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Chriſten Nielsen

Gilleleie-Fiſker Christen Nielsen (ca. 1756 – 1819) og hans hustru Lovise Ulricha Milan
(ca. 1776 – 1862) var mine tip-tip-tip-tip-oldeforældre.
OmMilan-siden udgav Gilleleje Museums stifter H.C. Terslin i 1926 en fyldig biografi og

slægtsbog, som i det følgende vil blive kaldtMilanbogen1. Desværre indeholder den ikke meget
om Christens ophav, idet kun en fodnote angiver at han var „født ca. 1756, vistnok i Raageleje
— efter Familiens Udsagn“.

Eftersom Christen længe har været den korteste gren i min Gilleleje-slægt, har jeg efterhån-
den brugt en del tid på at forsøge at opspore ham. I det følgende vil jeg gennemgå mine forsøg
og resultater samt kommemed et bud på et sandsynligt ophav—men først et kort rids over
Christens liv.

Christens underskrift (initialer)
Fæstedesignation dateret Esrum, 9/1 1781.

Christens underskrift („med paaholden Pen“)
Promemoria dateret Gilleleje, 25/5 1795.

Lovises underskrift (med egen hånd)
„Fortegnelse paa mit Töÿ“, dateret Helsingør, 25/4 1844.

1H.C. Terslin,Guvernør over dansk Vestindien Gabriel Milan og hans Efterkommere (Helsingør, 1926).
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☙2 EN LIVS-SKIZZE

En Livs-Skizze

Chriſten Nielsen blev født på det fattige lille fiskerleje Rågeleje. Om hans tidligste barndom
kan ikke siges noget,men faderendødedaChristen var i konfirmationsalderen, ogmoderen

måtte leje en del af deres fæstehus ud til en anden familie. Christen har nok også måttet tage ud
på strandfiskeri med de andre mænd på lejet for at bidrage til husholdningen. Dengang var der
ikke nogen havne på nordkysten, så de fladbundede både skulle trækkes op på sandstranden om
aftenen. Det har været hårdt og farligt arbejde, man ser i de bevarede arkivalier ofte beretninger
om både der gik ned med mand og mus.

Måske har han ikke følt at der var plads nok på Rågeleje — i hvert fald forlod han i 1781
(25 år gammel og fuldmyndig) lejet for at slå sig ned på det større Gilleleje2, hvor han fandt et
rigtigt håndværkertilbud af et fæstehus og blev gift med den lokale pige Elisabeth Andersdatter.

Omhan er sejlet, gået, eller kørtmed vogn kan ikke siges,men påUdsholts udskiftningskort
(opmålt 1785) ses en „Vey fra Veybye til Gillemølle“ der følger samme rute som den nuværende
Rågeleje/Udsholt/Smidstrup Strandvej.

Christen og Elisabeth fik sammen 2 døtre, dog døde den ene før konfirmationsalderen. Da
Elisabeth døde var hun næppe meget over 30 år gammel, måske var det i barselssengen eller
måske døde hun af sygdom samtidig med sin datter.

På et tidspunkt må Christen have fået et venskabeligt forhold til den lidt ældre Carl Chri-
stian Lembach, stedfader til Lovise Ulricha Milan som havde en større arv i udsigt. Han og
Lovise blev nemlig med dennes velsignelse (og tilskyndelse) gift ved en privat ceremoni hjemme
i huset den 31/10 1794.

Christen var 38 og Lovise kun 18. Om forholdet var lykkeligt eller ej kan kilderne ikke sige,
men det kan dog siges at de sammen fik 7 børn, der tilsammen gav demmindst 37 børnebørn.
Bagerst i dette skrift findes en slægtstavle.

Udover strandfiskeriet ernærede Christen sig også ved at sejle varer til og fra København.
Bent Madsen (se s.12) citerer en skrivelse for at „Christen Nielsen sejler med Favnbrænde til
København sammen med flere både, og at han på hjemvejen skal tage sten og 2 tylt stenlægter
med til Lembach“.

Ikke længe efter at han fyldte 50 i 1806 fikChristen tuberkulose, hvilket permanent nedsatte
hans lungekapacitet. Det har nok begrænset hans arbejdsevne betydeligt, men heldigvis havde
han jo mange raske sønner og svigersønner, der nok har kunnet hjælpe.

Christen døde 1/10 1819 i Gilleleje og blev sædvanen tro begravet i kirkebakken. Lovise blev
boende i huset, som svigersønnen Peder Larsen overtog i 1834. Som 68-årig søgte hun sin farfars
Milanske legat (Stiftet 1767 af borgmester i Helsingør Gabriel FerdinandMilan og hustru)
for at blive lem på Helsingør Hospital, hvilket hun også blev 25/4 1844. Her tilbragte hun sine
sidste 18 år, indtil hun udåndede 31/3 1862.

2I Gilleleje var der 34 huse i 1775, hvoraf de fleste var tofamiliershuse og en del stod tomme og ledige. Til
sammenligning var der under 10 huse i Rågeleje.



Håndtegnet kort over en del af Nordsjælland (1700-tallet; udsnit)
Ufuldstændigt kort med hovedvægt på Kongens skove— „Fra Gilleleje i nord til København i sydøst og fra Kronborg i øst til Kikhavn i vest.“Original findes på det kgl. Bibliotek.





De tilgængelige Kilder

Primærkilderne, herunder især kirkebøgerne, er en slægtsforskers første og vigtigste redskab,
og jeg har derfor naturligvis efterkontrolleret oplysningerne fra Milanbogen, hvilke alle

stemmer.
SomMilanbogen også fortæller, var Christen ifølge Gilleleje kirkebog 63½ år gammel da

han døde 1/10 1819. Det stemmer med førnævnte fødselsår, og man kan videre formode en
fødselsdag engang i foråret.

Det første store problem vi støder på er at Rågeleje ligger i både Vejby og Blistrup sogne,
henover sognegrænsen der udgøres af Højbro Å (nu delvist overdækket). Da Christens dåb og
konfirmation ikke ses i sidstnævnte sogns kirkebøger er han formentlig vokset op påVejby-siden.
Her gik desværre de ældste kirkebøger tabt da præstegården brændte 14/5 18711.

Lengnicks kirkebogsuddrag2 er forsøgt benyttet som supplement til de forsvundne kir-
kebøger uden held. Denne var nemlig tilsyneladende mest interesseret i de højere samfundslag
(der jo kunne betale for hans arbejde), så det er desværre begrænset hvad der er at hente når det
angår almueslægter.

På grund af disse mangler er det således ikke muligt at finde primærdokumentation for
omstændighederne omkring Christen Nielsens fødsel, dåb, og konfirmation. Ligeledes kan
der pga. Søborg kirkes brand ikke sættes datoer på Christens første ægteskab og børn med
Elisabeth Andersdatter.

Alligevel kan der findes et og andet ved at grave dybere i de tilgængelige kilder, hvilke jeg
herunder vil gennemgå.

Søindrullering

Som Beboer i en fiskerby henhørte Christen til en såkaldt sølimit3. Søindrulleringen var
oprettet ved forordningen af 30/9 1739 som omhandlede de „Søe-Folk, som paa hvert Stæd

findes af denAlder, Befarenhed ogRørighed, at de kand eragtes beqvemme til at giøreTieneste paa

1S. Nygård,Danmarks Kirkebøger (Rigsarkivet, 1933), s. 58.
2J.C.L. Lengnick (1796-1865) var en ivrig slægtsforsker. I forbindelse med sit virke tilskrev han præsterne

i hele landet for at få uddrag af deres kirkebøger. Således er bevaret en del oplysninger fra nu tabte kirkebøger,
herunder fra Vejby-Tibirke og Søborg-Gilleleje pastorater. De findes på Rigsarkivet.

