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Familie 

den eneste gave der ikke kan byttes 

 
Tegnforklaring: 

Ψ betyder født eller døbt – oftest i fortiden døbt – hvilket vil sige at børnene er lidt ældre end dåbsdatoen 

† betyder død eller begravet/gravlagt 

g.m. betyder gift med 

 betyder, at der til det sandsynlige grænsende er fundet dokumentation 

Rød tekst betyder, at det der står i teksten er udokumenteret forstået således, at jeg ikke selv har foretaget 

kontrolopslag i arkivalier, men at oplysningerne ofte er fra andre kilder på nettet. 

Txtipoldeforældre betyder aner i flere generationer tilbage. Da der af og til kommer nye til er det for tidligt at 

færdignummerere, medmindre man vil ændre en hel masse hver gang. 
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Fortælling III  

3’dje del af ennealogien 

”Familie – den eneste gave der ikke kan byttes” 

 

Om mit uvidenskabelige bud på det sandsynlige ophav til 

 Min familie fra Falster. 

 

Slægtstavlesammendrag bagerst i denne fortælling 
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KAPITEL I 

 

Oldeforældrene på morfars fædrene side. 

 

Fortælling I og II førte os fra dels Jylland og dels Nordvestsjælland til Falster, og uden at være sikker vil jeg tro, at vi nu for 

resten af en endnu meget lang historie skal blive der. Vi sætter derfor ploven i furen der, og vi kan forsøge at kortlægge 

morfars aner først på den fædrene side og siden på den mødrene og så senere i en fortælling for mormors side. 

Min database på Myheritage har oprindelig samlet mere end 5-6000 personer. Familien - hvis man tæller meget fjern 

familie med – har bredt sig ud over primært det Midt- og Nordvest-Falster. For at indkredse kernen tager vi fat i morfars 

familie. Der er ingen tvivl om at morfars familie er standfast på egnen, og det vil gøre det nemmere at lede, men som 

nævnt får det også relationer til at eksplodere til uigenkendelighed. 

 

 

Men lad os se hvad vi kan finde ud af: 
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”Før Peder Jørgen Christiansen” 

Vi indleder med ”The Larry Ward-mystery”. Larry Ward er vores amerikanske familie fra denne gren af familiens forfædre, 

og Larry har i årevis søgt efter evidens på Anders Pedersen Skræder, som er den første vi støder på i eftersøgningen. 

Formentlig hedder han bare Anders Pedersen, og ”Skrædder” er et navn som formentlig dækker over et sted eller et virke, 

og som fører til det på Klodskov-Ønslev-kanten formentlig velkendte fænomen ”Skræd(d)ergården”. 

For et par år siden foretog jeg et par opslag og forespørgsler, uden at blive klogere, og risikoen for at mysteriet ikke 

opklares er stor, idet Larry har fået anbefalet af professionelle slægtsforskere, at denne nød er for svær at knække med 

sikkerhed. 

Spørgsmålet er i virkeligheden om Anders er Københavner, for Larrys bedste dokumentation fører ham derhen. Anders’ 

benævnelse som rytter (”Dragoon”), har også ført Larry i den retning, selvom der kan være grund til at tvivle på 

sammenhængen. Larry har også haft kontakt til Ketty Lykke Jensen, en nu afdød lokalslægtsdame med stor viden om 

Falsters slægter og med mange skrifter bag sig herom. Ej heller dette har medført forløsning for Larry. Jeg tror næppe jeg 

støder på den rygende pistol, men nu tager vi den traditionelle tur, og så ser vi om der sker noget. 

 

Vi er i slutningen af 1600-taller på Falster – i omegnen af Klodskov, Ønslev og Eskilstrup. Iblandt i Tingsted, Systofte og 

Nykøbing – og af og til på den anden side af vandet i det store Toreby sogn. Omkring de førstnævnte sogne finder vi – ikke 

mindst takket være Larry – Anders Pedersen og hans kone Marie Jørgensdatter. 

Evidens har vi for Anders Skræders † i juledagene 1741 

 

 

Anders Skrædder i Klodskov døde d. 24 Decembris: blef begraven d. 29 Dito: gammel 62 aar. 

Hvis præstens aldersangivelse er korrekt, er Anders Ψ mellem efteråret 1678 til ca. begyndelse af 1680. 

Der er mange fødsler af Anders’er i København – for det er der Larry tror anerne kommer fra – dette sker i en afmagt på, at 

han har ledt stort set alle andre steder, og kun har fundet passende puslespilbrikker i København – 2 med fædre som 

hedde Peder – (maj 1679 og så november 1680). Jeg lader det hvile lidt, men Larry tror primært på denne her: 

Forældre: 

Peder Anderssen Bysseschytter (bøsseskytte) 

Dorothea Lauritz Daater 

Mandsfaddere: Jens Knudtzen Archelimester*, Madtz Jeppessen Archelimester. 

Kvindefaddere: Karen Søffren Oels(ens), Lissebeth Niels Gund(esens), Anna Frandtz Daatter. 

*Arkeli-mester, en. person, som fører tilsyn m. artillerimateriel; tøjmester; spec.: sømandsudtryk som titel (indtil 1775) for den underofficer 
paa et krigsskib, som havde tilsyn m. skibets artillerimateriel. SøkrigsA.(1752).§66. jf. HistTidsskr.5R.V.65. 

Jeg personligt er mere skeptisk og tror der er tale om Falsterske bønder hele vejen igennem, men …. 

Anders Pedersen er gift med Marie Jørgensdatter iflg. optegnelser, som ikke afslører hvornår hun er født og hvor og 

hvornår de er gift. 

Larry tror på at, Marie er Ψ den 7 april 1700 Trinitatis sogn, København. Datter af Jørgen Fromet og Ane Cathrine 

Mogensdatter 
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Spor af en mulig anden Anders med børn fra 1703 -1717 – eller et andet ægteskab dukker op. 

1703 Dom. 5 p. Trinit. blev Anders Skrædders barn i Ønslev døbt og kaldet Karen, baaret af Johanne Isachsdaatter en Pige fra Nykiøbing. 

Fadderne vare Ole Slente, Peder Sommer, Christen Olesøns daatter og Hans Pedersøns d: i Nykiøbing ved nafn Anne, Else Skomagers 

1705 Dom. 24 p. Trin. blev Anders Skrædders barn, som for sin svagheds skyld, var hiemmedøbt og kalded Lauritz, fremstillet i 

Menigheden, barnet blev frembaaret af Kirsten Christen Olesøns. Faddere vare Hans Smid, Else Smids, Peder Nielsøns Stubdaatter? 

Kirsten. 

Da denne søn dør i 1715 benævnes han Anders Skrædders stiffson – altså stedsøn  

1708 Samme Søndag blev døbt Anders Skredders d. Bodil. Faddere vare Jens Slente i Biørup, Niels Hiulmands Rasmus, Rasmus 

Skomagers Peder, Else t.* Christen Olesøn, Lucie t. Peder Smed. Barnet blev holdet for Daaben af Kirsten Reinholts af Nykiøbing. *til – 
dvs. tjener hos 

1710 Dnica Judica blev Anders Skredders Barn døbt og kaldet Maren baaren af Elisabeth Lauritz Svans. Fadderne Rasmus Skomager og 

hans Søn Peder, Niels Staal, Niels Boesøns Fæstemøe Karen Pedersdaatter, Doreth Hans Smids. 

1713 Den 22 marts blev Anders Skrædders døbt og kaldet Niels, baaren af Karen Niels Boesøns i Ønslev. Faddere Rasmus Jenssøn, 

Laurits Jenssøn, Hans Smids Else, Jørgen Brygger, Kirsten Pedersdatter tienendes i Præstegaarden 

1717 – 31 januar -En dødfødsel 

Ovennævnte måske børn af en anden der hedder Anders (ikke Pedersen) Skrædder på egnen? 

Hvis holder os til de ”sikre” børnefødsler: 

Dorthe Andersdatter Ψ 16 juli 1724 † 13 september 1724 i Eskildstrup 

  

Dorthe Andersdatter Ψ 11 november 1725 i Eskildstrup 

 

 

Dend 24 Søndag effter Trinitatis, blev Anders Pedersen Skræders datter af Eschildstroppe Bye døbt, og kaldet, Dorthe, 

baaren af Karen Hans Hofmandtz sammestedtz. Fadderne vare Hans Slente, Lauridtz Slente, og Karen Rasmus Skovs 

ibid Jørgen Pederss Capels datter, Boeld, i Oustrop 

Ane Andersdatter Ψ 21 december 1727 i Eskilstrup 

 

Dend 4de Søndag i Advent, blef Anders Pedersen Skræders datter, af Eskildstroppe Bye, døbt, og kaldet, Ane, Baaren af Hans Mortensen 

Slentes Hustru, Ane Olufsdatter sammesteds. Fadderne vare Peder Smed, Rasmus Skov, Peder Lolliches Søn Olle, og Ane Lauridtz 

Slentes, alle i fornv’te Eskildstroppe Bye. 

Peder Andersen Ψ 12 marts 1730 i Eskilstrup † 5 oktober 1732 

 

Sammedag blef Anders Pedersen Skræders Søn, af Eschildstroppe Bye, døbt, og kaldet Peder, Baaren af Ane Lauridtz Slentes 

sammestedtz. Fadderne vare Rasmus Olsen Skov, Olle Pedersen Lolliche, Hans Hofmandtz datter Malene, og Peder Lolliches pige Ellen 

??datter, alle i fornv’te Eskildstroppe Bye. 
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Moderen ikke nævnt en eneste gang! Vi er derfor næsten fuldstændig udenfor evidens for Marie Jørgensdatter. – og den 

eneste evidens vi senere får er fra Anders Pedersen Skrædders skifte ved hans død, hvor dette navn slås fast. Trods dette 

finder jeg ikke Marie Jørgensdatters dødsoptegnelse i omegnen. 

 

Larrys kontakt med Ketty Lykke Jensen har betydet at en række fæsteprotokolsoverskrifter er til rådighed. Det er fæster 

som placerer Anders Pedersen i Klodskov, og vi ser at en Christian Jørgensen overtager fæstet på gård nr. 17. efter 

Anders’ død. 

Anno 1725 
Eskilstrup d. 12. Jan. – Anders Pedersen udgået Dragon, fæster fradømt og forarmet mand Rasmus Povlsens gård nr. 6, 
som der var Restance på, hvilket denne Anders Pedersen svarer fra 1. Jan. 1725. 

Anno 1731 
Eskilstrup d. 1. Febr. – Niels Olsen bevilget i fæste gården nr. 6, som Anders Pedersen til ham godvillig har afstået, gården 
i god stand, består af 3 længer. 

Klodskov d. 1. Febr. 1731– Anders Pedersen bevilged i fæste gården nr. 12, som Hr. Brun godvillig haver tilstået og 
begynder der af at svare fra 1 Maj, gården i temmelig stand består af 4 længer. 

Anno 1738 
Klodskov d. 25. Sept.1738 – Anders Pedersen antager huset nr. 11 af 4 fag, som Rasmus Knudsen afstår, bygten i slet 
stand, som den fæstende forbedrer forsvarlig. 

Anno 1739 
Klodskov d. 24. Marts.1739 - Peder Møller antager gården nr. 12 af hartkorn 9-4-3, som Anders Pedersen godvilligt afstår 
formedelst svagheds skyld, fuld besætning efter opskrift beløbende til 120 Rd - 12 sk. gården er 4 længer i slet stand. 

Klodskov d. 24. Marts. 1739 – Anders Pedersen antager gården nr. 17, som Ole Jørgensen er fradømt, 4 små længer i 
meget slet stand. bekommer kun ringe besætning. 

Anno 1741 
Klodskov d. 2. Nov. 1741– Christian Jørgensen antager gården nr. 17, som Anders Skrædder formedelst svaghed og 
alderdom afstår, bekommer besætning, 4 længer i slet stand, som den fæstende forbedrer. 

Jeg har ikke tjekke dobbeltkonfekten i 1739 – måske igen tegn på at der er mere end en Anders i spil. 

Jeg noterer mig dels forskelligheden af min og Larry opfattelse af Anders’ mulige ophav. Larry har gode argumenter, idet 

han faktisk kan finde folk som muligvis har de rigtige navne, mens jeg foreløbig ikke finder nogle, og ikke mindst synes 

Anders’ børn at hedde noget der minder om bedsteforældrenes navne! 

Min teori går på, at Anders ganske vist er rytter, men der er så mange dragoner i kirkebøgerne fra Midtfalster, at de næppe 

alle kan komme fra København. Min teori er at kongen ikke havde råd til en hær i slutningen af 1600-tallet og derfor 

udskrev hærens tilstedeværelse gennem tvang af bønderne, og jeg mener at de rytterskoler der er oprettet i 1720’erne 

overalt i Danmark, og mange på Falster, derfor er en slags tvungen ”hjemmeværn til hest”, hvor de store og unge 

bønderkarle så var indskrevet til tjeneste. Sådanne skoler var mangfoldige på Midtfalster og jeg tror at de dragoner der 

nævnes i kirkebøgerne alle var lokale raske bønder, men jeg kan tage fejl. 

En ting understøtter min teori – soldaterne i København var ikke til hest – militæret i København var på Holmen – som også 

den dag i dag rummer søværnet – og søværnet rider sjældent – men igen – det hele er hjemmestrikket ammestuesnak indtil 

vi evt. får beviser – og det sker måske aldrig. 

Jeg hæfter mig ved 2 ting indtil videre. Anders var temmelig gammel da han får børn – hvis denne familie er hans første, og 

at ”Slenter” er stærkt repræsenteret på faddersiden ved hans børnefødsler. 

I andre sammenhænge ville vi med en mand og hans kone med 20 års aldersforskel – typisk se mindst 2-3 ægteskaber. 

Pia Severin – har også fundet Anders Pedersens skifte som er fra 1743 
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Skiftet er transskriberet i sin helhed: 

Skifte efter Anders Pedersen 1743 Nykøbing Rytterdistrikt 
/ angiver linjeskift. Marktegnangives 
med M. 
 
[Opslag 126/433 højre side] 
Anno 1743 den 9 Nov: er efter forregaaende lovlig til / lysning ved Falsters Bircheting og advarsel til vedkommende, forretaget og 

holdet skife og deeling efter afgangen Anders Pedersen Inderste, som døede hos Christian Jørgensen paa gaarden N
o 

17 i Clodschov 

Imellem hans efterladte Enche Marie Jørgensdatter paa dend eene og hendes med dend Sal: Mand Sammen avlede Børn som er 2
de 

Døtter Neml: Dorte Anders Datter gift med Christian Jørgensen boemand i Clodschouv og 1 datter navnl: Anne Anders datter gl: 17 aar 
hvor til blev beskicket som værge hendes Sødsters mand, fornefnte Christian Jørgensen Siiden ingen nærmere var til Enchens 
laugværge blev beskicket Laurs Rasmussen Humble i Byeschov som selv goedvillig  

sig samme paatog Til same Skifte at forvalte indfandt sig Kongl. Maj
ts 

Regimentskriver for Ny / Kiøbings Destrict [sic] Peder 
Henningsen 
 
 
Buchalf hans fuldmægtig Søren Thamsen tillige med Birchedommeren her i Falster S: Niels 
Pedersen Muller, som paa Rettens vegne var mødt samt Sognefogden Ole Jørgenß: tilligee med sine 

2
de 

Mænd Peder Mouritsen og Laurs Jørgensen, som Boens formue forhen haver Registeret og vorderet og er da forretted og 

Passeret som følger neml: 

 

[Opslag 127/433 venstre side:] 
Boens Indtægt beløber efter hosfølgende forfattede Registering til den Summa 43 Rd 5 M 12 ß. Som bestaar udj efterfølgende 

nembl: 
[venstre spalte:] 

 

 

1 Eegekiiste 1   
1 Slag bench  1  
1 Jern Kachelovn 5   
1 sengested 1   
2 linneds dyner 3   
1 ulmerdugs blaa-    
stribet dito  4  
1 Hørgarns lagen  3  
1 Blaargarns dito  1  
1 pude vaar  3  
1 Rødstribet pude  1  
1 Blaaestribet dito  1 8 
1 kaaber kiedel 6   
1 Jern gryde  2  
1 kiedels krog  1  
1 Brygger Balle  1  
1 øl: Halvtønde  1  
2 Sæche  3  
[højre spalte:]    
Gangklæder    
1 Mands Hat   4 
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2 Hals klude   8 
2 Skiorter 1   
1 Vadmelz trøye  1  
1 par Buxser  1 4 
2 par Hoeser   12 
1 par skoe   8 
1 kiortel  2  
Qvæg    
1 koe 6  
4 faar 4  
4 griese 2  
1 gaas  1 

1 beslagen vogn 6 

1 dito  4    
Giør 43 Rd 5 M 12 s. 
 
[over hele siden:] 
der efter Enchen med de tilstædeværende blev af Skifteretten paaraabt og til spurt, om hun eller de var noget videre bevidst dette 
Sterboe [sic] at kunde komme til goede, End allerrede forhen af fogden og Vorderingsmænden er Registeret og Vorderet og 
herudinden er anført som enten af u- videnhed kunde være forgiet, eller og som icke formoedes, kunde være tilside sadt; at de det 
nu 
vilde angive for at forrekomme ald Disput, som der af kunde flyde; hvor til de samtl: svarede Nej, at dennem ej videre var Bevidst end 
Registerit og vorderit er: - og I saa maade bliver da Boens Indtegt ligesom forhen er meldt 43 Rd 5 M42 ß Hvorfra afgaar boens 
besværing og bortskyldige Gield nembl: 

1
st 

Paastoed Enchen hendes Begravelses Bekostning ligeimod hendes Sal: mands der Beløber efter 

giorde forklaring … 8 Rd. 

 

 
 
 
 
 
[Opslag 127/433 højre side, s. 127 i originalen] 

2
det 

Endvidere mødte Rasmus Andersen der Beboer gaarden N
o 

12 i Klodschov, og fordrede eftr hans qviterings boeg som var Een 

Restantz til Kongen som hefted ved Stæden i dend tiid Anders Pedersen samme gaard beboede og havde i fæste, der ej fandtes 

Betalt, hvorfor samme indføres med 

7 Rd 1 M 1 ß. 

3
die 

Iligemaade findes dend afdøede Mand Anders Pedersen at være skyldig udj April qv
t
 

matriculskat for 1739 som hand er Pligtig at Betalle af Bem
te 

gaard der Beløber 3 4 4 

Enchen blev tilspurt om hund vidste nogen viidere gield at være skyldig hvor til hund svarede: Nej 
Følger nu skiftets Bekostninger, som er saaleedes nembl: 

1
ste 

Skifteforvalteren for skiftebrevet at forfatte og Reenskriven at meddeele paa 4 arch Papier a archet 3 M er 2 

2
det 

Stemplet Papier til samme skifte brev et arch til 3 

3
de 

tillysningen om skiftets holdelse ved Birchetinget 1 8 

4
de 

Birchedommeren goedvillig tillagt til Sallario for Reise og u-mage 4 

5
te 

Skiftes forvalterens fuld mægtige goedvillig tillagt for Reise og u-mage 4 

6
te 

Sognefogden og Vorderingsmændene for deres havde u-mage ved Registeringen 

samt for opvartning ved skiftet, der for tillagt 8 8 
Giør 23 Rd 3 M   5 s 

Hvad Skiftesforvalterens Salario af de Beholdne midler angaaende, som Beløber 

1 proC
to 

tilføres med   1  4 

Tilsammen som fragaar Boens Indtegt 23 Rd 4 M … 

 

[Opslag 128/433, venstre side] 
 

 
 

Naar nu indtegter imod udgifter Liqvideris Befindes da at være til overs og deeling, Imellem Enchen og arvingerne den Summa 20 Rd 

1 M 3 ß hvor af Enchen tilkommer paa sin part arveligen halvpartn 10 Rd 9½ ß 

og de 2
de 

Døttre deres anden halvpart som er ligesaameget, nembl: 10 Rd 9½ 

hvoraf dend Eene Datter, Dorte Andes datter tilkommer det halve, som er 

5 Rd 4¾ ß og den andet [sic] datter det andet halve som er 5 Rd 4¾ ß 

[venstre spalte:] 
Giøres da hermed udlæg 

Nembl. 

1
ste 

Til dend Kongl: Restantz, som Rasmus Andersen paa gaarden N
o 

12 i Klodskov, haver fordert efter hans qvitterings Bog der 

forhen her udinden er forklaret at være 7 Rd 1 M 1 ß 

Dertil er udlagt 

1 Beslagen vogn 6 
1 dito 4 
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Er fuld udlæg og 
overskud 2 Rd 2 M 15 ß 

2
det 

April qvt matriculskat Pro 1739 som Endnu staar u-betalt der forhen herudinden er  er forklaret at være 3 Rd 4 M 4 ß 

Dertil er udlagt nembl: overskudet fra dend Kongl: Restances udlæg som Rasmus Andersen haver fordret 2 1

 15 

1 Jerrn gryde 2 

2 Sæche 3 
1 kiedels krog   1 

Er fuld udlæg 

og i over skud 11 ß 

3
de 

Til Enchens Paastaaende begravelses Bekostning der forhen er 

forklaret herudinden at være 8 Rd 
[højre spalte:] Der til 
er udlagt 
1 Ege kiiste 1 
1 slag Bænch 1 
1 Senge sted 1 
2 linneds dyner 3 
1 ulmerdugs Blaae 
stribet dito 4 
1 hørgarns lagen 3 
1 blaargarns dito 1 
1 Pude vaar 3 
1 Rød stribet pude 1 
1 blaae stribet dito 1 1 8 
1 Mands Hat 4 
2 Siorter [sic] 1 

Er fuldt udlæg og 
overskud 2 M 12 ß 

4
de 

Enchens tilfaldne arvepart som herudinden forhen er forklaret at være dend Summar 17 Rd 9½ s 

Dertil er udlagt 
1 kaaber kiedel 6 
2 faar 2 
2 griise 1 
1 gaas 1 
2 Hals Klude 8 
1 valmels [sic] trøye 1 
2 par Boxser 1
 4 
overskudet fra April qvt 

 

[opslag 128/433 højre side, s. 128 i originalen] [venstre spalte:] 
Matricul skats udlæg 11 [uklart] 
Item overskudt fra Enchens Begravelses Bekostning udlæg 
der er 2 M 12 ß der af  2 M  2½ 

Er fuld udlæg 
og overskud 9½ ß 

5
te 

til datteren Dorthea Anders datters arf der forhen herudinden er forklaret at være dend Summa 5 

Rdr. 4¾ ß 

Dertil er udlagt 
Halvparten udj dend vorderede koe for 6 R der af 3 
1 faar 1 
1 griis 3 
1 brygger Balle 1 
1 øl Halvtønde 1 
1 kiortel   

 2 er fuldt 
udlæg 

og overskud 11¼ ß 

6
te 

Til datteren Anne Anders datters arf der forhen herudinden er forklaret at være dend Summa 5 

Rd 4¾ ß 

Der til er udlagt 
Halvparten udj den vorderede koe for 6 Rd der af 3 
1 faar 1 
1 griis 3 
2 par hoeser 12 
1 par skoe 8 
overskudet af En hans tilfaldene udlæg, som forhen er forklaret 9½ 
overskudet fra Dorthe Anders datters arfs udlæg, som for- 

hen er forklaret 11¼ 
overskud fra Skifteforvalterens 

[højre spalte:] 
udlæg for skiftebrevet at udstæde der Beløber 2 Rd der af   12 

er fuldt udlæg 
Dernæst 

1 Skifteforvalteren for dette Skiftebrev at forfatte og Reen skrevet at meddeele paa 4 arch Papier der forhen er forklaret at være 2Rd 
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Dertil er udlagt 
1 Jern Kachelovn Vorderet for 5 

er fuld udlæg 

og overskud 3 Rd 

2
det 

Bem
te 

Skifteforvalters Salario af de Beholdne Midler, der forhen herudinden 

er forklaret at være 1 M 4 ß 
Dertil er udlagt 

I overskudet fra skiftebrevets udlæg der er 3 Rd der af  1 M 4 ß er 
fuldt udlæg 

3
de 

Til det stemplede Papir til dette skifte brev, der forhen herudinden er forklaret at være 3 M 

Dertil er udlagt 

I overskudet fra skifteforvalterens udlæg for skiftebrevet der er 3 Rd der af   3 M 
Er fuldt udlæg 

4
de 

for skiftets tillysning om skiftets holdelse som er skeedt ved Birchetinget og her udinden forhen er forklaret at være 1 M 8 ß 

 

[Opslag 129/433, venstre side] [venstre 
spalte:] 
Item Birchedommerens tillagde Salario   4 M 

Er 5 M  8 

Der til er udlagt 
I Skifte forvalterens overskud, fra skiftebrevet der var 3 Rd der af   5 M  8 ß er 

fuldt udlæg 

5
te 

Skifteforvalterens fuldmægtiges tillagde der forhen er forklaret at være 4 M 

Dertil er udlagt 

Af Skifte forvalterens overskud fra Skiftebrevet der var 3 Rd der af   4 M 

Er fuldt udlæg 
Sognefogden og Vorderingsmændenes tillagder der forhen er forklaret at være 

3 M 8 ß 

Dertil er udlagt 
Af Skifteforvalterens overskud fra Skiftebre- [højre spalte:] 

vet der var 3 rd 3 M  8 ß 

Er fuldt udlæg 

og overskudet 12 ß som dend yngste Datter til udlæg efter forhen giorde forklaring er anført. ‒ Enhver [utydeligt] deris udlæg om icke 

om de imod Penge bliver fornøyet Men hvad den u-myndige er ange
1 

angivet for bliver til videre foranstaltning under ..der værgen 

opsyn og ansvar efter loven. ‒ [over hele siden:] 

Saaleedes er dette skifte sluttet og tilendebragt paa lovligste maader, bekræftes med voris henders underskrift Datum skiftestædet 

ut Supra 

Paa Hr. Regimentskriver 

Buchalfs vegne 

S. Thamsen N T Muller 
Paa Egne og den u-myndiges vegne underskriver 

Christian Jørgensen 
Som Enchens Laugværge underskriver Lavrs LRSH 

Rasmussen Humbles navn 
Sognefoged og Vorderingsmænd underskriver 

Ole Jørgenß Peder PMS Meirts nafn Laurs LIS Jørgenß nafn 

 

 

1 
skrivefejl 

 

 
Skifteteksten hjælper os ikke til en forbindelse til en tidligere familie, og intet peger på København eller militær i skiftet.
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Jeg fortsætter derfor uforløst, med vores ane Dorthe Andersdatter som vi så Ψ i 1725 i Eskildstrup. 

Hun bliver trolovet med Christian Jørgensen den 25 juni 1743 og senere viet – det sker dom 20 p trinitatis = 27 oktober 

1743 i Ønslev 

 

 

Christian Jørgensen og hans fæste Møe Dorthe Andersdatter bleve trolovede d 25 Juni i Klodskov [?], at der intet noget, 

som kand hindre dem at komme sammen i Egteskab, derfor lover Vi underskrevne (eftter hans Kongl. Majt. lov og Ritual) 

at friholde Sogne Præsten, hvilchet vi med Vore Egne Hænder underskriver 

Larry Ward er ligeledes af den opfattelse, at Christian Jørgensen er Københavner, og mener at kunne dokumentere dette. 

Jeg har ikke fundet beviser om det modsatte, men tvivler forsat på den Københavnske forbindelse. Jeg må dog erkende, at 

det ikke ville være unaturligt at importere en svigersøn fra København, hvis forbindelserne dertil er så stærke som Larry 

mener. 

