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FORORD
Inden for Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie har det
siden dets stiftelse i 1952 stået klart, at de gamle kirkebøger rummede et stof, der
i mange henseender kunne belyse landbefolkningens vilkår på en langt mere intim
måde end nogen anden kilde. En ganske særlig værdi måtte man tilskrive den lille
gruppe af kirkebøger, hvor præsten havde indskrevet de afdødes biografier. Disse
indeholder et vigtigt supplement og på visse punkter et nyttigt korrektiv til det bil
lede, man kan hente fra de samtidige tingbøger: fuldstændige levnedsløb fra et fast
afgrænset område overfor de skarpe glimt af personer og situationer, man kan
hente fra forhandlingerne på tinge.
I sine »Kirkebogsstudier« fra 1906 fremhævede Gustav Bang de »mønstergyl
dige biografier«, han havde fundet i de ældste kirkebøger fra Sørbymagle ved
Slagelse og Vonsild ved Kolding, og ofte hentede han sine bedste eksempler fra
disse to sogne. Udvalgets undersøgelse bekræftede, at netop disse kirkebøger ud
mærkede sig frem for alle andre, og man fandt, at biografierne fortjente at blive
gjort tilgængelige i deres helhed, og gik hurtigt i gang med at forberede en ud
givelse af begge.
Af Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup Kirkebøger 1646-1731 udsendes nu
selve biografierne som en første del, mens de udførlige noter og registre af prak
tiske grunde er blevet udskudt til udsendelse som en anden del, der forhåbentlig
snart kan følge efter. Ved udsendelsen vil Udvalget rette en varm tak til en række
fonds, der ved sine bevillinger har muliggjort forarbejderne og udarbejdelsen af
manuskript: L. Zeuthens Mindelegat, Carlsen-Langes Legatstiftelse og den RabenLevetzau’ske Fond. Udvalget føler også trang til at bringe tak for den lokale
interesse, der har givet sig udtryk i støtte fra Sorø Amtsråd og Sørbymagle-Kirkerup sogneråd. Endelig bringer Udvalget en ærbødig tak til Statens almindelige
Videnskabsfond, der har bevilget midler til værkets trykning.
I oktober 1962.

Aksel E. Christensen.

INDLEDNING
Sørbymagle sogns ældste kirkebog består af 147 blade i formatet 20,2 X 15,7 cm.
Heraf optages blad 81-85 af et mandtal af 1645 og blad 87-147 af biografier
over de personer, som er blevet begravet i Mads Proms præstetid. Hertil kommer
3 biografier af præstens børn. Det er denne del af kirkebogen, som hermed ud
gives, medens dåbsregistret 1646-1691, vielsesregistret 1646-1655 og trolovelsesog vielsesregistret 1656-1689 ikke er medtaget.
Da præsten Simon Christensen Torslev var død, udstedte provsten i Vester
Flakkebjerg herred Jacob Pedersen sammen med Hemming Christensen af Ro
sted, Hemming Pedersen af Bøstrup, Oluf Lauritsen af Bøstrup og Ødger Laurit
sen af Sørbymagle, der var udvalgt af menige sognemænd i Sørbymagle sogn, samt
Peder Jensen af Kirkerup, Jep Hansen og Jep Jensen af Lorup som kaldsmænd
fra Kirkerup sogn et åbent brev skrevet i Sørbymagle kirke søndag den 23.11.1645.
Heri gives til kende, at de til præst i Sørbymagle og Kirkerup sogne har udset
Mads Jensen (Prom), som har studeret ved Københavns universitet (iflg. universi
tetsmatriklen dimitteret 1638) på 3. års tid og på 5. års tid siden har tjent som
hører ved Slagelse skole, og de beder superintendenten Jesper Brochmand over
høre Mads Jensen, om denne kan findes duelig og skikkelig til kirketjeneste, og
siden skrive til lensmanden på Antvorskov Wenzel Rothkirck, at Mads Jensen kan
blive indviet og ordineret (brevet er afskrevet i Vester Flakkebjerg herredsbog og
trykt i V. Hostrup Schultz: Mads Jensen Prommus og hans descendenters histo
rie, 1900, s. 6-7). Mads Proms afstamning fremgår af biografi nr. 414 med note
og hans ægteskaber af biografierne 14 og 154 med noter.
Årsagen til, at Mads Prom påbegyndte en kirkebog, anfører han selv ved at
indlede kirkebogen med en afskrift af den kongelige ordre af 20.5.1645 til at føre
kirkebog. Biografierne er åbenbart fra først af udarbejdet for at kunne udregne
den dødes alder, men arbejdet må have grebet den pertentlige præst, således at
biografier også nedskreves, når alderen var kendt. Kirkebogen bærer præg af at
være omhyggeligt ført. Flere notitser viser, at kirkebogen da er ført fra dag til dag,
og der er kun få eksempler på brud i den tidsmæssige rækkefølge. Hvor der mang
ler oplysninger, er der ofte afsat plads til disse, og undertiden kan man se, at oplys
ninger er indføjet senere. Fejlskrivninger forekommer dog. Især kvindernes efter
navne er udsat herfor, idet disse ikke blev anvendt i daglig tale.
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Selv om Mads Prom som regel kun refererer kendsgerningerne, får man dog
et vist indtryk af hans personlighed og hans reaktion over for den triste tid, han
levede i, og man kan ane en kritisk holdning såvel over for love (biografi 8 og
535), som militærtjeneste (416) og Antvorskovs til tider hårde godspolitik (602).
Hans fortid som latinskolelærer afspejles i hans iver for skolegang, se således
biografi 22. At han var en idealistisk og godgørende mand, ses af biografier som
246, 322, 367 og 527, og det bekræftes af andre kilder. Da hans første hustru
var død, skænkede han således 5 alen vadmel eller dets sande værdi til en elev
i Skelskør skole og lovede at gøre det årligt, hvis han evnede det. Da han flyttede
ind i præstegården, fandtes der intet inventar, og ifølge Vester Flakkebjerg her
redsbog skænkede han 7 bøger, som overleveredes efterfølgerne, indtil bøgerne
blev solgt 1717.
At præstens økonomi ikke altid var lige god, fremgår måske af en boopgørelse
i lensregnskabet 1654-56. Ridefogden på Antvorskov Oluf Pedersen skød sig 1654.
Da hans bo blev opgjort, viste det sig, at han havde penge til gode hos adskillige
personer. Mads Prom skyldte ham således 9 daler, og for dette beløb havde præ
sten sat et broget skørt i pant. For 15 mark havde han pantsat en lille kobber
kedel og 10 tintallerkener, og ifølge et gældsbevis skyldte præsten ridefogden
endnu 18 daler og 4 skæpper byg.
I Gerhard Treschow: Danske jubel-lærere, 1753, s. 320, oplyses, at Mads Prom
berømmes som en sagtmodig, stille og god mand. »Han skal også have været en
antiqvarius og efterladt sig adskillige manuscripta, blandt andet et skrift kaldet
onoricriticon, hvilket salig biskop Bagger fik efter forlangende, men vides ikke,
hvor det siden er afblevet«.
At Mads Prom også har skrevet biografier over de begravede i annekssognet
Kirkerup, fremgår af biografi 605 og 627. Denne kirkebog er ikke bevaret.
Efter Mads Proms død 30.9.1688 er Sørbymagle kirkebog blevet ført videre
med en dårlig skrift, der står i stærk modsætning til Mads Proms pertentlige, men
meget lille skrift. Der er kortfattede begravelsesnotitser til 1691. Disse skyldes
sikkert Mads Proms kapellan siden 30.1.1674, svigersøn og efterfølger Iver Chri
stensen, der døde 1694.
Det er uvist, om Iver Christensen har anlagt en ny kirkebog, efter at Mads
Proms var udskrevet. Iver Christensen efterfulgtes som præst af Claus Bertramsen Buchwald, der døde 1709, hvorefter Jes Hannibalsen Jessen var præst i de
to sogne til sin død 1717. Der er ikke bevaret nogen kirkebog fra denne periode,
men at der i hvert fald i Claus Buchwalds tid er ført kirkebog, fremgår af et bilag
i amtsregnskabet 1708, hvori der refereres en sag mod en pige, Mette Nielsdatter
i Sørbymagle. Præsten havde under retssagen fremlagt udskrift af kirkebogen,
hvoraf det fremgik, at pigen havde født uægte børn 1699, 1700, 1703 og 1707.
Den 11.9.1717 blev Hans Hansen kaldet til præst. Han anlagde nye kirkebøger
for begge sogne, og som han valgte samme format som Mads Proms kirkebog,
således fulgte han også eksemplet med at skrive biografi over de begravede per-
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soner. Sørbymagle kirkebog indeholder 163 blade, hvoraf de udgivne levnedsløb
optager p. 85-111. Kirkerup kirkebog indeholder 93 blade, hvoraf p. 49-61 op
tages af biografier. Den 20.12.1730 blev Hans Hansen kaldet til præst i Skelby
og Gunderslev sogne, hvor han fra 1731 i en årrække fortsatte med at skrive
biografier. Derimod fulgte hans efterfølger i Sørbymagle og Kirkerup ikke for
billedet.
Hans Hansen førte sin kirkebog med omhu og sirlig skrift, men i øvrigt vidner
biografierne om, at Hans Hansen var en helt anden præstetype end Mads Prom.
I Skelby kirkebog har sønnen og efterfølgeren Henning Hansen skrevet en biografi
over faderen. Heraf fremgår det, at Hans Hansen var født den 27.10.1682 i Tisted
som søn af amtsforvalter Jens Hansen. Han blev dimitteret fra Vor Frue skole
i København 1703 og var på Borchs kollegium fra 1705 (sammen med den lidt
yngre Ludvig Holberg) til 1710, da han blev magister. Den 20.5.1711 blev han
(som brodersøn til etatsråd, oberzahlmester Ole Hansen, der som admiralens side
ordnede fandt døden på Iver Huitfelds skib »Dannebrog« 1710), ordineret som
skibspræst på flåden. Den 30.11.1714 fik han ordre til at prædike for den fangne
general Magnus Stenbock i Kastellet og efter dennes død for den arresterede krigscommissær von Platen (biografien er sammen med prøver på Hans Hansens kirke
bogsnotitser udgivet af Niels Stenfelt i Personalhistorisk tidsskrift 8. r, IV, 1925,
s. 52-66). Om Hans Hansens ægteskaber se biografi 682 med note.
At Hans Hansen ikke havde samme nære tilknytning til egnen som Mads Prom,
kan også mærkes på biografierne, ligesom man sporer overklassepræstens syn på
almuen. I øvrigt viser flere levnedsløb Hans Hansen som nidkær præst, se således
656, 813 og 841, hvor Mads Prom mere udmærker sig ved overbærenhed. Yder
ligere oplysninger om Hans Hansen findes i sønnen Henning Hansens selvbiografi,
der er udgivet i Personalhistorisk tidsskrift III, 1888, s. 305-333, og i Chr.
Hansens liv og levned, 1791. En prædiken holdt af Hans Hansen ved Roskilde
landemode 1751 er trykt i Sermones ad clerum, 6. samling, 1751, nr. 5.

Sørbymagle by bestod 1682 af 13 gårde, hvoraf den ene var præstegården, og
endnu en gårds jord blev drevet sammen med præstegården som en fæstegård.
Da Mads Prom havde fået kapellan, boede denne i præstegården, men drev fæste
gårdens jord. Byens gårde havde omtrent samme størrelse, nogle lidt over, andre
lidt under 6 tønder hartkorn. I krigsjordebogen af 1719 karakteriseres byen så
ledes: »Byens leilighed er ichon maadelig, deris jorder er skovjorder og skuffe
lige, ellers har de skiellig høebond og kand have fornøden gresning baade af felled
og overdrev, ligger i nervereisen af skoven til fornøden gierselhugst og hielp udi
ildebranden, mens mangler tørveskør, har nogle homlekuler«.
I biografierne vil man bemærke, at Rosted bys 11 gårde var eftertragtede. En
enkelt gård var på 15 tønder hartkorn, medens de øvrige gårde var på 7 og 8
tønder, og dertil kommer, at hver gård havde en lod af den nedlagte Engelstrup.
1719 betegnes byens forhold: »Byens leilighed er god, haver gode kornmarker,
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som sielden feiler, ligeledes tilstrekkelig høebond og gresning, baade af deris over
drev og felled, haver gierselhugst, ligger i nervereisen af skoven til ildebrand, haver
gode humlekuler«. Af Engelstrup var der et enkelt hus tilbage, som havde en
jordlod på godt 1 tønde hartkorn.
Bøstrup var en lille by på 6 gårde, der havde et tilliggende på omkring 7 tøn
der hartkorn. 1719 oplyses: »Byens ledighed er skieilig god, ligger ved skoven,
har god høebond og gresning af felled og overdrev«.
Kirkerup sogns byer var små. Selve Kirkerup by havde 8 gårde med vidt for
skelligt tilliggende. Slagelse hospital ejede en gård på 10 tønder hartkorn, medens
de andre gårde var på 2-4 tønder. Den ene gård tilhørte Kirkerup kirke. I krigsjordebogen af 1719 betegnes byens forhold således: »Byen falder ved skoven,
dets marcker er skovjorder, saendig og skuffelig, haver god høeauling og fornøden
gresning baade af felled og overdrev, haver gode homlekuler«.
Esholt by bestod af 6 gårde på 3-4 tønder hartkorn. 1719: »Byen ligger ved
skoven, har temmelig gode kommarcker, god høebond, gresning baade af over
drev og felled, haver og homlekuler og skiellig god ledighed«.
Lorup bestod kun af 3 gårde på 5-6 tønder hartkorn. Byen lå afsides adskilt
fra de andre byer af skov. 1719 siges om den: »Byen ligger udi skoven, deris
marker er skovjorder, haver god høebond og fornøden gresning af overdrevet,
gode homlekuler og frugthauger«.
I og uden for byerne lå et varierende antal huse, nogle med et mindre tillig
gende. Den tidligere hovedgård Skovsgård i Kirkerup sogn var på 11 tønder hart
korn. Den tilhørte Antvorskov, men dens beboere hørte ikke til bondestanden.
Om de enkelte gårde og de to møller henvises der til noterne.
Antvorskov ladegård var i 1600årene et af landets største landbrug, hvis store
marker krævede meget hoveri. Gårdene i Sørbymagle sogn var ugedagstjenere,
og også gårdene i Kirkerup sogn (bortset fra hospitalets og kirkens gård) gjorde
hoveri (sognepræsternes designationer over gårde, bol og huse 1657, i Danske
kancelli). I perioder var en del af gårdene imidlertid udlagt til andre godser.
I 1500årene var megen jord inddraget under Antvorskov, og det kneb åben
bart at holde på befolkningen. I brev af 27.7.1620 bestemmer Kristian d. 4., at
alle de bønder, som nu er eller herefter bosætter sig i Antvorskov len, men som
er født på andre af kongens og kronens len i Sjælland, må og skal frit bo og
bygge i Antvorskov len, og de må ikke tvinges til at flytte tilbage til fødestavnen.
Dette brev blev konfirmeret den 2.4.1667 (Johs. Steenstrup: Vornedskabet, Histo
risk tidsskrift 5. r., V, s. 107). Af levnedsløbene vil man dog se, at det især er
fynboer, som slår sig ned i de to sogne. I 1700årene vil der ofte i noterne findes
oplysninger om, hvorvidt en ny fæster er vorned.
Det værdifulde kildemateriale i Sørbymagle kirkebog er udnyttet af adskillige
historikere, men især af Gustav Bang i bogen Kirkebogsstudier 1906. Denne kan
anvendes som introduktion til læsning af denne udgave.
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Udgavens tekst er gengivet bogstavret, medens tegnsætningen er delvis ændret,
ligesom store og små begyndelsesbogstaver følger moderne praksis, idet erhvervs
betegnelser, der kan være tilnavne, dog gengives med stort begyndelsesbogstav.
Mads Proms tekst er præget af et stort antal forkortelser også af personnavne.
Disse er så vidt muligt opløst med hensyntagen til sædvanlig skrivemåde i kirke
bogen. De opløste forkortelser er markeret med kursiv med undtagelse af en række
hyppigt forekommende ord som datobetegnelser, anno, formiddag, middag, efter
middag, aften, født, død, salig, aetatis, -søn, -datter, prædiken, til kirken, ibidem,
circiter samt bynavne i sognene. Personnavne er opløst, når sammenhængen eller
mandtal tillader en identificering af personen. Romertal er erstattet af arabertal.
Tilføjelser uden for teksten, over eller under linien er flyttet ind i teksten, og det
indflyttede er markeret ved et særligt tegn <....>. Udgiverens oplysninger og
tilføjede ord er sat med kursiv i [. . . .]. Fejlskrevne ord er markeret med [!]. Hver
afdød biograferet person har fået et løbenummer sat i [. .], og dette nummer er
så vidt muligt indføjet i det indledende mandtal. Numrene benyttes også i noter
og registre.

Til slut rettes en varm tak til Landsarkivets personale for hjælp ved læsning
af vanskelige steder, og til stadsarkivar, dr. phil. Sigurd Jensen, der har været
tilsynsførende, for redebon hjælp og vejledning. Professor, dr. phil. Holger Friis
Johansen har været så elskværdig at læse korrektur på de latinske afsnit, der ofte
er skrevet med særlig lille skrift.
Ole Højrup.

COPIA AF KONGELIGE MAYESTETS MANDAT
TIL D. JESPER BROCKMAND,
BISCOP OVER SIÆLANDS STICT
Wi Christian den 4de af Guds naade etc. Vor synderlige gunst tilforn.
Wi bede Eder og naadigst ville, at I presterne vdi Eders sticht alvorligen til
holde, at de her effter holder rigtig kirke-bog, ved dag og datum, hvor mange i
deris sogne fødis, hvo der til fadder staar, og hvor mange aarligen tilsammen vies
og døer. Ville og naadigst, at I siden skal hafve god indseende med, at saadant
af dem effterkommis. Saa fremt nogen prest her vdinden forsømmelig findis, skal
hand der med hafve forbrudt sit kald. Der med skeer vor villie. Befalendis Eder
Gud.
Skrefvet paa vort slott Københafn den 20. maji anno 1645.
Vnder vort signet

CHRISTIAN

Catalogus, fortegnelse og mandtall
over mænd, qvinder, børn, tiunde, af boemænd, huusmænd, garfolk og inderster
effter øfrighedens befaling forfattedt anno 1645 og vnderskrefvet af sognepresten
hr. Simon Christensøn Thorslevio d. 4. junii (hand døede d. 1. novembris samme
aar) og det saaledis som da befantis ved aar og alder vdi Sørby og Kirkerop sogne.
ROESTÆD BYE
1. <11.> Hemming Christenssøn, sognefoget
og skovfoget, item kirkeværge, vdi alders
aar 60. [206]
Bodild Ibsdaatter Rahr 45. [73]
Karl Matths Knudsøn 24.
Peder Anderssøn 22.
Knud Hanssøn 20.
Peder Jenssøn 16.
Pige Karen Hansdaatter 13.
Margrete Jensdaatter 26.
[åben plads] Rasmusdaatter 24.

2. <10.> Jens Ibssøn 46. [392]
Børn Anders Jenssøn 14.
Christopher Jenssøn 10. [193]
Jep Jenssøn 6.
Hans Jenssøn 5.
Magdlene Jensdaatter 13.
3. <2.> Rasmus Hansøn 40. [97]
Chirsten Hansdaatter 30. [359]
Børn Karen Rasmusdaatter 13. [146]
Margrete Rasmusdaatter 8. [353]
Niels Rasmussøn 3. [160]
Maren Rasmusdaatter 7. [166]
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4. <3.) Jens Nielssøn 33.
Anne Hansdaatter 42. [21]
Børn Jens Søvrensøn 16.
Niels Jenssøn 1. [185]
Anne Søvrensdaatter 14.
Karen Søvrensdaatter 13. [468]
Karl Søvren Mortenssøn 36.
5. <4.> Morten Anderssøn 30.
Anne Nielsdaatter 27.
Børn Anders Mortenssøn 3.
Niels Mortensøn V2.
Bodild Nielsdaatter 2.
Pige Chirsten Jensdaatter 23.
Garfolk Hans Nielsøn {med andet
blæk: Teckemand) 84.
Karen Jacobsdaatter 50.
6. <5.) Niels Hanssøn {med andet blæk:
Møller) 44. [273]
Maren Berthelsdaatter 29. [32]
Børn Hans Nielssøn 7.
Maren Nielsdaatter 8.
Karl Jens Søvrenssøn 25.
Peder Knudssøn 16.

7. Oluf Jenssøn 39. [346]
Maren Andersdaatter 72. [19]
Tiunde Niels Jørgenssøn 24.
Johanne Jørgensdaatter 17.
8. Michel Hanssøn {med andet blæk:
Smid) 34.
Margrete Povlsdaatter 30.
Barn Oluf Michelssøn 3.
Tiunde Matths Hanssøn 18.
Hendrik Pederssøn 9.
Anne Pedersdaatter 17.
9. Hans Anderssøn 79. [83]
Anne Lavritzdaatter 70. [71]
Søn
Anders Hanssøn 29.
Tiunde Lavritz Pederssøn 4.
Gundel Pedersdaatter 20.
Garqinde Karen Hansdaatter 31.

10. <1.) Just Matthssøn 40. [376]
Johanne Hansdaatter 30. [24]
Børn Matths Justsøn 8.
Oluf Justsøn 4.
Niels Justssøn 2. [308]

Ellen Justsdaatter 10. [91]
Margrete Justsdaatter 7. [169]
Anne Justsdaatter 13 vger. [377]

11. <6.) Oluf Hanssøn 30. [503]
Birgitte Hansdaatter 35. [440]
Børn Hans Oluffsøn 5. [635]
Morten Jenssøn 10.
Karl Oluf Nielsøn, Soldat 30.
Gadehuus folck.
Hans Michelssøn, Smid 64. [67]
Maren Hansdaatter 60. [274]
Daatter søn Hans Pederssøn 11. [424]
Hans Nielssøn 40.
Voldborg Christensdaatter 31.
Børn Niels Hanssøn 9 vger.
Anne Hansdaatter 3.

Jens Lavritzsøn, Skræder40. [340]
Anne Søvrensdaatter 40.
Børn Lavrtz Jenssøn 4. [136]
Birgitte Jensdaatter 12.
Voldborg Jensdaatter 9.
Maren Jensdaatter 7. [199]
Johanne Jensdaatter 3. [132]

Hans Nielsøn {med andet blæk: Tecke
mand) 60. [22]
Karen Jensdaatter 48. [234]
Børn Niels Hanssøn 11.
Karen Hansdaatter 7.
Garqvinde Chirsten Hansdaatter 61.
NY-MØLLE
Jørgen Lavritzsøn, Møller 52. [333]
Karen Lavritzdaatter 49. [330]
Tiunde Rasmus Pedersøn 16.
Karen Lavritzdaatter 14. [175]

INGELSTROP HUUS

Peder Ibssøn 50. [215]
Karen Jensdaatter 44.
Børn Jep Pederssøn 12. [217]
Jens Pederssøn 4.
Appollonie Pedersdaatter 14.
Bodild Pedersdaatter 10.
Maren Pedersdaatter 8. [194]
Mette Pedersdaatter 1.
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BØRSTROP BYE
1. Hans Pederssøn 26. [236]
Dorothe Hansdaatter 36.
Børn Niels Pederssøn 11.
Hans Pederssøn 7.
Citzel Pedersdaatter 14.

2. Peder Hanssøn 41. [502]
Anne Lavrtzdaatter 40. [465]
Børn Hans Pederssøn 4. [637]
Niels Pederssøn 3.
Margrete Pedersdaatter 14.
Chirsten Pedersdaatter 12.
Maren Pedersdaatter 3 vger. [147]
3. Jørgen Lavritzsøn 50. [251]
Chirsten Pedersdaatter 80. [40]
Garqvinde Johanne Matthsdaatter 39.
[183]
Hendis daatter Anne Søvrensdaatter 9.
[177]

4. Oluf Lavritzsøn 60. [102]
Karen Jensdaatter 32. [38]
Dreng Niels Jenssøn 20.
Daatter Karen Olufsdaatter 11.
5. Hemming Pederssøn 70. [26]
Anne Hansdaatter 44. [262]
Børn Jens Hemmingssøn 14. [614]
Inger Hemmingsdaatter 8.
Johanne Hemmingsdaatter 3.
Anne Hemmingsdaatter 5.
Garqvinde Bodild Hansdaatter 39.
Børn Jens Hanssøn 5.
Anne Hansdaatter 9. [535?]
6. Peder Matthsøn 30.
Anne Lavritzdaatter 24. [514]
Tiunde Rasmus Matthsøn 15.
Karen Jensdaatter 12.

Gadehuus folck.
Matths Jesperssøn, Skræder 28.
Chirsten Christensdaatter 27. [381]
Barn Maren Matthsdaatter V2. [187]
Garqvznde Citzel Christensdaatter 64.
[5]

Morten Jenssøn 50. [314]
Mette Søvrensdaatter 60. [201]
Hans Nielssøn, Soldat, Kildemand 30.
Karen Gehrdsdaatter 29. [16]
Barn Oluf Hanssøn 5. [77]
Garqv/nde Karen Lavrtzdaatter 56.
{med andet blæk: i Niels Bo
mands huus)
Niels Mortenssøn {med andet blæk:
Hiulmand) 40.
Maren Jensdaatter 36.
Børn Christen Nielsøn 3.
Karen Nielsdaatter 14.
Magdlene Nielsdaatter 8.
Maren Nielsdaatter 7.
Garmand Peder Hanssøn {med andet
blæk: Lollik> 30.
Maren Oluffsdaatter 36. [324]
Børn Hans Pederssøn 4. [539]
Else Pedersdaatter 11. [519]
Jon Pederssøn 60. [2]
Anne Lavrtzdaatter 60.
Garqvznde Anne Pedersdaatter 30.
Niels Søvrenssøn, Jyde 40.
Anne Hansdaatter 36. [605]
Børn Hans Nielssøn
Karen Nielsdaatter [72]
Maren Nielsdaatter
Susanne Nielsdaatter
Johanne Nielsdaatter

Hans Ibsøn {med andet blæk: Clemendsøn) 46. [79]
Margrete Hansdaatter 48. [338]
Børn Hans Hanssøn 13.
Niels Hanssøn 8. [345]
Citzel Hansdaatter 4.
Matths Hanssøn, Soldat 40. [307]
Bodild Hansdaatter 40. [228]
Børn Hans Matthssøn 5.
Karen Matthsdaatter 6. [302]
Maren Matthsdaatter 3.
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SØRBY-MAGLE BY
1. <11.) Anders Jenssøn, cogncwien/o
Boemand 27. [430]
Citzel Hansdaatter 19. [390]
Børn Jens Anderssøn V2.
Citzel Andersdaatter 3. [116]
Garmand Niels Jenssøn {med andet
blæk: Bomand) 24.
Maren Jørgensdaatter 21. [235]
Barn Jens Nielssøn {med andet blæk:
7 vger).

2. <12.) Anders Nielssøn 45.
Karen Pedersdaatter 80.
Tiunde Christen Lavrizsøn 19.
Rasmus Hanssøn 13.
Karen Pedersdaatter 26.
3. <1.) Niels Pederssøn 26. [591]
Maren Søvrensdaatter 25. [205]
Tiunde Marqvor Pedersøn 24.
Maren Rasmusdaatter 19.
Garmand Søvren Nielssøn 50. [249]
Karen Jensdaatter 60.
4. <2.) Michel Anderssøn 35. [387]
Karen Saxesdaatter 31.
Børn Bodild Michelsdaatter 5.
Margrete Michelsdaatter 3.
Ellen Michelsdaatter 1. [1]

5. <3.) Hans Nielssøn 25. [522]
Anne Hansdaatter 16.
Pige Citzel Nielsdaatter 14.
Garfolk Hans Olufssøn [271]
Johanne [336]
Garqvinde Karen Jørgensdaatter {med
andet blæk under linien:
cognomento Vocters) 70.
6. <4.) Oluf Jenssøn, cogncwiento Boemand
40. [454]
Maren Rasmusdaatter 27.
Børn Jens Oluffssøn 3.
Niels Oluffsøn 4.
Lavritz Oluffsøn 6.
7. <5.) Hans Jesperssøn 38. [423]
Citzel Jensdaatter Kaarde 48.
Tiunde Jens Hanssøn 17.
Anne Christensdaatter 22.
Karen Nielsdaatter 10.

8. <6.) Peder Jenssøn 35.
Maren Matthsdaatter 36.
Børn Margrete Pedersdaatter 8. [133]
Maren Pedersdaatter 6. [145]
Citzel Pedersdaatter 3. [137]
Anne Pedersdaatter 1. [138]
Tiunde Jens Ibssøn 19.
Niels Nielssøn 10.
Garqvinde Anne Christensdaatter 70.
[18]

9. <7.) Niels Jørgenssøn 42. [500]
Citzel Olufsdaatter 50. [264]
Børn Lavrz Nielssøn 13.
Hans Nielssøn 9. [213]
Peder Nielssøn 5. [128]
GarqvzWe Maren Lavritzdaatter 64.
Garqvinde Anne Nielsdaatter 56.
Garmand Christen Nielssøn, Soldat 26.
[182?]
GarfoZÄ: Jens Nielssøn, Soldat 26. [207]
Maren Pedersdaatter 35.
Deris børn Citzel Jensdaatter 3. [13]
Karen Jensdatter 6. [43]

10. <8.) Ødger Lavritzssøn 58. [15]
Chirsten Lavritzdaatter 54. [305]
Børn Jens Ødkerssøn.
[aben plads]

11. <9.) Hans Jenssøn 36. [485]
Anne Jensdaatter 30. [449]
Børn Jens Hanssøn 5. [363]
Jørgen Hanssøn 3. [351]
Niels Hanssøn J/s. [157]
Maren Hansdaatter 7.
Tieniste dreng Rasrm/s Pedersøn 17.
12. <10.) Frantz Jenssøn 45. [367]
Karen Hansdaatter 33. [464]
Børn Hans Frantzsøn 10. [153]
Jens Frantzsøn 7. [162]
Niels Frantzsøn 4. [174]
Christen Frantzsøn 2. [140]
Margrete Frantzdaatter 14.
Chirsten Frantzdaatter 12.
Anne Frantzdaatter 5.
Maren Frantzdaatter V2. [134]
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Huusmand.
Søvren Jenssøn, Skovrider 50.
Maren Jacobsdaatter 33.
Børn Jens Søvrenssøn 2.
Kirsten Søvrensdaatter 10.
Margrete Søvrensdaatter 5.
Tiunde Jens Pedersøn 16.
Maren Christensdaatter 18.

RAPPENBORG HUUS
Niels Jørgenssøn 60.
Anne Rasmusdaatter 48.
Børn Rasmus Andersøn 10.
Jørgen Nielssøn 5.
Peder Nielssøn 3.
Peder Nielssøn 1.
Dorethe Nielsdaatter 6.

Gadehuusfolk.
Peder Olufssøn 34.
Chirsten Povlsdaatter, Jordemoder 46.
[254]
Garmand Peder Jenssøn 80. [87]
Hans hustru Inger Jørgensdaatter 59.
[291]

LOEROP BYE

Niels Hanssøn, Holm 24.
Garfolk, hans forældre Hans Nielssøn,
Holm 60.
Margrete Andersdaatter 70. [100]
hendis slegefred daatter Merthe Jør
gensdaatter, en vanvitting 40. [56]
hendzs slegefred daatter Abele Niels
daatter 8. [592]

Hendrik Anderssøn 40. [107]
Anne Andersdaatter 25. [472]
Barn Anders Hendriksøn. [151]
Garqvinde Citzel Jørgensdaatter 50.
[93?]
Barn Maren Hansdaatter 10.
Jens Pederssøn 70. [4]
Ellen Jørgensdaatter 60. [7]

Niels Ibssøn 60.
Karen Rasmusdaatter 33. [41]

Peder Anderssøn 60. [52]
Karen Jensdaatter 42.
Barn Kirsten Pedersdaatter 3. [126]
I kirkeladen, klocker.
Torkild Søvrenssøn 40. [358]
Johanne Jensdaatter 37. [357]
Børn Søvren Torkildssøn 4.
Karen Torkildsdaatter 9. [343]
Maren Torkildsdaatter 6.
Helvig Torkildsdaatter 1.

1. Jep Hanssøn, sognefoget, skovfoget og
kirkeværge 42.
Maren Pedersdaatter 40.
Børn Hans Ibssøn 18.
Frantz Ibssøn 15.
Andrees Ibssøn 13.
Jens Ibssøn 9.
Niels Ibssøn 7.
Karen Ibsdaatter 11.
Tienistepige Anne Knudsdaatter 20.
2. Jep Jenssøn 42.
Anne Pedersdaatter 36.
Børn Jens Ibssøn 13.
Niels Ibssøn 4.
Kirsten Ibsdaatter 10.
Anne Ibsdaatter 8.
Karen Ibsdaatter 2.
Margrete Ibsdaatter V2.
Karl Christen Lavritzsøn 18.
3. Frantz Hanssøn 28.
Lucie Nielsdaatter 50.
Børn Niels Pederssøn 13.
Matths Pederssøn 7.
Tienistepige Citzel Hansdaatter 19.

Huusmand.
Rasmus Olufssøn 53.
Bodild Christensdaatter 50.
Børn Oluf Rasmussøn 12.
Peder Rasmussøn 10.
Povll Rasmussøn 6.
Niels Rasmussøn 4.
Ellen Rasmusdaatter 13.

KIRKEROP BYE
1. Peder Jenssøn 70.
Tiunde Rasmus Ibssøn 17.
Peder Hanssøn 20.
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Johanne Pedersdaatter 20.
Karen Povlsdaatter 18.
Gyde Andersdaatter 8.

2. Lavritz Anderssøn 56.
Maren Hansdaatter 52.
Børn Wilhem Lavrzsøn 15.
Hans Lavrizsøn 12.
Niels Lavritzsøn 8.
Kirsten Lavritzdaatter 5.
3. Hans Pederssøn 36.
Inger Søvrensdaatter 29.
Børn Jens Hanssøn 2.
Karen Hansdaatter 6.
Lisebeth Hansdaatter 3.
Tienst-pige Anne Nielsdaatter 18.
O. H. i Kdrkerop Fortov fødd anno 1636.
4. Niels Anderssøn 40.
Ellen Nielsdaatter 40.
Børn Niels Nielssøn 4.
Anders Nielssøn 3.
Kirsten Nielsdaatter 8.
Garfolk Peder Jørgenssøn 50.
Maren Hansdaatter 50.
Børn Hans Pederssøn 5.
Jørgen Pederssøn 3.
Kirsten Pedersdaatter 9.

5. Anders Lavritzsøn 30.
6. Hans Olufsøn, cognomento Skytte 38.
Bodild Michelsdaatter 45.
Børn Oluf Hanssøn 11.
Niels Hanssøn 8.
Kirsten Hansdaatter 15.
Citzel Hansdaatter 13.
Karen Hansdaatter 5.
Johanne Hansdaatter 3.
7. Ingvord Mortenssøn 38. [413]
Ellen Christensdaatter 38. [557]
Børn Morten Ingvordssøn 13.
Hans Ingvordssøn 5.
Christen Ingvordssøn 2.
Anne Ingvordsdaatter 8.
Garfolck Hans Christenssøn, Jyde 36.
Johanne Nielsdaatter 40.
Børn Søvren Hanssøn 9.
Lavritz Hanssøn 3.
Karen Hansdaatter V2.

8. Niels Pederssøn, i Kirkegaarden 30.
Karen Hansdaatter, cognomen/o Amme
28.
Barn Hans Nielsøn 2.
Gadehuse, paa fortov.
2. Maren Nielsdaatter, cognomento Lock
70.
Daatter Anne Nielsdaatter 43.

1. Matths Pederssøn, Soldat, cognomenro
Klocker 38.
Børn Karen Matthsdaatter 12.
Anne Matthsdaatter 10.
Paa fortov.
Jens Anderssøn 52.
Bodild Nielsdaatter 50.
Børn Oluf Jenssøn 10.
Peder Jenssøn 6.

Matths Pederssøn 36.
Lucie Erichsdaatter 42.
Børn Christen Matthssøn 6.
Anne Matthsdaatter 10.
Maren Matthsdaatter 8.
Kirsten Matthsdaatter 2.

Hans Pederssøn, Soldat 28.
Anne Nielsdaatter 30.
Børn Jens Hanssøn 2.
Garqvwde Maren Hansdaatter 60.
Jørgen Hanssøn 60.
Citzel Nielsdaatter 60.

I kirkeladen.
Christen Pederssøn, Klocker 30.
Dorothe Olufsdaatter 70.

ESHOLT BYE
1. Christofer Christensssøn 42.
Bodild Jensdaatter 38.
Børn Karen Hansdaatter 15.
Dreng Christen Lavritzsøn 6.
2. Peder Olufsøn 44.
Maren Andersdaatter 42.
Børn Oluf Pederssøn 8.
Anders Pederssøn 5.
Hans Pederssøn 2.
Karen Pedersdaatter 6.
Garqv/rtde Anne Nielsdaatter 80.
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3. Niels Pedersøn 40.
Karen Christensdaatter 24.
GarqvzWe Margrete Pedersdaatter 80.
Garqvz/iJe Karen Pedersdaatter 28.
Barn Oluf Jørgenssøn 9 vger.

4. Jørgen Pederssøn 43.
Anne Pedersdaatter 38.
Børn Inger Jørgensdaatter 9.
Johanne Jørgensdaatter 6.
Ellen Jørgensdaatter 3.
Garfolk Peder Matthssøn 68.
Inger Hansdaatter 67.
Deris daatter Anne Pedersdaatter
(kagstrøgen) 35.
Børn Inger Nielsdaatter 9.
Margrete Michelsdaatter 3.
5. Hans Pederssøn 36.
Bodild Kallesdaatter 35.
Børn Matths Hanssøn 7.
Bodild Hansdaatter 13.
Karen Hansdaatter 7 vger.
Garmand Peder Kallessøn 30.
6. Christen Hanssøn 34.
Dorothe Svendsdaatter 32.
Barn Margrete Christensdaatter 6.
Tienstpige Anne Lavrizdaatter 22.

Gade huuse.
Morten Jenssøn {med andet blæk:
(Vefver)> 42.
Maren Olufsdaatter 31.
Børn Anders Mortenssøn 8.
Oluf Mortenssøn 20 vger.
Maren Mortensdaatter 6.
Citzel Mortensdaatter 3.
SNOGE MØLLE

Jørgen Hanssøn, Møller 29.
Børn Rasmws Anderssøn, stifsøn 8.
Maren Jørgensdaatter 3.
Tiunde Niels Jensøn, Soldat 26.
Maren Berthelsdaatter 40.
PAA SKOVSGAARD residerer
Captazn Peter von Steinberg med sin
hustru.
Hans folk, hannem tiener for kost og løn,
ere diße:
Karl Erik Ibssøn 28.
Piger Johanne Olufsdaatter 19.
Citzel [åben plads] daatter 16.
Karl Jens Pederssøn 24.
I det ny huus vden Skovsgaørd, kaldet Faareborg; nogle aar der effter afbrutt.
Niels Knudssøn 54.
Mette Jensdaatter 48.
Barn Kirsten Nielsdaatter 12.

BEGRAFFVEDE UDI SØRBY-MAGLE KIRCKE
ELLER OCH KIRCKE-GAARD,
Anno 1646.

Palme-søndag (22. martii).
[1]
Ellen Mickels daatter, Mickels Andersøns
i Sørby oc Karen Saxes daatters barn. Siug
aff werck-brød 1 aar oc 3/4 aar. Vaar 2 aar
gammel minder 6 vger. Døde 20. martji fre
dagen morgenen klocken 5.
Forældrene loffuer till kircken 1 rmk.
Paaskhe-afften, 28. martii.
[2]
Jon Pedersøn i Bøstrup, født i Kirckerup
aff Peder Nielsøn oc Margrete N. Hiemme
22 aar. Tient andre 13 aar. I ecteskab med
effterleffuersken Anne Lauritz daatter 26
aar. Afflet med hende 6 børn, alle døde.
Vaar siug aff vattersot 17 vger minder 2
dage. Fick sacramentedt. Døde langfredag
morgen klocken 6. Vaar 61 aar gammel.
Effterleffuersken loffuer till kircken 2 mk.
si. (Med andet blæk: Ført kircken 2 gange
til regnskab anno -45 oc -46.>

14. aprilis, tiisdag.
[3]
Barn Citzel Peders daatter, født i Bøstrup
den nat for palme søndag aff Peder Madtzsøn oc Anne Lavritz daatter. Siug 3 dage.
Døde maandagen 13. aprilis kl. 2 efftermiddag. Leffde 3 vger 2 dage.
Til kircken 1 rmk.
Tredie pindtze dag, 19. maji.
[4]
Jens Pedersøn (cognomento Aagesøn) i
Sørby. Født i Jydland ved Viborg aff Peder
Pedersøn oc Anne Jens daatter. Kommen
till Siæland i vngdommen. Her i sognet tient
adtskillige 13 aar. I ecteskab med efterleffuerske Ellen Jørgens daatter 34 aar. Afflet
6 børn, 5 sønner 1 datter, døde uden 1 søn.
Siug oc skrøbelig lang tid, ved sengen 8
dage. Berett 15. maji. Døde anden pindtzedag, 18. maji. Alderen vaar vngeferh 60 aar.

Effterleffuersken loffuer till kircken 1
rmk. (Med andet blæk: Ført dog til regn
skab oc faaed vden tvil paa skiffte 2 mk.)
4
Anno 1647.

Dominica invocavit, 7. martii.
[5]
Citzel Christens daatter, født i Sludtzstrup
aff ecte-forældre Christen Pedersøn oc Ellen
Ibs daatter. Hiemme 14 aar. Tient adtskillige
9 aar. I Kirckerup hos hendes faderbroder
4 aar. Afflet 1 barn uden ecteskab. Leffuet i
ecteskab med nu salige Jesper Svendsøn i
Bøstrup (som døde sammested 1640) udi 34
aar. Affledt med hannem 7 børn. Aff bør
nene ere døde 5 sønner 1 pige, igienleffuer 2
sønner. Encke haffuer hun været 7 aar. Siug
2 aar oc lenger. Till sengs 2. martii. Beret 5.
martii. Død 6. martii morgenen 7 slet. Alde
ren er hen ved 68 aar.
Sønnerne loffue till kircken 2 mk.

Dominica reminiscere, 14. martii.
[6]
Barn Jørgen Nielsøn, født i Bøstrup aff
ecteforældre Niels Jensøn Bomand oc Ma
ren Jørgens daatter Matthis dag oc da
hiemmedøbt. Bleff siug 9. martii. Død den
nat mellem den 13. oc 14. martii. Alderen er
2 vger 3 dage.
Forældrene loffue till kirken 10 ß.

16. martii, tiisdag.
[7]
Ellen Jørgens daatter, født i Sørby-Lille
aff ecte forældre Jørgen Nielsøn Maren N.
Hiemme 12 aar. Tiente andre 15 aar. Vdi
ecteskab med nu salige Jens Pedersøn 34
aar. Afflit med hannem her udi SørbyMagle 6 børn, 5 sønner 1 pige, alle døde
uden 1 søn. Encke 5 vger. Anden gang i
ecteskab med effterleffuendes Anders Berthelsøn 3 vger. Siug og skrøbelig nogen aars
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tid. Ved sengen 3 vger. Annammedt sacra
mentel aske onsdag 3. martii. Død maandagen 15. martii kl. 9. Alderen er vngeferh
62 aar.
Effterle//wende hosbonde loffuer till kircken 1 rmk.
2. aprilis, fredag.
[8]
Fattig tigge qvinde, ignota nobis et ano
nyma, født, som der sagdes, i Skielskør.
Haffde leffuedt nogen tid i Kiøge oc i ecteskab. Vaar geraden i fattigdom, oc effter
Kongelig Majestæts forbud om tiggere at
huse uden de sogne, de haffde leffuet udi,
bleff hun aff ingen annammedt. Torde oc
icke giffue sin siugdom tillkiende, paa det
hun icke gandske skulde udskydes. Døde
uden skrifftemaal 2. aprilis om morgenen i
Bøstrup.

5. aprilis, maandagen.
[9]
Anne Jens daatter, en fattig qvinde, født
i Judland i Aarhus aff gode oc ecte forældre
Jens Jensøn Skafterup Anne Niels daatter.
Opfødt en tid lang hiemme. Tient mange
gotfolk i Judland oc her i Siæland. Vaar
bleffuen meget skrøbelig. Forholt sig her i
sognet oc byen nogle aars tid meget skickelig
oc gudfryctig. I denne siste hendes siugdom
annammedt sacramentedt 1. aprilis. Døde
4. aprilis om afftenen med stor lengsel till
Himmerig. I sin alders 44. aar.
12. augusti, torsdag, Clara.
[10]
Barn Maren Oluffs daatter, født i Rosted
aff ecte forældre Oluff Hansøn oc Birgitte
Hans daatter anno -47 7. maji. Døbt dominica cantate. Været siug nogen vger, mest
3 vger. Døde den 11. augusti kl. 3. Vaar 14
vger gammel ringer en dag.
Forældrene loffue till kircken 1 rmk.
{Med andet blæk: Ført til regnskab ickon
16 ß.>

Dominica 16. post trinitatis,
3. octobris.
[11]
Barn Citzel Frandtz daatter, født i Sørby
aff ecte forældre Frandtz Jensøn oc Charen
Hans daatter. Leffde et halff aar.

Dominica 21. post trinitatis,
7. novembris.
[12]
En dreng Rasmus Pedersøn, født i Fyen
udi en by ved naffn Albierg aff forældre
Peder Jørgensøn oc Anne N. Vaar kommen
hid offuer till Siæland nærværende aar.
Tient Hans Nielsøn her i Sørby et halff aar
till S. Michaelis. Bleff siug aff blodsot for 10
vger siden. Bleff berett 23. septembris.
Døde fredag afften 5. novembris. Vaar hen
ved 16 aar gammel.
6. decembris, Nicolai dag.
[13]
Barn Citzel Jens daatter, født i Sørby aff
ecte forældre Jens Nielsøn Bødker oc Maren
Peders daatter. Haffde været siugt 4^2 aar.
Døde søndagen 5. decembris, dominica 2.
adventus.
Forældrene loffue till kircken 10 ß.
9

Anno 1648.
Den 14. februarii,
fastelavns maandag.
[J4]
Else Nielsdaatter, født udi Sørby-Magle
præstegaard anno 1613 den 6. martii aff
hæderlige oc fine forældre hr. Niels Madtzsøn Landtzgravio, sognepræst her simmested
[skal være: sammested], oc Maren Søvrensdatter. Optuct oc lærdt udi christelige oc
qvindelige øffuelser hiemme oc hos sine
frender oc venner, ja oc fremmede udi
Kiøbenhaffn, Kiøge, Nestved, Slagelse etc.
indtill anno 1638 21. januar. Da er kom
men udi ecteskab med Hans Nielsøn udi
Synderup-Synt/er, sognefoget, skovfoget oc
kirckeverge till Boeslund kircke, som døde
anno 164 [sidste tal mangler]. Afflede tili
sammen anonymum, Christian, [plads til
endnu et navn] (hvilcke ere døde) Matthiis,
fød anno -41 den 16. augusti kl. 10 formid
dag, Hans, født effter sin faders død anno
[aarstallet mangler]. Kom anden gang udi
ecteskab med hæderlig mand hr. Simon
Christensøn Thorslevio, oc sognepræst her
sammested anno -44, dominica [resten af da
toen mangler], som døde anno -45 den 4.
novembris. Afflede tilisammen en daatter
Helvig, født effter sin faders død anno -46
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dominica rogationum, 3. maj, t dag. Kom
tridie gang udi ecteskab med hr. Madtz
Jensøn Promo, sogne præst her sammested
anno -47 9. maj. Afflede ved hannem en
søn Servat, som bleff fød udi sin moders
siugdom for tiden anno -48 1. februarii.
Vdi denne hendes fructsommelighed vaar
hun bleffuen tung oc vansmectig oc hefftig
angreben 31. januarii, føde anden dagen,
bleff berett om morgenen tillforn, døde sa
lig den 5. februarii anno -48. Vale. Anno
aetatis 35 en maanedt mindre.
Den 2. martii, torsdagen.
[15]
Ødkier Lavritzsøn, født i Tiustrup aff
Lavritz Ødkiersøn oc Maren Oluffsdaatter.
Hiemme udi optuctelse oc arbeid till sit 25.
alders aar. Da kommen i ecteskab med
Chirsten Lavritzdaatter sin effterleffuerske.
Leffuedt med hende her udi byen oc boedt
34 aar. Afflet sammen 5 børn, 4 døttre oc 1
søn, 2 døttre ere døde. Leffde roligen oc
stille sin liffs tid med got rycte i kircken oc
uden fore. Bleff siug nu siste 9. februarii.
Berett 12. februarii. Døde natten mellem
tiisdag 29. februarii oc odens dag 1. marti
kl. 1 udi alders aar 59.
Effterleffuersken loffuer till kircken 1 sid.
Den 17. april, maandagen.
[16]
Charen Gertzdaatter, født i Fyen udi
Sønderse aff ecte forældre (hvor om vidner
hendes sogne vidne) Gert Michelsøn oc
Anne Pedersdaatter. Hiemme udi 8 aar, udi
Jydland hos sin moster intill sit 28. aar. Her
udi Siæland tient 1 aar. Vdi ecteskab med
Hans Nielsøn Kildemand, som effterleffuer,
udi 9 aar. Afflet med hannem 1 barn Oluff,
som leffuer. Siug lang tid. Berett ved sengen
10. martii, 11. aprilis. Døde 16. aprilis kl.
2 efftermiddag udi alders aar 38.
Effterle//wende hosbonde loffuer till kir
cken 2 mk. d.

Den 27. april, torsdagen.
[17]
Barn Servat Madtzsøn, født udi SørbyMagle præstegaard aff hr. Madtz Jensøn
Prom, sognepræst her sammested, oc Else
Nielsdaatter, som døde 5. dagen effter
denne sin søns fødsel, som vaar den 5. fe

bruarii, Agathæ, non Agathæ, och bleff hand
født kyndelmisse afften, den 1. februarii
kl. 8 formiddag. Leffde med ringe helbred
11 vger, 3 dage oc 14 timer. Døde natten
mellem den 21. oc 22. april kl. 10. Valete,
animæ desideratissimæ.
Den 17. maji, onsdagen.
[18]
Anne Christensdaatter, født vdi Flens
borg aff Christen Andersøn Brender oc
Chirsten Niels daatter. Hos sine forældre
hiemme oc her i landet till sit 23. aar. Da
kommen i ecteskab med salig Jens Frandtzsøn oc leffde med hannem 41. Afflede tili
sammen 10 børn etc. Døde den 16. maji.
Vaar 74 aar gammel.
Til kircken 1 rmk.

Den 6. junii, tiisdag.
[19]
Maren Andersdaatter, født i Rosted aff
ecte forældre Anders Hendricksøn oc Chir
sten Hendricksdaatter. Vdi sit 17. aar i ecte
skab med salig Hans Ibsøn Møller, kirckeverge her til kircken. Leffvet med hanrøm
her vdi Rosted 39 aar. Af flet sammen 11
børn. Siden atter i ecteskab med Oluff Jen
søn. Leffde med hannem 20 aar. Siug i
mange aar oc hiemme besøgt med det hellige
sacramente. Døde d. 5. junii -48. Vaar 76
aar gammel.
Effterleffvende mand oc sønnerne \offuer
til kircken 1 sid.
Den 13. julii, tirsdag.
[20]
Barn Voldborg Nielsdaatter, Niels Jensøns
Bomands i Bøstrup oc Maren Jørgens daatters daatter. Vaar 10 vger gammel oc 2
dage.
Till kircken 16 ß.

D. 7. augusti.
[21]
Anne Hansdaatter, født vdi Rosted aff
erlige ecteforældre Hans Ibsøn Møller oc
Maren Andersdaatter. Haffuer leffuet vdi
ecteskab med salig Søvren Hansøn 25 aar.
Afflet med hannem 13 børn. Anden gang
vdi ecteskab med salig Jens Jensøn noget
paa andet aar. Tridie gang vdi ecteskab med
sin effterleffuende mand Jens Nielsøn paa

24
fembte aar. Afflet med hannem 2 børn.
Vaar hen ved 46 aar gammel.
Loffver till kircken 4 mk. d.

Den 6. octobris.
[22]
Hans Nielsøn Teckemand, født i Kirckestillinge aff ecteforældre Niels Pedersøn oc
Charen Nielsdaatter. Leffuet her vdi sognet
oc omliggende sogne. Vdi ecteskab med
effterleffuende Charen Jensdaatter 21 aar.
Afflet sammen 5 børn, 2 døde, leffuer
endnu 2 døttre 1 søn, Niels, er satt till schole
oc er den første som effterat nu i mange
aar her i disse sogne ingen haffuer ladet sig
der till bevege, meste aff forældrenes for
sømmelse, som her om, nemlig deris børn
att lade vndervise, giør sig liden tancke,
proh dolor, endog her aff sognene for
mange aar siden ere nogle fødde, som siden
i boglige konster haffuer giort profect oc
kommen till præstekald. Imidler tid ønske vi
dennem lycke. Den salige mand vaar hen
ved 58 aar gammel.

Dominica 3. post trinitatis.
[23]
Dødfødt barn, Oluff Hansøns i Rosted oc
Birgitte Hansdaatters.
10
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Den 26. januarii, fredagen.
[24]
Johanne Hansdaatter, Just Madtzsøns hu
stru vdi Rosted, født ibidem aff erlige ecte
forældre Hans Andersøn oc Anne Lavritz
daatter. Kommen vdi ecteskab med bemelte sin hosbonde oc leffuet med hannem
17 aars tid. Afflet sammen 9 børn. Bleff
svag i barselseng den 2. januarii. Døde 25.
januarii. Vaar hen ved 37 aar gammel.
Den 10. martii, løffuerdag.
[25]
Barn Peder Nielsøn, født i Sørby-Magle
aff ecteforældre Niels Pedersøn oc Maren
Søffrensdaatter. Vaar 1 aar oc 10 vger
gammel.
Till kircken 1 slmk. {Med andet blæk:
Er icke kommen i kirkens regnskab.)

Anden paaschedag, d. 26. martii.
[26]
Hemming Pedersøn i Bøstrup, født i
Fodby aff ecteforældre Peder Hemmingsøn
oc Inger N. Haffuer boedt her vdi byen hen
ved 44 aar. Tvende gange gifft. 1. med
Chirsten Nielsdaatter vdi 15 aar. Afflet med
hende 10 børn, som ere alle døde. 2. med
Anne Hansdaatter, effterleffuersken, vdi 29
aar. Afflet med hende 9 børn. Hand vaar
en erlig, oprictig dannemand. Døde der
hand vaar 72 aar gammel.
Til kircken 1 sid.

Den 28. martii.
[27]
Barn Charen Jensdaatter, født vden ecte
skab i Olstrup af Jens Jyde oc Chirsten Chri
stensdaatter, som haffuer leffuet her vdi
sognet 1 aars tid eller noget. Vaar hen ved
2 aar gammel.
D. 30. martii, fredagen.
[28]
Barn Christen, født i Bøstrup aff ectefor
ældre Madtz Jespersøn oc Chirsten Chri
stensdaatter. Vaar halff aar gammel.
Till kircken 1 slmk.
D. 2. pindtzedag.
[29]
Dødfødt pigebarn, afflet i ecteskab af
Peder Christensøn oc Ellen Lavritzdaatter.
Till kircken 8 ß d. {Med andet blæk:
Icke kommet kirken til gode.)
D. 28. maj, maandag.
[30]
Barn Mette, født i Sørby aff ecteforældre
Thorckeld Søffrensøn Klocker oc Johanne
Jensdaatter. Vaar noget nær 2 aar gammel.
D. 12. junii.
[31]
Barn Peder, født aff ecte forældre i Sørby
Hans Jensøn oc Anne Jensdaatter. Vaar 3
vger gammel oc 4 dage.
Till kircken 1 slmk.

Den 2. augusti, torsdag.
[32]
Maren Berthelsdaatter, født i Fyen aff
ecteforældre Berthel Knudsøn i Roste oc
Maren Hansdaatter. Haffuer her vdi Rosted
leffuet i ecteskab med Niels Hansøn Møller
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7 aars tid. Afflede sammen et pige barn,
dødfødt. Vaar 32% aar gammel.
Till kircken 1 rd.
Dominica 12. trinitatis,
d. 12. augusti.
[33]
Dreng Lavritz Knudsøn, ectefødt i Ro
sted aff Knud Pedersøn oc Maren Lavritzdaatter. Døde aff blodsot. Vaar 12 aar oc
2% maaneder gammel.
Till kircken 10 ß. d. {med andet blæk:
som dog kirken inted faaed aff.)

D. 23. augusti, torsdag.
[34]
Barn Maren, ectefødt i Sørby aff Jens
Nielsøn oc Maren Pedersdaatter. Vaar 2
aar gammel minder 5 vger.
Till kircken 10 ß. d.
Den 18. decembris.
[35]
Birgitte Hansdaatter, ectefødt i Bøstrup
aff Hans Christensøn Ruus oc Lucie Ibs
daatter. Døde i stor armod oc ueformodende
død funden vdi Anders Hansøns bagoffn i
Rosted. Vaar hen ved 18 aar gammel.
12
i
Anno 1650.

Den 28. januarii, maandag.
[36]
Barn Johanne, ectefødt i Sørby-Magle aff
Frandtz Jensøn oc Charen Hansdaatter.
Vaar 9 maaneder gammel.
Till Kircken 8 ß d. {Med andet blæk:
Icke till regnskab ført.)

Den 29. januarii, tiisdagen.
[37]
Barn Maren, ectefødt i Sørby-Magle aff
Michel Andersøn, nu i Grønholt, oc Charen
Saxesdaatter. Vaar 1 aar oc 8 maaneder
gammel.
Till kircken 10 ß d. {Med andet blæk:
Icke i regnskabet.)

Den 9. februarii, løffverdagen.
[38]
Qvinde Charen Jensdaatter, ectefødt i
Rosted aff Jens Andersøn Bomand oc Merthe. I ecteskab i sit 20. aar med Oluff Lav
ritzsøn i Bøstrup. Leffuet sammen 17 aar.
Afflet 1 daatter. Vaar 37 aar gammell.
Til kircken 1 rdr.

Den 3. marti, qvadragesima.
[39]
Barn Maren, Justes salig daatter i Ro
sted. Afflet i Gimlinge aff Hans Nielsøn oc
Chirsten Pedersdaatter. Født i Rosted. Vaar
17 vger gammell.
Den 7. marti, torsdagen.
[40]
Qvinde i Bøstrup Chirsten Pedersdaatter,
født i Jydland aff Peder Pedersøn oc Cha
ren Nd. I Sieland siden sit 10. aar. I ecte
skab med Peder Mortensøn Rosted 36 aar.
Afflet med hannem 11 børn. Encke 4 aar.
I ecteskab anden gang med Jørgen Lavritz
søn i Bøstrup 26 aar. Vaar 86 aar gammell.
Til kircken 1 rmk. {Med andet blæk: Her
aff inted i regnskabet.)

Den 16. maji, torsdagen.
[41]
Qvinde i Sørby-Magle Charen Rasmus
daatter, født i Esholte aff Rasmus Hansøn
Soldat oc Anne Jensdaatter, ecte forældre,
nu vdi Eskilstrup. Haffde været i ecteskab
med salig Hans Espensøn 12 aar. Anden
gang med Niels Ibsøn 5% aar oc nogle vger.
Afflet 2 børn. Døde 15. maji -50. Vaar 38
aar gammel.
Til kircken 1 mk. d. {Med andet blæk:
Inted i regnskabet.)

D. 19. maji, søndagen.
[42]
Barn Madtz, født i Bøstrup aff ecteforældre Peder Madtzsøn oc Anne Lavritzdaatter. Vaar lige 13 vger gammell.
Til kircken 1 mk. d.
Pindtze afften.
[43]
Barn Charen, født i Sørby-Magle aff ecteforældre Jens Nielsøn Bødker oc Maren Pe
dersdaatter. Vaar 10 aar oc 6 vger gammell.
Til kircken 10 ß. d. {Med andet blæk:
Kircken fick inted. Vide anno -49 d. 23. au
gusti superiori pagina.)

Dominica 6. post trinitatis.
[44]
Barn Peder, født i Rosted aff ecteforældre Jens Ibsøn oc Charen Jacobsdaatter.
Vaar 2 vger oc 3 dage gammell.
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D. 9. septembris.
[45]
Barn Jens, født i ecteskab aff Oluff Lavritzsøn Veffuer oc Margrette Ibsdaatter.
Vaar 31 vger gammell.
Til kirken 1 mk. d. {Med andet blæk'. Der
aff kirken inted.>
D. 22. septembris.
[46]
Barn Christen, født i ecteskab aff Jens
Nielsøn Bødker oc Maren Pedersdaatter.
Vaar 16 vger oc 2 dage gammell.
Til kirken 10 ß. d. {Med andet blæk'. Der
aff kirken inted.)
D. 24. septembris, tiisdagen.
[47]
Qvinde i Sørby-Magle Ellen, født i Bierre
ved Skielschør aff ecteîorældre Niels Niel
søn oc Bodeld Pedersdaatter. I ecteskab med
sin effterleffuendes hosbonde Jacob Pedersøn 39 aar. Født 10 børn. Haffde været her
med sin hosbonde et aars tid. Vaar 60 aar
gammel.
Til kirken 1 mk. {Med andet blæk'. Kir
ken intedt.)
D. 1. octobris, tiisdagen.
[48]
Barn Chirsten, født aff ecteîorældre Tho
mas Christensøn oc Maren Pedersdaatter,
som da boede i Vollerup. Vaar 1 aar 7 vger
gammell.
Til kirken 10 ß. d. {Med andet blæk'. Kir
ken her aff intet.)
Item.
[49]
Barn Lavritz, født i Bøstrup aff ecteforældre Peder Hansøn oc Anne Lavritzdaatter. Vaar 3 aar oc 17 vger gammel.

D. 15. octobris, pridie Galli.
[50]
Fattig mand Niels Andersøn, født i Sneesløv i Førsløff sogn, vmge Lave Becks, aff
ecteîorældre Anders Nielsøn oc Ellen Hemmingsdaatter. Leffuet altid i eenlighed. Væ
ret her i sognet mange aar oc flittelig søgte
Guds huus oc ellers leffde wstraffelig. Vaar
hen ved 70 aar gammel.
Festo omnium sanctorum.
[51]
Barn Charen, født i Sørby-Magle aff ecte-

îorœldre Peder Jensøn oc Maren Madtzdaatter. Vaar 19 vger 4 dage gammell.
Til kirken 1 mk. d.
[52]
Huusmand i Sørby-Magle Peder Ander
søn, født i Sneesløv i Førsløv sogn, vmge
Lave Becks, aff ecteîorældre Anders Niel
søn oc Ellen Hemmingsdaatter. Haffde boedt
her vdi byen 18% aar oc leffuet i ecteskab
med Charen Jensdaatter Skomagers. Afflet
3 børn, 2 piger oc 1 søn. Vaar 68 aar gam
mel.
Til kirken 1 rmk. {med andet blæk', som
kirken icke fick.)

D. 6. novembris, onsdag.
[53]
Dødfød, naffnløs barn, Nielavs Reiffensteins Skovriders.
Til kirken 1 slmk.
D. 18. novembris.
[54]
Barn Maren, født i Rosted aff ecteîor
ældre Just Madtzsøn oc Johanne Hansdaatter. Vaar 4 aar gammel.
D. 8. decembris, løffuerdagen.
[55]
Barn Ellen, født i Vollerup aff ecteîor
ældre Hemming Andersøn oc Chirsten Rasmusdaatter. Vaar noget nær 7 aar gammel.
Til kirken 10 ß. d. {Med andet blæk'.
Kirken 0.)
D. 10. decembris, tiisdagen.
[56]
Fattig qvindfolck i Sørby-Magle Merde
Jørgensdaatter, født i Sørby-Magle vden
ecteskab aff Jørgen N. oc Margrete {med
andet blæk: Andersdaatter) Holm. Leffuet
mesten sin tid her i byen oc næret sig med
tiggeri. Afflet et hodings barn. Haffde liden
forstand paa det aandelig at skille fra det
timelig. Vaar aldrig tilladt til sacramentedt.
Vaar bleffuen nogle til 40 aar gammel.
D. 17. søndag post trinitatis.
[57]
Barn Anders, født i Sørby-Magle aff
ecteîorældre Torkeld Søvrensøn oc Johanne
Jensdaatter. Vaar 18 vger gammel.
22
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D. 3. februarii, maandagen.
[58]
Fattig barn till Morten Jensøns i Bøstrup.
Der siug med moderen kommen til huse.
Den 26. februarii, onsdagen.
[59]
Gammel qvinde, Charen Søvrensdaatter i
Sørby-Magle, født i Frølund aff Søffren
Jensøn Jyde oc Charen N. Boedt her i byen
med nu salig Jep Lavritzsøn Løsholt meer
end 40 aar. Været encke 10 aar. Afflet sam
men nogle børn. Vaar offuer 80 aar gammel.
Til kirken 10 ß. d. {Med andet blæk'.
Icke fremkommen.)
Den 24. martii.
[60]
Barn Charen, født i Bøstrup aff ectefor
ældre Peder Hansøn oc Anne Lavritzdaatter.
Vaar 7 vger gammel.

Den 21. maji.
[61]
Barn Anne, født i Sørby-Magle aff ecte
forældre Jens Ibsøn Huusmand oc Bodeld
Lavritzdaatter. Vaar 1 dag mindre 6 vger
gammelt
D. 5. junii.
[62]
Mand Niels Mortensøn, garmand till
Niels Pedersøns i Sørby-Magle, født i Syn
der Jelling aff Morten Nielsøn oc Margrete
Rasmusdaatter. Haffde siden boedt i Vollerup oc i Bøstrup. Leffuet i ecteskab med
Chirsten Christensdaatter oc Chirsten Niels
daatter {med andet blæk rettet fra'. Andersdaatter) 22 aar tillsammen. Siug 9 vger.
Berett den 3. maji. Døde d. 3. junii. Vaar
nogle aar gammel till 60.
Til kirken 1 slmk. < Med andet blæk:
Hvilcke oc er kirken fradød.)
Den 12. junii, torsdag.
[63]
Barn Jacob Jensøn, født i Rosted aff ecte
forældre Jens Ibsøn oc Maren Nielsdaatter.
Vaar paa 12. aar.
Den 28. novembris, fredag.
[64]
Barn Anne, født i Rosted aff ecteforældre
Morten Andersøn oc Anne Nielsdaatter.
Vaar 5 aar gammel.

D. 31. augusti, maandag.
[65]
Chirsten Ibsdaatter, Oluff Møllers hustru,
født i Ny-gaard aff Jep Pedersøn oc Jo
hanne Jensdaatter. Ecteskab med Oluff
Møller 11 vger. Døde i Rosted. Aetatis hen
ved 30 aar.
Til kirken 3 mk. {Med andet blæk: Her
aff ved kirkeregnskabet slet inted.)
8
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Dominica lætare, d. 28. martii.
[66]
Barn Ursula Pedersdaatter, født i Sørby
aff ecteforældre Peder Jensøn oc Maren
Madtzdaatter. Siug aff mesling oc kaalden.
Vaar 6 aar gammell ringer 2% vger.
Til kirken 1 slmk. {Med andet blæk: Kir
ken 0.)

Den 19. maji, odensdag.
[67]
Hans Michelsøn Smid i Roested, født vdi
Slagelse aff erlige ecteforældre Michel Han
søn Grydestøber oc Anne Grydstøbers.
Haffde leffuet vdi ecteskab med effterle/fuerske Maren Hansdaatter nogle aar till
40. Afflet sammen 13 børn, 3 drenge 10 pi
ger; 1 søn leffuer oc 2 døttre, de andre
døde. Boede 1 aar i Nestved, 2 aar i Hynge
i Finderup sogn, hen ved 40 aar her vdi
Roested. Vaar 76 aar gammell.
Til kirken 2 mk.

Dominica exavdi, 30. maji.
[68]
Barn Johanne Rasmusdaatter, født i Ro
sted aff ecteforældre Rasmus Hansøn Fynboe oc Chirsten Hansdaatter. Siug aff kaal
den 11 vger. Vaar 3*/4 aar gammell.
Til kirken 1 rmk.
Den 21. julii, odensdag.
[69]
Pige Anne Knudsdaatter, ectefødt i Bø
strup aff Knud Pedersøn Hugger oc Maren
Lavritzdaatter, nu boende i Rosted. Siug 8
dage aff blodsot. Vaar 18 aar gammell.
{Med andet blæk: Den første som aff den
grasserende blodsot denne sommer er henryct.>
Til kirken 1 slmk.
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Den 13. julii, Margaretæ.
[70]
Slegefrid barn, afflet aff Jørgen Ander
søn, tien Hans Due vdi Svenstrup, oc Charen
Christensdaatter. Vaar 7 vger gammell.
Døde aff blodsot.