3Sølimit: distrikt, i hvilket der udskreves værnepligtigt mandskab til marinen.ODS. —Det er ikke endnu
lykkedes mig at finde en decideret oversigt over de oprindelige sølimitter. Forordningen af 26/2 1808 ang.Kystmili-
cens Indretning i Danmark angiver at „naar to Trediedele af et Sogn ligger indenfor de bestemte 2Miles Afstand
fra Kysterne, henlægges det hele Sogn under Kystmilice-Inddelingen“. Ordet kunne iøvrigt også bruges om de
indrullerede i det givne sogn.
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☙6 SØINDRULLERING

Vores Orlogs-Flaade i paafordrende Tilfælde“. De indrullerede mænd fik forskellige privilegier
og forpligtelser i henseende til søfarten.
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kA0 Ko«g Christian den Siettes
XXXIV. Forordning og kk iv ii^H k.

ForSoe-Folket i Danmark, som sig, til at
bruges i Vores Soe - Tieneste, paa Orlogs-

Flaaderr, lader enrouUere.
i Christian den Siette, af GUds Naade, Konge
til Danmark og Norge rc. rc. Gisre alle vitterligt, at 

eftersom V i,  til Vore Rigers, og Landes, og deres Indbyggeres 
Sikkerhed, og Forsvar, saavelsom og, til Vores Orlogs-FiaadeS 
Bemanding, udi paafordrende Tilsirlde, u forbigiengelig beho- 
ve, et stortAntal dygtige, og erfarne Soe-Folk, hvoraf endeel, 
hidindtil paa stemmede Slerder ere blevne vcrrvede; Da paa det 
Vore klirre og troe Undersaatter afMmuen, som bygge og boe, 
saavel i Kiobstcrdcrne som paa Landet, og langs Sse-Lukerne, 
defligeste paa Gerne, og Mordene, udi Vort Riige Danmark, og 
sig afSse-Farten ernaere, saavelsom og andre, som sig der ville ind 
begive, og virkelig nedscrtte, kand fore sig den Fordeel til Nytte, 
som fremmede Soe Folk i flige Tilfcrlde, plejer at forundes, saa- 
og desforuden nyde adskillige gode privilegier og Friheder, imod 
at lade sig enrollere, og indskrive til at bruges udi Vores Soe- 
Tieneste paa Orlogs Flaaden, naar Tidernes Beffaffenhed det 
udfordrer; Have D i Allernaadtgst for gok befunden, saadanne 
privilegier, og Friheder,til alle, og eenhver Vedkommendes al 
lerunderdanigste Efterretning, ved denne Vores Allernaadigste 
Forordning, at lade publicere og tilkendegive, og derhosAller- 
naadigst forsikkre, at Vedkommende ved samme privilegier, og 
Friheder krafteligen af Os, stal vorde handthcrvede og forsva 
rede. .

I O'
Dille V i udi bemeldte Vort Riige Danmark over altAl-

lernaadigst lade anordne visse Soe okicierer, udi hver krovince,
med Befaling, at omrejse sta een Kiobstced til een anden,og ellers

langs

Forordning af 30/9 1739

Sørullerne blev vedligeholdt ved at der årligt blev indkaldt til session. Her blev de søvante
og uvante mænd og drenge indrulleret ved at deres navn, alder, fødested, duelighed, mm.
indskrevet i rullen. Hvis en indrulleret døde eller flyttede blev han udslettet (ɔ: udstreget) fra
rullen, og hans nummer blev genbrugt. Med mellemrum blev rullen kasseret eller arkiveret, og
en ny rulle blev omskrevet fra bunden (dvs. renskrevet med ajourførsler). Ikke alle søruller fra
denne tid er bevarede, men nogle findes dog stadig.

De tidligste søruller fra Kronborg er opdelte i fiskerlejer (istedet for lægder som de senere
ruller). I 1778–1801-rullen optræder Christen således under Rågeleje som nr. 3. Han var blevet
indrulleret 25/1 1774, og angives da som værende 18 år gammel og født i Rågeleje, ca. 1756
ligesomMilanbogen også påstår. Hans statur angives som værende „lav“, så han har nok været
under gennemsnitshøjden4. Han er efterfølgende blevet slettet med anmærkningen „flÿttet til
Gilleleÿe“ på et tidspunkt før 1795 hvor den næste mand indrulleres og overtager nr. 3.

Herefter optræder han igen i samme rulle — nu under Gilleleje — hvor han er indrulleret
2/5 1791 som nr. 53 med anmærkningen „flÿttet hertil fra Raageleÿe“.

I forbindelse med stavnsbåndets afskaffelse i 1788 blev landmilitæret oprettet og den almin-
delige værnepligt indført. Danmark blev inddelt i lægder (som regel svarende til et sogn) og der
blev oprettet nye lægdsruller. I den forbindelse er der tilsyneladende opstået forvirring hos de
lokale myndigheder om hvem der hørte til søruller og hvem der hørte til (land-)lægdsruller,
hvilket bl.a. ses af de mange relaterede cirkulærer, reskripter, og resolutioner der udkom fra
øvrigheden i slutningen af århundredet5.

Der kom derfor 8/2 1802 en ny præciserende forordning ang. Søe-Enrolleringsvæsenet i
Danmark, efter hvilken der blev indkaldt til ekstra-session. Alle sølimitters beboere skulle nu
indrulleres i nye ruller helt fra bunden. Efter forordningen blev drenge og mænd indskrevet i
ungdomsrullen ved fødslen, hvorfra de blev flyttet til hovedrullen når de fyldte 14, og endelig
til ekstrarullen når de fyldte 50. Rullerne blev omskrevet hvert 3. år, og der førtes tilgangsruller
i de mellemliggende, ligesom (land-)lægdsrullerne.

4Som sidebemærkning har jeg tidligere beregnet gennemsnitshøjden ved ekstrasessionen 1802 for Gilleleje til
163 cm, formentlig var den nogenlunde den samme i Rågeleje.

5Laurids Fogtman,Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge (Gyldendal,
flere årgange).
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Pl. om nogle/ s. ei maae fore Sager. i?Z §. Z75. 375

8

8 lat,

hvilken han tiener. 2.) Paa lige Maade forbydes
det alle Skrivere, saavelsom disses Fuldmcrgtiger eller
Betiente, at fsre Sager enten sor den Ret, i hvilken
de ere beskikkede, som Skrivere, eller for nogen auden
Net, som er underordnet den Over-Net, i hvilken Skri
ver-Embeder af dem forrettes. z.) Denne Regel
stal ikke indstrenkes til de egentlige Ling- Sager alene,
men ogsaa vere gieldende i Henseende til Skifter og
enhver anden Forretning, hvor Tvistigheder imellem
Parter kuuue finde Sted og Rettens Dom eller Kien
delse estes. 4.) Dersom nogen Procurator er
Fuldmcegtig hos Dommeren, Skriveren, eller Skifte
forvalteren; eller han gaacr nogen af disse tilhaande i
deres Embedsforretninger; da stal han, ligesaavel
som deres andre Betiente, rette sig efter denne Anord
ning. 5.) Dommerne stal usie vaage over, at
foranforre Bud adlydes. I Tilfelde af Overtrcrdelse
stal den vedkommende Dommer eller Nettensbetient straft
fes, fsrste Gang, med 50 Ndlrs Bsder til Stedets
Fattige; anden Gang, med dobbelte Bsder; og, tredie
Gang, have sit Embede forbrudt. De øvrige benevnte
personer straffes med 2o Rdlrs Bsder til Fattigkassen;
hvilke fordobles, saa ofte Forseelsen igientages.