I givet fald menes han at være søn af Jørgen Hansen, staldkarl for Kongen boende i Kattesund og Maren Justesdatter 

 

Som nævnt er dette usikkert. Det vi ved med sikkerhed er at Christian og Dorthe får børnene: 

Maren Christiansdatter Ψ 31 marts 1744 i Klodskov, døbt den 5 april i Ønslev † Dom 8 p Trinitatis =14 juli 1744 

 

Maren blef født i Clodskov 3die Paaskedag af Christian Jørgensen og Hustrue Dorthe Andersdat(t)er blef baaren til  

Daaben Dom. Qvasimodog(enesi) af Kirsten Skiøttens i Kragehav(e?) Fadderne vare Peder Olsen, Peder Larsen, Kirsten Peder 

Mouritzens og Johanne Kappels alle af Klodskov. 

og 

Dom. 8ende à Trinit. blef kast Jord paa Christian Jørgensens Barn i Klodskov, 15 uger gammel. 

Maria Christiansdatter Ψ 20 december 1745 i Klodskov, døbt den 25 december 1745 i Ønslev 

 

Maria* blef født i Klodskov af Christian Jørgensen og Hustrue, d(en) 20 decemb(e)r, blef baaren til Daaben Feria 

2da Nativit. Xsti af Anna Andersdat(t)er ibd, Faderne vare Peder Møller og Søn Rasmus Pedersøn i Byskov, Hans Peder(-) sen i Klodskov 

Kirsten Pedersdater, og Else Pedersdater. *I margen står Marie 

Maria blev gift med Hans Hansen Drage fra Kraghave i Ønslev den 29 marts 1768. Hun † 6 august i Stubberup og begravedes i Tingsted 

den 10 august 1796 3 år efter Hans Drages † i 1793. 
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Anders Christiansen Ψ 3 april 1748 i Klodskov, døbt 21 april 1748 i Ønslev 

 

Anders blef født i Klodskov af Christian Jørgensen og Hustrue Dorthe Andersdat(t)er d(en) 3 Apriil, blef baaren til Daaben Dom Palmarum 

af Karen Peder Møllers i Byskov, Fadderne vare Peder Mouritsen, Claus Dannefer, Hans Madsen, Magreta Pedersdat(t)er, og Catrina 

Olsdat(t)er, alle af Klodskov. 

Anders blev gift med Dorthe Olesdatter. Anders † den 31 marts i Klodskov/Stubberup og begravedes 4 april 1817 i Ønslev  

Kirsten Christiansdatter Ψ 7 oktober 1750 i Klodskov og døbt den 11 oktober 1750 i Ønslev 

 

Kirsten blef fød i Clodskov af Christian Jørgens(en) og Hustru Dorthe Andersdatter den 7 october, blef baaren til Daaben Dom 20 Post 

Trinit af Samuel Bagers Hustrue i Nykiøbing, Fadderne vare Claus Dannefer, Oluf Kappel, Jørgen Pedersen, Anna Smids og Maren 

Madsdat(t)er, alle af Klodskov 

Maren Christiansdatter Ψ? juni 1752 i Klodskov døbt 2 juli 1752 i Ønslev 

 

Maren født af Christian Jørgensen og Dorthe Andersdatter af Klogskov* (Klodskov). Inger Jensdatter af Moosby bar 

barnet til Daaben dom 5ta post Trinit. Fadere ere Rasmus Peders(en) af Klogskov*, Hans Madsen ibid, Mas **Kalckslager ibid  Maren 

Rasmusdtr. ibid: Ellen Kabels ibid 

 

Kalk-slager, en. (ogs. -slaaer. Moth.K21. Cit.1761.(JySaml.4R.III. 112). VSO.). (ænyd. kalkslaaer, -slager (Deliciarum manipulus 
Danicarum.(1914).120); foræld.) arbejder, der knuser kalken (jf. -kølle) og rører den sammen med sand (ler) og vand. 

Magrete Christiansdatter Ψ marts 1755 i Klodskov, døbt den 23 marts 1755 i Ønslev 

 

Margrete fød af Christian Jørgensen og Hustrue Dorthe Andersdatter af Klodskov – Fadere Lars Nielsen ibd. Hans Madsen ibd Peder 

Pedersen ibid Rasmus Peders(en) ibid Rasmus Stubs Kone ibid. Maren Davids ibid Oluf Smids Kone bar Barnet til Daabs Dom. 

Palmarum. 

Jørgen Christiansen Ψ 24 juni 1759 I Klodskov, døbt den 16 september 1759 i Ønslev 

 

 

Jørgen fød af Christian Jørgensen og Hustrue Dorthe Andersdatter af Klodskov Hans Madsens Hustrue ibidem bar Barnet 

til Daaben: Dom. 14 p Trinit. Fad(d)ere Oluf Smid ibid. Monsr. Dannefer ibid. Hans Kalkslager ibidem. Niels Davits 

Hustrue: Kirsten Olsdatter ibid. 

Dorthe Christiansdatter Ψ juni 1765 I Klodskov, døbt den 2 juli 1765 I Ønslev 

 

Dorthe fød af Christian Jørgensen og Hustrue Dorthe Andersdatter af Klodskov, Anna Stu(bs?), ibidem bar Barnet til Daaben Mariæ Visit. 

[= Mariæ visitatio, =Marie Besøgelse, 2. Juli] Fadderne: Niels Pedersen af Klodskov, Hans Kalkslager ibid. Christian Arnsen ibid. Mas 

Kalkslager ibid, Skoe(le?)holderens Hustrue ibid Anders Hans Hustrue ibid, Peder Hares Hustrue i(-bidem?). uxor introd. Dom 11te p. 

Trinit. 
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Peder Christiansen Ψ 15 august 1770 i Klodskov, døbt den19 august 1770 i Ønslev 

 

den 15 Aug(u)st blev Christian Jørgensen og Hustrue Dorthe Andersdatter af Klodskov Deris lid(en) Søn 

født, døbt Dca (Dominica, søndag) 10de  P. Trinit. og kaldet Peder. Barnets Søster Maria Hans Drages Hustr. af Stubberup bar Barnet 

T.B.(=Testes Baptizati, dåbsvidner) vare Anders Hansen, Lars Fauer,(Sauer/Suhr)?) Ole Smid, Maria Nielsd. Karen Jacobs Datter, alle 

fra bemelte Klodskov. uxor (=Hustruen) introd. Dom 18 p.Trinit. 

Peder Christiansen skulle efter optegnelser være gift 2 gange – dels med Ane Povline Christensdatter Ψ 1776 † 1836 og Karen 

Rasmusdatter Ψ 1776 †? – Selv er Peder † 1832. 

Christian Jørgensen, som altså fæstede sin fædrene gård no.17, og hos hvem faderen døde er † den 13 maj 1785 i 

Klodskov og begraves i Ønslev – 66 år gammel noteres det. 

 

 

Dorthe Andersdatter opholder sig i FT1787 i Klodskov hos sin søn Jørgen Christiansen som inderste og fattig.  

 

Hun er † formentlig omkring månedsskiftet januar/februar 1791 i Klodskov og begravet i Ønslev den 6 februar 1791 (5te 

søndag efter hellig3konger) – ligeledes 66 år gammel 

 

For en gang skyld klart og tydeligt  

 

Anno 1791 dens 5te Søndag efter Hellig 3. Kongers Dag blev Christian Jørgensen af Klodskov Hans Enke Navnl. Dorthe 

AndersDatter begravet gl. 66. Aar. 

Jørgen Christiansen som vi så Ψ 1759, og hos hvem Dorthe formentlig døde, er vores direkte ane som vi derfor følger 

videre. 
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Vi starter dog en ny cirkel først som peger langt tilbage. 

Hans Joenssøn er Ψ ca. 1630 – lige om det er i Ønslev ved vi ikke. Formentlig kort før vi kan læse kirkebogen fra 1660 i 

Ønslev er han blevet viet til Bodil – hvis efternavn vi aldrig lærer at kende med sikkerhed (Måske er hun Bodil Lauritsdaater 

i dåbsteksten) for vielsen af nævnte år kan vi ikke se – måske er der tegn på at de er gift ca. 1656. Bodil er Ψ ca. 1629 – 

muligvis også omkring Ønslev. 

Vi kender dem fordi de får børn i Ønslev 

Karen Hansdatter Ψ 11 november 1660 † 1686 

Laurits Hansen (Svan) Ψ 24 januar 1664 

 

 

Dend 3 Søndag Ephip Bleff døbt Hans Joens søn Lauritz i ønsleff Fadere Vaar Ole Eske, Jens Palle, Niels Søffrensøn, 

Gertrud Malers, Fadderske, och Bodell Lauritsdaater i ønsleff, 

Lutzie Hansdatter Ψ 28 oktober 1666 † før 1777 

Ane Hansdatter Ψ 22 august 1669 

Niels Hansen Ψ 2 februar 1673 

Lutzie Hansdatter Ψ 21 februar 1677 

Der kan være flere 

Hans Joenssøn er † den 22 december 1680 i Ønslev – 50 år gammel 

 

 

Hvad (S.h.a 24 ) betyder? – måske at hans ægteskab har varet 24 år? 

Bodil er † den 29 marts 1711 i Ønslev – 82 år gammel 

 

 

Dom. Palm. Blev Bodil Joens begrav. A. æt. 82 gl. 

 

Deres søn Laurits Hansen følger vi – Han får kaldenavnet Svan, og jeg tilskriver det hans trolovelse som er den 6 oktober 

1690, og hvor han gifter sig med Elisabeth Hansdatter i Ønslev den 23 november 1690 
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Den 6. Octobr. blev Lauritz Hansen der kom til Ole Svans gaard troloved med Elisabeth Hansdaatter som tiente Jens Palle 

i Ønsløv. Dom.23 post Trin. som var den 23 Nov. blev disse viede tilsammen. 

Han tjener hos Ole Svan, og jeg tror det er derfra tilnavnet stammer 

Elisabeth Hansdatter forbliver et mysterium. Jeg tror ikke hun er født, eller for så vidt gift igen i Ønslev – en enkelt mistanke 

er at hun er † 1736 som Liisbeth Joens, men det er højst og absolut usikkert  

Sl. Liisbeth Joens gl. 77 Aar, døde d. 19 Apriil 1736 og blef begrafven d. 22 dito i de fattiges Jord. 

 

Også Laurits og Elisabeth fik børn alle i Ønslev 

Som det er sædvane, bliver det nu lidt tilfældigt om man hedder Lauritsen eller Larsen – jeg benytter begge dele: 

Hans Lauridsen (Larsen) Ψ 8 november 1691 

Rasmus Lauridsen (Larsen) Ψ 1695 † 20 januar 1713 

Anders Lauridsen (Larsen) Ψ 1 januar 1697 † 1697 

Anders Lauridsen (Larsen) Ψ 30 januar 1698 

Niels Lauridsen (Larsen) Ψ 21 januar 1700 

Ole Lauridsen (Larsen) Ψ 24 december † 27 december 1701 

Ole Lauridsen (Larsen) Ψ 14 januar 1703 

Christopher Lauridsen (Larsen) Ψ 25 marts 1706 

 

 

Festo Annunc(iatio) Maria blev Laurits Svans søn døbt og kaldet Christopher baaren af Anne Rasmus Jeppesøns i 

Stødstrup faddere var Rasmus Skrædder, Christen Olsøns Henrich, Jørgen Have, Else Rasmus Skomagers, Peder 

Sommers Kirstendatter 

Johanne Lauridsdatter Ψ 21 oktober 1708 

Hans Lauridsen (Larsen) Ψ 12 marts 1713 

Der kan være flere 
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Laurits Hansen Svan er † den 2 maj 1723 i Ønslev – 60 år gammel. 

 

 

Som nævnt er Elisabeth Hansdatter optegnelser usikre. 

 

Der findes et skifte efter Laurits Hansen (som nu kaldes Lars Hansen) Falsters Rytterdistrik 1723 fol. 5. Skiftet bekræfter 

de levende børn som arvinger, og siger eller intet nyt. 
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Vi følger sønnen Christopher Lauridsen (Larsen) 

Han gifter sig den 8 juli 1736 i Ønslev med Karen Hansdatter 

 

 

Med Karen får han sønnerne i Klodskov: 

Hans Christophersen Ψ 14 marts 1742 

Lars Christophersen Ψ 26 august 1744 

 

Karen Hansdatter er † den 15 maj 1750 i Klodskov – 40 år gammel 

 

Sl. (salig) Karen Christophers, som døde i Klodskov den 15 Maii blef begraven Dom. 2da Pentech. gammel 40 aar 

Karen Hansdatters skifte findes i Falster Rytterdistrikts protokol for 1750 fol 321 

 

Dermed blev der ingen direkte ane til os. 
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For at få en sådan må vi se tilbage igen: 

Rasmus Jensen Stopher er Ψ ca. 1639 - muligvis omkring Nørre Vedby eller Vålse. Vi kommer ikke til at kende hans 

kones efternavnnavn, men vi ved at hun er Ψ ca. 1644, og at hun hedder Maren 

Rasmus Jensen Stopher er † 27 november 1705 i Vålse – 66 år gammel 

 

 

 

Maren er † i løbet af sommeren 1710 (Dato kan ikke læses i kirkebogen) – i Vålse, også 66 år gammel 

 

 

Maren Sl .Rasmus Stophers begr. Æt 66 år 

 

Rasmus og Maren fik børn i Vålse 

Karen Rasmusdatter Ψ 14 september 1673 

Kirsten Rasmusdatter Ψ 13 juni 1765 

Niels Rasmussen Ψ 20 maj 1677 
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Ole Rasmussen Stopher Ψ februar 1679 

 

 

Der kan være flere 

Den 12 marts 1702 gifter Ole sig med Kirsten Hansdatter i Vålse efter trolovelse 28 februar 1702 

 

Den 1 januar 1703 får ægteparret dødfødte tvillinger en dreng og en pige. 

Året efter den 26 marts 1704 indtræder endnu en dødfødsel for en søn 

Kirsten hansdatter er † den 7 juni 1705 i Vålse – 29 år, 3 måneder 2 uger og 2 dage gammel 
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Ole Rasmussen gifter sig nu den 7 juni 1705 med Maren Hendrichsdatter i Nørre Vedby. Hun betegnes som værende af 

Riserup. 

 

 

Her kaldes Ole for Oluf Rasmussen af Vålse 

 

Der kommer børn i Vålse og jeg tror den førstefødte navngives i respekt for den afdøde første hustru 

Kirsten Olsdatter Ψ 18 juli 1706 

 

 

Jens Olufsen Ψ 13 maj 1710 

Maren Olsdatter Ψ20 maj 1712 

Karen Olsdatter Ψ 8 maj 1718 † 30 juli 1719 

Karen Olsdatter Ψ 7 februar 1720 
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Ole Rasmussen Stopher er † 7 maj 1741 i Vålse – 62 år gammel 

 

 

Maren Hendrichsdatter må formodes at være † 6 januar 1744 – hendes alder angives ikke – så vi kan ikke finde ud af hvor 

og hvornår hun er født. 

 

 

 

Det er deres datter Kirsten Olsdatter som gifter sig med Laurits Svans og Elisabeths Hansdatters søn Christopher Larsen 

(Lauridsen) som vi fandt før. Vi så at han havde giftet sig med Karen Handdatter med hvem han fik 2 sønner, og vi så at 

hun døde i Klodskov i 1750. 

Christopher Larsen og Kirsten Olsdatter troloves den 7 juni og vies den 12 oktober 1750 i Vålse 

 

 

D. 7 juny Trolovede E:M: (enkemand) Christopher Larsen og pige Kirsten Olsdatter viede d 12 oktober 

Tilbage i Klodskov kommer så børnene af dette ægteskab. 
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Peder Christophersen Ψ 2 august 1751 

Karen Christophersdatter Ψ 28 oktober 1753 

(E)lis(a)beth Christophersdatter Ψ 15 januar1758 

Niels Christophersen Ψ 23 september 1764 

Ole Christophersen Ψ november 1769 

Relativt store afbrud i serien så der kan være flere 

 

 

Christopher Larsen er † i april 1778 og begravet den 29 april 1778 i Ønslev – 74 år gammel 

 

 

 

Enken Kirsten Olsdatter er † formentlig i maj i Klodskov og begravet den 23 maj 1779 i Ønslev – 72 år gammel 

 

 

 

Vi følger datteren (E)lis(a)beth Christophersdatter Ψ 1758, og døbt den 15 januar 1758 i Ønslev  

 

 

 

Lisbeth fød af Christopher Larsen og hustrue Kirsten Olesdatter af Klodskov Maren Olsdatter ibid bar barnet til Daaben 

Dom: 2de post: H: 3. K: (hellig 3 konger). fadderne: Niels Pedersen ibid, Lars Nielsen ibid, Hans Lars(en) ibid 

Anders Knudsen i Byskov og Margrete Olsdatter ibid 

 

(Lisbeth og Elisabeth bruges ofte tilfældigt om samme person – ligesom fx. Oluf og Ole) 
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Kan I huske Jørgen Christiansen som vi efterlod for ca. 10 sider siden? Det er denne Jørgen Christiansen og Lisbeth 

Christophersdatter som er viet i Ønslev den 23 august 1785 

 

 

Hvis vi lige skæver tilbage i FT1787 i Klodskov fra før, synes dette ægteskab at komme en smule sent, bl.a. at det er få 

måneder efter faderens død, idet ældste datter jo er 5 år i 1787, men lad os se hvad vi kan finde: 

Anne Margrete Jørgensdatter uægte Ψ 4 maj 1783 † april og begravet den 13 april 1788 – 5 år gammel 

  

den 4 maj blev Lisbeth Christophersdatter den tiid værende i Ønslef: hendes uægte datter født. Døbt den 3die Søndag efter Paaske og 

kaldet Anne Margrethe: Karen Mortensdatter fra Stubbekiøbing bar Barnet: T. Bap. (dåbsvidner) vare Peder Hansen Ønslef: Niels Hansen 

i Klodskov, Lars Christophers Hustrue Maren Hansdatter ibid - Michel Rytters Hust. Maren Jørgensdatter af meerbemel(d)te Ønslef. Til 

Barnefader blev udlagt Jørg Christiansen i Klodskov. 
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Christian Jørgensen Ψ 10 september, døbt den 17 september 1786 i Ønslev 

 

 

Den 10 september blev Jørgens Christiansens og hans hustru Lisbeth Christophersdatter i Klodskov ders liden søn født, 

døbt dom 14 p trinitatis og kaldet Christian. Dorthe Christiansdatter fra Nykøbing bar barnet. T. Bap Mary ?gold, Ole 

Beizer, Niels ? Jørgen Clausen, Lars Christophersens hustru Margrete Hansdatter alle af bemeldte Klodskov og Margrete 

Christiansdatter af Ludwigslund 

 

Maria Jørgensdatter Ψ 14 september 1790, døbt den 19 september 1790 i Ønslev † december, og begravet 2 juledag 1790 i Ønslev 

  

Christopher Jørgensen Ψ 24 juni 1793, døbt den 30 juni 1793 i Ønslev † 7 september 1821  

 

Niels Jørgensen Ψ 17 december 1797, døbt 26 december 1797 

 

Kirsten Jørgensdatter Ψ 12 juli 1800, døbt den 20 juli 1800 i Ønslev 

 

Her familien i FT1801 
Maribo, Falsters Nørre, Ønslev, Klodskov Bye, , 3die familie, FT-1801, B8816 

Jørgen Christiansen 44  Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer 

Elisabeth Christophersdatter 45  Gift Hans kone [Jørgen Christiansen] 

Christian Jørgensen 14  Ugift Deres børn [Jørgen Christiansen] 

Christopher Jørgensen 8  Ugift Deres børn [Jørgen Christiansen og Elisabeth Christophersdatter] 

Niels Jørgensen 3  Ugift Deres børn [Jørgen Christiansen og Elisabeth Christophersdatter] 

Kirsten Jørgensdatter 1  Ugift Deres børn [Jørgen Christiansen og Elisabeth Christophersdatter] 

Lars Mortensen 21  Ugift Tjenestefolk [Jørgen Christiansen og Elisabeth Christophersdatter] 

Maren Hansdatter 23  Ugift Tjenestefolk [Jørgen Christiansen og Elisabeth Christophersdatter] 
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Lisbeth Christoffersdatter er † den 20 september og begravet den 23 september 1818 i Ønslev – 60 år gammel 

 

 

Enkemand Jørgen Christiansen bliver den 17 november 1822 viet til enke Malene Pedersdatter af Klodskov, som ved 

vielse er 41 år og dermed Ψ i 1781-1782 – formentligt datter af Peder Rasmussen som er forlover ved vielsen. 

 

 

Der ses ikke børn af dette – formentlig praktiske - ægteskab. 

Jørgen Christiansen † 5 juni og begraves den 10 juni 1831 i Ønslev – han noteres som 75 år gammel, hvilket ikke er helt 

korrekt. 

 

 

Malene må således være ”dobbelt-enke”. Ved FT1834 i Eskilstrup bor hun sammen med sin søn Peder Johan Rasmussen 

Ψ ca. 1808 

 

 

Malene Pedersdatter boede som fattig hos sin søn, som nu er gift, FT1840 i Ønslev. 

 

Hun er † den 3 januar 1852 i Klodskov, 70 år gammelt fattiglem efter Jørgen ”Skrædder” i Klodskov 

 

 

Vi skal følge sønnen Christian Jørgensen, som så verden Ψ 10 september 1786 i Ønslev, og som vi så som etårig i FT 

1787 
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Christian er konfirmeret i 1802 – Optegnelsen står i Eskilstrups KB, men om det er i Eskilstrup eller Ønslev Kirke kan jeg 

ikke se – det ser ud til at man ”skifter” hver andet år.  

Hans kommende hustru konfirmeres på samme tid i samme opslag – et år yngre (15 år). 

 

 

I FT 1801 noteres han som værende 14 år 

  

- og hele husstanden fremgår af indtastningen: 

 

Tilsvarende for Ellen Kirstine i FT 1801, som han gifter sig med om lidt. 
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Ellen Kirstine Nielsdatter Sommer er Ψ 2 marts i Byskov og døbt 3 søndag i fasten, den 11 marts 1787 i Ønslev 

 

 

Den 2 marts blev Niels Nielsen Somers og hans hustru Maren Olsdatter af Byskov deres liden datter født, døbt den 3de 

søndag i fasten og kaldet Ellen Kirstine. Ole? Pedersens hustru Else Hansdatter ibid bar barnet. T. bap (dåbsvidner) vare 

Rasmus Hansen Vægter, Hans ??, Claus Olsen, Hans Andersen Palles (Pilles?) hustru Cathrine Petersdatter og Ole 

Hansen Vægters hustru Karen Hansdatter, alle af bemeldte Byskov. 

Vi så Ellen Kirstine konfirmeret samme med Christian i 1802 

 

og ægteskabet indgås den 11 november 1814 i Ønslev 

 

 

Svigerfar Jørgen Christiansen og gårdmand Hans Andersen (antager H. A. Palle/Pille) af Byskov er forlovere 
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Inden vi kommer til børnene så lad os se lidt tilbage på Ellen Kirstines familie – et lidt langt kig som starter med at, at jeg 

ikke kan finde: 

Hans Nielsen Snedker Ψ ca. 1678 og Kirsten Rasmusdatter angiveligt Ψ ca.1673. 

Jeg kan dog finde Hans Snedker † i Klodskov 1760 – 82 år gl. - begravet 3 søndag efter påske, 27 april 1760 

 

 

Hans Snidker af Klodskov blev kastet jord på den 3 søndag efter påske gl 82 år. 

Og jeg finder også Kirsten Rasmusdatter † den 21 januar i Klodskov, begravet 3 søndag p. ephipani, 23 januar 1746 i 

Ønslev 

 

 

Hans Snedkers hustrue død i Klodskov blev begraven 3 søndag Ephipany 73 år gammel 

Kirkebog i Ønslev er vanskelig læsbar – jeg finder ingen fødsel af Hans Snedker og Kirsten Rasmussen – ligesom jeg ikke 

kan finde en relevant vielse. Utroligt mange hedder Rasmus, som Kirstens far skal hedde, på Klodskovkanten i de dage, 

og der kan være mange muligheder, men ingen som jeg kan ramme. 

Jeg er ret sikker på, at Hans Snedker får en ny partner som hedde Zidsel Johanne Johannisdatter. Dette skyldes primært 

at hun er den der senere bærer Niels Nielsen (Sommer) til dåb, og at jeg ser at Hans Snedker sammen med denne hustru 

noteres for en datter 

Karen Hansdatter Ψ (hvad jeg læser som 3 påskedag) 1755 † 10 juli 1827 g. Ole Hansen Vægter 

 

Og at der i 1746 kan dokumenteres denne vielse – også selvom Hans jo er tudsegammel (undskyld) 

 

 

bleve viede d 2 Decembris 1746 Hans Nielsen Snedker \af Klodskov/, og hans fæstemøe Zidsel Johanna HansDat(t)er, 

barnefød i Nykiøbing ca. 1722; men nu tienende i Præstegaarden. Blefve Trolovede fredagen den 23 Septembr 

Zidsel Johanne Hansdatter /Haagensdatter/Johannesdatter som efterfølgende i 1761 bliver gift med klejnsmed Ernst 

Muehlhausen – som er Ψ i Nyborg ca.1733 af forældre som stammer fra Fredericia. 

Så alligevel også her uforløst i detaljerne må jeg derfor ty tilbage til deres børn som skulle være 
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Niels Hansen Snedker Ψ 1710 eller 1715 og Karen Hansdatter Ψ 1721 – det tror vi fordi FT 1787 siger: 

 

 

 

Hverken Niels H. Snedker eller Karen Hansdatter synes født i Ønslev – men de kan jo være født i Eskilstrup eller Tingsted, 

Nykøbing og der er en Niels Hansen Snedker på Toreby-egnen, hvor kirkebogen ikke er tilgængelig, eller måske kan jeg 

bare ikke læse den i Ønslev. 

De er trolovet den 22 februar 1741 i Ønslev – det kan vi dokumentere 
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Niels Hansen synes † i foråret 1788 og begraves 2 pinsedag 12 maj 1788 i Ønslev 77 år gammel 

 

 

Ifølge KLJs bog om Byskov skulle Niels Hansen være fæster indtil 1787 på et sted som senere blev ”Skovbjerggård”, 

Klodskovvej 95 matr. 3, 17, 32 a. Fæstet gik videre til hans søn Hans Nielsen og igen til hans søn Niels Hansen Snedker 

(jeg har ikke forfulgt denne gren af familien)   

En enke Karen Hansdatter ses i Byskov hos en familie Nielsen – vi ser senere om det er hos en søn. 

FT1801 

 

 

 

 

 

 

Karen Hansdatter er † den 5 april og begravet den 11 april 1802 som afgangne Niels Snedkers enke i Byskov 80 år 

gammel 
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Iflg. optegnelserne har de fået børnene – måske er der flere: 

Karen Nielsdatter Ψ 8 februar i Byskov, døbt den 11 februar 1742 i Ønslev 

 

Kirsten Nielsdatter Ψ 26 juli i Byskov, døbt den 30 juli 1747 i Ønslev 

 

Ellen Nielsdatter Ψ 3 søndag efter epiphani 24 januar 1745 

 

 

Niels Nielsen (Sommer) Ψ 9 april i Byskov, døbt den 13 april 1749 i Ønslev 

 

 

Niels blef fød i Byskov af Niels Hansen og hustrue Karen Hansdtr 9 Apriil, blev baaren til Daaben dom. qvasimodog(eniti) 

af Zidsel Johanna Johannisdatr. i Klodskov. fadderne vare Hans Vægter, Rasmus Pyndt, Rasmus Humble, Else Sommers 

Maren Nielsdatter (Snedker) Ψ 19 august i Byskov og døbt 22 august 1751 i Ønslev † ca december 1751 

  

Hans Nielsen Snedker Ψ oktober i Byskov og døbt 17 p trinitatis 14 oktober 1753 † 21 p trinitatis 1753 

  

Maren Nielsdatter (Snedker) Ψ september i Byskov og døbt 14 september 1755 i Ønslev – Jeg må tro at også denne Maren er død, men 

kan ikke finde optegnelsen – der kommer jo en ny Maren senere. 

