmussen9,Husby      221. Kirsten Pedersdat.,Husby 

     f.?,d.?                           f.c.1717,d.e.1787 

 

224.Niels Hansen,Orte         

 

236.Jens Knudsen,Hjerup 

 

238.Niels .. 

 

240.Niels .. ej fil 

 

242.Erik ..  ej fil 

 

244.Anders.. ej fil 

 

246.Lars..   ej fil 

 

250.Niels Jacobsen,Sønderby g.før 251.Margrete Jørensdatter 

    f.c.1736,d.15/5 1810     1764     f.c. 1721,D.15/1 1805 

 

252.Jacob Nielsen,Sønderby        253.Johanne Erikdatter     

    f.c. 1731,d.18/6 1793             f.c.1728,d.24/5 1809 

 

254.Mads Andersen                 255.Apolone Larsdatter 

    f.,d.c. 1767                      f.c.1735,d.10/7 1814 

 

      

      5 x tipoldeforældre 

    Ingen kendes  

 

Mere omtale af de enkelte aner findes i bind 2 om Eskør 

= = = = = = = = = = 

 

Tider skal komme, - 

tider skal henrulle, - 

slægt skal følge slægters gang; 

aldrig forstummer 

tonen fra himlen 

i sjælens glade pilgrimssang 

 

Ingemann 1850 
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Bilag 1 
 

                         Side 1 af alt 5 sider 

 

OM 

 

               

Matrikler 

 

Matrikel oversigt 

 

Statistiske oplysninger 

 

Skifter 

 

Skøder 

 

Kronens Skøder 
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Bilag 1 matrikel.ESK – side 2 af 5 sider 

                                           Bilag 1 

Lidt om matrikler - historie. 
Ordet matrikel betyder egentlig fortegnelse. Her forstår vi det  

Som en fortegnelse over landets ejendomme. 

Ved  enevældens indførelse i 1660 manglede kongen penge og man  

havde ikke nogen eksakt oversigt over landets ejendomme. Det gik  

man i gang med at lave. Gårde og huse blev vurderet i hartkorn. De 

Den første samlede oversigt var færdig i 1664 og kaldes derefter  

Matriklen af 1664 eller Fr. d. III’s matrikel. 

 

Allerede på igangsætningstidspunktet var man klar over, at der var 

 mangler - det havde gået lidt for stærk ! 

Man gik derfor i gang med at lave en ny. Jorden blev opmålt og  

gårde og huse sat i "nyt" hartkorn. Det var et kæmpearbejde, men  

sobert og solidt og bestemmelserne blev sat i kraft i 1688 - Ma-

triklen af 1688 eller Chr.d. V’s matrikel 

         

Af den har vi en meget fuldstændig oversigt over landets ejendom- 

me, delt op på ejerlaug - landsbyer - med ejendomsnumre og hart- 

korn samt ejere og fæstere. Hartkornsansættelser er gennemgående 

mindre her end ved 1664 

  

Hvis man ikke allerede ved det var hartkornsansættelserne skatte- 

grundlag.  (om hartkorn - se andre kilder !) 

I alle årene frem til udskiftningerne omkring 1788 kan vi med me- 

gen sikkerhed følge de enkelte gårde - lidt vanskeligere med huse 

! 

Det skal anføres, at visse godser, f.x.Wedellsborg, gjorde gårdene  

lige store/ egaliserede, men summen af den gamle hartkorn vil man  

næsten altid genfinde som summen efter egaliseringen. Enevældens  

embedsmænd var uhyre påpasselige med, at der ikke gik noget skat- 

tegrundlag  tabt. Er der endelig forskel, kan man næsten altid 

finde det på husene. 

 

Ved udskiftningen fik de udskiftede gårde den samlede hartkorn  

fordelt og i mange tilfælde nye numre. Man må gøre sig klart, at  

samme gård kan have tre forskellige numre ved 1664,1688 & udskift-

ning. 

 

Efterhånden var enevælden klar over, at man måtte have en bedre 

nummerering af ejendomme og den gamle hartkornsvurdering duede  

heller ikke efter opdyrkning af mange nye arealer heller ikke læn-

gere. 

Ved forordning i 1804, fastsattes at der skulle laves en ny. 

Forarbejdet blev sat i gang, og i mange egne var man faktisk fær- 

dig omkring 1810, men grundet statsbankerot og andet krisevæsen  
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blev det ikke gjort færdig. 

Bilag 1 matrikel.ESK – side 3 af 5 sider 

Tinglysningsvæsnet tog imidlertid det nye nummersystem (igen i de 

fleste tilfælde nye numre) i brug for identificering af ejendomme. 

Vi bruger endnu i 1999 samme nummersystem - så det har fungeret 

godt. 

Endelig forordning kom først i 1844 - derfra navnet "1844 matrik-

len".  

De nye hartkornsansættelser forsatte som beskatningsgrundlag helt  

frem til 1926. 

Denne historie er værd at have i erindring. 

 

Der findes noget kortmateriale, men pas igen på ! 

Udskiftningskortene fra udskiftningsåret er rimelig sikre, men er 

ofte overtegnet med nummereringer fra 1844 forarbejdet. 

Der findes en del senere kortmateriale, men oftest uden årsangi- 

velse, hvorfor de bør tages "med forsigtighed". 

 

                  ........................ 

                                                 

Reg. efter besøg på Ejby Lokalhistoriske Arkiv Aug. 1995 

 

Eskør nævnt første gang 1449 

Esk = asketræet, ør = øre el. fremspring i havet 

altså fremspringet, der er bevokset med esketræer 

    1449 nævnt som Estehøvet 

    1624 nævnt m. 5 gårde & 1 gadehus 

    1649 nævnt Eskøe 

    1664 nævnt Eskiør 

........... 

 

Efter landsbyreg. Fyns amt 1983 er Eskør en udflytterlandsby 

sandsynligvis fra Hygind. Hygind er sandsynligvis en "teknisk"  

ændring af Hyging og dermed en gammel landsby med -ing endelse. 

Eskørt er en "skovbygd" med (5) 6 gårde. 

Eskør er udskiftet i 1786 som en blokudskiftning / 1 gård (Sol 

-bjerggård) er udflyttet fra sin gamle plads mellem Ravnekær og  

Bondero til plads ved Tybrindvej. Senere er Bondero flyttet til 

anden side a 

Anden side af vej efter brand ca. 1930. De øvrige fire gårde anses  

At ligge på oprindelige pladser, men "småflytning" kan have fundet 

sted. 