Fr. ang. Soe - Indrollerinsisvcrsenet i
Danmark. og (^ammill'. dall. p. i8»

See Pl. 18 Febr. 1803.
Gr. Da Kongen har befundet, at S^e-Indrolle

ringsvcesenet i Danmark trenger i adstillige Dele til
Forbedring, iser med Hensyn til at udvide S^e-L.i
mit-Distrikterne, forskaffe Rollerne den behsrige paa
lidelighed, og scette Grcendser for al vilkaarlig Be
handling ved Mandstabcts Udstrivniug til Kgl. Tiene
ste; Saa har Han nsie gicnnemgrandstct denne for
Ham og Staten saare vigtige Sag, og sogt at udsinde

XIII Deel. B b de

376 Fr. om Sse - Indr. i Dmk. I. 1-2 §.376

3 >n

<»

de Midler, ved hvilke Han haaber at kunne give Ind-.
retningen den Grad af Fuldkommenhed og Betryggelse,
som den kan imodtage. Vel har Han ved Udfsrelscu af
Sine Bud, angaaende den yye Land-Milices Oprettelse,
allerede foranstaltet en merkelig Forsgelse af Sse-Nmi
terne; men disse kan endnu taale. at tildeles mere; der-,
for er ved denne Lovgivning befalet, at der desangaaen
de stal overalt i Riget forelages nermere Underssgelser,
efter de Negler, som indeholdes i den, under Dags Da
to, derom udstedte placat. I svrigt befales herved,
at fslgende Bestemmelser, i Hensigt til Sse-Indrolle
ringen, stal herefter paa det nsiagtigste eftcrkommes.

I Rap.) Ang. hvilket Mandstab, der stal hen
regnes til SFe-Folk, og i denne Egenstab indferes
i Rotterne. i.) Alle de, som boe i RiFbstcrder,
eller paa Kisbsteds Grund, og ernere sig af Lodsvcvseu,
eller ved at fare med Skibe, Pramme, lagter, Baado
vg andre Fartsier, af hvad Navn nevnes kan, sann de,
der benytte sig af Fisterie, stal tilligemed deres Ssnner
fremdeles indfsres i Sse-Rolleruc, og udstrives til Kgl.
Sse-Tieneste, nåar de dertil befales. Dog tillades, at
de Skippere, der udi Kisbstederne, i Overeensstem
melse med denne Frs VI Kap., have vundet Borgerstab,
stal i Henseende til deres Sonuer tilstaaes de Friheder,
som II Rap. 14 § bestemmer, saa at de i alle Dele be
tragtes lige med dem, der omhandles i bemeldte §. Li
geledes stal det vere Indvaancre i Kisbstederue tilladt,
at deres tienstpligtige Ssnner maae gaae ud af Sse-
Rollerne, nåar de i deres Sted enten staffe andre utienst
pligtige Drenge ind i Ssefarten , eller og stille dygtige
afstedigede Ssefolk for dem i Tilfelde af Udstrivning.
2.) Ligeledes stal all Mandstab af de Distrikter paa
Landet, som nu ere eller herefter maatte vorde hem
lagte til Spe,L.imiter, indfsres i Sse-3lollerne; og der

. stal

Forordning af 8/2 1802
Reproduktion via Schous Forordninger.

Til de nye sørullers oprettelse udarbej-
dede lodsoldermand og lægdsmandNiels An-
dersenWillingebech6 en såkaldt lægdsseddel
(egentlig et syet folio-hæfte som de øvrige rul-
ler)7. Heri kom Christen igen til at stå som
nr. 53 i Gilleleje. Han angives da til at være
64½” (169 cm) høj, så han må være vokset
noget siden sin oprindelige indrullering som
18-årig.

Nu havde Christen til gengæld fået fød-
selsstedet Tisvildeleje — dette følger ham i
sørullerne til hans død, hvilket efter min me-
ningmå forklares ved at rullerne blev omskre-
vet efter de forgående i amtets centrale admi-
nistration, som jo ikke kendte de involverede
personligt. Det er min opfattelse at der er tale
om en fejl fraWillingebechs side der sidenhen
er blevet slavisk videreført fra rulle til rulle.

Christens ældste søn Christian Christen-
sen (født ca. 1799) angives ligeledes i de nye
ruller at være født i Tisvildeleje selvom han
ifølge lægdssedlen og de senere folketællinger
er født i Gilleleje. Endelig angives Christens anden søn Carl (født 7/3 1803) i de nye ruller som
født i Gilleleje, hvilket bekræftes ved hans konfirmation samt aldersattest (se s. 15).

For en sikkerheds skyld ville jeg prøve at se efter Christens fødsel i Tisvildeleje i Tibirke
sogn, men da dette var annekssogn til Vejby gik de ældste kirkebøger også tabt ved førnævnte
præstegårdsbrand, hvorfor det ikke endeligt kan afklares.

Sørullerne angiver endvidere at Christen ikke blev udkommanderet på nogen søtogter, i
modsætning til andreGillelejere som fx. to afmine andre aner, Store Lars Andersen (1832–1904)
og Carl Svendsen (1830–98), der begge bl.a. var med på hjuldamperenGeiser ved det danske
nederlag i slaget ved Egernførde Fjord den 5/4 1849.

I 1806 fyldte Christen 50 og blev derfor flyttet til ekstrarullen. Det er i dette års rulle
anmærket ved 1809-sessionen at han havde brystsyge8, og i 1810 skrives at han havde „inc:9
Brystsvaghed“ hvorfor han blev erklæret uegnet til militærtjeneste („UtM“). Han fortsatte dog

6Hans søn Lars blev iøvrigt gift med Christen Nielsens datter Ane Kirstine 19/9 1828. Deres datter Laurine (
11/10 1830 – 20/5 1874) var min tip2-oldemor.

7Som sidebemærkning måtte Niels AndersenWillingebech året efter vige pladsen som lægdsmand for Lars
Nielsen, idet han „som Lots Oldermand ikke længere [kan] vedblive Lægdsmandsembeddet“; der var åbenbart love
om at bestride flere embeder samtidigt.

8Brystsyge: Nu kun om lungetuberkulose (phthisis pulmonum).ODS.
9Inkurabel: Uhelbredelig.ODS.



☙8 HUSFÆSTNING

Frederiksborg amts ekstrasørulle 1806 (udsnit)

med at stå i rullen til sin død i 1819.
Jeg har desuden gennemgået de ældste ruller (sørullen 1741–73, mandtalsrullen 1772),

men i disse optræder han ikke, hvilket da også stemmer med den ovenanførte indrullerings-
dato 25/1 1774.

Mankunnemåske forvente at han ville være at finde imandtalsrullen 1772 idet den er baseret
på husstande og således også indeholder drenge helt ned til 1 år gamle og endda enkekoner,
men det er han ikke. Dette er muligvis fordi rullen er baseret på husstande og der— som det
senere vil fremgå— ingen indrullerede var i familien dette år.