Hendes søn Niels Jensøn i Fulebierg oc
daatter mand Thomas Hansøn, kirkeverge i
Haaslev loffuet til kirken 3 sldr. (Med andet
blæk: Der aff kirken ført til regnskab 1
rdr.)

D. 12. avgusti.
[71]
Qvinde Anne Lavritzdaatter, født i Vendtzløff aff ecteforældre Lavritz Kiældsøn oc
Margrete N. d. Kommen vdi ecteskab med
Hans Andersøn i sit 22. alders aar. Leffuet
med hannem i Sørby oc Rosted 54 (over
linien uden at det første tal er udstreget'.
52) aar. Født 11 børn, 4 drenge 7 piger.
Døde aff blodsott d. 11. avgusti. Anno
ætatis 76 (over linien uden at det første tal
er udstreget’. 84).
Til kirken 1 mk.

Den 18. avgusti.
[75]
Barn Bodeld, født aff ecte forældre Hans
Hansøn i Hyllerup oc Citzel Pedersdaatter.
Vdi sin moders siugdom forsend her hiid til
sin moder moder Dorethe Hans Pedersøns i
Bøstrup oc aff hende forskaffet til Engel
strup huus, hvor det er bleffven siugt aff
blodsot oc døde den 17. avgusti. Vaar 19
vger gammel.
Hans Pedersøn i Bøstrup loffuet til kir
ken 1 rmk.

[72]
Pige Karen, egteføJt i Sørby-Magle af
garfolk Niels Søvrensøn Jyde og Anne Hansàaatter, nu i Fuglesang (Fluesang). Døde af
pest og blodsott. Aetatis circiter 20 aar.
Den 16. avgusti.
[73]
Bodeld Ibsdaatter, født i Slagelse-Boe vdi
Slaglille sogn aff erlige forældre Jep Jensøn
Rhar oc Maren Hansdaatter. Vdi sit alders
24. aar, som var anno Christi [7]623, kom
men vdi ecteskab med Hemming Christensøn vdi Roested. Leffuet med hannem vden
børn oc liffs fruct 28 aar. Vaar fiin oc gudfryctig oc from mod fattige. Døde aff blod
sot den 13. avgusti kl. 6 formiddag. Anno
ætatis 52.
(Med andet blæk: Effter hende ført kir
ken til regnskab 1 rdr.)
Den 17. avgusti.
[74]
Anne Nielsdaatter, født i Vindinge aff
QCteforældre Niels Jensøn oc Anne N. d.
Vdi sit alders 24. aar i ecteskab første gang
med Jens Nielsøn Møller i Synder Jellinge
30 aar. Afflet sammen 9 børn, 4 drenge 5
piger. Anden gang troloffuet med Lavritz
A. vdi Spongager i Eegeby sogn ved Kiøge.
Hand døde før deris vielse. Tridie gang med
Jens Nielsøn i Rosted. Leffuet sammen 3^4
aar. Døde aff blodsott vdi alders 58. aar.

Item.
[76]
Barn Peder, født aff ecteforældre Niels
Søvrensøn Jyde i Fluesang oc Anne Hans
daatter. Døde aff blodsott. Vaar 26 vger
gammell.

D. 28. avgusti.
[77]
Dreng Oluff, født i Bøstrup aff ecteforældre Hans Nielsøn Kildemand oc Charen
Gertzdaatter. Siug aff blodsot 7 dage. Døde
hiemme wforvarendes, da forældrene vaar
i marchen. Vaar 12 aar 4 vger gammel.
Til kirken 10 ß. (Med andet blæk'. Som
kirken dog icke fick.)

Den 25. avgusti.
[78]
Bomand i Sørby-Magle Christen Lavritz
søn, født i Sørby-Magle aff ecteforældre
Lavritz Pedersøn Kaare, nu salig, oc Citzel
Jensdaatter. Haffde boedt her i sin fædrene
gaard siden forleden foraar. I ecteskab med
effteriefuerske Chirsten Hansdaatter 16
vger. Vaar siug aff blodsot 10 dage. Døde
d. 23. avgusti. Aetatis suæ 26 aar 29 vger
4 dage.
Til kirken 1 sldr.
Den 29. avgusti, dominica
11. post trinitatis.
[79]
Gammel, fattig huusmand i Bøstrup Hans
Clemendsøn, født i Sørby Lille aff ectefor-
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ældre Jep Clemendsøn oc Ellen Hansdaatter. Hiemme 7 aar. Siden i Bøstrup hos sin
forældre oc effter dennem leffuet oc boedt
her i byen i ecteskab med salig Bodeld Jens
daatter. Afflet med hende 1 barn, strax
døde. Dernest med efterle//tters£e Margrete
Hansdaatter 22 aar. Af flet 6 børn. Siug aff
blodsot 6 vger till oc fra. Døde d. 28. avgusti kl. 7 formiddag. Aetatis hen ved 71
aar.

Item.
[80]
Barn Maren, ectefødt i Sørby-Magle aff
Hans Nielsøn oc Anne Hansdaatter. Siug aff
blodsot 5 dage. Døde den 28. avgusti kl. 11
efftermiddag. Aetatis suæ 1 aar 4 vger.
Til kirken 10 ß.
Den 9. septembris.
[81]
Fattig barn født i Jydland ved Ringkiøbing i Brendgaard i Torste sogn aff ecteîorœldre Jens Christensøn oc Maren Niels
daatter. Kommen her offuer for 10 vger
siden. Nu for 8 dage siug her i byen aff
blodsot. Døde i Rosted den 8. septembris.
Barnet, ved naffn Niels, vaar 7 aar.

Den 3. septembris.
[82]
Dreng Madtz, ectefødr aff Peder Madtzsøn, cognomento Dannemand, nu SørbyMagle, oc Maren Andersdaatter, da væ
rende i Gimlinge. Siug aff blodsot 15 dage.
Aetatis 12 aar 12 vger.
Til kirken 8 ß. {Med andet blæk\ Icke til
kirken fremkommen.)

D. 20. septembris.
[83]
Hans Andersøn i Rosted, født i Rosted
aff ecteîorældre Anders Hendrichsøn oc
Chirsten N. d. Hiemme 30 aar. Boedt siden
i Sørby-Magle 30 aar, dernest i Rosted 32,
det siste aar vaar hand garmand i den
gaard, hand haffde oplat. Leffde i ecteskab
med sin hustru Anne Lavritzdaatter 62 aar.
Aflet børn imidler tid 11, 4 drenge 7 pige.
Siug aff blodsot ved S. Olai. Berett d. 25.
avgusti. Døde den 18. septembris afftenen
kl. 7. Aetatis 92.
Til kirken 1 mk.

Den 1. octobris.
[84]
Niels Lavritzsøn Drucken, født i Franckerup aff ecteforældre Lavritz Madtzsøn oc
Citzel Nielsdaatter. Hiemme 18 aar. I ecte
skab med 2 hustruer, den ene 15 aar oc
afflet 3 børn, den anden 18 aar oc afflet
8 børn. Haffuer boedt udi [aaben plads til
bynavn] oc været i velmact. Der effter fal
den i armod oc nu for 14 vger siden bleffuen
siug aff blodsott oc for 3 vger kommen
hid till Ny-Mølle til sin svoger oc syster
mand. Berett den 27. septembris. Døde den
30. septembris. Regnes att være 51 aar gam
mell.
Til kirken 1 rmk.

Den 7. octobris.
[85]
Fattig qvinde Maren Jensdaatter Frost,
født i Bøstrup aff ecteîorældre Jens Hansøn
oc Charen N. d. Leffuet vdi ecteskab i Bø
strup etc. med Peder Frost. Afflet nogle
børn. Siden hans død leffuet i armod. Døde
nu elendig oc vdmarteret aff blodsot. Anno
ætatis circiter 56.
19

Anno 1653.
Den 9. februarii. Obiit 4. februarii. [86]
Andreas Johannes Hafniensis, veterrimus
theologiæ et artium studiosus; filius doc
tors Johannis Albertii, episcopi qvondam
Siælandici, matre Catharina, cujus qvod reliqvum est nominis, lalet. Natus anno 1569
(qvo ipso decessit parens die 25. maji.).

Den 21. februarii, maandag.
[87]
Gammel garmand Peder Jensøn Muurer,
født i Hallager Magie aff Jens Madtzsøn oc
Chirsten H. d., ecteîorældre. Vdi ecteskab
med effterleffuerske Inger Jørgensdaatter i
43. aar. Afflet 10 børn, alle døde. Siug 5
vger. Berett d. 16. februarii. Døde den 19.
februarii. Vaar (effter sin regning) 92 aar.
Den 14. martii, maandag.
[88]
Barn, Michel Andersøns i Grønholt oc
Charen Saxesdaatters, naffn Anders. Døde
d. 12. martii effter 4 eller 6 timers anstød
aff pest, som siunes, thi det haffde spetter
offuerflødig. Aetatis 7 aar 4- 7vger.
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D. 13. martii, søndag oculi.
[89]
Barn naffn Anders, ectefødz aff Jens
Ibsøn i Rosted oc Charen Jacobsdaatter.
Aetatis 5 aar minder 6 vger.
Den 31. martii, torsdag.
[90]
Barn Birgitte, ecteføJt i Rosted aff Oluff
Nielsøn Kildemand (huusmand) oc Maren
Torkildsdaatter. Siug aff den kaalde 8 vger.
Døde den 30. martii. Aetatis 1 aar 14 vger.

D. 20. aprilis, odensdag.
[91]
Pige Ellen Justesdaatter, ectefødt i Ro
sted aff Just Madtzsøn oc Johanne Hans
daatter. Haffde tient nogen tid i Skovsøe.
Sagdes att være ilde tractiret aff fæesteren
[?] sammested. Forløb sin tieniste, hvor hun
haffde faaedt lit mad, vel hug. Bleff funden
død i Lammehaffuen. Bleff begraffuen,
effterat hun vaar siunet, effter ridefogdens
tilladelse (hvis zedel der paa, dateret d. 20.
aprilis.) Vaar paa 20. aar gammel.
D. [dato mangler] aprilis.
[92]
Barn Peder, ectefødr i Rosted aff Rasmi/s
Hansøn Fynboe oc Chirsten Hansdaatter.
Aetatis 2 aar 5 vger.
Til kirken 10 ß.

D. 5. maji, torsdag.
[93]
Qvinde Citzel Jørgensdaatter, født i Søerbylille aff Jørgen Nielsøn oc Maren N. d. I
ecteskab i Lundforlund med Jens Jyde 5
aar. Afflet 4 børn, alle døde. Atter i ecte
skab (effter att hun paa ny haffuer tient
andre 5 aars tid) i Søerby med Hans Nielsøn
20 aar. Afflet 4 børn, hvor aff 3 leffuer.
Encke 14 aar. Tridie gang i ecteskab med
effterleffuende hosbonde Hans Nielsøn Kil
demand i Søerby-Magle 4lA aar. Siug 8
dage aff pest, som siuntes, thi hun sagdes att
haffue hafft liigspetter. Berett d. 29. aprilis.
Døde d. 5. maji. Aetatis hen \ed 63 aar.
Til kirken 1 slmk. {Med andet blæk'.
Fick 0.>
Dominica lætare.
[94]
Barn, 5 vger gammel, Jørgen Lavritzsens
i Bøstrup oc Charen Lavritzdaatters.

Feria 3. pentecostes.
[95]
Slegefrid barn, y2 aar gammel, født i
Nesby ((Brahesg^ar^Z) aff Anne N. d., nu till
Christoffers i Rosted. Barnefader vdlagt
Christen Nielsøn Soldat, tient H. A. i Ro
sted.

D. 2. junii.
[96]
Hiemmedøbt barn Peder (aff jordemoderen), Niels Pedersøns i Sørby-Magle.

D. 27. avgusti.
[97]
Rasmus Hansøn Fynboe, bomand i Ro
sted, født i Fravde i Fyn aff ecteforældre
Hans Povelsøn oc Citze Oluffdaatter. I ecte
skab med effterleffuersken Chirsten Hans
daatter 26 aar. Afflet 10 børn. Siug d. 19.
avgusti. Beret den 24. avgusti. Døde d. 26.
avgusti. Aetatis 54 aar. Vaar from mand.
Til kirken 4 mk. d.

Den 15. novembris, tiisdag.
[98]
Johanne (Christoffers i Rosted) født i
Corsør aff Christoffer Lolle oc Anne N. d.
Moderen død i hendes barndom. Faderen
kom vd med kongelig flode till Hispanien.
Kom icke igien. Vaar hos Hans Piil i Cor
sør sin moder broder till sit 16. aar. Tient
siden i Slagelse Vnge[?]Kræmer[?]vdi 6 aar.
I Kiøbenhaffn 6 aar. Jep Nielsøn, borgemester oc raadmand i Slagelse, ellers bo
ende i Rosted 5 aar. Kom i ecteskab med
Lave Nielsøn Skreder ibidem. Leffuet sam
men vden børn 20 aar. Siden i ecteskab
med Christoffer Christoffersen. Leffuet
med hannem i Rosted oc Skovsøe oc vden
børn i 40 aar. Haffde leffuet vel med
mange fornemme gott folckes yndest oc
hver mands gode efftertale oc vidnesbyrd,
dog med wstadig lycke. Døde nu aff wlyckelig hendelse natten mellem begge S. Martini
dage vdi Esbierg, hvor hun paa veyen fra
Slagelse foer vild oc vaer aff kuld offuervunden. Anno ætatis 94. Men effter hendes
egen forrige beretning, som er rett, siunes
nogle aar ældre.
Til kirken 2 mk. d.
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Dominica 2. adventus.
[99]
Niels Jydes oc Anne Hansdaatters daatter
Charen, aetatis 20 aar circiter.

D. 16. decembris.
[100]
Margrete Hans Holms, wectefødt aff An
ders Kiældsøn, som siden vaar kircheværge
her i Rosted, da i Sibberup i Ørsløff sogn,
oc Maren Nielsdaatter. Tient got folck i
mange aar. Afflet vden veyen 6 børn. Siden
i ecteskab med neffnte Holm i 40 aar. Afflet
4 børn. Siug i otte dage. Berett. Døde d. 15.
decembris. Aetatis 76.
Til kirken 10 ß. (Med andet blæk'. Fra
kirken vd-døet.)
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Anno 1654.

D. 3. maji, bededag.
[101]
Barn Chirsten, Michel Andersøns i Grøn
holt oc Charen Saxesdaatters. Siug paa an
det aar. Vaar hart et 2 aar gammell.
Til kirken 10 ß. (Med andet blæk'. Kirken
fick 0.)
D. 8. maji.
[102]
Oluff Lavritzsøn i Bøstrup, født i Bøstrup
aff ecteforældre Lavritz Ibsøn oc Chirsten
Anders daatter. Gifft 1. med Anne Jensdaat
ter. Døde i barselseng. 2. med Charen Lav
ritzdaatter 19 aar. Afflet 6 børn, alle døde.
3. med Charen Jensdaatter Bomand [tallet
mangler] aar. Afflet 1 barn, leffuer. Lenge
siug. Berett festo ascensionis. Døde d. 6.
maji. Aetatis 74.
Til kirken 3 mk.
D. 27. octobris, fredag.
[103]
Pige Maren, ecteføt/f i Bruunemose aff
Peder Lavritzsøn oc Chirsten Jensdaatter.
Været hiemme oc [/?os] sine venner til nu.
Fra paasche hos Oluff Bomand, sin moderbroder, til S. Michaelis. Bleff siug vdi sin
sidste tieniste i Devitz-rød aff pest. Ført her
hid till Oluff Bomand. Døde paa 5. dag den
26. octobris. Aetatis 20 circiter.
Til kirken 1 mk.

Dominica 23. post trinitatis.
[104]
Dreng Christen Christensøn, født i Holstebroe aff Christen N. Snedker oc N. N. d.
Haffde borge mester paß med sig fra Holstebroe. Haffde tient her i byen 1 aars tid.
Kunde læse oc skriffue. Svag nogen tidlang.
Forlatt paa det sidste. Døde elendig i Hans
Bomands wdhuse. Aetatis circiter 15 aar.
4

Anno 1655.
Festo purificationis Mariæ.
[105]
Gammel mand Jacob Pedersøn, ecteføt/r
i Bierre aff Peder Smid oc Charen N. d.
Boede siden i annex præstegaarden ibidem
(hvor hand vaar fød). Vdi ecteskab med nu
salig Ellen N. d. afflet 10 børn, hvor aff 4
leffuer. Vaar her vdi byen oc vdi Rosted 6
aars tid. Lenge svag. Døde d. 1. februarii
ved middag. Aetatis circiter 78.

D. 7. februarii, bededag.
[106]
Dreng Christen, ectefødr i Rosted aff
Knud Pedersøn oc Maren Lavritzdaatter.
Bleff siug aff blodsot forleden aar. Siden
altid svag. Gick till seng Ned S. Michaelis
sidsr/orleden. Døde søndagen d. 4. februarii
ved 5 sier efftermiddag. Aetatis 14.
Til kirken 10 ß. (Med andet blæk'. Dem
fick dog kirken icke.)

D. 9. martii, fredag.
[107]
Huusmand i Sørby-Magle Henrick Ander
søn, født i Svarrevads Mølle i Døllefylle
sogn ved Saxkiøbing i Lolland aff ecteforældre Anders Nielsøn oc Maren Hendricksdaatter. Hiemme 25 aar. Tient salig Peder
Rasmusøn i Slagelse 1 aar, H. Holdst i
Vemmerløff 1 aar, hr. Bendix præst i Svinninge i Fyen 3 aar, Hans Pedersøn ibidem
4 aar, Michel Andersøn i Sørby-Magle 2
aar, Jens Jørgensøn i Gimlznge 1 aar. I
ecteskab med Anne Andersdaatter 13 % aar.
Afflet 2 drenge 1 pige, leffuer endnu. Svag
siden sidst forleden S. Oluffsdag 1 aar aff
svindesot. Berett d. 5. martii. Døde d. 7.
martii kl. 10. Aetatis 51 circiter.
Til kirken 1 slmk.
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D. 19. aprilis, torsdag.
[108]
Barn Gamaliel, ectefød/ i Sørby-Magle aff
Niels Pedersøn oc Maren Søvrensdaatter.
Lenge svag. Døde 2. paaschedag. Aetatis
1 aar 4- 14 dage.
Til kirken 1 slmk.

Festo circumcisionis -56.
[114]
Barn Johanne, ectefødr i Bøstrup aff Just
Madtzsøn, huusmand ibidem, oc Chirsten
Pedersdaatter. Siug nogle vger. Døde d. 30.
decembris -55. Aetatis 7 vger.
10

D. 9. maji, onsdag.
[109]
Barn Chirsten, ectefød/ aff Hans Jensøn
i Sørby-Magle oc Anne Jensdaatter. Lenge
siug aff kaalden. Siden svag. Døde d. 8.
maji kl. 11 % sie/. Aetatis 5 aar ringer
nogle faa vger.
Til kirken 10 ß.

Anno 1656.

D. 5. septembris, bededag.
[H0]
Barn Peder, ectefød/ i Sørby-Magle aff
Thomas Christensøn oc Maren Pedersdaat
ter. Aetatis 18 dage.
Til kirken 8 ß.

Festo S. Michaelis.
[Hl]
Barn Jørgen, ectefødz af Niels Bomand i
Bøstrup oc Maren Jørgensdaatter. Siug 1
maaned. Døde natten mellem d. 25. oc 26.
septembris. Aetatis 16 vger.
Til kirken 10 ß.

D. 22. novembris, torsdag.
[112]
Vngkarl Niels Christensøn, født i Jydland. Tient forleden sommer i Callundborg.
Haffde skudtzmanZ oc pas derfra. Tient i
Slagelse nogle vger. Tarsk hos Anders Bo
mand i Sørby-Magle 3 dage. Bleff siug aff
pest søndagen. Døde onsdagen kl. 10 for
middag. Aetatis 20 aar circiter.

D. 14. decembris, fredag.
[H3]
Barn Chirsten, ectefød/ aff Jens Nielsøn
i Rosted oc Dorothe Pedersdaatter. Altid
svag. Siug 2 dage. Døde d. 13. decembris,
Luciæ. (Paa hvilchen dag bleff begraffuen
oc nedsett vdi Biergby kirche salig hr. Chri
sten Hansøn, sognepræst ibidem, effter att
hans salige hustru Clara Andersdaatter 10
dage tilfome vaar begraffuen, begge døde
aff pest.) Vaar 11 vger 3 dage gammel.
Til kirken 1 mk.

D. 7. januarii, maandag.
[H5]
Barn Christoffer, ectefødr i Sørby-Magle
aff Anders lensøn Bomand ibidem, Citzel
Hansdaatter. Siug aff pest d. 4. januarii
morgen. Døde 6. januarii, Hellig 3 Konger
morgen. Aetatis 4 aar 4- 7 vger.
Til kirken 10 ß.
D. 17. januarii, torsdag.
[116]
Pige Citzel, ectefødr i Sørby-Magle aff
Anders lensøn Bomand ibidem og salig
Anne Pedersdaatter. Siug aff pest natten
mellem d. 12. oc 13. januarii. Døde d. 16.
januarii afften. Aetatis 13 aar oc 7 vger cir
citer.
Til kirken 16 ß.
D. 23. januarii, onsdag.
[117]
Pige Chirsten, ecteføJr vdi Halckevad aff
Søvren Hansøn Saffskærer oc Ellen Oluffsdaatter (nu boende vdi Grønholts huus).
Siug aff pest d. 20. januarii. Døde d. 22.
januarii kl. 1 efftermiddag. Aetatis 14 aar
ringer 3 eller 4 vger.
Til kirken 10 ß. {Med andet blæk'. Aff
denne mands huus med dette kom 6 lijg,
for hvilche med dette her tegnet bleff loffuet tilsammen 60 ß. Der aff fick kirken 0.)

D. 24. januarii, torsdag.
[118]
Barn Hans, ectefødt i Søerby-Magle aff
Anders lensøn Bomand ibidem oc Citzel
Hansdaatter. Siug aff pest d. 20. januarii.
Døde natten mellem d. 23. oc 24. januarii.
Aetatis 1 % aar 4- 6 vger.
Til kirken 10 ß.
D. 2. februarii, kyndelmisse dag.
[119]
Barn Charen, ectefød/ i Halckevad aff
Søvren Hansøn oc Ellen Oluffsdaatter (nu
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vdi Grønholt). Siug aff pest d. 28. januarii.
Døde d. 1. februarii om morgenen. Aetatis
2 aar 13 vger.
Til kirken 10 ß.

D. 4. februarii, maandag.
[120]
Qvinde Ellen Oluffsdaatter, ectefødz i
Fyen vdi Vissenbierg sogn aff Oluff N. oc
Hildeborg N. Hiemme till sit 20. aar. Kom
men hid till landet. Tient 3 aar. I ecteskab
med Søvren Hansø n, sin effterleffuende
mand. Leffuet med hannem i Sludstrup,
Halchevad oc nu vdi Grønholt 19 aar.
Af flet 10 børn, 3 sønner 7 døttre. Siug d.
30. januarii aff pest. Døde d. 2. februarii.
Aetatis circiter 42.
Til kirken 20 ß. [sammen med efterføl
gende]

Item.
[121]
Vng pige Johanne, ectefødz vdi Halchevad
aff Søvren Hansøn oc nu salig Ellen Oluffs
daatter. Siug aff pest d. 30. januarii afften.
Døde d. 2. februarii natten dereffter. Aeta
tis 10 aar 4- 7 vger.
Til kirken [20 ß sammen med foregaaende]
D. 6. februarii, Dorotheæ,
bededag.
[122]
Vng pige Hildeborg, ectefødz vdi Halche
vad aff Søvren Hansøn og nu salig Ellen
Oluffsdaatter. Siug aff pest natten mellem
d. 2. oc 3. februarii. Døde d. 4. februarii.
Aetatis paa 14. aar.
Til kirken 10 ß.
D. 7. februarii, torsdag.
[123]
Hiemmedøbt barn Anne, ecteføt/z aff Marqvor Pedersøn i Sørby-Magle oc Charen
Søvrensdaatter, født den 4. februarii kl. 2
efftermiddag. Døde natten mellem d. 6. oc
7. februarii kl. 1. Aetatis he/7 ved 59 timer.
Til kirken 10 ß.

D. 15. februarii, fredag.
[124]
Dreng Hans, ectefødz i Sludstrup aff Søv
ren Hansøn, nu i Grønholt, oc salig Ellen
Oluffsdaatter. Siug aff pest d. 12. februarii.
Døde d. 14. februarii. Aetatis 16 aar.
Til kirken 10 ß.

D. 1. martii, løffuerdag.
[125]
Barn Ingeborg, ectefødz i Tornborg sogn
aff forældre, nu salige Peder Michelsøn oc
Bodeld N. d. Værett hos sin mormoder
Citzel Nielses i Sørby-Magle. Siug oc død aff
pest d. 29. februarii. Aetatis 4 aar 31 vger.
Til kirken 16 ß. {Med andet blæk: Kir
ken fick O.>
D. 11. martij.
[126]
Chirsten Pedersdaatter, pige ectefødz i
Sørby-Magle aff Peder Andersøn (huusmand)
oc Charen Jensdaatter Skomagers. Siug aff
pest d. 8. martij. Døde d. 10. martij. Aetatis
[tallet mangler].
Til kirken 10 ß. {Med andet blæk: Kir
ken 0.>
D. 23. martij.
[127]
Barn Kirsten, ectefødz i Sørby-Magle aff
Jens Nielsøn (bødker) oc Maren Pedersdaat
ter Jydkone. Siug aff pest d. 20. martij.
Døde d. 22. martij. Aetatis 4% aar oc 2
dage.
Til kirken 8 ß. {Med andet blæk: Disse
8 ß oc 8 ß for et andet, vide infra, bleff
borte tilsammen aff kirkens nols [!]).
D. 25. martij.
[128]
Dreng Peder, ectefødt i Sørby-Magle aff
Niels Jørgensøn (bomand i Sørby-Magle) oc
Citze Oluffsdaatter. Siug aff pest d. 23.
martij. Døde d. 25. martii. Aetatis 14 aar.
Til kirken 10 ß. {Med andet blæk: Disse
bleff oc borte.)
D. 9. aprilis, odensdag.
[129]
Barn Peder, ectefødt i Sørby-Magle aff
Jens Nielsøn (bødker) oc Maren Pedersdaat
ter Jydkone. Siug aff pest mellem skiærtorsdag oc langfredag. Døde 3. paaschedag kl.
2 efftermiddag. Aetatis 1 aar 8 vger.
Til kirken 8 ß.
D. 16. aprilis, odensdag.
[130]
Dreng Lavritz (cognomenZo Ødkersøn)
ectefødt i Sørby (dog afflet vden ecteskab
aff Oluff Oluffsøn oc Anne Ødkersdaatter).

34
Leffuet mesten i Sørby-Magle hos sin mo
dermoder oc moderfader oc hans efterkom
mere till nu. Siug aff pest d. 12. aprilis om
afftenen. Døde middag d. 15. aprilis. Aeta
tis 16 aar 4- nogle vger.
Til kirken 10 ß. {Med andet blæk'. Disse
kom icke heller frem.)

D. 2. maji, fredag.
[131]
Barn Jochim, ecteføJz i Sørby-Magle aff
Hans Knoch oc Anne Nielsdaatter. Siug till
oc fra lang tid. Døde nu d. 1. maji. Aetatis
6 vger 1 dag. Døde aff pest, som siden
mercket bleff.
Til kirken 1 mk. {Med andet blæk'. 0.)
D. 3. maji, t dag, løffuerdag.
[132]
Pige Johanne, ectefødz i Rosted aff Jens
Lavrztøøn Skreder oc Anne Søvrensdaatter
(nu wdj Søerby). Siug aff pest d. 27. aprilis,
till sengs d. 30. aprilis. Døde d. 2. maji. Aeta
tis 13 aar 19 vger.
Til kirken 1 mk.
D. 4. maji, dominica cantate,
efftermiddag kl. 1.
[133]
Pige Margrete, ecteføJz i Sørby-Magle
aff Peder Jensøn i Sørby-Magle oc Maren
Madtzdaatter. Veil vnderviist vdj sin børnelæsning. Vaar vittig, flittig oc duelig. Siug
aff pest d. 30. aprilis morgen. Døde d. 3.
maji om aftenen. Aetatis 19 aar 21 vger.
Til kirken 1 mk.
D. 12. maji, maandag.
[134]
Lille pige Maren, ecteføJz i Sørby-Magle
aff Frandtz Jensøn oc Charen Hansdaatter.
Siug aff pest d. 10. maji kl. hen ved 10. Til
sengs ved middag. Døde d. 11. maji ved
middag. Aetatis 11 % aar oc nogle vger.

Festo ascensionis, d. 15. maji,
kl. 1 efftermiddag.
[135]
Lille pige Citzel, ecteføJr i Bøstrup aff
Peder Madtzsøn oc Anne Lavritzdaatter
(boefolck). Siug aff pest søndagen d. 11.
maji. Døde d. 14. maji kl. 3 efftermiddag.
Aetatis 9 aar 2 vger.
Til kirken 1 mk.

D. 17. maji, søndag kl. 1
efftermiddag.
[136]
Dreng Lavritz, ectefødz i Rosted aff
Jens Lavritzsøn Skræder oc Anne Søvrens
daatter (nu her i byen). Vaar stille, sactfærdig, dog flittig, tuctig, aff faae ord. Haffde
giort en god profect i læsen oc schriffuen
effter sin scholmesters vidnesbyrd oc an
dres. Siug aff pest d. 13. maji. Berett (hvilche første gang vaar) d. 15. maji ascensionis
kl. 9 efftermiddag. Døde d. 16. maji kl. 9
afftenen. Aetatis 15 aar oc hen ved 14 vger.
Til kirken 1 mk.
1. pindtzedag (d. 25. maji) efftermiddag
til afftensang.
[137]
Pige Citzel, ectefødz i Sørby-Magle aff
Peder Jensøn (bomand ibidem) oc Maren
Madtzdaatter. Siug aff pest d. 21. maji. Be
rett d. 24. maji. Døde samme dag kl. 5
efftermiddag. Aetatis 14% aar oc nogle
vger.

Item.
[138]
Pige Anne, ecteføt/z i Sørby-Magle aff
forbemelte forældre. Siug aff pest d. 22.
maji [udstreget: om aftenen samme tid]
morgenen efter som systeren om afftenen
før. Døde natten mellem [udstreget: tors
dag oc] fredag oc løffuerdag. Aetatis 13
aar nogle vger.
Item.
[139]
Lille pige Else, ectefødz i Sørby-Magle aff
forbemeZze forældre. Siug d. 22. maji tors
dag morgen. Døde d. 24. maji i dagningen.
Aetatis paa 5. aar siden omnium sanctorum.
[Z margen ud for de 3 søskende staar:]
Alle tre vdj deris børnelæsning frem for
deris jeffnlige hver effter sin alders maade
vnderviist, till med vdj huuset oc andenstæd
meget flittige oc till forældernes gaffn, det
de nu klagelig bekiænder.
Til kirken 2 mk.
Item.
[140]
Dreng Christen, ectefødt aff Frandtz Jen
søn oc Charen Hansdaatter vdi Søerby. Siug
aff pest d. 20. maji. Døde d. 24. maji pindtzafften kl. 4 efftermiddag. Aetatis 13 aar.
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Item.
[141]
Pige Charen, ectefød/ i Sørby-Magle aff
forbemelte forældre. Siug aff pest d. 20.
maji tiisdag. Døde d. 23. maji morgen.
Aetatis 10 aar oc omtrent 14 vger.
Item.
[142]
Lille dreng Lavritz, ectefødz i SørbyMagle aff forbemelte forældre. Siug aff
pest fredag afften d. 23. maji. Døde [ud
streget: løffuerdag] pindtzdag middag (kom
i kiiste med broderen). Aetatis 7 aar.

[/ margen ud for de 3 søskende staar:]
Syskende børn med de forige, dog icke
aff saadan hiertelag till børnelæsningen. El
lers vden last, oc forhindrett aff fattigdom,
att de icke er vnderviisst etc.
D. 31. maji, løffuerdag
efftermiddag.
[143]
Pige Maren, ecteføJz i Sørby-Magle aff
Hendrich Andersøn (huusmand ibidem, nu
salig) oc Anne Andersdaatter. Siug aff pest
2. pindtzedag d. 26. maji. Døde d. 30. maji
kl. 8 formiddag. Aetatis 9 aar 3 dage.
Til kirken 8 ß. {Med andet blæk: For
disse 8 ß oc 8 ß for et andet denne mands
fick kirken icke 1 ß. Vide pag. 19.)

D. 4. junii kl. 10.
[144]
Barn Madtz, ectefødr i Bøstrup aff Peder
Madtzsøn (bomand ibidem) oc Anne Lavritzdaatter. Siug maandag morgen d. 2. junii
aff pest, som hannem hefftig med legemens
store bevegelse betog. Døde d. 3. junii aff
ten halffgööercd 9. Aetatis suæ 2 aar 8 vger
omtrent.
Til kirken 10 ß. {Med andet blæk: Kir
ken fick 0.)
D. 5. junii, torsdag middag.
[145]
Pige Maren, ectefødr i Sørby-Magle aff
Peder Jensøn (bomand) oc Maren Madtzdaatter. Vaar arbeydsom oc flittig. Vel vnderviist vdj sin børnelærdom oc giort en god
forfremmelse. Siug d. 28. maji odensdag
nest pindtzhelligt aff pest. Døde d. 4. junii
kl. 8 formiddag. Aetatis 16% aar 7 vger.
Til kirken 1 mk.

Dominica 1. trinitatis
for prædichen.
[146]
Pige Charen, ectefødr i Rosted aff Ras
mus Hansøn Fynbo (nu salig) oc Chirsten
Hansdaatter. Hiemme hos sin k. moder
fader oc stiffader Christen Søvrensøn i Ro
sted til sit 18. aar. Tient Hans J. i Rosted 2
aar. Siden hiemme 2 aar. Siug aff pest d. 5.
junii. Døde d. 8. junii. Aetatis 22 aar.
Til kirken 1 mk.

Item.
[147]
Pige Maren, ectefød/ i Bøstrup aff Peder
Hansøn (bomand) oc Anne Lavritzdaatter.
Hiemme mesten altid. Siug aff pest d. 4.
junii mod afften. Døde d. 7. junii kl. 8 for
middag. Aetatis 11 aar oc 2 vger.
Til kirken [intet beløb anført].
D. 9. junii, maandag. NB. hr. Christoffer
i Skiørpinge.
[148]
Pige Citzel, ectefødr i Rosted aff Rasmi/s
Hansøn Fynbo (nu salig) oc Chirsten Hans
daatter. Siug aff pest d. 5. junii. Døde d. 8.
junii dominica 1. trinitatis vnder prædichen.
Aetatis 12 aar.
Til kirken 1 mk.
D. 10. junii, tiisdag efftermiddag.
[149]
Dreng Jens, ectefødr vdi Liunge aff Lav
ritz Oluffsøn oc Citzel Jensdaatter. Haffuer
været de 10 siste aar till oc fra hos sin syster
oc hendes mand Peder Madtzsøn i Bøstrup
oc tient ham. Siug aff pest d. 16. junii fre
dag afften. Døde natten mellem d. 9. oc 10.
junii. Aetatis circiter 20 aar.
Til kirken 10 ß.

Item.
[150]
Dreng Anders, ectefødr i Roschild aff
Lavritz Andersøn (cognomen/o Fischer) oc
Anne Lavritzdaatter, nu her vdi byen. Siug
aff pest natten mellem d. 6. oc 7. junii.
Døde d. 10. junii morgen tilig. Aetatis hen
paa 9 siden S. Martini.
Til kirken 8 ß.

D. 12. junii, torsdag middag.
[151]
Dreng Anders, ectefødr i Sørby-Magle aff
Hendrich Andersøn (nu salig) oc Anne An-
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dersdatter. Haffde vdi læsen oc schriffuen
giort en god profect oc vaar om hannem
god forhaabning. Siug aff pest d. 8. junii
søndag. Døde d. 11. junii afften. Aetatis
I2V2 aar 6 vger.
Til kirken 8 ß.

D. 13. junii, fredag.
[152]
Lille dreng Lavritz, ecteføJt i SørbyMagle aff Hans Jensøn Bomand oc Mar
grete Jørgensdaatter. Siug aff pest d. 10.
junii tiisdag afften. Døde d. 12. junii torsdag
middag. Aetatis 4 aar 24 vger.
Til kirken 8 ß.

Item.
[153]
Dreng Hans, ectefødt i Sørby-Magle aff
Frandtz Jensøn oc Charen Hansdaatter.
Hos forældrene indtill nu 5% aars tid hand
haffuer vde tient, oc nu sist sin moderbroder Anders Uansøn Rosted, hvor hand
bleff siug aff pest søndag d. 8. junii. Døde
torsdag d. 12. junii kl. 5 efftermiddag. Aeta
tis 21 aar 4- 2 vger. Haffde paa faa maaneders tid giort en merckelig god profect vdi
læsen oc schriffuen.
Til kirken 10 ß. (Kirken 0.>
D. 9. junii, maandag.
[154]
Barn Wolff Prom, ectefødz i Sørby-Magle
præstegård aff hr. Madths Prom oc Anne
Albertzdaatter Schrøder anno -53 en fredag
d. 26. augusti afftenen kl. 10 slet. Siug aff
pest d. 5. junii -56 torsdag middag. Døde
natten mellem d. 7. oc 8. junii. Begraffuen
mandagen nest effter (Humationis cæremonias administrante do/?™ Christophero
Johan/n Neoburgio, vicino et confessionario). Nedset i Sørby kirke mellem sacristidøren oc alteret. Vaar 2 aar oc 41 vger
gammel, det er 3 aar -4- 11 vger.
Paa sammested blef nedsett d. [tallet
mangler] julii anno -70
[342]
Barn Janus Samuel Prom, egtefødr i
Sørby-Magle prestegard d. 6. aprilis kl.
halfgaaende 12 midnats tid anno -70 af
fornæfnde forældre. Døde d. 17. julii -70
morgen kl. 4 15 minw/er. Aetatis 14 vger 3
dage 4 timer 3 qyarter.

[545]
Mette Maria Prom, fød i Sørby-Magle
prestegaard anno 1668 d. 6. septembris
maandag afften 7 minuter (circiter) for
6 slet af forbenænffte forældre. Været
hiemme til anno -82 d. 13. avgusti (lært
imidlertid noget at læse og skrifve, item at
knipple). Kom da vd til magister Sebastian
Lavrembergs familie paa Sore, hvor hen
hun af velbeme/te magister Lavremberg og
hans kæriste, sin moders mosterdaatter Ka
ren Schelderup, vaar begieret. Vaar der
siden d. 13. avgusti -82. Hos deris børn
som en syster. Nøed et got hiertelag og
vndervijsning til allehaande nyttelige øfvelser, Guds fryet, læsen og skrifven, syen,
knippling etc. og gaf om sig en god forhaabning om alle slags dyder. Hafd alle
deris yndest, som med hende omgickes, og
hun vaar kient af. Kom hiem til Sørby sine
sydskende at besøge d. 2. aprilis -83. Blef
siug (af pest som siunes) paaschedag anno
-83. Døde 3. paaschedag 10. aprilis kl. 2.
efftermiddag. Aetatis 14% aar 4 vger 4 dage
20 timer. Blef begrafven d. 18. april -83.

Esaias Wilhelm us Prom, fød i SørbyMagle prestegaard anno 1666 d. 30. aprilis
hora 11. ante meridzem af førnæffnde for
ældre. Lærde elementa literarw/n anno ætatis [åben plads] præceptore Iano Petri Digkio studioso (som vaar kommen hid fra
Gyrstinge prestegaard d. 13. octobris 1668,
recommenderet af hr. Glob Christensen).
Kom i Slagelse schole og sett i 1ste leetie af
rectore magistro Petro Bentzonio under hø
rer N. Frederiksøn Undalesio anno -78 d.
29. junii [skifte i blæk] til den 8. octobris
-78, da hand hiemme fik præceptorem Niels
Christensøn From, studiosum, hos hvilken
hand øfvede sig nogen tid lang. D. 27 octo
bris -81 fulde hand sin broder Gehrt over
til Nagschoe at komme vdi apotheker
disciplin vnder Georg/o Jensøn, apotheker
sammested. [Skifte i blæk] Vaar der til d.
2. aprilis -83. Kom hiem og taget i disciplin
hos apotheker Frederik Gerwulph i Callenborg d. 25. aprilis -83.

Albertus Recordatus Prommus, fød i
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Sørby-Magle prestegaard anno 1664 d. 22.
avgusti hora post mediam noctem dimidia
iisdem parentibus. Prima elementa literarum karsit sub præceptore domestico Jano
Digkio studiarø facto initio die 14. octobris -68 sociis institutionis fratribws Nicolao
Johfl/me Servato, Gerhardo Wolfio et Esaia,
item consobrino Gerhardo Mervilio. Anno
-76 die 4. septembris in 2. classem scholæ
Slaglarørta' introduces rectore magistro Pe
tro Bentzonio sub collega Canuto Mandio et
dein Johanne Johanms gravi præceptore, sub
qvo in 3. classem traduces eodem fero præ
ceptore continuavit, donee Soram translatas
die 21. octobris -78, ubi sub privata institutione avunculi sui magistro Samuelis Schroderi scholæ tum conrectoris et in ejusdem
contubernio vixit empto inter discipulos
scholæ alimento, qvo libero tandem factus
est (ex diplomate regio) die 25. julii -79, qvo
tempore in ordinariam scholæ disciplinam
receptws. [Skifte i blæk] Rectore magistro
Christiano Ørn sub collega tum tertiæ classis magistro Samuele Schrodero, qvi in conrectoratu illam etiam curabat, sed huic
post octimestrem gravissimum morbum die
20. junii -80 fato funeto consangvineus ejus
proximæ classis collega Johannes Toxotius
succedens, odium, qvo conrectorem vivum
aliqvandiu prosequutus fuerat, in nepotem
ejus discipulum, quod ipsi placuisset, derivavit, et vario injuriarum genere professaqve
adeo inimicitia ilium terruit, ut relinqvere
lautam alioqvin conditionem fructumqve e
Regia munificentia speratum coactws sit die
14. augusti -81. Die [åben plads] octobris
-81 [skifte i blæk] in scholam Hafniensem
se contulit, ubi sub collega 6tæ classis Hilario Hirnclavio haud parum profeeit. Die 29.
julii -82 in classem supremam translatus
est. Rectore magistro Petro Fossio, conrectore magistro Nicolao Biørnschovio, qvi il
ium impense amavit. Dimissus demum et
civitate academica donatus est anno -85
calendis julzzs rectore magnifzco doctore
O. Wormio medicinæ professore. Privato se
præceptori tradidit formandum eidem excellentiss/mo viro. Philosophicam in studiis at
testationem nactus die 13. martii -86 lavream deinde primam acqvisivit 15. juni -86

conferente celeberrimo viro domino Olao
Borrichio, professore mediemæ honorario.

[611]
Mansvetus Daniel Prommus ibidem, iis
dem natus parentibws anno 1661 die 2. sep
tembris hora vespertina 8 et 30 mino. Pri
mis elementis leviter imbutws in disciplinam
traditws est præceptori domestico Jano Dig
kio anno -68 in novembre. [Skifte i blæk]
Anno -75 12. avgusti in scolam Soranam
intromissws rectore magistro Christiano Ørn,
ubi primum in 3a classe collega Johanne
Toxotis locum nactus, translatas deinde in
rectoris classem anno [åben plads], ubi decedente magistro Christiano Ørn successo
rem ejus magis trum Johannem Wandalinum
aliqvot menses præceptorem habuit. Exacto
demum anno -81 in avgusto sexennio liberæ
mensæ, in scholam se contulit Slaglosanam,
ubi a rectore magistro Petro Bentzonio
susceptus anno 1681 7. septembris. Anno
autem 1682 in junio locum inter discipulos
supremum meruit, et in eo postqwam annuo
spatio æqvalibus bono exemplo præluxisset,
ad academiam Hafniensem luculento cum
testimonio dimissus est. Studiosorum in numerum relatus est [åben plads] anno 1683.
Indole erat incallida [!], ingenio præstanti,
memoria capaci eloqvio prompto et gravi.
Habitis aliqvot ex sacro suggestu orationibus avditorio valde placuit. Sed in medio
hoc cursu pergentem valetudo interpellavit.
Nam noxa in genu sinistro lapsu vel aliunde
accepta, chirurgis obnoxius factus est; qvorum ultra biennium (Slaglosæ avt in ædibus
parentum decumbens) vel inepta opera ludificatus vel crudelissimis manibus lancinatus
post impensarum ac virium jacturam contabuit. Obiit die 14. novembris anno 1686.
Aetatis suæ anno 25 mense 4 die 13 hora 11.
Gerardus Wolff Prommus ibidem, iisdem
natus parentibus anno 1660 die 26. februa
rii (dominico) hora 5 minute ante tertiam
matutinam. Anno 1664 in majo prima noscitare litterarum elementa coepit sub præ
ceptore domestico Jacobo Hemingio (qvi
anno [åben plads] tum schoZœ Marianæ supremus collega philosophiæ magister creatus
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est vir hebraice scientissimus). Anno 1667
20. septembris in scholam Slaglosianam introductus est. Rectore magistro Petro Fossio ubi inter discipulos infimæ classis præceptorem habuit Nicolaum Urbimontanum,
cognomento Prest, continuavit vero ad diem
29. avgusti -68 qvando valetudinis cavsa
domum receptus præceptore/72 accepit Janum Digkium.
D. 14. junii, løffuerdag.
[155]
Gammel karl Niels Willhelmsøn, ecteføJz
vdj Lundforlund aff Wilhelm Nielsøn Skræder oc Chirsten Jensdaatter. Hiemme til sit
8. aar circiter. Hos sin faderbroder Oluff
Nielsøn i Hyllested til sit alder 18. aar, hos
her Hans i Boeslund (nu salig) 1 aar, Oluff
A. i Lundforlund 1 aar, taarsk hos hr. Niels
i Haasløff (nu salig) 1 vinter, atter hos sin
faderbro Jer O\uff Nielsøn i Hyllested 1 aar,
hos attskillige vdi Skiælschiør 7 eller 8 aars
tid, paa Borreby taarsk 3 vinter, sin broder
Hans Vilhelmsøn i Eggitzløff-Magle 2 aar,
vdj Ny mølle her i sognet til oc fra [åben
plads] aars tid. Vaar flittig oc arbedsom, dog
wstadig i sind. Siug aff pest d. 11. junii sildig
afften. Døde d. 13. junii klocken 4 effter
middag. Aetatis circiter 52.
Til kirken 20 ß.

D. 15. junii, søndag.
[156]
Lille pige Bodeld, ecteføJz i Fyen vdj
Rønckeby aff Peder Mogensøn (nu salig)
oc Chirsten Andersdaatter, som for faa dage
vaar kommen hid med hende till steden till
Christoffers i Bøstrup, hvor hun er bleffuen
siug aff pest d. 12. junii. Døde d. 14. junii
kl. 4 efftermiddag. Aetatis 7 aar.
D. 19. junii, torsdag.
[157]
Dreng Niels, ecteføj/ i Sørby-Magle aff
Hans Jensøn (bomand ibidem) oc Anne
Jensdaatter. Siug aff pest d. 15. junii søn
dag midafften. Døde natten mellem d. 17.
oc 18. junii kl. 3. Aetatis 13% aar 5 vger.
Til kirken 10 ß.

Item.
[158]
Barn Christen, wectefødt i Biergby aff Pe
der Knudsøn (tiente ibidem, Knud P. Hiul-

mands søn i Rosted) oc Chirsten [åben
plads], nu amme i Slagelse. Barnet haffuer
værett hos faderens forældre i Rosted, hvor
det bleff siug aff pest d. 15. junii søndag kl.
1 offuer middag. Døde natten mellem d. 16.
oc 17. junii (maandag oc tiisdag). Aetatis
5/4 aar 5 vger.
D. 20. junii, fredag.
[159]
Pige Anne, ecteføJr i Hyllerup ved Sla
gelse aff Jens Rasmusøn oc Charen Anders
daatter (nu vdj Bøstrup). Siug aff pest nat
ten mellem d. 16. oc 17. junii. Døde d. 19.
junii. Aetatis 11 aar 6 vger.

D. 24. junii, Johannis Baptistæ
kl. 1 efftermiddag.
[160]
Dreng Niels, ecteføJf i Rosted aff Rasmus Hansøn Fynbo (nu salig) og Chirsten
Hansdaatter. Siug aff pest d. 21. afften.
Døde d. 22. afften. Aetatis 15 aar.
Item.
[161]
Dreng Hans, ecteføJr i Rosted aff for
bemelte forældre. Siug aff pest d. 18. junii.
Døde d. 23. junii. Aetatis 10 aar.
[For begged] Til kirken 2 mk.
Item.
[162]
Dreng Jens, ecteføJ/ i Sørby-Magle aff
Frantz Jensøn oc Charen Hansdaatter. Siug
aff pest vdj Wollerup (hvor hand tiente) d.
19. junii for dagen. Døde d. 23. junii kl. 7.
formiddag hos sine forældre i Sørby-Magle.
Aetatis 18 aar 11 vger.

D. 25. junii, onsdag kl. 1.
[163]
Qvinde Margrete, fød i Fyen i Hammers
løv vdj Særsløv sogn aff Jørgen Berthelsøn (siden borger i Slagelse, hvor hand anno
-52 døde oc effterlod en stor formue, som
hans søn, vecte født, dog siden aff faderen
ecte giort, arffuede) oc Maren Lavritzdaat
ter. Kom her till landet 14 aar gammel.
Tient vdi Nestved oc Oringborg 4 aar, i
Slagelse sin fader 1 aar, Søvren Byskriffuer
oc Nils Kagbager 5 aar, Hellig Geisthus 1
aar. I ecteskab med effterleffuende hosbonde Hans lensøn Bomand i Sørby-Magle
7 aar oc 11 vger circiter. Afflet børn 2
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drenge, hvor aff 1 død, oc 1 pige. Vaar
from, gudfryctig, taalmodig oc stille, dog
flittig. Siug aff pest d. 21. junii. Døde d. 24.
junii Johannis Baptistæ kl. 6 formiddag,
strax effter hun med stor andagt haffde an
nammet sacramentedt. Vaar hen ved 32 aar
gammel.
Til kirken 20 ß. {Med andet blæk'. For
dette liig oc 2 tilforn (vide d. 13. junj oc
19. junj hujus anni) vdloffuet tilsammen
40 ß, der aff kirken 28 ß.>

haffuer hafft siden 1 aar. Afflet 1 barn,
leffuer. Kommen till sognet oc er till Chri
stoffers i Bøstrup 14 dage siden. Siug aff
pest natten mellem d. 25. oc 26. junii. Døde
1. julii kl. 2 formiddag. Aetatis 34 aar.

D. 25. junii, onsdag kl. 3.
[164]
Karl Andrees Hansøn, tiente Christen
Søvrensøn nogle vgers tid. Bleff siug aff
pest d. 19. junii. Berett d. 21. junii. Døde
d. 23. junii. Om hans leffnett oc alder er
intedt bevist, som værd er att tegne.

Item.
[169]
Pige Margrete, ectefødf i Rosted aff Just
Madtzsøn oc Johanne Hansdaatter, nu salig.
Siug aff pest i Rosted til Anders Hansøns,
hvor hun tiente, d. 23. junii. Ført siden til
Bøstrup. Døde der d. 30. junii afften. Naar
15 aar gammel.

D. 27. junii, fredag
kl. 10 formiddag.
[165]
Barn Hans, ectefødr i Rosted aff Hans
Jensøn Fynbo oc Else Jensdaatter. Siug aff
pest d. 20. junii. Døde d. 26. junii før dag.
Aetatis 4 aar 8 vger.
Til kirken 12 ß. {Med andet blæk: Kir
ken fik 16 ß.>
D. 30. junii.
[166]
Pige Maren, ectefødz i Rosted aff Rasmus
Hansøn Fynbo, nu salig, oc Chirsten Hans
daatter. Vaar opfødt aff vngdommen hos
sin moders forældre, nu salig Hans A. i
Rosted oc Anne Lavritzdaatter. Været lidet
hiemme. Tient nogen tid Jens Søvrensøn i
Rosted. Bleff siug aff pest d. 28. junii kl. 10
formiddag. Døde d. 29. junii kl. 4. Aetatis
20 aar.
Til kirken 1 mk.

D. 1. julii, efftermiddag kl. 2.
[167]
Fattig qvinde Chirsten Andersdaatter, født
i Fyen i Reffninge aff ecteforældre Anders
Christof fersøn oc Maren Jensdaatter. Tient
i Rynckeby paa 2 steder fra sit 12. aar, till
hun er kommen vdi ecteskab med nu salig
Peder Mogensøn, som bode oc døde der
samesteds. Afflet 7 børn, hvor aff 2 leffuer.
Kommen her till landet 3 vger for jul med
sin anden mand Offe Hansøn, som hun

Item.
[168]
Barn Chirsten, ecteføJr i Bøstrup aff Jør
gen Lavritzsøn oc Charen Lavritzdaatter.
Siug aff pest d. 28. junii. Døde d. 30. junii
afften. Aetatis l1/^ aar.

D. 2. julii, festo visitationis Mariæ,
efftermiddag kl. 3.
[170]
Barn Hans, ectefødf i Gryderup ved Corsør aff Offe Hansøn och Chirsten Anders
daatter begge nylige offuerkommen fra
Fyen. Haffde her hos forældrene faa vger
leffuet oc nu vdi moderens affskeed bleffuen
siug aff pest. Døde i natt. Aetatis 10 vger.

D. 6. julii, dominica 5. post trinitatis
for prædichen.
[171]
Barn Elisabeth, ectefødz i Hyllerup vdi
S. Peders sogn i Slagelse aff Jens Rasmusøn
oc Charen Andersdaatter (nu garfolch vdi
Bøstrup). Siug aff pest d. 3. julii. Døde d.
5. julii morgen. Vaar 4 [maaneder] gammel
oc 22 vger.
D. 11. julii, fredag kl. 2.
[172]
Barn Hans, ectefødr i Rosted aff Anders
Hansøn oc Inger Christensdaatter. Siug aff
pest d. 8. julii. Døde d. 10. julii kl. 1 effter
middag. Vaar 2 aar ringer 9 vger.
Til kirken 8 ß.
D. 12. julii, løffuerdag kl. 1.
[173]
Dreng Jesper, ectefødr i Bøstrup aff
Madtz Jespersøn Skræder oc Chirsten Chri
stensdaatter. Siug aff pest d. 7. julii maan
dag afften. Døde d. 11. julii kl. 11. Aetatis
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10 aar -? 1IV2 vger. Vdi læsen oc schriffuen
giort effter alders maade god profect.
Til kirken 1 mk.

Item.
[174]
Dreng Niels, ecteføJ/ Sørby-Magle aff
Frandtz Jensøn oc Charen Hansdaatter.
Haffde mesten værett hiemme. Tient dog
lidet vdj præstegaarden, Klockestøber i Vollerup oc nu sist Anders Bomand vdi SørbyMagle, hvor hand bleff siug d. 6. julii af pest.
Døde hiemme hos forældrene d. 11. julii
kl. 8. Vaar 14 aar gammel oc 20 vger cir
citer.
D. 13. julii, søndag effter
middag kl. 2.
[175]
Qvinde Charen Lavritzdaatter, Jørgen
Lavritzsøns i Bøstrup, ectefød/ paa Stisnes
aff Lavritz Hansøn oc Maren Lavritzdaat
ter. Kom i barndom med sine forældre til
Aas i Glumsøe sogn oc effter forældrenes
død været i Nymølle her i sognet hos Jørgen
Møller sin frende 8 aar. Kommen i ecteskab
med Jørgen Lavrizsøn i Bøstrup. Leffuet
med hannem paa 5. aar. Afflet 2 børn, som
begge er døde. Hun bleff siug aff pest d. 8.
julii. Døde d. 12. julii kl. 1. Vaar circiter 28
aar gammel.

D. 15. julii, tiisdag kl.
[tal ikke anført}.
[178]
Dreng Anders, ectefødf i Sørby-Magle
aff Hemming Andersøn oc Chirsten Ras
musdaatter (nu vdj Bøstrup). Siug aff pest
d. 12./13. julii. Døde d. 14. julii kl. 6 effter
middag. Vaar 8V2 aar gammel.
Til kirken 1 mk.
D. 17. julii, torsdag
[179]
formiddag kl. 10.
Barn Maren, ectefødr i Rosted aff Hans
Jensøn Fynboe (homand) oc Else Jensdaatter. Siug aff pest d. 13. julii. Døde d. 16.
julii kl. 10 formiddag. Vaar 3 aar 3% vger
gammel.
Til kirken 10 ß.
Item, efftermiddag kl. 3.
[180]
Barn Chirsten, ectefødr i Bøstrup aff Jens
Rasmusøn (da garmønd till Peder Matthsøri)
oc Charen Andersdaatter. Siug aff pest (till
Hemming Andersøn) d. 14. julii. Døde d.
16. julii. Vaar 5/4 aar gammel.

Item.
[176]
Lille dreng Jens Rasmusøn, ectefød/ i
Skovsøe aff Rasmus Jensøn, nu salig, oc
Chirsten Pedersdaatter (cognomento Skovs),
nu her i meenigheden ecteviedt med Chri
sten Nielsøn. Siug aff pest d. 10. julii aff
ten. Døde d. 13. julii morgen. Vaar 7 aar 20
vger gammel.

D. 23. julii, onsdag middag.
[181]
Mand Hemming Andersøn, ectefødt i
Snesløff aff Anders Nielsøn oc Ellen Hemmingsdaatter. Haffde her vdi byen kommen
i ecteskab med etttexXeffuende Chirsten Ras
musdaatter oc leffuet med hende hen ved 27
aar. Afflet 8 børn oc boedt i midlertid i
Vollerup, Steenstrup {med andet blæk over
linien'. Fuglebierg), Søerby, Bøstrup, hvor
hand bleff siug aff pest d. 17. julii. Berett d.
19. julii morgen. Døde d. 21. julii sildig
afften. Vaar hen ved 50 aar.
Til kirken 20 ß.

D. 14. julii, maandag kl. 2.
[177]
Pige Anne, født i Rosted vden ecteskab,
afflet aff Søvren Mortensøn oc Johanne
Madtzdaatter. Værett mesten hos moderen
i Bøstrup. Tient nogle aars tid vdi Bøstrup,
vdi Slagelse oc nu sist Hemming Christensøn
vdi Rosted, hvor hun bleff siug aff pest d.
10. julii. Berett i Bøstrup (hvortZZZ hun vaar
ført) d. 11. julii. Døde d. 13. julii. Aetatis 20.
Til kirken 8 ß. {Med andet blæk'. Kirken
fik 0.)

Item.
[182]
Mand Christen Nielsøn (cognomen/o Bø
strup, haffde lenge værett soldat), ectefødt
i Søerby-Lille aff Niels Madtzsøn oc Anne
Christensdaatter (hvis fader Christen Christoffersøn Jyde, cognomento Gammel Chri
sten, haffde leffuett 127 aar. Boede oc døde
i Søerby. Sagde sig att haffue seet et slag
vdi Greffuens feyde staa paa Flackebierg
marck etc.) ForbemeZ/e Christen Nielsøn
haffuer værett mesten sin tid her vdi sog-
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nett. Kom i ecteskab med effterk//weni/e
Chirsten Pedersdaatter Schovs paasche sist
forleden. Tiente Hans Jensøn i Roested. Der
siug aff pest d. 18. julii. Berett d. 19. julii
afften. Døde d. 22 julii. Vaar hen ved 40
aar gammel.
D. 24. julii, torsdag.
[183]
Fattig qvindfolck Johanne Madtzdaatter
(cognomen/o Jægers), ectefødt i Galbierg vdi
Vissenbjerg [sogn, over linien rettet til:]
annex i Fyen aff Madtz Jensøn oc Anne
Hansdaatter. Kommen her til landet oc tient
vdi Haasløff, Crommerup, Vindinge præstegaard 8 aar. Værett siden oc tient her vdi
meenigheden 20 aar oc 11 vger. Afflet
imidlertid i Rosted en daatter n. Anne Søvrens. Begraffuen for hende d. 14. julii. Vaar
nu till væring hos Simon Kock i Bøstrup.
Bleff der siug aff pest d. 20 julii, søndagen
effteratt hun vdi kirchen haffde annammett
sacramentet. Døde d. 23. julii. Vaar hen
ved 50 aar.

julj) effter dem oc dette loffuet 3 mk,
hvilcke kirken faaed 0 aff.)

D. 26. julii, løffuerdag middag.
[187]
hille pige Maren, ectefødt i Bøstrup aff
Madtz Jespersøn Skræder oc Chirsten Chri
stensdaatter. Ved skolegang vnderviist vdj
læsen etc. till oc fra noget meer end halff
aar oc haffde giort en lovlig profect. Bleff
siug aff pest d. 22. julii. Døde d. 25. julii.
Vaar 11 % aar oc 3 vger gammel.
Til kirken 1 mk.
D. 28. julii, maandag kl. 1.
[188]
Dreng Jens, ectefødt i Bøstrup aff Hans
Ibsøn (cognomento Clemendsøn), nu salig,
oc Margrete Hansdaatter. Siug aff pest d.
25. julii fredag kl. 3 circiter. Døde d. 27
julii søndag kl. 10. Vaar 8 aar -=-11 Nger.

Item kl. 1.
[185]
Dreng Niels, ectefødr i Rosted aff Jens
Nielsøn oc Anne Hansdaatter (nu salig).
Hand haffde giort vdi læsen oc schriffuen
en god profect. Bleff siug aff pest d. 18.
julii. Døde d. 24. julii. Vaar 12 aar gammel
4- 3 dage.
Til kirken 20 ß.

Item.
[189]
Gammel qvinde Anne, ectefødt i Kalby i
Olstrup sogn j Hammers hærrett aff Peder
[plads til efternavn] oc Maren. Bleff opfødt
aff en velb. frue paa Sparresholm. Haffuer
værett hos hende oc tient sammested oc paa
Olstrup gaard saa veil som paa Raffnstrup
tilsammen saa meget som [plads til tal] aar.
Haffuer siden værett vdi ecteskab med sin
effterleffuende mand Peder [plads til efter
navn] Skræder 20 aars tid. Værett imidlertid
ilde liid oc saa viil berettes skeet wrett. Kom
hid med hannem for [plads til tal] aar siden
oc været hos Simon Kock i Bøstrup oc hans
hustru Anne, denne salige qvindes frencke,
hvor hun, da manden lenge haffuer [linie
skifte] lenge værett aff by, bleff siug aff pest
d. 21. julii maandag. Døde søndagen d. 27.
julii kl. [plads til tal] efftermiddag. Vaar
omtrent 64 aar gammel.
Simon loffuer til kirken 1 mk.

Item kl. 1.
[186]
Pige Anne, ectefødt i Bøstrup aff Madtz
Jespersøn Skræder oc Chirsten Christens
daatter. Siug aff pest d. 22. julii. Døde d.
24. julii. Vaar 4 aar gammel 6 vger 3 dage.
Til kirken 1 mk. (Med andet blæk: Aff
dette huus end 2 lijg (vide d. 12. julj oc 26.

D. 29. julii, S. Olai kl. 10.
[190]
hille pige Margrete, ecteføt/r i SørbyMagle aff Thomas Christensøn oc Maren
Peders. Siug aff pest d. 26727. julii. Døde d.
28. julii morgen. Vaar 11 aar gammel oc
hen ved 9 vger.
Til kirken 8 ß.

D. 25 julii, fredag effter
middag kl. 3.
[184]
Dreng Peder, ectefød/1 i Qvitzlemarck aff
Hans Nielsøn (nu salig) oc Chirsten Peders
daatter (nu i Bøstrup Just Madtzsøns hu
stru) Siug aff pest d. 17. julii. Døde d. 25.
julii før dag. Vaar 10 aar gammel 4- 10
vger.
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D. 30. julii, onsdag kl. 1.
[191]
Vng karl Niels, ectefødf i Sørby-Magle
aff Niels Jørgensøn oc Citzel Oluffsdaatter.
Vaar flittig, skickelig oc stille. Siug aff pest
d. 24./25. julii. Døde d. 30. julii morgen.
Vaar 21 aar 5 vger gammel.

børn sammen 6, hvor aff 2 leffuer. Siug aff
pest fredag d. 22. avgusti. Døde d. 25./26.
avgusti natten kl. hen ved 2. Vaar hen ved
33 aar gammel. Stille, gudfrytig, dydig, taalmodig.

D. 1. augusti kl. 10.
[192]
Hiemmedøbt barn (nb. aff qvinderne),
ectefødr aff Thomas Christensøn i SørbyMagle oc Maren Pedersdaatter, som nogle
dage før vaar bleffven siug aff pest. Barnet,
kaldet Margrete, født d. 30. julii kl. 4 effter
middag, døde afftenen effter kl. 10.

Item.
[197]
Pigebarn Ellen, ecteføJf i Rosted aff Jens
Ibsøn oc nu salig Charen Jacobsdaatter.
Bleff siug aff pest med moderen iorhemelte
tid. Døde d. 24. avgusti søndag noget for
middag. Vaar 3 aar oc hen ved 18 vger
gammel.
Til kirken 3 mk. {Med andet blæk'. Kirken
nøed 0 der aff.>

D. 5. augusti, tiisdag
kl. [ikke angivet].
[193]
Vng karl Christoffer, ectefød/ i Rosted
aff Jens Ibsøn oc nu salig Maren Niels
daatter. Hiemme altid vden den vinter anno
-55. Vaar flittig, stille oc skickelig. Siug aff
pest d. 1. augusti fredag. Døde d. 5. avgusti
kl. 8 formiddag. Vaar 19 aar oc 24 vger
gammel.
Til kirken 1 rmk. (Med andet blæk'. Kir
ken tik 0.)

Item.
[194]
Pige Maren, ectefødr i Engelstrup huus
aff Peder Ibsøn oc Charen Jensdaatter.
Hiemme altid. Vaar from, tuctig, flittig,
huusraadig, lydig etc. Siug aff pest d. 31.
julii. Døde d. 5. augusti kl. 9 morgen. Vaar
17 aar oc 11 vger gammel. Bleff berett d.
3. augusti.
Til kirken 1 slmk.
Item.
[195]
Fattig barn Jens, ectefødr i Tornmark aff
Jens Jensøn oc Charen Nielsdaatter. Vaar
kommen for nogle vger siden oc værett till
væring hos Jens Ibsøn i Rosted, hvor det
bleff siug aff pest d. 1. augusti. Døde d.
4. /5. augusti. Vaar 7 aar oc nogle vger.
D. 26. avgusti, tiisdag, Severini.
[196]
Qvinde Charen Jens Ibsens i Rosted, ectetødt i Biærre aff Jacob Pedersøn oc Ellen
Nielsdaatter. I ecteskab med effterleffuende
Jens Ibsøn i Rosted 11 aar oc 8 vger. Afflet

D. 28. avgusti, torsdag kl. 11.
[198]
Lille pige Maren, ectefø^f i Rosted aff
Jens Ibsøn oc Charen Jacobsdaatter. Smuckt
barn oc dydig aff sin alders maade. Siug aff
pest d. 24. avgusti søndag. Døde onsdag
morgen kl. 6. Vaar hen ved 14 dage offver
10 aar gammel.

D. 22. septembris, mandag kl. 2.
[199]
Pige Maren, ectefødr i Rosted aff Jens
Lavritzsøn Skræder oc Anne Søvrensdaatter
(som nu boer her i byen). Mesten hos sine
forældrene, hos sin syster oc svoger Hans
Fyen i Sørby-Lille siden sistforleden S. Mi
chaelis nu nær 1 aar. Bleff der siug aff pest
d. 20. septembris. Hid ført d. 21. septembris
kl. 2 efftermiddag. Berett. Døde samme
afften kl. hen ved 6. Vaar hen ved 18 aar.
Til kirken 1 mk. (Med andet blæk'. For
dette oc tvende des sydskinde samme aar
døde vaar vdloffuet 1 mk for hver, er 3 mk.
Der aff kirken de 2.>
D. 26. septembris,
fredag kl. 11.
[200]
Barn Michel, ectefødr i Slagelse aff Pe
der Jørgensøn E oc Else Michelsdaatter nu
begge i disse dage [døde] aff pest. Det bleff
ført her vd till Rappenborg att opfostres
d. 20. septembris. Bleff siug aff pest d. 23.
septembris. Døde d. 25. afften. Vaar 1 aar

43
gammel 4- 3 vger. E Cognomento Martificio Soldebinder. Hvor sin Jørgen Pedersøn
i Sørbylille lod bestedige det til jorden.
D. 28. octobris, Simonis Judas,
tiisdag.
[201]
Gammel qvinde Morten Jensøns Huusmands i Bøstrup hans hustru Mette. Barn
født paa Møen vdi Kiælby-Mag/e aff Søvren
Boesøn oc Charen H. d. Hos forældrene till
sit 18. aar. Her vdi landet tient i Faxe 8
aar. Afflet 1 barn vden veyen. Siddet saa
nogle aar {over linien', hen ved 17) hen. Vdi
ecteskab med Lavritz Nielsøn 8 aar vden
børn. Atter encke 8 aar oc imidler afflet
end 1 barn vden veyen. Anden gang i ecte
skab med forbede/te Morten Jensøn vdj 35
aar 4- 3 maaneder. Leffuet sammen her i
Sørby sogn oc egn noget nær 16 aar. Afflet
heller ingen børn. Siug aff pest nogle vgers
tid for S. Michaelis forleden. Kom op igien.
Bleff siug igien aff samme svaghed vden tvil,
som icke vdbrød, men sad vdi legemet. Vaar
ellers svag aff aelde. Bleff berett vdi den
forige svaghed. Døde d. 27. octobris mid
dag. Fattedis effter hendes regning 8 vger oc
3 dage j sin alders 102. aar. [Andet blæk:]
Kunde veil værett saa gammell effter anden
sin gitzning, som hun forebracte, men aff
denne skreffuen berettning fattes der vdi 8
aar. Vaar saa ickun 94 aar.
D. 10. decembris, onsdag effter
middag kl. 3.
[202]
Pige Anne, Offes stiffdaa/ter. Vide supra
d. 15. junii, d. 1. julii. Vaar bleffuen siug i
sin tieniste vdi Kanehøys mølle [plads aaben]
aff pest, som siunes. Døde i Bøstrup d. 8.
decembris, hvor hun vaar siug kommen.
Vaar hen ved 14 aar gammel.
Dominica 4. adventus (d. 23. decembris)
til første prædichen.
[203]
Fattig tigge qvinde. Døde till Knud Fyn
boes i Rosted. Kom i jorden vden kiiste. Det
jeg icke mindes før att være skeed vdi 11
aar oc offuer; dog vaar dette tidlig nock.
Hendes naffn oc anden viteser er endnu
wbekiendt.
89.