Udskiftningskort findes. 

 

Husby mose kaldtes tidligere Sjoen (sø) 

........... 
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Bilag 1 matrikel.ESK – side 4 af 5 sider 

 

Talmæssige oplysninger: 

Hartkorn   1664 55 tdr,1688 44 tdr, 1844 43 tdr. 

 

bebyggelse        gårde       huse m. jord  huse u.jord 

1606              5           0             0 

1664              5           1(x           0 

1688              5           1(x           0 

1717 se RT.313,5 

1787              6           4(x           0 

1844              6           5             1 

1903              6           5             1 

    x)ej oplyst om m.el.u. jord 

 

I 1586 ejede Kronen 1 gård 

I 1682 ejede Wedelsborg alle gårde, og der er sandsynligvis efter  

1688 foretaget en omegalisering af gårdene, så de blev lige store 

  mellem 1688 og 1719 !! 

 

Folketal Eskør: 1787 43 voksne & 27 børn 

                1845 ?   do.   & 40  do. 

                1901 53  do.   & 20  do. 

 

Reg. ultimo 1940erne 

   Solbjerggård matr.nr. 5 /  53 tdr.l.deraf 3 tdr.l. strandeng 

   Eskørgården  matr.nr. 1 /  60 tdr.l.deraf 5  do.   & lidt skov 

                              altså før frastykning   

   Nørregården  matr.nr. 2 /  55 tdr.l.deraf 7 forpagtet 

   Bondero               6 /  55 tdr.l.deraf 3 tdr.l.mose 

   Vosegård     matr.nr. 3 /  52 tdr.l.deraf 4 tdr.l.mose 

   Ravnekær     matr.nr. 4 /  50 tdr.l.deraf 7 tdr.l.eng og mose 

 

   "August’s hus"  2.5 tdr.l. 

   S.L.Sørensen   17.0 tdr.l. 

   Einar & Karo.   3.0 tdr.l. 

   "Arne"          ? 

   "Albrekt"       ? 

............... 

                            

                                          

 

Folketællinger: (uden tj.folk og m.bemærkn.) 

1787 var der 10 fam.(6 gårde og 4 huse) 

1801 var der 14 fam.(6 gårde og 8 huse m.& u.jord 

Husby sogn oplyses jvf. Trap 2034 ha. 

.................   
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Bilag 1 matrikel.ESK – side 5 af 5 sider 

                                                               

................................................. 

 

Afskrift "KRONENS SKØDER" 
 

Bågø      16.febr.1584 skøde fra kongen til Hans Johansen  

I         Lindennov Øen Bogøe i Vendts H, hvorpå er 8 gårde 

 

Bågø      18.juni 1632 Kbhvn. Gavebrev fra Kongen til præste- 

I         embedet på Bågø på 1 øde gård uden fæster,landgilde,ægt 

          og arbejde. 

 

Eskør     25 marts 1547 Kolding. Skøde fra Kongen til Jørn Gyl- 

I         denstiern 1 gård i Eskø (Eskør)    

 

Eskør     3.aug.1585. Jørgen Friis til Vaskiergaard får ret til at 

I         forhandle sig til ejendomsretten til sit og hustrus 

          (Anna Ulfeld) arvegods: 1 gaard i Eskør i Husby sogn. 

 

Eskør     23.nov.1630 København. Skøde fra Kongen til Hans Lin- 

I         denov, Hundtslun (nu Drønninglund) på 1 gaard i Eskør. 
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bilag: fil: Gaarde-Esk.BXT                     side 1 af 16 

 

Bilag 2 
 

                                 I alt 16 sider 

 

OM 

 

               

Registreringer om 

 

Gårde         

       bemærk 2 uafhængige kolonner 

 

Folketællinger 

 

Familieforhold vil indirekte kunne aflæses 

 

Statistiske oplysninger 
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                                            Side 2 af 16                                                                                                            

Gårde i Eskør    -   bemærk de 2 kolonner ! 
Her har vi opsamlet alle vor registreringer om gårde fra 

fæsteregistre, Skifteprotokoller og folketællinger. 

Mulige problemer og overvejelser skulle også fremgå heraf. 

Allernederst er der nogle reg.,som vi slet ikke kan få til at pas-

se. 

                     .............. 

Vi fornemmer at der er problemer for ældste tid omkring 

Eskør Nørregård, 

Bondero & 

Solbjergården 

                 medens de andre 3 er ret sikre 

Det betyder igen usikkerhed om, hvem er den 6. gård. 

Ifølge "håndværkerteorien" mente vi i lang tid, at den 6. var 

Eskør Nørregård - men vi er mere usikre nu - dec. 1998 

                     ............... 

HUSK: Gårdenes reg. er opstillet i 2 uafhængige  KOLONNER 

__________________________________________________ 

 

Eskørgården                            Eskør Nørregård 
 Kan ej i Sk.pro.finde emner til 

 fædre til Henrik Andersen & Karen               ej oplysninger 

 Nielsdatter 

 dog: 

 Niels Jensen,f.c.1716, søn af 

  Jens Mortensen & hs.2..kone 

  Bodil Nielsdatter - se Sk.pro. 

       11/8 1738,B.2/f.493 

  men .. 

   kan ej passe aldersmæssigt 

  har 

  ej "Anders" der passer som far 

  til Henrik Andersen !!  

  (hverken Sk.pro.el.fæste pro.)  

- - - - - 

Wedelsborg Fæste pro.oplyser  

Niels Nielsen,6-0-0-0,nyt fæ- 

stebr. 12/12 1719,men ej forrige 

 - han kan være far til Karen 

   Nielsdatter(Htk.passer ej - men!) 

........................... 

W.fæste pro. oplyser: 

Henrik Andersen fæste,H.k. 7-0-0-0,  

30/12 1735 efter afdøde Lars Peder- 

sen.Desværre opl. slægsskab ej ! 

Lars Pedersen ej i fæste pro. 
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(fæste før 1719 !) 

. . . . . . . . . .                                side 3 af 16 

 Sk.pro.W.10/10 1749,b.3/188 

  ef.Henrik Andersen,d.1749 

    enke Karen Nielsdatter 

  børn: 

  Anders Henriksen,13,f.c.1736 

  Niels Henriksen,3,5,f.c.1746 

  Anne Henriksdt.10,5,f.c.1738 

  Catrine Henriksdt.6,f.c.1743 

   værger: 

   Laurs Jørgensen & Hans 

   Madsen (sen.mand) 
         

 Karen Nielsdatter deref.c.1749.g.m.       