Husfæſtning

Efterſom de ofte giver nærmere oplysninger omhvorfra en fæster er kommet ogmåske oplyser
eventuelle familieforhold til den forrige fæster, har jeg dernæst undersøgt det daværende

Kronborg amts fæstedesignationer og -breve.
Desværre er der ikke i Christens tilfælde sådan information, idet fæstebrevet, dateret „Es-

serom den 4de Januarj 1781“ af regimentsskriver Gotlob Badstuber, i sin helhed lyder:

Paa Deres Kongelig Maitts min allernaaddigste Arve Konge og Herres
Vegne samt til Deres ExcellenceHr Geheime Raad og Amtmand von Le-

vetzows nærmere NaadigsteApprobationKiendes ieg undertegnede at have stæd
og fæst, Ligesom ieg og hermed stæder og fæster tilChristen Nielsen det halve Huus
paaGilleleje af 5 Fag under№ 7med tilligende 1Sker Hartkorn, som tilforn har
været øede; hvilket Huus og Hartkorn fornævnte Christen Nielsen sin Levetiid
maae udi Fæste beholde bruge og beboe paa de [vilkaar:] At han aarlig i rette Tiide
erlægger og [betaler de deraf] tilforn svarede Afgifter og KongeligeContributioner
somnu er og herefter allernaadigst paabudt vorder; Bygningen forsvarlig forbædrer
og vedligeholder; Værer Amtets foresadte Øvrighed hørig og Lydig; ingen huuser
eller hæler uden Deres vidende og Villie; og ellers i alle Maader holde Deres Konge-
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Christen Nielsens fæstebrev



☙ 10 HUSFÆSTNING

Havnevej 5 „UlrichaMilans Hus“
Sylvest Jensen Luftfoto, 1959. Original findes i Det kgl. Bibliotek—Danmark set fra Luften

ligMajtts allernaadigste Lov og Forordninger sig allerunderdanigst efterretlig;
Hvad hand udi Indfæstning bør betale indstilles til Højbemte Hands Excellences
NaadigsteResolution.

AmtmandHeinrich von Levetzow har derunder annoteret: „Fæstebrevet approberes og giver
til IndfæstningTree Rigsdaler og svare fra 1 Januarj 1781 de sædvanlige af Huus og Hartkorn
betalende Afgifter til Cassen“, dateret „Esserom den 25de Martj 1782“.

Ifølge Gilleleje Museum10 var huset dengang „ødelagt“ på grund af flyvesand og havde stået
øde og forfaldent i 9 år, så Christen forestod omfattende genopbygning.

Jeg mener dog at det må havde stået øde længere, idet den forrige beboer Peder Gundersen
ifølge rytterdistriktets jordebogsregnskab fæstede huset ved vårsessionen 1720. Der blev den
22/1 1739 holdt skifte efter Peder Gundersen11 og i de efterfølgende regnskaber nævnes huset
med samme nummer og navn i adskillige lister som „øde“—dette over hele perioden frem til
at Christen overtager det.

Det har altså ifølge mine optegnelser stået øde i hele 42 år og har formentlig været ganske
forfaldent, hvis det da ikke ligefrem var blevet nedbrudt og benyttet til byggematerialer rundt

10Flemming Beyer et al,Historiske huse i Gilleleje (Gilleleje Museum&Nationalmuseet, 1989), s. 59.
11Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1737–41, fol. 300v.
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omkring på lejet.
Under alle omstændigheder er dette renoverede eller genopbyggede hus det nuværende

Ulricha Milans Hus på Havnevej 5 (Matr. № 18a), og hvor Christen også ses med familie i
folketællingerne 1787 og 1801.

Ægteſkabet med Loviſe

Om Vielſen anførerMilanbogen blot at ChristenNielsen og LoviseUlrichaMilan „rimeligvis
[er] blevet gift c. 1795“. Dette kan dog præciseres, idet der i skiftet efter Lovises farfader

Gabriel FerdinandMilans enke Frederica Wesling findes en attest dateret Søborg, 10/11 1794 af
pastor Fallesen: „Fiskeren, EnkemandChristen Nielsen paaGilleleie og Jomfrue Lovise Ulrica
Milan sammesteds ere sidstledne den 31de October i Huset blevne ægteviede, hvilket herved efter
Forlangende bevidnes.“

Copulationsattest dateret Søborg, 10/11 1794 af pastor Fallesen

Eftersom vielsen foregik udenfor kirken krævedes der et kongebrev, hvilke dengang blev
udstedt via Danske Kancelli. Normalt skal sådanne ekspeditioner findes i kancelliets brevbøger
(i denne landsdel de såkaldte Sjællandske Registre), men i 1685 var der blevet oprettet „een sær
Registrant“ til „Wielse oc Børnedaab i huuset sambt Begravelser om aftenen“ som desværre ikke
er bevaret12.

12P.A. Heiberg,Udkast til en skildring af forretningsgangen og bogføringen ved Danske Kancelli 1670-1848
(Rigsarkivet, 1977), s. 27.
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Arven efter Wesling

Sammenſtilles Oplysningerne i Weslings skifte med Kronborg amtstues skøde- og pantepro-
tokoller, kan det formenes at Lovises stedfader Carl Christian Lembach har haft mindre

åbenhjertige hensigter da han lod sin 18-årige datter gifte med den 38-årige Christen. Noget
kunne tyde på at han havde økonomiske problemer, hvadenten selvskabte eller ej, og både
Terslin og Bent Madsen gennemgår en række af Lembachs skøder og panter i perioden, bl.a.
havde han ejet Nellerupgård i perioden 1785–90, mod pant til svigermorWesling.

Arven efter Wesling (død 23/5 1794) udgjorde det svimlende beløb af 62.455 Rdl. 4� 33 �.
Der var flere komplikationer under skiftebehandlingen, der først blev sluttet 25/11 1797. Lovises
andel var 5/64-dele, altså 4.879 Rdl. 1� 47/64 � – ifølge Nationalbankens forbrugerprisindeks
svarer det til godt 750.000 kroner i 2017. Dokumenterne til Weslings skiftebehandling er en
stak hæfter og løse ark af næsten 15 cms højde, så jeg har i dette støttet mig til Bent Madsens
forskning13.

I slutningen af 1800-tallet måtte der højst gå 2 måneder fra trolovelse til vielse14, hvilket
viser at parret er blevet trolovet efter Weslings død og dermed efter arvens størrelse blev alment
kendt.

Nærmere undersøgelser afslører da også at Lembach 11/12 1794 købte Sophienlyst (nu
Ørsholt) i Tikøb sogn, mod 3000 Rdl. i pant til sælgeren birkedommer Anders Frørup og
2000 Rdl. i pant til løjtnant Jean Henri de la Font15, så pengene har nok været tiltrængte.

Under skiftets langvarige behandling skrev Lembach flere promemorier på Christens vejne,
eksempelvis udbad han 23/5 1795 et forskud på 500 Rdl. „hvilke ieg høyst nødvendig behøver til at
udbetale Kiøbet med paa en Gaard her paa Landet, af hvilken 500r saa vel som forhen bekomne
1800r, Renter i sin Tiid ved Skiftets Slutning skal blive godtgiort“.

Det lykkedes dog ikke at beholde Sophienlyst til arvens udbetaling, og Lembach måtte
28/1 1796 sælge til købmand i Helsingør Joachim Barner Paasche Høst16. De to pantebreve blev
tinglæst 22/6 1796 som betalte17.