 

UDOKUMENTERET må der være en Hans Nielsen Snedker som jeg antager er født ca. 1761. Netop 1761 mangler i KB 

Ønslev som jeg ser det. 
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Og denne Hans Nielsen er efter min opfattelse af flere årsager interessant. Når jeg omtaler ham som søn, skyldes det at 

flere optegnelser peger på ham som født i 1762 – fra julen 1760 til foråret 1762 er der mangler i KB Ønslev, så det kan ikke 

dokumenteres. 

En Hans Nielsen Snedker er † 1 november begravet den 5 november 1833 – 75 år gammel – som aftægtsmand i Byskov - 

det kan være ham. Vi så ham også gift med Kirsten Pedersdatter i FT1787 – og hans mor Karen Hansdatter (tror jeg det 

må være) boede hos dem. 

 

 

Hans Nielsen Snedker † 1833 

Lige om lidt ser vi hvorfor det er så interessant og betydningsfuldt – og derfor ærgerligt, at han ikke lader sig dokumentere 

yderligere, og at familiens ophav i øvrigt er vanskeligt. 

Det skal siges at Hans Nielsen Snedker og Sommer og Niels Hansen Snedker og Sommer af henholdsvis Ønslev, 

Klodskov og Byskov er nævnt mange gange – måske iblandt endog forvekslet – og der er jo ikke noget i vejen for at folk 

hedder det samme og har samme tilnavne – så jeg kan tage fejl. 

og som den sidste 

Maren Nielsdatter (Snedker) Ψ marts/april i Klodskov og døbt 5 april 1763 i Ønslev 

 

 

 

Sønnen som vi følger, er Niels Nielsen som vi ser trolovet den 7 august 1778 viet til Maren Olsdatter den 24 januar 1779 i 

Ønslev – begge af Byskov siges der. 

 

 

24 januar 1779. Den 7 august blev ungkarl Nielsen Nielsen og ungpigen Maren Olsdatter – begge af Byskov Da der nu 

intet er som hindre dem i at komme i ægteskab. Forloverns underskrifter Rasmus R og LS Larsen i Byskov og Ernst 

Mülhausen Klodskov. 

Maren Olsdatters forældre er Oluf Hansen og Anna Christensdatter. Jeg har ikke fundet ud af hvor de kommer fra og 

hvornår de er født. Nogle kilder mener Oluf er fra Ønslev – det kan ikke dokumenteres, og at Anna måske er fra Nykøbing 

egnen (Kraghave/Tingsted). 
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Jeg tror de er viet den 6 februar 1744 i Ønslev efter trolovelse den 4 søndag i advent året før. Svagheden er at præsten 

glemmer at skrive kvindens navn i denne vielse. 

 

 

Oluf Hansen i Budderup (Boderup) og hans fæstemø ibid blev trolovet dom 4 adv, at der intet som kand hindrer dem at 

komme i ægteskab og det sædvanlige med hans majestæt og friholdelse af præstens ansvar – og det skriver forloverne 

Ramsus Madsen og Peder Rasmussen under på. 

Forlovernes navne tyder på at forældrene ikke er i nærheden (eller levende) 

Man kan tvivle på denne dokumentation, men det er sikkert, at børnene er døbt med begge forældrenes navnes nævnelse 

Hans Olsen Ψ 7 april 1744 Boderup, Ønslev † før 1763 

 

Kirsten Olsdatter Ψ 12 juli 1745 † før 1763 

 

Peder Olsen Ψ 7 juli 1746  

 

Familien flytter fa Boderup til Byskov 

Kirsten Olsdatter Ψ 1 oktober 1749 († 1808) Byskov g.m. Hans Rasmussen Pille (Ψ 1753 †1801) 
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Maren Olufsdatter (Olsdatter) Ψ februar i Byskov, døbt 18 februar 1753 i Ønslev 

 

 

Maren fød \af/ Oluf Hansen og Hustrue Anna   [streg over n = nn], Christensdatter af Byskov. Margrete Jonsdatter af 

Klogskov (Klodskov) bar barnet til Daaben Dom. Septuag. Faddere: Rasmus Humle af Byskov, Jørgen Nielsen ibid, 

Rasmus Rasmusen ibid Christen Sylte, af Boderup. Elisabet Rasmusdatter af Bysk. (Byskov) Johanne Rasmusdatter ibid. 

Hans Olsen Ψ 4 april 1756 

 

Berte Olsdatter Ψ 16 november 1760 † 29 marts 1761 
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Uvist af hvilken årsag finder jeg ikke Ole og Anna døde i kirkebøgerne. Der må have været sygdom eller ulykke – for jeg må 

antage at de er † i slutningen af 1762 eller i starten af 1763, for jeg kan finde deres skifte i Vennerslunds Gods 

skifteprotokol fol 750b 1763 

 

Skiftet rummer oplysning om at de begge er ”afgangne” dvs. døde, efterladende sig 2 sønner og 2 døtre 

Peder Olsen 16 år, Hans Olsen 7 år, Kirsten 13 år og Maren 9 år. Vi kan dermed, omend børnenes begravelser ikke ses i 

kirkebogen konkludere at Hans og Kirsten udover Berte må være døde som spæde eller små. 

Jeg kan ikke slå konfirmationer op, så vi kan ikke se hvem der tager Maren til konfirmation. 

Ketty Lykke Jensen oplyser fra fæsteprotokoller, at Oluf Hansen skule være fæster på gård no. 8 og no 10. – Så der er 

mere at undersøge senere. 

 

Vi må således gå videre med Maren som altså giftede sig med Niels N. Sommer i 1779 ovenfor 

Et udvalg fra FT1787 viser flere familiemedlemmer i Byskov 

Husstanden 

220 Niels Hansen Snedker Mand 72 1715 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 

221 Karen Hansdatter Kvinde 66 1721 Gift Madmoder [Niels Hansen Snedker]  

222 Karen Nielsdatter Kvinde 45 1742 Ugift deres Børn [Niels Hansen Snedker og Karen Hansdatter] begge disse er forældrene  

223 Hans Nielsen Mand 25 1762 Ugift deres Børn [Niels Hansen Snedker og Karen Hansdatter] begge disse er forældrene  

244 Niels Nielsen Sommer Mand 39 1748 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboer 

245 Maren Olesdatter Kvinde 33 1754 Gift Madmoder [Niels Nielsen Sommer]  

246 Hans Nielsen Mand 4 1783 Ugift Deres Børn [Niels Nielsen Sommer og Maren Olesdatter]  

247 Ellen Kirstine Nielsdatter Kvinde 1 1786 Ugift Deres Børn [Niels Nielsen Sommer og Maren Olesdatter]  
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og fra FT 1801

 

 

Iflg. Mogens Sommers beretning i Ketty Lykke Jensens bog om Byskov fra 2010 skulle Niels Nielsen Sommer være 

gårdfæster på matr. 7a – Klodskovvej 58, 4-længet gård i byen – fra 1778-1809 og i 1834 skulle hans søn Hans Nielsen 

Sommer så have overtaget fæstet. Derved ligger fast at Niels Nielsen Sommer er død eller i aftægt inden 1834. Bogen 

fortæller at: 

Niels Nielsen Sommer er † 6 maj 1809 i Byskov og begravet den 10 maj 1809 i Ønslev 60 år gammel – så alderen passer. 

Dokumentationen i KB er ikke helt entydig, da den døde den dag, benævnes som Niels Hansen Sommer – men det er nok 

en lapsus fra pastors side. 

 

 

På lignende vis siger bogen at Maren Olsdatter er død den 27 februar i Byskov og begravet 1 marts 1830 i Ønslev 

 

 

Det forekommer mig at der i KB står den 7 marts – og 77 år – alderen passer – men det er da sjovt hvis pastor begge gange 

laver en skrivefejl og kalder Maren for Marie 

En bladring i andre muligheder giver dog ikke nogen bedre løsninger 

Ægteskabet bar frugter: 
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Hans Nielsen Sommer Ψ 25 juli 1780 † 1 søndag efter trinitatis1782 

  

Peder Nielsen Sommer Ψ den 7 marts † 19 marts1783 

 

Hans Nielsen Sommer Ψ 27 februar i Byskov og døbt 1784 i Ønslev † juli 1853. g.m. Gertrud Cathrine Rasmusdatter 

 

Om Hans’ ægteskab(er) og børn henvises til bogen Byskov – ”Herfra min verden går / KLJ 2010” 

Hans var efterfølgende fæster efter Niels Nielsen Sommer i perioden 1809-1853, og Gertrud købte gården fri da hun overtog den fra 
1853-1858 for 65.000 Rd. (jeg tror der er en skrivefejl i KLJ’s bog – mon ikke det er 6500 Rd.) Deres søn Ole Hansen Sommer havde 
gården indtil 1883, hvor den sælges til en anden Sommer-slægt fra Bruntofte. 

Ellen Kirstine Nielsdatter Sommer Ψ 2 marts 1787 i Byskov og døbt 3de søndag i fasten, 11 marts 1787 i Ønslev 

 

 

 

Ole Nielsen Sommer Ψ 18 juli 1789 † 25 juli 1789 

 

Det er Ellen Kirstine Nielsdatter Sommer som vi for et par sider siden fik gift med Christian Jørgensen som vi følger – vi så 

allerede konfirmationer og giftermålet i 1814 tidligere. 

Vi kan derfor kigge på deres børn: 

Niels Christiansen Ψ 21 april 1816 i Klodskov, døbt den 30 juni i Ønslev - g.m. Bodil Cathrine Rasmusdatter 27 april 1847 i Torkilstrup 

 

Hans Hendric Christiansen Ψ 27 februar i Klodskov og døbt den 8 april 1819 i Ønslev - g.m.Maren Kirstine Christensdatter 9 december 

1842 i Ønslev 
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Peder Jørgen Christiansen Ψ 10 april 1821 i Klodskov 

 

 

Karen Elisabeth Christiansdatter Ψ 29 juni 1823 i Klodskov, døbt den 3 august 1823 i Ønslev † 22 december 1833 

 

Maren Kirstine Christiansdatter Ψ 13 september i Klodskov, døbt den 13 november 1825 i Ønslev, † 18 oktober 1854 

 

 

Christian Jørgensen er † den 4 marts i Klodskov og begravet den 11 marts i Ønslev 1831 – altså 3 måneder tidligere end 

sin fars død samme år – 44 år gammel. 

 

 

 

Ellen Kirstine gifter sig den 4 oktober 1831 med Jørgen Andersen. Hun enke på 44 og han ungkarl på 32 år. 

 

 

Jørgen Andersen 32 Aar af Clodskou, havt de naturl(ige) Kopper. Enken Ellen Kirstine Nielsd(atter) af Clodsk. 44 Aar 

Forlovere: Grdmd Hans Sommer i Bysch. (=Byskov) og Jens Jørgensen i Clodsk. 4 Octob. Anm. i Huset efter 

Kongebrev. 

Jørgen Andersen er formentligt født 12 november 1799 i Ønslev som søn af Anders Nielsen Skytte Ψ 1765 † 1819 og 

Maren Jensdatter fra Brarup Ψ 1769 † 1823. 

Jeg har ikke tjekket yderligere op på denne familie, da jeg ikke ser der kommer børn af ægteskabet, trods at det bliver til 

25 års samliv. 

Vi kan følge familien i folketællingerne: 

I FT1801 evidens for Jørgen Andersens familie i Klodskov 

Maribo, Falsters Nørre, Ønslev, Klodskov Bye, , 2den familie, FT-1801, B8816 

Anders Nielsen Skytte 36 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer  

Maren Jensdatter 32 Gift Hans kone [Anders Nielsen Skytte]   

Anne Kirstine Andersdatter 7 Ugift Deres børn [Anders Nielsen Skytte og Anders Nielsen Skytte]   

Jens Andersen 5 Ugift Deres børn [Anders Nielsen Skytte og Anders Nielsen Skytte]   

Jørgen Andersen 2 Ugift Deres børn [Anders Nielsen Skytte og Anders Nielsen Skytte]   

Jens Pedersen 21 Ugift Tjenestefolk [Anders Nielsen Skytte og Anders Nielsen Skytte]   

Marie Dorthe Christiansdatter 19 Ugift Tjenestefolk [Anders Nielsen Skytte og Anders Nielsen Skytte] 
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FT1834 

Maribo, Falsters Nørre, Ønslev, Clodskov By, en Gaard, 66, FT-1834, B8901 

Jørgen Andersen 35  Gift  Gaardmand 

Ellen Kirstine Nielsdatter 47  Gift  hans Kone [Jørgen Andersen] 

Hans Henrik Christiansen 15  Ugift  hans Stedbørn [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Peder Jørgen Christiansen 13  Ugift  hans Stedbørn [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Maren Kirstine Christiansdatter 9  Ugift  hans Stedbørn [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Ole Johansen 19  Ugift  hans Tjenestefolk [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Ane Kirstine Hansdatter 19  Ugift  hans Tjenestefolk [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

FT1840 

Maribo, Falsters Nørre, Ønslev, Clodskov Bye, Gaard, 69, FT-1840, B8915 

Jørgen Andersen 41  Gift  Gaardmand 

Ellen Kirstine Nielsdatter 53  Gift  Konen [Jørgen Andersen] 

Niels Christiansen 24  Ugift  Skræder [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Hans Henrik Christiansen 21  Ugift  Søn [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Jørgen Christiansen 19  Ugift  Søn [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Maren Christiansdatter 15  Ugift  Datter [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Peder Nielsen 16  Ugift  Pleiesøn [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

Ole Hansen 21  Ugift  Tjenestekarl [Jørgen Andersen og Ellen Kirstine Nielsdatter] 

FT1845 

Maribo, Falsters Nørre, Ønslev, Clodskov By, , Gaard, 71, FT-1845 

Jørgen Andersen, 46 , gift, , Bonde, Ønslev 

Ellen Kristine Nielsdatter, 58 , gift, , Hans Kone, Ønslev 

Peder Jørgen Christiansen, 23 , ugift, , Deres Barn, Ønslev 

Maren Kirstine Christiansen, 20 , ugift, , Deres Barn, Ønslev 

Niels Christiansen, 27 , ugift, , Deres Barn, Skræder, Ønslev 

Jens Peder Hansen, 19 , ugift, , deres Tjenestefolk, Ønslev 

Ane Poulsdatter, 21 , ugift, , deres Tjenestefolk, Ønslev 

 

 

Ellen Kirstine Nielsdatter Sommer er † den 28 januar i Klodskov og begravet den 1 februar 1858 i Ønslev som Jørgen 

Andersen af Klodskovs kone – 71 år gammel 

 

 

 

Hendes og Christian Jørgensens søn Peder Jørgen Christiansen Ψ 10 april 1821 i Klodskov er vores tipoldefar på morfars 

fædrene side. 

Skal vi lade ham hvile lidt og se om vi tilsvarende kan finde en tipoldemor – hun må jo være der et sted. 
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”Før Ellen Kirstine Pedersen” 

Som jeg ser det i foregående afsnit er Niels Nielsen Sommer og Hans Nielsen Snedker brødre. 

Begge sønner af Niels Hansen Snedker og Karen Hansdatter – jeg hælder til at begge disse er fra Toreby eller Nykøbing 

egnen – men har ikke kunnet bevise det. Hvis det er rigtigt, får vi hvad jeg kalder ”ane-sammenfald” – idet såvel Niels 

Nielsen Sommer som Hans Nielsen Snedker bliver vores direkte aner. Ikke tæt nok på, at det kan kaldes en fætter-

kusinefest – men som vi så i vores Thy-familie et lignende sammenfald omkring Elline Torstensdatter. Konsekvensen af at 

verden nok transportmæssigt trods alt var en smule mindre i den sidste halvdel af 1700-tallet.  Jeg skal indrømme at 

Snedker-familien forvirrer- og det kan enten bidrage til fejl – eller faktisk forklare forvirringen. 

Jeg prøver at gennemføre tanken og kan derfor også tyvstarte ved ikke at gå længere tilbage end: 

Hans Nielsen Snedker Ψ udokumenteret formentlig ca.1761 (de manglende kirkeblade i Ønslev), opkaldt efter sin 

bedstefar af samme navn. 

Hans møder om lidt – ja vi har allerede set dem i tidligere folketællinger ovenfor og meget andet – (f.eks. s. ca. 20). 

 

Kirsten Pedersdatter Ψ 18 maj, døbt den 24 maj 1767 i Ønslev 

 

 

Tydeligt kan vi se hvad forældrene hedder: Peter Humle er Ψ måske omkring 1747-1749 baseret på hans dødoptegnelse i 

Ønslev, som er den 19 december med begravelsen den 23 december 1812. – Han noteres som 63 år gammel og 

folketællingens oplysning om ”1743” kan derfor ikke være sand. Der er en del Peder’e født omkring 1741-1744, men ingen 

som har en far som hedder Lars – eller med spor af Humle. Heller ikke omkring 1749 finder jeg noget passende – ej heller 

på Margrethe Pedersdatter omkring 1730 

 

Det kan dokumenteres at Peter Larsen og Margrethe Pedersdatter er trolovet og viet hhv. 7 november og 21 december 

1770.  

 

 

Derfor er det underligt at Kirsten (Kirstine) Pedersdatter i 1767 er født af Margrethe Pedersdatter og Peter Humle, og at 

Peter Humle også eksisterer i FT1787. Der er flere Peder Larsen som dør i den tid – der kan være tale om det mærkelige 
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sammentræf – da det må være Margrethe der er ophav til datterens betegnelse ”af første ægteskab” – også i og med at hun 

er meget ældre en Peter, at Margrethe faktisk har været gift med en Peter Humle – eller en Peder Larsen – som dør, og hun 

finder en ny Peder Larsen – som så enten hedder Humle – eller kaldes sådan. Der er også ret mange der hedder Margrete 

Pedersdatter i Ønslev og Eskilstrup på den tid. 

Hvorom alting er, så må vi finde noget senere f.eks. i fæsteprotokoller, og så kan vi dokumentere, at Margrethes er † 11 

september 1798 i Ønslev 68 år og 6 måneder gammel, (giver hvis det er korrekt en ret præcis fødselsdato ca. foråret 

1730) 

 

 

Den 11 sept. døde Peder Humles kone Margrete af Ønslev og begravedes den 15 ejusd gl 68 år og 6 måneder 

 

Derfor er Peter Larsen Humle enkemand i FT1801, men først FT1787, hvor vi også ser at Margrete er gift 2 gang jf. 

originalen -  

 

  

 

FT1801

 

Peder Larsen Humle er † 19 december 1812 i Ønslev – 63 år gammel (som giver en fødselsdato i 1749!, og ikke som i 

folketællingerne ca. 1742 – alt det bidrager til forvirringen 

 

  

 

Indtil videre er Kirsten altså enebarn. Vi så hun boede og tjente hjemme i 1787 
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Hun er trolovet til Hans i Ønslev den 19 december 1788 og viet den 13 februar 1789 

 

 

D: 19de Decembr belve den Ærlige og velagte unge Karl Hans Nielsen i Byskov og dend Ærlige og Velagtede Pige Kirsten 

Pedersdatter i Ønslev trolovede, at der intet som i Nogen Maade hindrer, at De jo kand indtræde udi Ægteskab tilsammen 

enten i henseende til Slegtskab eller Forlovelse med anden eller deslige derfor indestaar Vi Undertegnede som 

ForlovningsMænd. 

 

Hans Nielsen Snedkers og Kirsten Pedersdatters børn: 

Niels Rasmus Hansen Ψ 28 marts 1790 i Ønslev 
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Peder Hansen Vægter Ψ 26 april, døbt 4 maj 1794 

 

 

1794 den 26 april blev Hans Nielsen Snedker og hustru Kirsten Pedersdatter af Byskov deres liden søn født, døbt 2 

søndag efter påsken og kaldet Peder. Ole Vægters koun Karen Hansdatter bar barnet, Faddere: Niels Sommer, Hans 

Andersen Pille af Byskov, Hans Ped af Ønslev. Ole Pedersen k(oun) Karen. Rasmus ”Vægters” koun Maren alle af 

Byskov. 

”Koun” – kan I huske det fra Thy – måske er præsten nu fra Jylland. 

Men vi kan måske finde Hans Nielsens bortgang. Jeg må fastholde at det er ham som jeg tidligere har nævnt 

”En Hans Nielsen Snedker er † 1 november begravet den 5 november 1833 – 75 år gammel – som aftægtsmand i Byskov” 

 

 

 

Nuvel – vi ser at Kirsten inden sin død i 1847 forekommer i FT 1840 – hvor hun bor hos sin førstefødte søn. 

FT 1840
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FT 1845

 

 

 

Kirsten er † den 8 maj i Byskov og begravet den 14 maj 1847 i Ønslev benævnt som ”Gårdmand Niels Snedkers moder” – 

83 år gammel 

 

 

Vi stopper lidt op i forfølgelsen som jo skal gælde sønnen Peder Hansen Vægter. 

 

 

Vi tager en tur til Tingsted-egnen. Vi tager udgangspunkt i FT1801, som viser os en ”familien Mads Larsen”. 

Kirkebogen i Tingsted er ”farlig”. Rigtig mange hedder det samme, og ligeså mange bliver gift med ægtefæller som har 

samme navn. Jeg er bange for at de mange løsninger også bringer andre på Myheritage i fare ved at kopiere uden 

dokumentation. Forvirringen starter med at det vi ser i folketællingerne, ikke lader sig dokumentere i sognet. Mennesker 

med tilnavnet Somer/Sommer er hyppigt forekomne – ikke her bare i Tingsted sogn – men også i Byskov og Klodskov – det 

ved vi jo allerede. Der findes f.eks. mindst 5 mænd som kaldes ”Lars Sommer” og der er mange eksempler på lignende. 

Den løsning jeg skitserer her, er altså meget usikker, og jeg skriver den blot ned til senere opfølgning. Kirkebogen 

begynder i 1730 

Lars Sommers kone i Øverup er † den 5 december 1730 – 38 år og 10 måneder gammel – Ψ dermed ca. 1692 – navnet 

kender vi ikke. 

 

Den 21 marts trolover Lars Sommer sig til Anna Hansdatter – og de bliver viet den 17 juni 1731. 
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Det bliver et ultrakort ægteskab for Lars Sommer er † den 29 september 1731 – ingen aldersangivelse 

 

Anna Hansdatter gifter nu med Mads Nielsen ”af Nørre Ørsleff”, og hun betegnes som Lars Sommers enke. Vielsen er 30 

december 1731 

 

Jeg finder ingen Mads Nielsen Ψ (eller †) i Nørre Ørslev ”på denne side af 1694/1969”, og det er usikkert, om det er ham 

der som så mange andre – fordi Annas mand Lars hed ”Sommer” – måske nu også kaldes ”Sommer”. Som jeg ser det er 

den eneste Mads i Tingsted sogn der får en søn som hedder Lars Madsen en Mads ”Sommer” – som med dåbsvidnet Niels 

Schoning, som også var forlover ved Lars Sommer 2 ægteskab, netop denne Mads ”Sommer. 

Inden Lars fødes kan vi måske formode, at Mads Sommer, hvis han senere får tilnavnet Pyndt er † den 16 juni 1745 i 

Kraghave – dermed Ψ ca. 1686 

 

Jeg tror, at Anna Hansdatter gifter sig med Lars Pedersen i den 22 december 1748. Udsagnet svækkes ved at hun ikke 

kaldes ”enke”. Der er dog en Sommer bland kautionisterne. 

 

Anna Hansdatter er hvis Lars Pedersen er hendes ”rigtige” mand † den 30 april 1775 i Bruntofte – 69 år gammel og 

dermed Ψ 1706. 

 

Jeg er klar over at der skal meget mere ”skyts” til at få den historie til at holde vand. 

 

Men vi kan være enige om, at det er uomgængeligt, at Mads Sommer (uanset hvem han så måtte være) får en søn i 

Øverup. 

Lars Madsen Ψ den 11 januar 1733. 
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Lars Madsen bliver trolovet til Anna Andersdatter er viet i Tingsted 24 november 1757 – begge af Øverup 

 

 

Forloverne Lars Sommer og Anders Truelsen. Efter grundige undersøgelser og overvejelser er dette ikke de mandlige 

forældre.  

Jeg tror denne Lars kaldes Lars ”Pille” eller Lars ”Sommer” – men tag ikke fejl – det er der mange i Tingsted der kaldes  

Jeg finder kun et enkelt barn i Tingsted – men nu står der ”Lars Sommers søn af Øverup”. 

Mads Larsen Ψ februar (dato ukendelig) i 1760 

 

Vi er stadig på usikker grund. 

 

 

 

Lars Madsen Pille er † den 21 august 1800 – 68 år gammel 

 

 

Anna (Ane) Andersdatter er † 5 år forinden 26 oktober 1795 – 70 år gammel og dermed Ψ ca. 1725 

 

 

Denne Mads Larsen som altså indtil videre er eneste mulige søn er konfirmeret i 1774 i Tingsted 
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I FT1787 hvor Mads endnu er ugift hedder han Mads Pille 

 

Jeg tror det er fra denne optegnelse, at alle konstaterer, at hans far hedder Lars Pille og hans moder Anna Andreasdatter, 

hvilket sikkert er korrekt, men i dødoptegnelserne hedder de Lars Madsen Pille og Ane Andersdatter 

 

I originalen kan vi skimte, at Anne Andersdatter er gift 2 gang – jeg har ikke kunnet finde det 1 ægteskab 

 

Det vi kan dokumentere er, at Mads Larsen Pille og Maren Hansdatter af Øverup bliver trolovet den 6 oktober og viet den 

29 november i 1787 i Tingsted. – det passer meget godt med at Mads var ugift samme år ved FT 1787. 

 

 

Der er ikke andre oplysninger knyttet til dokumentet 

Hvem er Maren Hansdatter?  

Maren Hansdatter som skulle være Ψ ca. 1760 – 1761 kan jeg ikke finde i Tingsteds kirkebog omkring det tidspunkt – Hans 

Knudsen i Kraghave får en datter ”Maren” (14 december 1760) – hvilket dog er ulæsbart i kirkebogen, men vi kan se det 

under ”konfirmationer” (1777) at det forholder sig sådan.  

Jeg tror dog ikke det er vores Maren – for Maren Hansdatter er også konfirmeret som ”Lars Pilles pige (tyende) i 1776 i 

Tingsted. Og også Hans Poulsens datter Maren er konfirmeret i 1776 Vi finder dem alle 3 i konfirmationsoptegnelserne 
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Er Hans Poulsen den samme som Hans ”Dreng”? Han er † 27 februar 1784 i Tingsted 

Uanset må man næsten antage, at familiens kendskab til Maren Hansdatter kan stamme fra hendes tyendetid 

hos Lars Pille? 