  Hans Madsen(værge)                               

  Hans Madsen fæste,H.k.7-0-0-0,25/9 

  1749 efter afdøde Henrik Andersen  

............. 

 Karen Nielsdatter,d.1764, 

  Sk.pro.28/11 1764,B.4/163 

   ingen børn m. Hans Madsen 

   4 særbørn m. Henrik Ander- 

        sen, - jvf. ovenst. 

   (Hans Madsens forældre kan  

    være Mads Madsen & Johanne 

    Jørgensdatter,Sk.pro.28/5 

    1739,B.2/f.543 - ret ulæse 

    lig),måske fæstebr.før 1719 ! 

........................                
 

Eskørgården forsat               Eskør Nørregård 
 

biologisk skifte 

............. 

 Efter Karens død    er             Lars Jensen,gd.Eskør,fæstebr 

 Hans Madsen nok gift 1765 m.         22/11 1718 efter forrige 

 Dorthe Chrestensdatter             Erik Christensen (slægtssk.??) 

.Hans Madsen,d.1779                 Lars Jensen fik nyt fæstebrev 

  Sk.pro.26/7 1779,B.5/261-263         2/12 1719          ane 198 

  enke:Dorthe Chrestensdatter 

  7 børn 

  Mads Hansen,13,f.c.1766           Christen Jensen (Smed) fæste                              

Chresten Hansen,12,f.c.1767           på gd.H.k. 7-0-0-0.20/3 1757 

  Lars Hansen,9,f.c.1770              Fr.III matr.el omegaliseret? 

  Jørgen Hansen,4,f.c.1775            efter svigerfar, Lars Jensen 

   nok gift t.Vosegård                C.J. blev gift s.år m. Anne  

  Maren Hansdt.11,f.c.1768            Larsdatter, f.c.1732 

  Karen Hansdt.7,f.c.1772                ane 98 

  Anne Hansdt.3,f.c.1776 
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.............. 

                                          Side 4 af 16 

 Dorthe Chrestensdatter             Christen Jensen,aftg.m.d.1784 

 f.c. 1742,d.1822,B.8/283              Sk.pro. 29/1 1785,B.6/29  

 gift c. 1779 m.Hans Larsen          overdr.gård t.sv.søn,Lars An- 

 fra Hygind ,f.c.1748                dersen fæ.br.20/12 1783,htk. 

 fæste W.8/8 1779,fo.374                   7-0-0-0          ane 48 

 e.afdøde Hans Madsen                C.J var g m. Anne Larsdatter  

 Hans Larsens Sk.pro.:                         f.c. 1732  

 Sk.pro.24/11 1815,B.7/455      

........................           Anders Larsen fik fæste,6-0-0-0 

 Hans Larsens søn,Hans Han-        (1844 matr),9/9 1815,f.80 e.far                                

 sen får fæste på Eskørgd.                   Lars Andersen. 

 H.k.6-0-0-0,6/5 1807,fo.38 

                                   Hans Andersen fæste,20/12 1860 

 Hans Hansens sv.-søn,Hans         folio 270,H.k. 6-5-2-2 2/3 e. 

 Jensen får fæste på Eskørgd.      mor.Anders Larsens enke,Maren  

 H.k.7-2-3-1 3/4,24/9 1847,                 Nielsdatter 

 f.1889 

 Hans Jensens søn, Jens Hansen 

 får fæste,14/5 1862,fo.296 

....................              

                                           

videre Ft. 1787                              videre 

Ft.1787     

>>>>>>>>                                     >>>>>>>>>>> 

Eskørgården                       Eskør Nørregård 
matr.   1                                   matr. 2 

1787 1.fam.                                 1787 2. fam. 

Hans Larsen,39,1.æg.sk.          Lars Andersen,34,1.æg.sk. 

Dorthe Christensdatter,45,2.æg.  Karen Christensdatter,30,1.æg.sk. 

  Mads Hansen,f,1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Maren Hansdatter,f.1768                      

  Lars Hansen,f.1770                 

  Karen Hansdatter,f.1772        

  Anne Hansdatter,f.1776               deres børn: 

 hendes børn                       Kirsten Larsdatter,4 år 

  Hans Hansen,f.1781               Anders Larsen,3 år 

  Dorthe Hansdatter,f.1783         Christen Larsen,1 år 

  Anne Katrine H.dtr.,f.1785      Anne Larsdatter,madmors mor 

  Anne Margrethe H.dtr.,1786                        f.c.1732 

deres børn   

 

1801 1.fam.                               1801 2.fam. 

Hans Larsen,53,1.æg.sk             Lars Andersen,48,1.æg.sk. 

Dorthe Larsdatter,59.2.æg.         Karen Christensdatter,44,1.æg 

 Karen Hansdatter,29                 Kirsten Larsdatter, 17 

hds. datter                          Anders Larsen, 16        (y 



35 

 

                                                 side 5 af 16 

 Hans Hansen,29       (x             Chresten Larsen,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Anne Margrethe,14                   Anne Larsdatter,12 

deres børn                           Anne Katrine Larsdatter,8 

                                     Karen Larsdatter,2 

                                    Anne Larsdatter,madmoders mor 
 

1834 8.fam.                              1834 12.fam. 