Anno 1657.

D. 9. januarii, fredag kl. 11.
1. [204]
Gammel qvinde Peder Matthsøns qvindes
moder i Bøstrup Citzel, ecteføJ/ i Suserup
aff Jens Ødkersøn oc Anne Matthsdaatter.
Hiemme 16 aar. I ecteskab med nu salig
Lavritz Oluffsøn Liunge 40 aar. Af flet 10
børn, der aff 3 leffuer. Kom nu siug fra
Arløs till Peder Matthsøn i Bøstrup 4 vger
for S. Michaelis forleden. Bleff berett jule
afften. Døde d. 8. januarii -57 kl. 10 for
middag. Aetatis circiter 80 aar.
D. 12. januarii, maandag
kl. [ikke anført].
2. [205]
Qvinde Niels Pedersøns i Sørby-Magle,
naffn Maren, født i Sørby-Magle aff Søvren
Nielsøn Slacter oc Charen Jensdaatter cognomen/o Sømmerske. Hiemme 24, vden 1
aar tient A. N. i Sørby-Magle. Vdi ecteskab
med effterleffuende Niels Pedersen 13 aar.
Afflet 12 børn, alle (vden 1 som leffuer)
enten dødfød eller stackett leffuet. Vaar flit
tig oc forraadig. Siug aff svindesot noget
nær 1 aar. Ved sengen siden paasche. Berett
hiemme nogle gange, nu sist d. 9. januarii.
Døde d. 10. januarii kl. 6 formiddag. Aeta
tis 37 aar 20 vger circiter.
Til kirken 2 mk.
D. 31. januarii, løffuerdag kl. 11. 3. [206]
Hemming Christensøn vdj Roested, ectetødt i Nesby ved Stranden aff nu salige
Christen Oluffsøn {med andet blæk over
linien: fød i Synderup Synder) oc Johanne
Hemmingsdaatter {med andet blæk over li
nien: fød i Ormedløf). Hiemme hos sine
forældre i Nesby till sit 8. aar oc fremdelis
hos sin moder oc stibfader Jens Oluffsøn
vdi Øster Stillinge och Ørsløff ved Kragerup
til sit 24. aar. Kom da till gaard vdj Roested
oc vdi ecteskab med nu salig Barbara Pe
dersdaatter, salig Anders Hansøns effterleffuerske, 14 aar. Afflet sammen 9 børn,
alle døde vden 1 søn Christen Hemmingsøn.
Anden gang i ecteskab med nu salig Bodeld
Ibsdaatter Rhaer. Leffde sammen 29 aar
vden børn. Siden enkemand till nu 4% aars
tid. Hauffuer værett kirckeværge hen ved 34
aar, sognefogett hen ved 36 aar, skovfogett
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hen ved 23 aar. Været svag siden anno -52,
hand laa siug aff blodsott, men siug nesten
siden ny aars dag. Bleff berett d. 2. søndag
epiphanias, d. 18. januarii. Døde natten ved
3 siett mellem d. 27. oc 28. januarii. Vaar
omtrent 72 aar gammel.
D. 14. martii løffuerdag
middag.
4. [207]
Jens Nielsøn (cognomento Bødker), huusmand vdi Sørby, ectefødr i Halckevad aff
Niels Søvrensøn oc Citze Oluffsdaatter.
Hiemme 11 aar. Tient gottfolck nogle aars
tid. Soldat oc vde med armeen vdi lånt
Oldenborg to gange oc siden i Skaane. I
ecteskab med effterle//Hen67e Maren Peders
daatter (Jydekone) 18 aar. Afflet 8 børn,
2 drenge 6 piger, alle døde vden 1. Nogle
aar svag. Offte hiemme berett. Laa nu sist
siug 14 dage aff gammel svaghed. Bleff be
rett d. 2. martii. Atter aff begiæring besøgt
d. 13. martii. Døde efftermiddag kl. 4. Vaar
44 aar gammel minder ‘A. Kunde læse vdi
bøger prænt.
Til kirken 8 ß.
D. 29. aprilis, odensdag, første aff de for
ordnede almindelige bededage.
5. [208]
Anne Nielsdaatter, ectefødr i Jydland vdj
Saling i Neder Hierrich vdj Harre sogn aff
Niels Jepsøn oc salig Maren Povelsdaatter.
Kom her till landet anno ætatis circz/er 18.
Tient atskillige, iblant andre m. Peder Villadsøn i Slagelse, hr. Niels i Giersløff,
Thønnes Fergemand i Corsør, major Stein
berg paa Skovsgaard. Leffuet vdi ecte
skab med effterleffuende Hans Knoch vdi
Søerby-Magle, gefrieder vnder major Stein
bergs compagnie hen ved 2 aar. Afflet 2
børn, baade døde. Siug effter sin barnefød
sel dominica misericordias. Berett d. 20.
aprilis. Døde d. 27. aprilis. (N. b. Fick sin
svaghed aff wmaadelighed vdi sin barsel
seng med melck, viin, brændeviin, hvor til
oc siden haffuer slaget sig aff nærværende
tids siugdom.) Vaar hen ved 32 aar gammel.

Item.
6. [209]
Lz/Ze barn Joackim, vaar 26% dage gam
mel. Bleff svag med moderen. Døde d. 28.

aprilis hora 3. pomerzt/zana [!]. Kom i kiiste
med moderen.
Til kirken % rdr.

D. 3. junii, onsdag, bededag.
7. [210]
Hiemmedøbt barn Peder, Marqvor Pedersøns i Sørby-Magle oc Charen Søvrens
daatter. Født d. 31. maji kl. 4 efftermiddag.
Døde d. 2. junii kl. 10 minuter 30. Aetatis
43% dage.
Til kirken 8 ß.
D. 10. julii, fredag kl. 8.
8. [211]
Fattig mand Jens Jensøn, cognomento
Bruus, ectefødz i Seerdrup [af] Jens Jensøn
oc Charen Hansdaatter. Opfød paa Stiesnes.
Tient for løber, kutsk oc tersker paa Vin
dinge 10 aar. Tient siden i Tormark oc
Hyliested 5 aar. I ecteskab med effterle//vende Charen Nielsdaatter 27 aar. Af flet 7
børn, de 6 døde. Boed i Tormark i huus 23
aar. Faldet aff 1 hæs. Bleffuen vanfør. Tig
get. Forsømpt sacramented hen ved 5 aar.
Her annammet till affløsning præmonito
atque de ha re interrogato pastore Vindingensi magistro Friderzco Clynio. Leffuet her
i meenigheden 1 aar. Siug i Lundforlund d.
21. junii. Hid ført. Laa i Hohs lensøns loe
i Rosted. Berett d. 8. julii. Døde d. 9. julii.
Aetatis hen ved 60 aar.
D. 24. julii, fredag kl. 8
formiddag.
9. [212]
Barn Christen, ecteføzfr i Sørby-Magle aff
Anders Nielsøn oc Chirsten Lavritzdaatter.
Siug aff børnepocker d. 15. julii. Døde d. 23.
julii. Aetatis 1 % aar 5 vger.
Til kirken 10 ß.
D. 31. julii, fredag kl. 2.
10. [213]
Dreng Hans, ectefødz i Sørby-Magle aff
Niels Jørgensøn oc Citzel Oluffsdaatter. Siug
vdi kirchen vnder børnelæsning anno -49
d. 2. julii visitationis Mariæ. Ligget paa sen
gen siden till nu d. 29 julii -57, tilsammen
8 aar 4 vger (2950 dage circiter). Imidler
tid titt berett. Vaar 21 aar gammel ringer
6 vger.
Job 1, v. 1, 2, 3, 4, 5.
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D. 29. septembris,
S. Michaelis.
11. [214]
Lille dreng Lavritz, ectefødt i Steenstrup
aff Niels Søvrensøn Jyde oc Anne Hans
daatter (som da der boede, nu huusfolck i
Sørby-Magle). Siug aff pest eller springchler
d. 23./24. septembris. Rasede. Vaar meent
der om i begyndelsen att haffue været aff en
rasende hunds bid, som hand fick d. 23.
avgusti aff en aff præstegaardens hunde oc
vaar nu den 32. dag effter. Døde d. 27. sep
tembris søndag vnder prædichen. Vaar 10
aar gammel
5 vger.
NB. [plads afsat til yderligere tekst]

D. 9. octobris, odensdag
middag.
12. [215]
Peder Ibsøn i Engelstrup-huus, ectefødz i
Fyen mellem Nyborg oc Kierteminde i en
by Kissendrop aff Jep Povelsøn oc Apellone
Pedersdaatter. Anno ætatis till sin moderbroder i Reffninge. Vaar der nogle aar.
Tient siden Jørgen Rasmusøn i Kiærteminde
4 aar, Jørgen Movritzsøn paa Vrup-ladegaard 6 aar, velbårne frue Mette Hardenbierg paa Brolycke 9 aar. Kom her till lan
det. Vaar hos sin broder i Giærløff % aar.
Kom i ecteskab med effterle//ven^ Charen
Jensdaatter. Leffde med hende sammested
1 aar. Flyt tilsammen hid oc boed vdi En
gelstrup-huus nu siden fastelaffn paa 27.
aar, tilsammen offuer 27% aar. Afflet 9
børn, der aff 1 daatter død, igenleffuer 2
sønner 6 piger. Siug aff pest afftenen d.
30. septembris. Døde d. 6. octobris morgen.
Aetatis nu forleden S. Michaelis 60 aar oc
derfor 7 dage til (coeperat ægrotare postridie natalis). En mand aff stor oprictighed,
trofast, ja oc ney, from oc tienistvillig mod
hver mand. Haffuer det wsædvaanlig effter
sig frem for mange andre, att hver mennische taler veil om hannem. Rara virtus,
rara félicitas.
(Job 1, v. 6-19). Til kirken 1 mk.

D. 4. novembris, onsdag,
bededag.
13. [216]
Barn Lavritz, ectefødr i Rosted aff Jens
Søvrensøn (bomand ibidem) oc Chirsten
Hansdaatter. Siug 14 dags tid aff (kig)-

hoeste. Døde d. 3. novembris morgen. Vaar
12 vger gammel.
Til kirken 1 mk.
D. 25. novembris, odensdag
middag.
14. [217]
Vng karl Jep Pedersøn i Engelstrup huus.
EcteføJz sammested aff Peder Ibsøn, nu
salig, en god eenfoldig mand, oc Charen
Jensdaatter. Hiemme opfødt. Øffuet vdi arbeyd oc flittighed. Vaar paa slottet. Tiente
vdi staaldene etc. 4 aar. Hos Eylhart Peder
søn i Slagelse stutmester % aar. Effter sin
faders død hiemme hos sin moder. Vaar be
falt att tage vare paa slotzherens hummelhaffue. Bleff siug aff pest d. 18. novembris
afften. Berett d. 23. novembris morgen.
Døde samme dag afften. Aetatis 24 aar
minder [åben plads]. Vaer elskett oc veil
lidt aff alle mennischer for sin flittighed,
troskab oc eenfoldighed.
(Job c. 1, 20, 21, 23). Til kirken 1 slmk.

D. 23. decembris, pro-pridie natalis,
onsdag kl. 1.
15. [218]
Dreng Lavritz, ectefød i Salt-Tofft (eller
Sal-Tofft) i Wby sogn ved Callundborg.
Kommen hid med forældrene Niels Nielsøn
Tybo, nu dansk scholemester her samme
sted, oc salig Charen Pedersdaatter til Esholte i VJrkerup sogn, hvor moderen døde,
oc siden her paa 5te aars tid opdragen vdi
læsning i bøger oc catechismo oc haffde
giort en lofflig profect der vdi. Bleff siug
aff pest fredagen d. 18. decembris. Døde
d. 21. decembris kl. 9 om afftenen. Vaar
8 aar oc 5 dage gammel.
(Job c. 2, v. 1-8). Til kirken 8 B.
D. 30. decembris, odensdag
middag.
16. [219]
Qvinde Maren Knuds i Rosted, ectefødt i
Neblerød aff Lavritz Jacobsøn oc Chirsten
Oluffsdaatter, nu begge salige. Hiemme 18
aar. Siden her i meenigheden. I ecteskab
med salig Jep H. Møller 5 aar. Afflet 3
børn, alle døde. Enke 6 aar. Gifft anden
gang med effterle/Zwende Knud Pedersøn
Hugger 28 aar. Afflet 5 børn, hvor aff 2
leffuer. Vaar siug halff aar. Berett 2 gange,
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nu sist d. 27. decembris. Døde d. 28. decem
bris. Vaar 57 aar gammel. En gudfryctig
oc skickelig qvinde, aerbødig mod ministe
rium, hielpesom mod andre.
(Job 2, v. 9-13). Til kirken 2 mk.

Anno 1658.

Dominica 4. post epiphanias (d. 31. ja
nuarii) effter første prædicken.
1. [220]
Barn v-ectefødt i Hallager Magie aff
Madths Nielsøn (nu død) oc Maren Peders
daatter (nu Offe Hansøns hustru i Bøstrup).
Døde hastelig natten mellem d. 28. oc 29.
januarii. Anno ætatis 1%.

D. 3. martii, odensdag
efftermiddag.
2. [221]
Niels Oluffsøn i Bøstrup (cognomento
Clavsøn), ectefødr i Jydland i Bierge-herrett
ved Horsens vdi Stovby aff Oluff Nielsøn
Snedker [åben plads] oc Chirsten Simonsdaatter (cognoniercto Kaa). Hiemme 18 aar
(till anno 1588, da kong Friderik 3. døde).
Tient siden atskillige vdi Jydland Jørgen
Bromsøn i Belle hæridtzfoget, Søvren Simonsøn i Grund, Niels Knudsøn, Peder Clemendsøn ibidem, Villadtz Oluffsøn i Stovby
2 gange, Jep Kieldsøn i Hyrup, Niels Hemmingsøn ibidem etc. I Bogense i Fyen
Madths Jørgensøn Raadmand sin frende.
Vdj Siæland Matths Jyde i Tyffstofft i
Tiærby sogn ved Skiælschør sin frende, Chri
sten Bager i Slagelse etc. Bleff der vdschreffuen vdi den svendsche feyde anno -12.
Vaar med att indtage Calmar, Elsborg, Øeland etc. Kom hiem igien. Tiente siden Hans
Møller i Ørs-mølle, Clavs Lydicksøn Konge
lig Majestæts salpeter-syer 2 gange. Kom
der vdi ecteskab med sin effterle//vewde
hustru Maren Jensdaatter. Leffuett sammen
vdi Jørløse i Ars herrett 41 aar (afflet 3
døttre, de 2 leffuer), vdi Bøstrup i Søerby
sogn 5 aar, tilsammen 46 aar. Bleff siug d.
22. februarii. Berett d. 27. februarii. Døde
d. 1. martii kl. hen ved 2 morgen. Anno
ætatis circiter -88.
Til kirken 3 mk.
Item.
3. [222]
Charen Jensdaatter (cognomen/o Bruus),

garqv/nde till Charen Teckemands i Rosted.
Født vdi Halland. Tient her vdi landet i
Lundsgaard 6 aar, i Gumperup 4 aar, i
Hyllested 5 aar. Leffuet i ecteskab med
salig Jens Bruus 20 aar i Tormark. Kom
med hannem hid for 2 aar siden. Siug 8 dags
tid. Berett d. 1. martii. Lod sig paa ny trøste
aff Guds ord. Haffde dog annammett sa
cramentel 8 dage før vdi kirchen. Døde d.
2. martij. Anno ætatis circiter 56.
(Job 3, v. 1-9).

D. 30. martii kl. 1.
4. [223]
Niels, Marqvors i Sørby-Magle hiemmedøbte barn, født d. 28. martii. Leffde 1
qvarter lidet meer.
Til kirken 8 ß.

Feria 2. paschatos
første prædicken.
5. [224]
Barn Søvren, ectefød/ i Rosted aff Jens
Søvrensøn oc Chirsten Hansdaatter. Siug
(som meenis aff nogle aff pest, aff andre
aff meslinger) d. 4. aprilis, palmarum. Døde
d. 11. april paaschedag morgen. Vaar 3 aar
4 vger gammell.
Til kirken 10 ß.
D. 7. majii, fredag kl. 12.
6. [225]
Christen Hemmingsøn vdi Rosted, ectefødt ibidem anno -11 aff salige Hem
ming Christensøn oc Barbara Pedersdaatter.
Haffde vdi Slagelse gaaedt vdi dansche
skriffue oc regne schole vdi 7 aar. Vaar
hiemme 1 aar. Tiente Mogens Rhar borge
mester i Nestved sin stiffmoders broder 4
aar, Peder Gad i Ørløf % aar, paa Soer dug
svend % aar, ibidem kiælder svend 3 aar.
Dreff kiøbmandschab vdi Trondhien, Ber
gen oc andensted i Norge paa 5te aar. Vaar
tilforn hr. Christen Scheels til Valløe hans
kiældersvend oc gaardsfogett 3 aar. Item
tient Tyge Brahe till Vemmetofft 2 aar,
effter hvilchen tid hand (som før vaar mel
det) haffde giffuett sig till Norge, oc der
effter vaar oc paa nogen kort tid forreyst
till Franckerige. Vaar paa Callenborg slott
10 aar. Tiente for restantz schriffuer. Bleff
tilbødet ridefogetz platz sammested. Haffde
fra mange hosbonder god pahs oc vidnes-
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byrd. Kom hiem anno -52. Feste sin faders
gaard vdj Rosted, medens hand endnu
leffuede. Vaar sognefogett, schovfoget oc
kircheværge. Leffde vdi ecteschab med Cha
ren Jørgensdaatter vdi 29 vger. Vaar lenge
svag. Gick till sengs d. 21. martii. Laa 6
vger. Bleff berett d. 13. aprilis, 3de paasche
dag. Døde søndagen jubilate d. 2. maji kl.
6 morgen. Vaar 47 aar gammell.
(Job c. 3, v. 11-26).
D. 14. maji, fredag.
7. [2261
Barn Lavritz, ectefødr i Sørby-Magle aff
Niels Nielsøn Tybo oc Chirsten Søvrens
daatter. Mesten deel været skrøbelig, meere
d. 11. maji. Døde 13. maji kl. 10. Vaar 12
vger 2 dage gammel.
(Job 4, v. 1-7).
D. 4. avgusti, onsdag, bededag kl. 5
for prædicken.
8. [227]
Barn Niels, ectefødr i Rosted aff Hans
Rasmussøn Møller i Rosted oc Margrete
Christensdaatter. Siug 14 dags tid. Døde d.
3. avgusti. Vaar 14 vger gammel.
Til kirken 10 ß.

D. 20. novembris, løffuerdag
middag.
9. [228]
Qvinde Bodeld Llansåaatter, Madtz Han
søns i Bøstrup (huusmands), ecteføJr i Sla
gelse aff Hans Michelsøn Smid, som anno
-52 døde vdi Rosted, oc Maren Han-ydaa/ter,
boer endnu ibidem. Hiemme altid. Ectegiffuet til Madtz Liansøn i Bøstrup forbemelte. Afflet med hannem (tilføjet over
linien'. 21 aar) 3 børn. Siug d. 7. novem
bris, da hun samme dag haffde vdi kirchen
brugt sacramentet. Døde d. 18. novembris
afften. Vaar hen ved 55 aar gammel.
(Job 4, 7-11). Til Kirken 10 ß.
D. 6. decembris,
maandag kl. 2.
10. [229]
Barn Hans, ectefødr i Slagelse aff Chri
sten Nielsøn (cognomento Gudbierg) oc
Anne Hansåaatter, som nu bor vdi Bøstrup.
Hafft lenge den kaalde, nu meere siug d.
30. novembris. Døde midnatt mellem d. 4.
og 5. decembris. Vaar 2% aar gammel.
(Job c. 4, v. 12-17). Til kirken 8 ß.

Anno 1659.

D. 15. januarii circiter, non znirn [?]
admodum [?] liquet
1. [230]
Barn Cathrine, ectefødr i Rosted aff Jens
Nielsøn oc Dorothe Pedersdaatter. Døde d.
12. januarii kl. 2 formiddag. Vaar 3 vger 3
dage gammel.
(Job c. 4, v. 17-20). Til kirken 1 slmk.
D. 24. martii, torsdag middag.
2. [231]
Barn Christen, ecteføtfr i Rosted aff Oluff
Nielsøn (cognomento Kildemand) oc Maren
Torkildsdaatter. Siug 2 dage. Døde d. 23.
marti morgen. Vaar 13% vger gammell.
(Job c. 5, v. 1-7).
D. 20. junii, maandag kl. 1.
3. [232]
Barn Margrete, ecteføJr i Sørby-Magle
aff Hans Bomand oc Charen Oluffsdaatter
Rahr. Siug siden S. Martini -58. Døde d. 19.
junii -59. Vaar 2 aar 4- 9 vger.
(Job c. 5, v. 8-11).

D. 27. junii, maandag kl. 12.
4. [233]
Barn Søvren, ectefødr i Sørby-Magle aff
Niels Nielsøn Tybo oc Chirsten Søvrens
daatter d. 31. maji -59. Siug d. 19. junii.
Døde natten d. 25./26. junii. Vaar 3 vger oc
4 dage gammel.
(Job c. 5, v. 11-16).
D. 4. novembris,
fredag middag.
5. [234]
Qvinde Charen Teckemands i Rosted,
ecteføJ/ i Fyen aff Jens N. Teckemand oc
Maren Pd. Flytte her till landet med foræl
drene i sin barndom. Moderen død strax.
Været hos sin fader, som vaar nogen tid i
Spelderup, siden i Rosted hos Jep Smid, der
nest i Sørby Lille, item i Sørby-Magle till
lens Klockestøber, ydermeer i Jægergaarden, dereffter i Oluff Ki/demands huus, som
hand selff bygde. Hun tiente i Torpet 3
aar, i Gærløff 2 aar, Andrees i Lorup 4 aar.
Hiem igien till sin fader. Kom saa i ecteskab
med salig Hans Nielsøn Teckemand. Leffde
sammen garfolck till salig Peder Hendrichsøn, siden i Sørby Lille 9 aar. Bygde der
effter det huus, hvor i hun nu døde. Deris
ecteskab 21 aar. Afflede 5 børn hvor aff 1
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søn 1 daatter leffuer. Vaar encke 11 aar.
Lenge svag. Ved sengen 3 vger. Døde d. 2.
novembris kl. 1. Aetatis offuer 60. Vaar
stille oc skickelig.
(Job c. 5, v. 17-23).

nem) omsider dræbt hannem med en kule.
Leffde hen ved en halff time. Skeede d. 23.
novembris kl. 2 efftermiddag. Anno ætatis
hen ved 39.
(Job 6, v. 1-7).

D. 21. novembris middag.
6. [235]
Qvinde Maren Niels Bomands i Bøstrup,
født (v-ecte) i Synderup Synder i Boeslund
sogn aff Jørgen Hansøn oc Anne Oluffsdaatter (cognomento Skyttes). Opfødt oc
fostret ibidem hos fremmed fra ætatis 1 till
11. Tient siden i sognet 8 aar. Tient her i
Sørby-Magle sogn Anders Nielsøn i SørbyMagle 1 aar, Hemmzng Christensøn i Ro
sted 1 aar. I ecteskab med effterleffuende
Niels Bomand i Bøstrup. Af flet 9 børn,
hvor aff 6 leffuer, 3 drenge 3 piger. Lenge
svag effter hun haffde ligget aff pest (3 aar
siden). Nu siug oc till seng d. 14. novembris.
Berett den 19. novembris. Døde strax der
paa. Aetatis circiter 36.
(Job c. 5, v. 24-27).

D. 11. decembris, søndag
for prædicken.
8. [237]
Barn hiemmedøbt (aff qyinderne) Chri
sten, ectefødr i Rosted aff Jens Nielsøn oc
Dorothe Vedersdaatter. Leffde faa timer.

Den 1. decembris,
torsdag middag.
7. [236]
Mand Hans Pedersøn i Bøstrup, ectefødt
1 Giærløff aff Peder Nielsøn (cognomento
Bomand) oc salig Bodild Hansdaatter, hvilche siden flytte till Biergby i hans 9de aar.
Vaar hos sine forældre till sit 16de aar.
Tiente gott folck hen ved 7 aar. I ecteskab
leffuett med sin effterleffuersche Dorethe
Hansdaatter 16 aar 2 maaneder mindre cir
citer. Vden børn. Vaar dog from mod sine
stiffbørn, saa veil som omgengelig og skickeligh mod andre, flittig vdi sin giærning, hvilchet oc vel lyckedis intill nærværende onde
krigs tilstand, hvor vdi hand ved inqvartering stor tvang (saa veil som andre fleere)
lidt haffuer. Kom med sin vogn i reyse bort
(reyste selff, vilde icke lade sin stiffsøn bort,
att hannem icke noget paa vejen skulde til
komme) til Corsør d. [åben plads} novem
bris. Der fra till Roskild. Paa hiemveyen
ved Roerup aff en schwedische rytter sin
plyndren. Men der hand sine bæster ville
forsvare oc giorde værn aff formue, som
rett vaar, haffuer rytteren (effter att hand
2 gange forgæffues haffde skudt effter han

Anno 1660.

D. 6. januarii, festo epiphanias. 1. [238]
Qvinde Dorethe, Jens Nielsøns i Rosted,
ecteføi/r i Harrested vdi Sludstrup sogn aff
Peder Espensøn oc Charen Christensdaatter.
Kom i ecteskab med be/neZte Jens Nielsøn
(vdi sit 19de aar). Leffuet sammen paa 8de
aar. Afflet sammen 5 børn (1 dreng, 4
pzger) der aff 3 døde. Vdi siste barselseng
forløst d. 9. decembris 59. Siug strax der
effter. Berett d. 12. decembris. Døde d. 3.
januarii kl. 9 efftermiddag. Aetatis circi
ter 27.

D. 30. januarii, maandag kl. 12. 2. [239]
Barn Charen, Oluff Veffuers oc Margrete
Jensdaatters, ectefødf i Sørby-Magle. All
sin liffs tid vden helbred. Nu meer siug d.
2. januarii. Døde d. 28. januarii kl. 6 effter
middag. Aetatis 8 aar oc
circiter.
(Job c. 6, v. 8, 9, 10).
D. 16. februarii, torsdag middag. 3. [240]
Barn Christen, ectefødr i Bøstrup aff
Madtz Jespersøn Skræder oc Chirsten Chri
stensdaatter. Altid svag. Døde d. 14. febru
arii. Aetatis 1 aar 4 dage.
(Job c. 6, v. 11, 12).

Dominica septuagesima, d. 19. februarii
for prædicken.
4. [241]
Hiemmedøbt barn (aff qvinderne Chri
sten, ecteføJr i Rosted aff Knud Pedersøn
oc Else Johansdaatter. Født d. 17. februarii.
Leffde 2 timer.
D. 23. februarii, torsdag kl. 10. 5. [242]
Barn, vecteføsfr i Sørby-Magle aff Chri-
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sten Nielsøn, en vng karl i Harrested, oc
Charen Torkildsdaatter. Siug altid. Døde d.
21. februarii. Vaar 10 vger gammel.
(Job c. 6, v. 13-18).

D. 3. octobris, onsdag, bededag
før prædicken.
6. [243]
Barn Maren, ecteføJr i Sørby-Magle aff
Offe Hansøn oc Maren Pedersdaatter.
Mesten altid siug aff sult oc anden nød i
moderens siugdom. Døde d. 1./2. octobris
natten. Lige 3 vger gammel.
D. 20. novembris.
7. 8. [244-45]
2 w-ectebørn, det eene dødfødt, det andet
hiemmedøbt, navn Citze. Bleff % dag gam
mel. Moderen Dorethe Pedersdaatter.

D. 27. novembris, tiisdag middag. 9. [246]
Gammel mand Lavritz Hansøn (Niels Bød
kers fader i Bøstrup), født i Brylle mellem
Odense oc Assens i Fyen aff Hans Ibsøn oc
Johanne H. d. Leffuet hos sine forældre, end
oc vdi ecteskab med effterle//wende Mette
Mortensdaatter 16 aar oc afflet 5 børn (de
4 leffuer). Boet med hende i Glengsbierg i
Kyng sogn 10 aar. Den ødelagt aff svensken
(eller maaske pollacker oc brandeborg, de
danskes allieerte som de fleeste klage). Vaar
hos sin søn i Fyen fra Michels dag till 8.
dag før omnium sanctorum, da hand kom
her offuer. Bød sig till at rycte i præstegaarden. Bleff annammet for ynck skyld.
Vaar der fra d. 12. novembris til d. 18. no
vembris, da hand bleff siug. Hent hiem aff
hans søn d. 21. novembris. Døde d. 25. no
vembris. Aetatis circiter 70.
(Job c. 6, v. 19-24).
D. 29. novembris,
torsdag middag.
10. [247]
Hiemmedøbt barn Anne, ectefødt i SørbyMagle aff Marqvor Pedersøn oc Charen Søvrens (Icke fuldbaaren, hvilchet moderen nu
5te gang hender). Født d. 26. novembris.
Døde d. 28. novembris. Aetatis 2 dage 3
timer.
(Job c. 6, repetita v. 23-24).

Dominica 2. adventus, d. 9. decembris
først prædichen.
11. [248]
Barn Else, ecteføJt i Sørby-Magle aff
Oluff Mathssøn oc Margrete Frantzdaatter.
Mesten altid svag oc skrøbelig. Døde mid
natt mellem d. 7. oc 8. decembris. Vaar 2
aar ringer 10 uger vngefer.

D. 14. decembris,
fredag middag.
12. [249]
Mand Søvren Slacter i Bøstrup, ecteføJt
aff Niels [åben plads] i Sørby-Magle oc Ma
ren [åben plads]. Hiemme hos sin fader oc
stiffader J. O. i Sørby-Magle mange aar.
Tient siden A. J. i Sørby-Magle, oc der kom
i ecteskab med Charen Jensdaatter (cogno
mento Sømmerske spurios illa pepererat 4-5
inter suos nihilo minus honorata et in conjugio postea satis proba fama). Leffde med
hende i Sørby-Magle oc boede 25 aar cir
citer. Anden gang i ecteskab med Anne Lavritzåaatter (cognomento ex primo conjuge
Kurffuemands) 15 aar ringer nogle maaneder. Afflet med hende ingen børn. Med den
første 3, der af 2 døde. Hand bleff siug d.
5. decembris. Berett d. 10. decembris om
afftenen. Døde d. 13. decembris, Luciæ, før
dag. Aetatis (suorum calculo) 68 aar. <Med
andet blæk: (Vel si catalogo doni/nz Simonis
credimus anno 1645 concepto credimus) 75
tum enim erat suo calculo annorum 60>
Til kirken 2 mk. (Job c. 7, v. 1-6 carptim
præmissis qvÆ restabant ex fine capitis 6ti.)
In junio.
13. [250]
Peder [udstreger. Jørgensøn] Jenssøn, M.
Kn.s syster mand. Vaar noget før juletider
-59 med nogle fleere, hen ved 9, vdi Skov
hastrop (hvor de som snaphaner opholdte
sig) af de svenske, som landet indehafde,
vdspeydet; hand med nogle skudt, andre
anderledis omkommen (endog nogle vndkom). Der intil deß vnder jorden skiult, og
nu hid ført og satt i kirkegaarden. Vaar fød
i Gimlinge Torp af Jens Jørgenssøn og
[navnet mangler].
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Anno 1661.
D. 22. februarii, S. Peders dag
middag.
1. [251]
Jørgen Lavritzsøn i Bøstrup, gammel fat
tig garmand, ectefødr i Vemløse aff Lavritz
[åben plads} oc Citzel [åben plads} daatter.
Leffuet hiemme oc siden i Lundby i Tiærby
sogn hos moder, fader oc stiffader til sit
20de aar. Tient Anders Jensøn i SørbyMagle 2 aar, hiemme atter 2 aar, Hans
Torloffsøn i Rosted 1 aar. I ecteskab med
salig Chirsten Pedersdaatter, salig Peder
Mortensøns i Rosted effterle//wer^e. Boed
sammen i Rosted, Sørby Lille oc Bøstrup 26
aar. Anden gang med salig Charen Lavritz
daatter paa 5te aar. Afflet 2 børn, begge
døde. 3die gang med Dorethe Hemmings
daatter paa 5te aar. Af flet 1 barn. Lenge
skrøbelig oc nogle tider aff melancholische
humøer om natten staaedt op aff sin seng,
gick om vinteren vdi bare skiorte vdi mar
chen oc skoffuen. Klagede sig offte offuer
den wroelighed. Bleff siug d. 12. februarii.
Haffde haabet att komme op igien. Døde
morgenen d. 19. februarii tiisdag. Aetatis cir
citer 70 aar.
(Job c. 7, v. 7-11).
Søndag d. 17. martj
til prædichen.
2. [252]
Barn 2 dage gammel Dorothe, w-ectefødr
i Sørby-Magle til Peder Jensøns i Sørby, dog
afflet i Kiøbenhaffn aff Lene Godschesdaatter oc [åben plads}. Vaar hiemmedøbt.

D. 20. martj, onsdag
til prædichen.
3. [253]
Lille dreng Frederick, ectefødr i Heckerup i Tybierg sogn aff Roland Pedersøn
Glarmester etc. oc Johanne Pedersdaatter
(som nu i disse dage er kommen til Christof
fers i Bøstrup oc ligger der siug oc elendig).
Hand laa siug 3 vger. Døde d. 18. martii.
Vaar 8 aar 2 maaneder gammel.
Dominica quasimodo geniti, d. 21. aprilis
efftermiddag.
4. [254]
Qvinde Chirsten Peder Oluffsøns i SørbyMagle, født vdi Skaffterup vdi [åben plads}
sogn aff Povel Hansøn, cognoraento Skipper,

oc Bodeld Oluffsdaatter. I ecteskab {tilføjet
over linien', ætatis 20) med Peder Snedker
oc boede i Skaffterup 6 aar, i Flemstofft
15 aar, tilsammen 21 aar. Af flet 6 børn,
døde. Anden gang i ecteskab med effter\effuende Peder Oluffsøn. Leffuet med han
nem her mesten vdi byen paa 24. aar. Ingen
børn. Vaar jordemoder oc brugt vdi sognet
oc neste omliggende byer. Siug d. 20. martj.
Berett dominica palmarum. Døde d. 20.
aprilis kl. 5 efftermiddag. Aetatis circiter
65 aar.
Til kirken 20 ß.
(Job c. 7, v. 12-16).

D. 30. aprilis, tiisdag middag.
5. [255]
Barn Citzel, ectefødz i Bøstrup aff Madths
Jespersøn Skræder oc Chirsten Christens
daatter. Haffde vdi denne liden allder stor
vittighed, begynt att læse vdi bøger. Haffde
giort vdi sin børnelæsning en god begyn
delse. Siug aff børnepocker d. 17./18. apri
lis. Døde natten d. 28./29. aprilis. Vaar 6
aar gammel 4-3% vge.
Til kirken 2 mk.
(Job c. 7, v. 17-21).
D. 2. maji. torsdag efftermiddag. 6. [256]
Barn, w-ectefødr i Vemmeløff. Moderen
Maren Frantzdaatter (bekende barnefader
Thomas Jensøn, vng karl ibidem) nu en
omgangende stackel kommen til Rosted d.
29. maji. Om dagen er barnet dødt, som 3
vgers tid haffde værett siugt. Vaar 9 vger
gammel.
D. 2. octobris, onsdag
efftermiddag.
7. [257]
Barn Peder, wtidigt født aff ecteforældre
Marqvor Pedersøn i Sørby-Magle oc Cha
ren Søvrensdatter. Leffde 4 timer.
Anno 1662.

D. 11. februarii, festo anniversario
liberatæ Hafniæ.
[258]
Fattig barn Anders Pedersøn, ført om
kring med moderen, som sagde faderen at
være Peder [åben plads}. For nogen tid siden
læst for børn i Giærløff oc Boeslund, nu
vanfør oc tigger.
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D. 16. februarii, dominica
qvadraginta.
[259]
Barn Maren, w-ecteføJr aff Bodeld Pe
dersdaatter Frost. Haffde bekiendt fader
der til Jørgen [åben plads}. Altid siug, aff
sult, som det lader sig ansee. Nu omsider
død d. 15. februarii afften. Vaar 1 aar gam
mel.
(Repetita Job c. 7, v. 17-21).

dag kl. 11 formiddag. I ailders, som hendes
venner regner, 63 aar.
Til kirken 3 mk. (Job c. 8, v. 8-13)
D. 5. junii, torsdag kl. 2.
[263]
Barn 1 time gammel, hiemmedøbt aff
]ordcrnoderen, naffn Anders, ectefødf aff
Knud Andersøn oc Anne hansdaatter huustolch i Rosted. (N. B. Besverlig fødsel, 2
jordemødre).

D. 3. aprilis, torsdag efftermiddag. [260]
Barn Hans, ectefødr i Sørby-Magle aff
Niels Nielsøn Ovre oc Apollone Reymersdaatter. Haffde nogen tid hafft en hefftig
hoste Bleff hastig og wformodende dødhos
moderen natten mellem d. 1. og 2. aprilis.
Meentes att være liggett ihiel aff hende,
men det vedgaar hun icke, ey heller viste
qvinderne att kunde saa dømme der om,
som det besictede. Vaar 7 vger 2 dage gam
mell.
(Job c. 8, v. 1-4).

D. 7. junii, løffuerdag kl. 11.
[264]
Gammel qvinde Citzel Niels Jørgensens i
Sørby-Magle, ectefødf i Giærløff aff Oluff
Nielsøn oc Charen N. Hiemme 24 aar. Gifft
med Niels Ibsøn i Sørby-Magle 13 aar.
Afflet 5 børn, der aff de 3 døde. 2den gang
gifft med efterleffwende Niels Jørgensøn i
Sørby-Magle 29 aar. Afflet sammen 3 børn,
alle døde. Haffde lenge været svag, nogle
maaneder, meen den siste ved sengen. Be
rett d. 5. junii morgen. Døde d. 6. junii kl. 9
formiddag. Aetatis 66 aar.
Til kirken 1 rmk. (Job c. 8, v. 14-19).

D. 4. maji, søndag mod afften.
[261]
Gammel fattig stackels mand Anders
Lovk. Kommen om afftenen før till SørbyMagle. Døde till Höns Nielsøns ibidem d.
4. maji. Haffde boedt i Fulebierg. Været
klocher der mange aar. Bleff ved bymændene begraffuet paa fattigs block bekost
ning i fremtiden.
(Job c. 8, 5-7).

Dominica 3. post trinitatis, d. 15. junii,
sist prædicken.
[265]
Barn Bodeld, ecteføJf i Sørby-Magle aff
Oluff Madtsøn oc Margrete Frandtzdaatter.
Siug 1 aars tid. Døde d. 13. junii kl. 10. for
middag. Ætatis 1% aar -4- 14 dage.

D. 2. junii middag.
[262]
Gammel qvinde Anne Simons i Bøstrup,
ecteføJr i Oested aff Hans Lavritzsøn oc
Anne. Er hos sin fader, som siden boede i
Vinstrup, opfødt til sit 18. aar. Tient Jørgen
Andersøn ibidem 2 aar. I ecteskab med salig
Hemming Pedersøn i Bøstrup 29 aar. Afflet
10 børn, alle døde. Anden gang i ecteskab
med effterleffuende Simon Nielsøn Kock 13
aar. Afflet ingen børn. Haffde lenge døff
været eller lidet hørt. Ellers meget flittig
oc tilsiunsk, vindskibelig oc arbeydsom.
Gudfryctig oc andectig i Guds huus med
sacramentedt oc andre maader. Bleff siug
d. 29. maji. Berett d. 1. junii. Døde samme

Dominica 15. post trinitatis, d. 7. septembris effter første prædicken.
[266]
Barn Hans, ectefødr i Sørby-Magle aff
Offe Hansøn oc Maren Pedersdaatter. Døde
wformodende oc hastig morgen d. 6. septembris. Meentes att være ligget ihiel, men
det bleff siunet oc kunde icke dømmes at
være ligget ihiel, men ligere att være be
fengt med pest. Vaar 11 vger gammel oc
[åben plads] dage.
Dominica 16. trinitatis, d. 14. septembris
sidst prædicken.
[267]
Gammel qvinde Maren Niels Oluffsøns,
ectefødt i Jydland j en by ved Calløe, naffn
Kiælstrup aff Jens Nielsøn oc Anne Ras
musdaatter, cogno/nenro Knøfft. Værett
hiemme 19 aar circiter. Her i landet hos sin
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faster Dorothe Clavs Lydicksøns, Kongelig
Majestæts salpeter syers paa Callundborg
læn. Vaar der circiter 14 aar. I ecteskab
med forne//n/e salige Niels Oluffsøn 46 aar.
Afflede børn 3 piger, der aff 1 død. Encke
5 aar. Her i præstegaarden 4% aar. Svag
lenge, mesten de 2 aar oc ligget mesten ved
sengen. Nogle gang berett. Siug d. 28. av
gusti. Berett atter d. 5. septembris. Døde
midnatt d. 10./11. septembris. Aetatis cir
citer 92 aar.
Til kirken 2 mk.

D. 24. decembris, juleafften
middag.
[268]
Barn Christoffer, estefødt i Sørby-Magle
aff Anders Jensøn Bomand oc Citze Hans
daatter. Svag lenge oc mesten sin korte
alder. Døde nestforleden natt. Aetatis lige
4 vger.
Til kirken 10 ß. (Job 8, v. 20-22).
11.

Anno 1663.
D. 13. aprilis, maandag middag.
[269]
GammeZ mand Peder Hansøn, cogno
mento Pottemager. Født vdi Siuffuende
kiøb, [åben plads] sogn aff Hans Movritzøn
Pottemager oc Maren Pallesdaatter. Hafft
till ecte salig Johanne Christensdaatter 12
aar. Afflet 9 børn, 4 sønner 5 piger, alle
døde saa veil som moderen. Hand haffde
leffuet sin meste tid i Mullerup, Drysselbierg, Helsinge oc mange aar her i sognet,
mest vdi præstegarden, hvor hand haffuer
tient. Vaar nu kommen hid til huusværing
hos Hans Bomand i Sørby-Magle, hvor hand
haffuer liggett siug nogle maaneder. Bleff
berett d. 8. aprilis. Døde d. 11./12. aprilis
midnatt. Regnes att været gammell 78 aar.
(Job c. 9, v. 1^1).

D. 23. septembris kl. 10.
[270]
Dreng Hans, ectefødr i Bøstrup aff
Madths Hansøn oc Bodeld Hansdaatter.
Vaar mesten opfødt hos sin moder moder
i Rosted Maren Smids. 1 aars tid eller noget
hos fremmede. Voctede sommer foeleder i
Gimlinge. Der lenge siug aff kaalden. Bleff

siug åget derfra till Rosted, der fra till Bø
strup d. 21. septembris. Døde der strax
samme afften kl. 6. Aetatis 18.
(Job c. 9, v. 5-6).
Anno 1664.

D. 13. februarii, løffuerdag
[271]
middag.
Gammel mand Hans Oluffsøn Bødker,
garmand i Sørby-Magle hos sin daattermand Ha/zs Nielsøn. Født i Qvislemark aff
Oluff Andersøn Skomager (som effter hans
fødsel tog til ecte moderen) Dorothe Hans
daatter. Kommet med forældrene til Crummerup sogn. Tient siden i Hemmesø Peder
Svendsøn 4 aar, i Rosted Jep Andersøn 2
aar. Kom der i ecteskab med effterle//uende
Johanne Nielsdaatter, som da tiente Hans
Møller ibidem. Bode med hende i Crummerup 9 aar oc afflet imidlertid 6 sønner, alle
døde. Bode siden her i Esholte 15 aar, der
nest her i Sørby-Magle 36 aar oc afflet
sammen 7 døttre, aff hvilche de 5 døde. De
ris ecteskab tilsammen 58 aar. Lenge svag,
dog ickon 1 dag ved sengen. Døde d. 12
februarii morgen. Aetatis 86 -r 5 vger.
Leffde sin tid i stilhed, ingen till fortred.
Gick flittig til kircke oc sacramentet.
Til kirken 1 mk. (Job c. 9, v. 7-14).

D. 16. februarii, tijsdag middag.
[272]
Vng pige Charen, ectefødr i Rosted aff
Oluff Nielsøn, cogno/nento Kildemand, oc
Maren Torkildsdaatter. Kunde sin børnelæBning veil fra første til siste oc ellers haffde
hos sine forældre leffuet skickeligen. Siug
hen ved 2% vge. Døde d. 15. februarii kl. 2
efftermiddag. Aetatis 16% aar 3 vger.
(Job c. 9, v. 15-19).

D. 17. februarii, odensdag
middag.
[273]
Gamrrze/ mand Niels HanBøn Møller, bo
mand i Rosted. Ectefødt i Rosted aff Hans
{med andet blæk'. IbBsøn) Møller og Maren
Andersdaatter. Holdt gaard i Sørby-LzZZe
ved 3 aars tid. Dernest i Rosted 33 aar.
Leffuet vdi ecteskab 1ste gang med salig
Lene Povelsdaatter (født i Engelstrupgaard)
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vdj 11 aar. Afflet sammen 7 børn, 6 sønner
1 daatter, aff hvilche leffuer endnu 1 søn
1 daatter. I ecteskab 2den gang med salig
Maren Berthelsdaatter 7 aar. Afflet 1 daat
ter dødfødt. I ecteskab 3de gang med effter\effuende Bodild Madthsdaatter 13 aar
[åben plads] maaneder. Afflet 5 børn, 2 søn
ner 3 døttre, leffuer alle. Siug d. 10. febru
arii afften. Berett d. 15./16. for midnat.
Døde d. 16. februarii kl. 9 formiddag. Aeta
tis circiter 70.
Til kirken 3 mk. (Job c. 9, v. 20-24).

D. 16. aprilis, løffuerdag middag.
[274]
Gammel qvinde Maren Smids i Roested,
ectefødt i Haslevhus læhn, Øysby sogn,
Hajstrup by aff Hans HendrickBøn oc Mette
Kyndesdaatter. Hiemme 12 eller 13 aar. I
Bergen i Norge hos en skomager vdi 3 aar,
hos en hollender qvinde 3 aar (regnede tilsammen 7 aar). Hiemme faa vger. I Corsør tient Berthel Keldersvend 2 aar, i Sla
gelse Naffne Grydestøbere 3 aar, i Corsør
igien paa 3de aar, paa Katterup gaard 2
aar, i Slagelse igien Rasmus JørgenBøn cognomento NelavBøn Smid 5 aar. I ecteskab
med Hans MichelBøn Smid. Boedt med han
nem i Kyng 2, her i Roested 60 aar, tilsam
men 62 aar. Afflet 13 børn, 4 sønner 9
døttre, alle døde vden 1 søn 1 datter. Encke
12 aar oc 6 vger. Lenge svag, ved sengen 2
aar. Titt hiemme berett oc nu sist d. 2.
martii. Døde sactelig oc rolig d. 14. april
kl. 9 eller 10 formiddag. Anno aetatis circiter 96. Gudfryctig, klagede sig, at hun saa
lenge forsømde meenigheden. From imod
sine børn, aerbødig mod ministerium.
Til kirken 2 mk. (Job 9, v. 25-31).
D. [åben plads til dato].
[275]
Barn Peder, ectefødt i Rosted aff Hans
Smid oc Charen Hansdaatter, en tvilling.
Svag fra fødsels tid. Døde den [åben plads til
dato og alder] vger gammel.

Dominica jubilate, d. 1. maji
første prædicken.
[276]
Barn Hans, ectefødt i Rosted aff Hans
Smid oc Charen Hansdaatter, en tvilling.
Svag aff fødsels tid oc nu igien for nogle

vgers [tid] siden. Døde d. 28. aprilis 26 vger
gammel 4- 2 dage.
Til kirken 10 B.
Item.
[277]
Hiemmedøbt barn Lavritz, tilig født i
ecteskab aff vnge Hans Pedersøn i Bøstrup
oc Chirsten Nielsdaatter Bruun, født d. 27.
aprilis. Døde d. 29. aprilis. Var 3 dage
gammel.

D. 1. maji.
[278]
Hiemmedøbte barn Chirsten, ectefødt aff
Niels Bomand i Bøstrup oc Anne Hans
daatter d. 30. maji, feria 2. pentecostes kl.
10 efftermiddag. Døde d. 31. maji 3. pindtzdag kl. 8 efftermiddag hen ved 22 timer
gammel.
D. 12. junj, dominica 1. post
trinitatis.
[279]
Barn Johan, ecteføJr i Rosted aff Knud
Pedersøn Hugger oc Else Johansdaatter.
Siug 4 vgers tid. Døde d. 11 junj 10 vger
gammel 4- 1 dag.
D. 5. avgusti, fredag middag.
Barn Maren, ectefødt i Bøstrup aff
HanBøn oc Margrete Pedersdaatter.
1% vge. Døde d. 4. avgusti. Aetatis
4- 8 vger.
(Job c. 9, v. 32-35).

[280]
Niels
Siug
1 aar

D. 12. avgusti, fredag middag.
[281]
Niels Hiort. Tiente Niclavs Skovrider i
Sørby-Magle. Født i Jyland ved Aarhus i
Trandberg sogn Gunderstrup gaard aff Niels
Nielsøn Hiort oc Maren Søvrensdaatter.
Hiemme til sit 22de aar. Her i Sæland i Him
meløv ved Roschilde oc andre steder, hr.
Hans Pedersøn Bregninge. Der kommen i
ecteskab med salig Bodeld Mogensdaatter.
Leffuet sammen
aar. Afflet 1 barn. Lod
sig siden vnderholde vnder danske rytterj.
Der effter fangen aff de svenske. Tient
fremdelis Hans Sadelmager i Liunge % aar,
tarsk hos Peder Lavritzsøn i Nyrup 1 vin
ter, tient Christian Lind i Rosted 1 aar, Ni
clavs Skovrider siden Michaelis -63 til nu.
Tilsammen her i landet 25 aar. Siug d. 3.
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avgusti. Beret d. 9. avgusti. Døde 11. avgu
sti. Aetatis 47.
Til kirken 1 sld. (Job c. 10, v. 1-7).

effter nogen vndskylden att lade sig berette.
Annammed dog sacramentedt med andagt
oc glæde. Døde d. 4. martj. Aetatis 63.

D. 18. novembris, fredag middag. [282]
Bam Maren, ectefødr i Sørby-Magle aff
Jens AnderBøn oc Anne Jørgensdaatter. Siug
13 dags tid. Døde d. 17. novembris. Aetatis
14 vger 3 dage.
Til kirken 8 ß. (Job 10, v. 8-13).

D. 2. aprilis, dominica qvasimodogeniti
først prædicken.
[286]
Barn Madths, ectefødr i Sørby-Magle aff
Oluff Madthsøn oc Margrete Frandtzdaatter. Lenge siug oc ilde medfaren. Døde d.
31. marti morgen. Aetatis 1 aar 37 vger.

D. 23. decembris middag.
[283]
Hiemmedøbt Peder Oluffsøns i SøZf/zwuset oc Charen Jæsdaatters barn, ectefødt.
En halff time gammel.
I octobri.
[284]
Marqvors dødfødt barn i Rosted, ved
faderen oc venner nedsett.
14.

Anno 1665.

D. 8. marti, odensdag
fasteprædicken.
[285]
Hans JenBøn Fynbo i Rosted, født i Fyen
ved Rugaard Vijsløv sogn [åben plads} by
aff Jens Nielsøn oc Johanne N. Hiemme i
Fyen til sit 37de aar. Da hid til landet.
Tient Peder EspenBøn i Harrested % aar,
Lavrtz PaaBøn i Sø/7>y-Lille 1 aar, L. N.
Harreste 5 aar. I ecteskab med effterle//wende Else Jensdaatter 1672 aar 4- 3 vger.
Afflet 5 børn, der aff 2 døde. Bode i Ro
sted i nogle aar. Flittig oc arbeydsom. Til
acters i de svenske aar. Siden for skatt oc
tynge skyld falder i melancholi. Skaer sig
selff d. 2. avgusti -62 i marken med en lee
offuer bugen oc armbueten i meening att
ville dræbt sig selff. Bleff aff præsten (som
betaide badskeren det første baand) locket
oc nødt till att lade sig forbinde. Haffde
mist den største deel blodet oc reffuet aff
liffuet paa sig en deel aff peritonæo. Kom
dog for den skade til rette igien. Beholt
siden en deel aff de melancholiske tancker
oc haanedis ved mennisken lenge. Skyede
for den aarsag kircken, ihvor hand anderledis bleff formanet at giøre etc. Bleff siug
d. 15. februarii circiter. Lod sig bevege till

D. 9. julj for prædicken med liden tale
offuer graffuen.
[287]
Barn Jens, ectefødr i Rosted aff Niels
Møller, nu salig, oc Bodild Madthsdaatter.
Fød d. 30. junj -62. Siug siden omnium
sanctorum -64. Døde d. 7. julj. Aetatis 3 aar
oc 5 vger.

D. 24. julii, maandag kl. 1, prædicken
paa kirkegaarden.
[288]
Hiemmedøbt barn, Anne Marqvors i Ro
sted. Født d. 23. julii kl. 9 formiddag. Død
kl. 3 efftermiddag. Aetatis 6 timer.

D. 10. septembris for prædicken.
[289]
Fattig qvinde Mette Rasmus daatter, født
i Fyen i Brølle sogn af Rasmus N. oc Mette.
Tient her i Biergby oc i Landzgraff L. Backe.
Der besoffuet. Været nogle aar i Slagelse.
Her i sognet hen ved 2 aar. Siug 4 aars tid.
Berett [åben plads}. Døde d. 7. septembris.
Aetatis circiter 60 aar.
D. 23. novembris,
dementis kl. 11.
[290]
Qvinde Birgite, Rasmus Møllers i Rosted,
ectefødr i Aasløv i Synderup sogn aff Jep
Hansøn oc Bodeld Hansdaatter. Hiemme 28
aar. I ecteskab med Jens HanBøn i VidbyNørre 1% aar. Avlet 1 barn, søn, leffuer.
Anden gang i ecteskab med effterle//wende
Rasmus Hansøn Møller. Boede der samme
sted med hannem 27 aar oc affled midler
tid 5 børn, 2 sønner 3 døttre, leffuer. Boed
her med hannem i Rosted 19% aar. Tilsam
men deris ecteskab 46% aar, med begge 48
aar. Siug sist i octobri. Berett [åben plads}.
Døde d. 21. novembris, tiisdag kl. 9 formid
dag. Aetatis hen ved 76 aar.
Til kirken 3 mk. (Job cap. 10, v. 14-18).
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D. 28. novembris, tiisdag kl. 1.
[291]
Gammel fattig qvinde Inger Muurers,
ectefødr i Sørby Lille aff Jørgen Ibsøn oc
Maren Nielsdaatter. Hiemme 12 aar. Tient
Hans Espensøn i Harrested paa 4de aar,
Jens Jyde i Vollerup paa 4de aar, Jens Oluff
søn i Sørby-Magle %. Besoffuet der aff Pe
der Muurer. Med hannem i ecteskab hen
ved 43 aar. Af flet tilsammen 10 børn, alle
døde. Encke siden d. 19 februarii -53. Døde
i armod d. 27 novembris. Aetatis circiter 75.
(Job cap. 10, v. 19-21).

D. 5. decembris, tijsdag kl. 2.
[292]
Fattig slegefrid barn, affled i Muncke
Biergby, moderen Citzel Lavritzdaatter (som
døde i Kirckerup) [åben plads]. Vdlagt
barnefader en studiosus Hans Pedersøn.
Barnet ved naffn Maren opfødt hos Knud
Smid siden moderen døde til nu det aff
langvarig svaghed, ond medfart etc. døde
d. 4. decembris kl. 6 formiddag. Aetatis cir
citer (9 vger mindre end) 4 aar.
Til kirken 8 ß. (Job cap. 10, v. 22).

D. 11. decembris, mandag kl. 12.
[293]
Mand Jens AnderBøn, cognomento Tol
der, ectefødr i Fyen i Gudme herred oc
sogn, Bruager by aff Anders KnudBøn oc
Maren Ibsdaatter. I Fyen hos forældrene i
Haldager i Tvede sogn 16 aar. Tient der
sammested 4 aar H. J. Her offuer til landet.
Tient Hemming i Rosted 2 aar, Hans JesperBøn i Sørby-Magle 2 aar, Nze/s Pedersøn
i Sørby-Magle 1 aar, atter Hans Jesperfiøn
og Marqvor 1 aar, Peder Madthsøn i Bø
strup 2 aar, Christoffer Madtsøn ibidem V2
aar. Siden soldat til nu paa 11te aar. Imidler
tient i Fuleberg 1 aar, Jens Nielsøn i Rosted
% aar. I ecteskab med effterle//wewde Anne
Jørgensdaatter 23/4 aar. Afflet 2 børn, der
aff 1 dødt. Til Liunge forleden faste. Nødt
til øde gaard i Landzgraff effter sit løffte,
giort at befri sig med fra musqveten. Kom
der ved pindzdag. Strax siug aff fengsel paa
Antvorskov oc anden gammel svaghed, som
aff fengslet yppedis. Kommen hid til brode
ren Knud Andersøn i Rosted for 5 [?] vger

siden. Imidler tid beret. Døde d. 9. decem
bris. Aetatis circiter 40.
Til kirken 8 B. (Job cap. 11, v. 1-6).
9.
Anno 1666.
D. 18. februarii, søndag
efftermiddag.
[294]
Barn Dorethe, ectefødr i Sørby-Magle aff
Hans Nielsøn oc Anne Hansdaatter. Siug aff
snw pocker d. 9. februarii. Døde d. 17./18.
februarii midnat. Ætatis 4 aar oc [åben
plads] vger.
(Job c. 11, v. 7-10).
D. 28. martii, odensdag middag.
[295]
Fattig karl Hans, ecteføJ/ i Gimlinge aff
Lavritz JørgenBøn, en god dannemand, oc
Mette Hansdaatter (qvæ patrem habuerat
dominum Johannem Rarhum, avum domi
num Janum Rarhum Gimling eccleszæ pas
tores). Tient i Gimlznge sogn Hans N. ibi
dem, item hr. Ebbe Probsø/z ibidem oc capellan hr. Peder Lavritssøn. Været hos sin
stiffader Jens IbBøn i Gimlinge Torp 3 eller
4 aar. Torsken paa Lystager. Der bleffuen
siug for 1 aar siden. Der ved i fattigdom oc
tiggerj. Kom hid til byen d. 27. martj. Døde
her natten effter imod dag. Aetatis circiter
30. anno.
(Job c. 11, v. 11-16).

D. 8. aprilis, judica
først prædichen.
[296]
Barn Anders, ectefødf i Rosted aff Knud
AnderBøn Huusmand oc Anne Hansdaatter.
Siug 8 dages tid aff den kaalde, som for
ældrene meener. Døde d. 6. aprilis afften.
Aetatis 2% aar circiter.
Til kirken 8 B.
D. 3. junii, pindzedag
siste prædicken.
[297]
Barn Hans, ectefødr i Rosted aff Anders
Bomand oc Citzel Hansdaatter. Altid svag.
Siug nogle vger. Døde d. 2. junii morgen kl.
8. Aetatis 12 vger 2 dage.
Til kirken 8 B.
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D. 2. julii, visitationis Mariæ
efftermiddag kl. 3.
[298]
Barn Peder, w-ectefødr aff Madths Pe
dersøn oc Maren Hansdaatter, Hans lensøns
daatter i Sørby-Magle. Svag lenge. Siug 3
dage. Døde d. 3. julii. Aetatis 20 vger 6
dage.
(Job c. 11, v. 17).
D. 30. julii middag.
[299]
Gammel Ellen, ectefødf i Fyen, Gudme
herret, Gudbierg by aff Madths Jensøn oc
Anne. Tient salig hr. Hans i Gudbierg 3 eller
4 aar. I Lundby ved Skelschør 2 aar, Oluff
Bomand i Sørby-Magle 1 aar, lens Ibsøn i
Rosted 1 aar. Der besoffuet. Leffuet siden
her i sognet i fattigdom oc med tiden i stor
elendighed. Døde i Bøstrup hos hendes bro
der Just Madtsøn d. 29. juli kl. 4 efftermid
dag. Aetatis circiter 58 aar.
(Job c. 11, v. 18-20).

D. 22. avgusti onsdag morgen.
[300]
W-ectebarn Charen, afflet aff Charen
Nielsdaatter tient i Nymølle paa 5te aar
(født i Rosted d. 17. juli kl. 2 efftermiddag).
Døde sammested d. 20. avgusti kl. 9 for
middag. Aetatis 4 vger 6 dage.
(Job c. 12, v. 1-4).

D. 28. avgusti, tijsdag middag.
[301]
Barn Søvren, ectefød/ i Rosted aff Marqvor PederBøn oc Charen Søvrensdaatter.
Hiemmedøbt for skrøbeligheds skyld. Døde
d. 28. avgusti lit for dag. Vaar 5% dag gam
mel.
(Job c. 12, v. 5, 6).
D. 30. decembris, søndag
efftermiddag.
[302]
Fattig pige Charen, ectefødr i Bøstrup aff
Madths Hansen, en husmand, oc Bodeld
Hansdatter. Hiemme mesten sin tid, vden at
hun nogle aar haffde tigget. Vaar meget
halt. Døde 3de juledag effter 14 dages siugdom. Vaar 27 aar ringer 2 maaneder.
(Job 12, v. 7-13).

Anno 1667.
Dominica 1. post epiphanias, d. 20.
januarii for sist prædicken.
[303]
Dreng Hans, ecteføJr i Rosted aff salig
Hans JenBøn Fynbo oc Else Jensdaatter.
Siug aff meslinger d. 5. januarii. Døde d.
10. januarii. Aetatis 8de aar oc 20 vger om
trent.

Item.
[304]
Dorethe, Oluff Veffuers stiffbarn i Ro
sted, ecteføJr i Hylstrup i Alsted sogn aff
Jens Pedersøn, cognomento Ende, oc Mette
Hansdaatter. Siug et aar. Døde d. 6. janu
arii, Hellig 3. Kongers dag. Aetatis 2 aar
5 vger.
D. 16. februarii, løffverdag
middag.
[305]
Qvinde Chirsten (Ødkers) Madths Knudsøns i Sørby-Magle, ectefødf i Sørby-Magle
aff Lavritz Ibsøn Saffuskærer oc Charen
Jensdaatter. I ecteskab i sit 19de aar med
salig Ødker LavritzBøn i Sørby-Magle (som
døde her sammested anno 1648 d. 1. martj).
Leffde sammen (som da bleff berettet) 34
aar, dog nu siges 38. Afflet sammen 1 søn
4 døttre. Effter hans død j ecteskab med
effterle//vende sin hosbonde fra den 7. maji
anno -48 til nu, 19 aar mindre 12 vgers tid.
Vden børn. Svag nogle aar. Mange aars tid
fristed vndertiden oc om natten alleene med
morbo comitiali. Laae til sengs 2 vger for
S. Michaelis 1664. Bleff lemmebrudden, knyt
oc kraaget intil nu 5 vger ringer end 2% aar.
Kunde dog fortære mad til mod det yderste.
Titt berett. Døde d. 13. februarii. Anno
aetatis circiter 80.
Til kirken 24 B. (Job c. 12, v. 14 ad
tinerri).
D. 4. aprilis, skærtorsdag
sist prædicken.
[306]
Fattig gammel mand Madths Mortens
søn, ectefødr i Hallagergaarde aff Morten
[åben plads] Smid oc Margrete Rasmusdaatter. Tient Peder Rasmusøn i Hallagergaarde, da i Ormager 13 aar, tient hr. Lav
ritz i Gimlinge 3 aar, Oluff HanBøn paa
Wollerup gaard 2 aar, Hans PederBøn i
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OIdebierg 1% aar. I ecteskab med Charen
Hiulmands i Wollerup 4 aar. Vden børn.
Med Johanne Jacobsdaatter 21. Afflet sam
men 10 børn. Med Anne Madthsdaatter
16% aar. Afflet sammen 5 børn. Haffuer
boed i Wollerup, Liunge oc her i byen op
holdet sig i nogle aar. Fattig siden feydetiden, effterhanden i armod oc tiggeri. Svag
vdi 6 aar. Siug 9 dage. Beret d. 29. martii.
Døde de. 3. aprilis kl. 4 eftermiddag. Aetatis
76 (tilføjet med andet blæk og mindre skrift:
73>.
D. 9. maji, torsdag.
[307]
Fattig mand i Bøstrup Madths Hansøn,
ectefødt i Rosted aff Hans Madthsøn oc
Charen Andersdaatter. (Boedt vdi et huus
ved kilderne, nu borte oc affbrødt). Hiemme
12 aar circiter. Tient her i sognet 12 aar, i
Flackebierg 1 aar, i Sneckerup 2 aar. Soldat
oc vde i Tydskland 3 aar. Tient her i sognet
igen 8 aar. I ecteskab med salig Bodeld
Hansdaatter 21 aar. Afflet 3 børn, der aff 1
leffuer. Enckemand 1 aar. I ecteskab igen
med effterle//wende Charen Jørgensdaatter
7 aars tid nogle maaneder. Siug d. [åben
plads} maji. Beret d. [åben plads} maji (do
mino Christofero). Døde 3 timer effter.
Anno aetatis circiter 67.
Til kirken 8 ß.

Item.
[308]
fattig vngkarl Niels Justsøn, ectefødt i
Rosted aff Just Madtsøn (nu i Bøstrup) oc
Johanne Hansdaatter. Hiemme circiter 9
aar. Tient lidet. Tigget mesten sin tid. Siug
1 aars tid. Til sengs d. [tallet rettet og ulæse
ligt} aprilis. Døde d. 2. maji. Aetatis 24 aar
nogle vger. Peste obiisse putabatwr.
(Job cap. 13, v. 1-12).
Dominica 7. post trinitatis, d. 21 julj
første prædicken.
[309]
Barn Anne, ectefødt i Sørby-Magle aff
Oluff Madtsen oc Margrete Frandtzdaatter.
Siug siden omnium sanctorum mest aff hoeste. Døde d. 19. juli. Aetatis 1 aar oc 19 vger
circiter.
Til kirken 6 ß. (Breviter iteratum Job
13, 12).

Dominica [åben plads} trinitatis.
[310]
Knud Andersøns barn, stackedt leffuende,
aff barselstue-folckes forsømmelse wdøbt
død.
D. 30. septembris, maandag kl. 2. [311]
Barn Christen, ectefødt i Sørby-Magle aff
Anders Nielsøn oc Chirsten Lavritzdaatter.
Altid siug. Døde (4 vger oc 2 dage gammel)
d. 30. septembris. Samme dag begraffuen.
Til kirken 4 ß. (Job c. 13, v. 13, 14, 15).

Festo omnium sanctorum effter
siste prædicken.
[312]
Barn Oluff, ectefødt i Sørby-Magle aff
Peder Oluffsøn, garmand til Madtz Knadsøns ibidem, oc Charen Jæsdaatter. Lenge
oc mange vger siug. Døde d. 30. octobris
kl. 8. Aetatis 15 vger 1 dag.
Til kirken 4 ß. (Brevzter Syr. 33, v. 16).