Nu gælder det så om at se om der er dåbsvidnenavne ved Mads og Marens børns fødsler som kan bidrage - indtil videre 

kan hendes ophav ikke fastslås 

Deres børn – alle Ψ Øverup, Tingsted: 

Hans Madsen Pille Ψ 13 August 1788 

 

Båren af Hans Sommers hustru i Kraghave. Hans Svej, Peder Tryne, Jørgen Jørgensen, Johan Madsens hustru alle af Øverup. Karen 

Hansdatter af Kraghave 

Ane Madsdatter Pille Ψ 14 februar 1790 
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Karen Madsdatter Pille Ψ 18 december 1791 † 19 februar 1792 

  

 

Karen Madsdatter Pille Ψ 19 marts 1793 

 

 

Lars Madsen Pille Ψ 27 februar 1795 (en senere søn Lars kunne indikere at denne Lars er † inden 1804, men jeg har ikke fundet 

optegnelsen) 

 

 

Margrethe Madsdatter Pille Ψ 29 maj 1796 
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Maren Madsdatter Pille født den 16 november 1797 † 26 december 1797 

 

 

Maren Madsdatter født den 5 maj 1799 
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og altså 

Dorthe Madsdatter Pille (senere Hansen Vægter) Ψ enten den 18 eller den 25 marts 1801 – formentlig hjemmedøbt den 26 

marts og døbt og kirken den 26 april. Ja sågar det er er disput om. Kirkebogen i Tingsted 1801 siger 25 marts 1801 

 

 

den 25 marts blev blev Mads Larsen Pille af Øverup (gaardmand) og hustru Maren Hansdatter født en datter som den 26 

marts blev hiemmedøbt og kaldet Dorthe. Barnet blev holt over Daaben af Hans Nymands hustru 

Johanne Jensdr. Vidnerne vare Barnets Fader og Hans Nymand 

Kirkebogskopi som er en del af Falkerslev KB optegnelser siger: 

 

April d. 26. Mads Pille og Hustr. Maren Hansd. i Øverup, 1 Daatt. født d. 18. Marts og strax 

hiemmed. og kaldet Dorthe. Morten Laursens Hust. Karen Hansd. i Ønslev bb [bar barnet] 

Man må antage, at det første er en registrering af Hjemmedåben, for jeg kan næppe tro at der er forskellige familier. 

Samt 
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Lars Madsen Pille Ψ 21 januar 1804 

 

 

Et nærstudie af fadder og dåbsvidner på disse fødsler – vil kunne give et indblik i familie og omgangskreds, som vil kunne 

medføre nogle gode gæt på dels Mads Larsen Pilles mulige brødre, og Maren Hansdatter forældre eller søskende. Der er 

også mange optegnelser hvor Mads Pille eller hans hustru er faddere eller dåbsvidner til andres dåb, dette kan også være 

et praj. Jeg synes dog ikke jeg kan finde en ”rød tråd”. Dog synes jeg ikke ser nogen ”Poulsen eller Mortensdatter (Hans 

kone), hvilket igen indikerer, at Maren ikke er datter af Hans Poulsen. 

I FT 1801, at Dorthes far hedder Mads Larsen (uden Pille): 

 

 

 

Well – Mads Larsen Pille er † den 16 februar og begravet den 22 februar 1828 i Tingsted – 67 år gammel noteret som 

fæstegårdmand i Øverup 
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Tilsvarende finder vi Maren Hansdatter – enke i Øverup - † 27 august begravet den 31 august 1831 i Tingsted 70 år 

gammel. 

 

 

 

Vi vender derfor tilbage til Peder Hansen Vægter Ψ 26 april, døbt 4 maj 1794, søn af Hans Nielsen Snedker og Kirsten 

Pedersdatter fra Byskov som vi mødte tidligere, og Dorthe Madsdatter som er vores tiptipoldeforældre på morfars fædrene 

side. 

Vi har set fødselsoptegnelserne. 

 

Peder er konfirmeret i Ønslev i 1809 

 

 

 

Og Dorthe er konfirmeret i Tingsted i 1815. Hun er ”skikkelig god af kundskab og god af opførsel”. 

 

 

 

Peder og Dorthe er viet den 19 april 1828 i Tingsted – han 36 og hun 26 år gammel. (læg mærke til dette og se så 

folketællingerne?)  Der noteres at forloverne er Parcellist Hans Drage(?) i ??Kippinge?) (Jeg må finde stednavnet senere) 

og Peder Jensen gårdmand i Byskov 

 

 

 

Der kommer børn i Byskov: 



54 

 
 

Ellen Kirstine Pedersen Ψ 8 marts i Byskov døbt 20 april 1829 i Ønslev 

 

 

Hans Pedersen og Mads Pedersen – tvillinger – født den 17 januar i Byskov døbt den 8 april 1833 i Ønslev 

 

Hans g.m. Gertrud Kirstine Rasmussen Ψ 1838 – Hans † ?, Mads g.m. Ane Kirstine Hansen (Ψ 1841 - † 1915) - † ca. 1911 Byskov 

Vi kan følge familien i folketællingerne: 

FT 1834

 

 

 

Maren Ane Margrethe Pedersen Ψ 16 juli i Byskov, døbt den 7 august 1836 i Ønslev g.m. Johan Pedersen (Ψ 1834 † 1925) - † 27 januar 

1917 i Maglebrænde 

 

 

Peder Pedersen Ψ 15 april i Byskov døbt den 16 juni i Ønslev 1839 
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I FT1840 kaldes Peder for Jørgen – hvorfor ved jeg ikke.

 

 

FT 1845 

 

FT 1850 
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FT 1855

 

FT 1860 

 

 

Vi kan med basis i bogen ”Byskov – herfra min verden går” af Ketty Lykke Jensen 2010 – se, at Mogens Sommer fortæller 

om Klodskovvej 56 – matrikel 6a og 17e – at Peder er født på matrikel 6a. Hans adkomst til gården fra 1829 til 1863 fremgår 

ikke – så vi må lede efter en fæsteprotokol en dag. Gården overtages af Mads Pedersen Vægter – vores tipoldemors bror – 

fra 1863 indtil gården brænder i 1900. 

 

Peder Hansen Vægter er † den 24 marts 1865 i Byskov og begravet den 31 marts 1865 i Ønslev som aftægtsmand i 

Byskov – 70 år gammel. 

 

 

 

Dorthe Madsdatter er † 10 august og begravet 15 august 1870 i Ønslev - men som enke efter Peder Pedersen Vægter i 

Byskov – 69 år gammel. Mon ikke der er tale om en lapsus fra pastor, jeg tror snarere hun er enke hos sønnen Peder 

Pedersen Vægter 

 

 

Peders og Dorthes datter Ellen Kirstine Pedersen Ψ 8 marts i Byskov 1829 er vores tipoldemor på morfars fædrene side. 

Således har vi fundet begge tipoldeforældre på denne side og lad os se hvad der videre skete: 
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Tipoldeforældre på morfars fædrene side: 

Tidligere i fortællingen (ca. s. 38) fandt vi Christian Jørgensens og Ellen Kirstine Nielsdatters søn  

Peder Jørgen Christiansen Ψ 10 april 1821 i Klodskov døbt den 11 juni 1821 i Ønslev 

 

 

Fadderne: Grdmd Christen Hansens Kone i Clods. Pigen Ane Jørgensd. ibd. Ungk Jonas Isaacsen, Rasm Rasmus af 

Bysk. Og Grdmd Johan Andersen i Clodsk. 

og vi husker at faderen Christian døde i 1831 og Ellen blev gift med Jørgen Andersen.  

 

Vi husker, at Ellen Kirstine Pedersen Ψ 8 marts i Byskov døbt 20 april 1829 i Ønslev 

 

 

Fadderne: Grdmd Rasmus Hiulmands Kone Maren Madsd i Sundbye, Fadd. Ungk. Lars Madsen Øverup, Anders Larsen 

fra Hasseløe, Rasmus Hansen Alstrup, Pige Kirsten Nielsd fra Kippinge 

 

Peder Jørgen er konfirmeret i 1835 i Ønslev med skudsmålet ”god” 

 

og Ellen Kirstine tilsvarende i 1843 i Ønslev 

 

 

Ægteskabet mellem Peder Jørgen og Ellen indgås den 9 juni 1854 i Ønslev 

 

 

Forloverne er de respektive fædre – hvoraf Jørgen (Peder Jørgens far) benævnes Jørgen Skrædder i Clodskov. – Om dette 

er en indikation på en videreførsel af relationer til ”Skræddergården” er jeg usikker på. 

Ægteskabets frugter: 
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Udøbt pige Ψ 19 januar † 27 januar 1855 – Ellen Kirstine var således svanger på vielsesdagen. 

 

Maren Kirstine Jørgensen Ψ 26 april 1856 g.m. Ole Pedersen 2 april 1880 

 

Ellen Kirstine Jørgensen Ψ 21 september 1858 † 14 januar 1878 19 år gammel 

  

Karen Lisbeth Jørgensen Ψ 24 december 1860 g.m. Niels Hansen Ellehave 30 oktober 1885 

 

Christian Jørgensen Ψ 4 juli 1863 g.m. Hanne Petrinne Olsen 23 november 1900 

 

Det er i denne gren vi senere finder familierelationen til stiftere og ejere af ”Ønslev Bryghus” hvor morfar arbejdede som chauffør, og hvor 
svoger Robert gik i skole med oldebarnet Pia Severin 

Hanne Marie Jørgensen Ψ 5 januar 1866 g.m. Hans Jensen Blegmand 22 april 1891 

 

 

Niels Peder Jørgensen Ψ 17 oktober 1868 

 

 

Jørgen Jørgensen Ψ 11 februar 1872 g.m. Anne Petrine Jensen 22 marts 1907 

 

Lad os se om vi kan se dem i folketællinger forud for brylluppet: 

FT1850 Ønslev – Klodskov Bye
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FT1850 Ønslev- Byskov Bye

 

og efter brylluppet 

I vil se at ”Peder Jørgen” og ”Jørgen Peder” bruges lidt i flæng – han er døbt ”Peder Jørgen” 

FT1860 Ønslev – Klodskov Skoledistrikt, Lyngsted

 

FT1880 Ønslev Klodskov 1 gård nr. 43

 

FT1890 Ønslev- Klodskov
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Ellen Kirstine Pedersen er † den 19 december Klodskov Mark, og begravet 27 december 1899 i Ønslev – 70 år gammel. 

 

Opslaget er læsbart: 

 

Opslaget afslører, at de begge på dette tidspunkt lever som aftægtsfolk hos sønnen Christian Jørgensen, Klodskov Mark. 

Folketidende 21 december 1899: 

 

Ved folketællingen i 1906 i Klodskov finder vi også ovennævnte situation: 
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og det er sidste gang vi ser Peder Jørgen Christiansen for han er † 19 april i Klodskov og begravet den 24 april 1908 i 

Ønslev – 87 år gammel 

 

 

Dødsanmeldelsesprotokollen afslører ikke videre: 

 

Skifteregisteret viser en optegnelse nr. 14 til folio 624 

 

og folio 624 er kort og godt: 

 

 

Folketidende 22 april 1908: 

 

 

Det er sønnen Niels Peder Jørgensen Ψ 17 oktober 1868, som er vores oldefar hvis liv og levned vi skal vende tilbage til. 
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KAPITEL II 

 

Oldeforældrene på morfars mødrene side. 

 

”Før Knud Christiansen” 

Søgningen efter en oldemor starter vi i Nørre Vedby. 

Karakteristisk for kirkerne på Nordfalster ligger de lidt uden for det sted som de har navn efter. Kirkerne ligger forholdsvis 

tæt på Nordfalster og grænserne til hvilken kirke ”man” tilhørte rent geografiske kan være vanskeligt at bedømme når man 

nu synes man er ”forholdsvis lokalkendt”. – men det er klart at sognegrænserne – dem kan vi ikke udenad. 

Falster Nørre Herred – Vi må holde tungen lige i munden: 

 

 

Når vi starter i Nørre Vedby, så skyldes det, at der er en Hans Hansen – muligvis med tilnavnet Æreboe, dér i Nørre Vedby. 

Han - og hans kone som vi ikke kender – behøver ikke at være født i Nørre Vedby. De er vores txtipoldeforældre. Vi kender 

dem ikke, vi ved ikke hvad de laver, vi ved ikke hvor og hvornår de er født og begravet.  

Tilnavne Æreboe – kan sagtens være en variant af Erebo(e), Errebo(e), Ærreboe, eller lignede stavemåde.  

Gamle kilder er enige om, at det under alle omstændigheder er et tilnavn som oprindeligt var ”Ærøbo” – og der er således 

med stor sandsynlighed tale om indvandrere fra Ærø. 

Utallige mennesker (i hele det ganske land) hedder ”Errebo” – der er tale om enten en stor slægt, eller flere som har nydt 

tilnavnet ”Ærøbo”. Det betyder så for os som kigger, at man jo sagtens kan hedde det – også selvom man ikke er i familie 

med hinanden. Lad os ikke hænge os i det. Jeg vælger fremover at stave navnet Æreboe – men jeg har set alle varianter – 

også i kirkebogen i Nørre Vedby. 

 

Det skal med det samme siges at Æreboe bedst er repræsenteret på Lolland omkring Maribo, men der er altså skygger af 

familien på Nørre Vedby, Vålse, Kippinge, Nørre Alslev-kanten. 
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I et opslag fra Østofte kirkebog gifter en maren Hansdatter sig med Rasmus Hansen fra ”Wedbye” – men det bringer os 

ingen løsning. 

Om kirkebogen i Nørre Vedby kan man sige, at den er ret let læselig over store strækninger, i perioder har præsterne dog 

ikke gjort meget ud af – dels kvindenavne ved død – og dels alder på alle ved giftermål og død, og det skaber usikkerhed – 

ét kan jeg dog sige, efter megen ”trawling” i kirkebogsopslagene – børnedødeligheden var høj i Nørre Vedby i midten af 

1700-tallet. Præsterne betegner stedet som ”Wedby(e)” 

Svagheden i denne opstart af historien er at Hans Hansens søn Rasmus Hansen er Ψ den 19 oktober 1710, og at denne 

Rasmus’ ”lillebror” er Rasmus Hansen Ψ 5 maj 1709 og † den 21 april 1710 i Nørre Vedby 

 

 

 

Det er meget lidt yderligere vi ved. Om tilnavnet Æreboe kommer fra den fædrene eller mødende gren ved vi heller ikke, 

men vi ser at en Hans Æreboe bliver gift i 1723 med Kirsten Mortensdatter. Det kunne være Hans 2 eller 3 ægteskab. Men 

det er rene gæt. En Kirsten Mortendatter er dog set som dåbsvidne senere. Dåbsvidne i familien er også hr. Pindtzdag og 

Madame Pindtzdag 

Når sporet for Rasmus Hansen er lidt svagt, skyldes det at vi sætter ham til at få børn i 1729 – altså som kun 19 årig – det 

svækker historien. Vi finder ham heler ikke gift i Nørre Vedby, men det er troligt at familien, hvis ikke den breder sig helt til 

Lolland, da sagtens kan gifte sig i de omliggende sogne, som jeg nævnte tidligere. Vi kender dermed ikke hans kones 

navn. Hvis senere optegnelser er korrekte – er Rasmus’ første hustru – noget ældre end ham. Det kan betyde, at det ikke er 

hendes 1ste ægteskab 

Idet hun er † den 20 februar 1764 blot benævnt som Rasmus’ hustru – men for en gangs skyld er præsten vaks og noterer 

74 år – dvs. hun er fra ca. 1690 

 

 

Muligvis ”overtager” Rasmus denne hustru i forbindelse med et fæste, det skal vi forsøge om vi kan finde senere 

Rasmus bliver far som 19-årig, mens dette jo for hustruen er noget sent (jeg tror derfor hun har børn i et tidligere 

ægteskab, men jeg kan ikke forfølge sagen da jeg ikke ved hvad hun hedder), men børn følger således i Nørre Vedby, og 

det er nu at tilnavnet Æreboe træder ind tydeligere ind: 

Peder Rasmussen Æreboe Ψ 26 maj 1729 

 

Povel Rasmussen Æreboe Ψ 30 januar 1731 
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Morten Rasmussen Æreboe Ψ 25 maj 1732 

 

 

Karen Rasmusdatter Æreboe Ψ 22 november 1733 

 

 

 

Allerede tidligt efter hustruens død den 27 marts i 1764 trolover Rasmus sig med Karen Larsdatter Ψ ca. 1730, og de vies 

den 18 (10?) juli 1764 i Nørre Vedby 

 

 

Af dette ægteskab – og nu må det vel siges at det er Rasmus der er oppe i årene – Ψ og † 2 børn (køn ukendt/ubeskrevet 

(præsten skriver blot at Rasmus’ barn er død – og det giver ingen fingerpeg) 

Det ene Ψ 20 januar † 27 januar 1765, Det andet formentlig Ψ 1768 † 12 maj 1768 

Imellem disse når Peder Rasmussen Ψ 12 januar 1766, at leve indtil † 22 marts 1767 

 

Og Karen Rasmusdatter er Ψ 14 oktober 1770 

 

 

Rasmus Hansen Æreboe selv er † den 17 maj 1780 og begravet i Nørre Vedby. 
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På baggrund af Karen fra 1770 kan vi identificere hende og Karen Larsdatter i FT1787 

 

Hun er nu gift med Niels Hansen Æreboe og i originalen kan vi se det er hans første ægteskab og hendes andet. 

 

At de faktisk er gift, og at Niels dermed ikke er f.eks. en søn kan vi ses af deres vielsesoptegnelse fra 1780 – og igen – 

måske er det Karen Larsdatter der bringer tilnavnet Æreboe videre fra sit første ægteskab. Alternativt kan Niels være en 

bror- eller søstersøn til Rasmus. 

 

Jeg har indtil videre ikke forfulgt denne historie og Karen Larsdatter endeligt. 

For at vi nu ikke helt skal synes at det er fri fantasi, så er vi så heldige at have Rasmus Hansens Æreboes skifte fra 

Vennerslund Gods fol. 127 og gentaget fol. 129. 
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Man kan nok ikke læse skiftet her, og jeg har ikke transskriberet det, skiftet bekræfter vores hidtidige antagelser, OG giver 

navnet på Rasmus’ første kone Bodil Mortensdatter. Desværre ødelægger skifteforvalteren det hele da han på fol. 129 

skrive hun hed Bodil Olufsdatter – og begge dele kan jo ikke være rigtigt.  

Jeg hælder til Mortensdatter, da der er børn og børnebørn der hedder Morten – det er disse børnebørn der er nævnt i høj 

grad som arvinger idet såvel sønnen Peder som sønnen Povel er afgangne for deres far. 

Måske rummer skiftet også den mystik, at der tilføjes at Rasmus havde endnu en datter (Karen Rasmusdatter, men hende 

fra 1733, og at hun nævnes sådan løsrevet tror jeg ikke betyde noget for hun kom jo som den sidste i en skarp serie af 4 

børn fra 1729 til 1733. 

Allervigtigst fra skiftet er, at der 12 linjer fra bunden i indklippet står at denne Karen Rasmusdatter er gift med Ole Olsen 

Ræv, så vi er ikke helt galt på den. 

 

Så lad os kaste os over denne Karen Rasmusdatter Æreboe som vi så født i 1733. 

Vi finder hende i ægteskab med Ole Olsen Ræv, hvis far vi må antage hedder Ole, mens ellers er vi uvidende – vi ved ikke 

hvornår Ole er født. Imidlertid er det ikke Ole’s første ægteskab. Han er nemlig viet til Bodil Olsdatter den 26 oktober 1738 i 

Nørre Vedby 

 

 

Ægteskabet medfører en række fødsler og dødsfald – som jeg har dokumenteret, men som jeg ikke klipper ind her og blot 

nævner: - (alle i Nørre Vedby) 

Ole Olsen Ψ 2 december 1739 

Anders Olsen Ψ 1745 † 14 februar 1745 

Maren Olsdatter Ψ 5 juni 1746 

Anders Olsen Ψ 1 december 1748 

Hans Olsen Ψ 11 februar 1751 

Kirsten Olsdatter Ψ 2 september † 16 september 1753 

Barn uoplyst køn Ψ september † 15 september 1756 

 

Sidstnævnt fødsel vil jeg tro er medvirkende årsag til at Bodil Olsdatter (benævnt Ole Olsen Rævs hustru- ditto hans barn) 

er † den 10 september 1756 – mon ikke det er et tilfælde af barselskomplikationer. 
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Det er på dette tidspunkt at Ole Olsen Ræv og Karen Rasmusdatter Æreboe bliver viet i Nørre Vedby den 23 november 

1756. Forlover Rasmus Hansen og Peder Michelsen – sidstnævnte også forlover ved forrige bryllup 

 

 

Ægteskabets konsekvenser: 

Bodil Olsdatter Ψ 28 august † 7 september 1757 

  

 

Bodil Olsdatter Ψ 6 juli 1760  

 

 

Vi kender ikke vores direkte aner i form af Ole’s far – som vi dog gætter hedder Ole. Hans kones navn er ukendt, men vi 

ved at hun † den 23 maj 1754 som Ole Olsen Rævs moder. 

 

 

 

Ole Olsen Ræv † 8 april 1763 i Nørre Vedby 
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Karen Rasmussen Ærebo Ræv gifter sig nu den 25 oktober 1763 med Anders Nielsen 

 

 

Jeg tror, at Anders herefter tager sig navnet Ræv – og optræder i hvert fald i kirkebøgerne som Anders Ræv. 

Kilderne siger at Anders er gårdmand og sognefoged, så der vil være mulighed for interesserede i at følge ham tættere 

formentlig. 

Ægteskabet bidrager ikke til vores direkte ane-snor. Jeg gennemgår alligevel familien – dels fordi det er vores txtipoldemor 

det handler om, men også fordi jeg tror, at der senere kan være yderligere sammenfald – dels noterede jeg mig at en 

Anders Pintzdags kone var fadder til Rasmus Hansen Æreboe, og Anders Ræv er Ψ den 23 oktober 1740 i Nørre Vedby 

 

Søn af Niels Jensen Æreboe (!) Ψ ca. 1707 † 1794 gift med Dorthea Andersdatter Pindsdag Ψ 11 november 1706 † 1797 – 

alle i Nørre Vedby 

Niels Jensen Æreboe og Jens Nielsen Krøll formentlig både Ψ ca. 1678 † ca. 1750 i Nørre Alslev gift med Bodil 

Rasmusdatter ligeledes både Ψ ca. 1681 † 29 maj 1748 i Nørre Alslev 

Dorthea Pindsdag er datter af Anders Rasmussen Pindsdag Ψ ca. 1662 † 10 november 1736 i Nørre Vedby gift med 

Maren Michelsdatter Ræv Ψ ca. 1663 † 14 juli 1712 i Nørre Vedby 

Anders Pindsdag er søn af Rasmus Pedersen Æreboe Ψ ca. 1630 † ca. 1699 i Nørre Vedby gift med Dorthe Hansdatter Ψ 

ca.1640 † ca. 1698 – sted ukendt med formentlig Nørre Vedby 

Maren Micheldatter Ræv er datter af Michel Hansen Ræv Ψ ca. 1630 † 21 marts 1703 i Nørre Vedby gift med Karen 

Olsdatter Ψ? † 20 december 1698 i Nørre Vedby. 

Jeg har ikke dobbelttjekket disse kilder, men jeg tror at jeg senere støder ind i nogen af efterkommerne, så derfor noteres 

de – ligesom det derigennem kan dokumenteres at navnene Æreboe og Ræv var udbredte på Nordfalster på de tider. 

 

Hvorom alting er, så † Karen Rasmussen Æreboe Ræv den 17 oktober 1767 i Nørre Vedby. Alder ikke nævnt men vel blot 

34 år gammel 
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Efterladende sig døtrene af ægteskabet med Anders Ræv 

Maren Andersdatter Æreboe Ræv Ψ 29 april 1764 † 9 maj 1778 

  

Anna Andersdatter Æreboe Ræv Ψ 29 september 1767 † 17 januar 1768 

  

I dødsoptegnelse står blot Anders Rævs barn – jeg tillader mig at antage at det er sidstnævnte, men kan ikke være sikker. 

Jeg tænker at der i forbindelse med Annas fødsel måske igen er tilstødt barselskomplikationer – det er i hvert fald 

nærliggende. 

Der lever således os bekendt ikke gener til vores ane-snor ad denne vej. 

For nu at fuldende billedet – det har jeg valgt ikke at dokumentere – men kilder peger på, hvad sandsynligt er at Anders 

Ræv giftede sig igen den 18 december 1767 med 

Ane Hansdatter Ψ 30 august 1744 † 18 februar 1795 i Nørre Vedby – mor til 

Hans Andersen Ræv Ψ 1769 † 1769 

Karen Andersdatter Ψ 1770 † 1770 

Karen Andersdatter Ψ 1771 † 1771 

Hans Andersen Ræv Ψ 1772 g.m. Karen Pedersdatter Ψ 1770 

Jens Andersen Ψ 1775 † 1777 

Jens Andersen Tærsker Ψ 1778 † 1858 

Karen Andersdatter Ψ 1780 

Karen Andersdatter Ψ 20 maj 1781 gift Sværke? 

Til slut er der spor efter et ægteskab med Karen Pedersdatter Ψ ca. 1774 indgået den 20 december 1795, men hvem han 

fik børnene nedenfor og altså var fertil helt til sit 60’tyvende år 

Ane Andersdatter Ψ 1797 

Niels Andersen Ψ 1800 

 

Nevermind - Ander Nielsen (Æreboe) Ræv † i Nørre Vedby den 1 juli begravet den 4 juli 1834 – 94 år gammel 

 

 

 

FT 1787 Nørre Vedby: Bonde og Gaardbeb:, Præstens medhjælper og Kirkesanger . – Synge kunne han også: 
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FT 1801 Nørre Vedby

 

FT1834 Nørre Vedby

 

Læg mærke til de forskellige fødselsårsangivelser  

 

Ja det var da vist at gøre en kort historie lang, men sådan kommer man rundt, blot for at konstatere om den ene eller 

anden ”Ræv” var far til den som vi følger videre, og som jo så er Ole Olsen Rævs datter,  

Bodil Olsdatter Ψ 6 juli 1760  

Vi finder Bodil gift med Anders Pedersen den 4 november 1778 i Nørre Vedby. 

 

 

I optegnelsen står der Anders Pedersen af Nørre Kirkeby. Forloverne er Peder Mortensen af Nørre Kirchebye (hans far?) 

og Anders Nielsen Ræv af Wedbye, men han ses ikke født i Nørre Kirkeby, Nørre Vedby eller Ønslev for den sags skyld.  

 

Han er † den 5 maj 1786 i Nørre Kirkeby – 37 år gammel, men der er en lille usikkerhed for der er mange Anders’ i 

området. 

 

 

5 maj begraven Anders Pedersen af Kirchebye – 37 år 
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At hans far er Peder Mortensen Ψ ca.1712 † 1784 i Nørre Kirkeby er jeg dog ikke usikker på, for hans kone hedder Anne 

Andersdatter Ψ 1724 – sted ukendt, men i deres vielse den 24 januar 1745 i Ønslev er hun af Klodskov og hende kan vi 

senere se i folketællingerne, selv om vi ikke kan finde hendes dødsoptegnelse efter 1787. Jeg har ikke fulgt sagen meget 

hårdt, da Peder Mortensen og hans hustru ikke er vores direkte aner 

 

 

Udover dødsfaldet kan jeg dog nævne Ander Pedersen søskende: 

Morten Pedersen Ψ 1755 † 1755 

Kirsten Pedersdatter Ψ februar 1757 † december 1766 

Anna Pedersdatter Ψ december 1759 † 1829 g. Hansen Degn 

Søn Ψ 1764 † 1764 

Morten Pedersen Ψ 1765 

Lars Pedersen Ψ 1766 † marts 1767 

Ole Pedersen Ψ 1769 † december 1769 

Tilbage til ægteskabet mellem Anders og Bodil som gav: 

Karen Andersdatter Ψ 10 november 1782 i Nørre Kirkeby † 21 august 1823 Øverup, Tingsted 

Peder Andersen Ψ 29maj 1785 † 18 august 1858 begge i Nørre Kirkeby 

 

Når jeg tror det er den rigtige Anders der er død i maj 1786, er det fordi Bodil nu gifter sig med Christian Nielsen – 

trolovelsen er allerede 14 juni 1786 

 

 

Jeg mener at kunne tyde at Christian er af Sundby og Bodil noteres som Nørre Kirkeby, og det er Anders Nielsen (hendes 

stedfar) som kvitterer for afgivelsen – så det burde være nagelfast. I FT 1787 – året efter ser vi familien: 
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FT1787 Nørre Kirkeby

 

Optegnelsen holder vand f.s.v.a. de to stedbørn – og ikke mindst for svigermor af første ægteskab, som ikke er nået at 

flytte ud. 