Lembach døde 25/12 1797 i Gilleleje, kun ca. 45 år gammel. Det blev ikke holdt skifte, idet
han 1/7 1794 havde oprettet testamente, confirmeret 16/2 179818, hvorved han testamenterede alt
til sin hustru, Lovises moder Cathrine Marie Dyring,

uden at skifte eller deele med nogen af mine Arvinger, under hvad protæst
det endog maatte kunde skee, men det heele Boe, eene og alleene tilhøre

Hende og hendes Arvinger, dog paa denneMaade, at om nogen Gield paa vores
13Bent Madsen, Supplement til Milanbogen (ikke udgivet, 2002) samt Skiftet 1794–97 efter Gabriel Ferdinand

Milans enke FredericaWesling (ikke udgivet, 2005).
14Forordning af 19/2 1783 ang. „hvorledes for Fremtiden skal forholdes med Trolovelse“.
15Kronborg amtstue, Skøde- og panteprotokol 1788–1800, fol. 181rff.
16Kronborg amtstue, Skøde- og panteprotokol 1788–1800, fol. 231v.
17Kronborg amtstue, Justitsprotokol 1793–98, fol. 414v.
18Sjællandske Registre 185/1798: „Afgangne Carl Christian Lembach og Hustrue Testaments Confirmation“.
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38 Frederiksborg Amt.

Ejendommen er oprindelig sammenlagt af 2 Gaarde, den ene Hammerød- 
gaard og den anden Agerløvgaard, som laa oppe ved Esromgaards Mark.

Ørsholt i Tikjøb S., Lynge-Kronborg H., Frederiksborg A. Postforb.: 
Kvistgaard. Telef, over Kvistgaard Central. Nærmeste St. : Espergærde. 
Gaarden ligger 1 Mil fra Helsingør. Dens nuv. Ejer er Hr. F. Tatein, som 
købte den 1885. Af tidl. Ejere kan nævnes Jægermester Saxtorph.

Matr.-Nr. 2 m. ti. af Gurre. Hartk.: 17 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 13A 
Alb. Der svares i Kongetiende c. 5 Skpr. Korn. Ejendomsskylden er 
144,500 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 158,96. I Jordebogsafgift svares 
c. 12Vs Td. Korn og i Penge c. 25 Kr. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 
469,51. I Rekognition ved Ejerskifte svares 51 Kr. Bygningerne er for 
sikrede i »Den aim. Brandf. f. Landb.«. Det samlede Areal udgør 345

Ørsholt.

Tdr. Ld., deraf Ager 230, Eng 12, Mose 7, Skov 45, Tilliggende til Fæste 
huse 27, Have og Gaardsplads 4 Tdr. Ld.; Resten er bortforpagtet. Gaarden 
drives af Ejeren.

Jorden er til Dels af let Beskaffenhed.
Ø rs h o lt  Hovedbygning ligger mod S. V., medens Laden findes mod N. V. Mod 

V. ligger Kostalden og mod 0. Hestestalden. Paa en Eng i Nærheden ligger endnu 
Grundstenene af et Kapel, der hørte til det gamle Gurre Slot. Gaarden ligger S. 
for Horserød Hegn og 0. for Gurre Sø, og Jorderne grænser op til Søen, kun ad 
skilte fra denne ved en smal Skovstrækning.

Ved Gaarden findes en smuk, ældre Have.

Flynderup i Tikjøb S., Lynge-Kronborg H., Frederiksborg A. Post 
forb., Telef. Nr. 100 og nærmeste St. : Espergærde. Gaarden ligger 3A Mil 
fra Helsingør. Dens nuv. Ejer er Hr. Emil Falck, som overtog den 1900. 
Hr. Emil Falck er født i København 1865 og gift med Kirstine Falck, født 
i København 1875. Af tidl. Ejere kan nævnes Kaptajn, Grosserer Ammitz-

Ørsholt (tidligere Sophienlyst)
J.C.B. la Cour,Danske Gaarde: Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug (Aarhus, 1907),

bd. IV s. 38. Så vidt undertegnede kan læse er dette den daværende bygning.

fælleds boe skulle hæfte, da samme at udbetale, tilligemed noget efter min Hustrues
bekiendt gode tænkemaade, til minMoster Elisabeth Gudmansen, der er gift med
Snedkermester Gudmansen19 paa Hr Geheime Raad Schimmelmans Sukker Huus
paa Christianshavn.

Lembachs underskrift
Promemoria dateret Sophienlyst, 14/7 1795.

På det tidspunkt havde Lembach to stykker jord med et grundmuret hus overfor Christen
og Lovise. Det ene stykke jord havde han lovformeligt købt 11/6 1792 af mølleren på Gilleleje

19Der er antagelig tale om daværende snedkersvend Peder Gudmansen og „Riispige“ElisabethHaagensDatter,
somblev trolovede 17/3 1771 og ægteviet 19/4 samme år i Vor Frelser kirke påChristianshavn. „Brudgommens Forlover
Johan Henric Eilers Snidker boende her paa Chavn, [...] Brudens Jochim Lassen Bogholder, ligeledes her boende“
(Vor Frelser kirke, Protocoll over Trolovede og Egte-viede 1761–91, fol. 36r). Hun var dog just død og begravet den
13/2 1796 (Ibid., Protocoll over Fødte og Døde 1759–1800, fol. 263v).
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Mølle, Niels Tønnesen20. Det andet havde Gilleleje-fisker Jens Jensen solgt til ham 11/6 1796
mod en årlig afgift af 9� til beboeren af huset ½ af № 9 (dvs. J.J. selv og hans efterkommere),
men dette salg var ugyldigt da der var tale om kongens fæstejord.

I kancelliets koncepter og indlæg til testamentets confirmation findes et promemoria
dateret Kronborg amtstue, 16/1 1798 af amtsforvalter Jeremias Frederik Reuss Balsløv, hvori han
bl.a. skriver:

Imidlertid ville det være tungt for Lembachs Enke, om hun, som ved Gif-
termaal tilbragte sin nu afdødeMand nogleMidler, der nok tildeels ere

tilsatte, skulle giøres Ejendommens Retten til det af Lembach opførte Huus paa Jor-
den, der er assureret i Brand Kassen for ieg troer 2500rd og hvorpaa er laant endeel
Penge, skyldig. En aarlig Afgift af 9� af et Stk sandig Jord af 500 Als Størrelse
er vel betalt og paa Bygningen, som Lembach bonafide21 har opført paa Jorden,
vil nok ikke giøres Fordring paa hansMayestæts Kongens Vegne naar Lembachs
Enke igiennem det Kongelige Rente Kammer kunne udvirkes Kongelig Skiøde paa
Grunden imod 9� Aarlig Grundskats Erlæggelse troer ieg at denne Vanskelighed
kunne hæves. Om Jens Jensen for sin Fæstetiid skulle nyde disse 9�, eller om de,
til en slags Straf for hans ulovlige, endskiønt i Eenfoldighed foretagne Handling,
strax burde indflyde i Den Kongelige Kasse, er en Sag som igiennemDet Kongelige
Rente Kammer vil blive at afgiøre.

Enken Cathrine Marie f. Dyring fik tilsyneladende lov at beholde huset, idet hun 20/5 1798
solgte det — navngivet „Carlshave“— for 1500 Rdl. til Jacob Henrich Pechüle22, der 1/6 1798
giftede sig med datteren Friderica CarolineMilan. Pechüle videresolgte 1/2 1799 huset til Anders
Carlsen påGilleleje, somfik fæstebrev23 på det i 1804. Ifølge Beyer skal huset være det nuværende
Havnevej 624, som nu har et skilt sigende „Carl Svendsens Hus“.

Der blev ikke holdt skifte efter Cathrine Marie da hun døde 9/1 1831 som lem på Helsingør
Hospital25.