D. 7. novembris, torsdag middag.
[313]
Barn Hans, Knud Smids oc Anne Nielsdaatters, ectefødt i Sørby-Magle d. 28. junj
-67. Siug aff kighoste nogle vger. Døde d.
3. novembris. Ætatis 18 vger 1% dag.
Til kirken 8 ß. (Job 13, v. 16-23).
D. 12. decembris, torsdag kl. 1.
[314]
Gammel mand Morten Jenß0n i Bøstrup,
garmand ibidem, ectefødt i Valdebo vdj
Faxe sogn aff Jens Mortenbøn oc Birgite
Christensdaatter. Hiemme hen ved 14 aar.
Tient Jens Rasmuß0n i Faxe 4 aar, Rasmus
Hanß0n i Marskov 5 aar. Kommen der i
venskab oc siden ecteskab med Mette Søv
rensdaatter nu salig (vide anno -56). Leffde
med hende i Strandhoffuet 35 aar 4- 3 maa
neder, her i sognet oc egnen nær 16 aar, til
sammen hen ved 50% aar. Enckemand 8
vger. Anden [gang} gifft med effterleffuende
Margrete Hansdaatter 11 aar 4- 12 dage.
Siug d. 3. decembris. Døde natten d. 10./11.
decembris. Aetatis circiter 85.
(Job cap. 13, v. 24 ad fin em).
11.
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Anno 1668.
Festo epiphanias, d. 6. januarii
for siste prædicken.
[315]
Qvinde Johanne [åben plads] fød i Fyen i
Bestrup i Ellinge sogn aff Oluff Knudsøn
oc Charen Hansdaatter. Hiemme hen ved 23
aar. Tient welb. Jørgen Kaas paa Østergaard 5 aar. I ecteskab med effterle//wenJe
Hans Clavsøn (nu i Sølfhuset). Boed med
hannem i Bogense, Skalkendrup annex 12
aar, Kiertinge i Kylstrup sogn ved Kerte
minde 6 aar, her i byen hen ved 2 aar.
Afflet sammen 2 sønner 4 døttre, som
leffuer alle. Siug forleden sommer 11 vgers
tid. Nu igen hastig siug d. 1. juledag. Døde
d. 2. januarii. Aetatis som manden meener
50.
Til kirken 8 ß. (Breviter postremi versus
Ps. 145).

daatter. Hiemme 16 aar. I forige svenske
feyde bleff soldat. Vaar vdi tieniste 2 aar.
Tiente i Horns herrit en mand i Manderup
Jep Tordsøn 4 aar, i Synderby ved Selsøe
Peder Knudsøn 2 aar. I ecteskab første
gang med Anne Torsdaatter. Boede med
hende i Manderup 4 aar. Flytte saa til Ros
kild heed. Haffde der gaard 6 aar. Enckemand 5 aar. Haffde aulet med samme sin
hustru 4 børn, aff hvilche 2 leffuer. Flytt
omsider hid til Kirkerup sogn. Værit der
1 aar. Kommet i ecteskab anden gang med
effterleffuersken Inger Nielsdaatter. Leffuet
sammen 3 aar. Afflet 1 barn, som leffuer.
Siug 6 for S. Mickelsdag. Døde onsdag aff
ten mellem 9 oc 10 d. 14. octobris. Aetatis
43 aar.
Til kirken 1 mk. (Job c. 14, v. 8-16).

Dominica invocavit, d. 9. februarii
siste prædicken.
[316]
Barn Anne Margrete, afflet vden ecte
skab i S\agelse aff Anne Hansdaatter
(Hans Clavsøns daatter i Sølihuset) oc vdlagt Hans Jørgensøn. Siug 14 dags tid. Døde
d. 5. februarii 18 vger gammel.

Dominica 22. trinitatis for
siste prædicken.
[321]
Barn Maren, ectefødr i Bøstrup aff Oluff
Møller oc Mette Iversdatter. Siug 3 vgers
tid. Døde natten d. 15./16. octobris. Aetatis
15% vger gammel.

D. 17. junj, odensdag middag.
[317]
Bodeld, ectefødt i Rosted aff Marqvor
PederBøn oc Charen Søvrensdaatter. Siug
9 vger. Døde d. 14. junj kl. 3 efftermiddag.
Aetatis 9 aar oc hen ved 24 vger.
Til kirken 8 ß. (Job cap. 14, v. 1-7).

D. 19. novembris, torsdag middag. [322]
Dorothe Pedersdaatter, tienistpige i præstegaarden, ectefødt i Wollerup aff Peder
Lavritzsøn Havrebierg oc Citze Nielsdaat
ter. Hiemme 10 aar. Tient Oluff Krage i
Gimlinge 1 aar, gammel H. Smid i Rosted
2 aar, Povel [åben plads] i Kallehuset 4 aar,
Jørge/7 Andersøn i Skovse 2 aar, Christian
Lind i Rosted 3 aar, i præstegaarden siden
S. Michaelis -59. Forseet sig med leyermaal
anno -60. Haffde skrøbelighed i øyene oc
meere. Blef der offuer omsider moxen sig
selff oc andre vnyttig. Tilforn flittig nock.
Altid tro oc tavsk. Haffde for 1 % aar siden
forloff til affsked. Vaar begiæred til tieniste
aff atskillige got folck, men vilde icke her
fra, for nu Guds forsiun besøgte hende
med siugdom oc helsot d. 31. octobris. Be
rett. Døde d. 18. novembris kl. halffgaaenJ
10 formiddag. Aetatis 32.
Til kirken 2 mk. (Job c. 14, v. 17 ad
finem).

D. 19. julj, dominica 9. trinitatis
for første prædicken.
[318]
Barn Lavritz, ectefødt i Rosted aff An
ders Møller oc Citze Lavritzdaatter. Siug for
2 maaneder siden, nu igen d. 12. juli. Døde
d. 16. julj. Aetatis 16% vge.
Til kirken 8 ß.
D. 18. septembris.
Marqvors, dødfød.

[319]

D. 17. octobris, løffuerdag middag. [320]
Jens HanBøn, garmand vdi Jens Bomands
øde forlatte gaard i Sørby-Magle, ectefødt
i Høye aff Hans Nielsøn oc Citzel Peders
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Dominica 2. adventus for
første prædicken.
[323]
En møllersvend Trugels Andersøn [åben
plads] fød i Fiennitzløv [åben plads] aff An
ders Trugelsøn oc Mette Lavritzdaatter.
Hiemme 11 aar. Siden hos en sin slect her
i landet 2 aar. Bleff omsider aff de svendske
taget med vd aff landet, der de drog vd, hvilcke hand siden forløb. Begiffuet sig Stral
sund. Lærdt der møller handverck paa 3
aars tid. Tient for møllersvend paa en veyer
mølle ved Rostock 1 aar. Kommen hid i lan
det igen. Tient Jens Nielsøn i Rosted for
første veyermølle svend paa Lycke-mølle 1
aar oc 6 vger. Om natten mellem onsdag d.
2. decembris oc torsdagen d. 3. decembris er
hand vdi samme mølle kommen til wlycke.
Hoffuet, hals oc maaskee fleere lemmer mel
lem kockehiulet oc dreffuet sønderknuset
oc om morgenen død funden. Aetatis paa
27de aar.
Til kirken 1 slmk.

Dominica 1. adventus for
første prædicken.
[324]
Gammel qvinde Maren Lollickes, gar
qvinde i Bøstrup, ectefødr i Sneckerup,
Faardrup sogn aff Oluff Lollicke oc Citzel
Nielsdaatter, døde begge i Giærløff, hvor de
siden boede. Hun vaar barn, der de døde.
Tigget 7 eller 8 aar. Tient i Harrested 7
eller 8 aar, i Sludstrup 3 eller 4 aar, i Ro
sted Hemming ChristenBøn 4 aar, Peder
HendrichBøn 2 aar, Jens Bomand liden tid.
Der besoffuet (tilføjet efter biografien: af
Niels Hansøn, Anders Han sø ns broder i
Rosted, boed i Harrested). Afflet 1 daatter
(tilføjet efter biografien: Else Lollikes i Bø
strup, som døde anno -82 d. 20. februarii.
Ætatis 43 aar). Siddet saa hen 7 eller 8 aar. I
ecteskab med Peder HanBøn (tilføjet over li
nien: Lollike) og boed i garværing i sognet
i Bøstrup 17 eller 18 aar. Af flet 3 sønner,
der aff 1 død. (tilføjet efter biografien: En
af dem Hans Lollike døde d. 30. januarii -83.
Ætatis 55 aar.) Encke 18 eller 19 aar. Svag
7 eller 8 aar. Titt berett, sidst i septembri.
Døde midnatt d. 26./27. novembris. Aetatis
circiter 70 aar.
Til kirken 4 B.

Anno 1669.

D. 28. januarii, torsdag kl. 3.
efftermiddag.
Knud Smids dødfød drenge barn.

[325]

Den 6. februarii, løffuerdag
middag.
[326]
Pige Charen Jensdaatter (Charen Madths
Hanßes systerdaatter i Lorup, tiente nu
Hans Møller i Rosted oc døde der) w-ecte
afflet i St. Valdby aff Jens Hugger oc Anne
Hansdatter, som drog til Slagelse oc der
fødde hende. Moderen er hende vdi hendis
3de aar fradød. Hun er kommen til Lorup
oc hos sin moster oc mosters mand opfødd,
til hun vaar 18 aar. Tient siden Hans Møl
ler i Rosted, A. M. i Rosted, Peder MogenBøn i Kirckerup, nu atter Hans Møller i Ro
sted. Siug for 14 dage siden. Døde d. 3. fe
bruarii onsdag afften kl. 11. Aetatis 2H/2
aar.
Madths Hansøn til kirken 2 mk. (Job
cap. 15, v. 1-16).

D. 31. martii, onsdag for første faste
prædicken i Sørby-Magle.
[327]
Lille barn Dorethe, w-ecte afflet oc fød
aff Andrees Steinberg i Gimlinge Torp,
fændrich, oc Chirsten Madthsdaatter, som
hannem tient. Fød der d. 3. maji -68. Mo
deren kommet til Sørby præstegaard. Bleffuet amme. Ladet barnet hos sin moder,
hvor det er bleffuen misfød. Kommet hid
ilde faren d. 5. martii. Siden altid svag oc
forgæffuis vel medhandlet. Døde d. 29.
martii kl. 10 formiddag. Aetatis 45 vger 1
dag 1 time.
D. 5. maji, bededag.
[328]
Qvinde Chirsten Skovs, født paa Hindzholm i Fyen aff Peder NielBøn oc Charen
Pedersdaatter. Her i landet tient iblant an
dre Hemming ChristenBøn i Rosted. Der
besoffuit. Været siden amme i Vemmeløv
præstegård. Gifft 1. gang med Rasmus
JenBøn i Ottestrup. Afflet 3 børn, alle døde.
2. gang med Christen NielBøn Soldat i Ro
sted by. Afflet 1 barn, fød effter faderens
død. Encke 4 aar. 3. gang gifft med effter-
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\effuende Jens IbBøn, huusmand i Rosted,
9 aar 4- faa vger. Siug d. 19. aprilis. Berett
d. 27. aprilis. Døde d. 2. maji, dominica
jubilate kl. 2 efftermiddag. Aetatis 53.

D. 15. maji, løffuerdag middag.
[329]
Barn Peder, ecteføJz i Sørby-Magle aff
Niels PederBøn oc Margrete Rasmusdaatter.
Siug hen ved [åben plads] vgers tid. Døde d.
13. maji morgen kl. 5. Aetatis 1% aar oc
hen ved 2 vger.
Til kirken 10 B. (Job cap. 15, v. 17-27).
D. 19. maji, onsdag, pridie ascensionis
middag.
[330]
Qvinde Charen Møllers i Nymølle, ectetødt i Franckerup aff Lavritz [åben plads]
Drucken oc Citzel Oluffsdaatter. Hiemme
23 aar, hos stiffader R. O. Kommen da i
ecteskab med leffuende Jørgen LavritzBøn
Møller, 1 aar i Kanehøys veyermølle, her i
Ny-Mølle siden til nu, tilsammen 54 aar.
Afflet sammen 2 drenge 4 piger, der aff
leffuer en daatter. Siug hen ved 7 vgers tid.
Berett d. 10. maji. Døde d. 18. maji. Aetatis
77 aar.
Til kirken 2 mk. (Ps. 116, v. 16, 17, 18,
19).

[331]
D. 26. maji bleff forløst Apollone Niels
Træskomands i Sørby-Magle. Fødde dødt
drenge barn. Kom til jorden postridie.
[332]
Dominica 3. post trinitatis for prædicken
bleff begraffuet Niels, hiemmedøbt barn,
gammel Hans Pedersøns i Bøstrup oc Birgite Nielsdaatters. Ectefødt, 8 dage gam
melt 4- 8 timer.
Til kirken 10 B.

D. 16. octobris, Galli,
løffuerdag middag.
[333]
Mand Jørgen Møller i Nymølle, ectefødt
i Egerup i Bringstrup sogn aff Lavritz JørgenBøn oc Charen Lavritzdaatter. Hiemme
7 aar. I de Nørre Møller hos hans mor
moders broder Hans Møller opfødt 14 aar.
Været vdi Høye veyrmølle 1 aar, i Giærløff

tient Hans JesperBøn 2 aar, Jens IbBøn icke
slet 1 aar, tient noget i Ravnholts mølle,
der effter i Kanehøys veyrmølle. Da gifft
med sin nu salige hustru Charen Lavritz
daatter oc strax flydt hid med hende til Ny
mølle. Leffuet med hende 54 aar. Afflet til
sammen 6 børn, 2 drenge 4 piger. Der aff
leffuer ickon 1 daatter. Effter hendis død
leffuet paa 6te maanet. Lenge svag. Siug nu
d. 8. octobris. Døde d. 13. octobris. Aetatis
circiter 84 aar.
Til kirken 4 mk. (Ps. 116, v. 16).

D. 27. octobris.
[334]
Nedsett en lidet oc wtidigt født barn
Maren, saa kaldet oc døbt aff en qvinde i
Bøstrup, hvor hen moderen [åben plads]
vaar kommen der med. Haffde født det i
skoven, da hun vaar betagen med den fai
lende, som hun pleyede ellers at plages aff.
{Med andet blæk: Barnet vaar avlet i hoer
vdi Førsløv sogn).
Dominica 22. trinitatis
d. 7. novembris.
[335]
Nedsett for sist prædicken Marqvors
naffnløB pigebarn.

Anno 1670.

Dominica 1. epiphanias,
d. 9. januarij.
[336]
Gammel qvinde Johanne, salig Hans
Oluffsøns (vdi garværing hos sin daatter oc
svoger Anders Bomandt i Rosted) ectefØJz
i Svenstrup i Tornborg sogn aff Niels HanBøn oc Anne Nielsdaatter. Været hiemme
oc hos slectinge til sit 20de aar. Tient i Ro
sted Anders HenningBøn 1 aar, Hans Møller
i Rosted 3 aar. Der kommet i venskab oc
ecteskab med salig Hans OluffBøn. Leffuet
med hannem oc boedt i Krommerup vdi 9
aar. Afflet imidler tid 6 drenge, alle døde.
Siden i Esholt 15 aar. Af flet der sammen
7 piger, iblant hvilcke de 2 leffuer. Omsider
boedt oc været i Sørby-Magle 36 aar. For
6 aar siden 4- 1 maanet, da hand døede,
haffde de været i ecteskab sammen 58 aar.
Effter den tid haffuer hun opholdt sig hos
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sin svoger mest Anders Bomand i Rosted.
Lenge svag, omsider siug. Beret onsdagen
for jul. Døde d. 5. januarii -70 afften kl. 10.
Aetatis 88 aar.
Til kirken 8 ß.

D. 19. maji, torsdag middag.
[337]
Fattig tiggeqvinde, Chirsten Pedersdaat
ter, født i Odder up i St. Mortens sogn i
Nestved. Været garqvinde i Snodstrup i Fredericsborg læn. Besoffuet (anden gang, nu)
aff en vngkarl Jens LavritzBøn, tien præsten
ibidem, endog hun oc haffuer hafft fleere
mundheld. Er kommen hid, i stackeelsfærd
åget, d. 16. maji afften. Faaed huus hos en
garmand N. J. Lid smerte med barnefødsel
(som dog icke vilde lyckis) fra den tid til d.
18. maji mod middag, da hun aff smerte
offuervunden er død. Haffuer værit med 2
børn, hvor iblant det første, som icke ret
haffde skicket sig til fødselen, haffuer hin
dret det andet, som en tid lang befantis
endnu at leffue, da det første vaar dødt.
Døde saa selff tredie.
(Gen. 25, v. 22, asspersis historiis de Ra
chète, Gen. 35 et nuru Eli 1. Sam. 4).
D. 27. junii, maandag middag.
[338]
Gammel qvinde i Bøstrup Margrete Clemends, ecteføJf i Sørby-Magle aff Hans
Madthsøn oc Charen Andersdaatter. I ecte
skab med Hans IbBøn (kaldet Haw ClemendBøn aff sin faders fader, faderen Jep
ClemendBøn). Boedt med hannem i Bøstrup
i gaard oc huus 22 aar. Afflet 6 børn, der
aff 2 leffuer. Encke 4 aar. Gifft igen med
Morten JenBøn ibidem 11 aar. Encke 1%
aars tid. Siug søndagen d. 19. junii. Døde
søndag d. 26. junj. Anno aetatis hen ved 70
aar.
Til kirken 8 B.
D. 12. julii, tiisdag kl.
[339]
Lille barn Anne, ectefø^t i Bøstrup aff
Niels HanBøn oc Margrete Pedersdaatter.
Siug d. 30. junii. Døde d. 11. julii. Aetatis
11 vger 3 dage.
(Ps. 116, v. 7, 8, 9).

Den 14. novembris,
mandag middag.
[340]
Gammel mand Jens LavritzBøn Skræder i
Sørby-Magle, ectefødt i Fyen i en by Syn
derby [åben plads] aff Lavritz HanBøn oc
Maren Jensdaatter. Moderen falt hannem
fra, der hand vaar IV2 aar, faderen, der hand
vaar 10 aar. Opholdt sig hos sin slectinge til
sit 16. aar. Kom hid offuer til Siæland.
Tiente i Biergby Lavritz HanBøn 3 aar, Clemend MichelBøn 2 aar, Hans BoeBøn 2 aar.
Befant sig da skrøbelig vdi sit been, hvilchet
forøget sig tid effter anden oc holt hannem
til hans dødedag. Gaf sig saa til at lære
skræder haandverck hos en skræder i Sla
gelse P. O. 1 aar. Dernest tiente i Kiøbenhaffn 3 mestere 2 aar. Er saa kommen til
Roested oc vaar hos en sin frende Madz
Hiulmand oc kom i ecteskab med sin første
hustru Voldborg Jørgensdaatter, som leffde
med hannem 3 aar h- 5 vger oc avlede 2
børn, begge døde, det eene med moderen i
barselseng. Effter 1 aars enckestand flytte
til Hyllerup. Vaar der 2 aar oc kom imidler
tid i ecteskab med sin effteileffuerske Anne
Søvrensdaatter oc flyt med hende hid til
Roested igen oc boede der med hende 21
aar. Her i Sørby-Magle 19 aar. Tilsammen
deris ecteskab 43 aar. Avled 6 børn, 1 søn
5 døttre. Der aff leffuer de 3 døttre. Lenge
svag. Siug siden S. Michaelis. Befant sin
helsot for 2 vger siden. Gick til sengs d. 7.
novembris. Beret d. 9. novembris. Døde d.
12. novembris. Aetatis circiter 70. En stille,
eenfoldig mand.
Til kirken 20 B. (Joh. 11 Lazarus dormit.
Somni et mortis comparatio ex postereo
dicto domini 24).

Dominica 2. adventus, d. 4. decembris
for prædicken.
[341]
Wtidigt dødfød pige barn, Marqvors i Ro
sted oc Charen Søvrensdaatters. N. B. Vaar
det femtende deris barn, iblant hvilke ickon
en dreng endnu leffuer. De andre enten for
tilig fød, eller ellers dødfød, oc nogle leffuet
megit stacket. Det der dog er skeed, icke
aff forældrenis vitterlige skyld, men aff mo
derens skrøbelighed med beggis største sorg.
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Den [åben plads] julii.
[342]
Janus Samuel Prom, vide anno 1656.

Mortui anno -70 6.
Ab anno inde -46 hue
usque circiter 336.
Anno 1671.
D. 10. aprilis, maandag middag.
[343]
Qvinde Charen Torkildsdaatter, ectefødt i
Sørby-Magle aff Torkild SøvrenBøn Klocker
oc Johanne Jensdaatter. Hiemme 10 aar.
Tient [åben plads] i [åben plads] i Sludstrup
2 aar, i præstegaarden 2 aar, i Nestelsø
præstegaard 3 aar, her i præstegaarden 4
aar, Jørgen ChristenBøn 1 aar. Der besoffuet. Afflet 1 barn, som siden er dødt.
Atter i præstegaarden amme % aar. Siug
der fra. Hans Deynsøn i Forløv 1 aar, Niels
NielBøn i Gærløv 1 aar, hr. Hans CarstenBøn i Biergby % aar. Gifft med effterlatte
Hans PederBøn Soldat. Afflet med ham 2
børn. Svag siden siste barselseng ved S.
Oluffsdag -70. Sengelegs 1 maanet. Beret
d. 4. aprilis. Døde d. 9. aprilis. Aetatis 36
aar.
(Psal. 90, v. 1).

D. 17. aprilis, maandag middag.
[344]
Fattig halt qvinde Charen Andersdaatter,
ectefødt i Sørby-Magle aff Anders JenBøn,
fordom kirkeværge, oc Bodeld Jensdaatter.
Hiemme 22 aar. Gifft med Madths [åben
plads] cognomento Huus, i Vellerup 2 aar.
Avlet 1 søn. Leffuer. Der siden en liden tid.
Der effter været paa atskillige stæder (dog
icke her i disse 2 sogne). Avledt imidlertid 3
børn vden veyen, hvilche alle døde. Været
nu sist nogen tid vdi Winstrup. Her hid til
sin broder Michel AnderBøn Huusmand vdi
Sørby-Magle d. 9. aprilis. Siug hid ført.
Beret d. 15. aprilis. Døde samme dag mid
dag. Anno aetatis 42.
(Ps. 90, v. 23). Til kirken 8 B.
D. 4. junii, søndag kl. 1
efftermiddag.
[345]
Karl Niels HansBøn (cognominatus Clemendsøn), ectefødt i Bøstrup aff Hans Han

Bøn, cognomento ClemendBøn, (som døde
anno -52) oc Margrete Hansdaatter (som
døde anno -70). Haffuer hafft vdi vngdommen siugdom oc tiggeri. Tient dog atskillige,
maaskee 13 aars tid. Paa Snedinge oc Trold
holm nu sist hvor hand vaar bleffuen siug.
Kom hid til Bøstrup nogle vger for jul. Be
ret d. 30. maji. Døde d. 2. junii. Aetatis 31.
Til kirken 8 B. (Ps. 90, v. 4, 5, 6).
D. 9. septembris, løffverdag kl. 1. [346]
Mand Oluff Møller, ectefødt i Faardrup
af Jens OluffBøn oc Maren Knudsdaatter.
Hiemme 19 aar. Tient i Franckerup O. N.
2, sin svoger R. J. i Faardrup % aar, hos
forældrene %. Gifft i Rosted med salig Ma
ren Andersdaatter, salig Hans Møllers ibi
dem 20 aar. Enckemand 4 aar. Gifft 2den
gang med Chirsten Ibsdaatter ickon 14 vger.
Enckemand 3 aar. Gifft 3de gang med
efüer\effuersken Mette Iversdaatter 16 aar.
Avledt 4 børn sammen, der af 1 leffuer.
Vaar effter sin første gifftermaal bleffuen
noget til acters oc kommen fra gaard. Lært
at hugge oc bleffuen en god hiulmand oc
timmermand. Hafft huus i Bøstrup. Svag
siden siste paaschetide. Til sengs pindzedag.
Berett nogle vger siden. Døde d. 8. septem
bris kl. 8 formiddag. Aetatis 65 anno cir
citer.
Til kirken 1 mk. (Ps. 90, v. 7, 8, 9).

NB. Vaar den første af dem her i meenigheden, som icke blef ringet for, der hand
døde; hvilket her og de fleerste stæder
hafde været en forfængelig og superstitios skick her i riget, oc vedholdet si
den pavedømmet og kaldtes siæle-ringen.
Vaar i gamle dage meent der med, at
siælene ved de helliges bønner da blefve
befordrede til himmerige eller fick i
skærsild dis lideligere villkor. Om end
skønt mand nu icke meente det saa grofft,
saa blef det dog som en wnyttelig og for
fængelig skick slet forbødet i landemodet.
D. 10. novembris, fredag middag. [347]
Karl Jens NielBøn Broager, ectefødt i
Fyen i Gudme herret, Broager sogn oc by
af Niels RasmuBøn oc Maren Jensdaatter.
Hiemme hen ved 34 aar. Tient sin syster oc
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svoger i Ore 1 % aar. Her i landet % aar. I
Fyen atter i Gudme 1 aar. Her i landet igen.
Paa Borreby 3 aar, sin broder Rasmus NielBøn i Rosted 2 aar, paa Lystager 4 aar, i
Sørby præstegård 2 aar, hvor hand blef
siug 3 vger før nu forleden S. Michels. Be
rett strax effter i Rosted, hvor hand laa
siug. Kom nogle vger der effter lit op igen.
Døde d. 8. novembris afften, kl. 4 effter
middag. Aetatis circiter 47.
Til kirken 10 B. (Ps. 90, v. 10, 11).
D. 19. novembris, dominica 22. post
trinitatis sist prædicken.
[348]
Gammel qvinde Maren Nielsdaatter, Ras
mus Møllers i Rosted, ectefød i JørløB ved
Tijsøe af Niels OluffBøn oc Maren Jens
daatter. Hiemme med skolegang til sit 16de
aar. Lærdt at veffue flamsk, læste klæder,
sette værck etc. Brugt det handverck oc
næret sig der aff. Kommen i ecteskab med
Anders [åben plads} Skræder. Leffuet med
hannem 10 aar. Afflet 7 børn sammen, 4
drenge 3 piger. Der af leffuer 1 søn 1 daat
ter. Kommen her hid til sognet anno -58.
Været nogle aar præstegaarden. Siden i Bø
strup. Gifft anden gang med effterleffuende
Rasmus HanBøn Møller siden Michaelis -57
til nu. Svag i mange aar. Siug oc mesten ved
sengen siden pindzdag. Beret nogle vger
siden. Døde d. 17. novembris morgen. Anno
aetatis circiter 55.
Til kirken 16 B.

Anno 1672.
D. 15. januari, maandag kl. 3
efftermiddag.
[349]
Barn Niels, ectefød/ i Sørby-Magle aff
Just HanBøn og Charen Hansdaatter. Siug
siden d. 4. januarij. Døde d. 14. januarij
kl. 7. Aetatis 1 aar og nogle vger.
(Rom. 12, v. 15, 16).

D. 25. januarij, torsdag,
S. Povels.
[350]
Barn Hans, ectefød/ i Bøstrup af Niels
HanBøn og Margrete Pedersdaatter. Siug
14 dags tid. Døde d. 24. januarij. Aetatis
20% vger.

(Colos. 3. v. omnia qvæ facitis). Til kir
ken 4 B.

Dominica sexagesima, festo Hafniæ
liberatæ, d. 11. februarii.
[351]
Vng karl Jørgen, ectefød/ i Sørby-Magle
aff Hans JenBøn og Anne Hansdaatter. Svag
i mange aar, mest 2 siste aar. Siug i jul. Beret
d. 28. januarij. Døde natten d. 9./10. fe
bruarii. Aetatis 28 aar.
(Eccles. Syr. c. 34, spes timentium dominum ex Brandmyll.)
Til kirken 1 slmk.

Dominica reminiscere, d. 3. martii
middag.
[352]
Gammel qvinde Chirsten Madths Knudsøns i Sørby-Magle, født i Eskildstrup (ex
concubinatu) fader Lavritz Nurenberg, en
adelsmand, moder Anne Lavritzdaatter, som
døde i hendis 7de aar. Opfødt og været i
Kongeskilde mølle paa 8de aar. Tient i Ny
rop 1 aar, i Brunemose paa 3de aar. Der
lockedt. Været siden i Suserup paa 3de aar.
Gifft med en vngkarl Jens Lavrisøn der i
byen og boede med ham i Reckinge paa
2det aar. [åben plads} Encke % aar. Imidler
tid amme hos præsten sammested. Kom til
Eskildstrup igen og gifft med Hans Stijsøn.
Boede sammen 10 aar. Avlet 5 børn, 2 søn
ner 3 døttre. Der af 1 daatter lefver. Encke
% aar. Gifft med Niels Vinter sammested
25 aar. Avlet 5 børn, 1 søn 4 døttre. Der af
lefver 2 døttre. Encke ¥2 aar og nogle vger.
Gifft hid til Sørby-Magle med effterlefvende
Madtz KnudBøn paa 5te aar. Svag disse
siste aar med [ondt} for brysted. Siug d. 19.
februarii natten effter. Berett d. 23. febru
arii. Døde d. 2. martii kl. 7% morgen.
Aetatis circiter 69.
Til kirken 24 B.

D. 20. martii, odensdag kl. 3.
[353]
Qvinde Margrete, gammel Niels Pedersøns i Sørby-Magle, ectefød/ i Rosted af
Rasmus HanBøn og Chirsten Hansdaatter.
Været hiemme 23 aar. Tient Jens Nielsøn
i Rosted 1 aar. Hans Jensøn i Rosted nogen
tid. Hiem igen. Gifft med effterleffuende
Nte/s* Vedersøn i Sørby-Magle. Boedt med
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hannem i Sørby-Magle 14 aar. Avlet 7 børn,
3 drenge 4 piger. Der af 1 dreng død. Vaar
nu siuglig med det ottende. Blef siug d. 17.
martii afften. Døde d. 18. marti morgen kl.
7. Anno ætatis 37.
(Ps. 90, v. 14, 15, 16). Til kirken 2 mk.

Feria 3. paschatos, d. 9. aprilis
til sidste prædiken.
[354]
Fattig qvinde Else Fyens i Rosted, salig
Hans Fynboes effterleffuerske, født i Kindertofft af ecteîorældre Jens AnderBøn og
Maren Nielsdaatter. Hiemme 6 aar. Hos
sin moster i Harrested 18 eller 19 aar. Tient
sin mosterdaatters mand ibidem 2 aar, Hans
Jul ibidem 2 aar, Lavritz Nielsen ibidem 1
aar. Kom i ectesk^ô med Hans JenBøn.
Leffde med hannem i Skørpinge og Rosted
16% 4- 3 vger. Avlet 4 sønner 1 datter. Eff
ter hans død siden vdi martii anno 1665
været encke og leffuet i armod. Svag for
leden vinter. Ved sengen 14 dags tid. Berett
skærtorsdag. Døde paaschedag. Siges haffve
været nu vdi jul 50 aar gammel.

Dominica qvasimodo geniti, d. 14. aprilis
første prædiken.
[355]
Barn Chirstin, ectefødf i Rosted af Anders
HanBøn (nu kirkeværge) og Inger Christensdaatter. Siug 14 dages tid. Døde d. 13. apri
lis kl. 5. Aetatis 4 aar og 15 vger.
(1 Petri 2, v. 1,2 breviter). Til kirken 8 B.
D. 19. aprilis, fredag.
[356]
Qvinde Maren Holdstes, Hans Clavsøns
hustru i Sørby-Magle, ectefødr ved Gram
icke langt fra Ribe af Jens Michelsøn og
Johanne Pedersdaatter. Moderen død i hen
des 4de aar. Hun siden hos sin fader og
andre venner til sit 20de aar. Kom da her
til landet til Biergby, hvor hendis syster da
tiente og siden boede. Tiente der N. P.,
kirkeværge, 1 aar, H. J. ibidem 1 aar, H. N.
ibidem 1 aar, Christoffer MadthBøn, da i
Fandens huus, 1 % aar, sin syster i Biergby
2 aar, Jesper HanBøn i Faardrup 2 aar,
atter sin syster i Biergby % aar, Christoffer
Madthsøn i Bøstrup 2 aar, Madths KnudBøn
i Sørby-Magle 1 aar. Atter i Birgby liden
tid. Atter M adth s Knudsøn i Sørby-Magle

2% aar. Opholdt sig eene nogle maaneder.
I ecteskab med effterle//uentfe Hans ClavBøn Fynbo nogle vger offuer 4 aar. Siug og
til sengs skærtorsdag (svag nogle dage til
forn). Beret d. 17. aprilis onsdag morgen.
Døde samme dag kl. 2 efftermiddag. Aeta
tis circiter 52 aar.
(Ps. 90, v. 16, 17). Til kirken 8 B.

D. 21. aprilis, dominica misericordia
sist prædiken.
[357]
Qvinde Johanne Torkilds, ectefødf i
Sørby-Magle af Jens Frantzsøn og Anne
Christensdaatter (den torsdag for S. Michelsdag 1609 eller 1610). Hiemme 17 aar.
Da i ecteskab med Hans JenBøn, Soldat,
1 % aar (til garværing til S. Slacters % aar,
til Ødkers 1 aar). Avlet 1 søn Jens, som
leffver. Encke 1 % aar effter denne mand,
som blef i keyserens krig. Gifft med Torkild
SøvrenBøn 43 aar og noget meer. Boed med
hannem til garværing hos Peder Andersøn 1
aar, til Niels Ibsøns 1 aar, til S. Slacters 1
aar, her i kirkeladen hen ved 41 aar. Avledt
tilsammen 3 sønner, alle døde, 5 døttre,
der af leffver 3. Svag [åben plads]. Siug 8
vgers tid. Beret [åben plads]. Døde d. 19.
aprilis kl. 4 efftermiddag. Aetatis suo calculo 64 aar, dersom hun hafde lefvet til
S. Michels dag kommende.
D. 24. aprilis, odensdag kl. 9.
[358]
Gammel mand, Torkild Søvrensen Klocker, ectefødf i Høye af Søvren AnderBøn og
Anne Pedersdaatter. Hiemme 14, 15 eller
16 aar. Tient P. Lollik i Overby 3 aar, N.
Fynbo ibidem 1 aar, Jens Skræder i Bierne
3 aar, i Hielmsø gcard 1 aar, hr. Tue i To
strup for tersker 1 vinter, i Jystrup hofgaard Niclavs N. 1 aar, P. MortenBøn i
Mortenstrup 1 aar, J. O. i Gøderup 3 aar.
Været ellers soldat 2 gange. Kommen hid
til byen og i ecteskab med Johanne Jens
daatter. Lefvet sammen til garværing hos
andre 3 aar, i kirkeladen 41, tilsammen offver 43 aar. Avledt 8 børn sammen, som
offven for skreffvet. Været klocker her
til kirken 41 aars tid. Ellers en god arbeyder (Animo subdolus superbus calum
niator énixaipéKaKog etc. sed hæc vitia
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utcunqve compensavit christoKOVia avt
certe bene moriendi félicitas). Vaar længe
svag og kunde paa et aars tid intedt arbeyde.
Siug d. 18. aprilis. Døde d. 23. aprilis.
Aetatis circiter 72.
(Ps. 90 totus).
D. 24. aprilis, odensdag middag.
[359]
Qvinde Chirsten Christen Søvrensøns i
Rosted, ectefødr i Rosted af Hans Andersøn
og Anne Lavritzdaatter. Hiemme hen ved
17 aar. Tient Simon Nielsøn i Bøstrup 1
aar. Gifft med salig Rasmus HanBøn Fynbo
og boede med hannem i Skiørpinge 5 aar
og siden i Rosted tilsammen meer end 26
aar. Avlet 10 børn, alle nu døde. Anden gang
gifft med effterle//wez?Je Christen Søvren
Bøn, nu sogne og skovfoget 19x/2 aars tid.
Siug d. 12. aprilis. Beret d. 16. aprilis.
Døde d. 23. aprilis, Georgii. Aetatis circi
ter 64.
(Ps. 103, v. 1-6). Til kirken 3 mk.
Den 1. maji, Philippi Jacobi,
bededags prædiken.
[360]
Barn Chirsten, ectefødr i Wollerup af
Niels AnderBøn og Birgite Madtsdaatter
(som nu 3 aar haffue boedt i Rosted). Været
siug af sprinckler, som meenis, 3 vgers tid.
Død d. 29. aprilis. Aetatis 33/4 aar.
[Overstreget: Til kirken 10 B.]

Den 2. maji, torsdag kl. 10.
[361]
Barn Hans, avledt af voldtegt, som mo
deren Charen Hansdaatter (siden i ecteskab
med Morten NielBøn i Sølfhuset) foregiffuer, og det i Closterskoven ved Nestved.
Bleffuet siugt i paaschehellige dage i Tybierg sogn, hvor moderen nu er. Kommet
hid d. 30. aprilis. Død d. 1. maji. Aetatis
3/4 aar og 3 vger gammel).
(1. Timoth. 6, v. 7, 8).

D. 6. junii, torsdag kl. 10.
[362]
Barn Søvren, zotefødt i Sørby-Magle af
Hans PederBøn Soldat og Charen Torkildsdaatter. Siug hen ved aars tid. Meere siug
14 dage. Døde d. 4. junii kl. 3 efftermiddag.
Aetatis 2 aar ringer 5 vger.
(1. Tim. 6, v. 9, 10). Til kirken 8 B.

D. 30. junii, søndag kl. 1.
[363]
Vng karl Jens HanBøn, ectefØJr i SørbyMagle af Hans JenBøn og Anne Hansdaat
ter. Faaed en svaghed af vngdommen, blefven lam. Tient vdi præstegaarden for ryeter
6% aars tid. Imidler tid blefven noget styr
keligere igen. Begifvet sig siden til skræderhandverk. Været der vdi hos Madths Jespersøn i Sørby-Magle, Skræder, paa 3de aar.
Siug d. 18. junii. Fick en hæfvelse i munden
og tænder som rosen. Smurde sig der for
med honning. Blefven der af vdi ansict og
hals saa hofven, at hand besværlig kunde
faa sacramented, som dog skeede d. 26.
junii. Døde d. 29. junii. Aetatis 31 aar, faa
dage meer. Vaar flittig og gavngiørende, i
mark og by, med qvæg megit kiendespag.
(Ps. 103, v. 6-12). Til kirken 1 mk.
D. 2. avgusti, fredag kl. 1.
[364]
Lille pige i Sørby-Magle Margrete, ectetødt af Hans Nielsøn ibidem og Anne Hans
daatter. Nogen tid lang svag. Blef meer
forleden S. Hansdag, da moderen hafver
ført hende til Kælstrup kilde, gifvet der
vand at dricke og vdvortis toedt hende i
vandet. Er blefven meget hofven, saa det
lod sig ansee, hun hafde vatersot. Døde d.
1. avgusti. Aetatis 8 aar og hen ved 8 vger.
(Ps. 103, 13-16).
D. 18. avgusti, dominica 11. trinitatis
først prædiken.
[365]
Barn Johanne, ectefødr i Bøstrup af Pe
der LavritzBøn og Margrete Nielsdaatter.
Siug 14 dags tid. Døde d. 15. augusti. Aeta
tis circiter 9 vger.
Til kirken 4 B.
D. 2. octobris, bededags.
[366]
Qvinde Anne Hendrik Andersøns i SørbyMagle, ectefødr i S. Jellinge, Haasløv sogn
af ecteforældre Lavritz Madtsøn og Citzel
Olufsdaatter. Hiemme 12 aar. Tient salig
hr. Peder i Haasløf for barnepige 4 aar,
siden Hans Tydsk i Vallensved 4 aar, hos
sin faster i Dysted, Togsver sogn 1 aar,
Morten PederBøn i Gimlinge 1 aar, i Jenstrup i Vallensveed sogn 1 aar. Faaed barn
vden veyen. Været amme hos Niels Lauritsøn substitut i Gimlinge 1 aar. Været for sig
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self i Vemløse 1 % aar og atter fød w-ectebarn. Blefvet amme her i præstegaarden og
der vdi vel forholdet sig 3 aars tid noget
minder. Tient hr. Ebbe, nu salig, probsten i
Gimlinge 1 aar. Atter tient her i præstegaar
den 1 aar. Kom der i ecteskab med effter\effuende Hendrik Andersen. Lefvet med
ham i Bøstrup og i Sørby-Magle 4 aar. Af
let 1 daatter, som er død, 1 søn, som nu
lefver. Siug d. 13. septembris. Beret (yed
hr. Christoffer i Skørpinge vdi min fravæ
relse) d. 27. septembris. Døde d. 28. sep
tembris. Aetatis 33 aar 3 vger.
(1. Petr. 1, 3, 4). Til kirken 8 ß.
D. 7. novembris middag.
[367]
Gammel mand Frantz JenBøn i SørbyMagle, ectefød/ i Sørby-Magle aff Jens
FrantzBøn og Anne Christensdaatter.
Hiemme 26 aar. Tient J. O. i Sørby-Magle
% aar. Kommen saa til gaard her vdi SørbyMagle og besiddet 24 aar indtil anno -53.
Vaar gifft 1. med Anne Pedersdaatter 4
aar 4- 9 vger. Aflet 2 sønner, begge i barn
dom døde. Effter hendis død enckemand 3
vger. Gifft igen 2. gang med Charen Hans
daatter 43 aar. Aflet 16 børn, 5 sønner 11
døttre; der af lefver 3 døttre. En mand af
faa ord og vdi adfærd stille og sagtmodig,
eller arbeysom etc. Svag nogle aar, mest
siden nu forleden paasche. Til sengs d. 21.
octobris. Beret d. 31. octobris. Døde d. 4.
novembris. Aetatis 73 aar.
(Ps. 103, 17, 18). Til kirken 6 ß.

D. 21. novembris, torsdag middag. [368]
Lille barn Chirsten, ectefød/ i Bøstrup af
Jens HanBøn Hugger og Chirsten Anders
daatter. Svag længe. Siug 2 dage. Døde d.
19. novembris. Aetatis 4 vger 4- 1 dag.
(Ps. 103, v. 19). Til kirken 4 ß.
Anno 1673.

D. 17. februarii, mandag middag. [369]
Barn Jacob, ectefød/ i Sørby-Magle af
Madths KnudBøn og Bodeld Jørgensdaat
ter. Siug 3 dags tid. Døde d. 17. februarii.
Da 12 dage 18 timer gammel.
(Ps. 103, v. 20, 21, 22).

Den 20. martii, torsdag middag.
[370]
Nicolaus Reiffenstein, skovrider i SørbyMagle. Fød anno 1614 S. Nicolai dag i en
liden stad Sonnenberg i fürstendom Coburg
i Franckenland af Jørgen Reiffenstein og
Cathrine [åben plads}. Hiemme 8% aar. Væ
ret hos sin faders systers mand Johan Groß,
borgemester i Sonnenberg, 10 aar. Tient en
9 Oberförster Martin Lentheuser for en laufer
IV2 aar, 3) en forstmeister i Tawatz Valentin
Rinck 3 aar, 2) en vildmeister Jørgen von
Weydich V4 aar. Her i Danmark kong Chri
stian d. 4. for jægerdreng 5A aar, gref Pentz
for en lifskytte i Gluckstad 2 aar, captairzleutenanZ Steinberg for lifskytte 1 aar, en
fendrik 1 aar, general major Marqvard Rantzow for lifskytte 2 aar, general krigs commis
sar Knud Vldfeld paa Østergaard i Jydland
for skytte 2 aar. I kong Christian 4. jægeri
for pantsven V2 aar, printz Christian vdvalgt
konge for lifskytte fra martio til martini.
Atter i kong Christian 4. jægeri for pant
svend 2 aar. Da i ecteskab paa Fredericksborg med effterle//wentie hustru Helvig Stamer anno 1646 S. Michaelis dag. Aflet der
med hende 1 søn. Kommen hid og blef
skovrider noget for jul 1647 og betient det
paa 26de aar, og ydermeere vdi bemelte
ecteskab aflet i Sørby-Magle 2 sønner (hvor
af 1 død) og 4 døttre. Lefvet sammen mod
26% aar. Hans afsked hafver sig d. 7. martii
af vaade tildraget, da hand emod afften vaar
reden beskenckt fra Nyrop gaard hiem ad.
Kommen i en beck og mose nord ost vden
for Lindebierg vong, hvor hand af ijs og
dynd forhindret at komme op hafver forgæfvis raabt paa hielp og blefven af kuld
forfrøsen. Hafde været til Guds bord domi
nica septuagesima. Regnis 6IV4 aar gam
mel.
(Ps. 119, v. 17, 18, 19).
Dominica misericordia.
[371-372]
2 børn Anders Hansøns og Inger Christensdaatters, ectefød/e, dog dødfød det
eene; det andet leffde liden stund. Hiemme
døbt og kaldet Chirsten.

D. 6. junii, fredag middag.
[373]
Mand Hans Jensøn i Bøstrop, ectefød/ i
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Vidby-Nørre af Jens HanBøn og Birgite
Ibsdaatter. Fadderen død ham fra i hans 1.
aar. Vaar mesten hiemme til sit 43. hos
moder og stifader, da boende i Rosted. Kom
da i ecteskab med etfter\effuende Bodeld
Christensdaatter. Lefvet sammen i Rosted
2 aar, i Vollerop 5 aar, i Bøstrop 11 aar,
tilsammen 18 aar. Aflet 1 barn. Døde d. 4.
junii kl. 3 formiddag. Aetatis 61 aar.

Mist moderen 5 aar gammel. Siden opfødt i
Hemming Christenses gaard i Rosted. Tient
1 Bierop, Peder Hansøn i Bøstrup, i præste
gaarden, Ch. S. i Kirkerop paa 5te aar.
Peder Jensøn i Sørby-Magle 1 aar, Rasmus
Nielsøn i Rosted 1 aar, Jens Møller i Rosted
2 aar, Christen Søfrensøn i Rosted atter 3
aar. Siug 1 aar. Til sengs d. 15. avgusti.
Berett d. 26. avgusti. Døde d. 16. octobris
middag. Aetatis 29 aar eller 30.

D. 16. julii middag.
[374]
Nieis Andersens i Rosted, 1 dødfød barn,
tvilling med 1 pigebarn (som blef hiemme
døbt og kom siden til kirken).

Anno 1674.

Dominica 16. trinitatis, d. 14.
septembris, sist prædiken.
[375]
Marqvors i Rosted og Charen Søvrensdaatters vtidig fød pigebarn. Fød d. 11. sep
tembris midnats tid. Hiemmedøbt og kaldet
Anne. Lefde 1 time.

D. 25. septembris, torsdag middag. [376]
Gammel mand Juest Madthsøn, huusmand i Bøstrop, ectefødi i Gudbierg sogn i
Fyen af Madz [åben plads}. Kommen hid
til lands hen ved 9 eller 10 aar gammel.
Tient præsten i Tornborg % aar, en anden i
sognet % aar, i Rosted her i sognet Hemming
ChristenBøn 4 aar, P. HendrikBøn 1, Jens
Bomand 1 aar, S. HanBøn 1 aar, Bent [åben
plads} 1 aar, Hemming Christen/tøn 3 aar,
Clavs [åben plads} 1 aar, forbemeZte Hem
ming 4 aar. Fick saa en øde gaard i Ro
sted. 1. gifft med Johanne Hansdaatter 17
aar. Avlet 9 børn; der af de fleeste døde.
Enckemand nær 1 aar. 2. gang gifft med
Chirsten Pedersdaatter effterlefferske. Boed
med hende ibidem og siden i huus i Bøstrop
offuer 23% aar. Avlet 2 børn; der af 1 barn
dødt. Svag 4 aars tid. Siug d. 15. septem
bris. Beret d. 18. septembris. Døde d. 22.
septembris kl. 3 efftermiddag. Aetatis 70
og meer.
(Syr. 37. 11, 28).
Dominica 21. trinitatis, d. 20. octobris
første prædken.
[377]
Pige Anne Justdaatter, ectefødr i Rosted
af Just Madtsøn og Johanne Hansdaatter.

D. 19. januarii.
[378]
Dreng til Madths Jespersøns i SørbyMagle Hans, ectefødr i Tiustrop af Liborius
Budde, captai« d’armis vnder det Siælandske
regiment til fods, captain Calidz compagni,
og Maren Jensdaatter. Hiemme den meste
sin tid, 12 aars tid. Effter faderens død for
sørget hos Christen Trommer, rytter, 1 aar
nogle vger, som hafde lofvet faderen den
velvillighed. Ladet ham imidlertid lære at
læse og skrifve, som hand og vel nemmede,
men effterdi forskreffne Christen Trommer
hafver maat vden lands, hafver hand sat
drengen til toTskreffne Madths Jespersøn,
som hannem skulde imidler tid forsørge og
lære skræder haandverk. Været hos ham
siden S. Olai -73. Siug af vdslet for 14 dage
siden, som siden hafver forandret sig til
indvortis anden svaghed og hefvelse i been
og andre lemmer. Døde d. 17. januarii kl.
4% efftermiddag. Aetatis 13 aar 3/4 lit min
dre.
(1. Cor. 16, 13, 14).

D. 1. martii, søndag for
første prædiken.
[379]
Lille barn Madths, Knud Madthsøns, gar
mand i Sørby-Magle til Oluf Bomands. Væ
ret altid siug af bylder etc. Nu 4 dage siug.
Døde d. 27. februarii kl. 11 formiddag.
Aetatis 1 % aar 4- 6 vger.
D. 31. martii, tijsdag middag.
[380]
Citzel Frost, en gammel garqvinde i
Sørby-Magle, ectefødt i Bierop, Gimlinge
sogn af Oluff Andersøn Frost og Anne Pe
dersdaatter. Hiemme 12 aar. Tient i Vem-
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løse 3 aar, Bierre 3 aar, Halkevad 2 aar,
Haasløf paa 2det aar. Der i ecteskab med
Lavritz Madthsøn. Boed sammen i Hylle
sted 5 aar, i Tormark 14 aar. Tilsammen
19 aar. Aflet med ham 7 børn. Iblant dem
lefver 3 sønner 1 daatter. Enke 7 aar. Fød
sig og sine børn af andres velvillighed. Gifft
i Jellinge med Oluf Jørgensøn. Boed med
ham i Jellinge og Vemløse tilsammen 14
aar. Enke atter 3 aar. Her i Sørby siden
S. Olai -72. Siug den 21. martii. Beret d.
27. martii. Døde natten effter ved midnat.
Aetatis circiter 66 aar. En qvinde vden
last, med roes for got forset.
(1. Tim. 6, vv. 6, 7, 8).
D. 10. maji, søndag kl. 2.
[381]
Chirsten Madths Jespersøns i SørbyMagle, ectefødz i Jydland i Melsom herret,
Lee sogn og by, fader Christen OluffBøn,
moder Maren Christensdaatter. Hiemme og
hos frendskab 14 aar. Her i Sieland i Kallundborg hos en slegting stakket tid. Hiem
me igen 2 aars tid. Her i Sieland igen. Tient
Jep Knort i Halleby 1 aar, i Synderød N.
MortenBøn 2 aar, Hans JenBøn ibidem 2
aar. Siug af kaalden og for sig self 1 aar,
hr. Daniel Krop i Regerslef 2 aar, captaZn
Wilhem Nielsøn i Eskildstrop 2 aar. Der
kommen i ecteskab med effterlefvende
Madths Jespersøn Skræder. Bod med ham i
Bøstrop og Sørby-Magle 29% aar. Avled 7
børn, 3 drenge 4 piger; alle døde. Svag 10
aars tid af lungesot og svindesot. Ligget titt
og med sacramented besøgt. Hafft 3. dags
kaalden 6 eller 7 vger. I kirke dominica
misericordia (hafde der ikke været siden
S. Michaeli). Meer siug maandagen effter.
Beret tiisdag d. 5. maji. Døde torsdag d.
7. maji middag. Aetatis hen ved 59 aar.
En meget flittig qvinde og nænsom. Ellers
godvillig mod ministerium og fattige.
(Gen. 3, 19).
Dominica vocem jucunditatis
for første prædiken.
[382]
Garnie/ mand Rasmus Møller i Rosted,
garmand hos sin søn Anders Møller, ecteiødt ibidem sin fædernegaard af Hans IbBøn Møller oc Maren A. d. Hiemme 26 aar

(dog 1 aar imidlertid tient Bent i Rosted).
Gifft med Birgite Ibsdaatter og boed med
hende i Vidby-Nørre 27 aar. Avlet 6 børn,
2 sønner 4 døHre; der af lefver endnu 2
sønner 2 døttre. Været kirkeværge til Ottestrop kirke 24 aar. Flyt hid til Rosted anno
1646. Været fra gaarden paa 9de aar. Enke
mand 2 aar. Gifft med Maren Nielsdaatter
4 aar. Enkemand igen 2% aar. Svag 9 aars
tid. Beret offte paa sengen, og nu sist for
nogle vger siden. Døde d. 20. maji kl. 11
efftermiddag. Aetatis, som mand vil regne,
85.

D. 25. maji, maandag middag.
[383]
Spæd barn Jens, Knud Smids i SørbyMagle og Anne Niesdaatters, fød d. 23./24.
aprilis. Døde d. 23./24. maji. Aetatis 30
dage.
(Ps. 49, 14-17).

D. 9. octobris, fredag middag.
[384]
Barn Bodeld, Jens Hansøns Soldats i Bø
strop og Maren Rasmusdaatters ecte barn.
Siug 14 dage. Døde d. 7. octobris. Aetatis
% aar.
(Ecclesiastic. 4, v. 1, 2).

[384]
Dominica qvasimodo geniti.
Barn Jens, Knud Andersøns i Rosted.
Siug paa andet aar. Til sengs d. 11. februarii. Døde [åben plads]. Aetatis 9 aar -r 15
vger.
379.
Anno 1675.
D. 12. februarii, fredag middag.
[386]
Helvig Stamer, salig Niclavs Skovriders i
Sørby-Magle, ectefød i Holsten i en by
Lindhøff 1 mijl fra Eckelfør af Dethlef
Stamer og Kathrine Bramer. Hendis fader
død i hendis 10. eller Ilte aar. Vdi hendis
12te aar hafver velb. frue fr. Magdelene
Rantzov (over linien: Thalen), Brede Rantzovs til Nør, taget hende til sig, hvor hun
vaar 12 aars tid, og da den forige svenske
feyde begynte (anno 1643), er hun med
velb. frue og Brede Rantzov reyste til Lybek og været der 1 aar. Reyst med dem til
Københafn. Været der 6 vger. Er kommen
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til Frederiks borg og tient en apotheker
{[åben plads]) Povel Huus 1 aar. Vaar siden
i Frederiksborg for sig self 1 aar. Kom i
ecteskab med salig Niclavs Reyffenstein, da
pandsven og siden skovrider her samme
sted, og lefvet med hannem der 1 aar, siden
her til anno -73, da hand døde, tilsammen
paa 27de aar. Avled midir tid (forvden et
dødfød drengebarn) 6 børn, 2 sønner og 4
døttre, hvilke alle lefve. Blef siug forleden
juleafften. Laa til den 20. januarii, 4 vgers
tid. Kom lidet til rette igen. Vaar i kirken
dominica 3. post epiphanias. Siug igen d.
25. januarii. Beret septuagesima, d. 31. ja
nuarii. Døde d. 4. februarii torsdag afften
kl. 5 30 minutter. Aetatis circiter 57 aar.
En gudfrygtig, dydig, velvillig, flittig ma
trone.
(Deuter 14, 1, 2).
D. 13. februarii, løverdag middag. [387]
Michel Andersøn, husmand i SørbyMagle, ectefødr i Sørby-Magle af Anders
JenBøn, nogen tid kirkeværge, og Bodeld
Jensdaatter. Hiemme mange aar. Tient for
staaldreng paa Andvorskov 1 aar, Eyler
Berider i S\agelse 1 aar. Hiemme noget
lidet. Tient P. Hendriksøn i Rosted 1 aar.
Boed i faderens gøard 10 aar, i Grønholt
kirkehuus i Bøstrup 1% aar, i Grønholt
huus (hvilket hand først bygde) 3 aar, i
Steenstrop 2 aar, i Wollerup 11 aar, her i
byen atter 8 aar. Gifft imidlertid med effterXeffuerske Karen Saxesdaatter 35 aars
tid, og affled 8 børn, 1 søn 7 dø/Zre, hvor
af 1 daatter leffuer. Siug d. 10. februarii.
Døde den 11. februarii middag. Aetatis 64
aar minder 2 maaneder.
(Deuter c. 32, v. 29).

D. 4. martii, torsdag middag.
[388]
Dorethe Hemmingsdaatter, fattig qvinde
i Bøstrop, ecteføJr i Sørby-Magle af Hem
ming Andersøn og Chirsten Rasmusdaatter.
Gifft med Jørgen Lavritzsøn i Bøstrop paa
5te aar. Afflet med hannem en daatter.
Enke 8 aar. Gifft igen med Peder Mognsøn
i Togsø 5 aar. Effter hans død enke og i
armod der og i Steenstrop. Omsider siug hid

til Bøstrop. Beret d. 27. februarii. Døde
d. 2. martii. Aetatis circiter 50 aar.
(Job. 17, v. 12, 13, 14, 15).

D. 21. martj, Bendicti, dominica judica
for første prædiken.
[389]
Qvinde Chirsten Justes i Rosted, ecteføJz
i Bjerop af Peder Thomessøn og Mette.
Gifft 1. med Hans Nielsøn. Boed med han
nem i Qvidzlemark og aflet [åben plads]
børn. Gifft 2. med Just Madtzsøn i Rosted,
da bomand ibidem. Boed med hannem der
og i Bøstrop 23% aar. Avled 2 børn. Effter
hannem enke d. 18. septembris -73. Nu trolofvet med Jens Ibsøn i Rosted dominica
septuagesima nest og liust for af prædike
stolen. Blef siug d. 15. marti, til sengs den
16. marti. Berett d. 19. martii kl. 2 effter
middag. Døde nogle timer effter. Aetatis
som meenis 56 aar, siunes dog ældre.
D. 30. martii, tijsdag.
[390]
Qvinde Citzel Anders Bomands i Rosted,
ectefødr i Esholt af Hans Oluffsøn Bødker
og Johanne Nielsdaatter, hvilke siden boede
i Sørby-Magle. Gifft med Anders Bomand
i Sørby-Magle og Rosted 33 aar. Fød 12
børn, [åben plads] drenge, [åben plads] pi
ger. Siug mesten hell aar. Død [åben plads].
Aetatis [åben plads].

D. 8. aprilis, torsdag middag.
[391]
Spæd barn Niels, ectefødz i Sørby-Magle
af Peder Bomand Andersøn og Mette
Madtzdaatter. 8% vger gammel.

D. 22. aprilis.
[392]
Gammel garmand Jens Ibssøn i Rosted,
egtefød i Høye af Jep Anderssøn og Karen
Hansdaatter. Kommen med sine forældre
hid til Rosted 8 aar gammel. Tient Hem
ming Christenssøn i Rosted 1 aar, Søvren H.
ibidem 1 aar. Ellers hos forældre til 29de
aar. Da gifft med Maren N. d. paa 30de
aar. Aflet 9 børn, 5 dre/ige 4 piger. Enkevaand fra Philippi et Jacobi til S. Olai. Gifft
2den gang med Caren Jacobsdaatter 13 aar.
Avlet 6 børn. Enkemand 3 aar. Gifft med
Chirsten Pedersdaatter Skovsø 9 aar 4- faa
vger. Avlet 1 daatter. Avlet 1 daatter. Enke-
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mand 6 aar -j- 3 vger. Trolofved til 4de
gifftemel med Chirsten Pedersdaatter, Just
Madsøns effterlefverske i Bøstrop. Hun
døde d. 19. martii, hand d. 20. aprilis og
saa begge brudfolk i himmelen. Hand vaar
siug 4 vgers tid. Vaar en arbeydsom og flit
tig mand til enden. Aetatis circiter noget
paa 80de aar.
(Gen. 47, v. 9).
Dominica 4. post trinitatis, d. 27. junii
for sist prædiken.
[393]
Rasmus, dreng ectefød/ i Sørby-Magle af
gammel Niels Pedersøn og Margrete Ras
musdaatter (som døde d. 18. marti -72). Lid
meget ont af barndom op. Lært lit got. For
knyt i legem og gemyt ved en haard med
fart. Siug siden i aprili. Ved sengen 3 vgers
tid. Døde d. 25. junii. Aetatis 14 aar 34
vger circiter.

D. 8. juli, torsdag middag.
[394]
NaffnløB, Knud Smids drenge barn, ectefødt (dog strax efter fødselen død) d. 6.
juli kl. 12.
(2. Cor 4, 7 offver grafven).
Dominica 13. post trinitatis, d. 29.
avgusti for sist prædiken.
[395]
Barn Jacob, ectefød/ i Sørby-Magle af
Madths Jespersøn oc Chirsten Jacobsdaatter. Mesten altid svag. Siug 4 dags tid. Død
d. 26. avgusti. Aetatis 21 vger 16 timer.

D. 8. septembris, odensdag, Mariæ
fødselsdag middag.
[396]
Barn Dorothe, ectefød/ i Bøstrop af
gamle Plans Pedersøn og Birgite Nielsdaat
ter Brun. Siug 8 dage. Døde d. 5. octobris.
Aetatis 33 vger.
(Judic. 6, v. 23).

D. [åben plads} julii, dominica
11. trinitatis.
[397]
Barn Johanne, wectefød/ i Bøstrop af
Knud Pederssøn, vdlagt af moderen Helvig
Christoffsdaatter. Død d. [åben plads} julii
23 vger gammel.

D. 27. octobris, onsdag middag.
[398]
Maren, ectefød/ i Sørby-Magle af egte
forældre af gamle Niels Pedersøn i SørbyMagle og salig Margrete Rasmusdaatter. Af
barndom op forknytt. Lijd meget ont, lært
inted got, vden hun vdi trældom noget giærning kunde effter sin effne komme afsted.
Siug d. 18. octobris. Døde d. 24. octobris.
Aetatis circz/er 16% aar 8 vger.
(Eccl. 4, v. 1, 2, 3).
D. 10. novembris, onsdag middag. [399]
Barn Karen, vnge Hans Pedersøns i Bø
strop og Kirsten Nielsdaatters egtefødde.
Siug 8 dag. Døde d. 9. novembris kl. 10
efftermiddag. Aetatis 1 aar 11 vger 6 dage.
(Hebr. 4, v. 1-11).

[400]
D. 12. decembris, dominica 3. adventus,
tilig, sær for begge prædikener.
Barn Christoffer, egtefødz i Sørby-Magle
af Hans Nielsøn og Anne Hansdaatter. Siug
og ved sengen siden omnium sanctorum -73.
Døde d. 8. decembris. Aetatis 6 aar 10 vger.
Festo visitationis Mariæ.
[401]
Barn Lavritz, egtefødz i Slagelse af Peder
Lavritzsøn og Margrete, nu garfolk i SørbyMagle, boed før i Bøstrop. Aetatis 4 aar.
D. [dato mangler}.
[402]
Hiemmedøbt barn [åben plads}, Peder
Chris tensøns i Sørby-Magle og Karen
Oluffsdaatters.

Anno 1676.
Dominica 1. post epiphanias,
d. 9. januarii.
[403]
Gammel qvinde Peder Fynboes moder i
Bøstrop ved nafn Bodeld Andersdaatter.
Barnfød i Fyen i Vijsløv sogn og by af An
ders Jenßen og Anne Jensdaatter. Hiemme
20 aar. Tient her i landet nogle stæder, sist
i Landzgraf, hvor hun er gifft 1. med Søv
ren N. 12 aar. Avled 1 daatter, som lefver.
Gifft 2. gang med H. O. i Oreby 16 aar.
Avled 1 søn, som er død, og 1 daatter, som
lefver. Været siden i Lundforlund 12 eller
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14 aar, hvor hun er blefven siug og ligget 11
vger og besøgt med sacramented. Kom her
hid til sin daatter mand Peder Hansøn
Fynbo i Bøstrop i dag 8 dage. Døde i fredags
d. 7. januarii kl. afften. Aetatis 69.

D. 12. martii, dominica judica.
[408]
Barn Khirsten, egteføJf i Rosted af Anders Rasmussøn, cognomento Møller, og
Citzel Lavridzdaatter. Siug d. 19. februarii.
Døde d. 9. martii, kl. formiddag. Aetatis 2
aar 4- 5 vger.

Dominica 2. post epiphanias, 16. januarii
første prædiken.
[404]
Barn Jens, egtefødr i Sørby-Magle af Jep
RasmuBøn og Maren Hemmingsdaatter, nu
i Bøstrop. Siug 6 vgers tid af smaakopper.
Døde natten mellem 13. og 14. januarii.
Aetatis 4 aar 4- 9 vger.

D. 23. martii, skærtorsdag.
[409]
Barn Birgitte, egteføJr i Rosted af Anders
Rasmussøn cognomento Møller, og Citzel
Lavritzdaatter. Siug d. 19. februarii. Døde
d. 19. martii halfgnnende 5 eftermiddag.
Aetatis 5 aar 4- 12 vger. NB. Begge af
sprinkler.

Dominica lætare for første prædiken,
d. 5. martj.
[405]
Barn Kathrine, Peder HanBøn Hersteds
og Abele Hansdaatters. Siug længe, mest
den siste lefnetz vge. Døde d. 1. martii.
Aetatis 4 vger.

Dominica qvasimodogeniti,
d. 2. aprilis.
[410]
Gammel qvinde Apollone, Niels Lavritzsøn Blaaes Garmands i Sørby-Magle, egtefød i Wallensved af Morten Nielsøn og Kir
stin Jensdaatter. Hafver tient atskillige,
blant andre J. R. i Hallager Lille 10 aar, S.O.
ibidem 1 aar. I egteskab med effterlefvende
Niels Lavritzsøn, cognomento Blaa. Hafver
lefvet sammen de fleerste aar ibidem og
nogle aar her, tilsammen 40 aar. Avlet 5
børn, 3 drenge 2 piger, af hvilke 1 pige
lefver. Været siug 4 aar til og fra, mest
disse siste 8 vger. Berett d. 28. februarii.
Døde d. 31. martii. Aetatis 70 aar.

D. 8. martii, onsdag
prædiken første.
[406]
Barn Jacob, Simon Stamers daatters, nu
hos hannem i Rappenborg, ecteføt/r i Gerløf
af fader nu salig Peder IbBøn, rytter vnder
fyenske regiment, grabowiske compagnie,
moder Anniche Simonsdaatter Stamer (sist
i januario -74). Mesten svag. Siug 3 vger.
Kommen op igen d. 29. februarii. Til sengs
igen d. 2. marti. Døde d. 6. martii kl. 1
efftermiddag. Aetatis circiter 2 aar 5 vger.
D. 15. marti, faste prædiken.
[407]
Gammel mand Rasmus Træskomand, gar
mand til Christoffer Madtsøns i Bøstrop,
ectefødr i Fyen i Gudme herret Vegstrop
sogn og by af Peder Povelsøn og Anne
Hansdaatter. Strax i sin vngdom mist sine
fader og kommen til Broager sogn, tient og
været til anno -38. Hand er der kommen i
egteskab med effterlefverske Johanne Ibsdaatter. Lefvet med hende til nu, hen ved
38 aar, i Fyen og siden her siden anno -61.
Avlet børn sammen 4 børn, 3 drenge 1 pige.
Siug 7 vgers tid. Berett d. 9. februarii. Døde
den 12. martii kl. 11 formiddag. Aetatis
76 aar.