Christian Nielsen kan jeg indtil videre ikke finde Ψ nogen steder, så det må vi ærgerligt nok have til gode. 

 

Christian og Bodil får nu børnene: 

Johanne Christiansdatter Ψ 5 oktober 1788 i Nørre Kirkeby 

 

 

Niels Christiansen Ψ 10 oktober 1790 i Nørre Kirkeby 

 

Karen Sophie Christiansdatter Ψ 1 juli 1792 i Nørre Kirkeby 

 

Anne Christiansdatter Ψ 21 december 1794 i Nørre Kirkeby 

 

Anne Christiansdatter Ψ 24 juli 1796 i Nørre Kirkeby 
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Christiane Christiansdatter Ψ 28 juli 1799 i Nørre Kirkeby 

 

 

Forinden denne sidste datters Ψ er Christian Nielsen † den 15 maj 1799 i Nørre Kirkeby – 41 år gammel – benævnt 

”annexbonde i Kirkebye” 

 

 

 

Bodil Olsdatter gifter sig derfor med Søren Madsen – ungkarl af Orehoved – det sker den 4 august 1799 i Nørre Kirkeby 
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Jeg har ikke fundet børn af dette ægteskab – og kan se at der ikke er ”kommet nogen” i hvert fald ved: 

FT 1801 Nørre Kirkeby

 

 

Og jeg har ikke fulgt Søren Madsen yderligere – idet jeg dog vil tro at det er ham her i Nørre Vedby ved FT1834 nu gift med 

Gjertrud. 

 

Bodil Olsdatter (som nu benævnes Olsen) † 10 november 61 år gammel på annex-præstegården i Nørre Kirkeby, og 

begraves den 15 november 1820. 

 

 

 

Vi forfølger datteren som hun fik med Christian, Johane Christiansdatter Ψ 5 oktober 1788 i Nørre Kirkeby 
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Den 20 p trin = 5 oktober blev fæste gårdmand af Kirkebye Christian Nielsen og hustru Bodil Olsdatter en pige til daab i 

Kirkebye Kirke kaldet Johane baaret af Peder Puges hustru i Vedbye. Øvrige vidner: Hans West, Morten Stub, Niels Ræv, 

Else Larsdatter 

Johanne (som hun senere staves) er viet til Knud Andersen Holst den 20 april 1811 i Nørre Kirkeby 

 

Knud Andersen Holst som jeg i førte omgang i årevis ikke kunne finde   ”lokalt”. Tilnavnet Holst – kan måske betyde at han 

er fra Holsten – og hans tilknytning til infanteriet fra forlovelsen den 16 marts 1811, hvor præsten noterer: 

 

 

Løverdagen den 16 Marts blev bestilt Tillysning fra Prædikestoelen for Musqvetaie ved det Schlesvigske Infanterie 7 

Kompagnie ? Knud Andersen Holst. Der til kan vises? Attest fra Hands (næste side) - Chef, at han havde Tilladelse at 

indgaae i Egteskab. og Pigen Johanne Christians dte - og at intet forhindrer, disses? forehavende Egteskab derfor 

indestaaer vi undertegnede 

Søren Madsen  Jørgen Jeppesen 

peger på at mange kilder tror, at infanteristerne i Schlesvigske Infanterie stammer fra netop Schlesvig-Holsten. Knud 

Andersen Holst betegnes herefter som parcellist i Lommeløv/Lommelev 

Men netop på 100års dagen 15 juni 2020 for ”Genforeningen”, altså det faktum at vi fik Sønderjylland tilbage til Danmark – 

Ja I kender mig godt nok til at I vil vide at jeg foretrækker at kalde det årsdagen for Schlesvigs deling – altså det tidligere 

hertugdømmes deling i Sydschlesvig og Nordschlesvig = Sønderjylland, ja så kommer der er gennembrud i ane-søgningen 

som sandsynliggøre at Knud A. Holst er ”Nordschlesviger”. 
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Historien går således: 

Peder Hansen er Ψ ca. 1718 – formentlig i Wraae, Lejrskov sogn, Andst herred, Ribe og hans kone Maren Andersdatter er 

Ψ ca. 1717 muligvis Egholt samme sted. 

De er gift den 22 maj 1742 i Lejrskov. Peder Hansen er af Wraae, og Maren af Egholdt 

 

Vi kender fra Wraae i hvert fald 3 børn af dette ægteskab, hvor den første søn nok opkaldes efter moderens fader. 

Anders Pedersen Ψ 8 maj † 15 oktober 1746 

Anders Pedersen Ψ 24 december 1747 

 

 

Kirsten Pedersdatter Ψ 3 december 1752 † 1755 

 

Maren Andersdatter er † 6 marts 1757 i Ferup, Lejrskov, Andst, Ribe – 40 år gammel 

 

 

Peder Hansen gifter sig derfor i efteråret den 9 september 1757 i Lejrskov med Anne Pedersdatter. Et ægteskab jeg lader 

hvile. 

Peder Hansen er † 3 december 1775 i Ferup, Lejrskov – 57 år gammel 

 

 

Formentlig i Trelde, Vejlby sogn, Elbo herred, Vejle finder vi – fordi vi kan se det af deres datters vielse Hinrich Hinrichsen 

og Met(te) Nielsdatter. Grundet manglende kirkebog fra perioden i dette sogn kommer vi ikke til at kende dem nærmere. Vi 

må antage, at det er samme sted at 

Mette Hinrichsdatter er Ψ ca. 1744 
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Det vi ved er Mette Hindrichsdatter gifter sig med Anders Pedersen som vi netop fandt. 

Det sker den 6 maj 1775 

 

 

 

Og de får børn i Bramdrup, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle – og han giver dem tilnavnet Holst uden at vi rigtigt kan 

gennemskue hvorfor 

Peder Andersen Ψ 25 september 1776 

Hinrich Andersen Ψ 9 september 1778 

Knud Andersen Holst Ψ 12 august 1783 

 

 

Ved FT1803 i Øddisbramstrup ser vi noget af familien 

 

Barnebarnet Anders er den ældste søns ene tvilling som han har fået den 21 februar 1801 med Anne Prestin. – Den anden 

tvilling er hans datter Magdalene – blot som en bekræftende sidebemærkning 

På samme tid tror vi at Knud Andersen er dienstknecht hos fam. Olufsen i Stepping, Sønder Tyrstrup, Haderslev 

 

Inden vi går videre med børnene, så lad os lige afslutte forældrene som begge blev temmelig gamle – begge 94 år.: 
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Mette Hinrichsdatter er † 8 januar 1839 Bramdrup, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle 

 

 

Hun efterlader 2 sønner – Peder og Hinrich – og det er jo korrekt – for Knud er gået bort på dette tidspunkt 

Anders Pedersen er † 23 august 1841 i Bramdrup, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle 
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Det er lægdsrullen i 1814 i Nørre Kirkeby, som afslører forbindelsen mellem Haderslev og Lommelev. 

 

Der står i lægdsrullen forskellige noter, men det ser ud til at Knud ”slipper” militærforpligtigelserne i 1815. Vi ved fra 

tidligere, at han er gift i 1811 i Nørre Kirkeby og i lægdsruller kan vi se hans søn Christian indskrevet i 1812 

 

Dermed er det til det sandsynligste bevist, at vi her har vores anemæssige Schlesvigske forbindelse. En ”Sønderjyde” i 

Lommelev så at sige. 

Vi så Knud blive gift med Johanne Christiansdatter og vi så sønnen indskrevet i lægsrullen og her er hans 

fødselsoptegnelse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 
Christian Knudsen Ψ 8 november 1812 døbt den 3 søndag i advent i Nørre Kirkeby 

 

 

 

Mette Dorthe Knudsdatter Ψ 14 januar Lommelev, hjemmedøbt 15 januar og døbt den 19 februar 1815, Nørre Kirkeby 

 

Bodil Knudsdatter Ψ 28 juni Lommelev, hjemmedøbt 30 juni og døbt 19 september 1817 † 12 december og begravet den 19 

december1819 i Nørre Kirkeby 

  

Karen Knudsdatter Ψ 10 september i Lommelev, hjemmedøbt den 12 september og døbt den 17 oktober 1819 i Nørre Kirkeby 

 

Anders Knudsen Ψ 3 februar, hjemmedøbt den 4 februar og døbt den 17 maj1822 † 5 juni, begravet den 9 juni 1837 i Nørre Kirkeby 

  

Bodil Knudsdatter Ψ 3 december i Lommelev, hjemmedøbt den 6 december1824, døbt den 25 januar 1825 i Nørre Kirkeby 
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Niels Knudsen Ψ 3 marts, hjemmedøbt 3 mart og døbt den 6 maj 1827 i Nørre Kirkeby † 14 november 1873 

 

Knud A. Holst optræder i en række dokumenter i sin levetid. Bland andet i realregistereet fra Falster Birk, hvor vi kan se 

handelen med parcellen no 4 under Lommelevgården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skøde og panteprotokollen for Falster Birk: 
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Og her fra Tingdagsoptegnelserne i Falster Birk i 1834 
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Knud A. Holst † den 2 marts og begraves den 8 marts 1833 i Nørre Kirkeby – præsten skriver 50 år – streger det over og 

skriver 48. Vi ved at 50 var det korrekte 

 

 

Den 20 december 1833 i Nørre Kirkeby gifter Enke Johanne Christiansdatter sig igen med Ungkarl Edvard Rasmussen 29 

år fra Sønder Alslev – dermed formentlig Ψ 1804 

 

Jeg ser ingen børn i dette ægteskab. Edvard Rasmussen † 12 juni 1859 i Lommelev. I folketællinger benævnes han 

parcellist, væver og træskomand, mens Johanne lever indtil sin † den 9 maj i Lommelev som aftægtsenke 77 år gammel, 

og begravet den 14 maj 1864 i Nørre Kirkeby 

 

 

 

FT1834 Lommeløv Bye, Nørre Kirkeby

 

FT1840 Lommeløv Bye, Nørre Kirkeby

 

FT1860 Lommelev

 

Vi ser også at det er yngste søn Niels Knudsen som forsørger Johanne i 1860 
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Det er Christian Knudsen Ψ 8 november 1812 døbt den 3 søndag i advent i Nørre Kirkeby – der er vores vej videre frem 

 

 

3die Søndag i Adv lod Parcelist i Lommeløv Knud Andersen Holst og hustru Johanne Christiansdatter daaben confirmere ? 

? hjemmedøbt søn ? kaldet Christian og født den 8 nov. Karen Sophie Christiansdatter. Ø.vd. Peder Andersen, Lars 

Hansen, Rasmus Hansen, ? Christians søn og Ane Hansdatter 

 

Christian bliver den 30 april 1841 i Eskilstrup viet til Maren Andersdatter fra Ønslev. 

 

 

Det er kun hovedbogen der findes for perioden, men den er nyligt fotograferet igen så det er lettere at læse: 

Christian Knudsen Ungkarl af Lommelev 29 år, og pigen Maren Andersdatter, Anders Pedersens datter af Eskilstrup 30 år. 

Forloverne er bruden fader Anders Pedersen, murer af Eskilstrup, og brudgommens husfader Edvard Rasmussen af 

Lommelev. 

Lad os lade brudeparret i fred en stund og se på brudens familie. 
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Jeg kan ikke dokumentere meget, men jeg tror, at der findes en Peder med tilnavnet ”Degn” som hedder Andersen som er 

gift med Karen Jørgensdatter. Jeg kender dem kun fra FT1787, hvor jeg kan se at Karen Jørgensdatter må være † mellem 

1787 og 1801, og at Peder i stedet har giftet sig med den yngre Karen Hansdatter. Jeg kan ikke finde dødsfald og vielser. 

Og jeg finder heller ikke de formodede børn Lene Pedersdatter og muligvis en Hans Pedersen, men de fremgår altså af 

folketællingen 1787 i Tingsted 

 

 

Ved FT1801 i Kraghave – Peder nu i 2det ægteskab. 

 

 

 

Det er min opfattelse, at Peder og den 1ste kone er forældre til: 

Jeg tror Anders Pedersen er Ψ i Tingsted den 1 november 1770 

 

 

Søn af Peder Degn, som jeg derfor tror er Peder Andersens tilnavn, og som jeg tror refererer eller er knyttet til en gård eller 

en stilling i Kraghave 

 

Hvis det er sandt, så hedder Anders’ storesøster 

Karen Maria Pedersdatter Ψ 9 juli 1769 Kraghave, Tingsted 

 



87 

 
Jeg har nok en livlig fantasi – men her er jeg næsten overbevist om at vi har mødt Anders før. Tidligere så vi en tjenestekarl 

hos Niels Hansen Snedker. Muligvis løgn, men jeg tror det er ham, og jeg tror at han var lærling og dermed blevet 

håndværker. Det forekom mig at jeg på daværende tidspunkt så tråde til Kraghave, men lad os nu se. 

FT Ønslev1787 – har vi ikke set Anders før?

 

 

Nu springer jeg lidt, men den Anders der bor hos Christian og Maren i FT1845 Eskilstrup – er en Anders – født i Tingsted 

(fødestedet har jeg fra FT-optegnelsen). – formentlig død inden 1850 

 

Vi finder en Anders i Kraghave ved FT1801: 
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Anders Pedersen er kopuleret med Anna Hansdatter den 28 april 1797 i Nykøbing Landsogn 

 

 

1797: Fredag d 10d Martij troeloves unge karl Anders Pedersen fra Kraghauge med Anna HansDatter, som tiener Frue 

Justitz-raadinde Hincheldey, og forsikrer Brudgommen tillige med sine undertegnede Forløftnings Mænd at hverken 

Slægtskab eller noget andet stridende imod Loven er Hinder i dette Ægteskab Nyekiøbing d 7de Martij 1797. 

Copuleres d 28 April   A P S 1797.  Peder Andersen Hans Nielsen 

Jeg tror som nævnt, at Peder Andersen er Anders’ far – så burde Hans Nielsen måske være Annas far Hans Nielsen 

Boesen, men jeg tror man skal tage bogstaveligt, at de begge er ”brudgommens forløftningsmænd” – Jeg tror derfor at 

Hans Nielsen er Niels Hansen Snedkers søn fra 1762 – altså sønnen fra huset hvor Anders iflg. mig stod i lære eller var 

tjenestekarl. 

Anders Pedersen skal giftes - 2 gange. Første gang giver ikke noget direkte ane-skab til os, men lad os se på sagen 

alligevel. Jeg klipper ikke så meget ind her, men har set en stor del af dokumentationen: 
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Niels Rasmussen Boesen er † den 8 januar 1786 i Øverup, Tingsted – han var Ψ ca. 1705 – Hans kone kender vi ikke 

navnet på 

Hans søn 

Hans Nielsen Boesen er Ψ den 14 juni 1733 i Øverup 

 

 

 

På samme tid får Niels (Pedersen) Skonning og Anna (Hansdatter) børn i Øverup. 

Skonning tror jeg er en stavemåde, som må tilhøre den ret store falsterske familie der udvikles under tilnavnet ”Skaaning” 

Niels Skonning er † i Øverup den 21 april 1764 – 64 år gammel (dermed Ψ ca. 1700), og han kone som vi kun har set 

under navnet Anna er † 3 måneder senere den 17 juni 1764 – 62 år gammel (dermed Ψ ca. 1702) Det samme er deres søn 

Hans Nielsen Skonning som blev Ψ 21 februar 1731 – også han er † den 20 april 1764 – altså på samme tid som faderen. 

Jeg tror Noels og Anna er gift kort før 1730 i Tingsted, men kirkebogen starter først i 1730. Måske er der børn forud herfor 

også. 

I hvert fald er der datteren   

Maren Nielsdatter Ψ 6 april 1732 i Øverup 

 

 

Hans Boesen og Maren Nielsdatter gifter den 9 oktober 1756 i Tingsted, efter at de var blevet forlovede den 15 juni same 

år. 

 

 

Af dette ægteskab springer en række børn i Øverup:  

Niels Hansen (Meyer) Ψ 6 maj 1757 Øverup † 15 februar 1832 Kraghave, Tingsted 

Hans Hansen Ψ 30 oktober 1759 Øverup 

Rasmus Hansen Ψ 29 december 1761 Øverup † 3 januar 1762 

Rasmus Hansen Ψ 8 maj 1763 Øverup 
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Anna Hansdatter Ψ 29 januar 1769 Øverup 

 

 

Peder Hansen Ψ 7 maj 1773 Øverup † før 1777 

Kirsten Hansdatter Ψ 30 oktober 1774 Øverup † 18 maj 1823 Øverup 

Peder Hansen Ψ 2 november 1777 Øverup † 15 marts 1778 Øverup 

Maren Nielsdatter er † 15 marts 1778 – i barselsseng, knap 47 år gammel 

 

 

 

Hans Boesen gifter sig nu med Margretha Hansdatter. 

Margretha Hansdatter er Ψ den 26 maj 1754 i Virket, Falkerslev, som datter af Hans Larsen Skonning 

 

 

Hans Laursens Skonnings Datter af Virket Døbt Margaretha. Hans Houmands Hustru af Falquerslev bar Barned. Faddere 

Peder Oelsens Pige?, Jens Andersen, Niels Buchs Hustru, Laurs Skrædders Hustru. Alle af Virket. 

Vielsen mellem Hans og Margretha finder sted i Falkerslev den 9 juni 1778 efter trolovelse 1 maj 1778 

 

 

Peder Hansen Boesen Ψ 23 marts 1779 Øverup † 19 maj 1823 Øverup 

Jens Hansen Boesen Ψ 28 juni 1781 Øverup 

Karen Hansdatter Ψ 1 april 1782 Øverup 

Anders Hansen Boesen Ψ † 10 april 1783 Øverup 

Karen Hansdatter Ψ 2 maj 1784 Øverup 

Anders Hansen Boesen Ψ 26 november 1786 Øverup † 1 juni 1811 Øverup 

Jørgen Hansen Boesen Ψ 10 april. 1791, Øverup 
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Vi kan stemme af med FT1787 i Tingsted – vi kan i originalen se at Hans er i 2det ægteskab 

 

 

FT1801 Øverup 
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Margretha Hansdatter er † den 1 juni 1811 i Tingsted – 65 år gammel 

 

 

I øvrigt samme dag som deres søn Anders på 24 år (Ψ 26 november 1786). Det må være sygdom eller ulykke. 

 

Hans Nielsen Boesen er † den 16 juli 1813 i Øverup – 80 år gammel – efter en imponerende børnerække 

 

 

 

Det er Hans Boesens og Maren Nielsdatters datter Anne Hansdatter som gifter sig med Anders Pedersen som vi fandt før – 

og vi har set vielsen i 1797 i Nykøbing Landsogn, som meget vel kan være Systofte kirke. 

Da de blev gift, var Anna enten allerede gravid, eller blev det nærmest på bryllupsnatten idet hun er mor til: 

Peder Andersen Ψ 17 december 1797 i Kraghave, Tingsted – måske opkaldt til ære for bedstefar 

 

Karen Maria Andersdatter Ψ januar 1800 – måske opkald lidt efter bedstemor 

 

MEN - Anna Hansdatter † den 12 maj 1805 i Tingsted bare 36 år gammel 

 

Hun blev dermed ikke en del af den direkte vej frem mod os, og vi må finde en ny kone til Anders, som kan skaffe os 

videre. 
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Først ved FT 1834 i Eskilstrup afsløres det, at Anders nye kone hedder Else (Elsa). Anders er nu murermester. Vi ser også 

en række børn – heldigt for os. 

 

 

Anders og Else er viet den 29 januar 1806 i Ønslev 

 

 

Enkemanden Anders Pedersen af Kraghave og pigen Else Hansdatter af Ønslev blev anmeldte den 3 januar til ægteskab 

af forloverne Hans Skytte og Hans Pedersen af Ønslev 

 

Vi kan måske antage at et af navnene tilhører brudens far, Hans Pedersen kunne også være navnet på faderen – eller 

Anders’ onkel – som vi ikke kunne finde ”noget på”. 

Nu må evt. vidner til deres børns senere dåb vise om det er denne familie fra FT 1787 Ønslev – jeg tror det.

 

 

Vi kan lige slå op i banen og komme tilbage til Else lidt senere. 
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Hvis vi ser så langt tilbage vi kan på Elses mødrene side, må vi starte med Erich Hansen. Han er vores txtipoldefar, og han 

skulle Ψ fra ca. 1728. Da han som jeg ser det ikke er født i Ønslev eller Eskilstrup, kan han ret beset være hvor som helst 

fra. Hans far hedder sikkert Hans, men indtil videre må vi konstatere, at vi ikke kender hans ophav. 

Vi kan også se Anna Rasmusdatter som skulle være Ψ 1728 iflg. mange kilder. Reelt set må hun snarere være fra periode 

1725-1727, men præsten kan have skrevet forkert alder hendes død. Hun er vores txtipoldemor, men vi kender ikke 

hendes ophav, og hun kan jo også være født udenfor det område jeg leder i. 

I Ønslev sogn er navnet Rasmus meget populært, og dermed er ”Rasmussen-klanerne” ret omfattede. Anna (som måske 

hedder Anne, Ane) skulle være ”af Klodskov”, men hun behøver jo ikke været født der, hun kunne jo ligeså godt være 

indvandret fra Tingsted, Brarup, Stadager, Torkilstrup – større er verden jo heller ikke. Til senere brug vil jeg dog lade et 

par muligheder stå åbne, selvom jeg ikke nødvendigvis tror hun er Ψ i 1728, men kirkebogen i Ønslev giver det år i hvert 

fald 3 muligheder. Jeg klipper ikke dokumentationen ind her, men nævner fadderne ved fødslerne – for det kunne jo være 

at en familiesammenføring udkrystalliserer sig af evt. vider til hendes efterkommeres dåb. 

Hun kan være datter af Rasmus Olsen Hjulmand, Rasmus Jensen eller Rasmus Pedersen Skrædder – eller ingen af dem. 

1728 - 12 - Dend 7 Søndag efter Trinitatis, blef Rasmus Olsen Hiulmands datter, af Kloschou, døbt, og Kaldet, Ane, baaren 

af Boeld Rasmus = Kurvemagers sammesteds. Fadderne vare Sognefogden Niels Væfver, Rasmus Peders(en) Clausens 

Hustru, Karen Rasmus datter, Maren Hans Spillemands og Rasmus Pedersen Skræders Hustru, Maren Peders datter - 

alle i Kloskov 

1728 -14 Den10 Søndag efter Trinitatis blev Rasmus Jensens datter, af Ønslev By født og kaldet Ane, og baaren af Boeld 

Olsen Pippers af samme sted. Fadderne vare Rasmus Olsen, Laurids Rasmussen Væfvers. Hans Olsens hustru Maren 

Jørgensdatter og M? Anders Swans – alle i førnævnte Ønslev By 

1728 -19 Dend 20 Søndag effter Trinitatis, blef Rasmus Pederßen skræders datter af Kloskov Bye døbt og kaldet Ane, 

Baaren af Anders Pedersens Hustru Marie Jørgensdatter af Eskilstroppe, Fadderne vare, Sognefoged Niels Rasmuss(en) 

Hans Jeppesen, Rasmus Krogs Hustru Nafnl. Maren Rasmusdatte, og Karen Jørgensdatter som er Peder Mouridtzens 

Syster, alle i forbem(el)dte Kloskov. 

Det interessante ved det sidste opslag er at vi jo udmærket kender Anders Pedersen og Marie Jørgensdatter af 

Eskilstroppe – det er Anders fra ”Larry Ward mysteriet – den mulige Københavner” – og unægtelig vores familie, men det er 

jo ingen garanti for den store sammenhæng. Er Rasmus Pedersen Skrædder Anders’ bror? 

 

Anna Rasmusdatter er † i Klodskov i foråret 1785 og begravet den 10 april 1785 i Ønslev – præsten noterer 59 år gammel – 

og det er derfor jeg tvivler på de kilder der mener hun er fra 1728, idet hendes alder ville betyde et fødselstidspunkt mellem 

april 1725 og marts1727, alt efter hvordan man ”formulerer” 59 år gammel, men jeg erkender også at kirkebøgerne jo ikke 

er fejlfri. 

 

 

Hvorom alting er kommer vi ikke længere tilbage i tiden medmindre vi bliver ramt af indsigt og held. 

 

Tilsvarende er Erich Hansen † i Ønslev den 9 april og begavet første søndag efter påske 1798 – 70 år gammel – og derfra 

har vi hans formodede fødselsår ca. 1728.  
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1798 er nok til at han burde være med i Folketællingen i 1787 – men her er der kun en Erich Hansen fra 1717 – og jeg ser 

ikke en Erich født i 1716-1718 som er søn af en Hans i Ønslev – så også her efterlades vi uden sikre spor bagud. 

Jamen hvorfra kender vi dem så? Jo vi har et ægteskab mellem Erich Hansen og Anna Rasmusdatter i 1752 i Ønslev, 

trolovede dom sexagesima og kopuleret den 14 april 1752. Desværre er forloverne ikke nævnt – det kunne måske have 

hjulpet os. 

 

 

På højeste tid ville man sige. Fra ægteskabet har jeg som minimum fundet: 

Ellen Erichsdatter Ψ 10 december 1752 

 

 

Vidner er Margrete Pedersdatter som bar, Jørgen Pedersen, Jørgen ?,  Dinis Larsen, Anna Pedersdatter – alle fra 

Klodskov. 

Rasmus Erichsen Ψ 24 marts 1754 

 
Vidner Rasmus Møllers hustru bar, Lars Smed (Smid) i Ønslev og Søfren Skrædder i Klodskov, Peder Pedersen, Maren Olufsen, Dorthe 

Rasmusdatter 

 

Oluf Erichsen Ψ 23 januar 1757 

 
Vidner: Dorthe Rasmussen af Ønslev bar, Jørgen Jørgensen og Jørgen Christensen, Anders Olsen, Maren Søfrens, Else Kabelsdatter 

Maren Erichsdatter 31 marts 1765 

 
Vidner: Karen Povelsdatter ibid bar barnet til D (dåben). Testes vare Niels Jensen Brodt (?), Dinis Larsen, Ole Væver, Søfren Skræders 

hustru Margrete (Margrethe?), Karen Olsdt., alle fra bemeldte Klodskov 

 



96 

 
Nuvel - Vi bliver ved Ellen Erichsdatter Ψ 10 december 1752 

Hun bliver trolovet den 13 januar og gift med Hans Rasmussen den 12 februar 1779 i Ønslev – de er begge af Ønslev 

 

 

Forloverne Lars, L, P ”S” Pedersen og Jacob Pedersen skriver at der ikke er noget i vejen for at de gifter sig….. 