Eftersom der ej heller afholdes skifte efter hverken Christen og Lovise, kan det ikke siges
hvor mange af pengene de rent faktisk fik lov til selv at beholde, men det var næppe mange, jf.
at de tildels var tilsatte iflg. Balsløvs skrivelse. Der burde ellers holdes skifte efter Christen, om
hvem der findes en dødsanmeldelse26 som nævner umyndige børn, hvilket normalt ville betyde
afholdelse af skifte.

20Kronborg amtstue, Skøde- og panteprotokol, fol. 130r.
21Bona fide. Ærlig, oprigtig, paa Tro og Love, i den Tro, at alt har sin Rigtighed (det modsatte ermala fide).

Meyers Fremmedordborg.
22Kronborg amtstue, Skøde- og panteprotokol 1788–1800, fol. 359r.
23Anders Carlsen må have solgt huset videre til kronen, men den transaktion finder jeg ikke i Kronborgs

skøde- og panteprotokoller.
24Flemming Beyer et al,Historiske huse i Gilleleje (Gilleleje Museum&Nationalmuseet, 1989), s. 62.
25Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1826–31, fol. 409v.
26Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1802–25, fol. 411v.
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Altså hensad Lovise formentlig i uskiftet bo, i hvert fald indtil fæstet i 1834 blev overtaget
efter hende af svigersønnen Peder Larsen. Da hun fik plads på Helsingør Hospital, medbragte
hun ejendele der efter hendes død blev vurderet af hospitalsforstander Bierg til 34 Rdl. 24 �.

Christens dødsanmeldelse 2/10 1819

Børnene

Flere af Børnene har iMilanbogen på grund af demanglende kirkebøger kun usikre fødselsår.
Dette kan dog afhjælpes næsten helt:
I forbindelse med lov af 8. april 1851 om Indførelse af Selvejendom på det Staten tilhørende

Bøndergods blev der nedsat en kommission der skulle varetage overgangen fra fæstevæsen til
selveje. Denne kommission indhentede i løbet af sagsbehandlingen aldersattester på de borgere
(inkl. ægtefæller) der skulle overtage ejendommene. Disse attester svarer i al væsenlighed til
en dåbsattest, idet de er den lokale sognepræsts berigtigede uddrag af ministerialbogen. For
Gillelejes vedkommende er de fortrinsvis dateret i marts 1855.

Herved findes der en del oplysninger fra de tabte kirkebøgers tid, og børneflokken kan
nu stort set alle forsynes med fødsels- og dåbsdatoer (kun to mangler attester, hvoraf den ene
alligevel kan tilføjes fødselsdato):

1. Anna Elisabeth blev født 15/8 1796 (hvilken oplysningMilanbogen har fra Fortegnelse
over Alumner i Helsingør Hospital). Da hun var bosat i købstadenHelsingør, findes hun
ikke i attesterne.

2. Cathrine blev født 28/8 1797 og døbt 3/9 samme år.
3. Christian må aldersmæssigt være født omkring 1799, men hans dødsfald 9/3 1852 er

formentlig årsagen til at hans attest ikke er at finde.
4. Carl blev født 7/3 1803 og døbt 13/3 samme år.
5. Frederik blev født 27/11 1805 og døbt 1/12 samme år.
6. Ane Kirstine blev født 25/6 1809 og døbt 30/7 samme år—min tip2-oldemor.
7. Frederikke blev født 27/12 1812 og døbt 31/1 året efter.

Der findes desværre ikke attester for Christen og Lovise, idet han jo var død i 1819, og hun
var på Helsingør Hospital fra 1844.





Chriſten Nielsens Ophav

For at identificereChristens fader, har jeg måttet bide i det sure æble og kortlægge beboerne
på Rågeleje i årene omkring 1756, for derved at finde potentielle kandidater iblandt mand-

folkene. Dette vil forhåbentlig en skønne dag resultere i et separat skrift hvor jeg har samler de
tilgængelige aktstykker og fastlægger husenes fæstere og beboere endegyldigt.

Eftersom jeg ikke har fundet nogen passende lejermålsbøder1 i jordebogsregnskaberne, må
det formodes at Christens forældre var et ægteviet par da Christen blev født. En mand skulle
dengang være 20 år gammel for at indgå ægteskab2 —dette dog kunmed faderens eller værgens
tilladelse; manden selv var først fuldmyndig som 25-årig3 —hvorfor Christens fader må være
født senest ca. 1736, formentlig før ca. 1731.

Det er naturligvis muligt at Christens forældre opholdt sig så kort tid i Rågeleje at de ikke
har nået at sætte deres spor i kilderne, men det finder jeg alligevel usandsynligt. Han skal jo dog
ifølge sørullerne være født dér ca. 1756 og have opholdt sig der i hvert fald 1774–81.

Kandidaterne

Udfra mine Registre over Rågelejes beboere har jeg identificeret tre potentielle fædre:

1. Niels AndersenWarberg, også kaldet Skrædder, født ca. 1724 i Rågeleje.

2. Niels Jochumsen, født ca. 1726 i Rågeleje.

3. Niels Olsen Løkke, født ca. 1736 i Gilleleje.

To af de ovenanførte mænd kan umiddelbart afskrives som fædre til Christen idet deres
skifter ikke nævner en passende arving:

1. Niels AndersenWarberg/Skrædder boede ifølge Oeders efterretninger på Blistrup-siden.
Der blev afholdt skifte efter ham 10/9 17874. Hans enke var Bodil Pedersdatter, og hans

1Lejermaal: Samleje uden for ægteskabet (der tidligere straffedes paa forsk. vis, fx. med aabenbar skrifte,
bøder); ogs. spec. om saadant samleje med besvangrelse til følge. ODS. — Straffen blev afskaffet ved Plakat af
12/6 1812 men der vil indtil da være opgørelser over bøderne at finde i regnskaberne, inklusive præsteattester der
gerne indeholder interessange oplysninger.

2Danske Lov af 1683, 3. bog 16. kapitel 5. artikel: „Trolovelse skal ikke holdis, som skeer i Drukkenskab, eller i
nogens Umyndige Aar, som agtis i Mands Person under tyve fulde Aar og i Qvindis Person under Sexten fulde Aar,
ej heller om een er ikke ved sin rette Fornuft og Forstand.“

3„Ifølge Christian 5.s Danske Lov af 1683, der byggede på ældre ret, var mænd under 18 år umyndige, mellem
18 og 25 år mindreårige og over 25 år fuldmyndige.“ – Den Store Danske, opslag „myndighed“.

4Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1775–90, p. 1306.
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børn angives at være Friderich Nielsen (24 år), Ane Nielsdatter (32 år, gift med Niels
Hansen på Tisvildeleje), og Maren Nielsdatter (13 år, ugift).

3. Niels Olsen Løkke optræder i sørullen 1741–73, men ikke i 1778–1801. Det kan ses på
håndskriften at den yngre rulle antagelig er omskrevet ca. 1780, og da den ældre kun
er ajourført indtil 1773, må der formodes at have eksisteret en mellemliggende rulle der
ikke er bevaret. Da den senere rulle blev oprettet var Niels’ gamle nr. 9 ledigt; det blev
siden i 1783 overtaget af Hans Clemmendsen fra Holløse. Ej heller optræder Niels Olsen
i mandtalsrullen 1772 for hele distriktet.
Han var ifølge fæstedesignationerne ikke husfæster hverken i Vejby eller Blistrup sognes
dele af Rågeleje, og har altså derfor formentlig været indsidder5.
Jeg vil mene at der er tale om den indsidder i Underup Niels Olsen efter hvem der blev
holdt skifte 24/10 17776. Hans enke var Else Pedersdatter, og han havde kun datteren
AneMargrethe Nielsdatter (1½ år). Antagelig er han flyttet da han blev gift (vel ultimo
1760erne eller primo 1770erne) og der ikke længere var plads hvor han hidtil havde været
indsidder i Rågeleje.