Dominica misericordia,
d. 9. aprilis.
[411]
W-egtebarn Peder Christensøn, avledt i
Roerop ved Roskild af Maren Pedersdaat
ter og Christen PederBøn. Flyt om landet
med moderen til onsdags, d. [åben plads]
aprilis. Da kommen siug til Rosted. Døde
natten d. [åben plads] af messlinger. Aetatis
7 aar.
D. 10. maji, onsdag middag.
[412]
Barn Kathrina, cgteiødt i Sørby-Magle af
Hendrik Langhendrik, corporal vnder cavallerie fynsk regiment, og Margrete Reiffenstein. Siug ved forleden paaschetide i 3 vger.
Nu atter nogle dage. Døde d. 8. maji. Aeta
tis 3 aar 3 fierdinger 3 vger minder nogle
timer.
(Matth. 9, 23-26).
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D. 24. julii, mandag middag.
[413]
Gammel mand Ingvor i Bøstrop, fød i
Frankerop af Morten Pedersøn og Anne
Eriksdaatter. Hiemme til 10de aar. Tient
i Frankerop Jep H. 2 aar. Med sin stiffader
Hemming [åben plads] og moderen i Kirkerop 4 aar. Effter moderens død tient i
Gimlinge Morten H. 3 aar, Jacob Nielsøn
1 aar, i Rosted Jens Ibsøn 1 aar. Gifft med
Karen [åben plads] 26 vger. Afflet 1 barn.
Enkemand 17 vger. Gifft igen med effterlefverske Ellen Christensdaatter, cognomento Lijs (i Flakkebzer# 4 aar, i degne
gården i Gimlinge 1 aar, i Kirkerop nogle
aar, atter i Gimlinge og Torp, i Sørby-Magle
og Bøstrop etc. tilsammen) 43 aar og s/4.
Aflet 8 børn, 6 drenge, 2 piger. Lefver 2
sønner 1 daatter. Været svag til og fra 3
aar. Siug og til sengs siden d. 17. julii. Berett
(col.) d. 21. julii. Døde søndag d. 23. julii.
Aetatis hen ved 70. aar.
D. 1. junii, torsdag middag.
[414]
Madths Michelsøn (en gammel mand,
rykter i prestegaarden) egtefød anno cir
citer 1610 i Jydland i Riber stifft i Siem sogn
Høm by (hvilket sogn er lagt till 2 capellaner i Ribe til domkirken og Sorte brødre)
af Michel Jensøn, kirkeværge og tingskrifver
til Lædstrop birk, og Khirsten Madtsdaatter,
fød i Fiersted i Spandet sogn af Madths
OluffBøn og Maren Lydiksdaatter, hvilken
hand i vuggen hafde bedet om hos hendis
forældre i Spandet Lydik HanBøn og N. N. d.
og aflet 12 børn med.
Hand hafde været hiemme til sit 19de
aar anno 1630. Da vdskrefven af Albret
Skeel som en bonde søn til soldat 2 aar.
Laa i Christian-Prijs, hvor hand dog for vngdom skyld, en deel for faderens foræring
hos captein Lavritz Svensøn som gefrieder,
for strengeste arbeyd blef forskaanet (nb.
da Christian Prijs først befestet ved commendant og ingénieur Axel Vrop strax effter
den keyserske krig). Vaar hiemme 1 aar.
Tarsk i Lolland paa Rubierg ga^rd self
10de. Da herre der Hartvig Passov, frz/e
Ølegaard Pentz. Ved juletider første aar
blefven samme herris sadelknegt og opvar
ter og ført en hans haandhest. Fuld ham til

Mechelborg (hvor hand vaar statholder, satt
af svensken, som da hafde Mechelborg inde)
til hans død 2 aar. Vdsent siden self anden
af fruen til Wismar at hendte en rystvogn
fuld af gewehr. Paa veyen med sin stald
broder Hans Svab, lifkarl, fangen af sven
sken. Ladet dog strax løs og afdanket af
fruen. Lod sig self 4de af forige herris
effterlatte folk til Parkom i Mechelborg
antage hos svensken for rytter vnder Dietie
Wrangels regiment. Fuld med i Brandenborg, Slesien etc. 2 aar. Siden kom til hofvet
armeen, hvor general vaar Wittemberg. Lig
get til feldz og marcheret vnder ham i
Behemen, Mehren, Vngeren, Wallachi, Sie
benburg etc. Vaar med i feldslag med keyseren for Eger (og da Wrangel indtog Prag),
hvorpaa fulde fordrag mellem keyseren og
svensken. Hand med andre i armeen afdan
ket. Reyst saa hiem og paa veyen med
mange andre plyndret af snaphaner. Kom
hiem gennem Magdeborg, hvor ham en
dansk captein atter bødet tienste igen, men
hand er kommen til en borgemester Schmit.
Tient ham i høstgierning 6 vgers tid for en
bansmester (er at legge kornet i laden).
Tient midlertid og borgemesterens søn, Me
ster Hans, at opputze og opvarte hans ge
wehr etc.
Da prm.y Christians lijg kom neder ad
Elven, hafver hand ved borgemesteren (som
dog med sin søn gierne hafde beholt ham
og videre forfremmet, og gaf ham 8 ducater,
dølier, sølfslagen degen etc.) faaed forlof
af princese Magele/za Sibilla at følge med
hendes folk til Nykøbing i Falster, men effterdi hun med lijget er dragen til Københafn, hafver hand gifvet sig til 2 saxiske
fuglefængere, som princessen hafde antaget
i tieniste, og saa som hand vaar vel kendt i
Mechelborg, fuld dem der i landet og giort
geleyd til Lybek, og der fra med dem kom
men ofver søen til Falster ved Michels dags
tid. Drog saa ofver Lolland hiem til Jyd
land til sine forældre (kunde vel beder faren
hos princessen). Blef hiemme 1 % aar. Kom
saa her hid til Sørby ved paasche tide 1648
og vaar hos presten (hvis sydsken barn
hand vaar) en sommer til høsten. Drog da
(for en broders skyld ved nafn Anders og
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nogen tilfeld med hannem) til Lolland.
Fliede broderen platz (som dog nogen tid
der effter kom til Holland og siden til Ost
indien). Kom hiem og i Ribe 3 aars tid
brugt købmandskab med læret. Draget her
ofver og andre stæder. Gifft saa hen ved aar
1651 med en pige Maren Tokkes daatter.
Holdt øllsal etc. Reyste midler tid til Hol
land med øxendrift i leye arbeyd. Ellers
hiemme med broleggen og andet. Lefvet
med hende hen ved 20 aar vden børn. Da
nu rystedis mod svensken hafver hand for
en sin faster søn (Povel Christenssøn hvil
ken Otte Krag og Berthel Jenssøn af had for
studekøb hafde vdskrefven til soldat) fri
villig gaaed vd og dennem imod og antagen
til corporal vnder capta/n Otto Hendriks
søn, obrwte Waldamer Lykke. Fangen ved
Elmershorn. Ført til Wismar, hvor fra hand
skulde været med 400 andre fanger (hvilke
hand som en corporal commanderede) sendt
til Lifland, men ved forhverfvede gunst og
commando fik raaderom til practik at frelse
sig der fra. Vndkom og kom til Lybek. Si
den der fra hiem, hvor hand dog er mod
sin frihed skatted og forfuldt for sin part
brandskat, som borgeskabet hafde vdgifvet,
da hand vaar i krigen. Skeed hen ved anno
1671. Drog saa hiem til sin systersøn Oluf
Knudsen (da hans hustru tilforn i Ribe
anno 1671 vaar død). Vaar der paa 3de aar.
Drog saa her ofver og kom til Sørby d. 31.
avgusti -74. Bød sig til at rykte, efftersom
hand ikke vaar sterk til anden gierning.
Giorde det og med flijd og saae effter qvæget om sommeren. Vaar altid svag og offte
siug. Saa som mod sin helsot nogle vger.
Blef berett d. 28. julii. Døde d. 30. julj kl.
10 formiddag. Aetatis suo compute 66 aar.
Text: Job. 19, v. 25 scio.
Dominica 4. trinitatis,
d. 18. junii.
[415]
W-egte barn Jeppe, fød i Rosted af Maren
Pedersdaatter og en karl i Skørpinge Jens
Søvrensøn Frost. Aetatis circiter 1 aar 18
vger.
D. 4. novembris, løfverdag kl. 2.
[416]
Gammel mand Simon Nielssøn Kok i

Bøstrop, egteføJr i Fyen Endesløv sogn
Veyrop by af Niels N. Kok og Anne N.
Tient der i sognet 20 aars tid. Skrefven til
soldat. Leyet for sig en, som gik for ham
3 vgers tid. Maatte seif der til og blef ved
10 eller 12 aars tid, og effterdi hand end da
ikke maatte slippe, begaf hand sig hid til
landet. Tiente Niels Nielsøn i Lundforlund
faa vger mindre end 2 aar. Kom i egteskab
med salig Anne Hemming Pedersens i Bø
strop. Leffde med hende 13 aar. Enke
mand liden tid. Gifft igen med effterlefverske Khirsten Pd. 14 aar. En god danne
mand, from og venlig mod sine hustruer og
en god nabo. Ellers christelig vdi anden sit
lefnetz forhold. Længe svag. Hafde nogle
mange aar et rystende hofvet. Til sengs d.
25. octobris. Berett d. 30. octobris. Døde
d. 2. novembris kl. 9 formiddag. Aetatis
ofver 70 aar.
(1 Reg. 2, v. 1-10).

D. 20. novembris, mandag kl. 2.
[417]
Barn Johanne, egtefødz i Rosted af Hans
Olufsøn og Chirstine Povelsdaatter. Siug
mellem 13. og 14. novembris. Døde midnat
imellem d. 19. og 20. novembris. Ætatis 29
Nger.
(Eccles. Salom. c. 9, v. 11, 12).
D. 3. decembris, dominica
1. adventus.
[418]
Barn Chirsten, egtefødr i Rosted af An
ders Rasmusøn og Citzel Lavritzdaatter.
Bleff svagt og af jordemoderen hiemme
døbt. Begrafven den dag, det skulde været i
kirken. Vaar 7 dage gammel 11 timer.
D. 13. decembris, Luciæ middag.
[419]
Barn Jacob, egtefødr i Sørby-Magle af
Madths Jespersøn og Khirsten Jacobsdaatter. Nogen vgers tid svag. Meere siug d. 8.
decembris. Døde d. 10. decembris kl. 5
afften. Aetatis 9 vger 4 dage.

Item.
[420]
Mand, garmand i Sørby-Magle Peder Her
sted, egteføG^ i Hersted-We.s/er af Hans
Nielsen og Johanne Justdaatter. Hiemme
hen Ned 11 aars tid. Tient O. Mortenssøn i
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Sneesløf 3 aar, en dannemand i Hagenskov
1 aar, P. Mognsøn i Kirkerop 1 aar, hr.
Madths i Sørby 1 aar, P. Smid i Hersted
Øster V2, her Peder ibidem 6M2 aar, atter hr.
Madtz i Sørby 1 aar, hannem og andre der
i byen 2 aar. Gifft i midlertid med effterlefuerske Abele Hansdaatter. Lefvet sammen
1 aar nogle vger. Aflet 1 barn, som er dødt.
Siug af et flod i sin høyer arm og skulder
ved S. Hans dags tider. Fik effter handen
hofvet vee og i nakken. Døde d. 10. decem
bris afften kl. 11. Aetatis 27 aar 4- 10 vger.

Item.
[421]
Barn Rasmus, egtefødr i Bøstrop af Jep
Rasmussøn, huusmand ibidem, og Maren
Hemmingsdaatter. Siug 1 dags tid. Aetatis
2 vger og nogle timer.

Anno 1677.
Festo purificationis Mariæ.
[422]
Barn, død til Knud Madtsøns i SørbyMagle, egtefødr i Wollerop af Bent Pe
dersøn, rytter død i Skaane, og Dorothe
Pedersdaatter Rhar, som barnet hafde for
lat. Modermoderen i Wollerop satt det hid
til Jens Blaaes at føde. Vaar der 4% vger.
Siden til Knud Madtsøns 9 vger. Døde nat
ten imellem mandag og tijsdag effter aars
siugdom. Vaar 2 aar 4- 16 dage gammel.

Dominica septuagesima
først prædiken.
[423]
Garmand i Sørby-Magle Hans Jespersøn,
egteføt/r i Liungby, Tiærby sogn ved Basnes
af Jesper Andersen og Citzel Hansdaatter.
Hiemme 14 aar. Hos sin syster og svoger
ibidem P. J. 1 aar. Tient degnen i Tiærby
P. H. 2 aar, sin broder Jørgen L. i Sørby
Lille Vs aar vinteren, L. Christensøn i Bøstrop
(i vnge H. P.’s gaard) 2 aar, L. Kaare i Sør
by-Magle 4 aar, J. O. i Sørby-Magle 2 aar,
atter L. Kaare i Sørby-Magle 3 aar. Hos
Niels Brender i Kindertofft 1 aar at lære
hiulhuggen. Kom i egteskab med salig Lav.
Kaaris effterle/versÄe Citzel Jensdaatter.
Boed med hende vdi samme gaard, hvor
hand nu garmand døde. Hos J. Blaa 18 aar,
i Smiddehuset 4 aar og eene [åben plads}

aar, saa længe qvinden for skrøbeligheds
skyld vaar og lefde i Helliggestes i Slagel
se. Siden i egteskab d. 17. julii -71 med
Anne Andersdaatter. Vden børn med begge
qvinder. Svag 5 eller 6 aar af løfft vdi saffskæren etc. Siug søndag natt d. 12. novem
bris -76. Atter siug d. [åben plads} februarii
-77. Berett d. 7. februarii. Døde samme dag.
Aetatis circiter 61 aar. Stille og fredelig
mand, duelig og gavngiørende.
D. 26. februarii, mandag middag. [424]
Huusmand, smid i Rosted Hans Peder
søn, egteføJr i Rosted af Peder Hendriksøn
og Karen Hansdaatter. Hiemme 2 aar.
Hos sin moders forældre gammel Hans Smid
i Rosted og Maren Hansdaatter mange aar.
Lærde handverket og siden øfvet ibidem.
I egteskab med effter le/versée Karen Hansdaatter siden anno -59 til nu paa 18de aar.
Aflet 9 børn, 4 sønner døde, 5 døtter som
lefver. En mand af wstraffelige sæder og
lefnet. Blef siug d. 9. februarii af sprinkler,
som siunes. Berett d. 22. februarii ved hr.
Iver Munk. Døde d. 23. februarii kl. 5
efftermiddag. Aetatis hen ved 47 aar.
(Jacobi 4, Vapor. Ex Brandm. sed leviter
imitato [?] avt vix attacto).
D. 28. februarii, onsdag.
[425]
Barn Jacob, egtefødr i Sørby-Magle af
Madths Knudssøn og Bodeld Jørgensdaatter. Svag nogle dage. Døde d. 27. februarii.
Aetatis 15 vger 1 dag.
(Ps. 90, v. 1, 2, 3, 4 ex Brandmyll.).

D. 9. martii, fredag middag.
[426]
Barn Hans, egteføJr i Sørby kirkelade af
Just Hansøn, da interims klokker, og Karen
Hansdaatter. Svag og ryggen brødt paa,
trangbrøstig 3 aars tid. Siug d. 4. martii.
Døde d. 7. martii natten før. Aetatis 4 aar
17 vger.
(Job 30, v. 23, 24 ex Brandm.).
D. 26. martii, mandag middag.
[427]
Gamme/ mand Iver Hanssøn, {med andet
blæk over linien: cognomento Rancke), gar
mand i Bøstrop, egteføJr i Lund i Skaane
af Hans Nielsøn og Bodeld Rasmwsdaatter.
Hiemme 9 aar. Her i landet hos sin fader-
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broder Torben Degn i Vndløse 16 aar, hr.
Christen ibidem 4 aar. Lefvet siden i Bisserop, Vindinge sogn 34 aar. Gifft med Anne
Jacobsdaatter 18 aar. Aflet 2 børn, 1 søn 1
daatter, hvilken lefver. Gifft med Anne Pd.
9 aar. Afflet 7 børn, af hvilke 1 søn lefver.
Gifft 3de gang med Maren Hansdaatter.
Der hafft sin næring af fiskerj og seyling til
Lybek og andre stæder. Her i sognet Bø
strop by lefvet med sin effterlefvende 15
aar. {Med andet blæk over linien: Øfvet
midlertid tømmermands gierning.) Nogle
aar svag, mest denne vinter. Blefven siug i
Hyllested. Derfra hiem. Berett d. 22. martii.
Døde d. 23. martii. Aetatis hen ved 74 aar.
En god stille mand, lefvet vden forargelse.
Item.
[428]
Qvinde i Rosted, Anders Rasmusøns hu
stru ibidem Citzel Lavritzdaatter, egteiødt
i Nesby vnder Skoven, Sorterop sogn af
Lavritz Pedersøn og Luce Hansdaatter.
Hiemme 24 aar hos sin moder og stiffader
(da faderen vaar død i hendis 2det aar).
Gifft med førbe/ne/te mand. Aflet med han
nem 5 børn, 2 drenge 3 piger, af hvilke 1
søn lefver. Siug nogle dage. Til sengs d. 20.
martii. Berett d. 23. martii. Døde d. 24.
martii i dagningen. Aetatis 35 aar. En god,
fijn, skikkelig danneqvznc/e, som manden
sørgelig mister.
(Syr. 5, 8, 9, Brandm.).

D. 1. aprilis.
[429]
Fattig lille barn Khirsten, w-egtefød i
Bøstrop af Maren Rasmusdaatter, kaldet Jy
dens, og Jens Hansøn Soldat. Været svag
nogle aar. Døde d. 28. martii, circiter 5%
aar gammel. {Med andet blæk: Forsømpt,
ilde medfaren og sveltet ihiel af moderen.
Vide anno -79, d. 15. junii).

D. 24. aprilis, tijsdag middag.
[430]
Anders Bomand i Rosted, bomand ibidem,
egtefødz i Rosted af J. A. Bomand og Merthe Nielsdaatter. Hiemme hen ved 16 aar.
Tient sin broder i Flakkebierg Peder Bo
mand 1 aar, sin broder Oluf Bomand i Sør
by-Magle V2 aar. Fik gaard i Sørby-Magle
og gifft ibidem med Bodeld Lavritzdaatter,

J. O.’s ibidem effterlefverske V2 aar. Gifft
anden gang med Anne Pedersdaatter 1 V2 aar.
Avled 1 daatter, er død. Gifft 3. gang med
Citzel Hansdaatter 33 aar. Avled 10 børn,
hvor af 7 lefver. Gifft 4de gang med Maren
Nielsdaatter 5A aar. Avled 1 daatter, som
blef christnet dominica qvasimodo geniti d.
22. aprilis. {Med andet blæk over linien:
og døde d. 27. maji 6 vger gammel). Siug
paasche afften d. 14. aprilis, berett d. 21.
aprilis. Døde samme dag afften. Aetatis cir
citer 60 aar.
(Ps. 116, 16, 17, 18, 19).
Dominica jubilate, d. 6. maji
sidst prædiken.
[431]
Spæd barn Chirsten, egtefødt i Bøstrop af
Jens Hansøn Hiulmand og Chirsten Anders
daatter. Siug nogle dage. Døde d. 3. maji.
Aetatis 3 vger.
D. 26. maji, løverdag middag.
[432]
Helvig, Simon Stahmers i Rappenborg,
egteføtfr i Holstein i Echelfør af Hans Holst,
skipper, og Khirstine Buden. Hendes moder
død hende fra i hendis 9de aar. [Åben plads].
Da kommen vd at tiene, først en wantmacher i Rensborg Berthil Høyer 9 aar,
siden Harman Witmund ibidem wantmacher
4 aar. Kom til sin broder i Kiøbenhafn
skipper Hans Holst, som boede paa Amager
torf. Vaar hos hannem IV2 aar. Tiente i Kiel
en buntmacher 4 aar. Siden i Gettorp en
vefver Hans Repelmacher 7 aar. Lærde
midlertid handverket. Hos sin broder i Ekelfør Tønis Holst 1 aar. Kom der i egteskab
med effterlefvende Simon Stahmer og bo
ede med hannem i Lindhøfd paa Breyde
Rantzovs godz til Nøhr 15 aar. Siden opholt sig sammested 6 aar. Droge til Lavind
og i Spotzberg i Lindelse sogn boed 1 aar.
Kom hid til Sørby og boed 6 aar. Siden i
Rappenborg 6% aar. Hafve lefvet til sam
men paa 34de aar. Avled 4 døttre, af hvilke
de 3 lefver. Været svag i brysted paa 2det
aar. Effterhanden meere svag. Til sengs jul
forleden. Nødd sig dog til Kirkerop kirke
ny aars dag. Atter til sengs og ligget siden.
Berett 2 gange, nu sist d. 11. maji den 2den
almindelig bededag. Vaar en meget gudelig
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qvinde, andegtig i kirken, wlastelig i lefnet.
Hafde lært vdi vngdommen mange sentintzer, bøner og læsninger, som hun nu i
sin siugdom lod høre. Kunde dog ikke læse
i bøger. Døde himmelfærdsdag kl. halfgaaende 4 morgen. Aetatis ofver 60 aar.

D. 29. maji, tijsdag middag.
[433]
Lille spæt barn Citzel, egteføJ/ i Rosted
d. 12. aprilis af nu salig Anders Bomand og
Maren Nielsdaatter. Døde d. 27. maji. Aeta
tis 6% de vger.
D. 26. junii, tijsdag middag.
[434]
Lille spæt barn Margrete, egtefødr i prestegaarden af hr. Iver Munk og Else Ka
thrine Prom. Siug nogle vger. Det er hart
ad sin lefnetz tid. Døde d. 18. junii morgen
klokke« 4. Aetatis 10 vger 16 timer.
D. 19. julii, torsdag middag.
[435]
Iver Jørgensøn, en bomand i Bøstrop,
egteføi/r i Harrested i Slustrop sogn af Jør
gen Nielsøn og Anne Iversdaatter. Hiemme
12 aar, da faderen hannem fradød. Tient
N. Møller i Harrested 1 aar. Hiemme hos
sin moder og stiffader Jens Hansøn Paas,
som bode i Sørby Lille, 4 aar. Tient Rasmus
Møller i Rosted 1 aar, hiemme hos stiffaderen 3 aar, sin svoger og systermand i Slu
strop Hans Christensøn 3 aar, stiffaderen
igen 4 aar. Gifft hid til Bøstrop med effterlefversÅe Bodeld Christensdaatter, som da
vaar enke effter salig Hans Jensøn. Lefved
med hende siden S. Hans dags tide -73 hen
ved 4 aar. En mand af stor flittighed og nærsomhed. Blef siug d. 9. junii. Gik ofver
ende til om fredagen. Da begifvet sig til
Kallen at slaa med andre. Kunde inted. Gik
hiem til sengs. Blef bedet for dominica 5.
trinitatis. Stod op mandag morgen d. 16.
julii. Aag i skofven. Siden samme dag nød til
vdi møllereyse at age til slottet med meel.
Tog hen til Slagelse og effterdi hand hafde
i alle disse dage ingen sandz for siugdommens skyld, hafver hand paa hiemveyen be
gifvet sig fra sin vogn. Gaaed i Nysø, hvor
hand dagen effter er funden og af øfrigheden tilsted at jordes vden videre efter
forskning. Aetatis hen ved 32 aar.
(Ps. 25, 15, 16, 17 Tungeri.).

D. 23. avgusti.
[436]
Barn Johanne, egtefødr i Biergby, hvor
forældrene da boede. Fader Christoffer Kel
rød, moder Karen Hansdaatter, nu i garværing hos Bodeld Skyttens. Siug nogle dage.
Død onsdag d. 22. avgusti. Aetatis 25 vger
5 dage.
Dominica 12. trinitatis,
d. 2. septembris.
[437]
Barn Margrete, egteføJt i Sørby-Magle
23. julii af Johan Lavritzsøn Sergeant og
Kathrine Reiffenstein. Siug og svag nogle
vger. Døde d. 30. avgusti afften. Aetatis
5 vger 3 dage.
D. 20. septembris, torsdag middag. [438]
Birgitte Hans Skovses, garqufrcde til O.
M.s i Sørby-Magle, egtefødz i Kalby, 01strop sogn, Hammers herret, af nu salige
Mogens Pederssøn og Karen Pedersdaatter,
som døde hos deris daatter Bodeld Olw/Wefvers i St. Hallager anno 1664, effterat de
nogen tid hafde været i Kirkerop sogn. Hun
hafde været hos dem 12 eller 13 aar. Tient
Jens Skovrider i Rafnebierg 3 aar, Morten
Jørgensøn i Flakkebierg 2 aar, Folmar Han
søn i Lille Nestved 2 aar. Lært haandverket
hos sin svoger Oluf Wefver i St. Hallager
2 aar. I egteskab med effterlefvende Hans
Skovsø siden anno 1664. Avled med han
nem her i meenigheden 5 børn, alle piger,
de 2 tvillinger, hvor af 1 død. Vaar nu
siugelig igen, meenis med tvillinger, som
hun self og meente. Blef siug d. 17. septem
bris. I vildelse af siugdommen gaaed vd og
gaaed i en park i prestegaardens kaalhafve
afften d. 18. septembris. Der strax funden
nyligen død, dog ikke af vandet, hvor af
ikke en draabe kommet i hende til onde.
Laa paa landet med føderne i vandet. Hafde
lefvet vden stor last, flittig og fødd sine børn
effter efne veil vden mandens hielp. Død.
Aetatis 34 aar.
(Rom. 14, 7-13, Plomtnyer).

D. 17. octobris, onsdag
til morgenbøn.
[439]
Khirstin, egtefødz i Nymølle af Marcus
Kyele Guldsmid, handelsmand i Slagelse, og
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Dorethe Lavritzdaatter, hvilke faa vger siden
did kommen fra Slagelse. Det fød d. 8. oc
tobris. Altid svagt. Døde d. 15. octobris.
Aetatis 8 dage 8 timer.
(Job. 8, 8, 9 hesterni).
D. 3. novembris, løfverdag middag. [440]
Birgitte Oluf Hansøns i Rosted, kirkeværgis (pro tempore), egtefødr i Sneesløf i Forsløf sogn af Hans Matthsøn og Bodeld
Hansdaatter. Hiemme til hun blef gifft til
Rosted med Jens Andersøn Bomand. Avled
med hannem 7 aars tid 6 børn, 4 sønner 2
døttre. Atter effter V4 aars enkestand i egte
skab med effterlefvende Oluf Hansøn, nu
kirkeværge, 41 aar. Avled midlertid 5 børn,
3 sønner 2 døtre. Vaar blefven siug for om
trent 40 aar siden af en rørelse vdi en
hvirfvelvind. Kommen noget til rette igen.
Beholt dog siden besværlig tale og gang.
Vaar flittig og huusraadig og elsket af sine
mænd. Siug siden S. Michaelis. Berett d. 27.
octobris. Døde d. 30. octobris. Aetatis hen
ved 72 aar.

Item.
[441]
Birgitte, en pige, egtefødr i Rosted af
Oluf Nielsøn Kildemand og Maren Torkildsdaatter. Hiemme mesten. Tient Jens
Møller i Rosted V2 aar til S. Michaelis, siden
Jens Tryggevelde, klokker i Slagelse til S.
Peders, siden S. Michaelis, hvor hun, da
hun hafver maatt ofver efne en gang med
andre ringet for et liig, fik en svaghed i lun
gen og brysted. Været dog lenge ellers svag.
Vaar der paa hiemme 3 vgers tid. Blef af
samme skade meer og hastig siug natten d.
28/29 octobris. Døde d. 30. octobris afften.
Hafde et got nemme. Vel øfvet i børne
lærdommen, syen, binden etc. Af got stille
gemyt. Vaar 23 aar 18 vger gammel.
(2. Petr. 1, 12-15, Plomtnyer).
D. 17. decembris, mandag middag. [442]
Peder, 1 liden dreng, egtefødr i Esholt af
Jens Pedersøn Blaa og Karen Nielsdaatter
(som nu boe og bygge i Sørby-Magle). Væ
ret siug siden S. Michaelis, set ved sengen
siden Martini. Døde den 15. decembris.
Aetatis 7 aar 5 vger 3 dage.
(Ps. 56, 13, 14).

D. 13. octobris, løfverdag.
[443]
Wegte barn, Citzel af moder Maren Frost,
en garqvzWe i Sørby-Magle, fader Jens
Nzé'/jøn. Døde d. 10. octobris. Aetatis 4 vger.

D. 10. avgusti.
[444]
Dødfød harn, Jens Hansøns i Bøstrop.
436.

Anno 1678.
Den 19. januarii, løfverdag middag. 445]
Qvinde Bodeld Matths Knudsens i SørbyMagle, egtefødz i Sørby-Lille af Jørgen Pe
dersøn og Bodeld Pedersdaatter. Hiemme 18
aars tid. Tient i Sørby Magie prestegard
V2 aar ringer 1 vge. Gifft med forberae/te
Matths Knudsen 6 aar 4- nogle vger. Aflet
4 drenge børn, af hvilke 1 lefver. Vaar stille,
sagtferdig, dog duelig og dydig i andre maader. Siug af nu meget gængse siugdom (som
og manden hafde ligget af og det ofverlefvende barn), d. 2. januarii. Giorde barsel
nogle vger for tiden d. 6. januarii. Berett
d. 9. januarii. Døde d. 15. januarii. Aetatis
25 aar ringer 3 vger.

Item.
[446]
Spæt barn Christoffer, egtefødz i SørbyMagle af nu bewe/te Matths Knudsøn og
Bodild Jørgensdaatter. For skrøbelighed
strax hiemme døbt (af jordemoderen). Opliust vdi kirken dominica 1. post epiphanias,
d. 13. januarii. Døde d. 17. januarii. Aeta
tis 11 dage. Kom i kiste med moderen.
(Ps. 97, 10, 11, 12).
D. 29. januarii, tijsdag middag.
[447]
Niels Blaa, garmand i Sørby-Magle til
Jens Pedersøn Blaaes, egtefødr i Sneesløf,
Førsløv sogn af Lavritz Søvrensøn og Ma
ren. Tient i vngdommen atskillige og mid
lertid soldat 18 eller 20 aar. Tiente sist
S. O. i Hallager-L/Z/e 7 aar. Gifft der med
sin første hustru Apollone Mortensdaatter.
Lefvet med hende i Hallager-Lz7/e, Brunemose, Tiustrop, Æsholt, Kirkerop og her i
Sørby-Magle, tilsammen 40 aar. Avlet sam
men 5 børn; der af 1 daatter lefver. Gifft
anden gang med effterle/venJe Citzel Jens-
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daatter 33 vger. Nærede sig med tekken
anden smaa arbeyd. Vaar noget knarvoren,
dog vden ydermeere laster. Svag nogen tid
lang. Siug d. 8. januarii. Berett d. 18. ja
nuarii. Døde d. 27. januarii, søndag middag.
Aetatis hen ved 70 aar.
(Ps. 32, 1, 2).

D. 13. februarii.
[448]
Hans Jenssøn Bomand i Sørby-Magle,
egtefødr i Rosted af Jens Andersøn Bomand
og Merthe Nielsdaatter. Hiemme ikkon til
sit 3de aar, da hans fader døde. Kom [til]
sin broder Oluf Bomand i Sørby-Magle.
Leed der allehaande tvang vdi 7 aar. Tiente
sin broder P. Bomand i Flakkebierg 3 aar,
sin syster Karen og hendis mand O. L. i
Bøstrop 6 aar. Vaar soldat 3 aar. Gifft med
sin første hustru Margrete Jørgensdaatter
7 aar 11 vger. Avlet 3 børn, 2 drenge (der
af 1 død). Gifft 2. gang med effterle//verske Karen Oluffsdaatter Rahr 21% aar.
Avlet 7 børn, 3 dre/ige 4 piger (der af 1
død). Siug d. 4. januarii. Beret d. 15. ja
nuarii. Døde natten d. 8/9. februarii. Ætatis
51 aar paa 19 vger nær. En god, ærlig, tro
fast mand.
(Matth. 16, 26, 27, 28).

Skærtorsdag, d. 28. martii
middag eller over.
[449]
Anne Hans Jensøns i Sørby-Magle, egtetødt i Rosted af Jens Andersøn Bomand og
Merthe Nielsdaatter. Hiemme 7 aars tid.
Tient sin broder Oluf Bomand i SørbyMagle 5 aar, sin broder P. Bomand i Flak
kebierg 2 aar. Hiemme 1 eller 2 aar (der
besovet; fik et barn, som stakket tid lefde).
Vaar atter hos sin broder Oluf Bomand i
Sørby-Magle 2 aar. Gifft med effterle/vende Hans Jensøn i Sørby-Magle. Lefvet
med hannem 44 aar. Avlet 13 børn, 5 søn
ner 8 piger. Der af er lefvende 1 søn 4
døttre. En tienistvillig qvinde. Lod sig nu i
nogle sine sidste aar bruge for jordemoder.
Siug søndag nat d. 17. martii. Til sengs d.
19. martii. Døde d. 26. martii. (Hafde været
til alters d. 16. februarii). Aetatis 62 aar.

Dominica invocavit
d. 17. februarii.
[450]
Lille dreng Peder, egtefødr i Sørby-Magle
af gamle Niels Pedersøn og Margrete Rasmusdaatter. Siug mesten aid vinter; til sengs
3 vger. Døde d. 15. februarii afften kl. 10.
Aetatis 8 aar.

Festo paschatis sidste prædiken.
[451]
Else, w-egtefødz i Sørby-Magle (dog avlet
1 Bruunemose) af Karen, Hans Jensøns daat
ter i Sørby-Magle. Døde langfredag. Aeta
tis 3 vger 2 dage.
D. [dato mangler],
[452]
Dødfød barn, Chr. Søvrensøns i Bøstrop
og Bodeld Eylersdaatters.

Dominica qvasimodogeniti, d. 7. aprilis
først prædiken, ipse [?].
[453]
Pige Bodeld, egtefø^fr i Bisserup, Vin
dinge sogn af Iver Hanssøn (som døde i Bø
strop d. 23. martii -77) og Maren Hans
daatter (nu værende ibidem). Tient her i
sognet. Siug 3 eller 4 vger. Døde onsdag
d. 3. aprilis. Aetatis 20 aar.
Dominica misericordia, søndag
sist prædiken.
[454]
Oluf Bomand i Sørby-Magle, egtefød i
Bøstrop af Jens Anderssøn Bomand og Mer
the Nielsdaatter, som der boede 1 aars tid
og siden længe i Rosted. Hiemme 20 aars
tid. Kom til gaard her i Sørby-Magle, i
hvilken hand nu døde. Besiddet den som bo
mand 50 aar og været garmand der i 4 aar.
Gifft midlertid med den første hustru Karen
Jensdaatter vden børn 17 aar, med den an
den sin effterlefverske Maren Rasmusdaat
ter (effter sit enkesæde 1 aar) vdi 36 aar.
Avlet 9 børn, 3 sønner (der af 1 død i nær
værende svenske feyde) og 6 døttre (der af
2 døde). Fik skade i sin høyre haand af de
svenske anno -59. Blef afflegs og skrøbelig
effterhaanden, indtil hand qvitterede gaarden til sin svoger og daattermand Peder
Christensøn. Længe svag. Ved sengen stille
21 vger. Imidler [//VZ] hiemme berett. Af
siugdom overvunden og meere siug for otte
dage siden. Døde fredag morgen d. 12.
aprilis. Aetatis 76 aar 16 vger.
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D. 19. aprilis, fredag, 1. almindelig de
forordnede bededag afftensang.
[455]
Chirsten, vnge Hans Pedersøns i Bøstrop,
egtefødr i Liunge af Niels Jensøn Bruun og
Karen Mogensdaatter. Hiemme 18 aar.
Tient i Liunge 1 aar, i Eenstrop gaard 2
aar, Jep Hansøn i Uunge 2 aar, Christian
Lind i Rosted 1 aar, gamle Hans Pedersøn
i Bøstrop 2 aar. Gifft med vnge Høns Pe
dersøn i Bøstrop sin effterlefver 14V2 aar.
Avlet 6 børn, 2 sønner (der af 1 død) 4
døttre (der af 2 døde). Vaar siugelig og
blef forløst med sit sidste barn d. 9. aprilis
natten mellem tijsdag og onsdag. Blef siug
dagen effter, aff pest som meenis. Døde d.
17. aprilis kl. 8 formiddag. Aetatis 40 aar.
Item.
[456]
Spæt barn, forbeme/te salige qvindis.
Hiemmedøbt med Karens naffn. Lefde 4
timer.
(Ps. 13).

D. 26. aprilis, fredag, 2den almindelig de
forordnede bededag aftensang.
[457]
Karen Niels Bruuns af Liunge, egtefødt i
Biefverskov af Mogens Lavritzsøn og Bo
deld Lavritzdaatter. Kommen med sine for
ældre 5 vger gammel til Liunge, hvor hen
dis fader maatte antage en øde gaard. Vaar
hiemme til sit 16de aar. Tient sin morfader
Lavritz Jensøn i Beenløse 1 aar. Hiemme
atter nogen tid. Gifft med Niels Jensøn
Bruun og boede med ham i Liunge 9 aar
og ellers tilsammen 60 aar. Avlet 15 børn,
5 sønner (der af 4 døde) 10 døttre (der af
7 døde). Været enke paa 7de aar. Ladet sig
der i Liunge og egnen her omkring bruge
for jordemoder 34 aar. Hent hid til sin
daatter vnge Hans Pedersøns qvinde i Bø
strop (som da vaar siugelig og siden med sit
foster af pest, som siunes, døde) d. 16. apri
lis. Blef self siug natten mellem d. 18. og
19. aprilis. Berett d. 21. aprilis. Døde d. 23.
aprilis kl. 10 formiddag. Aetatis 86% aar.
(Syr. 38, 15-24).
D. 28. aprilis, søndag til
siste prediken.
[458]
Jochim, Hans Knochs barn i Sørby-

Magle, egtefødt i Sørby-Magle af forbemelte fader, en tydsk mand, og Ursula
Oluffsdaatter. Svag mesten liffstid. Siug d.
15. aprilis. Til sengs otte dage. Hafft stor
hefvelse som af vattersot. Døde d. 27. apri
lis kl. 7 formiddag. Aetatis 4 aar 5 maaneder 2 dage.
Feria 2. pentecostis, d. 20. maji
efftermiddag.
[459]
Lille pige Anne, egtefødr i Sørby-Magle af
gammel NZeZs Pedersøn og nu salige Mar
grete Rasmusdaatter, Siug 3 vgers tid. Døde
d. 17. maji. Aetatis 12 aar 17 vger.
(Ps. 18, 2-7).
D. 17. maji, fredag for morgenbøn. [460]
Maren Thomeses i Sørby-Magle, egteiødt i Kirkerop af P. M. og Inger Hansàaatter. Hiemme og tient Peder Jensøn i
Kirkerop til sit 20de aar. Tient siden i
Sørby-Magle Ødger Lavritzsøn 1 aar, An
ders Nielsøn 1 aar, Jens Olufsøn 1 aar. Siug
hiem nogen tid. Tient i prestegarden 1 aar,
Anders Nielsøn igen IV2 aar, hiemme V2 aar
atter i prestegarden 6 vger. Gifft med
Thomes Christensøn, huusmand i SørbyMagle. Lefvet sammen 34 aar. Her i SørbyMagle 34 aar. Avlet 7 børn, 2 sønner 5 piger
(der af 2 lefver). Svag siden forleden S. Mi
chaels. Til sengs juletider. Berett d. 2. mar
tii. Døde d. 15. maji. Aetatis 62 aar.
(Job c. 7, v. 1-4).

D. 24. maji, fredag
til morgenbøn.
[461]
Lille barn Jens, egtefødr i Sørby-Magle
af Niels Jensøn Huusmand og Abele Niels
daatter. Svag og siug vden førlighed all sin
tid. Døde d. 23. maji. Aetatis 8 vger mindre
3 aar gammel.
(Ps. 13).
D. 31. julii, onsdag til morgenbøn. [462]
Lille barn Søvren, egtefødz i Rosted af
Knud Andersøn Huusmand og Anne Hans
daatter. Siug 14 dage. Døde d. 27. julii.
Atatis [!] 6 vger 6V2 dag.
(2. Tim. 2, 19).
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D. 9. avgustii, fredag kl. 2.
[463]
Gammel mand Christoffer Kelrød, egtefødt i Kelrød af Oluff OluffBøn og Karen
Oluffsdaatter. Hiemme nogle aar. Tient i
Stude 1 aar, i Husume 1 aar, i Tiustrop
M. L. 1 aar. Soldat vdskrefven, 2 gang vde.
Fæst fæderne gaard. Boed der i først wgifft
14 aar, siden i egteskab med effterlefvende
wdydige hustru 15 aar. Lefvet tilsammen
til nu 27 aar 4- nogle vger. Avlet 9 børn, 1
søn 8 døttre; 3 lefver. Fra gaarden været
12 aar. Været midlertid i Brunemose 1 aar,
1 Kirkerop 3 aar, i Æsholt 1 aar, i Gimlinge
Torp 1 aar, i Sludstrop 1 aar, Biergby 4
aar etc., Sørby-Magle 1 aar. Øfvet og næret
sig med hiulhuggen og omsider med tiggerj. Blef siug for fastelavn -78. Laa til
effter paasche. Midler tid berett. Gaaed
siug siden og tigget. Kommen til Bøstrop
meget siug d. 4. avgusti og til Oluf N/e/søns
døde d. 6. avgusti morgen. Aetatis hen ved
70 aar.
(Prov. 13, v. 12 et 19).
D. 1. novembris, festo omnium sanctorum
til første prædiken.
[464]
Gammel qarqvinde i Sørby-Magle Karen
Frantzes, egtefødr i Sørby-Magle af Hans
Andersøn og Anne Lavritzdaatter, som
siden boede og døde i Rosted. Værit hiemme
12 aar. Tient Hemming Christenssøn i Ro
sted for barnepige 1 aar, Hans L. i Rosted
2 aar, O. Krage i Dævitzrød 2 aar, H. Clemendsøn i Bøstrop 2 aar, atter Hemming
Christenssøn i Rosted 2 aar. Gifft med
Frantz Jensøn i Sørby-Magle. Boed med
hannem samme sted i gaard og garværing
43 aar. Avlet med hannem 16 børn, 5 søn
ner 11 døttre. Der af lefve 3 døttre. Siddet
enke noget nær 6 aar. Været skrøbelig nog
le aars tid, mest paa sin siun. Blefvet siug
og ligget 5 vger 3 dage. Beret d. 22. octo
bris. Døde d. 28. octobris. Aetatis 71 {med
andet blæk: eller 66 vide catalogam).

D. 11. decembris, onsdag middag. [465]
Gammel qvinde i Bøstrop Anne Peder
Hansøns i Bøstrop, egtefødr i Neblerød af
Lavritz Jacobssøn og Chirsten Olufsdaatter.
Tient Oluf Thiinn i Hallager-Lz7/e 1 aar,

gamle H. H. i Biergby 1 aar, Oluf Kræmer
i Slagelse 1 aar. Gifft med H. H. i Winstrop
1 aar. Avlet 1 søn, død. Gifft atter med
Peder Hansøn, nu garmand i Bøstrop. Lef
vet med ham siden omtrent 1632, i Win
strop 1 aar, i Knuds huus i Rosted 1 aar,
til garværing hos hans fader Hans Andersøn
i Rosted 1 aar og siden [åben plads} aar i
Bøstrop. Avlet 14 børn, 4 sønner, der af 1
lefver, 10 døttre, der af 2 lefver. Svag 5
aars tid. Slaget sit laar sønder for 1 aars
siden. Siug og set til sengs d. 5. decembris.
Døde d. 9. decembris. Aetatis, som meenis,
-76.
(Ps. 139).
D. 24. decembris, jule afften.
[466]
Gammel qvinde Giertrud Rasmusdaatter,
fød i Fyen i Korop vdi Vor Frue sogn i
Odense af Rasmus [åben plads} og N. N.
Her i landet tient i Sørby prestegaard. Besofvet. Tigget i mange aar og nu 8 dags tid
været hos en mand i Sørby-Magle Thomas
Christenssøn meget svag. Gaaed vd om nat
ten d. 22./23. decembris. Blefven af kuld
betagen og død strax der effter. Aetatis hen
ved 70 aar.

D. 29. decembris, dominica
post natalis.
[467]
Lille barn Anne, barnfød af egteforældre
Jens Hansøn Soldat i Bøstrop og Maren
(med andet blæk rettet fra: Margrete)
Rasmusdaatter. Siug 5 vgers tid. Døde 3.
juledag. Aetatis 6 vger 1 dag.

Anno 1679.
D. 23. januarii, torsdag middag.
[468]
Karen Marqvors, en boqvinde i Rosted,
egteføtfr i Rosted af Søvren Hansøn og
Anne Hansdaatter. Hiemme 14 aar. Tient
Jens Klokkestøber i Wollerop 1 aar, Niels
Jørgenssøn i Skørpinge 1 aar, Anders Kam
pe ibidem 1 aar, Hemming Christenssøn
i Rosted V2 aar lit mindre, hos sin broder
Jens Søvrensøn forredsel lit meer end half
aar. I egteskab (da 18 aar gammel) med
effterlefvende Marqvor Pederssøn i Rosted,
bomand ibidem. Lefvet og boed med han-
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nem i Sørby 12 aars tid, i Rosted paa
15de aar, tilsammen 26 aar og nogle vger.
Omgaaeds med hinanden kærligen og avlet
16 børn, mesten alle dødfød eller stakked
lefvet vden 1 søn, som igen lefver. Hun
været iblant de roselige at regne. Svag for
1 % aar siden. Svagere siden omnium sanc
torum. Gaaed til Guds bord sist nu forleden
2. juledag. Gaaed strax til sengs. Ligget til
d. 20. januarii kl. 2 efftermiddag, da hun
døde. Aetatis 46 aar {med andet blæk\ eller
48 aar, vide catalog«m Jens Nielsøn i Ro
sted stifdaatter, Karen Søvrensdaatter 14
aar).
(Ps. 15).

D. 8. februarii, løfverdag.
[469]
Anne, Hans Jensens daatter i SørbyMagle, egtefødt i Sørby-Magle af Hans
Jensen og Anne Jensdaatter. Hiemme 21
aar. Tient Matths Jespersøn i Sørby-Magle
1 aar. (Tilføjet med andet blæk under bio
grafien: Noch tient gammel Hans Pedersøn
i Bøstrup 1 aar.) Niels Andersøn i Rosted 1
aar, Matths Knudssøn i Sørby-Magle 1 aar.
Christoffer Nielsøn Herritzfoget i Gimlinge
1 aar, H. Clemendsøn paa Wollerop gaard
1 aar, hiemme 5A aar. Siug 3 vger 1 dag.
Berett d. 20. januarii. Døde d. 5. februarii kl.
1 ofver middag. Aetatis 253A aar.

D. 14. februarii, fredag morgen
bedestund.
[470]
Lille barn Diderik, Chirsten Oluffsdaatter
Bomands garqvindes i Sørby-Magle, egtefødt i Jydland paa en herregaard Frisenborg
i Hammel sogn 2% mijl fra Aarhus mod
Randers af Johan Gehrtsøn Hollænder ibi
dem og bemeZte Chirsten Olufsdaatter. Svag
fra første alder op. Her ofver til landet med
moderen, da enke, for noget ofver aar. Siug
6 vgers tid. Døde tijsdag d. 11. februarii
morgen. Da 2% aar 5 vger 6 dage gammel.
(Job 14, 2, 3).
D. 29. martii, løfverdag
efftermiddag.
[471]
Pige Chirsten, Thomeses daatter i SørbyMagle. Været altid hiemme. Svag half andet
aar. Siug nogle dage. Døde natten for d. 28.
martij, almindeZZg bededag. Aetatis 21 aar

20 vger. Hafde et gott nemme. Lært veil i
cathchismo.
(Ps. 130).

D. 28. aprilis, maandag middag.
[472]
Anne Henriks, garværende nogen tid hos
sin broder Niels Andersøn i Rosted. Vaar
egtefød i Sørby-Magle af Anders Jensøn,
salig, fordom kirkeværge til kirken, og Bo
deld Jensdaatter. Hiemme 13 eZZer 14 aar.
Tient P. Smid i Tokkerop 5 aar, O. Smid i
St. Hallager 3 aar, sin frende Niels Klokke
støber i Wollerop 3 aar. Gifft med Hendrik
Anderssøn, som bode i huus og døde i
Sørby-Magle anno -55. Avlet med ham 2
drenge 1 pige. Alle døde. Vaar enke 15%
aar. Gifft igen med Hans Jespersøn, da
huusmand i Sørby-Magle, som døde d.
[åben plads] 1677, 5V2 aars tid. Enke 2 aar
11 vger. Siug paasche afften i Landzgraf
(hvor hun hafde besøgt en sin broders svage
huus). Ført til Niels Andersøn i Rosted i
sin værelse d. 26. aprilis afften og der strax
døde. Aetatis circiter -62 aar.
(Ps. 121).

D. 29. aprilis, tijsdag middag.
[473]
Chirsten, Povel Pedersøns, en huusqvinde
i Bøstrop, fød i Jydland ved Vestervijg closter, Avensø sogn, Spolumgaard af Niels
Jenssøn og Chirsten Hd. Hiemme 26 aar.
Her i landet tinet Christen Hansøn i Æsholt
1, Hans Pedersøn i Kirkerop 2, degnen i
Reersløf 2 aar, Eyler Møller i Kongens
møller 4 aar (avlet med ham 1 daatter vden
veyen). Vaar i hans huus 1 aar. Gifft med
effterle/vende Povel Pedersøn i Bøstrop.
Boed med ham og været i Astrop 4 aar,
Bjersted 11 aar, Bregning 8 aar, i Æsholt
1 aar, Bøstrop 2 aar. Avlet med ham 5
drenge 2 piger. Svag 7 aars tid. Til sengs
d. 23. aprilis. Døde d. 27. aprilis vnder præ
dikenen, da hun hafde ladet tale om sacramentet til effter prædiken. Aetatis 62.
(Ps. 125).
D. 25. maji, dominica rogate
for prædiken.
[474]
Helvig Christoffersdaatter i Bøstrop, egtefødt i Biergby af Christoffer Matthsen og
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Chirsten Nielsdaatter, som nu boe i Bø
strop. Hiemme hos forældrene til anno -60,
da hun blef gifft med Jens Nielsen i Rosted.
Avled med ham 1 søn Matths fød i septem
bris -62. Fik siden leede til manden. Af forældris særdelis moders medhold og tilskyn
delse forlod ham og blef hos forældrene.
Avlede der [åben plads} wegte børn ved fa
derens tienistekarl. Ofvçr saadant omsider
ved capitels dom skilt fra manden [åben
plads} Avlede siden {med andet blæk: 2)
børn ved Knud Pedersen, tient hindes fader.
Forvijst sognet {med andet blæk: dominica
17. trinitatis -78.> Borte nogen tid. Kom
igen og lønlig opholt sig hiemme. Blef siug
d. 4. maji. Døde den 24. maji. Aetatis cir
citer 34.
D. 6. junii, fredag morgen
bedestund.
[475]
Dorethe, en liden pige, gamle Niels Pe
dersøns daatter i Sørby-Magle, af forældre
nu beme/te NzeZs Pedersøn og Margrete
Rasmusdaatter, død for nogle aar siden.
Vaar ilde opfød vden lærdom og formaning,
der hos ret plaget og slaget, med hunger og
hug. Siug nogle maaneders tid. Død d. 3.
junii. Aetatis 14^4 aar.
(Ps. 116, 1-11).

D. 15. junii, søndag trinitatis.
[476]
Anne, w-egte barn, Maren Rasmusdaatters i Bøstrop og Christen Ingvordsøns i
Gimlinge Torp. Altid svag. Siug 14 dage.
Døde d. 14. junii. Ætatis 5 vger ofver 3
aar. {Med andet blæk: Sveltet ihiel og ilde
medfaren af moderen som fleere hendis
børn. Vide anno 77 d. 1. aprilis.)
D. 30. avgusti, løverdag
morgenbøn.
[477]
Mette, Peder Andersøns i Sørby-Magle,
fød i Hiembek af Matths MichelBøn og
Maren Matthsdaatter. Tient her i prestegaarden nogen tid. Gifft med effterlefvende
Peder Andersøn i Sørby-Magle siden pindzdag -73, nu 6V4 aar. Avlet 2 sønner, hvor
af 1 lefver. Vaar nu 3de gang siugelig og
nær i tiden. Siug siden d. 21. avgusti. Berett

d. 27. avgusti. Døde d. 29. avgusti kl. 12.
Aetatis 29V4 aar.
(Syr. cap. 17, v. 1-13).
D. 31. avgusti, dominica
11. trinitatis.
[478]
Barn Sara, egtefø^/Z af gamle Niels Peder
søn i Sørby-Magle og Maren Severinsdaatter. Siug nogle dage. Døde d. 27. avgusti,
da 6V2 vger gammel.
(Syr. c. 16./17. v. 27, 28, 29).
D. 12. octobris, dominica 17.
trinitatis.
[479]
Barn Thale, egteføJr i Bøstrop prestens
huus af Christen Søvrensøn og Bodeld Eylersdaatter. Siug 4 dags tid. Døde natten
d. 10./11. octobris 5 vger gammel.

D. 19. octobris, dominica 18.
trinitatis.
[480]
Anne, Niels Bomands i Bøstrop, egteføJ/
i Vidby-Nørre af Hans Hansøn og Chirsten
Ibsdaatter. Hiemme [åben plads} aar. Tient i
Vidby-Nørre Morten Jensøn 7 eller 8 aar, i
Ortestrop Hans Trugetsøn, Anders Hansøn,
Oluf Rasmusøn 12 eller 14 aar. Hos sin sy
ster paa Sør 3 aar. I egteskab med effterle/vende Niels Jensøn Bomand, huusmand i Bø
strop, 20 aar 10 vger mindre. Avlet 6 børn,
1 søn 5 døttre. Der af død 1 søn 1 daatter.
Været svag siden 14 dage effter S. Oluffs
dag. Til sengs Vor Fru dag d. 8. septembris.
Blef omsider nogle vgers tid bullen i halsen
og omsider gantske forstoppet. Vilde æde og
kunde ikke faa det neder. Døde d. 17. octo
bris kl. 3 efftermiddag. Aetatis circiter 54
aar.
D. 6. decembris, løfverdag middag. [481]
Fattig vng menniske Thomas Jørgenssøn,
egtefød j Kindertofft af Jørgen Hansøn
Bytter og Johanne Pedersdaatter. Været hos
forældrene der i Haverop, Krøgerop, Flinterop, Ringsted-Torp, Kirke Fienetzløf (ubi
pater morbo præoccupatus decessit, cum
parum alias abesset a suspendio qvod furtivis exercitiis multis jam annis meruerat).
Siden hos moderen i Krøgerop igen og nu
sist her i Sørby-Magle. Altid siug og svag og
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tigget de siste 12 aars tid siden faderens
død. Vaar beladd med tarmeløb, menstruo
præterea fluxu avt analoga qvadam affectione infestatus, qvod utiqwe medicis ac
physicis in hoc sexu rarum, aliis ne verum
qvidem esse judicari possit. Kom hiem 6
vger siden. Døde d. 4. decembris. Ætatis
circiter 25 aar.
D. 8. decembris, mandag middag.
[482]
Vng dreng Peder Nielsøn, egtefød i Suserop af Niels Lavritzsøn (nu død paa 4de
aar) og Maren Lavritzdaatter. Hiemme altid
og effter faderens død hos sin broder sam
mested vdj fæderne gaard L. Nze/søa. Siug
14 dage for S. Michaelis. Kom hid d. 2.
decembris (ridende lige som i vildelse, bro
deren wvitterlig) til sin syster Maren Jens
Pedersøns i Rosted. Døde d. 4. decembris.
Aetatis paa 17de aar siden 14 dage for Mi
chaelis.
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Anno 1680.

D. 1. februarii, søndag for sist prædiken,
[5 ulæselige ord].
[483]
Spæt slegefred barn af Børstrop Jørgen
avlet i Slagelse af Maren Ad. (Karen Fyens
datter i Børstrop). Som bekient fader der til
en rytter i Slagelse Christen Matthsen. Fød
d. 15. januarii. Døbt dominica 2. post epiphanias. Døde d. 29. januarii lige 14 dage
gammel.
D. 14. maji, fredag middag.
[484]
W-egte barn Anna Maria, fød i SørbyMagle d. 6. januarii -80 af Mette Niels
daatter, Træskomands, som vdlagt fader der
til Andrees Jensøn, en malersvend i Nestved.
Siug af smaakopper d. 3. maji. Døde d. 11.
maji. Aetatis 18 vger 1 dag.

D. {med andet blæk'. 8. aprilis
skærtorsdag.)
[485]
Gammel mand Hans Jenssøn i SørbyMagle, barnfød i Sneesløf, Førsløf sogn
vden egteskab af Jens PederBøn, som siden
boede og døde i Eskildstrop, Lynge sogn, og
Charen Nielsdaatter, cognomento Sømmer-

ske (som vden egteskab hafde aflet [åben
plads] børn og siden bode og leffde i egte
skab her i byen med Søvren Nielsøn Slag
ter). Tient H. L. i Rosted 1 aar, Knud P. i
Gimlinge Torp 7 aar, sin broder Jørgen
[åben plads] i Wollerop 3 aar, Jens Bomand
1 Rosted 1 aar, Oluf Bomand i Sørby-Magle
2 aar. [åben plads] I egteskab med sin salige
hustru Anne Jensdaatter Bomand 44 aar.
Avlede 13 børn, 5 sønner 8 døttre. Alle døde
vden 1 søn 3 døttre. Enkemand siden d.
28. marti -78. Siug d. 2. aprilis. Døde d. 6.
aprilis morgen kl. 6. Aetatis, som meenis,
79 aar. {Med andet blæk: Vaar ickun 71,
vide catalogum.)
Dominica misericordia.
[486]
Lidet, nyfød, hiemmedøbt barn Chirsten,
vnge Hans Pedersøns og Maren Samuelsdaatters. Vaar 5 dage gammel.
Dominica rogate, d. 16. maji
for første prædiken.
[487]
Lille dreng Knud, egtefød i Sørby-Magle
af huusfolk Hans NzeZsøn og Anne Hans
daatter. Siug af smaakopper fredagen d. 7.
maji. Død løfverdag d. 15. maji. Aetatis
4 aar 18 vger.

Dominica trinitatis, d. 6. junij
for første prædiken.
[488]
Barn Hans, egteføcfr i Sørby-Magle kirke
lade af klokker p. t. Matths Pedersøn og
Kathrine Christoffersdaatter (d. 23. decem
bris -78). Siug af smaakopper d. 26. maji
-80. Døde d. 4. junij. Aetatis 1V2 -h 13 dage.
Dominica 10. trinitatis, d. 15. avgusti
[åben plads] prædiken.
[489]
Barn Bodeld, egteføeZr i Børstrop af Jens
HanBøn Soldat og Maren Rasmusdaatter.
Siug onsdagen d. 11. avgusti. Døde fredag
d. 13. avgusti 3 vger 3 dage gammel.
Dominica 12. trinitatis, d. 29. avgusti
for første prædiken.
[490]
Barn Jens, egtefø^r i Rosted af Knud
Anderssøn (d. 17. avgusti og da hiemme
døbt) og moder Anne Hansdaatter. Kom
ikke til kirken. Svag strax effter fødselen.
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Døde d. 27. avgusti. Aetatis 11 dage 11
timer.
D. 15. septembris, onsdag til
extraord/nair prædiken.
[491]
Hiemmedøbt barn Hans, gamle Niels Pe
dersens i Sørby-Magle og Maren Søvrensdaatters, deris egtefødde for moderens siugdoms skyld for tiden. Døde den 11. septem
bris, da 15 dage gammel.

Dominica 16. post trinitatis, d. 26.
septembris for sist prædiken.
[492]
Barn Niels, egtefød/ i Børstrop af skov
rider Hans Nielssøn og Anniche Clavsdaatter Lykke. Vaar fød d. 1. avgusti søndag
mod midnatt. Siug tijsdag d. 21. septembris.
Døde torsdag d. 23. septembris. Aetatis 7
vger 3 dage 12 timer.
Dominica 1. trinitatis, d. 13. junij. [493]
Vng pige Anne, egteføJr i Rosted af salig
Hans Pedersen Smid og Karen Hansdaatter.
Hiemme mesten hos forældrene moder og
stiffader L. Smid. Siug d. [overstreget: 12.]
junij, døde d. 12. junij. Aetatis 10 aar og 20
vger.
Dominica 22. trinitatis,
d. 7. novembris.
[494]
Qvindfø/Æ Karen Hansdaatter Bomand,
egteføJf i Sørby-Magle af salig Hans Jen
søn Bomand og Margrete Jørgensdaatter.
Hiemme altid. Veil voxt og høy, dertil
sterk, giorde karls gierning. Af fagter blu
ferdig og stille, dog saa at hun væriet for
sig, naar behof giordis. Miste først moder,
saa fader. Blef hos sin stifmoder og hendis
mand Lavritz Pedersøn og blef besofvet.
Det en rytter Jens Hanssøn fik skyld for.
Barnet hende fradød. Hun self fik ont i et
been nogle vgers tid. Blef omsider hastig
siug d. 3. novembris. Døde d. 5. novem
bris. Ætatis 26 aar 4 vger.

[495]
Barn Margrete, w-egtefødf af nest-bemelte moder Karen Hansdaatter. Død d.
12. octobris 8 vger gammel.

Dominica 3. adventus, d. 12. decembris
for siste prædiken.
[496]
Lille dreng Peder, egteføJr i St. Hallager
af Peder Hansøn og salig Margrete Peders
daatter. Hafde tient her i sognet hr. Iver
Munch 1 aars tid, nu siden S. Michaelis
Christen Søvrensøn i Rosted. Vaar nemm,
sang gierne, ellers flittig. Siug af kaalden
nogen tid, af anden paafølgende siugdom
8 dage. Død d. 7. decembris. Aetatis cir
citer 18 aar.
(Syr. 38, duobws versibus postremis Luth.)
Dominica 4. adventus, d. 19. decembris
for første prædiken.
[497]
Karl Knud Pedersøn, egtefødr i Aasløv,
Synderop sogn i Slagelse herret af Peder
Knudsøn, sognefoget sammested, og Jo
hanne Jensdaatter. Vdi sit 9de aar holdet til
schole, lært at læse prent, været der ved
nogle aars tid. Forældrene hannem fra død
vdi hans 12te aar. Tiente siden got folk,
Søvren Christenssøn i Ørsløv 2 aar, Peder
Søvrensøn i Guddem 1 aar, captein Erich
i Slagelse 3 aar, Anders Fynbo i Hynge 2
aar, Jens Pedersøn i Bakkendrop 2 aar, i
Marke, en by i Odzherret, Sebast N. 3 aar,
Christoffer Matthsøn i Børstrop og det tro
ligen og veil 7 aar (der imidlertid til fald vdi
leyermaal bevæget 2 gange af daatteren i
huset Hel vig, hvilket fleere for hannem med
hende vaar vederfaret. Hun døde d. 24. maji
-79. Ubi ipsius encomia legas). Hand blef
den 29. julii S. Oluffsdag -80 paa Slagelse
gade hugget af en rytter i hofvedet, hvor af
blef vdtagen mange løse been. Ikke troet til
lifvet. Lagt ind paa Andvorskov, hvor hand
blef berett dominica 9. trinitatis, d. 8. av
gusti. Ført siden vd til Sludstrop til sin
syster Else (gifft med [åben plads]) og ligget
ved sengen 17 vger. Derfra vaar hand gaaen
søndagen d. 12. decembris til Børstrop, der
at indfordre noget hos sin forige vært og
andre. Blefven hastig betagen natten mellem
d. 14. og 15. decembris med stor hofvet
verk og anden tilfald foraarsaget vden tvil
af bemeZte hugg ved løse been, som har
nagget hannem vdi hiernen, som hannem og
i raad vdflød. Døde afften d. 15. decembris
kl. 5. (En smuk, skikkelig, tro og flittig
karl). Aetatis 32 aar.
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Anno 1681.

[498]
Fattig, fremmet karl ved nafn Peder.

Dominica 1. post epiphanias.
[499]
Spæt barn Citzel, egtefødt i Sørby-Magle
af Peder Andersøn og Maren Matthsdaat
ter. Døde natten effter d. 6. januarii. Aeta
tis 4 vger 4 dage.
Dominica septuagesima,
d. 30. januarii.
[500]
Niels Jørgensøn, en gammel garmand i
Sørby-Magle, egtefød i Kirke Stillinge af
Jørgen Jensøn og Maren Nielsdaatter, huusfolk. Hiemme 8 aar. Fra forældrene taget
hid af den salige matrone Maren hr. Nielses
her i Sørby, som vaar gifft hid fra Stillinge
præstegaard, og vaar hand vdi præstegaar
den {udstreget: nogle, over linien tilføjet: 4)
aars tid. Begifvet sig siden vd at søge føden
andensted, og kommen siden vdi RudsWidby prestegard og tient den salige heder
lig mand hr. Henrik nogen tid lang. Hid til
sognet igen. Tient Oluf Lavritzsøn i Bør
strop 4 aar, i Kelstrop Jørgen Jensøn 1 aar.
Atter hid igen, tient Oluf Lavritzsøn i Bør
strop 3 aar. Tient dernest captein Wilhelm
Nielssøn (som da vaar leutenant og boede i
Æskildstrop) 3 aar. Atter her i sognet Hem
ming Christensen i Rosted 3 aar. Kommen
der effter til gaard her i Sørby-Magle og
gifft med sin formands Niels Ibsøns hustru.
Lefved med hende (ved nafn Citzel Niels
daatter) 29 aar. Avlet sammen 3 børn, alle
døde. Siden gifft med Anne Knudsdaatter
effterlefverske. Været sammen 18’/* aar. Av
let 2 børn, 1 søn 1 daatter, som begge lefver. Boet her i byen 35 aar. Flyt til Kirke
rop. Boed der 7 aar intil paasche -75. Væ
ret siden her i Sørby-Magle garmand hos
Matths Knudsøn 2 aar, hos Niels Jensøn 2
aar, i Jens Blaaes øde gaard 2 aar. Vaar
ærbødig imod ministerium. Hørt gierne præ
diken, efftertenkt og ihukommet meget der
af og viste at føre til brug. Brugte sacramentet med andagt. Svag mange aar. Ligget
slet ved sengen nogle maaneder. Berett
imidlertid nogle gange og sist d. 17. januarj.
Døde d. 24. januarii. Vaar, som hand be-

rettede, 10 aar gammel, da krigsfolk blef
afdanket effter calmarske krig. Vaar anno
1612, og saaledis nu 79 aar gammel.
Dominica laetare d. 13. marti.
[501]
Qvinde Anne Anders Krumands i SørbyMagle, fød i Kertheminde i Fyen af Jør
gen Søvrensøn og Johanne Hansdaatter.
Hiemme liden tid. Effter forældrenis død i
sin barndom kommen til sin faderbroder
Hans Søvrensøn, raadmand ibidem, og opfød til sit 14de aar. Begifvet sig saa blant
fremmede. I Nyborg tient Mette Leonharts
2 aar, i Slagelse tient Goris Salmager 1 aar,
{over linien', noch en anden 1 aar,> paa
Sør 1 aar. Siden nogen tid hos Jesper Gad
i Hyldstrop. I Nestved tient og været for sig
self 15 aars tid. Der effter i Kromerop sogn,
St. Hallager 4 aars tid. Kommen saa [z]
egteskab med effterlefvende Anders Jespersøn Krumand (med hvilken nogle aar
tilforn hafde avlet 1 søn). Lefvet tilsammen
der, i Wollerop, Esholt og her i SørbyMagle hen ved 13% aar. Været lenge svag.
Ved sengen siden allehelgens -80. Beret d.
27. februarii. Døde d. 11. martii -81. Aeta
tis hen ved 55 aar.

Dominica lætare, d. 13. marti
efftermiddag.
[502]
Gammel mand Peder HanBøn i Børstrop,
egtefødt i Sørby-Magle af Hans Andersøn
og Anne {over linien: Lavri dsdaatter)
Keldsdaatter (som siden flyt til Rosted og
der døde, vide anno -52 20. septembris og
d. 12. augusti). Kommen til gaard i Winstrop (da 30 aar gammel) og egteskab med
Anne Lavritzdaatter (vide anno -78 d. 11. de
cembris). Boed der 2 aar, kommen i krigen
og været der vdi i Tydskland etc. % aars tid.
Kommen hiem og siden tient Hemming
Christenssøn i Rosted nogen tid. Der effter
kommen til gaard i Børstrop og boed der
med sin hustru [åben plads] aar og aflet 13
børn sammen, blant hvilche 3 lefver. For
tidens besværing skyld og alderdom for 15
aars siden begifvet sig fra gaarden og ofverlat den for sin søn vnge Høns Pedersøn.
Været længe svag. Ved sengen siden i octo
bris -80. Beret dominica 1. post epiphanias.
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Døde d. 11. marti. Regnet sig 82 aar
gammel. {Med andet blæk'. Vaar 77 aar,
vide catalogum.)
(Syr. 11, v. 20-28).
D. 15. martij, tijsdag middag.
[503]
Gammel mand Oluf Hanssøn i Rosted,
egtefødr i Bjerned af Hans og Maren [åben
plads}. Med moderen og stifader effter fa
derens død komen til Ægidzgaard i Ottestrop sogn. Været hiemme til alders 26. aar.
Da kommen hid til Rosted. Faaed gaard
effter Jens Andersøn Bomand og effterlefversken Birgite Hansdaatter. Lefvet med
hende paa 2det og 40. aar. Avlet 5 børn
sammen, og effter hendis død været enke
mand % aar. Gifft igen med effterlefvende
Maren Andersdaatter ofver 2V2 aar og uforskylt foragt paa alderdommen. En flittig
mand i sin vellmagt og æret med kirkeværgemaal anno -74, 75, 76, 77 og 78 - vdi 5
aars tid det hand nøyagtig paa kirkens
vegne end og til sin skade (som det nu for
det embede gemeent er) har betient. Ligget
ved sengen siden forleden michelsdags tide.
Berett d. 9. februarii. Intil hand d. 12. mar
tii, Gregorii dag, for dagningen er henkal
det, effterat hand hafde boed i Rosted 45
aar og lefvet sin alder 71. aar. {Med andet
blæk: Sed vide catalogum dommi Simonis
Thorslevii, in qvo annorum fuisse 30. Mortuus igitur annorum fuerat 66.>
(Syr. 17. v. 25. 26. 27. et c. 18. v. 1-13
Luth.).
2. paaschedag, d. 4. aprilis for
første prædiken.
[504]
Gammel qvinde, Matths Knudsøns qvindes moder Anne Jensdaatter, fød i Nordrop
af erlig forældre Jens ChristenBøn og Chir
sten Jensdaatter. Hiemme 16 aar. Tient
siden i Haarsløf O. Christeusøn 2 aar, i
Nesby vnder skoven A. R. 3 aar, i Olderop
3 aar. Der nest gifft med Hans Nielsøn i
Halleløf og boed der med ham 31 aar. Avlet
7 børn, 4 sønner og 3 døttre. Lefvet siden
enke 9 aar og oppeholdet sig i Vidby-Nørre
6 aar, i Aasløv 2 aar, i Qimlinge 1 aar,
hvor hun nu blef siug mandag i dimmel-vge
d. 28. martii og blefven berett. Flyt her hid

til byen af sin daatter og svoger Matths
Knudsøn paasche afften. Døde paasche dag
morgen. Aetatis 64 aar.