Hans Hansen,53   2.æg.x)            Maren Nielsdatter,43, Ravnekær 

Mette Hansdatter,3.æg.                enke efter Anders Larsen (y      

Hans Jensen,34,hds.søn  (z             Karen,f.c.1815 

Dorthe Hansdatter,2                    Lars,f.c.1818 

 gift m.hinanden                       Niels,f.c.1821 

 Jens Hansen,2,deres søn               Hans,f.c.1828 

                                         Dere børn 
                                         

1840                                      1840 

  

Hans Hansen,59                      Maren Nielsdatter,49 

  samme + 6 år                        Niels Andersen,20                                                         

                                      Hans Andersen,12                                                         

                                       Hendes børn 
              

1845                                      1845 

Han Hansen,64                       Maren Nielsdatter,54 

  samme + 5 år                       samme plus 5 år 

                                      

1850                                      1850 

Hans Jensen,49    (z                Maren Nielsdatter,58 

Dorthe Hansdatter                   samme plus 5 år 

 Jens Hansen,18   (v 

 Karen Hansen,16 

 Hans Hansen,10 

  Deres børn 

 

1860                                      1860 

Dorthe Hansdatter,50,enke          Maren Nielsdatter,68,enke 

 Jens Hansen,søn,28                 Hans Andersen,32,sæn,enkem 

 Hans Hansen,20,søn                  sen. g.m.Karen Hansdatter 

 Karen Hansxdatter,26                 fra Eskørgården 

    sen.g.m.Hans Andersen >>      

  Margits aner 6 & 7  

- - - - - - - -                 - - - - - - - 

Senere beboere                    senere beboere 

Søn: Jens Hansen                    søn: Anders Hansen Andersen 

Søn: Peder Hansen                   sv.søn. Niels Lauridsen  

Søn: Otto Hansen                       fremmed.   
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                                             side 6 af 16           

 Vosegård                            Ravnekær           
                                        ??? 

                                 Jørgen Knudsen fik fæste,21/3 

                                 1713,Hk.(Fr.III) 10-0-2-0 e.af- 

                                 døde Henrik Jørgensen 

 

                                 Sk.pro kan ej komme før Jens Mor- 

                                 tensen (måske gift m Jørgen Knud- 

                                 sens datter,Johanne Knudsdatter) 

                                 Jens Mortensen, nyt fæstebr,htk                                                                                                                                                                       

                                 6-0-0-0,12/12 1719,forrige ej opl 

 

                                    Ravnekær Sk.Pro. 

                                 Jens Mortensen,g.c.1707 m 

                                 g 1. Johanne Knudsdatter,d.1713 

                                 Sk.pro.2/3(24/3) 1713,B.1/f.161 

                                    3 børn:  

                                    Knud Jensen,5  år,f.1708 

                                    Morten Jensen,2 år,f.c.1711 

                                    Hans Jensen,10 uger,f.1713 

                                  værger:Rs. Larsen & Lars Larsen,                     

                                    beg. Eskør 

 

                                 Jens Mortensen,g.c.1714 

                                 gift 2. Bodil Nielsdatter,d.1729 

                                   Sk.pro.28/6 1729,B.2/f.223                         

                                   kun 1 barn: 

                                   Niels Jensen,f.c.1716 

                                    .............. 

                                 Bodil Nielsdatters far kan være 

                                  Niels Nielsen m. nyt fæstebr. 

                                  Htk.6-0-0-0,12/12 1719 

                                     se Eskørgården 

                                    ................ 

                                 Jens Mortensen,d.1738 

                                   Sk.pro.11/8 1738,B.2/f.493 

                                   gift 3.c.1730 Anna Pedersdatter 

                                    2 børn: 

                                     Peder Jensen,8,f.c.1730 

Jørgen Hansen,d.1705                 Johanne Jensdatter,6,f.c.1732 

Sk.pro.25/11 1705,B.1/f.42           værge f. Anna Pedersdatter er 

enke:Kirsten Pedersdatter              hds.broder,Jens Andersen 

2 børn:Laurs Jørgensen,5 år            fra Rolund   - værge: 

       Peder Jørgensen,3 1/2 år       f. de 2 børn: Lars Mortensen 

                                        fra Gelsted (kan være bror  

                                                                                       

                                        ............. 
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                                                   side 7 af 16   

                                   Morten Jensen fæste,H.k.7-0-0-0 

                                   23/4 1738 e.afd.far Jens Morten 

                                   Morten Jensen g.c.1738 m. (XX 

                                   gift 1.g.Anna Henriksdt. d 1740   

                                    Sk.pro.9/4 1740,B.3/f.4 

Jørgen Hansen,1/2 gd. i Eskør              kun 1 barn på 1 1/2 år, 

får fæste 6/3 1696 efter fa-              ej læse navn! nok Jens!! 

der,Hans Jørgensen                 værger:  (g.t.Bondero/alder ok) 

                                          Peder Hansen,Eskør & 

Jørgen Larsen får nyt fæastebr.           Hans Pedersen,Sdr.Åby 

12/12 1719                             

                                   Morten Jensen,g.c 1740 

                                   gift 2.Karen Jensdatter,d.1767 

..........                           Sk.pro.14/1 1767,B.4/f.201 

                                     2 børn:  

Lars Jørgensen får fæste,Hk.        Lars Mortensen,25,f.c.1742 

7-0-0-0,28/10 1738 efter fa-        Anna Mortensdatter,21,f.c.1746 

der Jørgen Hansen                   formynder,Chresten Jensen,Esk 

                                      kan desværre ikke se,han er  

........                            bror t. Morten Jensen,men Lars 

Jørgensen afstår gård til           er nok Christen Jensen fra ESK  

søn Jørgen Laursen(Larsen)               ør Nørregård 

Sk.pro.29/1 1777,B.4/f.152              vidner:Laurs Jørgensen & 

Jørgen Laursen f.c.1740                    Rasmus Jørgensen 

...........                                  

Jørgen Larsen fik fæste,Hk. 

7-0-0-0,28/4 1766,fo.145 ef. 

fader Lars Jørgensen 

......... 

Jørgen Hansen fik fæste,Hk. 

6-0-0-0,5/2 1806,fo.30 ef. 

sv.-far,Jørgen Larsen 

                                    Morten Jensen,d.1788 

                                    Sk.pro.5/3 1788,B.6/f.108                                 

Jørgen Larsen,d.1821                 gift 3.g.m.Karen Rasmusdatter 

Sk.pro.31/7 1821,B.8/f.253             ingen livsarvinger fra Ka-

ren 

anmeldt af sv.søn Jørgen Hansen     ################### 

børn:                               XX) Anna Henriksdatters foræ. 

1.Karen Jørgensdatter,g.m.          er: Gertrud Pedersdatter g.m.                                    

Lars larsen, Hjerup                      Henrik Jørgensen,Eskør 

2.Mette Katr.Jørgensdatter,g.m.     jvf.SK.pro.17/2 1713,B.1/f.157 

 Jørgen Hansen(fra Eskørgården)                    hvilken gård ?? 