Endelig blev jeg i forbindelse med min gennemgang af Rågelejes beboere opmærksom på
en artikel af Bent K. Handest7. Videre søgninger viste at han stadig forsker i Rågeleje, og jeg
kontaktede ham for at udveksle erfaringer.

Dennes forskning samt korrespondance med undertegnede bragte opmærksomheden på
en dåb den 23/1 1774 på Blistrup-siden, navnlig af Jens Engelsens datterMaren. På det tidspunkt
førte præsten og degnen hver deres kirkebog (hvilket ellers er en sjældenhed, da der ikke var
lovkrav om at føre ministerialbøger i duplikat før 1814), og ved at sammenholde de to indførsler
dukker en interessant forskel op:

Præsten Degnen

suscept.
(bar barnet)

Johanne Helles Johanne Helles Enke

1 Hans Christian Hans Christian
2 Jacob Brandt Jacob Brandt
3 Christen Nielsen Christen Jocumsen
4 Bodil Christens Datter Bodel ChristensDttr

5 AnneMarie Niels Datter AnnaMaria NielsDttr

Henholdsvis præstens og degnens angivelse af faddere vedMaren Jensdatters dåb.
alle på Rågeleje, på nær Johanne Olsdatter, Helle (ɔ: Helge) Nielsens enke, som var fra Bakkebjerg.

5Indsidder/Inderste: gift ell. ugift person af landalmuen, der bor til leje hos en gaardmand ell. husmand, og
som (uden at have fast tjeneste hos denne) har sin egen husstand.ODS.

6Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1775–90, p. 310.
7BentK.Handest,Fiskerhusene iRågeleje - byggeskik og planløsning, GillelejeMuseumsÅrbog 1994.Handests

videre Rågeleje-forskning kan på skrivende fod tilgås via http://bent.handest.dk/

http://bent.handest.dk/


Præstens indførsel.
Blistrup sogn, Enesteministerialbog 1698–1797, fol. 120r.

Degnens indførsel.
Blistrup sogn, Enesteministerialbog 1772–1806, opslag 7 (folierne er ikke nummererede).
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Det ses at præstens Christen Nielsen af degnen kaldes Christen Jocumsen. Det var i tidligere
tider ikke uhørt at usædvanlige patronymer kunne have karakter af slægtsnavn; antagelig blev
han kaldt Jochumsen i daglig tale efter sin fader.8

Det er derfor med stor sandsynlighed Niels Jochumsen der var fader til Christen Nielsen.

Niels Jochumſen

Niels Jochumſen vil kilderne til gengæld ikke sige så meget om. Dog kan et og andet udledes
af de tilgængelige informationer.

Niels Jochumsen i sørullen 1741–73

Da Oeder samlede sine efterretninger i 1771 havde Niels ifølge enkens indførsel været død i
et år, hvilket også stemmer med noten „død 1770“ i sørullen 1741–73. Rullen angiver også at
han var født i Rågeleje og var blevet indrulleret som 16-årig den 8/2 1742, hvilket placerer hans
fødselsår omkring 1726, ca. 30 år før Christens.

Huset i Rågeleje fæstede han allerede som 18-årig, idet fæstedesignationerne fra høstsessio-
nen 26/10 1744 angiver at „Niels Jochumsen Fæster Huuset № 3 som hans for Ældre er fradød,
bygningen er 4 fag“, hvilket kostede 1 rigsdaler i fæstepenge.

Niels Jochumsens fæstedesignation

Hans hustrus navn fremgår ikke af kilderne, men hun skal ifølge Oeder være født ca. 1723
og hun var da enke efter sit første ægteskab. Det er muligt at hun hed Anne og/eller Margrethe,

8

Endvidere træffes det Forhold, at mange Navne paa -sen findes som folkelige Tilnavne,
forskellige fra det døbte Efternavn og arvede ned fra ældre Slægtled. [...] Naar man sam-

menligner disse Menneskers Døbe-Efternavne og deres gængse Tilnavne, viser det sig stadig, at
Tilnavnene indeholde enMængde sjældne og ejendommelige -sen-Navne, [...] medens Døbenavnene
ere ulige mere trivielle.

– J.C.H.R. Steenstrup et al,Dansk Navneskik, (G.E.C. Gad, 1899), p. 19.
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da det er disse navneChristens første døtre får, og navnene ikke optræder på deres mødrene side
— dengang var det næsten utænkeligt ikke at navngive de første børn efter deres bedsteforældre.

Oeder angiver endvidere at Niels Jochumsens enke havde 2 „uforsÿnede9 Børn“ ved man-
dens død, hvoraf det ene så kan være Christen. Det andet er muligvis Cathrine Nielsdatter
(født ca. 1751), der senere blev gift med Troels Bendtsen i hus№ 1 på Vejby-siden. Ifølge folketæl-
lingen 1787 var hun da „bortreist med Barnet“Maren (4 år), muligvis til Helsingør Steengade
(brandforsikringsnr. 43410) hvor der ses en kvinde med samme navn og alder (denne er dog
„ugift“, var de mon „separerede fra bord og seng“ som det dengang hed?). Der er også et „fattigt
barn“Maren Troelsdatter hos Hans Larsen og kone på Gammel Kloster 467.

Det er — som Handest anfører i sin Rågeleje-forskning — ligeledes muligt at Gunhild
Nielsdatter (ca. 1745 – 6/2 1830) var datter af Niels Jochumsen. Hun blev gift ca. 1765 med Jens
Engelsen (ca. 1714 – 21/12 1779) i hus № 1 på Blistrup-siden (og var således mor til førnævnte
Maren for hvem Christen stod fadder), og dernæst med Svend Olsen (ca. 1752 – 10/11 1832) som
overtog samme hus.

Fra 1754 findes selvstændige protokollermed fæstedesignationer, og her ses under 5/12 1774 at
„Peder Andersen fæst det Huus№ 3 af 5 Fag somNiels Jochumsen er fradøed og enken formedelst
Mageskifte til hannem har afstaaet“, for hvilket han betalte 2 rigsdaler i fæstepenge11.

Denne Peder Andersen må være ham der også ses i 1772-rullen med sin 1-årige søn. Han er
formentlig identisk med den Peder Andersenmed tilnavnet Busk eller Busse i hhv. 1741–73- og
1778–1801-rullerne, som blev indrulleret i Tisvildeleje som nr. 6 den 2. marts 1745 som 21-årig
(født ca. 1724) med fødested i Tisvildeleje. Ved folketællingen 1787 er han tilbage i Tisvildeleje.
Hans hustru hed Ane Cathrine Gudmandsdatter, og sønnen Anders Pedersen var krøbling.
Peder slettes fra rullen som druknet, og der blev afholdt skifte 1/2 179112.

At fæsteovertagelsen beskrives som et mageskifte tolker jeg som at Peder oprindelig var
indsidder hos enken der stadig stod for fæstet i 1772, hvorefter han så i 1774 overtog det så hun
kunne sidde som indsidder.

Som sidebemærkning ses drengene i den ældste sørulle iøvrigt indrulleret helt ned fra 12-års
alderen. Var Christen mon, siden han først blev indrulleret som 18-årig, undtaget indtil han
ikke længere skulle forsørge sin mor i fæstet?