D. 22. aprilis, fredag morgen.
[505]
Maren, Jep Rasmusens i Børstrop, huusqvinde, egtefødr i Wollerop af Hemming
Andersøn (som boede i Børstrop og døde
d. 21. julii -56) og Chirsten Rasmusdaatter.
Hiemme hos forældrene mesten sin tid. I
Wollerop, Steenstrop, Sørby-Magle og Bør
strop intil faderens død og siden hos stifader
lens Hemmingsøn i Børstrop til anno -64.
Da gifft med effterlefvende Jep Rasmusøn.
Boed med ham i Børstrop, Sørby-Magle og
atter i Børstrop paa 17de aar. Avlet sam
men 5 sønner, der af 2 døde. Siug siden S.
Michaelis -80. Til sengs Martini. Beredt d.
8. aprilis -81. Døde d. 20. aprilis. Aetatis
44 aar.
(Ps. 39, v. 11-14).
Dominica exavdi, d. 15. maji
for sist prædiken.
[506]
Gammel mand Hans Jensøn Fynbo, kal
det gamme\ Hans, en garmand i SørbyMagle, fød i Fyen ved Bogensø i Kærby,
Skovby sogn af Jens Hansøn og Anne H.d.
Tient i sognet 16 aar. [Åben plads} Kom
men hid ofver til landet for 20 aars siden.
Tient i Sunby ved færen 1 aar, Morten Lavritzsøn i Svendstrop ved Korsør 1 aar, hr.
Hans i Tornborg 2 aar, Rasmus Graa i
Svenstrop 2 aar. Atter hr. Hans 1 aar, P.
Kræmer i Korsør 2 aar, Rasmus Postrider i
Stillinge 2 aar. Tarsk hos hr. Anders i Stillinge en vinter. Der trolofvedt med effterlatte Ingeborg Lavritzdaatter. Været i Sla
gelse 3 aar, siden her i sognet 10 aars tid
og med arbeyd næret sig. Svag nogle aar og
mest paa siunen nogle aar. Siug d. 8. maji
afften. Berett fredag morgen d. 13. maji.
Døde strax der effter. Aetatis 74 aar.

D. 17. maji, tijsdag morgen.
[507]
Blinde Offe i Sørby-Magle, fød i Fyen
ved Bogense i Skodstrop i Ore sogn og birk
af Hans Offesøn og Anne Jørgensdaatter.
Hiemme 24 aar. Tient i sognet 6 aar. Kom
men til gaard i Toffte og gifftermaal med
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Anne N. 11 aar. Avlet 4 sønner. Kommen
fra gaarden af armod. Tient paa ny nogle
aars tid. Været her i landet, mest her i sog
net 27 aaers tid. Gifft her med effterlatte
Maren Pedersdaatter paa 25de aar. Avlet 3
daatter 1 søn, der af sønnen død og 1 af
døttrene. Været blind siden anno -60, er
20 aar. Svag siden S. Oluffsdag -80. Siug
paa sin tiggevandring i Hafrebierg d. 9.
maji. Blefven der liggende til d. 14. maji,
da hand blef ført hid kl. 2. Døde samme
afften kl. 8. Aetatis 78.

D. [dato mangler].
[508]
Hiemme døbt barn Chirsten, egtefødt i
Børstrop af vnge Hans Pedersøn og Maren
Samuelsdaatter. Døde 2 dage gammel.
Feria 3. pentecostes, 24. maji.
[509]
Barn Maren, gammel Niels Hansøns i
Sørby-Magle, egtefød i Børstrop af bemelte
Niels Hansøn og Inger Ibsdaatter, som flytte
hid til byen nest forleden skærtorsdag. Blef
siug pindzedag. Døde anden pindzedag.
Æetatis 9 vger minder 1 dag.

Dominica 4. trinitatis, 26. junij.
[510]
Pige Karen, Knud Smids pige i SørbyMagle, ectefødt i Engelholm i Skaane af
Lavritz Pedersøn Skræder og Maren Niels
daatter. Kommen her ofver til landet med
forældrene i krigstiden anno -70. Tient i
Sørby-Magle Henrik Lange V4, i Hallager
Lz7/e P. O. 34, Knud Smid i Sørby-Magle 1
aar, i prestegaarden 3<> aar. Atter Knud
Smid siden paasche anno -81. Været siug
længe i forrige tienister af qvartanen og nu
af anden siugdom nedlagt. Døde d. 24.
junii. Æetatis 17 aar.

D. 5. avgusti, fredag formiddag.
[511]
Vng karl Hans, ectefød i Rosted af Jens
Søvrensøn og Chirsten Hansdaatter. Tient
V2 aar i Slagelse Jørgen Espensøn, Hans
Christensøn i Sludstrop 2 aar, Hans Jensøn
i Sørby Lille sin systers mand 1 aar. Ellers
hiemme hos forældrene. Flittig vdi arbeyd,
stille vdi sin adferd, fredelig og vellijdt af
alle. Siug paa reysen d. 27. julij og da
høyere betagen. Hendt hiem af faderen, af

hiemreysen døde d. 3. avgusti. Aetatis 22
aar 23 vger.
(Luc. 12, v. 35-39).
Dominica 10. trinitatis,
d. 7. augusti middag.
[512]
Rasmus Nielsøn i Rosted, egtefød i Fyen
Gudme sogn, Broager by af Niels Rasmusøn
og Maren Jensdaatter. Hiemme 20 aar.
Tient i Broager Jørgen S. 1 aar, i Gudme
sin faderbroder 2 aar, ibidem sin faster søn
2 aar. Kommen her til landet. Tient i Bør
strop Oluf Lavritzsøn 1 aar, i Sørby Lille
P. Clemendsøn 1 aar, i Frankerop (2) N. J.
2 aar, (1) i Ægidzløf-Ma.g/e H. Willemsøn
2 aar. I ridestaalden paa Andvorskov for
staaldkarl 1 aar, i Rosted Hemming Chri
stensøn, Christen Hemmingsøn og Christian
Lind, mand effter anden i en gaard, tilsam
men 6 aar. I egteskab med effterlefvende
Maren Matthsdaatter anno -61 i septembris.
Boet med hende i Sørby-Magle i prestens
huus 1 aar, i gaard i Rosted paa 19de aar.
Lefvet tilsammen 20 aar minder 1 maanet.
Været flittig og arbeydsom, skikkelig, gudfryctig, from, omgængelig, ærbødig og vellvillig mod ministerium. Siug d. 30. junii.
Fik hoste og skade paa lungen, som det
siuntes. Berett d. 7. julii. Døde d. 3. augusti
afften. Aetatis circiter 62 aar.
(Matth. 13, v. 43).

D. 16. novembris, onsdag kl. 10.
[513]
Anne, Knud Matthsens i Sørby-Magle,
egtefødr i Harrested, Sludstrop sogn af
Matths Thomæsen og A. H. d. Hiemme 6
aar, Tient H. P. i Slustrop 12 aar, H. Kampe
i Skiørpinge 1 aar, Jep Møller i Halkevad
1 aar. Gifft i Wollerop med Matths MortenBøn. Lefvet med ham der og her i sognet
aar. Avlet 5 børn, 3 sønner 2 døttre.
Enke 5 aar. Gifft igien med Knud Matth
søn. Lefvet med ham 10 aar ringer nogle
vger. Aulet 2 sønner, tvillige, som begge
hafde tarmeløb, af hvilcke den eene lefver.
Vaar skikkelig, gudfryctig, stille, flittig. Svag
forleden septembris. Ved sengen siden Mi
chaelis. Berett d. 1 octobris. Døde d. 13.
novembris kl. 10 efftermiddag [!]. Aetatis
circiter 52.
(Ps. 116, 15, 16, 17, 18, 19).
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D. 30. novembris, onsdag middag. [514]
Anne Povels i Børstrop, egtefødr i Liunge
af Lav ritz Oluffsøn og Citzel Jensdaatter
(som døde i Børstrop anno -57 d. 8. ja
nuarii). Hiemme 15 aar. Tient Anders N iel
søn i Sørby-Magle 2 aar, J. L. i Liunge 3
aar, atter Anders Nielsøn i Sørby-Magle 1
aar, A. R. i Arløs 3 aar paa 4de. I egteskab
med Peder Matthsen i Børstrop og lefvet
med hannem der hen ved 20 aar og avlet
3 sønner (der i blant Lavritz Vedersøn, som
nu bor i Sørby-Magle) og 2 døttre. Flytt
med hannem til Winstrop og boet der 17
aar. Avlet der 2 døttre, af hvilke 7 børn
lever den søn Lavritz Pedersøn og 3 døttre.
Vaar enke % aar. Gifft igen med Povel
Pedersøn, huusmand i Børstrop. Lefvet med
hannem et skillagtig og wbehageligt ecte
skab siden d. 7. augusti -79, hvor vdi hver
af dem hafde lyst at gavne sig og sine;
fremmet indbyrdis. Blef svag ved Michaelis.
Til sengs hos sin søn Lavritz Pedersøn i
Sørby-Magle (effterdi manden skytte sig
self). Ligget 7 vgers tid. Berett d. 19. octo
bris. Døde d. 27. novembris afften kl. 6.
Ætatis hen ved 64 aar.
(Syr. 22, v. 11, 12, 13).
D. 23. decembris fredag, lille juleafften
kl. 1.
[515]
Gammel fattig qvinde Karen Matths
Hansøns i Børstrop, fød i Fyen i Endesløf
Kærby [åben plads] af Jørgen Nielsøn og
Mette N. d. Hafde avledt i Fyen 3 w-egtebørn, der i blant 1 søn Jørgen ved Simon
Nielsøn, som siden boede og døde i Bør
strop, 1 daatter Mette, 1 daatter Maren
ved en karl Anders. Denne fuld moderens
fodspor her i sognet og faaed et w-egte barn
anno -80 i januar. Kom her til landet og
været hen ved 25 aars tid. Været til garværing hos Peder Hansøn i Børstrop 3/4 aar.
Tient Oluf Hansøn i Rosted nogle høstmaaneder. Atter til garværing hos Peder
Hansøn. Siden i garværing hos Matths Han
søn i Børstrop huusmand. Kom i egteskab
med hannem anno -59 i octobri og lefde
med hannem til hans død (anno -67 in majo)
paa 7de aar. Enke siden den tid. Skikket sig
wlastelig og næret sig i armod med æren.

Længe svag. Siug af nu længe grasserende
qvartan 14 dage for Michaelis. Berett d. 10.
decembris. Døde natten mellem onsdag og
torsdag d. 22. decembris. Ætatis, som meenis 70 aar.
(Ps. 92, v. 1, 2, 3).
505.

Anno 1682.

D. 5. januari, torsdag kl. 10.
[516]
Anders Jespersøn,
krumand i SørbyMagle, fød i Fyen i Østrop, Hostrop sogn af
Jesper KnudBøn og Margrete Andersdaat
ter. Hiemme 12 aar. Tient Povel Foget i
Hostrop 1 aar. Da vaar faderen død. Kom
til sin stiffader Knud Jespersøn 1 aar, sin
forige hosbond 2 aar, her Jacob i Svanninge 2 aar. Siden atskillige andre. Kom
her over til Siæland til St. Hallager, Kromerop sogn og der besof Anne Jørgensdaatter,
som hand siden af prestens tilskyndelse om
sider tog til egte og lefde med hende der
4 aar, her i Sørby-Magle 4 aar, i Wolderop
3 aar, i ÆLsholt 1 aar. her i Sørby-Magle
igen 9 aar, tilsammen 21 aar. (Nb. Hand
self anderledis berettet der om, d. 12. marti
-81, ubi vide, sed non satis forte sobrius).
Hafde tilsammen 1 søn, som lefver. Har
næret sig af kruhandel. Siug d. 30. decem
bris -81. Beret d. 3. januarii -82. Døde 2
timer der effter. Ætatis -64 aar circiter.
(Ps. 27, v. 13, 14).
Dominica sexagesima,
d. 19. februarii.
[517]
Spæt ham Chirsten, egtefødt i SørbyMagle af Peder Christensøn Kirkeværge og
Karen Oluffsdaatter d. 5. februarii. Hiem
medøbt torsdagen d. 16. februarii. Døde d.
17. februarii. Ætatis 11 dage.
Item.
[518]
Fattigt lille barn Hans, fød i Tystrop,
Faxe sogn af fader Hans Nielsøn (som skal
være død 22 dage for juel -81, 8 dage for
dette barns fødsel) og moder Chirsten Niels
daatter, som nu vdi sin almisse gang er
kommen med det hid til sognet og vdj Roe
sted laant huus hos Chrzs/erc Andersøn, hvor
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barnet, som hafde været siug siden juleafften, er døed d. 16. februarii. Ætatis 10 vger.

D. 23. februarii, torsdag.
[519]
Fattig gammel pige Else Lollikes i Bør
strop. Nogle vgers tid garqvznde til Christof
fers, ellers altid andensted der i byen. Fød
vden veyen i Roested. Avlet af Niels Han
sen, siden boedt i Harrested, vaar Anders
Hansøns i Roested broder, og Maren Oluffs
daatter, cognomento Lollike (saa kaldet af
sin siste mand, vide anno -68). Lefvet mesten
sin tid i Børstrop, i vngdommen ved almisse
gang, men siden i maner aar tillige med en
broder ved bastarbeyd næret sig. Længe
svag. Hafft lungesot, været tunghørig. Siug
til helsot 3 vgers tid. Berett d. 12. februarii.
Døde d. 20 februarii. Ætatis 43de aar. Eenfoldig, gudelig.

D. 1. martii, onsdag, bededag.
[520]
Barn Birgitte, egtefød i Roested af Hans
Oluffsøn og Chirsten Povelsdaatter. Været
altid svag. Døde d. 26. februarii kl. 2 for
middag. Ætatis 2 aar 4-15 vger.
D. 12. martii.
[521]
Barn Anne, egtefød/ i Sørby-Magle af
Hans Jørgensøn, cognomento Bytter, og
Anne Iversdaatter. Altid svagt. Vaar fød
d. 9. januarii -82. Døde d. 9. martii. Ætatis
8 vger 3 dage.

D. 16. martii, torsdag, kl. 10.
[522]
Mand Hans Nielsøn i Sørby-Magle, egte
fød/ i Sørlry-Lille af Niels Michelsøn og
Karen Andersdaatter. Været hiemme 11
aar. Tient Oluf Møller i Roested 3 aar,
Christoffer i Harrested 1 aar, hiemme 1
aar, Jørgen Samsing i Halkevad 1 aar,
hiemme 1 aar, atter Oluf Møller 4 aar,
Hans Olufsøn i Sørby-Magle 1 aar. Kom
men i venskab med hans daatter Anne. Trolofvet med hende ved kyndelmisse, men for
hendes vngdom skyld opholt over aar af
presten hr. Simon. Til egteskab vied med
hende [åben plads] anno -45. Lefvet med
hende i faderens gaard [åben plads] aar og
siden i huus i Sørby-Magle [åben plads] aar,
tilsammen vdi 37 aar. Aflet 11 børn, 6

sønner 5 dø//re. Der af lefver 2 døttre 4
sønner. Svag af trangbrystighed og hoste
nogen tid. Siug natten d. 8. 9. martii. Berett
d. 9. martii. Døde d. 14. martii kl. 9 for
middag. Ætatis hen ved 60 aar. Vel prope
62, vide catalogum domini Simonis Thorslevii.
(Ps. 51, v. 1-8).
D. 2. aprilis, søndag
første prædiken.
[523]
Barn Hans, egtefød/ i Roested af Marqvor Pederssøn og Margrete Hansdaatter.
Siug d. 19. martii. Døde d. 29. martii. Æta
tis 2 aar mindre 7 vger.

Feria 3. paschatos, 18. aprilis
mellem prædikener.
[524]
Fattig garqvinde i Sørby-Magle Maren
Matthsdaatter. Døde i barselseng med vfød
barn eller med 2, som qvinderne meente,
hvilche hun vden veyen hafde aflet ved en
rytter i Vidby-Sønder Michel [åben plads]
(i qvarteer til H. Hummelmands ibidem) af
[åben plads] regimente, som hun j aabenbar
skrifftemaal (dominica 1. epiphanias) vdlagde. Kom i barnsnød paaschedag. Blef
hiemme berett natten effter. Døde 2. paa
schedag kl. 6 afftenen.

D. 10. maji, onsdag, alminde/fg bededag
til afftensang.
[525]
Lille dreng Anders, egtefød/ i SørZ>y-Lille
af salig N. H.s. og Karen Pedersdaatter, nu
garqvinde i Sørby-Magle. Siug 6 vgers tid.
Døde d. 7. maji kl. 2 formiddag. Aetatis 7%
aar 7 vger.
(Ps. 9, v. 10, 11, 12).
D. 25. maji, himmelfærdsdag
første prædiken.
[526]
Hans Hvijd, en halfgaards bomand i
Sørby-Magle, egtefød/ i Drysselbierg i
Loeve herret af Jens ChristenBøn og Charen
H.d. Hiemme hen ved 20 aar. Tient i Synderop sogn hos sin sleet 1 aar, paa en herregaard [åben plads] 1 aar. Hiemme igen 2
aar, i Stillinge H. Hvid 4 aar. Hand gaf ham
sin daatter og oplod gaarden for ham. Med
denne sin hustru ved naffn [åben plads] lefde
hand 32 aar og avlede 6 børn, iblant hvilke
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1 daatter lefver. Boed med hende i samme
gaard 5 eller 6 aar. Gaf den op og fik siden
en gaard i Blæsinge og hafft den nogen tid.
Flytt til Slagelse og været vdi Christoffer
Graaes gaard ved Ny Port 2 aar. Fik saa en
half gaard i Hynge og vaar der vdi 3 eller
4 aar. Flytt atter til Slagelse og boed paa
Steenstue gade 1 aar, hvor hans hustru
døde, og gifft igen med effterlefversken
Anne P.d. og lefvet med hende 13 aar og
nogle vger. Uden børn. Boed vdi Bleeghuset
ved Andvorskov 2 sommer og om vinteren
i Slagelse. Boed vdi et huus i Gærløf 2 aar
og siden været her i Vdrkerop og SørbyMagle sogn paa otte aars (dog imidlertid 1
aar i Gærløf). Hafft % gaard her i SørbyMagle noget over % aar. Befant sig svag
onsdagen d. 17. maji. Til sengs med alle
torsdag d. 18. maji. Berett dominica rogate,
d. 21. maji. Døde tijsdag d. 23. maji kl. 2
efftermiddag. Aetatis 72 aar og noget meer.

D. 1. junii, torsdag middag.
[527]
Anne Bødkers, egtefødr i Jørløse ved Tiesøe af Niels Oluffsøen og Maren Jensdaat
ter. Hiemme [åben plads} aar. Tient 2 aars
tid en krudbrender og siden en fisker (hvil
ken hun vdi samme tieniste ved advarsel
friede fra forgifft, som hannem af hans hu
stru vaar nær indgifvet). I egteskab omsider
med Michel Nielsøn Bødker. Lefde samme
hen ved 22 aar og aflede 3 døttre (der af
een endnu lefver). Været nogle aar her vdi
meenigheden og boed vdj prestens huus i
Børstrop. Været den meste sin tid vdi ar
mod begge. Meget eenfoldige. Hand vdi sin
almisse gang anno [åben plads} vdi [åben
plads} maanet mellem Krummerop og S.
Jellinge vd paa afftenen vofvet sig at gaa
ofver paa Isen, som vnder sneen vaar falsk
og blefven vdi aaen strax ved Jellinge, og
hans been omsider ført til Kromrop kirkegaard. Hun effter vdstanden bettel væsen
ofvertalt at lade sig vnderholde vdj prestegaarden, hvor hun paa 15 maaneders tid
hafver været. Gaaed og seet til smaa qvæg
med temmelig flittighed og held. Været
mesten altid svag. Gaaed omsider til sengs.
Berett d. 7. maii. Døde d. 30. maii. Ætatis
circiter 68 aar.
(Prov. 22, 1, 2).

D. 5. julii, onsdag, bededag.
[528]
Barn Karen, egteføJr i Sørby-Magle af
Jens Matthsøn, cognomento Kok, og Anne
Offesdaatter. Blef siug d. 23. junii. Døde d.
3. juli. Aetatis 16 vger.
(Ps. 40, v. 1-8).
D. 11. julii, tijsdag middag.
[529]
Mand i Sørby-Magle Jens Hugger, da
garmand vdi her Ivers halfve Frantzes
gaard. Egtefødr i Biergby ved Antvordskov
af Christen Pederssen Hiulmand og Citzel
Jensdaatter. Tient i Vllerop, Vallensved
sogn Christ. Lekkesøn 1, A. P. i Vallensved
1 aar, A. J. i Sneesløf 2 aar. J. L. i Fuglebierg 1 aar, P. N. i Sneesløf [åben plads}
aar. [Åben plads}. Gifvet sig til handverket
og lærdt 2 aar. Været for sig self % aar.
Gifft med effterlefversken Mette Iversdaatter siden anno -71, d. 7. octobris. Avlet
sammen 1 søn Anders. Været duelig og
flittig, sed durus et parcus maritus. Hafver
af en sær siugdom, som en colica eller ob
struction, lid stor smærte nogle vgers tid
ofver 2 aar, brevibus interdum intermissionibns. Brugt alle haande raad med om
kostning, søgt kilder i landet og vden for,
alt forgæfvis, intil helbreds kilden er opsprungen for hannem ved helsott, vdi hvil
ken hand de siste 4 dage laa til sengs med
stor blods opkastelse oven og neden. Døde
natten mellem 8. og 9. julii midnat. Aetatis
imod 40 aar.

Item.
[530]
Barn Citzel, egtefødt i Sørby-Magle af
Hans Pedersen, cognomento Komand, og
Bodeld Pedersdaatter, cognomento Skyt
tens. Vaar siug paa tredie aar som manden.
Hafde og sær siugdom. Hafde en opblæst
bug, dog ingen vattersott men vind. Laa og
4 dage. Døde den samme nat mod dag d
9. juli. Aetatis 6 aar og nogle dage.
(Rom. 8, v. 18-25).
Dominica 10. trinitatis, d. 20. avgusti
for sidst prediken.
[531]
Johanne Bytters, egtefød i Æsholt af
Peder Ibsøn og Maren Andersdaatter (da
boed i N. Holms gaard). Kom 1 aar garn-
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mel med forældrene til Eskildstrop. Tient
siden fra alders 12. aar. I Glumsø 1 aar,
captein Wilhelm N. 1 aar, hr. Søvren i
Liunge 4 aar, Anders Smid i Gyrstinge
7 aar, Hans Due i Suserop 1 aar. Der kom
men i egteskab med Jørgen Hansøn, cognomento Bytter (af heste-bytteri saa kaldet).
Lefvet med hannem 27 aar. Avled 11 børn,
8 sønner 3 døttre. Været og boed med han
nem i Kirkerop (til Ingvors) 1 aar, i Brunemose 2 aar, i Flinterop i gaard 9 aar, i
Kindertofft 9 aar. Siden i Pedersborg sogn,
Soer og andensted. Item vdi Kirke Fiennetzløf (hvor hand døde, suspendio, cui dicitur proximus fuisse, morbo præreptus). Hun
siden været noget lidet hos sin daatter og
svoger i Krøgerop. Den anden tid til nu paa
13de aar siden Johannis Baptistæ her i sog
net til garværing. Siug d. 10. avgusti. Berett
d. 17. avgusti. Døde afftenen effter kl. 9.
Aetatis 60 4- 8 dage.

D. 1. novembris, omnium
sanctorum.
[532]
Maren Of fes i Sørby-Magle, garqvinde i
Jens Pedersøns gaard, fød i Fyen, Skalckendrop sogn, Avensø by af Peder HanBøn og
Anne Simons daatter. Hiemme til sit 10de
aar, da hendis moder døde. Tient i Nyborg
14 aar. Her i landet i Kromerop sogn
(Peder Rasmusøn 4 aar, Christo ifer Nielsøn
Herritzfoget 5 aar, Christen Degn 2 aar,
O. Jyde 1 aar). I egteskab med Offe Hansøn
(som her døde forleden aar i majo) 25 aar.
Avlet 1 søn og 3 døttre sammen. Været
enke effter hannem siden den tid. Svag en
tidlang. Ved sengen 3 vgers tid. Vaar kom
men op igen og gaaed til Guds bord domi
nica 19. trinitatis, d. 22. octobris. Til sengs
dagen effter og ligget til nu d. 30. octobris,
da hun døde. Ætatis circiter 63 aar.
D. 21. novembris, tijsdag kl. 1.
[533]
Barn Else, egtefød i Sørby-Magle af
Jens Pedersøn og Maren Christensdaatter.
Døde hastig og wformodende d. 20. novem
bris. Ætatis 6 vger 6 dage.
D. 28. novembris, tijsdag middag. [534]
Gammel mand Christen Matthsøn, egte

fød i Fyen i Skovby herred vdi Synderse
sogn i Graffverhuset liggendis i Vedby skov
af Matths Rasmusøn og Mette Hansdaatter.
Været hiemme 14 aar. Tient Rasmws MortenBøn i Toderop i Sæersløf sogn 5 aar, en
vng karl sammested 1 aar, J. H. i Æsterbølle i samme sogn 5 aar, i Hemmerløf
sogn hr. Jens Jespersøn til Guldbierg i Kolshafve 3 aar, og der kom i egteskab med
effterlefvende Anne Pedersdaatter. Boed med
hende i Herridzløf i Skovby sogn 14 aar.
Her i landet i Bøstrop i garværing % aar,
vdi Gerløf % aar, i Børstrop igen % aar.
Paa StiesnæB 13 aar, i Holdløse i Gundersløf
sogn 2 aar, atter paa StiesneB hos sin søn
Hans Christensøn 6 aar. Siden her i SørbyMagle hos sin daattermand Jens Pedersøn
1 % aar og 8 vger. Vdi dette deris egteskab,
som varede hen ved 38 aar, avlede sammen
4 sønner og 3 døttre. Vaar længe svag, hen
ved 3 aar af en ond phlegmatiske vedske
som betog huden og saae spedalskagtig vd.
Hafde dog imidler tid en tidig mafve, men
hverken helbred og kraft til at fortiene ma
den. Laa 5 vger slet ved sengen. Berett søn
dag d. 12. novembris. Døde søndag morgen
d. 26. novembris. Aetatis circiter 70. aar.
(2. Tim. 4, v. 6, 7, 8).
Dominica post natalis,
d. 31. decembris.
[535]
Anne, Knud Andersøns i Roested, fød i
Harrested, Slustrop sogn af ecte forældre,
fader Hans Pedersøn (qvi anno 1643 in
furto deprehensus legis rigore coactus finem
vivendi fecit), moder Bodeld Hansdaatter,
som er død hende fra i hendis 12te aar.
Bedet om brød hos fremmede 6 aars tid.
Søren Hansen i Halchevad taget hende til
sig 1 aar. Tient sin faderbroder Jørgen Pe
dersøn i Rafnebierg, da i Æsholt i 3 aar,
H. P. i Slustrop 2 aar, Peder Clemendsøn i
Sørby lille 1 aar, Jens Nielsøn i Roested 1
aar, Rasmws Møller sammested % aar, atter
Jens Nielsøn i Roested 1 % aar. Vaar til gar
væring i Roested nogen liden tid. Kommen
i egteskab med effterle/vende Knwd Ander
søn og boed med ham i et huus i Roested
20 aar og i en gaard i Roested paa 2det aar.
Er tilsammen 21% aars tid. Avlet 11 børn,
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8 sønner 3 døttre. Af dem 6 sønner døde.
Lefde veil og skickelig i huus og vden for.
Siug d. 19. decembris. Berett d. 22. decem
bris. Døde natten effter den 28. decembris
kl. 10. Ætatis 50 aar.
Item.
[536]
Anne Povl Træbeens i Roested, egteføJ/
i Jydland af fader Niels Andersøn og moder
Chirsten Nielsdaatter. Hiemme 14 aar. Her
ovre i Siæland været hos sin syster n. Maren
Nielsdaatter, som vaar i Københafn. Lærde
af hende at vefve og vaar hos hende 12 aar.
Kom saa i egteskab med en vng karl Niels
Hansen og lefde der sammen 3 aar. Kom
men til hans broder i Skelschør ved nafn
Peder Hansøn og blef i 3 aar. Til Faardrop
og vaar der 12 aar. Tilsammen [åben plads}
aar. Avlede 5 børn, 3 sønner 2 døttre. Vaar
enke 7 aar. I egteskab anden gang med
effterle/venJe Povel Christensøn. Lefved
sammen i Skørpinge og i Roested 5 aar.
Blef siug d. 22. decembris. Døde 3. jule dag.
Aetatis 56 aar.

Anno 1683.
Den 9. januarii, tijsdag middag.
[537]
Barn Oluf, egtefød/ i Sørby-Magle af
Frantz Brasch og Maren Oluffsdaatter Bo
mand. Været siug 3 dags tid. Døde natten
d. 6./7. januarii. Aetatis 6% vge.
(Syr. 14, v. 1, 2 Luth.).
Den 11. januari, torsdag kl. 12.
[538]
Johan Skræders moder Anne, egtefød/ i
Jydland i Dalby-Neder ved Randers af fader
Anders Mognsøn, fordom Frantz Lyckis
foget paa Overgaard, moder Dorethe Chri
stensdaatter, hafde været Frantz Lyckis
frues pige. Vaar hiemme hos forældrene 4
aar. Kom til sin morfader i Randers og i 3
aar gaaed i sye og læse schole. Siden tient
en foget Søvren Kær 1% aar, en kræmer i
Randers Peter Rolpe 1 aar, en anden kræ
mer Anders 1 % aar, og da den keyserlig armee fald ind i Jydland effter sin alders 14.
aar været hos sin moder 1 aar. Reyste hid
over til Siæland, i Københafn Morten Ribe
Brygger 3 aar, i Helsingør Hermand Slotz-

foget 3 aar, dernest den svensche resident
ibidem 4% aar. Kommen i egteskab med
første mand Niels Søvrensøn, en gefrieder.
Lefde sammen 5 aar. Avlede 2 sønner og
1 daatter. I egteskab anden gang (effter 3
aars encke sæde, da en af hindis sønner, som
af børnene vaar endnu lefvende, holt huus
med hende) med Lavritz Isachsøn, som vdi
krigstieniste for en fendrik. Lefde sammen
27 aar og avlede med hannem 3 sønner,
hvor af en for faderen hendøed. Siden sid
det encke 11 aar i Følletzløf sogn og bye,
hvor hun med den siste mand hafde boed
[åben plads} aar. Kom her til Sørby til sin
søn Johan Lavritz Skræder, som mange aar
hafver tient i krigen og nu sist for en capte/n
de armis, og været her siden fra 8 dage
effter Michaelis sist forleden. Været svag
og gaaen til sengs siden martini. Berett
midlertid d. 1. decembris. Døde d. 9. ja
nuarii kl. 10 formiddag. Aetatis hen ved 71
aar. NB. I hendes siste værelse gaaed hende,
som det pleyer hos wtacknemmelige børn.
(Apoc. 4, v. 4).
D. 2. februarii, kyndelmisse dag
første prædiken.
[539]
Hans Lolliche i Børstrop, garmand, egte
fød/ i Børstrop af Peder Hansøn og Maren
Oluffsdaatter Lolliche (hvilcke begge døde,
hun i Børstrop d. 26. novembris -68, hand
andensted anno -49). Hiemme mesten deel i
forældrenis liffstid. Tiggede efftersom hand
vaar svag. Lærde dog siden at handle med
bast og tillige med en syster Else Lolliche
(som døde d. 20. februarii -82) nærede sig
tilsammen nogle aar. Effter hendis død tenet
paa gifftemaal og faaed Maren Andersdaat
ter. Lefde sammen fra avgusto -82 til nu
hand døde hende fra. Været længe skrøbe
lig. Gaaen til sengs hellig 3 kongers dag for
leden. Berett d. 19. januarii. Døde d. 30.
januarii afften. Aetatis circiter 55 aar.
(Ps. 71, v. 1-6).

Dominica septuagesima
(d. 4. februarii).
[540]
Frantz Brasch (kaldet Tydsk, som hand
vaar) en garmand til Peder Christensøns i
Sørby-Magle, hvis svoger hand vaar. Fød i
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hertugdom [åben plads] i Mechelborg i en
by Gottbeck af Jochim Brasch og Anna
Gottman. Været hiemme 18 aar. Tient paa
en herregaard 2 aar. Lært snedker haandverk i Lybek 4 aar. Været i krigen for en
rytter 7 aar, og i de siste 2 aar opvartet
obrere \eutenant Iberon Grabow for en lifknecht. Kom i egteskab med effterle/vende
Maren Oluffsdaatter Bomand. Lefvet sam
men siden 3. paaschedag -80 (trolofvede
3de pindzedag -79) nu paa 3de aar. Avled
tilsammen 2 børn, blant hvilche det siste
død. Været rytter igen nogle maaneders tid
i Norge. Kommen svag der fra hiem i octobri -82. Siug i vgen for juel. Berett jueleafften, d. 24. decembris. Døde d. 1. febru
arii afften. Aetatis 34 circiter.

D. 24. februarii, Matthiæ,
løfverdag middag.
[541]
Knud Smid i Sørby-Magle (boed i pre
stens huus) egtefødf i Dalby i Helsinge sogn
1 Løfveherret af Hans Knudsøn og Mette
Jensdaatter Rahr (som vaar herr Jens Rahrs
daatter i Gimlinge. Hiemme nogle aars tid.
[Åben plads]. Kom til sin modermoder i
Slagelse Kirsten, salige her Jens Rahrs, som
da did vaar flytt. Hun hafde lofvet at holde
hannem i latine schole. Det dog er forsømbt,
og hand kommen til anden øfvelse, og det 7
eller 8 aars tid, saa længe hun lefvede. Siden
kom vd at tiene. I Lundforlund 2 aar, paa
Sore mester Niels Skræder 2 aar. Begaf sig
til at lære smide haandverk og det hos
mester Jochim [åben plads] sammested i 3
aar. Blefvet hos hannem for en svend 1 aar.
Reist paa haandverked i lånte Mechelborg,
Pomeren, Mark Brandenborg paa 6te aar.
Kom til Danmark igen og tient i kongens
smedie i Københafn hen ved 10 vgers tid
og siden paa Frederiksborg hos Kongelig
Majestæts artzeismid mester Envold Bruun
2 aar. Begaf sig dernest til at holde smedie
for sig self og det vdi Munchebiergby, hvor
hand boede og i egteskab lefde med sin før
ste hustru Gertrud [åben plads] daatter paa
10de aar. Siden været enckemand i Munche
Biergby, i Kirkerop (hvor hand hen flytte
til en gaard) 2 aar. Vdi dette sit enkesæde
bevarede hand sig med et qvindfolk Citze

Lavritzdaatter fødd vdi Munche Biergby og
for den skyld ved øfrigheden leed allehaande sammensted. Hafde i sinde at ville
ectedt hende, men hun døde hos ham i
Kirkerop anno -64 d. 24. avgusti). Kom
anden gang i egteskab med effterle/vercde
Anne Nielsdaatter. Boed med hende i Kirke
rop 1 aar, i Sørby-Magle 17 aar. Lefvet
sammen paa 19de aar. Avled 10 børn. Væ
ret flittig arbeydsom, forsiunlig og nærsom.
Været svag nogle aars tid. Siug d. 16. febru
arii. Blef berett d. 21. februarii om afftenen.
Døde strax der paa. Ætatis suæ 64de aar.
(Matth. 13, v. 44).

D. 28. februarii, onsdag kl. 2.
[542]
Magdlene, Hans Skovriders i Børstrop
hustrues moder, egtefød i Synder Jerløse
prestegaard af hr. Hendrik Pedersøn, sogne
prest sammested og provst i Mærløse herred,
og Karen Rasmusdaatter. Været hiemme 11
aar. Siden skicket til Københafn, hvor hun
vaar vdi borgemester Christoffer Hansøns
huus 2 aar, dernest i Holbek vdi borge
mesters Peder Jensøns huus 2 aar. Er da
kommen vdi egteskab med velædle og
mandhaffte mand Clavs Peterson Lycke,
jubilerer og siden capitein. Med hannem
hun hafver lefvet i Holbek [åben plads],
Københafn [åben plads], tilsammen 27 aar
og avlet 6 børn, 4 sønner (hvor af 1 død)
og 2 døttre. Været encke 9 aar. En fijn,
ærbar, meget dyderig og gudfryctig ma
trone. Været her i Børstrop hos sin daatter
og svoger noget nær 5 aars tid. Svag nogle
aar af flod, men nu af begynte gemeene
siugdom. Lagt til sengs d. 15. februarii.
Berett d. 21. februarii. Døde d. 25. februarii
natten kl. 2 formiddag. Ætatis 52 aar.
(Ps. 4, 4).

D. 9. martij, fredag middag.
[543]
Anniche, Hans Skovriders i Børstrop,
egtefød i Holbek af Clavs Petersøn Lycke,
jubilerer og Konglzg Majests captein, og
Magdlene Hendricksdaatter. Været hiemme
14 aar. Imidlertid øfvet vdi åtskilligt qvindelig konstarbeyd. Tient siden statholder Ga
bels frue som hendis eegen pige vdi 3 aar.
Siden fru Maria Bielkes Jochim Frederik
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Wind til Gierdropgflörd ocsaa 3 aar. Hendis
salige fader, da svag, kaldet hende hiem,
hvor hun h«/* været kort tid. Der effter hos
obmre Hagedorn, da kongk# ambassadør,
hans frue 2 aar, men for ambassadørns
lange forestaaende reyse til Hispanien og
sine forældres villie kommet hiem igen og
været ty, aar. Der effter i egteskab med effterle/vende Hans Nielsøn Rode, da Konglig Majestæts hof-skytte, nu skovrider paa
Antvorskov læhn boendis i Børstrop. Deris
bryllop holden i Københafn. Lefvet sam
men der paa 3de aar, her paa 5te aar, til
sammen 7 aar og 3 fierdinge aar. Avlet 4
børn, 2 sønner 2 døttre, af hvilche 1 daatter
død i Københafn, 1 søn i Børstrop. Vaar
megit dyderig og gudfryctig qvinde. Blef
siug mandagen den 25. februarii (da hendis
moder her oven næfnt natten før vaar død)
kl. hen ved 2 efftermiddag. Blef berett nat
ten effter d. 28. februarii, effterat moderen
om dagen vaar begrafvett. Døde tijsdagen
den 5. martii mod afftenen. Ætatis 31 aar
circiter.
(Matth. 24, 13).

D. 2. martii, fredag.
[544]
Johanne Træskomands, garqvinde i Bør
strop hos sin daatter og svoger Jens Hansøn
Soldat, egteføJr i Fyen i Tange, en eenste
gaard i Ore sogn, af fader Jep Michelsøn
og moder Maren Hansdaatter. Hiemme 18
aar. Tient i Nyborg 1 aar, i Broager H. Jør
gensøn 3 aar, i Svenborg H. Mattsen 3 aar,
atter i Broager L. M. 2 aar, en anden ibi
dem Jens Eriksøn 2 aar. I egteskab med
Rasmus Pedersøn Træskomand (som døde
i Børstrop anno -76 d. 12. martii). Boede
sammen i Broager hen ved 24 aar. Her i
Siæland i Børstrop til garværing hos Chri
stoffer Matthsen 9 aar. Hos andre samme
sted 14 aar. Avlet 4 børn, 3 sønner 1 daat
ter. Siug mesten forleden vinter. Til sengs
22. februarii. Berett d. 24. februarii. Døde
d. 28. februarii. Aetatis 76 aar.

D. 18. aprilis, tijsdag middag.
[545]
Mette-Marie Prom, vide anno 1656.

D. 2. maji, onsdag middag.
[546]
Samuel, ectefødr i Sørby-Magle prestegflørd af capelian herr Iver Munch og ElseCathrine Promm. Effter 6 vgers hver dags
kaalde døde d. 25. april -83. Da 2 aar 16
vger 2 dage 7 timer gammel.
Dominica trinitatis, 3. junii
første prediken.
[547]
Knud Anderssøn i Roestæd, egtefødz i
Fyen i Gudme herret og sogn, Broager by
af Anders Knudsøn og Maren Ibsdaatter.
Kommen her til landet [åben plads] aar
gammel. Tient her i sognet Jens Nielsøn i
Roestæd [åben plads] Rasmus Nielsøn ibi
dem [åben plads] etc. hen ved 7 aar. Hafft
huus i Roestæd 20 aar. Gifft med Anne
Hansdaatter. Boede med hende siden i gaard
i Roestæd 2det aar. Vaar sammen 21 aar 26
vger. Avlet børn 11, 8 sønner 3 døttre. Af
dem 6 sønner døde. Lefde vden last. Vaar
nu enkemand 21 vger. Lenge svag. Ved sen
gen 5 vger. Berett d. 15. maj. Døde d. 31.
maj. Ætatis circiter 50 aar.
Dominica 1. trinitatis, 10. junii.
[548]
Maren, Christoffers i Børstrop daatter
daatter, w-egtefødr i Børstrop af Hans Jør
gensøn og Helvig Christophersdaatter. Væ
ret hos moderfader altid. Hafft hverdags
kaalde paa 3de aar. Siug 1 maaned, mest 1
vgestid. Døde d. 6. junii kl. 6 formiddag.
Aetatis noget nær 13% aar.

D. 10. julj, tijsdag middag.
[549]
Chirsten, Matths Jespersøns i SørbyMagle, egtefødf [f] Hallager Magie af Jacob
Lycke Jørgensøn [åben plads], som blef sla
gen i Fredericksodde med fleere anno 16
[2 sidste tal mangler], og Margrete Johansdaatter (fød i Oldenborg land i Newenborg).
Moderen døede hende fra i hendes 3de aar.
Opfødd hos sig paarørende N. Møller i
Hallager Lille 2 eller 3 aar. Tigget 2 eller
3 aar. Tient Jep Hansøn i Lorop 1 aar anno
1658, hos sin stifmoder i Rirkerop Citzel i
hendes helsot nogen tid (hun døede d. 18.
januarii -63). Kom til en sin siegt Jørgen
Michelsøn i Haasløv 3 aar. Kom til faders
forige cammerade i militien Matths Jesper-
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søn i Børstrop, som fliede hende i tieniste
hos gammel Hans Pedersøn i Børstrop. Vaar
der 2% aar. Tiente ham self i Børstrop og
siden i Sørby-Magle, hvor hen hand flytte,
4 aar. Nogh tiente hun Niclavs Reiffenstein
Skovrider i Sørby-Magle 2 aar. Atter Matths
Jespersøn 2% aar, og da hans første hustru
døde (anno -74 d. 7. maji), kom hun samme
aar i egteskab med hannem og lefvet med
hannem til nu hen ved 9 aar. Avlet tilsam
men 3 børn, der af 1 lefver. Siug søndagen
d. 1. julii. Døede d. 6. julii fredag afften.
Ætatis hen ved 36 aar.
(Ps. 68, v. 19, 20).

D. 13. septembris, torsdag.
[550]
Et dødfød nafnløs drengebarn, egtefød/
i Rappenborg af forældre Matths Pedersøn
og Cathrine Christoffersdaatter.
D. 9. octobris, tijsdag, Dionysii.
[551]
Spæt barn Inger, egtefød/ i Børstrop af
Jens Hansøn og Citzel Clemendsdaatter.
Siug d. 3. octobris efftermiddag. Døede d.
7. octobris kl. 7 formiddag. Aetatis 3 vger
1 dag nogle timer.
(Ps. 66, v. 1-9).
D. 26. octobris, fredag.
[552]
Fattig qvinde i garværing hos Peder Niel
søn i Børstrop ved nafn Ellen Jensdaatter,
fød i Gammelrand, Bregninge sogn. Været
gifft 2 gange og nu sist med Hans Christian.
Boed med ham anden stæder i landet og nu
sist i Wollerop. Kom fra gaarden. Hand gifvet til rytteriet, som hand føer været vdi.
Forlat af ham i armod. Kommen til Bør
strop. Været der siden forleden foraar. Haf
ver 2 sønner, en ved hver mand. Været
lenge svag. Siug d. 16. octobris. Døde natten
d. 23./24. octobris. Aetatis circiter 46 aar.
(Ps. 56, v. 10).

3. juledag, d. 27. decembris
sidst prædiken, ipse.
[553]
Apollonie, Niels Træskomands i SørbyMagle, egtefød/ i Guldbierg sogn og by i
Fyen af Reymar Andersøn og Dorothe Rd.
Hiemme hos forældrene [åben plads] aar.
Lært af veffue i Svenborg 3 aar. Kom

hiem igen og i ecteskab med effterle/vende
Niels Nielsøn Træskomand. Lefvet med
hannem i Guldbierg 14 aar. Her i landet,
her i Sørby-Magle 23 aar, midlertid dog
nesten 1 aar i Kirkerop. Lefvet sammen 37
aar mindre 3 vger. Afflet 10 børn (5 sønner,
5 døttre) der af 7 døde. Siug d. 15. decem
bris afften. Døde d. 23. decembris kl. 11
afften. Aetatis 54% aar.

Item.
[554]
Barn Niels, egtefød/ i Roestæd af Jens
Olufsøn og Birgite Mortensdaatter. Siug d.
21. decembris. Døde d. 25. decembris, jule
dag morgen. Aetatis 1 aar mindre 9 dage.

D. [åben plads] decembris.
[555]
Lidet hiemmedøbt, w-egte fød i SørbyMagle af Chirstine Lavritzdaatter Skaaning, som bekiende fader der til en rytter i
Vidby-Sønder Lyderich eller Ludick. Døede
d. [åben plads] decembris. Aetatis [åben
plads] dage.
Anno 1684.
Dominica invocata (17. februarii)
for siste prædiken.
[556]
Spæt-bnrn Maria, egtefød/ i Sørby-Magle
af Jens Pedersøn og Maren Christensdaat
ter. Døede effter 6 vgers siugdom d. 11. fe
bruarii. Aetatis 7 vger 4 dage.

Dominica reminiscere (24. februarii)
for sidste prædiken.
[557]
Ellen, Ingvors i Børstrop (cognomento
Lijs), ectefød i Kirkerop af Christen Peder
søn og A. H.d. Hiemme 9 aar. Tient N. H.
i Gimlinge 1 aar, Jørgen L. i Gimlinge til
og fra paa 5te aar, O. H. paa Wolleropgnard 1 aar, R. Winter i Æsholt 1 aar, Jep H.
1 Koerop 1 aar, H. Møller i Roestæd 1 aar.
Hemm/ng Christenjøn i Roestæd 1 aar,
A. N. i Sørby-Magle 1 aar, L. P. i Harre
sted 5 vgers tid. Der i venskab med Ingvor
Mortensøn. Trolofvet og wieedt i Flackebierg. Været der 4 eller 5 aar, i Kirkerop
10 aar, i Gimlinge 3 aar, i Gimlinge Torp
2 aar, i Sørby-Magle 3 aar, i Børstrop det
øvrige (hvor hand døde d. 21. junii -76).
Lefvet sammen 43% aar. Avlet 8 børn,
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hvor af lefver 1 søn 1 daatter. Lenge svag.
Ved sengen 2 vgers tid. Brugte sacramentet
i kirken festo purificationis. Døde d. 20.
februarii. Regnede sig været 76 aar gammel
dominica 4. adventus (paa hvilchen hun
vaar døbt) anno -83.

D. 19. martii, onsdag, bededag,
for første fasteprædiken.
[558]
Spæt barn Anne, egtefødr i Roestæd af
Christen Andersøn og Maren Andersdaatter
d. 14. januarii. Døde d. 17. martii 9 vger
gammel.

Hans Olufsøn og Chirsten Povlsdaatter. Siug
af børnepockker 8 dage. Døde d. 8. junii
afften. Ætatis 17 vger nogle timer.
Dominica 5. trinitatis, d. 29. junii. [561]
Lille pige Anne-Mari, egtefødf i Lille
Nestved af Knud Andersøn og Karen Pedersdatter Vefveqvinde (som nu i Roestæd
er til NZe/s Andersøns). Barnet hafver mesten været svagt, allermest i disse siste 3
aar. Ligget slet ved sengen 3 vger. Døde
maandagen d. 23. junij. Aetatis 6% aar 10
vger.

Dominica 8. trinitatis, 20. julii.
[562]
Dominica qvasimodogeniti,
Maren, Anders Rasmusøns i Roestæd,
6. aprilis.
[559]
Lavritz Tersker, egteføJr i Jydland, Vard- ectefød i Køge af Lavritz Pedersøn Lade
foget og Kirstine Lavritzdaatter. Hiemme
syssel, Nør herret i Lyen sogn (annex til
Qvong sogn i samme herret) i en gaard Lyen hos forældrene ibidem 1% aar. I Haverop
Hoeste af Christen Lavritzsøn og Anne Pe nogen tid. Siden i Liunge til sit 22. aar. Da
dersdaatter. Hiemme 18 aar. Tient en mand gifft med Niels Lavritzsøn i Suserop. Avlet
13 børn, 6 sønner 7 døttre. Encke paa 2det
i Lyen sogn Christen Hansøn i Halle 3 aar,
en herretz skrifver Jens Christensøn i Myr aar. Gifft med Anders Rasmusøn i Roestæd
tue gaard 4 aar. I Fyen en prest for tersker 7 aar paa 8de. Svag af kaalden 2 aar og
1 vinter, her i Siæland i prestegaarden for fremdelis anden skrøbelighed tilsammen 5
aar. Siug siden og ved sengen siden pinds
tersker fæst d. 23. septembris -70. Tarsk
følgende vinter. Drog hiem til Jydland som dag. Beret d. 18. junii. Døde d. 19. junj.
Aetatis 66 aar.
meren effter anno -71 og tient til avgusti
maanet Thomas Lavritzsøn paa Agerkrog i
Tijstrop sogn. Kom atter til prestegaarden
Dominica 11. trinitatis,
her i Sørby-Magle og tarsk om vinteren til
d. 10. avgusti.
[563]
april -72. Vaar i Jydland sommeren anno
Spæt barn Jacob, ectefød i Sørby-Magle
-72. Kom hid tilbage igen og blef her stille. af Matths Jespersøn og Dorothe Hansdaat
Tarsk om vinteren og giorde siden sommerter. Siug d. [åben plads] avgusti. Døde d.
gierning. Vaar arbeydsom og duelig, [åben
[åben plads] avgusti. Aetatis 17 dage 5 ti
plads paa 1 % linie]. Blef siug af feber i sep- mer.
tembri anno [åben plads]. Vaar beladd der
med til og fra, intil omsider der slogs anden
Dominica 15. trinitatis, d. [7.]
svaghed til og lagde ham nogle gange til
septembris.
[564]
sengs. Han gick dog vndertiden og arbeydet,
Niels Nielsøn Træskomand i Sørby-Magle,
som hand kunde. Blef ofverilet og stett til fød i Fyen i Ferritzløv, Gudbierg sogn af
seng paaschedag d. 30. marti -84. Døede Niels Jespersøn og Mette Pedersdaatter.
den 5. aprilis -84 morgen kl. 7, da hand Hiemme 10 aar. Tient i Vest Torp M. A.
hafde tient her i gaarden (vndertagen 2
6 aar, hans broder 1 aar, her. Matths i
sommer) fra d. 23. septembris -70 13% aar. Skelderop 2 aar og andre stæder nogle aar.
Vaar hen ved 39 aar gammel.
Kom i krigen. Vaar soldat 3 aar. Hiem igen
Dominica 3. trinitatis, 15. junii
og i ecteskab med Apollone Reymersdaatter. Lefvet med hende i Fyen 14 aar, her i
sidst prædiken.
[560] landet i Sørby-Magle 23 aar, tilsammen 37
Lille barn Povl, egtefød i Roestæd af aar. Avlet 10 børn (5 sønner 5 døttre), der
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af de 7 døde. Siug 2% vger. Til Guds bord
dominica 12. trinitatis, d. 17. avgusti, den
dag hand blef siug. Døede torsdagen d. 4.
septembris. Aetatis 62 aar.
D. 24. septembris, onsdag.
[565]
Maren, NzeZs Bomands daatter i Børstrop,
egteføJr i Børstrop af bemelte fader og Ma
ren Jørgensdaatter (som døede 19. novem
bris -59). Hiemme 19 aar. Tient Simon
Nielsøn i Børstrop 1 aar, Anders Rasmusøn
i Roestæd 1 aar, Hans Olufsøn i Roestæd 1
aar, i Flackebierg P. H. i 2 aar, Mogens
Jensøn % aar, Hans Byrgesøn 1 aar, H. Jen
søn 1 aar (der besofvet, fød for tiden og
absolveret sammested). Tient siden H. Smid
ibidem % aar. Været for sig self forleden
vinter. Tient degnen i Gimlinge V2 aar, i
Tiufstofft Palle N. % aar. Der blefven siug
for maanetz siden. Kom hiem til Børstrop
(og icke annammet af fader og stifmoder)
d. 8. septembris. Berett d. 22. septembris.
Døede 2 timer der effter. Aetatis hen ved
28 aar 8 vger.

Den 29. septembris, S. Michaelis.
[566]
Spæt barn Chirsten Hansdaatters i SørbyMagle, w-egtefødr ibidem af vdlagt fader en
rytter. Siug af smaakopper 2 dags tid. Døde
søndagen d. 28. septembris. Ætatis 16 vger.
Dominica 19. trinitatis,
5 octobris.
[567]
Rasmus Pedersøn, en vngkarl, Karen
Vefvqvindes broder til Niels Andersøns i
Roestæd, ectefødr i Aasløf, Synderop sogn
af Peder Knudsen, fordom sognefoget sam
mested, og Johanne Jensdaatter. Mist for
ældrene i sit 2det aar. Været hos sin moster
Mette L. A.s i Ollerop til sit 10de aar. An
nammet i Finderop prestegaard af salig hr.
Hans Tavsan og blefven der 4 aar. Tient
siden atskillige i Roestæd Hnns Olufsøn 2
aar, i Slustrop J. S. 1 aar, N. P. 1 aar, A. J.
3 aar. Forlofvet sig med mandens daatter
og besof hende. Blef sammested siug. Kom
til sin syster i Roestæd. Blef berett d. 26.
septembris. Døde d. 30. septembris. Æta
tis 25.

Dominica 22. trinitatis,
d. 26. octobris.
Fattig lille tiggedreng.

[568]

D. 31. octobris, fredag middag.
[569]
Niels HanBøn i Roestæd, egtefødr i Roe
stæd anno 1659 d. [åben plads] julii af
Hans Rasmusøn (cognomento Møller) og
Margrete Christensdaatter. Holt i schole i
Sørby-Magle hos prestens pædagogum over
aars tid. Dernest hos dansk skolmester til
Oluf Bomands i Sørby-Magle 16 vger <hos
scholmester>, siden i Slagelse V2 aar, i Hallzger-ldlle til P. O.s 18 vger. Kunde omsider
veil regne og skrifve. Blef der effter hos
sine forældre og bonde gierning, indtil hand
anno -83 i julio kom til half gaard i Roe
sted. Giffte sig med Citzel, NZeZs Andersøns
daatter i Roestæd i octobri (brudviede d.
16. decembris), hvilket ecteskab varede 1 aar
minder 7 vger. Vaar begafvet med allehaande sindens gafver, et got nemme, got
eenfoldig gemyt, ydmyghed, trohiertighed,
venlighed, velvillighed, tienstvillighed. Skikkedt sig imod alle fra barnsbeen op, at alle
baade forældre, scholmestere og øfrighed,
prest og lærere, hustru, slect og paarørende,
ja alle mennisker, som hand nogen tid hafde
omgaaets med, hafve alle aarsage til at
roese hannem, og ingen er funden, som jo
med hans oprictige omgengelse hafver væ
ret veil tilfreds. Et exempel at Gud og lader
nogle faa lefve i denne wgudelige vanhellige
slect til det gode veil sindede. Hand blef siug
d. 17. octobris. Gick til sengs d. 19. octo
bris. Berett d. 23. octobris. Døede d. 28.
octobris morgen kl. 5. Ætatis 25 aar 9
maaneder 3 vger.
(Es. 51, 6 Dymkilrot, T. 1 p. 151).

Dominica 26. trinitatis, d. 23. novembris
første prædiken.
[570]
Lille spæt barn Dorethe, ecteføt/z i SørbyMagle af Matths Hansøn i Sørby-Magle og
Maren Oluffsdaatter Bomand. Døde d. 18.
novembris 8% dage gammel effter 2 dages
siugdom.
Dominica 1. adventus,
30. novembris.
[571]
Lille spæt barn Anniche, ectefødz i Bør-
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strop af Hans Nielsøn Skovrider og Johanne
Lavritzdaatter. Siug af børnepocker 3 vgers
tid. Døede natten for d. 27. novembris
torsdag. Ætatis 11 vger 4- 1 dag.

Item.
[572]
Anne Hansdaatter, ectefødr i Roestæd
anno -64 21. februarii af Hans Rasmusøn,
Møller cognomento, og Margrete Christens
daatter. Hiemme [åben plads]. Tient Matths
Hansøn i Loerop [åben plads]. Atter hiemme
[åben plads] aar. Siug [åben plads] vgers tid.
Berett d. 24. novembris. Døede d. 26. no
vembris. Aetatis 20 aar 9 maaneder 3 vger
5 dage.
Item.
[573]
Johanne, ectefødr i Roestæd af Anders
Jensøn Bomand og Citzel Hansdaatter.
Hafde effter forældernis død tigget forlatt
af sine. Blefven vanfør. Ligget siug omsider
hos sin broder Peder Andersøn i SørbyMagle. Døede d. [åben plads] novembris.
Aetatis circiter 14% aar 8 vger.

D. 4. decembris - vden sang
og klockeklang.
[574]
Fattig, skaansk tiggeqvinde Chirsten
Bentzdaatter. Skal være fød i Strøfvelstrop
[åben plads] ved Engelholm af fader Bent
Snedker. Gifft 4 gange, med Jacob Christensøn Soldat, som er slagen for Wismar, Berthel Snedker, Albert Vognmand i Helsingør,
et alio anonymo. Kommen her i sognet til
Michel Fisker i Ingelstrop huus. Ligget der
nogle nætter. Skulde føris der fra til Bør
strop. Døede paa veyen, hvorfor hand tog
hende døed hiem igen og fick hende her i
kirkegaarden. Siges været hen ved 62 aar
gammel.

Dominica 3. adventus,
14. decembris.
[575]
Anders, en vng person af Roestæd, ectefød sammested af Hans Rasmusøn, cogno
mento Møller, og Margrete Christensdaat
ter. Hiemme hos forældrene vden en som
mer, da hand tient Chm/en Søvrensøn i
Roestæd. Hafde veil lærd at læse i bøger,
begynt at skrifve. Nem til at fatte, hvad

ham blef vijst og forsagt. Villig at giøre
hvad forældrene vaar tient med. Skickelig
og veil lid af alle. Siug 3 vgers tid. Døde
natten mellem d. 12./13. decembris. Aetatis
15 aar ringer 2% vger.
Feria 3. natalis, 27. decembris
sidst prædiken.
[576]
Vng pige Bodild, Lavritz Smids stifdaatter i Roestæd, egteføJt sammested af Hans
Smid og Karen Hansdaatter. Været hiemme
(vden et aars tid eller 1 % tient der i byen).
Ligget siug 4 vgers tid. Døede juledag mor
gen. Aetatis 16 aar 10 vger.

Item.
[577]
Spæt barn Maren, ecteføsfr i Roestæd af
Jens Pedersøn og Maren Nielsdaatter. Fød
d. 11. decembris. Hiemmedøbt d. 12. de
cembris. Døede d. 23. decembris. Aetatis
12 dage.
Festo circumcisionis -85
sidst prediken.
[578]
Vng pige Chirsten, ectefødr i Roestæd af
Niels Anderßen Kirkeværge og Birgitte
Matthsdaatter. Fød anno 1643, Margrete
dag d. 13. juli. Vaar skickelig, kunde læse i
bøger etc. Blef siug d. 15. decembris. Døede
d. 29. decembris. Aetatis 11% aar mindre
2 vger.
Dominica 25. trinitatis.
16. novembris.
[579]
Rasmus Krebsmand, Mette Møllers mand,
ectefødr i Fyen i Langaa sogn og by ved
Rygaard af Morten A. og A. N.d. Hiemme
10 eller 11 aar. Her hid til landet med for
ældrene, som opholt sig og døede i Nesby
(de Brahers) vdi 12 aar. Tient i Hem 2 eller
3 mænd 18 aar. Gifft i Wettersløf med en
encke Mar. Jespersdaatter, N. P.s effterlefverske. Boede der 16 aar vden børn. Flytt
hid til sin broder i Heckelfeld hos sin bro
der A. Mortensøn 10 aar. Gifft her i SørbyMagle med Mette Iversdaatter, encke effter
2 mænd, nu paa 2det aar. Vaar længe svag.
Døede mellem torsdag og fredag d. 13./14.
novembris. Aetatis 68 circiter.
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Anno 1685.

Festo epiphanias, 6. januarii.
[580]
Niels Anderssøn i Roestæd, kirkeværge,
ectefødd i Sørby-Magle af Anders Jenssøn,
fordom kirkeværge, og Chirsten Nielsdaat
ter. Kommen til Morten Jensøn i Bjerop sin
moders stifader 2 aar gammel. Været der
14 aar. Tient i Halckevad M. H. 1 aar, i
Gimlinge Jens Ørn 2 aar, i Bierop igen Mor
ten Jensøn 3 aar, i Wolleropgaard Tønis H.
1 aar, i Bierop Jac. P. 1 aar. Faaet self
gaard i Wollerop. I ecteskab med Birgitte
Matthsdaatter. Boed der med hende 14 aar.
Været imidler tid kirkeværge til Gimlinge
kirke 3 aar. Flytt til Roestæd. Boed her med
hende 14 aar minder 2 maaneder. Lefvet
sammen i egteskab 28 aar. Avlet 10 børn,
hvor af de 5 lefve. Været kirkeværge her til
Sørby-Magle kirke siden anno 1679 til sin
døde dag. Siug d. 16. decembris. Berett til
lige med sin hustru d. 31. decembris. Døede
søndagen d. 4. januarii -85 afftenen. Aetatis
53 aar.
Dominica 1. epiphanias,
11. januarii.
[581]
Birgitte, Niels Andersøns i Roestæd, ectefødt i Wollerop af Matths Mortensøn (som
her døde i Sørby-Magle d. 3. aprilis -67) og
Johanne Jacobsdaatter. Hiemme hos for
ældrene 2 aar. Opfødd hos sin moderfader
sammested Jacob OluffBøn 20 aar. Gifft
med ovenbemelte salige Niels Andersøn.
Boede med ham i Wollerop 14 aar, her i
Roestæd mindre end 14 aar. Avlet 10 børn,
der af 5 lefver. Siug d. 23. decembris. Be
rett d. 31. decembris. Døede den 6. januarii,
hellig 3 kongers dag ad afften. Aetatis 50
aar.

Dominica 4. epiphanias,
1. februarii.
[582]
Lille pige Ingeborg, ectefødz i Roestæd af
forbemelte forældre Niels Andersøn og Bir
gitte Matthsdaatter. Blef siug 4 vger for for
leden juel. Ligget der vdi 7 vgers tid. Døede
mandagen d. 26. januarii -85. Ætatis 10
aar mindre 16 vger.

Festo epiphanias, d. 6. januarj.
[583]
Vng dreng Niels, ectefødt i Roestæd af
Knud Andersøn og Anne Hansdaatter. For
ældre hannem fra død. Tigget nogen tid.
Kunde veil læse i bøger. Blefven siug om
sider. Hafft wroelig værelse imidler tid. Lig
get de siste 3 vger hos sin moders broder
Jens Uansøn Huusmand i Børstrop. Døede
d. 4. januarii. Ætatis 13 aar 8 vger.

Dominica 3. epiphanias,
25. januarii.
[584]
Lille pige Bodeld, egtefødt i Roestæd af
Knud Andersøn og Anne Hansdaatter. For
ældrene hende fra døede. Tigget nogen tid
(N. B. Vaar skeed wrett vdj skiffte effter
fader og moder saa vel som sydskinde).
Siug hos moderbroder Jens Uansøn Huus
mand i Børstrop fra juel indtil dominica 2.
epiphanias, da hun døede. Ætatis 10% aar
2 vger.

Dominica 4. epiphanias,
d. 1. februarii.
[585]
Spæet barn Hans, ectefødd i Roestæd af
Christen Andersøn og Maren Andersdaat
ter. Blef siug d. 25. januarii. Døede d. 29.
januarii. Ætatis 4 vger 3 dage.

Dominica septuagesima,
d. 15. februarii.
[586]
Kirsten, Jens Hemmingsøns i Børstrop,
fød i Holmstrop, St. Peders sogn i Slagelse
af Rasmus Jensøn og Maren Rasmusdaatter.
Hiemme hen ved 21 aars tid. Tient Matths
Lavritzsøn i Lille Waldby 1 aar, A. N. i
Sørby-Magle 4 aar. I ecteskab med Hem
ming Andersøn. Lefvet sammen her i byen,
Wollerop, Fuglebierg, Steenstrop, atter her
i byen og omsider i Børstrop hen ved 27
aar og aflet imidler tid 8 børn. Effter hans
død (vide anno -56 d. 21. julii) kommet i
ecteskab med effterlefvende Jens Hemmingsøn i Børstrop 28*/2 aar. Siug d. 8./9. fe
bruarii. Berett d. 9. februarii. Døede d. 13.
februarii kl. 11 formiddag. Aetatis hen ved
81 aar.
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Dominica sexagesima, S. Petri,
22. februarii først prædiken.
[587]
Dreng Hans Nielsøn, Jens Pedersøns i
Roestæd hustrues broder, ectefød/ i Suserop
af salige Niels Lavritzsøn og Maren Lavritzdaatter. Hiemme hen ved 10 aar. Hos bemelte sin svoger Jens Pedersøns 7 aar til S.
Michaelis sist forleden. Siden hos Hø/is
Olufsøn tient til for 4 vger siden, da hand
er blefven siug og ligget hos sin syster og
svoger. Døede d. 16. februarii. Aetatis 18
aar.
(Syr.)
D. 27. februarii, fredag middag.
[588]
Citzel, Anders Rasmusøns i Roestæd,
ectefødr i Lundforlund af Rasmus Søvrenssøn og Inger Nielsdaatter. Hiemme til sin
gifftermaals tid. Viedt ved forbemelte An
ders Rasmusøn alle helgens dag sist for
leden. Siug hellig 3 kongers dag. Til sengs
en vge der effter. Blef berett d. 28. janua
rii. Døede natten mellem d. 21. og 22. fe
bruarii. Aetatis 22% aar 4 vger.
Ps. 8, v. [åben plads] etc.

Festo annunciationis Mariæ,
25. marti.
[589]
Lille dreng Anders, ectefødt i Roestæd
af Jens Pedersøn og Maren Nielsdaatter.
Siug 4 vgers tid. Døede natten d. 22./23.
martj. Aetatis 6 aar -=- 10 vger.
Item.
[590]
Barn Hans, ectefødr i Sørby-Magle af Just
Hansøn og Karen Hansdaatter. Siug natten
mellem d. 16. og 17. marti af mæslinger.
Døede d. 21. martii. Aetatis 1% aar 4- 2
vger.