3.Karen Jørgensdatter,g.m.          ################# 

 Ole Andersen,Viby                  Lars Mortensen fæ.,H.k.6-0-0-0         

4.Anne Kirstine J.dt.g.m.           4/1 1789 fo.539 ef. far afdøde 

 Henrik Larsen,Voldby                Morten Jensen 
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                                      Side 8 af 16 

5.Hans Jørgensen,Eskør            Lars Mortensen d. c.1790 & enken 

6.Peder Jørgensen,Gelsted           Birthe Pedersdatters nye mand  

7.Lars Jørgensen,Eskør              Niels Andersen fra Viby (var      

                                                     Dragon)                        

                                    får fæste 30/3 1791,fo.563 

Anders Jørgensen fik fæstebr. 

Hk.7-3-0-1 1/2,18/11 1863 f.352  

efter moder,Jørgen Hansens enke, 

Anne Margr. Nielsdatter 

 

 

Ft. Vosegård  FT 1787 3. fam.    Ravnekær FT.1787 4. fam. 

matr.                                         matr. 

                                                    

Jørgen Larsen,47,1.æg.sk.        Morten Jensen,78,3.æg.sk. 

 måske bror til Hans Larsen      Maren Rasmusdatter,40,1.æg.sk. 

 i Eskørgården                   Lars Mortensen,43,hs.søn fra 

Maren Hansdatter,49,1.æg.sk.        2.æg.sk. 

 Mette Catrine Jørgensdtr,19         - - - - - - - -  

 Anne Kirstine J.dtr.,15         Lars Mortensen blev gift 87-91 

 Hans Jørgensen,12                m.Birta Pedersdatter fra Sol- 

 Lars Jørgensen,10                bjerggård.Han døde 1791.Hun 

 Peder Jørgensen,4               blev derefter gift m.Niels An- 

                                             dersen fra Viby. 

                                            

                                                   

Ft 1801,4.fam.                              Ft 1801, 5 fam. 

Jørgen Larsen,60,1.æg.sk.                       

Maren Hansdatter,62,1.æg.sk.      Niels Andersen,46,1 æg.sk. 

 Lars Jørgensen,24                Birta Pedersdatter,41,2.æg.sk. 

 Jørgen Hansen,26,svigersøn                  børn 

  (nok fra Eskørgården)                 Maren Nielsdatter,9 

 Mette Katrine Jørgensdtr.              Lars Nielsen,6 

  30/33,datter"ung kone"                Karen Nielsdatter,4  

  Birthe Jørgensdatter                  Anne Margr.Nielsdt.,2 

   deres datter(nok d.før 1825)          (Anders født c.1803)  (x 

 Lars Larsen,53,husbonds bror           Hvad blev der af Morten ?? 

 d.1811,Sk.pro.6/5 1811,B.7/309 

............... 

Mette Catrine J.dt dør 1825 

 Sk.pro.16/3 1825,B.8/f.402 

 børn:Hans Jørgensen,22,f.1803 

      Jørgen J.18,f.1807 

      Peder Jørgensen,11,f.1814       

      Dorthe J.dt.g.m.Jørgen Han- 

             sen i Balslev 

 Jørgen Hansen derefter g.m.An- 
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 ne Margr. Nielsdt.fra Ravnekær 

                                              side 9 af 16 

  3 børn 

 Jørgen Hansen dør 1842 

 Sk.pro.11/3 1842,B.8/f.284 

...................... 

 

FT.1834, 9.fam.                            Ft. 1834 ,5.fam. 

Jørgen Hansen,60,2.æg.sk.              Anders Nielsen,31      x) 

Anne Margrethe Nielsdatter,36          Mette Marie Pedersdatter,36 

 1.æg.sk.fra Ravnekær,søster             Niels Andersen,8 

 til Maren på Eskør Nørregd.             Peder Andersen,6 

  Jørgen Jørgensen,28                    Rasmus Andersen,4 

  Peder Jørgensen,21                     Birte Andersdatter,1 

   husbonds særbørn 

  Niels Jørgensen,9                      Ft 1840 

  Chresten Jørgensen,7                 Anders Nielsen,37 

  Anders Jørgensen,4                   Mette Marie Pedersdatter,42 

   deres børn                             Niels Andersen,14 

                                          Peder Andersen,12 

Ft.1840                                   Rasmus Andersen,10 

Jørgen Hansen,66                          Birta Andersdatter,7 (z 

Anne Margr.Nielsdatter,42                 Katrine Andersdt.4 

 Peder Jørgensen,hs.søn                   Anders Andersen,2 

 Niels Jørgensen,15 

 Chresten Jørgensen,13                   Ft. 1845 

 Anders Jørgensen,10                        samme plus 5 år plus 

                                            Hans Andersen,4 

Ft.1845 

Anne Margr.Nielsdatter,47,enke            Ft.1850 

 Niels Jørgensen,20                      samme plus 5 år minus 

 Chresten Jørgensen,18                   Niels Andersen,g. t.Husby 

 Anders Jørgensen,15                      Anders Nielsen,død 

                                          ………………..                                                                               

Ft. 1850                              Hans Pedersen, Tanderup får 

Samme plus 5 år                       Fæ.Hk.6-4-2-1 1/4,20/12 1860 

                                      e.afd.sv.-far Anders Nielsen 

                                        ........ 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

                                      Side 10 af 16                                                 

Ft 1860                                     FT. 1860 

Anne Margr.Nielsdatter,62,enke        Hans Pedersen, Tanderup,34  

Anders Jørgensen,30 søn               Birta Andersdatter,27 (z                                                                                          

- - - - - - -                      hans forlovede 

                                      .. Katrine Andersdatter,25 

                                      Anders Andersen,22 

- - - - - -                           Hans Andersen,19 

søn.: Anders Jørgensen videre-          svogre & svigerinde 

      førte Vosegård - ingen                     - - - - - - - - - 

      arvinger ville tage over              sen. børn: 

      se MSR25.ANE                 Mette Marie Pedersdt.f.8/8 1862 

fremmed:Niels Nielsen gift m.      Peder Jørgen Pedersen,f.8/5 61        

     Marie Katrine Larsen fra      Anders Nielsen P.f.5/3 1864 

                       Rud         Gorm Pedersen,f.20/12 1865 

   søn:Marius Nielsen Vosegård     Lars Pedersen,f.22/12 1867 

      død ca. 1985                 Anne Dorthea Pedersen,f.3/5 -70 

                                             (Dorthea murer) 

                                   Carl Pedersen,f.21/3 1872 

                                             gift m. Karoline 

                                    mi. 3 børn:Mary 

                                          Hans (læge) 

                                          Johannes gift m. 