JochumMalder

Utvivlsomt var det JochumMalder i hus№4 der var fader til Niels Jochumsen,men hvordan
forklares det så at sidstnævntes forældre ifølge fæstedesignationen boede i hus № 3?

9Uforsynet: Uforsørget (spec.: ugift).ODS.
10NuMatr. № 387, Stengade 39
11Denne designation er i regnskaberne fejlagtigt indført under Blistrup sogn!
12Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1790–1807, fol. 310v.
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Det kan ses på jordebogsregnskabernes huspengelister at hus № 4 den 1. januar 1716 var
beboet afNiels Pedersen[s] Enke. I synsforretningen 171713 nævnes så rytteren JochumMalder14,
om hvem det desuden angives at han „svarer intet der af til hans Kongl: Mayt“—med andre
ord havde han frihed for afgifter og hoveri.

Efter krigsjordebogen 1718 ses Jochums husstand ikke i en årrække, før den dukker op
i regnskaberne ved kontributionsrestancen 1728 og fortsætter med at være der til 1733, hvor
den angives at være 5 år i restance. Endvidere er husstanden 8 kvartaler i huspengerestance pr.
1/1 1732. Det vil altså sige at Jochums afgiftsfrihed på et tidspunkt er blevet ophævet, omend jeg
ikke kan sige mere præcist hvornår det er sket.

Efter at have stået i huspengerestancelisterne indtil januar kvartal 1733, er Jochumnu slettet,
og istedet er enMogens Nielsen dukket op med et enkelt kvartals restance. Mogens har altså
overtaget huset № 4, og det formodes at Jochum var død på dette tidspunkt.

I Kronborg amtstues skifteprotokoller findes to skifter fra det tidlige Rågeleje:

1. Niels Pedersen i hus № 4, skiftedato 13/10 171315. Arvingerne var enken Bodel Jensdatter
og tre børn: Niels (7 år), Christen (3 år), og Dorthe (½ år).

2. Lars Nielsen i hus № 3, skiftedato 5/5 173916. Arvingerne var enken Bodel Jensdatter, og
Lars’ søstre Bente Nielsdatter (gift med Jens Smed på Villingebæk) og Sidse Nielsdatter
(gift med Tyge Jensen på Gilleleje). Desuden fremgår det at der i boet var børnegods
tilhørende førnævnteDorthe, hvorfor det ogsåmå være sammeBodel Jensdatter. Endelig
nævnes det at Lars bl.a. skyldte penge til en Jochum Jochumsen.

En hypotese er så at Bodel Jensdatter var gift tre gange, og at JochumMalder var hendes
anden mand. Jeg har på modstående side skitseret hypotesen ved hjælp af en tidslinje, desuden
har jeg bagerst i dette skrift indsat en slægtstavle.

Jochum Jochumsen var formentlig bror til Niels Jochumsen, og vil dermed have været
Lars Nielsens stedsøn.

Noget nærmere bevis for familieforholdene kan formentlig ikke findes.

13„Synsforretningen fandt Sted mellem 1. Februar og 12. Marts“. – Fridlev Skrubbeltrang,Nogle Kilder til
ældre dansk Landbrugsstatistik (Historisk Tidsskrift, 11. række, bd. 1, 1944), p. 277.

14Egentlig står der „Jacob“, men det anser jeg for at være en læse- eller skrivefejl idet han ellers udelukkende
kaldes Jochum. Hans tilnavn er desuden skrevet „Møller“ i de sidste par år før 1733, også dette tolker jeg som en
viderebragt fejl.

15Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1712–21, fol. 140r.
16Kronborg amtstue, Skifteprotokol 1737–41, fol. 355v.
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Dato Begivenhed
ca. 1705 Niels Pedersen ægter Bodel Jensdatter.
ca. 1708 Jens Christensen bygger hus № 3.
ca. 1709 Niels Pedersen bygger hus № 4.

13. okt. 1713 Niels Pedersen død, der holdes skifte.
ca. 1716 JochumMalder overtager fæstet af hus№4 og ægter enken Bodel

Jensdatter.
ca. 1726 Niels Jochumsen født, søn af JochumMalder og Bodel Jensdat-

ter, muligvis opkaldt efter Niels Pedersen.
– Jochum Jochumsen født, søn af samme.

senest 1728 Lars Nielsen overtager fæstet af hus № 3.
– JochumMalder død, intet skifte.
– Lars Nielsen ægter Bodel Jensdatter, hun flytter ind til ham i hus

№ 3med sin søn Niels Jochumsen.
senest 1733 Mogens Nielsen overtager fæstet af hus № 4.
5. maj 1739 Lars Nielsen død, der holdes skifte.

ca. 1744 Bodel Jensdatter død, intet skifte.
26. okt. 1744 Niels Jochumsen overtager fæstet af hus№3 „som hans forÆldre

er fradød“ =mor Bodel Jensdatter og stedfar Lars Nielsen.
– Niels Jochumsen ægter „AnneMargrethe“.

ca. 1745 Gunhild Nielsdatter født, datter af Niels Jochumsen og Bodel
Jensdatter.

ca. 1751 Cathrine Nielsdatter født, datter af samme.
ca. 1756 Christen Nielsen født, søn af samme.

1770 Niels Jochumsen død, intet skifte.
25. jan. 1774 Christen Nielsen indrulleret i Rågeleje.
5. dec. 1774 Peder Andersen overtager fæstet af hus № 3, „somNiels Jochum-

sen er fradøed og enken formedelst Mageskifte til hannem har
afstaaet“.

efter 1774 Niels Jochumsens enke „AnneMargrethe“ død, intet skifte.
9. jan. 1781 Christen Nielsen fæster det halve hus № 7 i Gilleleje.
2. maj 1791 Christen Nielsen indrulleret i Gilleleje.

Mulig tidslinje
Kildeunderstøttede oplysninger vises med mørk baggrundsfarve, hypotetiske vises uden.





Opſummering

Som det fremgår har skæbnen villet at Christens fødsels- og indrulleringsår placerer ham
særdeles uheldigt i forhold til de bevarede arkivalia —man fristes ligefrem til at sige at han

er perfekt placeret til at falde imellem kildesprækkerne når det angår hans ophav.
Ikke desto mindre vil jeg mene at det er lykkedes mig få et overblik over de mandspersoner

der boede på lejet, udvælge passende kandidater der kunne være hans fader, udelukke alle på
nær én, samt sandsynliggøre at denne er den rette.

Det er således på baggrund af det foregående min overbevisning at Christen Nielsen var
søn af husfæsteren & fiskeren Niels Jochumsen, som igen var søn af husfæsteren & rytteren
JochumMalder. Hvorfra denne sidstnævnte kom vides endnu ikke, men navnet peger i retning
af Tyskland. Jeg har forsøgt at kigge i de få bevarede arkivalier fra det ældre ryttergods (før
1720), dog indtil videre uden held. Hvis noget i disse eller andre kilder findes, vil en opdateret
udgave af dette skrift udkomme.

Forhåbentlig kan denne gennemgang også inspirere andre til hvilke kilder der kan benyttes
når kirkebøgerne mangler.

Sluttelig vil jeg understrege at forslag til uprøvede kilder naturligvismodtagesmed kyshånd!

Mikkel Eide Eriksen
Nørrebro, 2019
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Slægtstavle
Dokumenterede slægtsforhold er markeret ved ubrudte linjer, teoretiske ved stiplede.
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