Dominica lætare, d. 29. martii.
[591]
Gammel mand, ga/rz/nel Niels Pedersøn i
Sørby-Magle, ectefødr i Fyen i Gudbierg
sogn og by af Peder Marqvorsøn og Dorothe Rasmusdaatter. Hiemme [åben plads].
Tient sin systermand R. Jørgenssøn i Bro
ager 3 aar. Her i landet L. P. i Lundforlwrzd
1 aar, Haws1 Olufsøn i Sørby-Magle 1 aar,
Søvren Slacter i Sørby-Magle 1 aar, Oluf
Bomand i Sørby-Magle 1 aar. Kommet til

gaard i Sørby-Magle anno -43 og gifft 1ste
gang med Maren Søvrensdaatter 13 aar.
Avlet 12 børn. Alle enten dødfødd eller
stacket lefvet. Enckemand 1 aar. Gifft 2den
gang med Margrete Rasmusdaatter 14 aar.
Avlet 7 børn, 3 sønner 4 døttre. Der af
lefver 1 daatter. Hun døed siugelig med
det 8de. Enckemand [åben plads]. Gifft 3de
gang med effterlefverske Maren Søvrens
daatter 12 aar. Avlet 6 børn, 4 sønner 2
døttre [åben plads]. Kommen fra gaarden til
huus [åben plads]. Siug d. 19. marti. Berett
d. 21. marti. Døede d. 26. marti. Ætatis
68 aar.
D. 1. aprilis, odensdag
fasteprædiken.
[592]
Abile Niels Jensøns i Sørby-Magle, fød i
Sørby-Magle. Avlet vden veyen af Niels
Christensøn, en vng karl, og Mertte Jørgensdaatter (som og vaar saa kommen, sin
moders self 7de. Vaar uvittig. Døede anno
-1650 i decembri). Været hos sin moder
moder (som døede [åben plads] og hendes
mand til sit 14de aar. Tient gammel Niels
Pedersøn i Sørby-Magle 1 aar, Jørg. H. i
Kirkerop 1 aar, Jep Clemmendsøn 1 aar,
N. Gregersen i Esholt 2 aar, N. Holm i Esholt 2 aar, Svend H. i Esholt 2 aar. Hos Bent
Wefver i Gimlinge lært haandvercket 6!/2
aar. Atter hos N. Holm % aar. Gifft med
effterte/vende Niels Jensøn i Sørby-Magle,
huusmand, 19 aar. Avlet 3 børn, der af en
daatter lefver. Vaar snild, duelig, nærsom,
ondsindig. Blef siug natten d. 23./24. martii.
Berett d. 28. martii. Døde d. 30. martii.
afften kl. 9. Aetatis circiter 49 aar.
D. 8. aprilis, faste onsdag.
[593]
Lille barn Niels, ectefødf i Roestæd af
Christen Andersøn og Maren Andersdaat
ter. Siugt d. 22. martj. Døede d. 5. aprilis.
Aetatis 2% aar.
Item.
[594]
Vng pige Maren, ectefødz i Roestæd af
Knud Andersøn og Anne Hansdaatter. Mist
forældrene anno -82 og anno -83, med hvilche og effterlatte godz bortdøede, da øfrigheden først, siden paarørende og andre
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søgte sin gafn, er hun saa vel som de andre
sydskinde forsømpt. Tiggede saa nogle maa
neder. Tiente anno -84 Jens Oluffsøn i Roe
stæd 1 aar. Vaar nu hos deris moderbroder
Jens Soldat i Børstrop. Hun saa veil som de
andre forkommen af sult. Blef siug for 5
vger siden. Døede d. 5. aprilis. Aetatis cir
citer 15 aar mindre 8 vger.
D. 18. aprilis, paasche afften.
[595]
Karen Christen Søvrensøns i Roestæd,
ecteføt/r i Bromue af Niels Knudsøn og
Anne Jensdaatter. Hiemme mesten sin tid
til alders 26. aar. Imidlertid tient Peder
Selgensøn i Bierned, birkefoget, 1 aar. Gifft
med Christen Søvrensøn i Roestæd, skov
foget, 13 aar 4- 3 maaneder. Avlet 4 børn, 2
sønner 2 døttre. Smuck, fijn qvinde. Siug
af en qvartan feber mange maaneder, hvor
til sloegs anden svaghed. Vaar berett dominca 5. post epiphanias, d. 8. februarii.
Døede d. 14. aprilis morgen kl. 6. Aetatis
circiter 38 aar.
Feria 3. paschatos, 21. aprilis.
[596]
Barn Anne, ecteiødt i Sørby-Magle af
Hans Krumand i Sørby-Magle og Ellen
[åben plads], Siug [åben plads], døede [åben
plads], Aetatis 3 aar mindre 2 vger.

Dominica qvasimodogeniti,
d. 26. aprilis.
[597]
Vng karl Peder Nielsøn, tient i Roestæd,
ecteføt/r i Sørby-Magle af Niels Jørgensøn
og Anne Knudsdaatter. Hiemme 11 aar.
Tient i Slustrop H. Christensøa 1 aar, i
Rafnebierg J. P. 2 aar, i Ny Mølle Jens
Nielsøn 2 aar, i Lundforlund A. N. 2 aar,
i Roested Chm/en Søvrensøn 1 aar, Hans
Rasmusøn 1 aar, Niels Andersøn siden Mi
chaelis -84. Vaar flittig, tro, skickelig. Beviiste sig kærlig imod paarørende. Vden
skalched etc. Siug d. 18. aprilis morgen. Be
rett d. 22. aprilis. Døede d. 24. aprilis mor
gen. Aetatis 20% aar og 2 vger.
Dominica misericordia, d. 3. maji. [598]
Vnge Niels Pedersøn i Sørby-Magle,
ectefød i Bruunemose af Peder Lavritz
søn og Chirsten Jensdaatter Bomand. Været

hiemme [åben plads] aar. Tient hr. Peder i
Hustrop 1 aar. Nøedd til en øde gaard i
Steenstrop. Vaar der ved nogle maaneder.
Vdskrefven til soldat. Vaar der ved 6 aar.
Tiente imidlertid major Peter von Steinberg
paa Skovsgaard. Tient Clemend Pedersøn i
Slagelse 3 aar, ambtmanden velb. Hugo
Lutzow paa hans pro tempore ladegaard
Wollerop gaard 1 aar og alle stæder tro
ligen og veil (ut proximus ipsimet sibi).
Tient siden sin morbroder Oluff Bomand i
Sørby-Magle 1 aar, A. H. i Roestæd 1 aar.
Vaar pebersvend og for sig self hos sin
mostermand Hans Jensøn i Sørby-Magle 1
aar. Fæst gaard i Flinterop. Saaed rug der
til og blefven der ved nogle maaneders tid.
Fick siden gaard i Krøgerop. Fick der til
ecte Jørgen Bytters (en berømmelig heste
bytters) daatter og boede der i 7 aar. Flytte
til Sørby-Magle, boede 15 aar. Vdi dette
ecteskab, som varede 22 aar, avlet 7 børn,
1 søn 5 døttre, hvor af en døed. Siger sig
effterlefversken være siugelig med det 7de.
Vaar kirkeværge 5 aar med salig Oluff
Hansøn i Roestæd. Vaar flittig (ad avaritiam usqwe et sordes). Blef siug d. 24. apri
lis. Berett d. 27. aprilis. Døde d. 30. aprilis.
Aetatis som effterlefversken regner 60 aar
og 3 dage, men som andre effterregner
ickun 55 aar.
Festo Johannis Baptistæ, 24. junii
første prædiken.
[599]
Lille barn Anne, ectefødr i Sørby-Magle
af Jørgen Andersøn og Maren Hansdaatter.
Siugt af kuldsoet og hoeste d. 10. junii.
Døede d. 21. junii. Aetatis
aar 4 vger.

Dominica 5. trinitatis, d. 19. julii. [600]
Spæt barn Kirsten, ectefød i SørbyMagle af Peder Christensøn i Sørby-Magle,
kirkeværge, og Karen Oluffsdaatter. Fød
mellem fredag og løfverdag tillige med et
andet dødfød d. 10./11. julii kl. 2. Hiemme
døbt d. 11. julii. Død d. 13. julii kl. 8 for
middag. Ætatis 2 dage 6 timer.
Dominica 11. trinitatis,
30. avgusti.
[601]
Christen Hiulmand, garmand til Povl
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Davitzsøns i Sørby-Magle, fød i Faardrop
af forældre Peder Andersøn og Citzel An
dersdaatter. Hiemme 12 aar. Tient hr. An
ders Biørnsen i Lundforlund 3 aar, hr. Hans
Nielsøn i Biergby 4 aar, Christen Jensøn
paa Pebringe 1 aar. Paa Roeskild Heed en
broder 6 aar. Lært der at hugge. Gifft med
Citzel Andersdaatter og boed i huus i
Biergby 12 aar. Avlet børn 5, af hvilche nu
en daatter lefver. Enckemand 1 aar. Gifft
med Anwe Nielsdaatter 25 aar, vden børn.
Enckemand 4 aar. Gifft med effterlefverske
Karen Rasmusdaatter. Boed med hende i
Kirkerop % aar, i Bjergby 6 aar, i Sørby 1
aar, i Faardrop 1 aar, i Sørby igen siden
paasche -85, tilsammen deris ecteskab paa
10de aar. Avlet 3 børn, hvor af en søn
lefver (N. B. siges at hafve flytt 24 gange).
Mange aar svag. Aflegs 4 aar. Berett d. 18.
julii. Slet ved sengen 14 dage. Døede d. 27.
avgusti. Aetatis 83.

D. 21. decembris, mandag kl. 10.
[602]
Maarten, vngkarl, ectefødr i Ingelstrop
huus anno 1665 d. 12. maji kl. 8 formiddag
af Michel Diderik Fisker og Giertrud Ras
musdaatter. Hiemme hos forældrene til
denne dag. Lefvet skickelig, flittig, foræl
drene lydig etc. Vaar truet med øde gaard
som brøderne og andre saadane, men nu
befriet der fra. Blef siug d. 9. decembris.
Berett d. 17. decembris. Døede d. 18. de
cembris kl. 3 formiddag. Aetatis 20% aar 5
vger 2 dage 19 timer.
(Ps. 116, 1-9).
Festo circumcisionis -86.
[603]
Spæt barn Niels, ectefødz af Christen
Andersøn i Roestæd og Maren Andersdaatler. Hiemmedøbt. Døede natten for ny aarsdag. Aetatis 14 dage.
Anno 1686.

Dominica 3. post epiphanias,
d. 24. januarii.
[604]
Barn Kirsten, ectefødf i Slagelse af An
ders Nielsøn Hallandsfær og Anne P.d. (som
nu 14 dage før er flytt hid til Roestæd). Væ
ret svag fra fødselen. Døed natten d. 19./20.
januarii. Aetatis 15 vger 4 dage.

D. 11. februarii, festo liberationis Hafniæ
første prædiken.
[605]
Anne Niels Jydes, en garqvinde i SørbyMagle til gamle Niels Hansø ns, ectefød i
Sørby-Lille af Hans Matthsøn og Karen
Hansdaatter. Kommen med forældrene hid
til Sørby-Magle. Vaar hos dem til sit 15de
aar. Da gifft med Lavritz Pedersøn (vaar
soldat og døede paa hiemreysen fra dend
keyserske krig) 2 aar. Avlet 1 barn, som er
død. Gifft anden gang med Niels Søvrensen, cognomento Jyde, 49 aar. Boed med
ham atskillige stæder (vide Vdrkerop kirke
bog om ham anno -80). Avlet 8 børn, der af
3 lefver. Lefvet siden vdi bedrøfvet encke
stand til nu. Været svag 3 aar og 1 aar
mesten ved sengen. Faldet imidlertid og
slaget et laar sønder. Blef dog nogenledis
ved naturens hielp vden bartskers haand
heelet, men omsider af alder og armod over
vunden. Berett d. 19. novembris -85. Døede
d. 9. februarii. Ætatis 83.
D. 17. martii, onsdag kl. 10
formiddag.
[606]
Margrete Marqvors i Roestæd, ectefødr i
Slustrop af Hans Pedersøn og Else Jens
daatter Rahr. Været hiemme 14 aar. Lært
midlertid at læse prent hos sin mormoder
[åben plads] 3 aar, salig hr. Hans Castansøn
paa Pebringe, sogneprest til Biergby og Slu
strop, 1 aar. Tient siden Kirsten Rahr, P.
Clemendsøns i Eskildstrop sin frencke, 1
aar, salig hr. Christopher i Skørpinge 3 aar.
Hiemme igen 2 aar. Gifft med Marqvor
Pedersøn i Roestæd 7 aar minder 3 vger.
Aflet 3 børn, der af lefver 2 drenge. En
meget fijn, gudfryctig, adstadig, stille, ær
bar og flittig qvinde, af mand og alle høyt
besørget. Gick i barsel seng d. 10. marti.
Blef icke forløst. Berett d. 13. marti. Døde
natten effter. Ætatis 31 aar.
(Prov. 22, 1, [resten tilklæbet ved indbin
ding],

Dominica palmarum, d. 28. marti
efftermiddag.
[607]
Fattig pige Mette Andersdaatter, fød i
Fyen [åben plads] af Anders Jensøn og Ma
ren Justdaatter. Kommen hid til landet og
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tient i Nestved 12 aars tid, hvor om attest
med hende vidner dateret 16. octobris -85.
Været her i Børstrop til Povl Pedersøn no
gen tid lang, hos Peder Nielsøn siden 3
vger for jul. Siug samme sted. Døede natten
27./28. marti. Aetatis circiter 35 aar.
(Ps. 31, 1, 4).

D. 8. junii, tijsdag.
[608]
Spæt barn Peder, ectefødt i Børstrop af
vnge Hans Pedersøn og Maren Samuelsdaatter. 4 vger gammel. Siug af udslett.
Fick siden en stor byld vnder armen nogle
vger. Døde d. 7. junij kl. 2 formiddag. Æta
tis 13 vger 1 dag.
(Job. 21, v. 7-26).

D. 10. septembris.
[609]
Nedsæt Jørgen Andersøns barn i SørbyMagle, som vaar døedt i fødselen. [Indføjet
med lille skrift efter datoen, der maa høre
til efterfølgende biografi}.
Spæt barn Peder, egtefødr i Roestæd af
Jens Andersøn Skaaning og Giertrud Hanjdaatter. Hiemmedøbt dominica 16. trinita
tis og døede strax. Begrafvet d. 17. trinita
tis. Ætatis 3 dage.

D. 23. novembris, tijsdag.
[611]
Mansvetus Daniel Prommus, theologzÆ
et artium studiosus, cujus vitam vide supra
anno 1656.
Anno 1687.
Dominica post circumcisionis,
d. 2. januarii.
[612]
Knud Matthsøn, garmand til Peder Christensøns i Sørby-Magle, ectefødd i Jydland
3% mijle fra Rijbe j Grønnebek, Jels sogn
af Matths Pedersøn og Karen Knudsdaatter.
Kommen hid til landet med sine forældre
5 aar gammel. Været hos dennem i Gim
linge, hvor de er døede i hans 10de aar. Da
kommen til Slagelse. Der i dansk schole hos
organist Burchart Matfeld. Lært at læse
prentet bøger. Begifvet sig til Roeskild, paa
et stæd 2 aar, hos en brygger 8 aar. Tient
hr. Christopher i Skørpinge 4 aar, O. Chri-

stensøn ibidem 4 aar, O. Kampe ibidem
3 aar, H. Clemendsøn paa Wollerop gøard
2 aar. Været her i Sørby-Magle for sig self
1 aar. Kom i ecteskab med Anne Matths
daatter. Lefvet samme sammen 10 aar min
der faa uger. Avlet 2 sønner, tvillinger
(NB hafde begge tarmeløb) der af dend
eene døed. Enckemand fra d. 13. novem
bris -81 til den 16. martii -82. I ecteskab
med Kirsten Oluffsdaatter. Lefvet
med
hende her i Sørby-Magle 1 aar, i Bringe,
Werløse sogn 1 aar, her igen paa 2det aar.
Avlet 1 barn. Vaar flittig og arbeydsom. Af
gemyt slemsindet, vresiuren, falsk, vendte
alting til det værste. Berettede meget, end
og med eed, som aldrig saa vaar. Blef kaldet
der over Knud Løgn. Vaar siug anno -86
om sommeren 12 vgers tid. Kom op igen.
Nu siug igen d. 23. decembris dementis.
Døede juledag afften kl. 10. Aetatis 50 aar
circiter.

Dominica septuagesima
førsteprædiken.
[613]
Kirstin, Niels Bomands i Børstrop, fødd
1 Wendsløv sogn [åben plads} af Jørgen
Mathsøn og N. [åben plads}. Været gifft
med N. N. i Stubberop. Anden gang med
Anders N. og flytt med ham til Sneesløv,
hvor hand er døed. Tredie gang gifft med
Niels Bakke i Slagelse. Boed der sammen
2 aar, i Holmstrop 1 % aar, i Biergby 6 aar,
hvor hand har været klokker en tid lang.
4de gang i ecteskab med effterlefvende
Niels Bomand i Børstrop. Børn har hun
avlet med de forige mænd, 9, af hvilke nu
lefver en søn hen ved 22 aar gammel. Siug
søndagen d. 2. januarii. Berett d. 19. ja
nuarii afften kl. 9. Døede natten 20./21. ja
nuarii. Regnis 70 aar gammeX.
D. 5. februarii, Agathæ, løverdag. [614]
Jens Hemmingsøn i Børstrop, ectefødt i
Børstrop af Hemming PederBøn (døed anno
1649) og Anne Hansdaatter (døed anno
1662). Været hiemme 24 aar. Tient paa
Andvorskov slott i foele staalden paa 3de
aar (om vinterenne). Kommen til gaard i
Børstrop, hvor vdi hand har boedt til nu,
30% aar. Gifft med enken sammested Kir-
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sten Rasmusdaatter (døede anno 1685) 28V2
aar vden børn. Enkemand 2 aar minder 12
dage. Vaar skickelig, vindskibelig, god nabo.
Været effter en langvarig feber svag nogle
aar. Til sengs d. 25. januarii. Berett d. 29.
januarii. Døede natten 1./2. februarii. Aeta
tis, som regnis, 57 aar.
(Matth. 19, 27, 30).

Dominica reminiscere, d. 20. februarii
første prædiken.
[615]
Lille dreng Peder, ectefødr i Roestæd af
Hans Pedersøn med tilnafn Pijl [?] og Karen
Pedersdaatter (som da begge tiente Marqvor Pedersen i Roestæd, nu i garværing i
Børstrop). Begyndte nu veil at lære sin catechismum. Siug nogle uger. Døede 16. fe
bruarii. Aetatis 11 aar 3 uger.
Feria 2. paschatos, d. 28. marti.
[616]
Dødfød drenge barn af ecte forældre
huusfolk i Roestæd Anders Skaaning og
Anne Pedersdaatter.

2den paasche dag, d. 28. martii.
[617]
Matths Pederssøn i Rappenborg, ectefødt
i et skovhuus ved Kragerop af Peder Søvrenssøn og Karen Ibsdaatter. Faa vger gam
mel kommen med forældrene til Kindertofft.
Vdi sit 8de aar hid til prestegaarden i SørbyMagle. Blefvet paa 6te aar. Atter været i
Kindertofft 1 aar, hvor faderen ham fra
falt. Tient P. J. i Kirkerop 1 aar, Jørg. L. i
Kirkerop 1 aar, Nicolaus Skovrider i SørbyMagle 1 aar, i Køge Movritz Dreyer 2 aar,
Svend Povlsøn 2 aar, i Gnmmel Køge S.
Ebbesøn 1 aar, i Hadstrop Jac. L. 1 V2 aar,
her i Sørby-Magle Anders Nielsøn 1 aar,
Matths Knudsøn [åben plads], i prestegaar
den 3 aar, paa Sore apotheker og licentiat
medicinæ Esaias Burserus 1 ]/2 aar, atter i
prestegaarden 1 aar, atter paa Sore Anna
Schelderop, Burseri effterlefverske, 1 aar,
atter i prestegaarden 3 aar. Kom saa vdi
ecteskab med sin effterlefverske Cathrine
Christophersdaatter anno -72. Lefde sam
men 15 aar 10 vger og boed i Børstrop 3
aar, i Sørby kirkelade 5 aar [åben plads]
vger, i Rappenborg 6V2 aar. Avlet 4 sønner,
der af de 2 døde. Vaar en mand af alle veil

lidd og omtaldt for sin oprictighed og sand
heds skyld. Vaar trofast i sine løffter. Talede
icke ilde om nogen. Lod hver være det de
vaar. Vilde icke gierne høre nogen tale ilde
om andre. Vaar arbeydsom og flittig. Lefde
meget ædru og sparsomelig. Kunde veil læse
prent. Fortrøed hand hafde icke videre lært.
Hafde den feil, at hand vdj sin tale vaar sna
renden og bidsk, end og mod dem hand
vndte veil, end og naar hand meente det
allerbest. Hafde været nogle aar svag af
bylder, kaalden og indvortis skrøbelighed.
Blef siug d. 23. martii onsdagen. Blef berett
skærtorsdag. Døede langfredag afften kl. 10.
Ætatis circiter 50 aar.
(Ps. 126).

Dominica qvasimodogeniti, d. 3. aprilis
første prædiken.
[618]
Lille fattig barn Peder, barnfød i Lolland
af Jens [åben plads] og Kirsten [åben plads].
3 aar gammel kommen her over til landet
til Slagelse, hvor forældrene begge døede.
Det opfød af en moderbroder Jens Pedersøn
i Roestæd og noget hos en moderbroder,
atter hos bemelte Jens Pedersøn igen til nu.
Det er blefven siug paasche nat. Døed ons
dagen der effter d. 30. marti. Anno ætatis 6.
D. 9. aprilis.
[619]
Peder Matthsøn, en liden dreng, barnfød i
Sørby-Magle i kirkelade anno 1675, 21. no
vembris af ecteîorældre Matths Pedersøn,
som døede nest forleden langfredag, og Ca
thrine Christophersdaatter. Lefvet hos for
ældrene. Vaar et lydigt og dydigt barn. Blef
siug 3. paaschedag, d. 29. april [!]. Døede
d. 5. april. Ætatis 12 aar 19 vger 2 dage.
(Ps. 51, v. 5, 6).
D. 4. aprilis.
[620]
Maren Matthises i Sørby-Magle, ectefødr
i Sørby-Magle anno 1658, d. 7. julii afften,
af Hons Nie/sø/7 og Anne Hansdaatter.
Hiemme til 14de aar. Tient M. H. i Loerop
1 aar, P. A. i Loerop 1 aar, Jens Pedersøn i
Roestæd 1 aar, atter M. H.s i Loerop 6 aar
(ubi pudicitiam læsit et filium domi apud
matrem peperit). Gifft med Matthijs Chri
stensøn i Sørby-Magle siden dominica 21.
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trinitatis paa 4de aar. Afled ved ham 1
daatter. Siug d. 15. marti. Berett d. 24.
martj. Døede d. 3. aprilis. Aetatis 28% aar
3 vger.

D. 1. junii, onsdag.
[621]
Christen, en liden dreng, ectefød/ i Roe
stæd af Hans Rasmussen og Margrete Chri
stensdaatter. Hiemme sin meste tid. Tient
nogen stund hos Matths Jespersøn i SørbyMagle og sin syster Dorethe. Blef der siug.
Ført der fra. Døede hos forældrene d.
[åben plads] maji. Aetatis 16% aar.

Dominica 17. trinitatis, 18. septembris
for sidste prædiken.
[622]
Slegefred, fattig barn Niels, avlet af Kir
sten Stephensdaatter ved Niels, Anders Han
søns søn i Roestæd. Siug lang tid. Døede
fredag 16. septembris. Ætatis 16 vger 1 dag.
Dominica 20. trinitatis, 9. octobris. [623]
Barn Else-Cathrine, ectefød/ i Roestæd
af Christen Sørensøn og Else Jacobsdaatter.
Siug otte dage. Døde d. 8. octobris 1 aar
8 uger og 1 dag gammel.

Item.
[624]
Barn Kirsten, ectefød/ i Børstrop af Oluf
Nielsøn og Bodeld Hansdaatter. Været svag
forleden sommer. De 3 sidste dage været
hofven i halsen, hvor af hun døed d. 8. oc
tobris 4 aar og 7 uger gammel.

Item.
[625]
Gammel c^inde Karen Jenses, garqvinde
til Reder Andersøns i Sørby-Magle, ecte
fød/ i Landzgraf, St. Peders sogn i Slagelse
af Anders Jensen og Kirsten Knudsdaatter.
Været hiemme 12 aar. Tient i Hemmesø
Michel Sørensøn 3 aar, Peder Lercke 4 aar,
i Landzgraf L. Christensøn 2 aar, L. J. 3
aar, Lavritz Bakke paa 2det aar, i Slagelse
mag. Anders Hals, sognepres/ til S. Peders
og provst, 1 % aar, i Holmstrop Jens Hansøn
fra paasche til S. Hans dag. Kom i ecteskab
med Jens Rasmusøn. Boede i Hyllerop 16
aar. Komme tilsammen herhid til sognet,
hvor de vaar i garværing 12 aar i Børstrop.
Nogen tid lang i Roestæd. Flytt til Slagelse,

hvor hand døede. Hafde avlet vdi ecteskab
8 børn (der af 1 daatter i Roestæd, en søn
i Roestæd). Af disse er en daatter lefvendis.
Hun kommen her hid til sognet igen og
været her i garværing i Sørby-Magle 13 aar,
i Roestæd 1 aar, her atter 1 aar. Hafver sin
gandske lifs tid veil forholdet sig, flittig i sin
tieniste, kærlig i ecteskab med mand og børn.
Vdi sin christendom gudelig og andæctig
med Guds ords hørelse og sacramenteds
brug. Mod alle mennisker skicked sig oprictig, venlig og behagelig, vdi modgang og
svaghed taalmodig. Været længe skrøbelig.
Siug og ved sengen 3 vger. Berett d. 26.
septembris. Døede d. 8. octobris middag.
Lefvet hen ved 78 aar.
Dominica 23. trinitatis,
30. octobris.
[626]
Ectefødd pige barn, født i Roestæd af
Jens Andersøn Skaaning og Gertrud Hans
daatter. Lefde 2 timer. Blef hiemmedøbt
af Kirsten Jens Søv rensøns i Roestæd.
627.

Feria 3. natalis.
[627]
Karen Matthsdaatter, døed til Oluf Bo
ringholms i Børstrop. NB. Hendis vita af
vildelse skrefven i Kirkerop kirkebog.

Anno 1688.
Festo liberationis Hafniæ,
11. februarii.
[628]
Barn Hans, ectefød/ i Sørby-Magle af
vnge Niels Hansøn og Karen Hansdaatter.
Siug 2 uger 3 dage. Døde den 7. februarii.
Aetatis 2 aar 7 uger 2 dage.
Dominica qvinqvagesima,
26. februarii.
[629]
Pige Maren, ectefød/ i Hersløv paa Roschild læn af Jens Hansøn Hiulmand og Kir
sten Andersdaatter, hvilche nu boer i Rap
penborg. Hiemme til sit 12te aar. Tient Jens
Digk, sognedegn i Nesby 1 aar, i Alstæd
mølle 1 aar. Hiemme nogen tid. I Biergby
en sommer, Oluf Wefver i St. Hallager 2
aar, Isak Thomæsøn i Kirkerop siden siste
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S. Michaelis. Blef der siug d. 12. februarii.
Der fra til forældrene i Rappenborg, hvor
hun døede midnat mellem d. 22. og 23. fe
bruarii. Aetatis 19 aar 2 vger.
Feria 2. paschatos, 16. aprilis,
ipse [?].
[630]
Barn Hans, ectefødt i Børstrop af Oluf
Nielsøn og Bodeld Hansdaatter. Været siug
5 dage. Døede d. 12./13. aprilis 2 vger og 6
dage gammel.

Dominica rogate, d. 20. maji
første prædiken, ipse.
[631]
Vng karl Andrees Knoch, ecteføJt i
Sørby-Magle af Hans Knoch Skovfoget og
Ursula Oluffsdaatter. Hiemme til sit 11 aar.
Imidlertid holt til schole nogen tid lang hos
scholemester i prestegaarden. Lært at læse
prent. Siden tient O. N. i Harrested 2 aar,

J. S. i Ormidtzløf 3 aar, P. N. Harbo ibidem
2 aar, S. N. i Nebele 2 aar, Jens Møller i
Nymølle 2 aar. Blefven siug af svindesot.
Ligget mesten hos forældrene. Døede d. 19.
maji 26 aar 18 dage 11 timer gammel.
Dominica 7. trinitatis,
29 juli (ipse) [?].
[632]
Barn Peder, ectefødf i Sørby-Magle af
Hans Pethersøn Krumand og Ellen Kels
datter. Været svag siden voldermis. Vdi
ælendighed ved sengen 12 vger. Døede d.
28. julj kl. 10 formiddag. Ætatis 2% aar.
Dominica 8. trinitatis, 5. avgusti.
[633]
Spæt hiemmedøbt barn Niels, ectefødt i
Børstrop af Hans Hansøn og Anne Michels
daatter d. 24. juli. Døede d. 1. avgusti 7%
dage gammel.

In nomine Jesu Christi.

Sørbyemagle kirckis kircke-bog begynt fra min anckomst her til Sørbyemagle og Kircherup menigheder
d. 7. novembris anno 1717 og fremdelis continueret af

H. Hansen.

DØDE OG BEGRAFVEDE I SØRBYEMAGLE
KIRCKE OG KIRCKEGAARD
Anno 1717.

D. 17. novembris, en onsdag.
[634]
Peder Envoldsen, et spæt drenge barn,
ægteføed af Envold Pedersen, gaardmand i
Bøstrup, og hans huustrue Dorethe Hans
daatter d. 14. novembris. Hiemme døbt
samme dag for sin svagheds skyld. Døde
natten der paa. Var gammel 1 dag.
Dominica 2. adventus.
[635]
Hans Olufsen, en gammel mand, ægte
føed i Roested af Oluf Hansen gaardmand,
og Birgitta Hans daatter. Effter at hand
nogen tid hafde været hiemme og tient hos
fremmede, kom først til gaard i Roested,
derfra til Bierbye, derfra til Sørbyemagle,
derfra til Bøstrup og endelig derfra til Roe
sted igien, hvor hand omsider for alder
dom og svagheds skyld maatte ofverlade
gaarden til en anden og kom til hans daatter
Bodild, Frans Pedersens huustrue i Sørbye
magle, hvor hand forblef til hans død. Hafde
været i ægteskab med Kirstine Pofvels daat
ter omtrent 28 aar. Aflede med hende 9
børn, hvor af tvende allene effterlefver.
Blef omsider syg til døden af alderdom og
svaghed, og effterat hand var blefven be
redt, døde omtrent 70 aar gammel.
Anno 1718.

D. 12. janvarij, da her var
maaneds prædicken.
[636]
Jens Pedersen, en gammel mand, ægte
føed d. 16. martij anno 1648 af Peder Jen
sen, gaardmand i Sørbyemagle, og Maren
Mads daatter. Hafde nogen tid været
hiemme og tient hos fremmede. Kom siden

[til] gaard i Sørbyemagle og i ægteskab med
Maren Christens daatter d. 12. maij anno
1680. Blef paa det sidste syg til døden af
alderdom og svaghed og døde 70 aar gam
mel mindre 2 maaneder og 8 dage. Effterloed hans huustrue Maren Christens daatter
encke.
D. 20. maij.
[637]
Hans Pedersen, en gammel mand, føed
d. 6. janvarij anno 1639 af ægte forældre i
samme gaard i Bøstrup, hvor hand self
siden (effterat hand nogle aar hafde tient
hos fremmede) boede. Var og imidlertid
kirckeværger. Omsider oploed hand gaarden
for hans søn Niels Hansen og i sin alderdom
boede som en inderste i samme gaard. Døde
effter en 8te dagis svaghed natten imellem
d. 15. og 16. maij. Var gammel 79 aar
4 maaneder 1 uge og nogle dage.

Dominica 1. post trinitatis,
d. 19. junij.
[638]
Et døeføed barn af Bøstrup. Forældrene
vare yngste Niels Hansen, gaardmand ibi
dem, og Marie Jens daatter. Faderen var
Hans Pedersens søn, hvis død nest for an er
ommeldet, og moderen var Jens Pedersens
daatter, hvis død og i dette aars begyndelse
er ommeldet.
Dominica 20. post trinitatis,
d. 30. octobris.
[639]
Gertrud Jeps daatter, en gifft qvinde af
Bøstrup, føed i Fordrup af ægteforældre,
og effterat hun nogen tid haffde tient hos
fremmede, kom i ægteskab med hendis eff
terlefvende mand Anders Nielsen, en vefver
i Bøstrup. Lefvede med ham i samme ægte-
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skab 11 aar. Hun døde omsider i barselseng
og blef icke forløst. Var gammel omtrent
47 aar.

Dominica jubilate, d. 8. maij.
[640]
Anders Mortensen, en huusmand af Bø
strup, føed af ægteforældre Morten Christen
sen af Kircherup og Karen Pofvels daatter
anno 1685 i janvarij maaned. Effterat hand
nogen tid hafde tient hos fremmede, kom til
et huus i Bøstrup og i ægteskab med Inger
Jens daatter. Aflede med hende 3 børn, 2
sønner og en daatter, og da hun gick frugt
sommelig med det sidste barn, skeede det
ved en ulyckelig hendelse, at som hand var
i skofven og vilde hugge sig et læs brende,
falt hand ned af et træ og slog sig meget
ynckelig og laae der af ved sengen et half
aars tid og derofver. Blev 2de gange be
rettet. Døde omsider af samme fald. Gam
mel 30 aar og 4 maaneder.
Festo omnium sanctorum,
d. 1. novembris.
[641]
Magrete Anders daatter, et barn, ægteføed i Sørbyelille af Anders Pedersen og
hans huustrue Dorethe Jørgens daatter. For
ældrene vare kort til forn komne fra Sørbye
lille her til byen og vare inderster hos gaardmand Peder Jensen, hvor barnet blef syg
og døde. Gammel omtrent halfandet aar.
Dominica 21. post trinitatis,
d. 6. novembris.
[642]
Sidsel Peders daatter, et spæt barn, ægteføed af Peder Marchusen, gaardmand i Roe
sted, og Maren Peders daatter. Svag den
korte tid det lefvede. Døde omsider gam
mel 4 maaneder 1 uge og nogle dage.

D. 22. novembris.
[643]
Kirsten Albrets daatter Sadelin, en gifft
qvinde, føed af hr. Albret Christensen Sade
lin, sogne-præst til Nestelsøe meenighed, og
hans huustrue. Hafde tient hos fremmede,
siden hun var 11 aar gammel. Kom siden i
ægteskab med hendis effterlefvende mand
Peder Jensen Smid i Sørbyemagle. Aflede
med ham 9 børn, af hvilcke 1 søn og 4
døttre effterlefver. Blef paa det sidste hart

angreben af colica, som og blef en aarsag
til hendis død d. 14. novembris klocken 7
om afftenen, effterat hun samme dag var
blefven berettet i min fraværelse af hr. Da
niel Hansen, præst i Schiørpinge. Hende blef
barmhiertighed vederfaret, i det hun effter
allis tycke fick et salig endeligt. Var gam
mel 49 aar omtrent.

Dominica 2. adventus
d. 4. decembris.
[644]
Niels Jensen, et spæt barn, føed i Sørbye
magle af Jens Nielsen Landdragon og Kir
sten Hendrichs daatter. Var allen 1 maaned
og nogle dage gammel. Moderen holt sin
ceremonze//e kirckegang samme dag, da bar
net blef begrafven.

Anno 1719.

Festo purificationis Mariæ,
d. 2. februarij.
[645]
Anders Nielsen, et lidet spæt barn, ægteføed af Niels Andersen, en skræder (da in
derste hos Jacob Nielsen, sognefogden i
Rosted) og hans huustrue. Var allene 4
uger og nogle dage gammel.
Dominica reminiscere,
d. 5. martij.
[646]
Maren Anders daatter, et spæt barn,
ægteføed af Anders Hansen, gaardmand i
Roested, og Kirsten Peders daatter. Var
allene 1 aar og 3 uger gammel.
Dominica palmarum, d. 2. aprilis. [647]
Johanna Justs daatter, en gifft qvinde af
Sørbyemagle, ægteføed af Just Hansen (ibi
dem) og hans huustrue Karen Hans daatter
anno 1675. Hafde først tient nogen tid hos
fremmede. Kom siden i ægteskab med Hen
rich Pedersen, gaardmand i Sørbyemagle,
som ofverlefvede hendis død, thi hun døde
i barnenød og blef icke forløst. Var blefven
beredt dagen tilforn. Gammel 43 aar 6 maa
neder 3 uger.
Dominica 1. post trinitatis,
d. 11. junij.
[648]
Søren Hansen, en inderste i Roested.
[plads afsat til biografi.]
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Dominica 18. post trinitatis,
d. 8. octobris.
[649]
Jens Nielsen, et barn a/ Sørbyemagle,
ægteføed af Niels Nielsen, gaardmand i
Sørbyemagle, og hans huustrue Dorethe.
Blef siug af smaakopper og døde anno æta
tis 3.
Eodem die.
[650]
Et døeføed barn af Bøstrup. Forældrene
vare Endvoid Pedersen, gaardmand ibidem,
og Dorethe Hans daatter.

Dominica 25. post trinitatis,
d. 26. novembris.
[651]
Et døeføed barn af Bøstrup. Forældrene
vare Anders Nielsen, en vefver og huusmand i Bøstrup, og hans huustrue Bodild
Hans daatter.

D. 27. novembris.
[652]
Clemen Sivertsen, en skourider af Sørbye
magle, føed anno 1657 d. 27. aprilis i den
fyrstelige stad Piøen af Jochum Sivertsen
og Helvig Peders daatter. Oplærdt i gartner
kunsten. Kom til Kiøbenhafn anno 1678.
1 tieniste hos dronningens gartner. Blef siden
gartner ved Jomfrue klosteret i Roeschilde.
Der effter hos hr. gehe/Aneraad og stifftamt
mand Otto Krabbe paa Holmegaard her [Z]
Seiland i 12 aar. Dereffter begaf hand sig
til Andtvorschou slot og der forpagtede hollenderiet. Blef omsider anno 1708 af hans
Kongekge Mayestet allernaadigst beskicket
at være skourider ved Andtvorschou grefskabs district. Hafde siden den tid forpagtet
Sørbyemagle præstegaards afling i min sa
lige formands mag. Jesse Hannibalsen Jes
sens tid. Kom her fra Schouse, og der fra
igien hid til byen og boede her i det saa kal
dede skourider huus, intil hand døde. Hand
var 3 gange gifft. 1. gang med Anna Chatrina Christens daatter. Aflede med hende
2 sønner og 3 døttre, hvor af igien lefver 1
søn og 1 daatter. 2. gang med Elisabeth
Lards daatter. Aflede med hende 5 sønner
og 5 døttre, hvoraf igien lefver 2 sønner og
2 døttre. 3. gang med Maria Berthels daat
ter, som ofverlefvede hans død. Aflede med
hende 1 søn og derforuden effter loed
hende i en frugtsommelig tilstand. Et aars

tid for hans død var hand incommoderet af
stranguria, hvor der omsider satte sig anden
svaghed til. Blef beredt om natten imellem
d. 18. og d. 19. novembris. Døde d. 21.
ejusdem om efftermiddagen kl. 5. Var gam
mel 62 aar 6 maaneder 3 uger og 1 dag.
Dominica 3. adventus,
d. 17. decembris.
[653]
Marie Anders daatter, et lidet barn af
Sørbyemagle, ægteføed af Anders Jørgen
sen (inderste hos Peder Marchusen, gaard
mand i Sørbyemagle) og hans huustrue
Anne Just daatter. Blef syg for brysted.
Døde der af 3 aar og 8te dage gammel.
Anno 1720.

Festo epiphanias, d. 6. janvarij.
[654]
Christen Pedersen, en spæt barn af Ro
sted, ægteføed af Peder Christens, en gaard
mand ibidem, og Anne Niels daatter. Blef
syg af indvortis svaghed og døde d. 1. jan
varij. Gammel 9 maaneder 3 uger og nogle
dage.
Dominica 3. post epiphanias,
d. 21. janvarij.
[655]
Peder Jensen, et barn af Sørbyemagle,
ægteføed af Jens Nielsen, en huusmand ibi
dem, og Susanna Jens daatter. Syg en kort
tid, døde om natten imellem d. 18. og 19.
janvarij. Da hand var død, blef der funden
pletter paa ham ligesom af sprinkler. Gam
mel 2 aar 4 maaneder og nogle dage.

Dominica invocavit, d. 3. martij.
[656]
Maren, uægte føed af Kirstine Borchards
daatter, som var blefven besofvet af Peder
Hansen, der siden tog hende til ægte og
kom til gaard i Sørbyemagle. Barnet var
omtrent 12 uger gammel. Vide inter baptizötos anno 1719 d. 10. decembris.
Dominica palmarum, d. 24. martij. [657]
Just Hansen, en gammel betlere, ægte
føed i Hersted-Øster. Kom siden ud iblant
fremmede. Tiente her [/] sognet og i præstegaarden nogle aar. Kom til gaard her i
Sørbyemagle bye og i ægteskab med Karen
Hans daatter (som endnu effterlefver og
betiener jordemoder forretning, som hun
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kand). Aflede med hende endeel børn. Kom
siden fra gaarden. Fæstede igien et huus her
i byen. Formedelst alderdom og svaghed
geraadede omsider i fattigdom og døde i
saadan tilstand gammel omtrent 88 aar.

vede, da hun døde. Blef effter hendis sidste
barselseng meget svag og døde d. 5. maij
ved middags tide, da barnet var i kircken og
skulde døbis. Var en skickelig og stille
qvinde. Gammel omtrent 40 aar.

Dominica jubilate, d. 21. aprilis.
[658]
Christen Sørensen, en gammel mand af
Bøstrup, føed i Vensyssel i Jylland. Kom
siden effter her til landet. Var rytter hen
ved 14 aar. Boede siden i et præstehuus i
Bøstrup. I ægteskab 1. med Bodild Lars
daatter. Aflede med hende 2 sønner og 2
døttre, af hvilcke den eene daatter allene
igienlefver. 2. gang i ægteskab med Maren
Hans daatter (som var død et aars tid før
end hand self, da de vare fløttede her fra
sognet). Effterat hand nogen tid hafde boed
i forbemelte præste huus, ofverloed hand
det til en anden. Blef inderste med hans
sidste huustrue hos gaardmand Christen
Hansen i Bøstrup, hvor det skeede anno
1719 d. 17. maij, at der formedelst uagt
somhed kom ild i nogle spaaner, som laae
uden for hans ildsted, hvilcket tog ofverhaand, saa at 4 gaarden og 2 huuse blefve
afbrente, og omendskiønt at bemelte Chri
sten Sørensen (af harm at hans uagtsomhed
hafde været aarsag til saa ulyckelig en ilde
brand) reiste her fra sognet at søge sit brød
og bolig andensted, saa skeede det dog, at
hand paa det sidste kom half syg her til Bø
strup igien og døde i Endvoid Pedersens
gaard af alderdom og svaghed d. 14. aprilis.
Gammel hen ved 85 aar. Var en alvorlig og
sandrue mand. Effterloed sig saa meget,
som hand skickelig blef begrafven for.

Feria 2. pentecostes, d. 20. maij.
[660]
Jens Pedersen, et spæt barn af Sørbye
magle, føed af Peder Jensen Smid i Sørbye
magle, og Karen [åben plads} var allene 5
uger gammel. Moderen holt samme dag sin
ceremonielle kirckegang effter samme barn.

Festo ascensionis Christi,
d. 9. maij.
[659]
Maren Hans daatter, en gifft qvinde af
Sørbyemagle, ægteføed i Fordrup af Hans
Pedersen og Kirstine Jens daatter. Blef
fader- og moderløs, da hun var 2 aar gam
mel. Var siden hos hendis farbroder til hun
var tolf aar gammel, tiente siden iblant fremede, intil hun omsider kom i ægteskab
med hendis effterladte mand Jacob Peder
sen, gaardmand i Sørbyemagle. Aflede med
ham 1 søn og 4 døttre, som alle endda lef-

Dominica 3. post trinitatis,
d. 16. junij.
[661]
Jørgen Hansen, et spæt barn af Roested,
ægteføed af Hans Hansen (cogno/nento
Møller), gaardmand ibidem, og Kirstine
Hans daatter. Var allene 8te dage gammel.
Festo visitationis Mariæ
(d. 2. julij).
[662]
Kirsten Mortens daatter, en gammel
qvinde af Bøstrup, ægteføed i Vitterup i
Vensyssel i Jylland anno 1650. Blef hos
hendis forældre, til hun var 20 [aar} gammel.
Kom siden her til landet og tiente hos frem
mede i nogle aar. Kommen der paa i ægte
skab 1. med Jacob Otto Henrichsen, boende
i Slagelse. Aflede med hannem 2 sønner, af
hvilcke allene den eene lefver (som har et
huus til fæste i Bøstrup, hvor hun paa det
sidste var til huuse og døde). 2. gang i ægte
skab med Jørgen Christensen, boende i
Raunstrup. Aflede med ham 1 søn, som end
nu lefver og er gevaarben soldat. 3. gang i
ægteskab med Hans Hansen, boende i Sørbyelille. Flyttede siden med ham her til sog
net, hvorpaa denne hendis sidste mand løb
bort, og vidis ei endnu, hvor hand er, om
hand er lefvendis eller død? Siden den tid
var hun til huuse hos hendis søn Henrich
Jacobsen, huusmand i Bøstrup. Blef syg om
sider og, effterat hun var blefven beredt,
døde d. 30. junij. Var gammel omtrent 70
aar.

D. 29. novembris.
[663]
Et døe føed pige-barn d. 25. novembris.
Forældrene vare mag. Hans Hansen (Jan#
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fil/ws), sogne præst for Sørbyemagle og Kircherup meenigheder, og Ellen Christens
daatter Mule. Gud var meget naadig imod
min huustrue, i det hand i slig tilfælde for
unte hende en snart mere end forventelig
god, læt og hastig forløsning, hvorfore hans
nafn være evindelig æret.
Dominica 2. adventus,
d. 8. decembris.
[664]
Dorethe Hans daatter, en gifft qvinde af
Bøstrup, ægteføed ibidem af Hans Hansen
og Anne Michels daatter. Blef hos hendis
forældre, intil hun var 18 aar gammel.
Tiente siden nogle aar i Bøstrup og i Sla
gelse. Kom siden i ægteskab med Endvoid
Pedersen, gaardmand i Bøstrup. Hafde aflet
med ham 4 børn, som alle ere døde. Hun
hafde stedse hafft haarde barselsenge, som
og hendis sidste barselseng blef hendis
saatteseng at døe paa, thi effter 3 dagis udstanden smerte blef hun d. 1 decembris for
løst med et døeføed barn (som med mode
ren blef begrafven). Hun blef beretted nat
ten imellem d. 30. novembris og d. 1. de
cembris klocken imellem 3 og 4. Døde d. 7.
decembris om morgenen kl. omtrent 6.
Var gammel 31 aar og omtrent 6 maane
der.
Anno 1721.
Dominica sexagesima,
d. 16. februarij.
[665]
Hans Christensen, en gammel mand af
Sørbyemagle, føed i Hareslev i Fyen af
Christen Madsen og Anne Peders daatter.
Kom med hans forældre, da hand endnu
var et [udstreget: spæt] barn, formedelst
[udstreget: de svenske] fiendtlig indfald i
Fyen her til landet til Stisnis. Blef der hos
hans forældre, intil hand fick gaard i Misnis
hov paa Stisnis. Kom der fra til en gaard i
Vollerup. Der fra til Hvilebierg huus her i
sognet. Maatte omsider for alderdom og
svaghed ofverlade samme huus og var siden
til huuse hos hans søn Christen Hansen (gevorben soldat) i Hans Andersens gaard
[rettet jra: huus] i Sørbyemagle, hvor hand
omsider døde. Var i ægteskab først med Kir

sten Hans daatter. Aflede med hende 6 søn
ner og 3 døtter. 2. gang med en encke kone
i Hvilebierg huus ved nafn Maren [åben
plads]. Dette huus maatte hand omsider
qvitere. Var saa til huuse hos hans søn, som
før er meldet. Blef der forladt af hans huu
strue, som reiste til et andet sogn nemlig
Egisløvmagle. Hand self blef omsider syg
til døden af alderdom og svaghed, og effter
at hand var blefven beredt, døde i armod
d. 11. februarij. Var, som blef sagt, 74 aar
gammel.

Dominica qvinqvagesima, fastelafns
søndag, d. 23. februarij.
[666]
Sophia Antonies daatter, en gifft qvinde
af Roested, føed i Mechelburg. Er siden
kommen med hendis forældre her til Dan
march. Hendis fader var rytter, og imedens
hendis forældre boede i Laaland, kom hun
i ægteskab med hendis effterlefvende mand
Daniel Fridrichsen, som der var dansk-hol
der. Kom siden med ham her til landet og
boede i Roested bye. Anno 1720 giorde hun
barsel, da hun i 14 aar tilforn icke hafde
faaed børn. Hendis mand var da ofver 70
aar gammel. Effter samme hendis barsel
seng var hun stedse svag, intil hun d. 20.
februarij døde. Anno ætatis 49.

D. 19. martij, en onsdag, da her var faste
prædicken.
[667]
Peder Knudsen, et barn af Roested, ægte
føed af Knud Andersen, gaardmand ibidem,
og Karen Peders daatter. Var nogle dage syg
af feber. Døde hastig d. 16. martij. Var
gammel 8 aar 9 maaneder og nogle dage.
Var et kiøn, vittig barn.
Eodem die.
[668]
Hans Jacobsen, et spæt barn af Sørbye
magle, ægteføed af Jacob Pedersen, gaard
mand ibidem, og Karen Hans daatter. Var
svag den korte tid, det lefvede. Døde d. 17.
martij. Gammel 4 uger.
Dominica judica, d. 30.
Daniel Fridrichsen, en
Roested, føed i Slagelse,
var cappellan til Sønet

martij.
[669]
gammel mand af
hvor hans fader
Michels kircke.
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Hafde stedse holdet dansk-skole i Norge, i
Laaland, hvor hand kom i ægteskab med
Sophia Antonies daatter. Kom med hende
til Roested, hvor hand og holt dansk skole.
Hans huustrue døde ham fra sidst afvigte
d. 20. februarij, effter at hun hafde føed
ham et usel og vandfør barn (som foran er
meldet). Hand self blef kort der effter syg
og døde anno ætatis 71 aar. Var en gammel
verckelig mand. Vide inter baptfza/oy anno
1720 d. 10. julij.

Dominica palmarum, d. 6. aprilis.
[670]
Anders, et uægte barn af Sørbyemagle,
føed i Gimlinge af Magrete Ibs daatter og
døbt i Gimlinge kircke. Moderen kom til at
tiene for amme i Corsøer. Imidlertid var
barnet sat til Anders Nielsens Huusmands
og hans huustruis opsiun her i Sørbyemagle,
hvor det blef syg og døde. Gammel omtrent
16 uger.
Dominica jubilate, d. 4. maij.
[671]
Jens Sørensen, en ugifft karl af Bøstrup,
føed af Søren Jensen, huusmand i Bøstrup,
og Sidsel Hans daatter. Hand tiente i
Schouse, da hand blef siug. Kom derfra i
sin sygdom til sine forældre i Bøstrup. Blef
der beredt og døde omsider af vattersot og
sciørbug. Gammel omtrent 23 aar.
Dominica cantate, d. 11. maij.
[672]
Niels Nielsen, et spæt barn, føed af sr.
Niels Hiort, skourider i Sørbyemagle, og
hans huustrue. Var allene hen ved 9 uger
gammel.

Dominica 4. adventus,
d. 21. decembris.
[673]
Peder Hansen, et spæt barn, ægteføed af
Hans Mortensen (boende i et huus i Roe
sted) og Inger Daniels daatter. Var allene
14 dage gammel.

D. 22. decembris.
[674]
Sidsel Peder Berthels, en gammel encke
qvinde fra Roested, inderste hos gaardmand
Peder Christensen ibidem.

Anno 1722.

Dominica 3. post epiphanias,
d. 25. janvarij.
[675]
Helvig Lards daatter Hoemand, en gam
mel encke qvinde, føed af ægte forældre i
Halland i Straaevalde sogn. Effterat hun i
nogle aar hafde tient hos fremmede, først i
Schaane siden i Kiøbenhafn, er hun kom
men i ægteskab med Mads Jensen Velløe.
Aflede med ham 3 sønner og 4 døttre, af
hvilcke 3 døttre allene effterlefver. Boede
med samme hendis mand 1. i Kiøbenhafn,
siden her ude i landet, sidst i Slagelse, og
effter at hun der i nogle aar effter hendis
mands død hafde boed, kom hun omsider
til huuse hos hendis sviger søn Nicolai Lange
i Præstevænge huuset, hvor hun og i en høy
alderdom og mæt af dage fuldendede hendis
dage, effter at hun var blefven beret. Døde
saaledes d. 21. janvarij klocken 9 om for
middagen. Var gammel omtrent 93 aar.

Dominica oculi, d. 8. martij.
[676]
Ane Niels daatter, et spæt barn, ægte
føed af Yngste Niels Hansen, gaardmand i
Bøstrup, og hans hwstrw Marie Jens daatter.
Kom svag til verden, og effterat det var
blefven døbt af jordemoderen Maren Chri
stens daatter (som var barnets mormoder)
i samtlige byens qvinders nærværelse, døde
det 2 timer effter fødselen.
Dominica lætare (d. 15. martij).
[677]
Bodild Oluf daatter, et spæt barn, ægte
føed af Oluf Jensen, huusmand i Roested,
og hans huustrue Johanna Oluf daatter. Var
gammel 2 uger og nogle dage.

Dominica qvasimodogeniti
(d. 12. aprilis).
[678]
Niels Knuf Danielsen, et lidet barn, ægte
føed af Daniel Fridrichsen, dansk skolehol
der da boendis hos sognefogden Jacob Niel
sen i Roested, og hans huustrue Sophia An
tonies daatter. Forældrene døde begge kort
effter barnets var føed, og effterloed det i
en slet stand, thi det var vandføer og fattig.
Det voxte nock i lengden, men intet i drøyelsen, og kunde aldrig stytte noget paa sine
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fødder. Formedelst dets fattigdom blef det
aid sin tid underholdet af den fattige-blocks
penge ved Kircherup kircke. Den qvinde,
som hafde det til opsiun effter forældrenis
død, fick ugentlig 1 mk., men det sidste fierding aar 1 mk 6 ß til dets underholdning.
Døde omsider d. 8. april sidst afvigte. Var
gammel 2 aar mindre 3 maaneder. Vide
inter baptiza/oj d. 10. julij anno 1720.

Dominica jubilate (d. 26. aprilis).
[679]
Karen Peders daatter (cognomento Pil),
ægteføed i Braabye. Effterat hun i nogle
aar hafde tient hos fremmede, kom i ægte
skab med Hans Pedersen (cognomento Pil),
huusmand i Bøstrup. Boede der med ham i
8te aar; kom derfra med hendis mand til
Roested og boede der i et huus. Blef der
encke og forblef i samme huus i 28 aar. Flyt
tede saa for et aars tid siden her fra til
Slustrup. Kom igien til Roested ved paaske
tider sidst afvigte og døde saa d. 23. aprilis.
Hafde aflet med hendis mand 2 sønner,
af hvilcke den eene ofverlefvede hendis død.
Var gammel omtrent 77 aar.

D. 15. julij.
[680]
Jens Pedersen, en gammel gaardmand i
Roested, ægteføed i Fyen i Bogense bye af
Peder Jørgensen og Anne Christens daatter.
Var hiemme hos hans forældre, til hand var
12 aar gammel. Kom saa med hans forældre
her til Sæland og fra den tid freqventerede
Slagelse skole i 3 aar. Gaf sig siden fra
skolen, og effterat hand i nogle aar hafde
tient hos fremmede, fick omsider gaard i
Roested, hvor hand og forblef udi intil
hans død. Kom først i ægteskab med med
en encke i samme gaard ved nafn Maren
Niels daatter, som lefvede med ham i 23 aar.
Fick i samme ægteskab 7 børn, af hvilcke 1
søn Peder Jensen (nu gaardmand i Roested)
og 1 daatter Dorete Jens daatter (Jørgen
Hansens Gaardmands og Kirckeværgers
huustrue i Esholte) allene effterlefver. 2den
gang i ægteskab med hans nu effterlefvende
Karen Niels daatter, i hvilcket ægteskab,
som varede 24 aar, de aflede 7 børn, af
hvilcke en søn allene effterlefver (som er vel
ickun ung, men tegner dog vel til). Omsider

blef hand syg ved juletider sidst afvigte af
brøstsyge. Var meget hart syg og fuld af
smerte. Hafde liden roe og vidste icke, hvor
hand vilde være. Blef imidlertid 3 gange
berettet paa hans seng, sidste gang dagen
før hand døde. Var gammel omtrent 76 aar.
Hafde aid sin tid været en paaholden mand,
men maatte siden tære meget af det hand
hafde samlet i sin sygdom, thi da vilde hand
icke der maatte sparis noget for ham af alt
det hand hafde lyst til, og hand siuntis der
kunde være ham til helbred.
Lofvet for klockerne til kircken 3 mk.
Dominica 5. post trinitatis
d. 5. julij.
[681]
Morten, et lidet barn, uægteføed i Kir
cherup af Elisabeth Mortens daatter (nu
tienendis for amme hos hr. krigsraad og
amtsforvalter paa Andtvorschov Urban
Brun). Kom siden her til byen til Peder
Hansens Gaardmands huustrue. Var stedse
svag. Døde omsider gammel 2 aar og nogle
dage.
Vide inter baptizatos Kircherup d. 2. julij
anno 1720.

D. 24. augusti.
[682]
Ellen Christens daatter Mule, mag. Hans
Hansens, ægteføed i Kiøbenhafn af Chri
stian Hansen Mule (assessor i den kongelige
høyeste ræt og virckelig secreterer i det
kongelige danske cancellie) og Margare
tha Dysseldorph d. 10. septembris anno
1790 [!], døbt d. 13. septembris nest effter i
Hellig Geistis kiercke. Hendis moder døde
hende fra, da hun var 13 dage gammel. Fick
aaret dereffter stifmoder, Magrete Nansen,
som var hr. præsident Nansens daatter. For
blef under hendis tilsiun til aar 1699, da
hun kom i hendis mosters madam Jacob
Edelbergs huus. Anno 1705 døde hendis
fader. Hun imidlertid blef i hendis mosters
huus og holden som et barn, indtil aar 1718,
da hun kom i ægteskab med mag. Hans
Hansen, da beskicket sogne-præst for Sør
byemagle og Kircherup meenigheder, der
et aar tilforn hemmelig hafde været forlofvet med hende. I samme ægteskab, som
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varede allene 4 aar 1 maaned og 5 dage,
hafde hun faaed 1 søn, som sørgelig effter
lefver ved nafn Jens (vide inter bapt/zatos
Sørbyemagle d. 4. julij anno 1719) og 1
døeføed pige barn (vide inter mortznos Sør
byemagle d. 29. novembris anno 1720) for
uden dette sidste foster, for hvilcket dette
timelige liifvis dør var blefven tillugt, thi
hun døde i barselseng dermed og blef icke
forløst. Hun begynte at faae ont sidst af
vigte 16. augusti, som var en søndag om
efftermiddagen. Fosteret fantis da, at det
var icke ret vent, og blef da den nat derpaa
tilbragt for hende imegen vee og smerte.
Mandagen derpaa fantis fosteret at være
dødt, hvor ved tilstanden blef jo siettere og
siettere. Om efftermiddagen merckede hun,
at hendis død var for haanden, hvilcken hun
ogsaa beskickede sig til med den aller christeligste beredelse, og effter at den nat der
paa var blefven tilbragt i me[gen] pine og
angist, forlangede hun strax om tiisdag mor
gen at blifve beredt, hvor paa der da og
strax blef sent bud effter hr. Daniel i Schiørpinge, men som sygdommen tog saa heftig
til, at hun siuntis icke at kunde oppebie
hans anckomst, blef forlanget af hendis
mand mag. Hans Hansen, at hand vilde paa
tage sig denne forretning at berette hende,
hvilcket hand og in casu necessitatis maatte
paatage sig (thi hun laae i sit sidste aandedræt, da hr. Daniel kom) men dog icke
uden med største væmodighed og hierte
klemmelse forrettede. Derpaa tog hun afskeed med hendis mand og liden søn og
alle andre hos værende venner og laae saa
stille hen i fuld troe og tillid til Gud til om
efftermiddagen klocken imellem 1 og 2, da
hun døde salig i Herren, og hendis siæl nu
er i hvile hos Gud. Var gammel 31 aar 11
maaneder og 8 dage. Hun var et exempel
af en gudfrygtig, dydig og from huustrue,
som frygtede Gud, hadede synden, elskede
ret og giorde got imod alle, saa hendis død
derfore er blefven dis mere bedrøfvelig for
hendis effterladte mand og søn.
Vale anima dilectissima, desideratissima,
incomparabilis.

Dominica 19. post trinitatis
(d. 11. octobris).
[683]
Anders Nielsen, en vefvere og huusmand
i Bøstrup, ægteføed anno 1674 i Spiellerup
i Hyllinge sogn af Niels Andersen og Sid
sel Peders daatter. Var hiemme hos hans
for-ældre, til hand var 16 aar. Gaf sig siden
ud at tiene iblant fremmede 12 aar. Kom
saa igien til hans forældre, og i 2 aar appli
cerede sig til vefver handvercket. Kom der
paa i ægteskab 1. med Gertrud Hans daatter,
en pige i Egisløfmagle. Fick der paa et
huus i Bøstrup i feste. Aflede med hende
5 børn, hvor af 1 daatter allene endnu lef
ver. Bemelte hans huustrue effter 14 aars
ægteskab døde omsider i barselseng, effter
at hun var blefven bereedt og blef icke for
løst. Kom anden gang i ægteskab med med
Hans Pedersens Huusmands daatter i Sørbye
magle bye ved nafn Bodild Hans daatter.
Aflede med hende 3 børn, hvor af det sidste
blef føed effter faderens død. Hand var syg
13 dage, før end hand døde af en hidsig
feber. Bereede sig der paa meget gudelig og
vel imod hans død. Blef bereet natten
imellem d. 5. og 6. octobris, da hand effter
hans synders væmodige bekiendelse, hiertelige anger og ruelse, inderlige afbedelse an
nammede i fuld troe og tillid den hellige
absolution og blef derpaa bestyrcket med
det høyværdige sacramente. Strax derpaa
falt hand i en hefftig fristelse, saa ham
siuntis, at hans synder vare saa mange, at
hand icke kunde faae forladelse, hand siun
tis, at hans omvendelse, den troe og tillid,
hand skulde hafve til Gud, var for sildig.
Denne fristelse var saa hefftig, at ieg veed
en 2 timers strenge arbeide med at formane
og opmuntre ham, udrettede ickun lidet,
intil ieg omsider meget alvorlig holt ham
fore Guds naade og barmhiertighed, hvor
ved hand lidet begynte at opmuntris i sin
troe og tillid til Guds barmhiertighed og der
paa omsider ganske ofvervant fristelsen og
døde saa strax derpaa i fuld troe og tillid til
Guds naade og i den rette troens bekien
delse i hans alders 48. aar. Salig er den
mand, som fristis, thi naar hand er blefven
prøfvet, da skal hand faae liifsens krone.
NB. Bemelte Anders Nielsen hafde i sit
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leefnets maade været en gudfrygtig, stille,
ærlig og sanddrue mand, hvis lige ickun
findis faae af. Hans dødsfald var meget bedrøfvelig for hans effterlatte encke, thi hun
var samme tid frugtsommelig og forventede
hvert øyeblick herrens time, og da manden
var død om formiddagen, begynte hun at
faae ont om efftermiddagen og giorde bar
sel samme nat der paa. Samme barn blef
døbt samme dag, da faderen blef begrafven.
Udlofvet til kircken for 1 klocke 1 mk 4 ß.

Festo omnium sanctorum
(d. 1. novembris).
[684]
Karen Hans daatter, en gifft kone af
Hvilebierg huus, ægteføed i Bøstrup bye
anno 1667 af Hans Pedersen og Berete
Niels daatter. Forblef hiemme hos sine for
ældre til hun var 14 aar. Gaf sig siden ud
at tiene. Kom i ægteskab først med Peder
Rasmussen i Vemmeløse. Effter 2 aars for
løb blef [hun] encke. Hafde aflet i samme
ægteskab 2 børn, som begge cre døde. Kom
derpaa igien til sine forældre. Var nogle aar
hos dem og tiente og nogle aar i hendis
enckestand. Hafde imidlertid faaed et uægte
barn. Kom saa anden gang i ægteskab med
Hans Madsen, som nogle aar var gevaarben
soldat, men fick siden sin afskeed og festede
da Hvilebierg huus, hvor hun endelig blef
syg til døden. Blef beredt d. 27. octobris.
Døde d. 29. ejusdem. Var gammel 55 aar
6 maaneder 3 uger. Hun hafde nogle aar,
før hun døde, været plaget af steen.
Udlofvet til kircken 3 mk.

D. 4. novembris, da her var
maaneds prædicken.
[685]
Sidsel Bents daatter, et lidet barn, ægte
føed af Bent Andersen (da gaardmand i
Sørbyemagle, thi hand gaf siden gaarden
ofver til en anden) og Dorethe Olufs daatter
anno 1719. Blef hastig svag af indvortis
sygdom. Døde strax 2 dage der effter. Var
gammel 3 aar 6 maaneder 1 dag.

Anno 1723.
Dominica oculi (d. 28. februarij). [686]
Knud Knudsen, en gammel betlere, føed

i Kircherup. Hafde i mange aar tient kon
gen. Kom her til sognet omtrent for et half
aar siden. Vaar heel svag formedelst mange
blessyrer, hand hafde faaed i krigen. Søgte
almisse hos fremmede, og da hand sidste
gang saaledis hafde været ude at søge al
misse, blef hand ført syg her til byen en
afften og døde saa samme nat. Var gam
mel omtrent 60 aar.

Eodem die.
[687]
Magrete Henrichs daatter, et lidet barn,
ægteføed i Sørbyemagle af Henrich Peder
sen, gaardmand, og Bodild Hans daatter
anno 1720. Hafde lenge været syg baade af
indvortis og udvortis svaghed, thi det blef
omsider ganske hofnet i ansigtet og døde saa
deraf. Var 2 aar og 6 maaneder gammel.

Festo viridium (d. 25. martij).
[688]
Dorethe Peders daatter, (cognomento
Loches), en gammel, fattig, elendig qvinde,
ægteføed i Fridericia i Jylland. Er siden
kommen her til landet, og effter at hun
nogle aar hafde tient fremmede, kommen i
ægteskab 1. gang med Jens Loche, en huus
mand i Bøstrup. Anden gang mee [!] aftacket, gammel soldat ved nafn Jens Han
sen, som ofverlefvede hendis død. Med ham
kom [hun] her til byen og vare inderster hos
huusmand Anders Nielsen, hvor de forme
delst alderdom og svaghed leed megen nød.
Endelig blef hun syg og effter faae dagis
svaghed døde i en udtørret alderdom d. 22.
martij. Var ofver 70 aar gammel. Den elen
dige mand lefver tilbage og siger sig, som
og icke siunis utroligt, at være 88 aar gam
mel.
Dominica 2. post pascha
(d. 11. aprilis).
[689]
Peder Pofvelsen, en huusmand af Bø
strup, ægteføed i Biersted af Pofvel Peder
sen og Kirsten Niels daatter. Blef hiemme
hos hans forældre, til hand var 20 aar gam
mel. Tiente siden nogle aar hos fremmede,
indtil hand omsider fick det huus i Bøstrup i
fæste, som hand boede udi til hans død.
Kom der i ægteskab med hans nu effterladte encke Anne Sørens daatter. Hafde lært
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hiulmands handverck, hvilcket hand og
stedse brugte. Effter hand i nogle aar hafde
været svag af hofvet-pine og svindel, blef
omsider sengeliggendis og døde omsider der
af efterat hand allene hafde ligget paa 6.
dag ved sengen og neste søndagen tilforn
(nemlig 8 dage førend hand blef begrafven)
hafde self været i Guds huus og til Herrens
nadvere med andre. Var gammel 66 aar
2 maaneder. Var en smuck, gammel, stille
og sagtfærdig mand.
Udlofvet til kircken 3 mk.
D. 20. augusti.
[690]
Maren Peders daatter, en gifft kone af
Roested, ægteføed i Lorup af Peder Andre
asen og Karens Oluf daatter anno 1686 d.
22. februarij. Tient i Suserup mølle 2 aar.
Var siden hos hendis forældre 1 aar. Kom
saa i ægteskab 1. med Christen Jensen,
gaardmand i Roested, der lefvede med
hende i 4 aar og aflede tilsammen 2 børn,
1 søn og 1 daatter, af hvilcke sønnen endnu
lefver. 2den gang i ægteskab med Peder
Marchusen, gaardmand ibidem, thi hand
fick baade hende og gaarden med. Hafde
aflet med ham 1 søn og 5 døttre, af hvilcke
sønnen og 2 døttre allene igien lefver. Sam
me ægteskab varede i 14 aar. For 5 aars tid
siden blef hun svag af brystsyge, der nesten
tog hende aid røst fra til at frem føre hen
dis ord, saa hun fast intet kunde tale uden
allene at hvese ud, hvad hun vilde sige.
Samme sygdom holt hende til hendis død.
Blef bereet nogle gange paa hendis seng og
omsider og den samme dag, da hun døde.
Var gammel 37 aar 5 maaneder nogle uger
og nogle dage. Var en gudelig, stille og
skickelig danne qvinde, taalmodig i hendis
langvarige svaghed og døde omsider meget
sagte og salig bort, effter at hun 4 a 5 timer
tilforn var blefven berettet.
Udlofvet til kircke 3 mk.