                                           Ingrid vist f. Føns 

                                           Førtr gd.videre  

                                           Havde kun Plejesøn                                                                           

                                   ca.1994 gård solgt til fremmede 

.................................................................. 

.................................................................. 
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Fil:Bilag 2: Gaarde.Esk                      side 11 af 16 

  

                                               

 

Solbjerggård                               Bondero    
  

Måske ??? 

Hans Larsen fæste,Htk.6-0-0-0 

nyt fæstebr.12/12 1719,forrige 

ej oplyst 

Jeg kan ikke okt.1996 finde 

nogen Sk.pro.,der passer til 

sen.oplysn.der på gården 

 

Jeg har ingen"peder" el."Hans" 

Eneste mulighed er: 

Hans Larsen,Eskør,Sk.pro.22/12 

1732,B.2/f.342,men her oplyses ej 

navne på enke el.børn,kun værger 

for enken:Hans Jensen 

for børn: Jens Mortensen 

vidner    Lars Jensen,Eskør 

          Jørgen Hansen,Eskør 

Her kan der være datter 

Karen (Hansdatter) 

 

  tror ej på det !!! 

.................... 

                                                  Bondero 

                                   

                                    Thomas Jørgensen (Buhl),1/2  

                                    Gd.i Eskør,fæste br.26/2 1694  

                                    ef. forrige afd. Peder Larsen 

                                               (nok sv.-far) 

 

Mulighed:                           Maren Persdatr,g.m.Thomas Jør- 

Vi har en Niels Nielsen             gensen.Han d.1705.Sk.pro.22/6 

nyt fæstebr.Htk.6-0-0-0                  1705,B.1/f.36 

12/12 1719                           børn: 

   se Eskørgården                   Kirsten Tomasdatter,11 år 1705 

                                    ...(Hvidkær siger Anders)7 år 

                                    Per Tomassen,5 i 1705 

                                    Jørgen Tomassen,2 1/2 år 1705 

                                        værge:afdøde mands broder: 

                                        Bo(Hvidkær)Jørgensen 

                                     denne broder kunne have søn 

                                     kaldt Jørgen Boesen 
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                                                 side 12 af 16 

                                     - - - - - - - - 

                                      mangler led 

 

                               Jørgen Boesen,fæste,Hk.7-0-0-0   

                                    17/5 1734 e.afd.Hans Jensen   

 

Hans Nielsen,Htk. fæstebr. ?              Jørgen Boesen,d.1763 

ej finde fæstebr.                    Sk.pro.28/2 1763,B.4/f.104 

   men sikker datter                 enke: Kirsten Eriksdatter 

   Karen Hansdatter                        værge Morten Jensen 

                                      3 børn: 

Peder Pedersen,Htk.7-0-0-0,fæ-        Anders Jørgensen,25,f.1738  

stebr.30/1 1753 eft.sv.-far,          Bo(e) Jørgensen,22.1741 

Hans Nielsen                                 værge H.M.S.                 

                                      Bo får gd.i fæste i Bals- 

............                          lev.Hk,4-0-0-0,20/5 1767 

Sk.pro. efter afdøde                  fo.161,e.afd.Jens Anderse 

Peder Pedersen,d.1766                 Mette Jørgensdatt.19,f.1744 

 sk.pro.29/1 1767,B,4/205                  værge Christen Jensen 

    kæmpeskifte                        ..............                                                                                                                                

  enke Karen Hansdatter(f.c.1726)      Anders Jørgensen fæste,23/9  

    værge Anders Jørgensen,Eskør       1763, htk 7-0-0-0,forrige  

                                          fæster ej oplyst                                                

  5 børn:                               Anders Jørgensen,d.1768 

   Maren Pedersdatter,14 år             Sk.pro.26/5 1768,B,4/f.269 

   Birthe Pedersdatter,7 år               enke:Kirsten Jensdatter 

    værge Jørgen Pedersen,Hygind             værge Jens Mortensen 

   Hans Pedersen,12 år                       2 børn: 

   Peder Pedersen,10 år                  Jørgen Andersen,3,f.1765 

    værge Anders Pedersen,Hjorte         Anders An.d.5 ug. F 1768                                                                                                                                            

   Anne Margr.P.dt.1/4 år                 formynder Jens Clausen 

    værge Erik Hansen,Kingstrup             ........... 

   .............                         Kirsten deref.g. c.1768 m 

  Karen Hansdatter derefter gift         Jens Mortensen (måske fra 

  i 1767 med Jeppe Jensen                         Ravnekær!) 

  (fra Gamborg)                         Jens Mortensen fæ.,htk.7-0 

  fæste,7-0-0-0,20/5 1767,fo.157        18/4 1768 fo.185 e.afd.An- 

  e.afdøde Peder Pedersen                  ders Jørgensen         

                                                                                   

                                     Jens Pedersen,fæ.,htk.6-0-0-0                                          

2                                    2/9 1790,f.553 e.afd. Jens Mo  

                                     rtensen. Mon Ane g. m. Jens ?                                           

                                      Hun ville være 19 år i 1790                                             

                                       Nok hel fremmed  1:                                         

                                       

                                     familieskifte,jvf. Ft.1834 
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                                         side 13 af 16 

                                    Rasmus Hansen fra Rolund,Htk.     

                                    6-0-0-0,fæstebr.6/3 1804,fo.13 

                                    efter Jens Pedersen 

 

  Overg.til Ft.                             Overg til Ft.   

 

Solbjerggård                                    Bondero                                                                         

1787 6.fam.                                 1787 5.fam. 

Jeppe Jensen,51,1.æg.sk.          Jens Mortensen,51,1.æg.sk.d.1790 

Karen Hansdatter,61,2.æg.sk.            (fader Morten Jensen) 

 Peder Pedersen,29                Kirsten Jensdatter,51,2.æg.sk. 

 Birthe Pedersdatter,26             Jørgen Andersen,23 

  sen.gift til Ravnekær              Anders Andersen,19 

  hendes børn fra 1.æg.sk.            hendes børn fra 1.æg.sk. 

 Anne Jeppesdatter,18                Ane Jensdatter,16         (x 

  sen.gift til Viby                  Jens Jensen,11 

 Jens Jeppesen,14     (z                deres børn 

  deres børn                         Anne Eriksdatter,81,enke,le- 

                                                   ver af almisser 

 

Ft.1801 7.fam.                                 Ft.1801 6.fam. 