De er således forældrene til Else som vi forlod, men lad os lade Else vente en stund endnu, og se på Hans Rasmussens 

ophav. 

 

Vi kan starte med Boeld Rasmusdatters † og begravelse den 4 juli 1726 i Ønslev – uden at vide det tror jeg Boeld er en 

gammel betegnelse for ”Bodil”. 

 

 

Torsdagen den 4 juli blef Jørgen Brøggers kones moder, navnlig Boeld Rasmusdatter af Ønslev by begraven, var gammel 

89 år (godt skuldret på de tider!). 

Udokumenterede kilder vil vide at hun er Ψ ca. 1637 i Brarup 

Jørgen Brøggers kone hedder Else Hansdatter (altså ikke den Else vi har sat på ”hold”) – så Boelds mand har heddet Hans 

med ukendt efternavn. Kilderne siger de er gift i ca. 1660’erne. De er vores tipoldeforældre, men vi kommer ikke til at 

dokumentere ret meget andet end hvad der står i dødsdata – vi er for langt tilbage. 
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Deres datter er således Else Hansdatter – hun er † den 1 oktober 1729 i Ønslev 

 

 

Løfverdagen den 1ste oktober blef salig Else Jørgen Brøggers af Ønslev by begravet – var gammel 67 år og 4 måneder 

(yderst præcist!). Hun er altså Ψ 1662. 

Udokumenteret kan remses søskende til Else: 

Sara(h) Hansdatter († 1756 Stadager?) g.m. Jens Hukkes?, Niels Hansen, Lisbeth Hansdatter, og Sidsel Hansdatter. En Sara Hansdatter 

får den 26 februar 1716 i Ønslev en uægte søn, Hans, hvor degnens søn af Riserop, Chresten Chresten er udlagt som barnefader. 

Sønnen † Kr. Himmelfartsdag samme år. Det var et sidespring – også i ordets egentlige betydning. 

 

Jørgen Lauridsen Brøgger er † den 18 juni 1726 i Ønslev 

 

 

Dend 18 Juny blef Jørgen Lauridzen Brøggers Kircheværges Liig, som var boende her i Ønslev Bye, begrafvet. Var Gl. 59 

Aar - som Døde i sin bestilling, og embede. 

Jørgen er således Ψ ca. 1666. Udokumenteret siger andre kilder, at han er fra Øverup, Tingsted, og at hans forældre er 

Laurids Hansen Brøgger Ψ og † ukendt, og konen hed Christoffersdatter. De er vore txtipoldeforældre – end dag med god 

tid vil jeg bladre efter deres død, men vi er på kanten af starten af kirkebøgerne, så hvis det ikke er Ønslev bliver det svært 

– den går langt tilbage, men det gør f.eks. Tingsteds ikke. 

Spor af børn kommer kort før århundredeskiftet, så vielsen ligger nok tæt derpå, men findes ikke umiddelbart i Ønslev. – 

Børnene er dog alle af Ønslev. 

Hans Jørgensen Brøgger Ψ 1 januar 1698 

 

Maren Jørgensdatter Ψ 31 december 1699 (g. Belling Olsen) 

 

Margrethe Jørgensdatter Ψ 21 april 1702 † 7 juli 1702 
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Margrethe Jørgensdatter Ψ 27 maj 1703 

 

Laurids Jørgensen Brøgger Ψ 30 august 1705 

 

Ole Jørgensen Brøgger Ψ 18 marts 1708 

 

 

Anna Jørgensdatter Ψ 24 august 1710 

 

 

 

Johanne Jørgensdatter Ψ 10 marts 1715 

 

 

Udover Margrete (1702) finder jeg ingen børnedødsfald umiddelbart ved at ”bladre” – så hvis det er rigtigt, bemærker jeg 

mig en ret levedygtig familie for den tid. 

 

Ovenfor har vi allerede begravet Jørgen og Else, og giver os derfor i kast med: 
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Anna Jørgensdatter Ψ 24 august 1710 i Ønslev som bliver gift med Rasmus Mortensen Skytte (staves også i kirkebøgerne 

Skiøtte og med et par andre varianter). Trolovelse er 20 december 1737 og vielsen 19 februar 1738 i Ønslev 

 

 

Rasmus Mortens(øn) Enchemand af Ostrup og hans fæsteqvinde Ane Jørgensdatter af Ønsløf blefve trolofvede d 20 

decembr. 1737 forlofvere effter Loven, vare Lauridts Jørgens(øn) og Hans Oluffs(øn) begge boesiddende mænd udi 

Ønsløf, som egenhændig underskrifver LJS, HOS, Wiede d. 19 Februarij 1738 

I opslaget ser vi at Rasmus Mortensen (allerede!) er enkemand – Anna var således ikke førstevalg, men spor af Rasmus 

Mortensens ophav, dåb og 1ste ægteskab forbliver udenfor kirkebogen i Ønslev – og skal jo nok findes i Eskilstrup, hvis 

stedbetegnelsen Ostrup (Oustrup) er den rette, og det er da også sandt for vi finder Rasmus Mortensen viet til Kirsten 

Christensdatter den 22 januar 1736 efter at de var forlovet den 19 søndag efter trinitatis i 1735. 

 

 

Rasmus Mortensen ungkarl og hans fæsteqvinde Kirsten Christensdatter bleve trolovede d: 19 søndag efter Trinitatis  

1735. Forlofvere efter Lofven ere Peder Skræder Huusmand i Ovstrup og Hans Stoeboemand sammesteds, som beggge 

egenhændig underskrifver 

PAS  HAS - Viede d: 22 Januari 1736 

 

Kirsten Christensdatter er imidlertid † den 23 november (ikke februar som KLJ-AHE-bogen beretter) og er begravet den 28 

november 1737 i Eskilstrup – bare 32 år gammel – dermed Ψ ca. 1705/1706 og ikke følgbar i Eskilstrup kirkebog. 
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Heldigt for os at han valgte Anna næste gang. Der noteres igen fæstekvinde og ikke fæstemø, kunne det tænkes at Anna 

også havde været gift forud? 

Ophavet til Rasmus Mortensen – idet vi dog antager at han far hedder Morten, forbliver således ukendt og foreløbig 

udenfor rækkevidde – vi ved dog at han er Ψ 12 august 1714 – fordi præsten ved hans † i Ønslev den 3 marts 1778 nu er 

uhyre præcis med hans alder 

 

 

Altså 63 år, 6 måneder og 19 dage…… 

 

Tilsvarende og lige så præcist er Anna Jørgensdatter † 16 oktober 1791 i Ønslev 

 

 

10b: Dom: 17 p. Trinit. blev Rasmus Skiøttes Enke Anna JørgensDatter af Ønslev begravet gl.81 Aar, 6 Uger, og 6 Dage.- 

 

Nu har jeg ikke som i fortællingen om familien i Thy en god ”Jordebog” for Ønslev, men Ketty Lykke Jensens og Arne 

Høier Edske har sammen gjort ”Bogen om Ønslev – Ønslev fra fortid til nutid” fra 2012, som indeholder dokumentation for 

vores familie, herunder tilknytningen til matrikler og ejendomme i Ønslev og omegn. Vi kan således se at Rasmus 

Mortensen Skytte er gårdmand fra 1736 til hans død i1788 på Lundbygårdvej 15 matr. 15 a. Gården skulle have heddet 

Eskemosegård indtil den i 1930 blev omdøbt til Eskebjerggård 

Vi så Anna Jørgensdatter tidligere ”nederst” i FT 1787 Ønslev – hvor hun ”opholdes af sønnen”.
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Udover Hans Rasmussen Skytte som er Ψ den 11 og døbt den 18 december 1746 i Ønslev 

 

 

Hans blef født i Ønslev af Rasmus Mortensen og Hustru Anna Jørgensdatter den 11 December. Blef baaren til dåben den 

4 Søndag i Adwendt af Ellen Væver i Ønslev, Fadderne vare Hans Belling, Christen Sohn, Peder Christiansen, Kirsten 

Larsdatter og Bodil Jensdatter alle af Ønslev 

følgende brødre er noteret (der kan være flere) 

Mads Rasmussen Skytte Ψ 1745 † 7 november 1769 

Laurits Rasmussen Skytte Ψ 30 august 1749 † 5 maj 1776 g.m. Dorthe Hemmingsdatter 

Morten Rasmussen Skytte Ψ 6 februar 1751 † 27 maj 1831 g.m. Giertrud Jensdatter 19 juli 1776 

Rasmus Rasmussen Skytte Ψ 1753 † 15 september 1822 g.m Zidsel Hansdatter den 16 januar 1778 

 

Hans Rasmussen Skytte og Ellen Erichsdatter som tidligere vist viet i 1779 i et ægteskab som på - må det antages alle på 

Eskemosegård som han ejer efter faderen - byder på børn i Ønslev: 

Jørgen Hansen Skytte Ψ 3 oktober 1780 

 

Maren Hansdatter Skytte Ψ den 18 og døbt palmesøndag 1782 

 

 

Else Hansdatter Skytte Ψ 20 og døbt den 27 februar 1785 
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Anna Hansdatter Skytte Ψ 8 og døbt 21 marts 1787 

 

g. Jensen Barrit – eller som KLJ AHE noterer ”fik barn med”, nemlig Hans Larsen Barret Skytte Ψ 1811. Herefter g.m. Hans Rasmussen 

Drejer Skytte, og Peder Mortensen Drejer Skytte – og dermed har Eskemosegaård formentlig været i ”hendes varetægt” indtil 1840 – hvor 

sønnen Hans Larsen Barret Skytte, tager over indtil 1873 og dennes søn efter ham. Gården var ejet af Hans Oscar Andreas Hansen 

under mors opvækst – og så kan hun måske udpege stedet for os præcist en dag. 

Rasmus Hansen Skytte Ψ 20 januar og døbt 3 søndag e. H3K. 1789 

 

Dødfødt Søn Rasmussen Ψ 29 oktober 1791 † 20 november 1791 

 

Lars Hansen Ψ 22 januar 1794 

 

FT1801 Ønslev Bye 

 

 

 

 

 

 

Hans Rasmussen Skytte † året efter sin datter Elses bryllup. Der er den 20 og begravet den 23 september 1807 i Ønslev – 

62 år gammel 
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(En del kilder på nettet vil gerne have han er født den 11 februar 1743 og død den 20 september 1807 - 64 år gammel, 

men jeg synes opslaget taler for sig selv.) 

 

 

Ellen Erichsdatter † den 21 marts og begravet den 26 marts 1826 i Ønslev – 78 år gammel 

 

 

 

Dermed er vi endelig tilbage hos deres datter Else Hansdatter Skytte– som vi er sprunget fra nogle gange. Vi så hendes 

vielse med enkemanden Anders Pedersen i 1806 tidligere. Altså den Anders Pedersen fra Kraghave som blev 

murermester i Eskilstrup, og som muligvis tjente hos Niels Sommer i Byskov. Vi genfinder familien i folketællingen: 

FT 1840 Eskilstrup

 

Ved FT 1845 

 

ser vi at Anders nu er enkemand, og kan dermed konkludere, at Else Hansdatter er † mellem 1840 og 1845. Senere vil vi 

se, at vi ikke finder Anders i aftægt ved FT 1850, og kan derfor gå ud fra at han tilsvarende er † mellem 1845 og 1850, 

men lad os give dem nogle børn først – udover de 2 vi så Anders havde med sin første kone (i hhv. 1797 og 1800). 

Med Else kommer alle i Ønslev: 

Anne Andersdatter Ψ 2 august, døbt 17 september 1809, konfirmeret 1824  
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Maren Andersdatter Ψ 4 august, døbt den 8 september 1811  

 

 

 

Bodil Kirstine Andersdatter Ψ 17 august døbt 6 oktober 1816 

 

Ellen Andersdatter Ψ 1 januar og døbt 6 februar 1820 

 

Hans Andersen Ψ 13 juli døbt 16 september 1821 

 

 

Som forudset er Else Hansdatter † 18 og begravet den 22 august 1840 i Eskilstrup – 55 år gammel 

 

 

 

Anders Pedersen † 26 maj begravet 1 juni 1846 i Eskilstrup. 73 år gammel – hvilket ikke er sandt, men det der står. I 

bemærkninger står muligvis at han ”druknede”. 

Jeg er glad for at præsten kalder Anders for Anders Pedersen Degn – dermed er jeg mere sikker i hans ophav. 

 

 

 

Vi følger datteren Maren Andersdatter  

Hun er konfirmeret i 1825 i Ønslev – noteret som godt begavet – gode kundskaber og hæderlig – det sidste må være 

opførsel. Jeg tror hæderlig er en god betegnelse dengang, mens det vel i dag betyder ”nogenlunde”. 
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Og faktisk har vi jo giftet hende bort for mange sider siden, men jeg genoptager her fra hvor vi ”lod brudeparret være i 

fred”. Vi har jo allerede fortalt historien om Christian Knudsen. 

Christian bliver den 30 april 1841 i Eskilstrup viet til Maren Andersdatter fra Ønslev” 

 

 

Indtasteren af FT 1850 Eskilstrup kalder så Maren for Maria – selvom det ikke er det der står, men pyt det er rettet 5 år 

senere i FT 1855, FT 1860 og sågar FT1880 

FT1850 Eskilstrup

 

 

FT1855 Eskilstrup

 

FT1860 Eskilstrup
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FT1880 Eskilstrup

 

Vi kan allerede se børnene i FT – men lad os få dem op i den stribe de er fundet i Torebro v. Eskilstrup. 

Kirkebogen som kun består af Hovedbogen i denne årrække er meget svært læsbar – derfor kan der være smuttet nogle, 

men hvis vi tjekker op med FT overfor synes der ikke at være kommet børn mellem 1850 og 1860 – så det er meget 

troværdigt – der kan dog være dødfødsler som vi overser. Jeg må også springe andre tydninger (faddere f.eks.) over 

Else Christiansen Ψ 17 marts 1842 † 18 begravet den 22 juli 1859 bare 17 år gammel 

  

Johanne Christiansen Ψ 25 marts 1844 

 

 

Knud Christiansen Ψ 28 august, døbt 22 oktober 1848 

 

 

 

Christian Knudsen † 14 september og begravet den 21 september 1870 - 58 år gammel 

 

 

Maren Andersdatter som vi så ovenfor i aftægt hos sønnen Knud † den 20, begravet den 25 oktober 1880 – 69 år gammel – 

årsagen noteres som tarmslyng. 

 

 

Christian og Maren var vores tiptipoldeforældre og med sønnen Knud Christiansen nåede vi også vores tipoldefar. 

Vi skal naturligvis se mere til ham lidt senere – men vi skal fundet en kone til ham først for at komme videre 
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”Før Ane Margrethe Hansen” 

Så er vi omkring Nørre Alslev. 

Lolland-Falsters navnebog fra 1902 siger om navnet Krøll: 

 

Der er mange Krøll’ere omkring Nørre Alslev. Det ser ud til at der er 2 ”parallel-familier” En i ”Ravense” og en i ”Alsløv”. Jeg 

får svært ved at få vejgreb, og har tendens til at fantasere for meget. Så chancen for at jeg er på vildspor er stor. En sikring 

kunne være at finde noget ved at læse noget af Helene Dorthea Strange Pedersen, dansk forfatter og folkemindesamler 

primært omkring Nordfalster. Lekture er ikke tilgængelig i Nuuk og det må derfor afvente, Hun har vistnok skrevet noget 

om Krøll-slægten. 

Selvom jeg er meget usikker skriver jeg derfor min teori her – for senere efterforskning. 

Jeg er sikker på at vi skal have fat i: 

Maren Pedersdatter Ψ dom sept. som er den 25 januar 1739 i Nørre Alslev 

 

 

Dom. Septuagesima Bapt Peder Krøls barn af Alsløv Nom. Maren. Claus Stubs Hustrue ibid. bar det. Fad. vare 

Jens Væfver. Hans Hansen. Lars Navers Hustrue alle af Alsløv. Anna Rasmus dtr. af Ravense. 

Det er her Krøl navnet optræder – og det er Krøl af Alsløv og ikke Krøl af Ravense, så det prøver jeg at forholde mig til, men 

historien er som sagt meget løs og grænser sig til gætteri. 

På selv samme opslag får Peder Krøl en søn Rasmus Ψ dom 12 p trinitatis som er den 4 september 1740. 

Det er indicierne fra denne formentlig førstefødte søn Rasmus som foranlediger mig til at tro/fantasere, at Peder Krøls far 

hedder Rasmus, og at Peder Krøl derfor retteligen er ”Peder Rasmussen Krøl”.  

Hvis jeg ”trawler” i kirkebogen – kan jeg se at Peder Krøl får masser af børn – men det er Peder Krøl ”af Ravense” – så jeg 

holder mig til ham ”af Alsløv”, og ser: 

Karen Pedersdatter Krøl Ψ 15 december 1743 † 22 december 1743 

  

Herefter indtræder en lang pause – som kan skyldes at Peder Krøl måske temporært er ude af sognet? – eller at der bare 

ikke ”er gevinst” før datteren med det for den tid usædvanlige navn: 

Lucia Pedersdatter Krøl Ψ 24 september 1752 

 

Imens alt dette foregår aner vi ikke hvad Peder Krøls kone hedder. 
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Vi kan dog se at en Peder Rasmussen er kopuleret den 10 september 1738 med Kirsten Jørgensdatter i Nørre Alslev. Så 

mon ikke det er det hun hedder. Begge af Alsløv – står der. 

 

 

Forloverne er Povel Sommer og Jørgen Smid – også begge af Alsløv. Jørgen er nok Kirstens far eller bror. Tidspunktet 

passer godt med traditionen – man gifter sig lige før det første barn kommer, men det er jo stadig indicier. 

Peder Krøls hustru er † 4 januar 1759 – Jeg tror det er Kirsten. 

 

 

Jeg leder så efter et nyt giftermål for Peder – det plejer at komme prompte på de tider, men der er ikke nogen vielser i 

Nørre Alslev fra medio 1761 til medio 1766. Mere vidende folk end mig siger så at det er præsten i Riserup der styrer 

sognet – og at det så skulle være foregået i Nørre Vedby. Jeg finder ingen giftermål der – og heller ikke i Nørre Kirkeby. Jeg 

mener også at det er siderne i KB der simpelthen mangler. 

Peder Krøls hustru † 23 maj 1762 i Nørre Alslev – det var hurtigt og for at det ikke skal være løgn så har Peder Krøl mistet 

et barn i 1763 – altså bare året efter den 25 marts 1763 – og IGEN hustruen dør den 31 marts 1763.! 

 

Det lyder fantastisk men sagen er at Peder skulle have giftet sig mellem 1759 og 1762. Og mellem maj 1762 og marts 

1763, igen at gifte sig og gøre en ny kone gravid, som så dør i forbindelse med fødslen, hvilket datoerne jo kunne indikere. 

 

Men hvem det i givet fald er kan jeg ikke finde ud af – og måske gætter jeg for meget. Faktum er at han er noteret for 4 

ægteskaber – se om lidt. 

Efter alt dette skulle der komme en Marie Pedersdatter Ψ ca. 1764 – hende kan jeg ikke finde evidens for, men grunden til 

at jeg nævner hende er folketællingen i 1787 i Nørre Alslev hvor hun er som H.P. Krølls søster! 

 

I kan sikkert ikke læse det, men det står her: 
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Her er flere interessante oplysninger – hvis I kigger på ”originalen” kan I skimte at Peder Rasmussen er gift for 4de gang! – 

altså der kan være noget om snakken. 

Ifølge folketælling 1787 synes han i hvert fald at være gift med Margrethe Hansdatter og opholde sig hos hans søn Hans 

Pedersen Krøll. 

Jeg kan ikke finde ægteskabets indgåelse i Nørre Alslev – og hvis det viser sig at alle ægteskaber er indgået i den periode 

hvor siderne mangler er det da noget af et tilfælde – i givet fald 3 ægteskaber på 5 år, jeg kan næsten ikke tro andet end at 

jeg tager fejl. 

Hans Pedersen Krøll fra FT kan jeg se er Ψ 23 august 1767 i Nørre Alslev 

 

 

Men jeg forfølger ikke denne del af familien yderligere, da Hans således er halvbror til Maren Pedersdatter, som er den vi 

skal forfølge om lidt. 

Lad os gøre historien færdig med at sige at Peder Rasmussen er † den 8 og begravet den 12 april 1795 i Nørre Alslev – 

han noteres som 81 år gammel – og dermed Ψ 1713 som der også står i folketællingen. Jeg kan dog ikke finde ham født i 

Nørre Alslev omkring det tidspunkt, men der er spor af Krøls på det tidspunkt.  

 

Jeg lader nu sagen ligge for denne gang, og vender tilbage til: 

Maren Pedersdatter Ψ 25 januar 1739 i Nørre Alslev som vi så tidligere. 

Maren er viet til Lars Mortensen den 18 december 1770 i Nørre Alslev 

  

 

Eodem die blev ungkarlen Lars Mortensen og pigen Maren Pedersdatter begge af Alsløv trolovede. For disse Personer 

Caverer Peder Krøl af Alsløv.  Copuleret 18 december 

Vi ser sammenhæng med Peter Krøl og undrer os samtidig over at Lars Mortensen fader ikke ”caverer”. Måske er han †? 
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Lars Mortensen – som også hedder Lars Mortensen Brun er Ψ 22 august 1744 i Nørre Alslev 

 

 

22 aug. Bapt:Morten Bruns barn af Alsløv Nom: Lars. Hans Stubs hustru:ib bar det. Fad: Rasmus Jacobsen, Niels Ring, 

Peder Stubs søn Claus Stubs hustru, Povel Sommers Anna Margrethe. Alle ib: 

Om navnet Brun (Bruun) siger Lolland Falsters Navnebog: 

 

Altså et temmelig almindeligt navn/tilnavn 

Igen skaber det usikkerhed, at det bruges med og uden til ”rigtige” efternavn f.eks. som vi ser i Lars’ fader Morten Bruns 

navn i fødslen. Han hedder bestemt noget andet også. Denne gang tror jeg det er ”Larsen Brun”. – Igen er kirkebogen fyldt 

med parallelfamilier med samme efternavne – så meget er igen usikkert. 

Lars har en søster Anna Margretha Mortensdatter Brun Ψ 23 september 1742 i Nørre Alslev  

 

Og en bror Jørgen Mortensen Brun Ψ 5 marts † (antagelig) 7 maj 1747 

  

I ingen af tilfældene afsløres moderens navn, men en Morten Larsen er trolovet den 17 oktober 1733 i Nørre Alslev til 

Karen Pedersdatter – begge af Alslev 
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Svagheden ved dette udsagn er at der så går 8-9 år inden der kommer børn – sådan plejer det ikke at være, men jeg kan 

ikke finde nogen før 1742. 

”Morten Bruns kone – moder” – dvs. svigermor er død. † den 28 maj 1747. 

 

 

 

Karen Pedersdatter er † 16 oktober 1757 som ”Morten Larsens kone” 

 

 

 

 

 

Morten Larsen trolover sig den 23 november 1757 med Maren Hansdatter 

 

 

Megen søgen i spor løber ud i sandet – jeg kan se en Morten Brun er † i 1767. 

 

 

Yderligere eftersøgning må pågå, så vi kan derfor ikke forsætte bagud, og ikke fæste for megen lid til det forudgående. 

Vi kan imidlertid fortsætte med sønnen Lars Mortensen Brun og Maren Pedersdatters færden. Vi har både set deres 

fødsler og deres ægteskab i 1770 i Nørre Alslev. 

Som jeg finder det er førstefødte Morten Larsen Brun Ψ 14 april 1771 i Nørre Alslev 
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Familien flytter til Eskilstrup 

Kirsten Larsdatter Brun Ψ 14 juli 1773 i Eskilstrup 

 

Jørgen Larsen Brun Ψ 19 januar 1777 i Eskilstrup 

 

 

Margrethe Larsdatter Brun Ψ 10 november 1778 i Eskilstrup 

 

 

Jeg har ikke fundet flere og folketællingerne tyder heller ikke på at der er flere – her FT 1787 Eskilstrup 

 

FT 1801 Eskilstrup
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Maren Pedersdatter er † den 12 og begravet den 16 november 1813 i Eskilstrup – 74 år gammel 

 

 

Lars Mortensen Brun gifter sig herefter i en alder af 70 år med Anna Olsdatter på 39 år. Det sker den 10 juni 1814 i 

Eskilstrup. Hun er formentlig datter af Ole Jensen og Anne Pedersdatter i Oustrup og er født Ψ 13 december 1773 i 

Eskilstrup (Jeg følger ikke denne familie yderligere tilbage i tid) 

 

 

Ψ 26 december 1814 og døbt den 22 januar 1815 har ægteskabet båret frugt med Maren Larsdatter Brun, formentlig 

opkaldt i respekt for den afgangne hustru 

 

Kirsten Larsdatter Brun Ψ 1 juli døbt den 19 juli 1818 i Eskilstrup 

 

 

Anna Olsdatter er † den 26 maj og begravet den 30 maj 1822 i Eskilstrup – bare 48 år gammel. 

 

 

Det forhindrer ikke Lars M. Brun i at gifte sig igen!!. Som 80-årig er han åbenbart ”still going strong”, og gifter sig den 21 

november 1823 med Anne Larsdatter på 34 år. (Jeg finder hende ikke født i Eskilstrup ca. 1789, har ikke ledt yderligere 

efter hendes ophav, som jeg dog tror er i Gundslev eller Tingsted. Vielsen er her – og børnene !! følger nedenunder 

 

 

Anne Larsdatter Ψ 1 april og døbt 2 maj i1824 i Eskilstrup 
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Rasmus Larsen Brun Ψ 10 marts døbt 23 april 1826 i Eskilstrup 

 

 

Vi skal ikke følge Anne, men kan dog se at hun havde et barn inden hendes ægteskab med Lars M. Brun, en Maria 

Hansdatter Ψ 1821 – FT1834. Anne er enke, indsidderske og fattiglem. 

 

 

Der er et par mulige løsninger på hvor hun blev af – men det er gætværk, så jeg lader det ligge. 

 

 

Lars Mortensen Brun er † den 3 og begravet 6 marts 1827 i Eskilstrup – 81 år skriver præsten – jeg vil påstå han er 83 – 

men han har virket ung – det må tilstås. 

 

 

 

Jeg holder mig til: 

Margrethe Larsdatter Brun Ψ 10 november 1779 i Eskilstrup, altså datteren af det første ægteskab. Vi har set hende født, 

og nu skal hun giftes. Det foregår sikkert i Eskilstrup, men står i kirkebogen for Ønslev, at hun er viet til Poul Rasmussen 

den 13 november 1802. Forloverne er Hans Rasmussen, Ønslev, og Lars Brun Eskilstrup. 

 

 

Poul Rasmussen og ægteskabet – lader vi ligge lidt for nu. Han nyder tilnavnet Brun – som han må have tilegnet sig fra 

Margrethes side - er søn af Rasmus Rasmussen Brygger. 

 

Lad os vi kigge på Poul Rasmussens ophav inden vi går videre: 

Et sted formentlig på Åstrup-egnen – det er op mod Stubbekøbing-kanten må der gå en mand som sikkert hedder Povel og 

hans kone. Deres historie er for så vidt skjult for os. Indtil deres søn Jørgen gifter sig. 
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Det gør han den 7 december 1747 hvor han i Eskilstrup gifter sig med Maren Christophersdatter. Vielsesoptegnelsen er 

meget utydelig, men der skulle nederst på højre side stå: 

 

 

Jørgen Povelsen ungkarl fra Nykiøbing, født i Weiringe(= Vejringe) i Aastup Sogn her i Landet (dvs. "Lolland-Falster") og 

hans Fæstemøe Maren Christophersdat(t)er, tienende Hans Jørgensen i Sørup blefve trolovede dom. 17 à Trinit. (dvs. 24 

sept. 1747) – i margen står blefve viede d. 7 Dec? (utydelig dato). 