Jeppe Jensen,63                     Jens Pedersen (Jakobsen?),46(y 

 Jens Jeppesen,29,søn z)               Ane Jensdatter,30      x) 

 Mette Hansdatter,22,sønnekone              Karen Jensdatter, 12 

  Jeppe Jensen,2,sønnesøn   (y               .........??      ,8 

  (Hans Jensen,f,18/2 1801)                 Kirsten Jensdatter,4 

   deres børn                               Jens Jensen,1 

                                                                            

Jens Jeppesen dør og Mette Hans- 

Hansdattergifter sig m.Peder Jør-    y) vi har opr.aflæst Jens Ja- 

gensen,der får fæste,Htk.6-0-0-0           cobsen, men nok forkert 

4/9 1809,folio 51                          for blandet sammen med 

men dør 1831,hvorefter søn/sted-          en Jens Jacobsen i 

søn,Jeppe Jensen får fæste,Htk.          Husby,Htk.6-0-0-0,fæ.br. 

6-0-0-0,1/12 1831,fo.221 e.mo-            13/9 1786,folio 478 eft 

der Peder Jørgensens enke".                  forrige Hans Andersen 

 

Hans Christensen fra Sdr.Åby fik 

fæste på matr.nr.5,6-4-2-1 1/4 

14/12 1859,fo.256 efter sv.-far,      Vi må antage,at en hel ny 

Jeppe Jensen                          familie kommer                                                 

- - - - - - - - - -                   - - - - - - - - - - 
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                                               Side 14 af 16 

Ft. 1834 3.fam.                       Ft. 1834 2. fam.                

Jeppe Jensen,35  )                     

Karen Hansdatter,25,kone                   

 fra Eskørgården                          

 Karen Jeppesdatter,3               Rasmus Hansen,55 

 Jens Jeppesen,1                    Ane Elisabeth/Katrine Jørgensd 

  deres børn                                 50, kone 

                                    Karen Sofie Samusdt.22, datter 

 

Ft. 1840                              Ft. 1840                 

 

Jeppe Jensen,41               

Karen Hansdatter,36                                                                                                                                  

 Karen Jeppesdatter,9                Rasmus Hansen,61 

 Jens Jeppesen,6                     Ane ... Jørgensdatter,56 

 Mette Marie J.dt.,3                 Unge Hans Hansen,32 sv.søn 

 Ane ... Jeppesdt.1                  fra Eskørgården,g.m.Dorthe 

                                     Karen Sofie Rasmusdt.,28,kone 

                                     Karen Hansdatter,4 deres dt. 

 

Ft.1845                               Ft. 1845 

 samme plus 5 år plus                 Unge Hans Hansen, 38 

 Hans Jeppesen,3                      Karen Sofie Rasmusdt, 33                                                                   

                                       ”ny” Karen Hansdatter,5 

                                       Hans Hansen, 2   

                                         deres 2 børn/ aftægtf. 

                                         Rs. Hansen, 66 

                                         Ane….Elisabe Jørgensdt,61      

 

                                      Unge Hans Hansen fik fæste 

                                      Htk 6-0-0-0 12/9 1843 efter 

                                      Rasmus Hansen  

 

FT.1850                                Ft. 1850                            

Jeppe Jensen,51,enkem.                Samme som 1845 plus 5 år       

 Karen Jeppesdt.,19                   plus Rasmus Hansen, 5  &             

 Jens Jeppesen,14                          Jørgen Hansen, 3              

 Mette Marie J.,13   (z                     ….Hansen      1 

 Ane ...Jeppesdt.,11                  minus aftægtsfolk           

 Hans Jeppesen,8                                 

                     

 

FT. 1860                               FT. 1860     

Hans Christensen,34, sv.søn           Hans Hansen,53 

Mette Marie Jeppesdat.24.kone         Karen Sofie Rasmusdt.48 

 Jens Jeppesen,26                      Karen Hansen,20 

 Hans Jeppesen, 18                     Hans Hansen, 17 

  Svogre / brødre                      Rasmus Hansen, 15,videref. 
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                                        Side 15 af 16 

Efter 1860                               Efter 1860 

Børn af Hans & Mette Marie           Rasmus Hansen, g.m. 

Bl.a.Jeppe Christensen,f.9/71875     Karen – de fik kun en 

 Svigersøn                           datter,som døde ung        

Otto Hansen,g.m.Kristine             derfor tog de plejesøn 

 Fremmed:                            (Hans)Karl Hansen, g.m. 

Rasmus Rasmussen                     Kristiane, børn: Laura 

 søn:                                g.m.   ???? 

H. Hagsten Rasmussen,                kørte gård ned/salg 1938 til 

 boede der ca. 1980                  fremmed: Kjær Poulsen 

                                     fremmed: H.C.Andersen 

                                     g.m.Ellen -2 børn, datter   

                                     g.m. Jacob Jacobsen 

                                      fremmed: 

                                      Lis(dommer) & Sv.Hævdholm                                                                                                                                        

.................................................................. 

Der er 3 familiekæder & 2 fæstebr.,som jeg ej kan få placeret: 

Mette Hansdatter,f. ?,d. 1713 

 gift 1. Peder Bendtsen,død før 1705 

         barn: Maren Pedersdatter,11 år i 1713 

               værge Jørgen Hansen,Husby 

 gift 2. Lars Larsen (nok g.c.1705) 

         børn: Hans Larsen,8 år i 1713 

               Karen Larsdatter,4 år i 1713 

               (en"Peder" nok død før 1713) 

         Mette dør 1713,Sk.pro.1/2 1713,B.1/f.154 

------- 

Laurids (Lars) Pedersen,Eskør, gift m. Karen Hansdatter 

Laurids dør 1736 - Sk.pro.14/12 1736,B.2/f.427 

 2 sønner,begge myndige 

   Hans Laursen(Larsen) 

   Christen Laursen(Larsen) - kan være Karens stedsønner! 

 

   DET er nok SOLBJERGGÅRDEN ! 