Jørgen er altså fra Vejringe, men han er født før 1719/1720 hvor kirkebogen startes op der. En kirkebog som overstråler 

andre kirkebøger i ordentlighed og sirlighed i øvrigt. 

Vi skal senere konstatere, at han faktisk er fra ca. 1713, men vi kan altså ikke dokumentere det. 

 

Det samme er tilfældet for hans brud, Maren Christophersdatter, hvis far formentligt hedder Christopher med en kone, som 

vi ikke kender navnet på. Også Marens fødsel kan ikke bekræftes, men grundet grundige dødoptegnelser stadfæstes til ca. 

den 19 maj 1713, formentlig på Eskilstrup-egnen – måske omkring Sørup. 

I 1748 får de fået datteren Maria. De for sikkert også flere, men jeg har ikke kunnet finde nogen sådan på stående fod. En 

lang række kilder har fat i en omfattende familie Christophersen fra Ovstrup, men jeg finder intet sammenfald, da netop det 

familiemedlem som hedder Maren i den familie er død som 2-3årig. Jeg er derfor ret sikker i min sag, og fordi den som 

bærer Maria til dåb synes at komme fra Åstrup-kanten til dels. 

Maria Jørgensdatter er således Ψ 4 juli og døbt den 6 juli 1748 i Eskilstrup. 

 

 

Maria blef født i Eskilstrup af Jørgen Povels og hustru Maren Christophersdatter den 4 juli, blev baaren til dåben den 6 dito. 

Baaret til Daaben af Anna Vindings i Maaesby (må være Moseby), fadderne Peder Povelsen, Hans Povelsen Peder Eske, 

Maria Elisabeth og Annatonneta. (Antonetha) Becher 

Jeg har ikke undersøgt om der skulle være søskende til Maria, f.eks. i Nykøbing, som vielsen også refererede til, men det 

må gøres ved lejlighed. Jeg fandt ingen i Eskilstrup og Ønslev. 

Jørgen Povelsen er † 13 april 1786 i Ønslev 73 år gammel 
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4 år efter at Maren Christophersdatter er † 3 november 1782 også i Ønslev 69 år, 5 måneder og 2 uger gammel – hvilket 

giver mig fødselstidspunktet omkring 19 maj 1713 

 

 

 

I det hele taget synes dødstallet at være omfattende i 1780’erne på egnen, og folk dør også temmelig unge. Måske har der 

hærget sygdom i den periode. 

Vi følger den indtil eneste fundne datter af ægteparret: 

Maria Jørgensdatter gifter sig efter trolovelse den 12 august, den 20 november 1770 i Eskilstrup med Rasmus 

Rasmussen. 

 

 

 

Rasmus Rasmussen Ψ den 14 december 1745 i Ønslev 

 

Rasmus Rasmussens ophav finder vi, ved at der et sted er en Hans og hans kone og en Povel og hans kone i området. 

Jeg finder dem ikke i Ønslev – og de er derfor formentligt fra Eskilstrup hvor kirkebogen ikke er startet, så vi kan ikke se, 

men ad andre veje konstatere, Hans og hans kones søn 

Rasmus Hansen Ψ 4 november 1718 – (jf. dødsoptegnelse senere) 

Vi kan også se at Rasmus’ kommende hustru 

Bodil Povelsdatter Ψ ca. 1711. 

Jeg finder ikke umiddelbart en vielse af Rasmus og Bodil i Ønslev eller Eskilstrup, men det kan være Bodil er hentet fra et 

andet sogn, og at de er gift der. Uanset dette er de vores txtipoldeforældre og forældre (alle i Ønslev) til: 

Johanne Rasmusdatter Ψ 7 februar 1742 formentlig † før 1749 
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Hans Rasmussen Ψ 11 februar 1743 

 

Poul Rasmussen Ψ 16 august 1744 

 

 

Rasmus Rasmussen Ψ 14 december 1745 

 

 

 

Johanne Rasmusdatter Ψ 20 august 1749 g. Bendtsen, † marts 1774 

 

Niels Rasmussen Ψ 8 juni 1751 

 

 

Rasmus Hansen er † den 22 november 1778 i Ønslev - 60 år, 2 måneder, 2 uger og 4 dage gammel 

 

 

 

Bodil Povelsdatter er † den 16 maj 1785 i Ønslev - 74 år gammel kan man lige ane i opslaget. 
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Forældre altså til Rasmus Rasmussen som blev gift med Maria Jørgensdatter – som vi allerede har mødt, og vi kan nu 

møde deres børn alle døbt i Ønslev: 

Peder Rasmussen Ψ 11 oktober 1772 form. † før 1778 

 

Poul Rasmussen Ψ 13 december 1773 

 

 

Christopher Rasmussen Ψ 6 februar 1776 † 7 november 1780 

  

Peder Rasmussen Ψ 24 september 1778 

 

 

Rasmus Rasmussen i dødsoptegnelsen med tilnavnet ”Brygger” er † den 7 november 1780, bare 34 år 10 måneder, 3 

uger og 1 dag. Far og søn samme dag 
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Maria Jørgensdatter gifter sig herefter med Hans Jørgensen den 3 januar 1781 i Ønslev 

 

 

Hurtigt kommer der piger, som manglede i første ægteskab – begge døbt i Ønslev: 

Else Hansdatter Ψ 19 august 1781 

 

Maren Hansdatter Ψ 30 januar 1784 

 

Hans Jørgensen er som jeg ser det Ψ den 19 oktober i Ønslev i 1755, som søn af en Jørgen Hansen og hans kone Anna 

Chatarina Pedersdatter 

 

 

De stakkels piger bliver dog hurtigt forældreløse, idet både Hans og Maria † i Ønslev i 1785 

 

Hans Jørgensen † den 7 juli og Maria Jørgensdatter † den 5 august 1785 – som sin første mand bare 34 år gammel 

 

 

 

Som nævnt er dødsraten bemærkelsesværdig omkring det årti. Hvis I skimmer ovenfor, vil I se at både forældre og børns 

dødstidspunkt ikke ligger mange år fra hinanden. Der må da være et eller andet? 

Hvad der videre skete med de to pigebørn, har jeg ikke sat mig ind i – for vores direkte linje stammer fra det første 

ægteskab, og vi forfølger derfor: 
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Poul Rasmussen – kaldet Brun – som vi stødte på for et par sider siden, hvor han som 25årig blev gift med Margrethe 

Larsdatter Brun. 

 

Poul og Margrethe får børnene: (alle i Eskilstrup) 

Kirsten Poulsdatter Ψ 17 og døbt 26 december 1806 g.m Jacob Villadsen 7 november 1830 i Eskilstrup 

 

Christopher Poulsen Brun Ψ 29 september døbt 16 november 1811 

 

Jørgen Poulsen Brun Ψ 7 døbt 30 maj 1813 † 5 april 1814 

 

 

Maren Poulsdatter Brun Ψ 28 august døbt 7 oktober 1821 

 

 

Poul Rasmussen er † den 25 og begavet den 31 januar 1822 49 år gammel – han er død for egen hånd idet 

bemærkningerne siger: 

 

 

Efter endeel Aars Tungsindighed aflivet sig selv med Strikke 

 

Margrethe gifter sig hurtigt med Rasmus Olsen Ψ ca. 1791 i Torkilstrup. Vielsen siger han er af Falkerslev. De bliver viet 

den 29 marts 1822 
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Jeg ser ingen børn af dette ægteskab i Eskilstrup, men jeg har ikke tjekket om de efter vielsen skulle være flyttet til 

Torkildstrup eller Falkerslev sogn, for senere at vende tilbage, idet de er uden børn set i FT1855 i Eskilstrup 

 

 

og igen i FT1860

 

Margrethe Larsdatter er † den 20 og begravet den 26 oktober 1860 i Eskilstrup, som aftægtsmand Rasmus Olsen kone – 

82 år gammel. 

 

 

 

Rasmus Olsen er † 10 og begravet 16 november 1863 som Rasmus Olsen Brun aftægtsmand – 72 år. 
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Vi skal følge deres datter  

Maren Poulsdatter Brun Ψ 28 august døbt 7 oktober 1821 

 

 

Vidner: Gårdmand Jørgen Rasmussens kone i Sørup, fadd: Gårdmand Peder hare i Sørup, Ungk. Peder Rasmussen og 

Lars Hansen af Ekilstrup og Pigen Maria Rasmusdatter af Sørup 

Maren er konfirmeret i Eskilstrup i 1836 – god mht. evner og god mht. opførsel. 

 

 

Og I har måske allerede skimtet hendes navn i originalfotoklippet af FT 1855 i Eskilstrup, men den er ikke helt retvisende 

for historiens sammenhæng som er således: 

Maren Poulsdatter er viet til Hans Hansen den 27 november 1840 – hun er 19 år gammel og han er 25 år. 

 

 

Skal vi prøve at finde Hans Hansen ophav? inden vi går videre. Vi skal igen tilbage i tiden. 

 

Vi støder på Navnet eller tilnavnet Humble/Humle – som er meget almindeligt i ”vores område” 

 

 

Vi støder også på navnet Henningsdatter eller Hemmingsdatter – og mange flere end man skulle tro hedder 

Henning/Hemming på Lolland-Falster i de tider. 

Imidlertid hjælper det os ikke til at finde Dorthe Hemmingsdatter som er Ψ ca. 1743 – men hvor? – der er mange 

muligheder, så mange at det er usikkert at gå videre bagud – hun kan ikke med sikkerhed findes i Eskilstrup og Ønslev, 

Tingsted er også tvivlsom, og andre muligheder er Brarup og Gundslev.  

Er hun Hemming Skovs datter Ψ 19 januar 1744 i Stubberup? Har hun en søster der hedder Karen? 

Kun nye mere præcise opdukkende oplysninger kan føre os videre. 
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Sikkert er det dog, at hun er viet til Lars Rasmussen Skiøtte, søn af Rasmus Skiøtte og hans kone, Ψ den 30 august 1749 i 

Byskov, Ønslev. Lars og Dorthe er trolovet den 27 november 1771 og viet den 11 januar 1772 i Eskilstrup. 

 

 

Lynhurtigt følger børnene 

Rasmus Larsen Ψ 3 april 1772 (det må have kunnet ses ved vielsen) 

 

Kirsten Larsdatter Ψ 24 september 1773 

 

Hemming Larsen Ψ 14 december 1775 

 

Disse børn får ikke så meget med ”os at gøre”, men jeg taster dem her, for at folketællinger m.v. giver mening. 

 

Lars er nemlig † bare 26 ½ år gammel og begraves den 5 maj 1776. 

 

 

Det betyder at vi skal finde en ny mand til Dorthe, og det bliver Peder Pedersen Humble som skulle være Ψ ca. 1753, men 

som vi sjov nok heller ikke kan få vished hvor han stammer fra. 

Vi befinder os i nærheden af Eskilstrup omkring Sørup og Oustrup. 
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Peder Pedersen Humble og enken Dorthe Hemmingsdatter gifter sig den 31 januar 1779 i Eskilstrup 

 

 

Forloverne giver ikke nogen ”spor” – det er Ole Larsen og Claus Jensen 

I FT1787 i Eskilstrup, kan vi se familien – dels med de 3 børn af første ægteskab, og dels med et par ”nye”.

 

 

I FT1801 Eskilstrup kan vi se at der ikke synes at være kommet yderligere børn til. 
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Skal vi snuppe børnenes dåb som de kommer: 

Peder Pedersen Humble Ψ 27 december 1779 † 12 marts 1780 

 

Peder Pedersen Humble Ψ 18 august 1782 

 

Karen Pedersdatter Humble Ψ 10 december 1784 † 20 februar 1785 

 

 

Hans Pedersen Humble Ψ 1 september 1786 
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Karen Pedersdatter Humble Ψ 13 marts 1788 

 

Anne – måske Anna – Pedersdatter Humble Ψ 14 juni 1789 † 5 juli 1789 

 

 

Peder Pedersen Humble (senior) er † den12 og begravet den 16 april 1817 – 63 år gammel gårdmand i Eskilstrup – vi ved 

fra folketællinger at det er i Oustrup   

 

 

Dorthe Hemmingdatter er † 9 og begravet den 12 oktober 1831 i Eskilstrup – Enke fra Eskilstrup Enge – 88 år gammel. 

 

 

Der findes et skifte efter Dorthe Hemmingsdatters ægteskab med Lars Rasmussen 

 

Og et skifte efter Dorthe Hemmingsdatter 1831 ved Falsters Birk fortæller blot at det er sønnesønnen der ordner skiftet fol. 

532b 

 

 

 

 

 

 

Det er sønnen Hans Pedersen (Humble) Ψ 1 september – døbt den 3 september 1786, som vi forfølger: 
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Optegnelsen er i store træk forståelig at læse. 

 

I 1805 bliver Hans Pedersen Humble viet til Karen Hansdatter i Eskilstrup.  

 

 

Forlover er Peder Humble fra Oustrup, og Hans Rasmussen fra Sundbye. Der står om brud og gom at de begge er af 

Oustrup.  

Nu ville man normalt blot slå op i FT1834 og se hvordan det går familien, men så nemt er det ikke. 

Jeg vil nu bryde rytmen og så følge den logik der måske bringer os videre, så må vi vende tilbage til Peders og Karens 

børn senere under den forudsætning, at vi kan tro på det at det er vores ophav. 

For at finde ud af hvem Karen Hansdatter er må vi lægge hovedet i blød. 

Vi finder en dødsoptegnelse – simpelthen ved at bladre i kirkebogen i Eskilstrup. En Karen Hansdatter er † i 1842 – i 

optegnelse står der Rasmus Humles indsidder – 67 år, og så en lille perle – ”født i Brarup” – tak til præsten 

Alderen ved Karens død siger således Ψ i ca. 1775, (1842 minus 67) – andre kilder på nettet har også en Karen som det 

kunne være, men her siger man født i 1778, 1779, 1781 osv. 

Som nævnt er det i denne dødsoptegnelser der står ”født i Brarup”. Hvis vi tager hjælpemidler til brug, er hendes nøjagtige 

fødselsdag så mellem: 
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men aldersangivelser har jo den svaghed at når man er død ”67 år gammel” – så kan man vel godt være 66 og noget – eller 

67 og noget, altså der hedder ”knap” og ”godt” i daglig tale. – en skarp kalkulation på den eneste optegnelse i Brarup i de 

år som giver en datter ”Karen” af en Far ”Hans” giver: 

 

Så vi må indledningsvis fantasere os til at præsten ikke er så nøjeregnende. 

Vi skal nu finde indicier på at have fat i den rigtige Karen – vi aner det jo i virkeligheden ikke – og det skal da også sige at 

ane-søgning ikke altid er eksact videnskab, men lad os se om vi kan sandsynliggøre noget alligevel gennem et lille 

”skoleeksempel” i tankegangen, og så i øvrigt også se at det ikke bringer os nogen steder hen. 

Vi har oplysningen om at Hans Rasmussen er forlover ved brylluppet – og at hun er indsidder hos Rasmus Hansen ved sin 

død. – men den Hans som er hendes far i Brarup kirkeopslaget hedder ikke Rasmussen, men Helgersen. 

Ved opslag på Helgersen i Brarup i FT 1787 – er da et par stykker, og så ret mange enker! - bilder jeg mig ind, men ingen 

Hans Helgersen og ingen der hedder Helger til fornavn 

De 2 kombinationer er derfor enten flyttet eller døde. Et opslag i folketællingen for hele Falster Nørre Herred og dernæst 

hele Maribo amt giver ingen spor af Hans Helgersen eller Helger. Så igen - de er enten flyttet helt ud af amtet (sjældent) 

eller døde – begge to! 

Hvis alt er som det skal være så kan vi starte med at lede i Brarup efter en mand som hedder Helger til fornavn som får 

børn i Brarup og er død inden 1787. 

 

Hold fast så kører det - gudskelov er kirkebogen i Brarup nogenlunde let læsbar: 

 

Vi møder en Helger Rasmussen som får børnene - alle i Brarup 

Maren Helgersdatter Ψ 29 september 1741 

 

 

Hans Helgersen Ψ 29 marts 1744 
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Michel Helgersen Ψ 2 februar 1747 

 

Anne Helgersdatter Ψ 28 september 1749 

 

Simon Helgersen Ψ 12 marts 1752 

 

Bodil Helgersdatter Ψ 4 maj 1755 

 

Rasmus Helgersen Ψ 26 august 1759 † 17 juni 1764 

  

Karen Helgersdatter Ψ 5 juni 1763 † 17 juli 1768 

  

 

Det er meget brugt at gifte sig bogstaveligt ”tvunget af omstændighederne” og minsandten om vi ikke finder Helger 

Rasmussen viet til Johanne Michelsdatter i Brarup den 3 april 1740 

 

 

Vi skæver nysgerrigt over til FT Brarup 1787 – Jo, vi kan se Johanne Michelsdatter som indsidder og enke hos Datteren 

Anne som er gift med Hans Larsen (Troen). 

 

Helger Rasmussen er † 20 januar 1765 i Brarup – 56 år gammel 
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og dermed er han Ψ ca.1708 – og det vil ikke give mening at lede efter hans forfædre for nuværende for kirkebogen i 

Brarup er ikke påbegyndt på det tidspunkt. Måske kan man lede efter ham i Kippinge kirkebog, men den mangler siderne 

fra 1710 til 1731 – og den er svært læsbar indtil 1710. Måske gemmer der sig noget på de første sider. Det må vente. 

 

Johanne var enke i 1787, så derfor var hun dels i live, men tilsyneladende ikke gift igen. Vi finder Johanne Michelsdatter † 

22 februar 1802 – med navnet Johanne Helgers som almisselem – 83 år gammel og dermed født ca. Ψ 1719. 

 

 

 

Vi følger sønnen Hans Helgersen Ψ 29 marts 1744 

 

Han bliver gift med Karen Pedersdatter, men det er først senere vi kender hendes navn, og jeg ved ikke hvor de er gift. 

Hun er Ψ ca. 1750, men jeg ved ikke hvor. Når vi kan finde hende alligevel, så skyldes det oplysninger som følger – deres 

børn er her: 

 

Karen Hansdatter Ψ 26 januar 1777 (hende som al tvivlen handlede om ”født i Brarup” - † 67 år gammel”) 

 

 

Baaret af Marie Leire, faddere Per Spurre, Per Jensen, Michel Helgersen, Karen Jørgensdatter alle af Lundbye 

Helger Hansen Ψ 2 januar 1780 † 16 januar 1780 

  

Peder Hansen Ψ 8 april 1781 † 24 juli 1785 

  

Ifølge FT 1787 er Peder dog ikke død – det synes til gengæld Bodil at være – der kan da vel ikke være tale om en byttefejl i 
kirkebogen? – der står tydelig at Hans Helgersens søn Peder i Lundby er død 4 ¼ år gammel 

Bodil Hansdatter Ψ 2 november 1783 – † 1785? 
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Hans Hansen Ψ 25 marts 1787 – søn af afgangne Hans Helgersen 

 

 

 

Hans Helgersen er altså † - som forudset – 18 december i Lundbye (jf. skifte) og begravet 1 juledag den 25 december 1786 

i Brarup - 44 år gammel (igen er præsten ikke helt præcis – det kan jo kun blive 42 – eller knap 43 ville man nok sige).  

 

 

 

Hans Helgersens skifte findes i Vennerslunds skifteprotokol fol. 272 
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Under hele forløbet forblev det en gåde hvem der var hans kone. Indtil den sidste Hans Hansen, idet Hans Helgersen jo er 

død på fødselstidspunktet – ja så står der det er Hans Helgersen og hustru Karen Pedersdatters barn!  

Hans Helgersen og Karen Pedersdatter er ikke viet i Brarup og jeg har ledt andre steder forgæves. 

Hvis vi kigger på folketællingerne, synes jeg godt vi kan sige vi har fat i hele serien – både blandt faddere og enker og børn 

er der navne og årstal vi kan stadfæste. Således må enken Karen Jørgensdatter være Hans Helgersens bror Michels 

svigermoder. 

 

Karen Pedersdatter er altså enke med 3 tilbageværende børn i 1787 (det er her vi har mismatchet med om sønnen Peder 

er død eller ikke) 

FT 1787 Brarup
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Well vi mangler at få stadfæstet ét navn – og det er forloveren Hans Rasmussen fra brylluppet i 1805. 

Et stenkast fra Lundbye – i Sundbye (Falster) finder vi ved FT 1801 for Stadager

 

En Karen Pedersdatter med en søn Hans Hansen som passer i alder og mand som hedder Hans Rasmussen, som kunne 

være forlover ved steddatterens bryllup i 1805 – kan det være en tilfældighed? 

Læg også mærke til en detalje som giver tvivl. Karen Pedersdatter er 36 år angiveligt født 1751 i FT 1787 – 18 år senere er 

hun fra 1762 og 39 år – en fejl kunne være at hun i 1787 burde have været noteret fra 1761 – med barn i 1777 medgiver jeg 

at det er tidligt. 

I FT-originalen er det hendes andet ægteskab 

 

Ægteskabet er som jeg ser det indgået den 31 august 1798 i Brarup 

 

 

Jeg kommer trods mange opslag ikke videre – jeg kan ikke finde Hans Rasmussen Ψ og †, jeg kan ikke finde Karen 

Pedersdatter sikre Ψ †, og jeg kan ikke finde børn af ægteskabet med Hans Rasmussen. Det hele kan være forkert – men 

spændende. En helt anden teori kan være at Karen Hansdatter fra 1777 i virkeligheden er datter af Hans Helgersen men 

som muligvis har haft en første kone, som vi ikke er stødt på. Husk vi kunne ikke finde bevis for Hans Helgersens bryllup! 

 

Vi skal derfor tilbage på sikker grund. Tilbage til Hans Pedersen Humble og Karen Hansdatter som vi så blev viet i 1805. 

Hans og Karen får børnene – alle i Oustrup, Eskilstrup – ingen fadder-optegnelser gav os tip til hvor Karen Pedersdatter 

blev af – alle fadderne til de kommende børn er fra Oustrup-egnen 

Anne Margrethe Hansdatter Ψ 20 juni 1805 - g. Olsen Slente 
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Bodil Hansdatter Ψ 10 juni 1807 † 1 februar 1833 g.m. Peder Jørgensen Svan 

 

Rasmus Hansen Ψ 23 juni 1809 g.m. Cathrine Hansdatter 

 

Marie Hansdatter Ψ 4 september 1811 

 

Hans Hansen Ψ 27 marts 1814 

 

Jens Hansen Ψ 7 oktober 1816 

 

Kirstine Hansdatter Ψ 27 august 1822 

 

FT1834 Eskilstrup fortæller, at Rasmus og Jens bor hjemme sammen med Anne Margrethe som var gift med Olsen 

Slente, men allerede er blevet enke. Hun har en datter som hedder Maren Karen fra 1828, en plejesøn Peder Pedersen 

som går igen hos familien, og Anne Margrethe har sin egen tjenestepige. Hans er 20 år og dermed nok ude at tjene 

ligesom øvrige søskende som ikke bor hjemme. 

 

 

 

Hans Pedersen Humble er † 1 og begravet den 6 februar 1837 i Eskilstrup – 50 år gammel aftægtsmand i Oustrup. Født i 

Oustrup noteres det. 
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Hans Pedersen Humles skifte findes i Falsters Birks skifteprotokol fol 199 og 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved FT 1840 i Eskilstrup, kan vi se, at deres sønner Rasmus og hans bror Hans på samme matrikel, sammen med bl.a. 

aftægtsenken. Plejesønnen Peder er blevet boende. 

 

 

 

Karen Hansdatter er † 7 og begravet den 11 august 1842 i Eskilstrup – som Rasmus Hansens indsidder i Oustrup – altså 

som enke boende hos sønnen. 67 år gammel. – Født i Brarup noteres det. 
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Hendes skifte findes i Falster Birks skifteprotokol fol. 526 

 

Dermed fandt vi frem til Hans Hansen ophav, og vi følger ham nu: 

 

 

Hans Hansen Ψ 27 marts, døbt den 7 april 1814 – vel retteligen Hans Hansen Humble – men det viser sig han får tilnavnet 

Brun 

 

 

Pigen Dorthe Hemmingsdatter bar barnet. Jørgen Skovfoged af Oustrup Enge, Husmand Hemming Larsen af Ønslev. Lars 

Eskes, Ole Nielsens og Peder Krøll’s koner – alle af Oustrup 

 

Hans er konfirmeret i 1828 i Eskilstrup 

 

 

Og vi har allerede ovenfor inden vi tog hul på at finde hans ophav, set at han blev gift med Maren Poulsdatter i Eskilstrup i 

1840 – kan I huske det var hende hvor vores txtipoldefar som døde for egne hånd af tungsind? 

Vi skal se hvad deres tilværelse sammen bringer – alle børn døbt i Eskilstrup: 

Mads Hansen Bruun Ψ 11 marts, døbt 1 maj 1842 

 

Else Kirstine Hansen Bruun Ψ 2 februar 1844 - læg mærke til at betegnelsen Hansdatter er udgået 
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Ane Margrethe Hansen Bruun Ψ 18 februar, døbt 2 april 1847 

  

 

Hans Peter Hansen Bruun Ψ 6 august, døbt 28 oktober 1849 

 

Kirsten Hansen Bruun Ψ 27 januar, døbt den 14 marts 1852 

 

Vi kan lige tjekke i folketællingerne, jo den er god nok 

FT 1845 Eskilstrup

 

FT Eskilstrup 1850

 

 

Hans Hansen Bruun er † 19 og begravet den 23 juli 1853 fra Eskilstrup Kirke – 39 år gammel – død af Typhus. 
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Maren Poulsdatter gifter sig den 25 november 1853 i Eskilstrup med Niels Nielsen – som også tiltager sig navnet Brun. 

 

 

Ungkarl Niels Nielsen af Nørre Grimmelstrup i Nørre Vedby sogn, 39 år gammel. og Enken efter afgangne gårdmand Hans 

Hansen Bruun, død 19 juli, Maren Poulsdatter 32 år gammel står der i opslaget hvor Aftægtsmand Rasmus Olesen Bruun i 

Eskilstrup og gårdmand Ole Petersen Kok Grimmelstrup er forlovere. 

Det virker jo meget solidt. 

Niels Nielsen er formentlig søn af Niels Valentinsen Kok og Bodil Pedersdatter, og det var denne store familie med rødder i 

Nørre Grimmelstrup og Vålse, som fik mig til at antage, at vi var i direkte familien med en større klan på Falster, nemlig 

efterkommerne af Valentinsen Kneutel, med det viste sig, at det er ”stedfamilie”. Denne gren af ”familien” som er meget 

klerikal – dvs. der er mange præster er, hvis man ønsker at studere dem nærmere, velbeskrevet på nettet og i historiske 

optegnelser.  

Niels og Maren får børnene: 

Bodil Nielsen Ψ 28 september 1854 

 

Karen Marie Nielsen Ψ 21 april 1857 

 

Niels Valentin Nielsen Ψ 26 november 1859 

 

Kirsten Nielsen 2 marts 1862 

 

 

I FT1855 Eskilstrup kan vi se familienavnsskiftet fra Hansen til Nielsen
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Familieudvidelsen i FT1860 Eskilstrup: (og bekræftelse på at alle børnene er i live)

 

FT1880 Eskilstrup

 

 

Niels Nielsen nåede lige at blive talt med – han er † den 18 marts af kræft på hospital i Kjøbenhavn, og begravet den 24 

marts i 1880 i Eskilstrup. 