-------- 

Lars Hansen,Eskør, gift m. Maren Mikkelsdatter 

Maren dør 1748 - Sk.pro.10/7 1748,B.6/f.169 

 4 børn: 

   Hans Laursen,6 1/2 år,f.1742 

   Mikkel Laursen,2 1/2 år,f.1746 

   Karen Laursdatter,8 år,f.1740 

   Anna Laursdatter,4 år,f.1744 

    værge f. børn: Lars Davidsen fra Håre,der er stedfar til Maren 

                   Mikkelsdatter  

    vidner: Morten Jensen 

            Hans Nielsen 

  DET kan måske også være SOLBJERGGÅRDEN ! 
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Fil: bilag 2 Gårde.Esk                          Side 16 af 16 

 

--------- 

nyt fæstebr.Christen Nielsen,Hk.6-0-0-0,12/12 1719,forrige ej op-

lyst - ej se nogen mulighed ! 

 

nyt fæstebr.Niels Nielsen,Hk.6-0-0-0,12/12 1719,forrige ej oplyst 

  Måske Eskørgården ! el. Solbjergården 

 

--------- 

 

Vedr. husene er det "småt" med gennemgående familie  - faktisk kun 

et enkelt sted (hvor ??) 

1787 10.fam. husm.lever af jorden 

 Niels Pedersen,58(48) 

 Anne Larsdatter,42 

  Peder Nielsen,15,    barn 

  Lars Nielsen,14       " 

  Dorthe Margr.N.dt.11  " 

  Mikkel Nielsen,7      " 

1801,14.fam. husm.m.jord 

 Niels Pedersen,62 

 Anne Larsdatter,58 

  Dorthe Margr.N.dt.24  (x 

1834, 4.fam. et hus 

 Kristian Nielsen,51 

 Dorthe Margr.N.dt.57   x) 

  Maren Jensdatter,28,datter (z 

  (nok hendes datter) 

1840, 

1845, 

1850, 

1860 

Lars Jensen,45,husm. 

Maren Jensdatter,53,kone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000000 
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Bilag 3: fil: Huse-Esk.BXT                     side 1 af 3 

 

Bilag 3 
 

                                 I alt 3 sider 

 

OM 

 

               

Registreringer om 

 

Huse         

 

Tællinger 
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Bilag 3: fil: Huse-Esk.BXT                     side 2 af 3 

 

Husene i Eskør. 
Indledningsvis skal vi berette om kendsgerninger fra gamle doku-

menter. 

1624 oplyses ingen huse. 

1664 oplyses et gadehus - blev måske den 6.gård ? 

I 1787 - første folketælling var der 4 huse. 

I 1801 - anden  folketælling var der 8 familier, men det betyder 

ikke automatisk, at der var 8 huse. 

Efter 1844 matriklen - skrevt ca.1810 - angives 5 huse med jord og 

en uden jord - ialt 6 huse. 

Omkring 1903 angives der stadig 5 plus 1 hus, men det behøver ikke 

at være de samme huse på samme beliggenhed som i 1810 ! 

I 1998 er der 6 kendte huse. 

                           - - - - - - 

Hvad kender vi så af huse gennem perioden ? 

 

1.  Efter overlevering skulle der have ligget et hus nede på mar-

ken bag nuværende  "Bondero", og dette hus skulle senere været 

blevet til Jørgen Rasmussens sted, tidligere S.L.Sørensen, 

Eskørgyden 2. Om det har sin rigtighed er vi ikke sikre, og de 2 

huse kan faktisk godt have eksisteret samtidig i en overgang. 

 

2.  Arne Hansens hus - vi har set det betegnet som "Lerhuset" - nu 

en gård efter købet af jorden fra Eskør Nørregård. Dette hus er 

sikkert gammel - også fordi det er placeret på et "udhjørne". 

Adresse Tybrindvej 37. 

 

3.  Et nu nedrevet hus beliggende vis a vis Arne Hansen, betegnet 

"Albrechs" hus. Aldersmæssig som hus nr. 2. 

 

4.  "Augusts hus" beliggende på Stikkelsbæregyden. Kan være re-

sterne af den udflyttede Solbjerggård, men kan i så fald ikke tæl-

les som hus før Solbjerggården er udflyttet efter 1786 ! 

 

5.  "Flæghuset"(Flekhuset) beliggende ned ved vigen skulle være 

opført omkring 1840 og nu nedrevet. 

 

 Dertil er der 3 nyere steder: 

6.  Jørgen "Murer" Hansens hus. Han gift med datter, Dorthea, fra 

Ravnekær. Det skulle være opført ca. 1892.  Tybrindvej 34. 

 

7.  "Polakhuset" opført sidst i 1800-tallet.Adresse Eskørgyden 4.  

 

8.  Morten Rasmussens sted - opført som statshusmandsbrug på fra-

styk-ket jord fra Wedellsbord ca.1955/56. 

 

- - - - - 
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Bilag 3: fil: Huse-Esk.BXT                     side 3 af 3 

 

Efter ovennævnte kan der medmindre man medtæller Augusts hus være 

4 huse i 1787. Det kan passe, hvis udflytning af Solbjerggård er 

sket umiddelbart efter udskiftning i 1786. 

Det bliver svært at finde 6 huse ca, 1810 medmindre der har været  

yderligere nogle nu fjernede huse. 

Efter ovennævnte skulle der i 1903 være 7 huse mod de tidligere 

angivne 6. Altså en for meget ! 

Her i 1998 er der 6 huse, idet Flæghuset og Albrechts hus er revet 

ned. 

DET stemmer ALTSÅ ikke helt 
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Bilag 4: fil: Huse-Esk.BXT                     side 1 af  

 

Bilag 4 
 

                                 I alt ? sider 

 

OM 

 

               

Margits aner i Eskør  se også Oversigt side 

 

Hver ane har sin egen eller flere sider, 

der omtaler anens familieforhold som ægtefælle 

børn, søskende m.m 

Der stiles efter 3 kolonner – nej – materialet er 

omskrevet 

 

Følgende aner behandles 

 

Forældre: ane nr.2 & 3 

Bedsteforældre: ane nr.6 & 7 

Oldeforældre:   ane nr. 12,13,14 & 15 

Tipoldeforældre:ane 24,25,26,27,28,29,30 & 31 

2 X Tipoldeforældre: ane 48 til og med  63 

3 X Tipoldeforældre: ane 96 til og med 127 

                 minus 114,115,116 & 117 

4 X tipoldeforældre: kender kun 21  

5 X tipoldeforældre: kender ingen 

 

 

                                                                                                                           

Laves kun, hvis jeg får oprindelig materiale 

konverteret        nej materiale er opskrevet 

se bind 2 om Eskør 

 
 