 

 

 

Maren Poulsdatter lever ind i det nye årtusinde – hun er † den 5 juli Eskilstrup Mark og begravet den 9 juli 1901 i Eskilstrup 

79 år gammel. 
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Præsten skriver hun er på aftægt hos Niels Valentin Nielsen, og netop det kan vi afslutte med fra folketællingen i 1901 i 

Eskilstrup: 

 

Folketidende 7 juli 1901: 

 

 

 

 

Folketidende den 15 juli 1901: 

 

Hans Hansen Bruun og Maren Poulsdatter er vores tiptipoldeforældre og dermed forældre til vores tipoldemor, som er 

deres datter Ane Margrethe Hansen Bruun Ψ 18 februar, døbt 2 april 1847. 

Vi tilhører dermed ”Hansen-halvdelen” af denne familie for Ane Margrethe Hansen blev gift med tipoldefar Knud 

Christiansen som vi fandt langt tidligere i dette kapitel 
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Tipoldeforældrene på morfars mødrene side: 

 

Vi fandt Knud Christiansen og Ane Margrethe Hansen (Bruun) i ovenstående tekst 

Knud Christiansen Ψ 28 august Torebro v Eskilstrup, døbt 23 oktober 1848 i Eskilstrup 

 

 

Født 28de Aug, Knud Christiansen Døbt 23de Oct, Parcellist Christian Knudsen af Eskilstrup og Hu(strue) Maren 

Andersdatter. Pigen Bodil Knudsdatter Lommeløv, Ungk. Anders Pedersen, Niels Knudsen, Ungk. Lars Gotfredsen af 

Skjørringe, Pigen Karen Pedersdtr af Lommeløv, Karen Ellen Andersdtr af Nykjøbing. vacc. d. 6te Juli af Hahn. Tilføjet 

senere: Død paa sit fødested 20 maj 1911 

Knud er konfirmeret i Eskilstrup i oktober 1862 – meget god af kundskab og opførsel 

 

 

 

Ane Margrethe Hansen Bruun Ψ 18 februar, døbt 2 april 1847 

  

 

Pigen Bodil Jeppesdtr. af Eskilstrup, Pigen Ane Kirstine Hansdtr. Ibidem, Grethe Andersdtr. af Eskilstrup, Ungk. Peder 

Jepsen af Stødstrup, Jørgen Rasmussen af Skovby, Peder Olsen af Eskildstrup 

Ane Margrethe er konfirmeret i 1861 i Eskilstrup 

 

 

Kundskab god og opførsel meget god 
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Knud, som er boelsmand og snedker, og Ane Margrethe er viet i Eskilstrup Kirke den 27 juni 1873 

 

 

Forloverne er gårdmand Niels Nielsen Brun i Eskilstrup (altså Ane Margrethes stedfar) og Parc. Niels Knudsen i 

Lommeløv, Nørre Kirkeby sogn (formentlig Knuds farbror som i øvrigt dør senere det år, for hans far, vores tiptipoldefar 

Christian Knudsen er jo gået bort i 1870) 

Ægteskabets frugter: 

Else Kirstine Christiansen Ψ 3 juli, døbt den 20 september 1874 i Eskilstrup 

 

 

Ja I kan næsten selv læse fadderne: 

Pige Bodil Nielsen i Eskilstrup bar barnet, Pige maren Kirstine Jensen i Stødstrup, Pige Trine Olsen Sullerup i Torkildstrup 

sogn, Ungkarlene Hans Peter Hansen og Niels Falentin Nielsen, begge af Eskilstrup 

 

Hans Christian Christiansen Ψ 13 februar 1880 

 

Vi skal ikke følge Hans Christian, men kan sige at han optræder i forbindelse med Knuds død, og vi ved at han er gift i 1908 med Anne 

Katrine Bolette Hansen fra Stødstrup, men som er født i Fanefjord sogn – altså en Mønbo. 

 

 

FT1880 Eskilstrup
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FT1890 Eskilstrup

 

FT1901 Eskilstrup

 

Knud Christiansen (brugen af K og CH er nu helt tilfældig) er † den 20 maj i Torebro Eskilstrup og begravet den 26 maj 

1911 62 år gammel. 

 

 

Ja det er ret læsbart – altså død samme sted som født – 62 år gammel 

Knap så tydelig er dødanmeldelsesprotokollen: 

 

Folketidende 23 maj 1911 
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Folketidende den 31 maj 1911 

 

I navneregisteret til skiftprotokollen Falster Vestre Herred finder vi Knud som nr. 31 – med henvisning til folio 80. 

 

Og i folio 80 kan vi læse af Ane Margrethe sidder i uskiftet bo sammen med børn og en svigersøn efter en tilladelse af 7 

juni, ligesom der er gjort en boopgørelse som jeg dog ikke kan finde. 

 

Jeg tænker, at der ikke er grund til at forfølge Ane Margrethe gennem de mellemliggende folketællinger, da hun ved 

FT1930 i Eskilstrup Stationsby forsat er hos sin søn – benævnt bedstemoder og aldersrentenyder. 

 

 

Ane Margrethe Hansen er † den 25, begravet den 30 november 1939 i Eskilstrup – alderen er ikke opgivet, men den kan 

beregnes til 92 år 9 måneder og 7 dage – altså knap 93 år! 

 

 

Der noteres skifteretsanmeldelse 27 november Nyk. F. Skifteret – så den skal vi altså på rigsarkivet for at komme til at se. 
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Folketidende 27 november 1939 

 

Folketidende 4 december 1939: 

 

 

Vores morfar Marius har derfor med sikkerhed haft mange års muligt kendskab til sin bedstemor på mødrene side, mens 

hans kendskab til hans bedstefar har have været begrænset. 

Det er datteren Else Kirstine Christiansen Ψ 3 juli 1874 i Eskilstrup som vi er heldige at få til oldemor. 

Vi kan afslutte foreløbig med en huskeseddel: Vi må senere prøve at finde af hvilken gård det var som Peder Jørgen 

Christiansen ejede i Klodskov – og om han har ejet den ”hele” tiden. 
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KAPITEL III 

 

Vores Oldeforældre på morfars side. 

 

Der kommer måske et par trættende gentagelser, når vi nu forener oplysningerne fra kapitel I og II i 

denne fortælling, men nu bør der også begynde at dukke navne op som vi kan genkende, og vi kan 

sætte lidt fotos på. 

 

”Peder” og ”Else” 

Vores oldefar Niels Peder Jørgensen Ψ 17 oktober i Klodskov, døbt den 18 december 1868 i Ønslev 

 

 

Faddernes navn, stand og opholdelse: Mads Pedersens (Vægter)(Morbror) kone i Byskov = Ane Kristine Hansen, Peder 

Pedersen også Morbror m.fl. 
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Niels Peder er konfirmeret den 1 oktober 1882 i Eskilstrup Kirke (konfirmationerne gik på skift hver 2 år mellem Eskilstrup 

og Ønslev). Niels Peder er ”mg” af både kundskab og opførsel. Det gode ved konfirmationsoptegnelsen er at han er 

”hjemme” – dvs. han er hos forældrene på Klodskov Mark. 

 

Vi så også folketællingen tidligere: 

FT1880 Ønslev Klodskov 1 gård nr. 43

 

FT1890 Ønslev- Klodskov

 

Niels Peder er altså stadig ”hjemme” som 21-22-årig 

Vores oldemor Else Kirstine Christiansen Ψ 3 juli, døbt den 20 september 1874 i Eskilstrup 

 

 

Pige Bodil Nielsen i Eskilstrup bar barnet, Pige maren Kirstine Jensen i Stødstrup, Pige Trine Olsen Sullerup i Torkildstrup 

sogn, Ungkarlene Hans Peter Hansen og Niels Falentin Nielsen, begge af Eskilstrup 

Else Kirstine er konfirmeret den 30 september 1888 i Eskilstrup – også hun noteres som ”mg” af opførsel og evner. Hun 

noteres også som ”hjemme” i Eskilstrup – Thorebro(huse) – altså som 16-årig 
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Niels Peder og Else Kirstine bliver viet kort før jul den 17 december 1897 i Eskilstrup. Forloverne er de respektive fædre. 

 

Teksten er læsbar – og det interessante er at Niels Peder er ungkarl og gårdejer ”i Majbølle”. 

 

Jeg er ikke skrap til lægdsruller men jeg mener hans finder her i tilgangsrullen for lægd 196 (Ønslev) i 1886 

 

Den er sikkert omskrevet senere – for jeg mener det betyder af han i 1890 er klar til EK (Egentlig Krigstjeneste for (5) 

fodfolket – måske som H (trainsoldat eller hestepasser) – nummeret – ved jeg ikke hvad betyder. Han ser ud til at være mødt 

ved 24ende bataljon den 1 november 1890 og er hjemsendt 11 måneder senere den 3 oktober 1891. I de efterfølgende 

ruller ses han ikke at være genindkaldt igen. 

Herefter finder jeg ham i en omskrevet lægd 196 i 1897 – hvor han er flyttet til lægd 212 (Majbølle) 
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I lægd 212 kan vi så se rullen. Han er den 8/11 opført som kommet den 4/11 1897 fra 2-196 K 7 og senere flyttet til 195-Y-

17 

 

Vi finder Niels Peder Jørgen i lægdsrullen fra 1899 i lægd 196 Ønslev. Han ser ud til den 3 februar 1899 at være indført 

som kommet den 31 januar fra lægd 2-212-V-31 

 

Der er altså ræson i, at han ved vielse er fra Majbølle. Umiddelbart ville man jo tror han har været ude at tjene, men han 

står som gårdejer. Der er noget at forske i til senere.  

Else Kirstine kan vi huske fra sidste kapitel var hjemme i 1890, men ikke i 1901, så det stemmer jo, men spørgsmålet er 

selvfølgelig hvornår de flyttede til Froense Enge/Ønslev Vestermark. 

Vi ved jo vi skal finde familien på Froensevej 37 – mat19a, og 32d. KLJs bog om Ønslev har desværre ikke oplysning om 

hvornår Niels Peder har købt den, men lad os se hvad vi kan finde. Ønslevbogen noterer, at han havde den til 1949, men 

også at Carl Verner Jørgensen først har den fra 1969/1970 – der mangler altså 20 år? – eller er det en skrivefejl? 

For matr. 32d. kan vi se, at Niels Peder har haft det i hænde fra 1899-1911. matr. 32d. er et stykke jord som vi også mødte 

tidligere i Byskov – udlagt som 1/3 ”Eskebjerg Skov” – det kræver nok det fulde overblik og hele historien for at se hvordan 

jordene er stykket sammen. 

Meget stedkendte kan følge vejen gennem Ønslev på dette kort og finde 19a. (Froensevej 37) og så Skovstykket 32d. – og 

så se hvorfor det også var nævnt som ” Eskebjerggård/Eskemosegård” omkring vores familie da vi var i Byskov.  

(Find evt. ruten til Froense Enge ved at pejle ”Kirken” (Ønslev kirke) på kortet). 
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Lad os se hvor børnene er født – og så pejle os videre på den måde 

Niels Peder og Else Kirstine lå ikke på den lade side, lad os slå det fast. Her kommer hele serien – det er Ønslev 

Vestermark det hele bortset fra Otto. 

Otto Kristian Jørgensen Ψ 9 september Torebro Huse, Stødstrup Mark, Eskilstrup 1898 

Ellen Margrethe Jørgensen Ψ 21 september 1900  

Jørgen Knud Jørgensen 28 juli 1902  

Marius Johannes Jørgensen Ψ 11 marts 1904  

Anne Kirstine Jørgensen Ψ 27 februar 1906  

Hans Peder Jørgensen Ψ 22 december 1907 

Karen Marie Jørgensen Ψ 26 december 1909 

Astrid Cecilie Jørgensen Ψ 19 juni 1911 

Carl Verner Jørgensen Ψ 23 juni 1913 

Karla Valborg Jørgensen Ψ 8 marts 1915 

Karl Verner Jørgensen Ψ 29 april 1916 
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Familien som den så ud ca.1903 f.v. Otto, Jørgen, Ellen 

Vi tager børnene senere, men de fleste er jo nok med helt eller delvist i folketællingerne 
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FT1901 Ønslev

 

FT1906 

 

FT1911 

 

FT1916 

 



154 

 
FT1921 

 

 

Sølvbryllup 17 december 1922 

FT1925 

 

FT1930 
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FT1940 
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Guldbryllup 1947 

 

Børnebørn til Guldbryllup 1947 
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Niels Peder Jørgensen er † den 27 februar og begravet den 4 marts 1950 i Ønslev – Oldefar blev altså knap 82 år gammel. 

 

 

 

Folketidende 28 februar 1950 

 

 

Folketidende 8 marts 1950 

 

 

Optegnelsen noterer til senere brug Nykøbing F 28 februar 1950 som formentlig skifteretsanmeldelsesdato. 
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Af teksten fremgår også at Niels Peder er enkemand fordi Else Kirstine Christiansen er † den 26 og begravet den 29 

november 1949 i Ønslev. 

 

 

Skifteret- eller dødsanmeldelse Nykøbing F 28 november 1949 

Oldemor nåede dermed lige at blive 75 år gammel. 

 

 

 

Folketidende 28 november 1949 

 

Folketidende 30 november 1949 
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Historien slutter naturligvis ikke her, men den indeholder fra nu af oplysninger om Niels Peders og Else Kirstines børn – 

min morfars søskende -, og også til dels disse søskendes børn, og så er vi så langt oppe i nutiden, at disse oplysninger 

muligvis kan hænde at tilhøre privatlivets fred. 

Er nysgerrigheden imidlertid vakt, og findes der realistisk grundlag for at efterspørge resten af historien er man velkommen 

til at kontakte mig. 

Jeg har naturligvis også løse ender, og er der læsere til dette skrift som sidder med viden om familien både i fortid og nutid 

hører jeg gerne herom. 

Bernhard Christensen 

Gertrud Raskvej 11 

3900 Nuuk 

Grønland 

bernhardchristensen@hotmail.com 

Nedenfor her to slægtstavler for mine direkte aner i denne fortælling: 
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Direkte aner på morfars fædrene side. 

0 generation 

Bernhard og Hanne 

1 generation (1/1) 

Anne-Lise Jørgensen Ψ1935 Ønslev, Falster Nørre †2020 Væggerløse, Falster Sønder, gravlagt Væggerløse 

2 generation (1/1) 

Marius Johannes Jørgensen Ψ1904 Froense, Ønslev, Falster Nørre †1993 ”Nordfalsters plejehjem”, Nørre Alslev, Falster Nørre 

gravlagt Ønslev 

3 generation (oldefar) (1/1) 

Niels Peder Jørgensen Ψ 1868 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre †1950 Froense, Ønslev, Falster Nørre 

4 generation (tipoldeforældre) (2/2) 

Peder Jørgen Christiansen Ψ1821 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre †1908 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

Ellen Kirstine Pedersen Ψ1829 Byskov, Ønslev, Falster Nørre †1899 Klodskov Mark, Ønslev, Falster Nørre 

5 generation (4/4) 

Christian Jørgensen Ψ1786 Ønslev, Falster Nørre †1831 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

Ellen Kirstine Nielsdatter Sommer Ψ1787 Byskov, Ønslev, Falster Nørre †1858 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

Peder Hansen Vægter Ψ1794 Byskov, Ønslev, Falster Nørre †1865 Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

Dorthe Madsdatter Pille Ψ1801 Øverup (eller Falkerslev), Tingsted, Falster Nørre †1870 Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

6 generation (8/8) 

Jørgen Christiansen Ψ 1759 Klodskov, Ønslev; Falster Nørre †1831 Ønslev, Falster Nørre 

(E)lis(a)beth Christophersdatter Ψ1758 Ønslev, Falster Nørre † 1818 i Ønslev, Falster Nørre 

Niels Nielsen (Sommer) Ψ1749 Byskov, Ønslev, Falster Nørre †1809 Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

Maren Olufsdatter (Olsdatter) Ψ1753 Byskov, Ønslev Falster Nørre †1830 Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

Hans Nielsen Snedker Ψ antagelig ca. 1761 Ønslev, Falster Nørre †1833 Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

Kirsten Pedersdatter Ψ1767 Ønslev, Falster Nørre †1847 Ønslev, Falster Nørre 

Mads Larsen Pille Ψ1760 Øverup, Tingsted, Falster Nørre †1828 Øverup, Tingsted, Falster Nørre 

Maren Hansdatter Ψ ca. 1761 muligvis Øverup, Tingsted, Falster Nørre †1831 Øverup, Tingsted, Falster Nørre 

7 generation (14/16) (mangler Maren Hansdatters forfædre) 

Christian Jørgensen Ψ1721 ? †1785 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre, 

Dorthe Andersdatter Ψ1725 Eskilstrup, Falster Nørre †1791 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

Christopher Larsen (Lauridsen) Ψ1706 Ønslev, Falster Nørre †1778 Ønslev, Falster Nørre 

Kirsten Olsdatter Ψ1706 Ønslev, Falster Nørre †1779 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

2x Niels Hansen Snedker Ψ 1710 eller 1715 ? †1788 Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

Karen Hansdatter Ψ 1721 ?  †1802 Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

Oluf Hansen Ψ ? †1763, Byskov, Ønslev, Falster Nørre 

Anna Christensdatter Ψ ? †1763, Byskov, Ønslev, Falster Nørre  

Peder Larsen Humle Ψ ca.1747-1749 ? †1812 Ønslev, Falster Nørre 

Margrethe Pedersdatter Ψ ca. 1730 ? †1798 Ønslev, Falster Nørre 

Lars Madsen Pille Ψ1733. †1800 Øverup, Tingsted, Falster Nørre 

Anna (Ane) Andersdatter Ψ ca. 1725 †1795 Øverup, Tingsted, Falster Nørre 
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8 generation (12/32) 

Anders Pedersen Skrædder Ψ 1678-1680 ? †1741 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

Marie Jørgensdatter Ψ ? † ?. 

2 x Hans Nielsen Snedker Ψ ca. 1678 ? †1760 Klodskov. Ønslev, Falster Nørre 

Kirsten Rasmusdatter Ψ ca.1673 ? †1746 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

Mads Nielsen Sommer Pyndt Ψ ca. 1686 muligvis Nørre Ørslev, Falster Sønder †1745 Kraghave, Tingsted, Falster Nørre 

Anna Hansdatter Ψ ca. 1706 ? †1775 Bruntofte, Tingsted, Falster Nørre 

Laurits Hansen (Svan) Ψ1664 Ønslev, Falster Nørre †1723 Ønslev Falster Nørre 

Elisabeth Hansdatter Ψ ?(muligvis) 1659? †? (muligvis 1736) 

Ole Rasmussen Stopher Ψ1679 Vålse; Falster Nørre †1741 i Vålse, Falster Nørre 

Maren Hendrichsdatter Ψ ? formentlig Riserup, Nørre Vedby, Falster Nørre † 1744 Vålse, Falster Nørre 

9 generation (4/64) 

Hans Joenssøn Ψ ca. 1630 formentlig Ønslev, Falster Nørre †1680 Ønslev, Falster Nørre 

Bodil er Ψ ca. 1629 ?  †1711 Ønslev Falster Nørre 

Rasmus Jensen Stopher er Ψ ca. 1639 - muligvis Nørre Vedby eller Vålse Falster Nørre †1705 Vålse; Falster Nørre 

Maren ? Ψ ca. 1644 †1710 Vålse; Falster Nørre 
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Direkte aner morfars mødrene side. 

0 generation 

Bernhard og Hanne 

1 generation (1/1) 

Anne-Lise Jørgensen Ψ1935 Ønslev, Falster Nørre †2020 Væggerløse, Falster Sønder, gravlagt Væggerløse 

2 generation (1/1) 

Marius Johannes Jørgensen Ψ1904 Froense, Ønslev, Falster Nørre †1993 ”Nordfalsters plejehjem”, Nørre Alslev, Falster Nørre 

gravlagt Ønslev 

3 generation (oldemor) (1/1) 

Else Kirstine Christiansen Ψ1874 Eskilstrup, Falster Nørre † 1949 Froense, Ønslev, Falster Nørre 

4 generation (tipoldeforældre) (2/2) 

Knud Christiansen Ψ1848 Torebro, Eskilstrup, Falster Nørre†1911 Torebro, Eskilstrup, Falster Nørre 

Ane Margrethe Hansen Bruun Ψ1847 Eskilstrup, Falster Nørre †1939 Eskilstrup, Falster Nørre 

5 generation (4/4) 

Christian Knudsen Ψ1812 Lommelev, Nørre Kirkeby, Falster Nørre †1870 Eskilstrup, Falster Nørre 

Maren Andersdatter Ψ1811 Ønslev, Falster Nørre †1880 Eskilstrup, Falster Nørre     

Hans Hansen (Brun) Ψ1814 Oustrup, Eskilstrup, Falster Nørre †1853 Eskilstrup, Falster Nørre 

Maren Poulsdatter Ψ1821 Eskilstrup, Falster Nørre †1901 Eskilstrup Mark, Eskilstrup, Falster Nørre 

6 generation (8/8) 

Knud Andersen Holst Ψ1783 Bramdrup, Ødis, Nørre Tyrstrup †1833 Lommelev, Nørre Kirkeby, Falster Nørre 

Johanne Christiansdatter Ψ1788 Nørre Kirkeby, Falster Nørre †1864 Lommelev, Nørre Kirkeby, Falster Nørre 

Anders Pedersen Ψ1770 Tingsted, Falster Nørre †1846 Eskilstrup, Falster Nørre 

Else (Elsa) Hansdatter Skytte Ψ1785 †1840 Eskilstrup, Falster Nørre 

Poul Rasmussen Ψ1773 Ønslev, Falster Nørre †1822 Eskilstrup, Falster Nørre 

Margrethe Larsdatter Brun Ψ1778 Eskilstrup, Falster Nørre †1860 Eskilstrup, Falster Nørre 

Hans Pedersen Humble Ψ1786 Oustrup, Eskilstrup, Falster Nørre †1837 Oustrup, Eskilstrup, Falster Nørre 

Karen Hansdatter Ψ1777 Brarup, Falster Nørre †1842 Oustrup, Eskilstrup Falster Nørre 

7 generation (16/16) 

Christian Nielsen Ψ ? †1799 Nørre Kirkeby, Falster Nørre 

Bodil Olsdatter Ψ1760 Nørre Vedby, Falster Nørre †1820 Nørre Kirkeby, Falster Nørre 

Peder Andersen ”Degn” Ψ1736 formentlig Tingsted, Falster Nørre † ? 

Karen Jørgensdatter Ψ ca. 1733 ? † mellem 1787-1801 Tingsted, Falster Nørre  

Hans Rasmussen Skytte Ψ1746 Ønslev; Falster Nørre †1807 Ønslev, Falster Nørre 

Ellen Erichsdatter Ψ1752 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre †1826 Ønslev 

Lars Mortensen Brun Ψ1744 Nørre Alslev, Falster Nørre †1827 Eskilstrup, Falster Nørre 

Maren Pedersdatter Ψ1739 Nørre Alslev, Falster Nørre †1813 Eskilstrup, Falster Nørre 

Rasmus Rasmussen Brygger Ψ1745 Ønslev, Falster Nørre †1780 

Maria Jørgensdatter Ψ1748 Eskilstrup, Falster Nørre †1785 Ønslev, Falster Nørre 

Hans Helgersen Ψ1744 Brarup, Falster Nørre †1786 Lundby, Brarup, Falster Nørre 

Karen Pedersdatter Ψ ca. 1750 ? † ? 

Peder Pedersen Humble Ψ ca. 1753 formentlig Oustrup, Eskilstrup, Falster Nørre †1817 Oustrup, Eskilstrup, Falster Nørre 

Dorthe Hemmingsdatter Ψ ca. 1743 ? †1831 Eskilstrup Enge, Eskilstrup, Falster Nørre 

Anders Pedersen Ψ1747 Wraae, Lejrskov, Andst †1841 Bramdrup, Ødis, Nørre Tyrstrup 

Mette Hinrichsdatter Ψ ca. 1744 formentlig Trelde, Vejlby, Elbo †1839 Bramdrup, Ødis, Nørre Tyrstrup 
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8 generation (20/32) 

Ole Olsen Ræv Ψ ? †1763 Nørre Vedby, Falster Nørre 

Karen Rasmusdatter Æreboe Ψ1733 Nørre Vedby, Falster Nørre †1767 Nørre Vedby, Falster Nørre 

Erich Hansen Ψ ca. 1717 ? †1798 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre 

Anna Rasmusdatter Ψ ca. 1725-1728 formentlig Klodskov, Ønslev. Falster Nørre †1785 Klodskov, Ønslev, Falster Nørre  

Rasmus Mortensen Skytte Ψ 1714 ? †1778 Ønslev, Falster Nørre 

Anna Jørgensdatter Ψ1710 Ønslev. Falster Nørre †1791 Ønslev, Falster Nørre 

Peder Rasmussen Krøl Ψ 1713 ? †1795 Nørre Alslev, Falster Nørre 

Kirsten Jørgensdatter Ψ ? †1759 Nørre Alslev, Falster Nørre 

Morten Larsen Ψ ? †1767 Nørre Alslev, Falster Nørre 

Karen Pedersdatter Ψ ? †1757 Nørre Alslev, Falster Nørre 

Jørgen Povelsen Ψ1713 Vejringe, Åstrup, Falster Nørre †1786 Ønslev, Falster Nørre 

Maren Christophersdatter Ψ1713 muligvis Sørup, Eskilstrup, Falster Nørre †1782 Ønslev, Falster Nørre 

Rasmus Hansen Ψ1718 ? †1778 i Ønslev. Falster Nørre 

Bodil Povelsdatter Ψ ca. 1711 ? † 1785 Ønslev, Falster Nørre 

Helger Rasmussen Ψ ca.1708 (Alstrup, Kippinge), Brarup, Falster Nørre †1765 Brarup, Falster Nørre 

Johanne Michelsdatter ca. Ψ 1719 Brarup Falster Nørre †1802 Brarup Falster Nørre 

Hinrich Hinrichsen Ψ ? † ? formentlig Trelde, Vejlby, Elbo 

Met(te) Nielsdatter Ψ ? † ? formentlig Trelde, Vejlby, Elbo 

Peder Hansen Ψ ca. 1718 formentlig i Wraae, Lejrskov, Andst †1775 Ferup, Lejrskov, Andst 

Maren Andersdatter Ψ ca. 1717 muligvis Egholt. Lejrskov, Andst †1757 Ferup, Lejrskov, Andst 

9 generation (6/64) 

Rasmus Hansen Æreboe Ψ1710 Nørre Vedby, Falster Nørre †1780 Nørre Vedby, Falster Nørre 

Bodil Mortensdatter eller Olufsdatter Ψ ca. 1690 ? †1764 Nørre Vedby, Falster Nørre 

Ole ? Ψ ? † ? 

hustrus navn er ukendt †1754 Nørre Vedby, Falster Nørre 

Jørgen Lauridsen Brøgger Ψ ca. 1666 muligvis Øverup, Tingsted, Falster Nørre †1726 Ønslev 

Else Hansdatter Ψ1662 ? †1729 Ønslev, Falster Nørre 

10 generation (6/128) 

Hans Hansen Æreboe Ψ ? † ? 

hustru ukendt 

Hans Ψ ? † ?, 

Boeld Rasmusdatters Ψ ca. 1637 muligvis Brarup, Falster Nørre †1726 Ønslev, Falster Nørre 

Laurids Hansen Brøgger Ψ ? † ? 

hustru ? Christoffersdatter Ψ ? † ? 

 

 

 