D. 26. augusti.
[691]
Anders Byrgesen Berg, degn ved Sørbye
magle og Kircherup meenigheder, ægteføed
i Christiansand i Norge anno 1692 af Byrge
Andersen Berg, borger og skipper ibidem,
og Birgitte Niels daatter (som formodentlig

endnu lefver i Christiansand). Blef holden i
latinske skole i bemelte Christiansand indtil
1713, da rector scholæ Tobias Jensen dimit
terede ham med testimonio til det kiøbenhafnske academie; men ved hans anckomst
fant hand det for got for at blifve dis bedre
perfectioneret i hans studeringer at begifve
sig endnu nogen tid udi Kiøbenhafns skole,
hvor hand freqventerede i 3 aar, indtil aar
1716, da hand af rectore scholæ prof. Frø
lund med testimonio blef dimitteret til academiet. Kort derefter nemlig samme aar
blef hand antagen og beskicket til at være
degn til disse 2 meenigheder. Aaret der
effter kommen i ægteskab med hans salige
formands, forrige degns effterladte encke
her ved stedet Magrete Amdis daatter
Longaa. Lefvede med hende uden liifs arfving 6 aar mindre nogle faae maaneder.
Hafde lenge været svag af brystsygge,
hvilcket formedelst alt formeget brendevins
dricken falt omsider ud til blodspytten,
hvilcket greb ham jo haardere og haardere
an. I samme hans sygdom blef hand beret
og samme dag, da hand døde, scilicet d. 21.
augusti, lod hand mig en time tilforn kalde
til sig, tackede mig for aid beviste kierlig
hed, bad om forladelse for nogle smaae for
trædeligheder, som hand hafde giort mig,
og da ieg hafde meddelet ham trøst af Guds
ord (hvilcket hand med megen andagt hørte
og med tydelig røst gaf tilckiende den trøst,
hand fant derved) gick ieg fra ham, hvor
paa hand døde et qvarters tid dereffter.
Gammel 31 aar.
D. 5. septembris.
[692]
Henrich Pedersen, gaardmand i Sørbye
magle, ægteføed i Jylland. Siden kommen
her til landet og endelig til gaard her i byen.
Førstegang i ægteskab med Johanna Just
daatter. Anden gang med Bodild Hans daat
ter. Hand var meget hengifven til druckenskab, thi i dag 8te dage var hand frisk og
drucken, tiisdagen der paa blef hand syg,
om taarsdagen beret og løfverdagen død
og syndagen der paa begrafven uden sang
og klang, thi hans effterladte encke nente
icke at giøre nogen beckostning paa hans
begrafvelse. Var gammel omtrent 50 aar.
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Anno 1724.
D. 16. februarij.
[693]
Jacob Nielsen, sognefoget og gaardmand
i Roested, ægteføed i Vollerup bye i Gim
linge sogn af Niels Andersen og Birgitte
Nielsis, hvilcke i hans ungdom hafde ladet
ham vel oplære i hans catechismo tillige
med at skrifve og regne. Da hand var 6
aar gammel, flyttede hand med hans for
ældre fra Vollerup til Roested, hvor de
antog samme gaard i fæste, som hand til
hans døde dag har beboed effter dem og
forblef saa hos hans forældre, intil hand
effter deris død fick samme gaard i fæste
effter dem anno 1685 d. 3. februarij. Sad
ugifft ved gaarden i 3 aar. Kom der paa i
ægteskab med hans nu effterlefvende Mette
Berthels daatter (hvis forældre vare møllere
i Halchevad mølle). Samme ægteskab va
rede i 36 aar. Aflede med hende 11 børn,
hvor af allene igien lefver 6 sønner og 2
døttre, hvilcke alle tager vel afsted. Den
ældste søn Niels er forvalter ofver hans
excellenses cammer-herre Christian Carl
von Gabels gods. Den 2. søn Berthel er møl
ler i Taarnmarcks mølle, {tilføjet i margin:
Den 3. søn Peder er borger og handelsmand
i Bergen i Norge). Den 4. søn er fuldmæg
tig hos generalmajor og amtmand von
Donep paa Antvorschou slot. Den 5. søn
Jacob gaar i Slagelse latinske skole. Den 6.
søn er ickun liden og endnu hiemme hos
moderen, hvor hand vel forfremmis i les
ning, regning og skrifven. Den ælste daatter
Birgitte er i ægteskab med lieutnant David
Genant ved land-militien. Den yngste daat
ter er ickun liden og endnu hiemme hos mo
deren, et skickeligt, lille barn. (Det har icke
været mig kiedsommelig at skrifve alt dette,
saasom det er et rart exempel, at en bonde
har opføed saa mange skickelige børn).
Ellers hafde denne salige mand i nogle aar
været til og fra incommoderet af rosen i
hans been, som omsider greb ham temmelig
hart an. Hand var i kircken dominica 3.
post epiphanias sidst afvigte og blef deelagtiggiort i det høyværdige alterens sacramente, og saa snart hand kom af kircken
hiem, blef hand angreben af samme hans
gamle svaghed og maatte samme afften

gaae til sengs. Laa saa stille hen i god taalmodighed og andagt til d. 8. februarij sidst
afvigte og døde om morgenen klocken 7.
Var gammel 61 aar 8 maaneder. Var en
gudfrygtig, ærlig og skickelig mand, andæg
tig i Guds huus, ædruelig i hans eget huus,
oprigtig og fredsommelig med hans naboer,
ærbødig imod ministerium. Imedens hand
boede i Roested, hafde hand været skoufoget i 6 aar og sognefoget i 34 [?] aar.
Lofvet til kircken for klockerne 3 mk.

D. 23. februarij.
[694]
Jørgen Jensen, et spæt barn af Præstevenge huuset, ægteføed af Jens Jacobsen,
huusmand samme-steds, og hans huustrue
Karen Jørgens daatter. Var allene 12 dage
gammel.
D. 22. martij.
[695]
Knud Andersen af Roested, ægteføed
samme sted anno 1664 af Anders Hansen
og Inger Christens daatter. Effter at hand
i nogle aar hafde været hiemme hos hans
forældre, tiente hans broder Christen An
dersen i Roested 4 aar. Fick der paa hans
faders gaard i fæste og kom i ægteskab med
en pige fra Harrested bye i Slustrup sogn
ved nafn Karen Peders daatter. Lefvede
med hende 21 aar. Aflede tilsammen 2
sønner og 2 døttre. Den 1. søn er forhen
død, de andre lefver igien med moderen,
som er frugtsommelig med det 5te barn.
(Gud forunde hende en glædelig forløsning
i rette tide). Hafve været kirckeverger her
til kircken siden aar 1709 til sin døde. Syg
d. 3. martij, bereet d. 11. ejusdem, døde
d. 17. ejusdem. Gammel 60 aar minder
nogle faae maaneder.

Dominica palmarum (d. 9. aprilis). [696]
Hans Albretsen, en huusmand i Bøstrup,
ægteføed i Liemarch ved Kiøge af Albret
Sørensen og Kirsten Hans daatter. Blef
hiemme hos forældrene, til hand var 10 aar.
Kom saa ud at tiene hos fremmede i nogle
aar. Fick derpaa en gaar i Vollerup. Kom i
ægteskab med Kirsten Hans daatter, som
ofverlefvede hans død. Forlod siden gaarden
i Vollerup og fick et huus i Bøstrup, hvor
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hand døde. Hafde aflet med hans huustrue
2 sønner og 3 døttre, hvor 1 søn og 2 døttre
allene effterlefver. Blef syg for en 9 ugers
tid siden. Beret og døde d. 3. aprilis. Gam
mel omtrent 60 aar.
Udlofvet til kircken 1 mk 8 ß.

Festo annunciationis Mariæ
(d. 25. martij).
[697]
Lards Hansen, landdragon, tienendis Ja
cob Nielsen i Roested, ægteføed i Bierbye
ved Antvorschou.
Festo viridium (d. 13. aprilis).
[698]
Jochum, et spæt barn, ægteføed af Nico
lai Lange, inderste hos Peder Hansen i Sør
byemagle, og hans huustrue Marie Jochums
daatter. Var syg fra fødselens tid. Døde 11
dage gammel.
Feria 3. paschatos (d. 18. aprilis). [699]
Hans Hansen, (cognomine Møller), en
gaardmand af Roested, ægteføed samme
steds og i samme gaard, som hand iboede
af Hans Hansen Møller og Magrete Chri
stens daatter. Blef hiemme hos forældrene
til hans alders 17. aar. Tiente saa 1 aar hos
Peder Børgesen i Schiørpinge. Kom derpaa
igien til hans forældre og effter nogle aars
forløb ofverloed faderen hans gaard til han
nem, hvor hand da sad ugifft hos hans
moder i 16 aar. Kom saa i ægteskab med
hans nu effter ladte encke Kirsten Hans
daatter. Lefvede med hende 18% aar. Afle
de 3 sønner og 3 døttre, hvor af de 2 sønner
og 2 døttre allene igienlefver. Hafde paa en
6 aars tid været jefnlig svag af brystsyge,
som omsider saaledis udtærede ham, saa at
da hans tid kom, saa var det hastig giort, thi
hand blef først for alvor syg natten imellem
d. 11. og 12. aprilis, og da ieg d. 12. ejusdem
kom til ham om efftermiddagen, laae han
alt i sit sidste aandedræt og døde saa ime
dens ieg var der. Gammel omtrent 60 aar.
Hafde ellers fremdraget et skickeligt, ærbar
og fredsommelig lefnet.
Udlofvet til kircken for klockerne 3 mk.

Eodem die.
[700]
Henrich, et spæt barn (tvilling med det

barn som blef begrafven festo viridium, d.
13. aprilis og øfverst paa denne side findis
anført) ægteføed af Nicolai Lange og Maria
Jochums daatter. Var ilige maade svag fra
fødselens tid. Døde 17 dage gammel.
D. 18. julij.
[701]
Magrete, et pige barn af Sørbyemagle-bye,
ægteføed af Anders Jørgensen, huusmand
ibidem, og Anne Just daatter. Var syg og
sengeliggende en 14 dages tid. Døde d. 16.
julij. Gammel 10% aar omtrent.
Dominica 9. post trinitatis
(d. 13. augusti).
[702]
Ellen, et barn af Bøstrup, ægteføed af
Anders Pedersen, huusmand samme sted,
og Inger Jens daatter. Hafde paa nogen tid
været svag. Var gammel 2 aar og 3 maa
neder.

Dominica 8. post trinitatis
(d. 6. augusti).
[703]
Hans Pedersen, huusmand i Sørbyemagle,
ægteføed i Flachebierg af Peder Hansen og
Kirsten Niels daatter, begge for lang tid
siden døde. Blef hiemme hos hans forældre
til hans alders 28. aar. Tiente siden Lards
Skøtte i Halager gaarde 1 aar. Kom saa
igien til hans forældre og tiente dem en 3
aars tid, hvor paa de oploed ham gaarden.
Kom saa i ægteskab med Maren Lards daat
ter, som ofverlefvede hans død, hvilcket
ægteskab varede hen ved 30 aar. Aflede
med ham 6 børn, 3 sønner og 3 døttre, af
hvilcke 1 daatter forhen er død. Paa en 11
aars tid hafde han jefnligen været svag og
incommoderet af coulica, som i sær greb
ham an en 5 ugers tid for hans død, hvor
paa hand strax blef beretter og laae saa
siden bort i aid stilhed og taalmodighed ind
til den 1. augusti sidst afvigte, da hand døde
i hans alders 62. aar. Var en gudfrygtig,
sagtmodig og sandrue mand, vel opliust i
Guds kunskab.
Udlofvet til kircken 24 ß.

Festo Michaelis
(d. 29. septembris).
[704]
Kirsten, en pige af Sørbyemagle, ægte-
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føed af Anderfs] Nielsen, huusmand ibidem,
og Dorethe Just daatter. Var kommen ud
at tiene og effter nogle aars tieniste hos
fremmede kom syg hiem til forældrene og
døde omsider hos dem i hendis alders 18.
aar.

foruden den allerminste bevegelse, saa at
hendis død siuntis icke anderledis end at et
tret og mat menniske kand falde hen i sagte
og rolig søfn. Gammel 52 aar 6 maaneder
og 3 uger. Mit endeligt være som hendis.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Dominica 19. post trinitatis
(d. 22. octobris).
[705]
Christen, et spædt barn af Bøstrup, ægte
føed af Henrich Jacobsen, huusmand ibi
dem, og Karen Hans daatter. Var svag fra
fødselens tid og blef allene 12 dage gammel.

Eodem die.
[708]
Christen, et spæt barn af Roested, ægte
føed af Niels Christensen og Anne Niels
daatter (inderster hos Peder Jensen i Roe
sted). Kom svag til verden. Blef hiemme
døbt samme dag af mig og døde saa natten
der paa omtrent 24 timer gammel.

Anno 1725.

D. 6. februarij.
[709]
Anne Christens daatter, en gifft kone
af Roested, ægteføed ibidem af Christen
Andersen og Maren Andersdaatter. Var
hiemme hos forældrene til hendis alders 15.
aar. Kom saa ud at tiene først hos Lards
Jensen i Nyesøe-mølle, siden hos Christen
Jensen i Sørbyelille, og effter at hun derpaa
hafde været hiemme hos forældrene 3 a 4
aar, kom hun i ægteskab med hendis nu
effterladte enckemand Jens Olufsen, gaard
mand i Roested. Lefvede med ham 8 aar i
ægteskab. Aflede med ham 2 sønner, som
begge lefver endnu, og da hun var blefven
frugtsommelig med det 3. barn, og det til
lige var kommen til fødselens tid, gick det
hende haardelig, saa hun døde i barne-nød
og blef icke forløst, effter at hun en time
tilforn var blefven beret. Gammel omtrent
30 aar og 8 maaneder. Dette var merckværdigt, at hun, dagen effter hun var død, blef
forløst med et dødt pige barn.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Dominica 2. post epiphanias
(d. 14. janvarij).
[706]
Maren, et barn af Roested, ægteføed af
Peder Rasmusen Smid og Karen Oluf daat
ter. Hafde været alt sin tid meget svag af
en særdelis svaghed, hvor ved det i det sidste
aar var blefven meget ynckelig og elendig.
Døde om sider gammel 4 aar mindre 1 maa
ned og nogle uger.

Dominica 3. post epiphanias
(d. 21. janvarij).
[707]
Sidsel Hans daatter, en kone af Bøstrup,
ægteføed ibidem af Hans Pedersen og Birgite Brun. Var nogen tid hiemme hos for
ældrene. Tiente siden faae aar hos frem
mede. Kom saa i ægteskab i hendis alders
18de aar med hendis hendis nu effterladte
encke mand Søren. Boede først med ham
i en gaard her i Sørbyemagle bye 8 aar.
Ofvergaff siden gaarden. Fick siden et huus
i Bøstrup, hvor hun boede til hendis døds
dag. Lefvede med hendis mand i 34 aar.
Aflede 3 sønner og 6 døttre, af hvilcke 1
søn og 1 daatter allene endnu lefver. Otte
dage førend hun døde, blef hun syg og sen
geliggende og omendskiønt hun for en 3
ugers tid tilforn hafde communiceret her
i kircken, lod hun mig dog sidst afvigte ons
dag kalde til sig for at blifve bereet, og da
denne hellige forretning blef sluttet med
den sedvanlig velsignelsis ønske, sof hun
meget sagte og stille bort under samme vel
signelsis ønske med sammenlagde hender

Dominica reminischere
(d. 25. februarij).
[710]
Anders, et spæt barn i Sørbyemagle,
ægteføed af Jens Jacobsen, inderste hos
Frands Pedersen, gaardmand i Sørbyemagle,
og Karen Jørgens daatter. Døde meget ha
stig, thi det var frisk om afftenen og fantis
død om morgenen. Blef sigtet af endeel
qvinder, der dog sagde, at de intet kunde
agte nogen aarsag til barnets død. Blef dog
præsummeret af nogle, at det var lagt ihiel
af moderen. Gammel omtrent 14 dage.
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Feria 3. paschatos (d. 3. aprilis).
[711]
Kirsten Jørgens, en gammel encke qvinde,
inderste i Roested bye. Døde af alderdom
og svaghed og effterlod sig en taabelig og
elendig pige, hvilcken, omendskiønt hun er
omtrent 23 aar gammel, har dog neppe menniskelig sands.

D. 4. aprilis.
[712]
Johan [rettet fra: Christen, plads afsat til
efternavn], en tambour ved land militien
ved hr. capitain Muntis compagnie. Var et
ungt menniske og effter 8te dagis hidsig
svaghed og brystsyge døde paaske afften d.
31. martij, effter at hand 2 dage tilforn var
blefven beredt.
D. 17. aprilis.
[713]
Niels Pedersen, en boemand af Roested,
ægteføed i Kindertoft anno 1662 af Peder
Nielsen Skoufoged og Anne Christens daat
ter. Faderen døde ham fra i hans alders
første aar. Blef derpaa sent til Jylland til
hans moders fader, hvor hand forblef til
hans alders 13. aar. Kom saa igien her til
landet, og effter at hand nogle aar hafde
tient hos fremmede og hans egne beslæg
tede, kom i ægteskab med en skippers encke,
som da boede i Siersted, ved nafn Karen
Jacobs daatter, som ofverlefvede hans død.
Fæstede derpaa en gaard i Hellemagle, hvor
de boede i 2 aar. Kom siden effter til den
gaard i Roested, hvor de boede til hans død
i 34 aar. Hans ægteskab med bemelte hans
huustru vared i 36 aar, og aflede med
hende 3 sønner og 1 daatter, som alle lefver
og ere giffte, undtagen den yngste søn, som
skal hafve gaarden effter hans død. D. 6.
aprilis maatte hand gaae til sengs ofvervunden af trangbrystighed og sting i den ene
side. Blef beredt d. 11. ejusdem og døde
samme dag om eftermiddagen kl. omtrent
4. Gammel hen ved 63 aar. Var en sandrue
og adstadig mand effter gammel viis og
skick.
Udlofvet til kircken 3 mk.
Dominica 3. post paschatos
(d. 22. aprilis).
[714]
Anne Marie, et spæt barn af Roested,

ægteføed ibidem af Peiter Schach, muurmester og sognefoged, og hans huustrue
Kirsten Laurids daatter. Døde effter en 3
dagis svaghed gammel omtrent 24 uger.
Udlofvet til kircken 24 ß.

D. 2. maij, da her var en
maanets prædicken.
[715]
Anne, et barn ægteføed i Bøstrup af
Hans Albretsen, huusmand ibidem (som om
trent for et aar siden døde) og Kirsten Albrets daatter. Var stedse hiemme. Blef om
sider syg og effter nogle faae ugers sygdom
døde. Var gammel omtrent 8 aar.
Dominica 6. post trinitatis
(13. maij).
[716]
Albret, et barn ægteføed i Bøstrup af
Hans Albretsen, huusmand ibidem, og Kir
sten Albrets datter. Var et tvilling barn med
det barn Anne, som kort tilforn, d. 2. maij
blef begrafven, og var gamel omtrent 8 aar.
D. 17. maij.
[717]
Karen Oluf daatter, en gifft kone fra
Roested, nemlig Peder Smids huustrue ibi
dem. [Plads afsat til biografi.]

Feria 3. pentecostes (d. 22. maij). [718]
Karen Hans daatter, en gammel encke
qvinde af Sørbyemagle, salig Just Hansens
effterlefverske. [Plads afsat til biografi.]

Dominica 1. post trinitatis
(d. 3. junij).
[719]
Maren Christens daatter, en gammel
encke qvinde af Sørbyemagle, ægteføed i
Harresløf i Elbye sogn i Fyensland anno
1653. Kom med sine forældre i hendis al
ders 6. aar her til landet (da de svenske var
falden ind i Fyen) og blef antagen af hendis
farbroder, som da boede i Bøstrup, og siden
ud at tiene, og effter nogle aars tieniste her
i Sørbyemagle, kom i ægteskab med Jens
Pedersen, boemand her ibidem. Lefvede i
ægteskab med ham i 37 aar. Aflede med
ham 2 sønner og 5 døttre, af hvilcke den 1.
søn (som nu beboer samme gaard effter fa
deren) og de 3 døttre igien lefver. Effter
hendis mands død, blef hun siddendis i gaar-
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den hos hendis søn i 7 aar og døde der omsi
der effter 3 ugers svaghed. Blef bereet pindseafften. Gammel 72 aar.
Udlofvet til kircken 24 ß.

Dominica 12. post trinitatis.
[720]
Henrich, et lidet spæt tvillinge barn, ægte
føed af Nicolai Lange og Marie Jochums
daatter i Præste venge huuset. Var svag fra
sin fødsels tid og døde gammel hen ved 6
uger.

Dominica 16. post trinitatis
(d. 16. septembris).
[721]
Lards Olesen, en gammel, fattig mand af
Bøstrup, [Plads afsat til biografi.}

D. 10. octobris (da her var onsdags
prædicken).
[722]
Inger Hans daatter, ægteføed i Bøstrup
af Hans Hansen, gaardmand ibidem, og Kir
sten Hans daatter anno 1712. Var stedse
hiemme hos forældrene, som holt hende
icke allene flittig til skole, men endog til
anden huusgierning. Sidst afvigte søndags
8te dage, d. 30. septembris, fant hun sig
noget upasselig, men maatte dog mandag,
tiisdagen og onsdagen derpaa kiøre med
møg-vogne, hvorved hun omsider saaledis
blef ofvervunden, at hun maatte gaae til
sengs og døde saa d. 8. octobris. Gammel
omtrent 13 aar og 5 maaneder.
Udlofvet til kircken [intet beløb anført}.
Dominica post nativitatis Domini. [723]
Knud, et utidigt foster, ægteføed af Jens
Christensen, gaardmand i Roested, og Ka
ren Peders daatter. Blef lefvendis føed d. 2.
jule dag og formedelst dets svaghed strax
døbt af jordemoderen og døde saa dagen
der effter.

Anno 1726.
Festo epiphanias (d. 6. janvarij).
[724]
Kirstene Magrete, en pige fra Roested,
ægteføed i Haldagergaarde af Niels Hansen
og Kirsten Anders daatter. Hendis fader
døde hende fra, da hun endnu var liden, og
hendis moder kom igien i ægteskab med

den mand, som endnu lefver nafnlig Peder
Jensen. Kom siden til Vinstrup at boe. Der
fra sidst til Roested, hvor de endnu har en
gaard i feste. Paa begge steder var deris
ermelte afdøde daatter stedse hos dem und
tagen 1 aar, da hun tiente Peter Schach i
Schouse. Var sidst hos hendis forældre i
Roested, hvor hun omsider blef syg d. 22.
decembris sidst afvigte af sting for brysted
og døde d. 5. janvarij. Gammel hen ved 22
aar.
Ulofvet til kircken 3 mk.
Dominica 1. post epiphanias
(d. 13. janvarij).
[725]
Søren Jensen, en gammel mand fra Bø
strup, ægteføed. Kom først til gaard her i
Sørbyemagle og i ægteskab med Sidsel Hans
daatter. Ofvergaf siden gaarden og fick et
huus i Bøstrup, hvor hans huustrue døde
forleden aar. Ofverloed siden huuset til hans
sviger søn Mads Andersen, efterat hand
hafde gifvet ham sin daatter med et skicke
lig bryllup og effterlod dem huuset i god
stand med temmelig god boehafve, men
hafde ickun liden tack af dem derfore, i det
de lod ham begrafve paa fattig viis og skick
uden sang, klang og prædicken. Gammel
ofver 60 aar.

Eodem die.
[726]
Bodild Lards daatter, en gammel fattig
qvindmenniske, som var meget usel og ski
denfærdig (hvorfore hun blef kaldet Sorte
Bodild). Hafde ingen tid været i ægteskab,
men hafde dog faaed et par uægte børn.
Var helles et got stackel, villig til det hun
kunde giøre, i sær til at lugge i hafver. Blef
omsider syg og døde her i Sørbyemagle.
Gamel omtrent 60 aar.
Dominica 3. post epiphanias
(d. 27. janvarij).
[727]
Christen, et lidet barn af Roested, ægte
føed af Hans Christensen, gaardmand ibi
dem, Kirsten Hans daatter. Effter en kort
tid svaghed døde omsider gammel omtrent
21 uger.
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D. 18. februarij.
[728]
Peder Marchusen, en gaardmand i Roe
sted, ægteføed i Lille-Walbye anno 1665 af
Marius Jensen og Bodild Jens daatter. I
hans alders 3. aar kom han til hans faster i
Torpe og var hos hende i 6 aar, hvor hand
blef holden i skole. Kom siden der effter til
hans forældre og blef hos dem intil 1707,
da hand fick den gaard i Roested i feste,
hvor hand siden boede og paa det sidste
døde. Kom i ægteskab med encken i samme
gaard ved nafn Maren Peders daatter. I
samme ægteskab, som varede 16 aar, aflede
6 børn, af hvilcke 1 søn og 2 døttre igienlefver. Anden gang kom i ægteskab med
Niels Andersens daatter i Harrested ved nafn
Karen Niels daatter, som ofverlefvede hans
død. Aflede med hende en daatter, som
endnu lefver. Samme ægteskab var ickun
til liden glæde for dem begge, thi hun hafde
ickun maadelig kierlighed for ham og hans
børn. Hand iligemaade tog dag fra dag af
baade i kræffter og i midler (ordet gick,
at hand hafde sat sine penge paa hans søn,
som hand hafde med den første kone, hvilcken hand holt i Slagelse latinske skole, men
ingen kand blifve ret klog derpaa. Gud veed
alting). Endelig blef hand omsider af en tæ
rende sygdom sengeliggende og siden Hellig
Tre Kongers dag sidst afvigte holt ved sen
gen. Blef berettet d. 11. hujus og døde saa
dagen der effter om afftenen. Gammel 61 og
nogle maaneder.
Udlofvet til kircken 3 mk.
Dominica sexagesima
(d. 24. februarij).
[729]
Anders Christensen, en ung karl fra Roe
sted, ægteføed sammesteds af Christen An
dersen (som forhen er død) og Maren An
ders daatter (som endnu lefver). Effter hans
faders død kom hans moder atter i ægte
skab med Jens Marchusen, der endnu lefver
og er kirkeværger, der tillige viisde sig for
ham og hans andre sødskende en god og
christelig stiffafder. Hos disse hans forældre
blef hand hiemme til hans alders 19. aar,
da hand kom tieniste hos Lards Gaardmand
i Roested og tiente ham i et aar. Der effter
gaf hand sig atter i tieniste hos hans svoge

Jens Olesen, gaardmand ibidem. Effter et
aars forløf kom hand atter til sine forældre
og blef hos dem, til hand der døde. Blef syg
ved jule tider. Berettet d. 11. hujus og døde
den 20. ejusdem om morgenen klocken 8.
Gammel 27 aar 7 maaneder og nogle dage.
Var enfoldig i hans adfærd, hafde en vanske
lig udmæle, var tungnemmet til hvad hand
skulde lære. Dog der hos gudelig, ædruelig,
adstadig og alvorlig til hvad gierning hand
skulde giøre.
Udlofvet til kircken 24 ß.
Eodem die.
[730]
Sibille, et lidet tvillinge barn, ægteføed
af Nicolai Lange og Marie Jochums daatter
i Præstevenge huuset. Døde effter en 8te
dagis svaghed. Gammel 7 maaneder 2 uger
og nogle dage.
Dominica reminiscere
(d. 17. martij).
[731]
Anne Christens daatter, salige Jens Mi
chelsens encke af Sørbyemagle, ægteføed
paa Stisnes i Maglebye sogn anno 1662 af
Christen Madsen og Anne Christens. Var
hiemme hos hendis forældre til hendis al
ders 14. aar. Kom saa ud at tiene hos frem
mede paa adskillige steder. Tiente sidst her
i præstegaarden hos hr. Mads Prom og effter
hans død hos hr. Ifver Munch. Kom der paa
i ægteskab med Jens Michelsen, som 2 aar
der effter fick en gaard i feste her i Sørbye
magle bye. Lefvede i ægteskab med ham i
24 aar og aflede 1 søn og 2 døttre, som
alle endnu lefver. Effter hendis mands død
holt hun sig op her og der til huuse hos
fremmede, intil hun sidst var til huuse hos
hendis egen søn Erich Jensen, gaardmand
her [z] byen, hvor hun omsider blef syg til
døden. Bereedt og døde d. 14. martij sidst
afvigte. Gammel omtrent 64.
Udlofvet til kircken 24 ß.

Feria 3. paschatos (d. 23. aprilis). [732]
Berrete, et barn ægteføed i Roested af
Peder Rasmussen Smid og Karen Olufs
daatter. Da det effter ermelte moderens
død kom under stifmoders hender, fick det
ickun slet forflegning. Blef syg af tarmeløb
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og døde omsider omtrent 2 aar gammel
mindre 1 maaned.
Dominica 4 post pascha
(d. 19. maij).
[733]
Hans, et lidet barn af Sørbyemagle, ægte
føed af Morten Pedersen, inderste ibidem,
og hans huustrue Bente Lards daatter. Eff
ter nogle ugers indvortis svaghed døde om
sider. Gammel 2 aar mindre 2 maaneder
omtrent.

Dominica trinitatis (d. 16. junij).
[734]
Peder, et spædt barn. [Plads afsat til sæd
vanlig omtale].
Dominica 2. post trinitatis
(d. 23. junij).
[735]
Anne, et lidet barn, ægteføed i Roested af
Peder Christensen og Anne Niels daatter.
Effter en 8te dagis svaghed døde gammel 1
aar mindre nogle uger.

Festo visitationis Mariæ
(d. 2. julij).
[736]
Lards, et spædt barn, ægteføed i Roested
af Peiter Schach, muurmester og sogne
foged, og Kirsten Lards daatter. Gammel
omtrent 11 uger.

Dominica 7. post trinitatis
(d. 4. augusti).
[737]
Bodild Niels daatter, en gifft kone fra
Roested, ægteføed Tydelse i Sordrup sogn
af Niel Andersen og Johanne Peders daatter
(gaardfolck i fornefnte Tydelse og endnu
begge i liifve). Var hiemme hos forældrene
til hendis alders 22., da hun kom i ægteskab
med hendis nu efterlefvende encke-mand
Jens Olesen, gaardmand i Roested. Aflede
med ham en søn, som endnu lefver, og da
hun effter samme deris søns fødsel var
kommen op igien af hendis barselseng, blef
hun kort der effter svag til og fra. Omsider
ganske sengeliggende af bryst syge og hierteklemmelse. Beredt d. 24. julij. Døde d. 31.
ejusdem. Gammel 23 aar og 2 maaneder.
Udlofvet til [kircken] 3 mk.

Dominica 13. post trinitatis
(d. 15. septembris).
[738]
Anne, et spædt barn fra Roested, ægte
føed af Lards Nielsen, gaardmand ibidem,
og Maren Rasmus daatter. Var svag en
2 a 3 dage og døde gammel omtrent 4 uger.
Dominica 19. post trinitatis
(d. 27. octobris).
[739]
Maren Christens, en gammel qvinde fra
Roested, inderste hos Lards Jensen Møller.
Hendis mand ved nafn Christen, cognomento Portner, ligger i Slagelse hospitals
og nyder der beneficia.

Dominica 21. post trinitatis
(d. 10. novembris).
[740]
Anne, en liden pige af Sørbyemagle, ægte
føed af Jacob Pedersen, gaardmand ibidem,
og Maren Hans daatter. Syg en 14 dagis tid
og døde omsider gammel 9 aar og 4 maa
neder.

Dominica 3. adventus
(d. 15. decembris).
[741]
Jørgen Hul, en gammel udlefvet fattig
mand af Roested, føed i Flenstoft. Kom
strax ud at tiene, da hand var saa stor, at
hand kunde kiøre plou. Hafde siden gaard
i Vollerup i 20 aar. Der effter et huus i Bø
strup i 12 aar. Var sidst til huuse i Roested,
til hand døde. Hafde 2 gange været gifft
sidst med Anne Oluf daatter, som ofverlefvede ham. Døde af alderdom og svaghed.
Gammel omtrent 84 aar.
Feria 2. nativitatis Christi
(d. 27. decembris).
[742]
Ellen, et spædt barn ægteføed i Bøstrup
af Anders Pedersen (cognomento Tyrchenfenger) og Inger Jens daatter. Døde meget
hastig. Moderen var gaaed til Schielschiør
og var borte en nat og dag. Imidlertid var
barnet maaskee af mangel for patte og an
den tilsiun kommen i en sterck graad og
døde saa bort derudi om natten. Der sagdis
og faderen i alt dette formedelst utaalmodighed hafde handlet noget ilde med barnet,
men mand icke kundet hafve nogen tilstreckelig vished der om. Deus novit omnia. Var
gammel omtrent 5 maaneder.
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Anno 1727.

Dominica palmarum (d. 6. april).
[743]
Hanna Anders daatter, en encke-qvinde
af Bøstrup, ægteføed i Roested af Anders
Jensen og Sidsel Hans daatter. Effter at
hun i nogle aar hafde tient hos fremmede,
kom 1. i ægteskab med Peder Pedersen og
boede med ham i Aas paa Nesbyeholm
gods i 11 aar. 2. gang i ægteskab med Pe
der Olesen og boede med ham i en gaard i
Bøstrup i 26 aar (samme Peder Olesen vel
tede med et læs høe ved Vorrebye-brov,
saa at læsset falt paa ham, og hand blef
qvalt der under). Hafde aflet med bemelte
hendis 2 mænd 9 børn, men 3 allene effterlefver nemlig 2 sønner, af hvilcke den ene
har faderens gaard i Bøstrup, den anden er
land-dragoun, og 1 daatter, som er skrøbe
lig og meget incommoderet af rystelse. Eff
ter hendis sidste mands død lefvede hun
encke i 10 aar og var til huuse hos hendis
søn Envold Pedersen, som beboede faderens
gaard i Bøstrup, hvor hun omsider blef
svag. Var sengeliggende allene i 8te dage.
Blef beret d. 31. martij. Døde dagen der
effter d. 1. april. Gammel omtrent 73 aar
og 6 maaneder.
Udlofvet til kircken 3 mk.
Eodem die.
[744]
Maren, et spædt barn af Sørbyemagle,
ægteføed af Christopher Jensen, gaardmand
ibidem, og Malene Jochums daatter. Var
allene svag i 2 dage og døde gammel 2 uger
og 6 dage.

Dominica 2. post paschatos
(d. 27. aprilis).
[745]
Jens Hansen, en gammel mand af Sørbye
magle, ægteføed i Bøstrup af Hans Jensen
og Bodild Hans daatter anno 1652. Var
hiemme hos [Joreldrene] til hand var 12 aar
gammel. Gick siden lidet i Slagelse latinske
skole, saa hand hafde lært at læse og at
skrifve, ja, endog noget latin (som dog var
ickun lidet og omsider blef til slet intet).
Der paa gaf hand sig ud at tiene og tiente
Mads Hansen i Lorup i 7 aar. Kom der
effter i ægteskab med Sidsel Ibs daatter.
Beboede 2 gaarde i Bøstrup, en effter den

anden i 16 aar. Kom omsider i et fæste
huus ibidem og boede der i 24 aar, og da
hans huustrue døde ofvergaf hand huuset
til hans daatter og hendis mand, og foruden
denne daatter hafde hand med hans huustru
endnu 3 sønner lefvende, der alle 3 hafde
hafft hver sin gaard her i Sørbyemagle (af
hvilcke en allene endnu er ved sin gaard,
de andre 2 ere satte fra deris gaarder) men
disse hans børn giorde ham dog ickun lidet
got, saa at hand omsider i hans alderdom
leed meget ont formedelst armod og skrøbe
lighed. Blef omsider svag og døde d. 21. apri
lis sidst afvigte. Gammel omtrent 75 aar.
Var en gudfrygtig og ærlig stackels mand,
sagtmodig i hans forhold og taalmodig i
hans modgang og forvente en salig omskifftelse.

Eodem die.
[746]
Maren Simons daatter (cognomento
Fyen) fra Roested, ægteføed i Fyen anno
1651 af Simon Jørgensen og Karen Peders
daatter. Da hun var blefven saa stor, at hun
kunde tiene, kom [hun] her til landet, og
effter at hun i nogle aar hafde tient paa ad
skillige steder, kom i ægteskab 1. med An
ders Pedersen i Stillinge, 2. gang med Ma
rius Hansen i Bøstrup, 3. gang Lards Han
sen i Roested. Siden har hun siddet hen i
enckestand i Roested, hvor hun omsider af
alderdom og svaghed døde anno ætatis 76.
Effterlod sig dog saa meget, at hun skicke
lig blef begrafvet for.
Udlofvet til kircken 24 ß.
Dominica 6. post trinitatis
(d. 20. julij).
[747]
Peder, et spædt barn af Rappenborg
huus, ægteføed ibidem af Jep Pedersen og
Maren Niels daatter. Gammel 5 uger og
nogle dage.
Dominica 7. post trinitatis
(d. 27. julij).
[748]
Johanna Hans daatter, en qvinde af Sør
byemagle, ægteføed i Bøstrup af Hans Pe
dersen, gaardmand ibidem (som forhen ved
døden er afgangen) og Maren Olufs daatter
(som endnu lefver). Var hiemme hos for-
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ældrene til hendis alders 16. aar. Kom saa
ud at tiene, og effter nogle aars tieniste kom
i ægteskab med Jørgen Nielsen og blef ægte
vied med ham i forrige aar d. 10. novem
bris. Og da det nu omsider var kommen
med hende i hendis frugtsommelig stand til
fødselens tid, gick det hende ganske haardelig. Effter 4 dagis megen smerte og vaande
blef hendis foster, som da var død, tagen
fra hende i 3 a 4 stycker. Døde saa den 5.
dag der effter. Gammel omtrent 25 aar.

Dominica 16. post trinitatis
(d. 28. septembris).
[752]
Anne Sørens daatter, ægteføed i Jylland.
Først i ægteskab med Peder Pofvelsen, en
huusmand i Bøstrup. Lefvede med ham et
christelig og kierlig ægteskab. Effter hans
død gaf hun sig atter i hendis alderdom i
ægteskab med Ole Hansen, som var et ung
ufornufftig menniske, der lefvede ilde med
hende, og da hun døde, lod hende begrafve
paa fattig viis og maade.

D. 31. julij.
[749]
Anne, et barn af Sørbyemagle, ægteføed
ibidem af Peder Justensen Inderste og Marie
Hans daatter. Effter langvarig sygdom døde
omsider gammel 5 aar og 3 maaneder.

Eodem die.
[753]
Anne, et lidet barn af Sørbyemagle, ægte
føed af Jacob Pedersen og Karen Hans
daatter. Blef syg af opkastelse og effter
nogle dagis svaghed døde gammel 8 maane
der og nogle dage.

D. 17. augusti, dominica 10. post
trinitatis.
[750]
Jens Hansen (cogno/nen/o Soldat) en
gammel, udlefvet og elendig betlere i Sør
byemagle. Hafde været soldat i den forrige
skonske krig, og da hand formedelst alder
dom og skrøbelighed var blefven aftacket,
har hand siden den tid opholdet sig her i
Sørbyemagle bye, hvor hand lefvede af al
misse i kummerlig tilstand, indtil hand om
sider døde af alderdom og svaghed. Effter
hans egen sigelse skal hand hafve været
ofver 90 aar gammel.

Dominica 14. post trinitatis
(d. 14. septembris).
[751]
Maren Henrichs daatter, en gifft kone fra
Roested, ægteføed i Sørbyemagle af Hen
rich Pedersen og Johanne Justes daatter
(begge nu døde). Blef hiemme hos hendis
forældre til hendis alders 17. aar, og effter
at hun i nogle aar hafde tient hos fremmede
her i sognet, kom hun i ægteskab med
Christen Madsen Land-dragoun. Aflede med
ham et døe-føed barn, hvilcket og blef hen
dis død, thi samme dag, da hun blev forløst,
døde hun gammel 24 aar og nogle faae
maaneder.
Udlofvet til kircken 24 ß.

Dominica 17. post trinitatis
(d. 5. octobris).
[754]
Anne Christens daatter (sergiant Carl
Bergens huustrue) ægteføed i Jylland af
Christen Lardsen og Anne Simons daatter.
Da hun var 12 aar gammel, kom hun ud at
tiene, 1. i Jylland, siden i Christiania i Nor
ge, sidst i Kiøbenhafn, hvor hun kom i ægte
skab med hendis nu effterladte enckemand
sergiant Carl Bergen (som er en catholich,
har sin afskeed og nyder naadsens penge).
Med ham lefvede hun i ægteskab i 37 aar.
Aflede 5 sønner og 3 døttre, hvor af 2 søn
ner allene endnu lefver. Hun hafde paa et
aars tid hafft et svag bryst, som blef stedse
siettere og siettere, indtil hun omsider d.
2. octobris døde der af. Gammel omtrent
60 aar.
Udlofvet til kircken 1 mk 8 ß.
Die 21. octobris [Dom. 19
udraderet}.
[755]
Jørgen Madsen Skoufoget af Engelstrup
huus, ægteføed i Landbyetorp af Mads Jør
gensen og Mette Niels daatter Brøde. Var
hiemme til hans alders 19. aar, og effter et
aars tieniste hos jægermester Barnevits kom
til Kiøbenhafn, hvor hand lærte og brugte
tømmermands handverck i nogle aar, og
imidlertid kom i ægteskab med hans nu eff
terlefvende encke Johanne Christens daat-
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ter. Anno 1723 kom hand her ud og blef
skoufoget og fra den tid boede i Engelstrup
huus, intil hand der døde. I hans ægteskab
hafde hand aflet 6 børn, hvor af 1 søn og 1
1 daatter allene endnu lefver. Var beladt
med svinnsot sygdom, der tog jo mere og
mere ofverhand. Blef beret d. 12. octobris.
Døde d. 13. ejusdem. Gammel 36 aar 7
maaneder og 9 dage. Var en god, ærlig og
trofast mand, en Nathanael, i hvilcken der
icke var svig.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Dominica 22. post trinitatis
(d. [9. novembris]).
[756]
Else Eylers, en ældgammel bedaget
qvinde, som lenge hafde opholdet sig her i
sognene i megen armod, intil hun omsider i
hendis høye alderdom og elendig svaghed
døde. Der sagdis, at hun skulde være ofver
100 aar gammel.
Anno 1728.
Dominica 2. post paschatos.
[757]
Pofvel, et barn af Sørbyemagle bye, ægte
føed af Erich Jensen, gaardmand ibidem,
og Sara Pofvels daatter. Effter nogle ugers
svaghed døde omsider gammel 2 aar 7
maaneder og nogle uger.
Lofvet til kircken 1 mk.

D. 24. aprilis.
[758]
Svend Pedersen, en huusmand af Bøstrup
(som boede i det der præstegaarden tilhø
rende huus). Ægteføed i Lillerød anno 1671
af Peder Madsen og Maren Jens daatter.
Blef hos hans forældre til hand var 12 aar
gammel. Gaf sig siden ud at tiene. Slog sig
der paa til krigs væsenet og var der ved udi
28 aar. Siden effter boede hand først i
Stenstrup, siden i Slagelse, sidst i Bøstrup,
hvor hand og døde. Var 2de gange i ægte
skab, 1. med Bodild Hans daatter. Aflede
med hende en søn, som endnu lefver. 2den
gang med en encke qvinde Maren [åben
plads} som ofverlefvede hans død. Hand
blef syg af brystsyge. Laae ved sengen en 14
dagis tid. Blef berettet og døde i hans alders
57. aar. Var en christelig vel opliust mand,

ædrue, flittig og vinskibelig i hans forhold,
oprigtig og trofast i hans omgiengelse.
Lofvet til kircken 3 mk.
D. 18. junij.
[759]
Mads, uægte-føed af Inger Eylers daatter
(inderste hos Frands Pedersen, gaardmand
i Sørbyemagle). Blef syg af svinsot. Tæredis
tid effter anden bort, indtil hand omsider
døde gammel 11 aar og lidet ofver.
D. 18. augusti.
[760]
Anne Matthis daatter (Ole Hansens, cognomento Knochs huustrue) ægteføed i Sør
byemagle af Matthis Christensen og Maren
Hans daatter. Kom i ægteskab med hendis
effterlefvende mand Ole Hansen, cognomento Knoch. Boede først med ham i en
festegaard her i Sørbyemagle, hvilcken
gaard de siden formedelst fattigdom maatte
afstaae og sade saa inderster her i byen.
Hun blef omsider ynckelig syg af vattersaat,
og da der paa det sidste brast hul paa den
ene side, hvor der flød en stor deel vand ud,
fulte hendis død strax der paa. Hun effterlod sig 2 sønner og 1 daatter. Var gammel
omtrent 46 aar.
D. 25. augusti.
[761]
Dorethe Just daatter (Anders Nielsens
Huusmands huustrue af Sørbymagle), ægte
føed ibidem af Just Hansen og Maren Hans
daatter. Kom i ægteskab med hendis ermelte effterlefvende mand Anders Nielsen.
Aflede med ham endeel børn og døde om
sider omtrent 50 aar gammel.

D. 15. septembris, da her var
maanets prædicken.
[762]
Jens, et barn fra Bøstrup, ægteføed ibi
dem af Anders Pedersen Huusmand og In
ger Jens daatter. Effter nogle dagis svaghed
døde omsider. Gamel 1 aar mindre 1 maaned omtrent.
Dominica 18. post trinitatis
(d. 26. septembris).
[763]
Maren, en pige af Bøstrup, ægteføed i
Engelstrup huus af Rasmus Michelsen og
Birgitte Hans daatter. Var hiemme hos for-
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ældrene, indtil de flyttede fra ermelte En
gelstrup huus. Siden effter kom barnet til
hendis faster, som var gamle Niels Hansens
huustrue, hvor hun forblef, indtil hun om
sider blef syg af den ved disse tider gras
serende svaghed, og effter nogle ugers svag
hed døde. Gammel omtrent 16 aar.

Festo Michaelis.
[764]
Karen, uægte-føed af Sidsel Christens
daatter, som blef besofvet af en land-dragoun ved nafn Ole Holst (som tiente her
præstegaarden). Barnet var føed d. 25. sep
tembris. Blef døbt d. 26. ejusdem og døde
saa samme aften 2 dage gammel.
Dominica 20. post trinitatis
(d. 10. octobris).
[765]
Anne Cathrine, et spæt barn ægteføed i
Sørbyemagle af Erich Jensen og Sara Pofvels daatter (gaardfolck ibidem) Effter nogle
ugers svaghed døde gammel 3 maaneder og
nogle uger.

D. 24. novembris.
[766]
Hans, uægte føed af Magrete Hans daat
ter. Barnet var aflet og føed i Schielschiør,
hvor moderen og hafde udstaaed kirkens
disciplin. Siden effter flyttede moderen med
barnet til Roested, hvor barnet døde, ime
dens moderen tiente Mette Jacobs ibidem.
Gammel omtrent 1 aar.
Dominica 1. adventus.
[767]
Peder, et uægte barn fra Bøstrup, føed
af Ellen (som self var et uægte føed qvindemenniske). Var lidet ofver 1 aar gammel.

Anno 1729.
Dominica 5. post epiphanias
(d. 6. februarij).
[768]
Niels Hansen (cognomento Unge ad differentiam alius viri ejusdem nominis in eadem urbe), en gaardmand af Bøstrup,
ægteføed ibidem af Hans Pedersen og Birte
Niels daatter. Blef saa lenge hiemme hos
hans forældre, indtil hand omsider fick den
gaard i fæste, som hand beboede indtil hans
døds dag. Kom derpaa i ægteskab med hans

nu effterladte encke Maren Jørgens daatter,
hvilcket ægteskab varede i 29 aar, da de
aflede tilsammen 8 sønner og 1 daatter,
hvor af de 3 sønner forhen ere døde. Hand
hafde paa nogle aar været svag, som det
siuntis af svinsot. Omsider blef hand senge
liggende i høstens tid forleden aar og blef
saa stedse ved sengen, hvor hand engang
blef berettet, intil hand omsider i fredags
sidst afvigte gammel 59 aar mindre nogle
maaneder. Var en modig og nærig mand,
dyr med hvad hand skulde sælge, knap
med hvad [hand] skulde udgifve. Vilde
gierne være med i alle selskaber og hafve
haand med alle sager.
Udlofvet til kircken 3 mk.
Dominica qvinqvagesima
(d. 27. februarij).
[769]
Hans Sejer, et spædt barn af Roested,
ægteføed af Peiter Schach (muurmester,
sognefoged og gaardmand ibidem) og Kir
stine Lards daatter. Var svag fra sin fød
sel og døde omsider 12 dage gammel.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Eodem die.
[770]
Maren Hans daatter, et døf og dum
qvinde-menniske, føed i Bøstrup, som aid
sin tid hafde været i saadan elendig tilstand,
saa hun icke nogen tid hafde været til Guds
bord. Hafde dog en par gange ladet sig
besofve. Døde omsider gammel omtrent hen
ved 60 aar.
Dominica invocavit (d. 6. martij). [771]
Johanna Cathrine, et spæt barn fra Hvile
bierg huus, ægteføed [af] Peder Jacob Dan
holm og Sophie Peders daatter, huusfolck
ibidem. Blef døbt den ene søndag og begraf
ven den neste søndag der effter.

D. 9. aprilis.
[772]
Maren Anders daatter (Jens Marchusens),
en gifft kone af Roested, ægteføed i Harre
sted i Slustrup sogn af Anders Jensen og
Anne Peders daatter. Blef hiemme hos hen
dis forældre intil hun kom i ægteskab 1.
med Ole Hansen og kom med ham til den
gaard i Roested, hvor hun omsider døde
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udi. Samme ægteskab varede allene 3 aar,
da de icke aflede noget barn tilsammen. 2.
gang i ægteskab med Christen Andersen.
Dette ægteskab varede i 24 aar, og aflede
de tilsammen 12 børn, af hvilke 3 sønner og
1 daatter endnu lefver. 3. gang i ægteskab
med hendis nu effterlefvende encke-mand
Jens Marchusen Boemand i samme gaard og
kirckeværger her ved Sørbyemagle. Samme
ægteskab varede i 23 aar og der ofver, men
aflede ingen børn med ham. Paa en 3 aars
tid hafde hun været svag og skrøbelig, intil
hun omsider ofvervunden af alderdom og
svaghed døde gammel omtrent 70 aar.
Udlofvet til kircken 3 mk.
D. 10. maij.
[773]
Peiter Schach, muurmester, sognefoged
og gaardmand i Roested, ægteføed i Røye i
Bachendrup sogn anno 1687 af Greges
Schach Rytter og Malene Simons daatter.
Blef hiemme hos hans forældre til hans
alders 14 aar og imidlertid oplært i børne
lærdommen og skrifven. Gaf sig siden i lære
1. hos Peder Muumester i Flachebierg, siden
hos Claus Bartramsen i Slagelse. Effter ud
stande lære tog hand til sin moder og søstere, som da boede her i Sørbyemagle bye.
Boede siden i Grønholte huus 6 aar. (Samme
huus med et venge fantis da imellem Hvilebierg- og Rappenborg-venger, som hørte
raadmand Peder Jensen i Slagelse til og for
en 3 aars tid siden afbrente og siden den tid
endnu icke opbygt). Kom der fra igien her
til byen og beboede her en fæstegaard i 3
aar. Ofver gaf siden samme gaard og begaf
sig til Slagelse. Kom saa i ægteskab med
Lards Møllers daatter af Gudoms mølle
Kirsten Lards daatter. Boede med hende
først 3 aar i Slagelse, siden 4 aar i Schouse,
sidst 5 aar i en fæste-gaard i Roested, hvor
hand og døde. Samme ægteskab varede i 12
aar. Aflede med hende 6 sønner og 2 døttre,
hvor af 3 sønner allene nu lefver. Blef syg
d. 27. aprilis. Døde d. 4. maij, som var
8tende dagen efter om afftenen (Der kom
bud effter mig samme afften, at hand vilde
berettis, og omendskiønt ieg i største hast
kom der, saa var hand dog død, da ieg
kom). Gammel omtrent 42 aar. Hans huu

strue døde 3. dagen effter og blefve begge
en dag begrafen.
Eodem die.
[774]
Kirsten Lards daatter (salig Peiter
Schachs) en gifft kone af Roested, ægteføed
i Gudoms mølle af Lars Christensen Møller
og Maren Jacobs daatter. Var stedse hiemme
hos forældrene (undtagen et eniste aar, som
hun tiente hos Knud Nielsen priviligeret
vershuus mand i Soer) intil hun kom i ægte
skab med nest foranmelte Peiter Schach
Muurmester. Boede med ham i Slagelse i
3 aar, i Schousøe 4 aar, i Roested 5 aar.
Aflede i 12 aars ægteskab 6 sønner og 2
døttre, hvor af 3 sønner allene effterlefver.
Var syg til og fra i nest afvigte vinter, dog
icke sengeliggende. Endelig da hendis mand
var død og blef hun strax noget upasselig
dagen der effter, som var d. 5. maij. Gick
saa til sengs d. 6. ejusdem og døde saa den
7. derpaa, som var 3die dagen effter hendis
mands død. Blefve saa begge begrafvede
paa en dag nedsatte i en graf og holdet en
liigprædicken ofver. Hun var gamel omtrent
32 aar.
Udlofvet til kircken 3 mk.

D. 3. junij.
[775]
Jens, et barn ægteføed i Sørbyemagle af
Peder Jensen Smid og Karen Anders daat
ter. Fick et slag og døde der af gammel 5
aar 4 maaneder og nogle dage.
Eodem die.
[776]
Jochum, et spæt barn ægteføed i Sørbye
magle af Peder Justensen Inderste og Marie
Hansdaatter. Var mesten aid sin tid svag og
døde omsider gammel 9 maaneder og nogle
dage.
D. 15. junij.
[777]
Johanne Marie Christians daatter, en gifft
kone fra Roested, som tillige med hendis
mand Mads Olesen en aftacket rytter kom
her til sognet ved jule tider, da hun var syg
og hafde store huuler paa sine laar og beene
og døde der af omsider, effter at hun nogle
dage tilforn var blefven beret.
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Dominica 6. post trinitatis
(d. 24. julij).
[778]
Jacob, et lidet barn, ægteføed i Sørbye
magle af Peder Jensen Smid og Karen An
ders daatter. Blef meget hastig syg og døde
inden en dags forløb. Gammel omtrent 3
aar.

D. 21. octobris.
[779]
Hans Hansen, en gaardmand i Bøstrup,
ægteføed ibidem af Hans Pedersen og Kir
sten Niels daatter. Var hiemme hos for
ældrene til hans alders 28. aar. Kom der paa
ud og tiente et aar i Vollerup. Kom igien
hiem til hans forældre. Fick siden den gaaer
i fæste, hvor hand boede til hand død. Gaf
sig i ægteskab med hans effterladte huustrue
Kirsten Hans daatter. Lefvede med hende
35 aar. Aflede tilsammen 11 børn, hvor af
3 sønner og 1 daatter endnu lefver. Hand
hafde paa nogle aar hafft et svag brøst,
og da hand, 8te dage før hand døde, kom
til skade, at en vogn kiørte ofver ham, blef
hans brøst endnu værre, hand self senge
liggende og døde saa 8te dage der effter.
Gammel omtrent 66 aar.
Udlofvet til kircken 3 mk.
Dominica 21. post trinitatis
(d. 6. novembris).
[780]
Jens, et spædt barn, ægteføed i Sørbye
magle af Lard Jensen Gaardmand og Bodild
Mads daatter. Var svag en 3 ugers tid og
døde omsider omtrent 10 uger gammel.
Festo omnium sanctorum
(d. 1. novembris).
[781]
Sidsel Simons daatter af Sørbyemagle en
elendig taabelig pige, som var fader- og
moder-løs og uden sands og forstand. Hun
var sidst til huuse hos Anders Jørgensen,
huusmand her i Sørbyemagle, som nød
til hendis forflegning og underholdning 2
sldl. maanedlig af Kircherup-kilde-blockens
penge. Blef omsider syg og effter en 8te
dagis svaghed døde natten imellem d. 30.
og 31. octobris. Gammel omtrent 23 al 24
aar.

Die 23. novembris.
[782]
Karen Skyttens, et gammel qvinde menniske fra Roested, som ingen tid hafde væ
ret gifft og dog aflet en søn uden ægteskab,
som endnu lefver. Døde omsider i alder
dom, svaghed og fattigdom.

Dominica 1. adventus
(d. 27. novembris).
[783]
Karen, et lidet spædt barn, ægteføed i
Hulbye i Tornborg sogn af Søren Lardsen
og Karen Hans daatter. Blef moderløs en
time effterat det var kommen til verden og
døbt samme dag, da moderen blef begrafven i Tornborg kircke. Dagen der effter tog
mormoderen det med sig her til sognet at
opfostris hos dets moster (som var Niels
Pedersens Huusmands huustrue i Bøstrup)
hvor det og døde samme nat, da det var
kommen der, gammel 3 dage.
Moderen til samme barn var føed og opføed her i byen, hvor hun og omsider blef
gifft fra med ermelte Søren Lardsen og
omendskiønt hun var et got skickelig og
gudfrygtig menniske, saa dog blef hun icke
vel gifft og hafde ickun faae glade dage i
hendis ægtestand. Barnet mormoder lod
samme barn skickelig begrafve med liig-prædicken.
Udlofvet til kircken 24 ß.
D. 23. decembris.
[784]
Kirsten Peders daatter (Anders Hansens
huustrue af Roested) ægteføed i Lorup bye
i Kirkerup sogn af Peder Rasmusen (som
endnu lefver) og Maren Laurids daatter.
Opføed i hendis forældris huus i gudsfrygt
og skickelighed, intil hun i hendis alders 17.
aar blef gifft 1. med Ole Hansen, gaard
mand i Roested, hvilcket ægteskab varede
i 6 aar. Aflede med ham 2 børn, af 1 søn
allene endnu lefver. Anden gang gifft med
Anders Hansen, som ofverlefvede hendis
død, hvilcket ægteskab varede i 17 aar.
Aflede med hannem 7 børn, af hvilcke 3
sønner og 1 daatter endnu lefver. Blef [syg]
d. 12. decembris. Beret natten imellem d.
17. og 18. Døde dagen effter om afftenen
kl. om imellem 5 og 6. Gammel 39 aar og
nogle uger ofver. Hun var en meget christe-
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lig og skickelig qvinde, ærbar, sagtmodig og
tienstagtig i hendis omgiengelse. Lefvede i
et kierligt ægteskab med hendis mand, der
høyelig og bitterlig begræd denne skilsmisse,
og til sidst fick hun et meget christelig og
saligt endeligt.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Anno 1730.
D. 11. janvarij.
[785]
Peder Marchusen, en mand af Sørbye
magle, ægteføed samme steds af Marchus
Pedersen og Karen Sørens daatter. Blef
hiemme i hans forældris huus til hans faders
dødelige afgang. Tiente saa nogle aar i Roe
sted, indtil hand kom i ægteskab med hans
effterlefvende encke Anne Olufs daatter.
Fick en gaard i feste her i byen. Aflede i
samme ægteskab 6 børn, af hvilcke en daat
ter allene effterlefver, som anno 1727 kom
i ægteskab med Niels Christensen, hvilcken
faderen ofverloed sin gaard til, dog saaledis
at hand self vilde raade for gaarden og
svare udgiffterne der af saalenge hand
lefvede. Effter 32 aars ægteskab blef hand
omsider syg og effter 6 dagis sygdom døde
paa den 7vende dag, som var en søndag,
meget sagte og stille bort. Gammel omtrent
72 aar. Var en arbeidsom og flittig mand,
tarfvelig i klæder effter gammel-dags viis.
Holt et fornufftig og stille huus, hialp sig
vel og betalte enhver rigtig, men i det øfrige
paaholden og dyr med hvad hand hafde at
sælge.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Gaardmand (som endnu lefver) og Kirsten
Niels daatter (som for nogle aar siden er
hendøed). Var hiemme hos hans forældre til
hans alders 19. aar. Gaf sig derpaa ud til
fremmede at tiene, først hos regimentsskrifver Lytken paa Pebringe 1 aar, dernest hos
Lards Møller 1 aar i Nyesøe mølle. Blef der
paa enrulleret til land-dragoun, og begaf sig
siden til hans forældre igien og imidlertid
gaf sig atter i skolen for at lære at regne og
skrifve. Endelig fick hand en gaard i fæste
i Roested. Kom der i ægteskab med den der
værende encke Karen Peders daatter, hvilc
ket ægteskab varede i 6 aar og aflede med
hende allene en søn, som forhen er død. Var
til alters d. 1. janvarii. Blef syg d. 13. ejus
dem og døde d. 18. nest effter. Gammel 28
aar 8 maaneder og nogle dage. Var en gud
frygtig ,skickelig og sandrue mand, og som
hand hafde et got nemme og fattelse, saa
lagde hand sig effter adskilligt scilicet at
dreje, sneckre og tømre, at spille paa fiol,
hvilcket hand saa got som hafde lært sig
self, og det som og kand sig til hans roes,
at mand fast aldrig hørte ham at bande.
Udlofvet til kircken 3 mk.
Eodem die.
[788]
Niels, et lidet barn fra Roested, ægteføed
af Jens Olesen Gaardmand og Anne Hans
daatter. Var meget elendig af tarme lob,
som vel og var aarsag til dets død. Var gam
mel 1 aar og omtrent 9 maaneder.

Dominica 2. post epiphanias
(d. 15. janvarij).
[786]
Maren Anders daatter, et barn fra Roe
sted, ægteføed af Anders Hanssen, gaard
mand ibidem, og Kirsten Peders daatter
(som var blefven begrafvet d. 23. decembris
siestafvigte). Var allene svag en 8te dagis tid,
og døde saa gammel 3 aar 9 maaneder og
nogle dage.
Udlofvet til kircken 24 ß.

D. 24. februarij.
[789]
Christian, en liden dreng fra Roested,
ægteføed i Slagelse af Thor Fyrhach (som
var rytter og fick siden afskeed, da hand
med kone og børn flyttede til Roested, hvor
hand formedelst tyfverie blef greben og om
sider hengt ved Slagelse, hvor hans meste
tyfverie var begaaed) og Marie Lisbeth
[åben plads] (som siden den tid stedse har
boed i Roested). Samme barn var syg et half
aar og døde omsider af samme svaghed, da
hand omtrent var 10 aar gammel.

D. 25. janvarij.
[787]
Jens Christensen, en gaardmand i Roe
sted, ægteføed i Bøstrup af Christen Hansen

D. 26. aprilis.
[790]
Anne Olufs daatter, salig Peder Marchusens encke, ægteføed i Sørbyemagle anno
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1667 af Ole Madsen og Magrete Frans
daatter. Var hiemme hos hendis forældre til
hun var 8 aar gammel. Kom saa ud at tiene
hos fremmede og effter nogle aars tieniste
kom i ægteskab med Peder Marchusen,
gaardmand her i Sørbyemagle. Aflede med
ham 6 børn, af hvilcke en daatter allene
ofverlefvede forældrenis død. (Samme daat
ter kom i ægteskab med Niels Christensen,
til hvilcken (tilføjet over linien', hendis) for
ældrene afstoed deris i fæste hafvende gaard
den stund de endnu lefvede. Dog raadde de
gamle self for alting saa lenge de lefvede).
Ermelte Anne Olufs daatter effter hendis
mands Peder Marchusens død lefvede ickun
kort i hendis enckestand nemlig lidet ofver
et fierding aars tid, i hvilcken tid hun for
medelst alderdom og svaghed maatte mestendelen holde sig ved sengen. Blef beret
d. 21. april. Døde dagen der effter. Gam
mel 62 aar 5 maaneder og nogle dage. Var
en ærbar, stille og skickelig qvinde. Effterlod sig god tilstand, og jefnlig svag i de
sidste aaringer.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Eodem die.
[791]
Niels, et spædt barn, ægteføed i Sørbye
magle af Jørgen Nielsen Gaardmand og Kir
stine Christens daatter. Døde effter faa da
gis svaghed. Gammel omtrent 3 uger.

D. 10. maij.
[792]
Anne, et barn af Sørbyemagle, ægteføed
i Tystrup [af] Christian Berger, gaardmand
ibidem og [åben plads]. Barnet hafde fra sin
første ungdom været opføed hos hendis fa
ders forældre Carl Berger, en afdancket
sergiant (som i dette aar hafde gifvet sig fra
den papistiske religion til voris lutterske re
ligion) og Anne Christens daatter, hvor det
omsider døde, som det siuntis, af svinsot.
Gammel omtrent 14 aar.
D. 2. junij.
[793]
Maren Christens daatter, en gammel
encke kone fra Roested. Kom fra Kiøben
hafn her ud for et par aars tid siden. Var
inderster hos Anders Hansen, gaardmand i
Roested, hvor hun effter faae dagis svag

hed døde gammel 2 a 3 tredsidstifve aar
gammel.

Dominica post trinitatis
(d. 11. junij).
[794, 795]
Sidsel, Johanna, 2 søstere fra Bøstrup, ægteføede i Sørbyemagle af Jep Jensen og Anne
[åben plads] daatter (da gaardfolck ibidem,
hvorfra de siden flyttede til Bøstrup, hvor
de siden boede i feste-huus). Ermelte 2 børn
blefve syge af smaackopper og døde der af.
Den ældste, nemlig Sidsel var gammel 6 aar
5 maaneder og omtrent 2 uger. Den yngste
nemlig Johanna var gammel 4 aar 2 maane
der og nogle uger.

D. 15. junij.
[796]
Niels Sørensen, en gifft mand fra Roe
sted og inderste ibidem, ægteføed af Søren
Nielsen og Anne [åben plads] daatter (som
begge endnu sidder inderste i Roested).
Gifft med en pige i Fordrup ved nafn Mar
tha Svends daatter. Døde hastig og som det
siuntis af sprinckler. Gammel omtrent 22
aar.

Festo Johannis Baptistæ
(d. 24. junij).
[797]
Jens, et lidet barn fra Bøstrup, ægteføed
af Peder Justensen og Marie Hans daatter
(som da vare inderster hos Lards Jensen,
gaardmand i Sørbyemagle, hvor fra de siden
flyttede til Bøs trup, hvor de endnu ere in
derster). Barnet hafde smaackopper og siun
tis temmelig frisk der ved, men døde om
sider meget hastig og uformodentlig der af.
Gammel 5 aar og 4 maaneder.
Dominica 11. post trinitatis
(d. 20. augusti).
[798]
Anne, en pige af Sørbyemagle bye, ægte
føed ibidem. Var omsider kommen ud at
tiene. Tiente sidst i Sciørpinge, hvor hun
blef bragt syg fra til hendis forældre her i
byen og døde saa nogle faae dage der effter.
Gammel omtrent 20 aar. Hendis fader var
Anders Nielsen, huusmand i Sørbyemagle,
som endnu lefver, og hendis moder Dorethe
Justis daatter, som nogle aar for hen var
død, da fadderen igien hafde gifvet sig i nye
ægteskab.
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Dominica 15. post trinitatis
(d. 17. septembris).
[799]
Christen, et hiemmedøbt spæt barn fra
Hvilebierg huus, som døde førend det kom
i kircken, ægteføed af Peder Jacob Chri
stensen Danholm og Sophie Peders daatter.

[Overstreget: Udlofvet til kircken 3 mk.
tilføjet i margen med andet blæk:] NB.
Kircken fick intet for klockerne, fordi der
blef ringet for kongen, da liget kom til
kircken.

Dominica 16. post trinitatis
(d. 24. septembris).
[800]
Anne, et barn ægteføed i Sørbyemagle af
Christopher Christensen og Dorethe Hans
daatter, gaardfolck ibidem. Blef syg af hoste
og døde i samme sygdom gammel 2 aar og
omtrent 2 maaneder.

Anno 1731.

D. 17. novembris.
[801]
Anne Hans daatter (gaardmands Jens
Olesens huustru fra Roested) ægteføed i Bø
strup af Hans Hansen, gaardmand ibidem),
som døde forleden aar, og Kirsten Hans
daatter. Var stedse hiemme hos hendis for
ældre, intil hun kom i ægteskab med Jens
Olesen, gaardmand i Roested. Samme ægte
skab varede omtrent i 4 aar. Et barn hafde
hun forhen føed i samme ægteskab, som dø
de, da det var 1 aar og 9 maaneder gammel,
og da hun anden gang skulde i barselseng,
var hun frugtsommelig med mere end et fo
ster. Det første barn blef føed natten imel
lem søndag og mandag sidst afvigte (som var
en søn og kom lefvende til verden). Det an
det barn blef føed natten imellem mandag
og tirsdag nest effter og blef døe-føed, hvor
paa moderen døde en par timer der effter.
Gammel 28 aar og 7 maaneder omtrent.
Hun var hendis effterlefvende mands Jens
Olesens 4. huustrue.

Dominica 2. post epiphanias,
(d. 14. janvarij).
[802]
Kirsten Christens daatter (Matthis Chri
stensens huustrue af Sørbyemagle) ægteføed
i Ølsigmagle ved Kiøge af Christen Ander
sen og Bodild Hemmings daatter. Effter at
hun nogle aar hafde tient hos fremmede,
kom i ægteskab først med Jochum Henrich
Fich corporal. Aflede med ham 2 døttre, af
hvilcke en allene endnu lefver. Anden gang
med hendis nu effterlefvende encke-mand
Matthis Christensen og boede med ham her
i Sørbyemagle, først i en gaard, siden i et
huus. Sidst vare de inderster hos gaardmand
Christopher Jensen, som hafde hendis daat
ter til ægte. Blef omsider syg af brøst syge
og anden alderdoms svaghed. Beredt d. 3.
jule dag. Døde d. 7. janvarii. Gammel om
trent 70 aar.
Udlofvet til kircken 24 ß.
Dominica septuagesima
(d. 21. janvarij).
[803]
Kirsten, et pige barn fra Bøstrup, ægte
føed af Christen Hansen (kircke-værger og
gaardmand ibidem) og Kirsten Niels daat
ter. Var et tvillinge barn. Blef syg først af
smaakopper, siden af hoste og brystsyge og
døde omsider. Gammel omtrent 8 aar.

In nomine Jesu Christi.
Kircherup Kirckis Kircke-bog begynt fra min anckomst her til Sørbyemagle og Kircherup meenigheder
d. 7. novembris anno 1717 og fremdelis continueret af

H. Hansen.

DØDE OCH BEGRAFVEDE I KIRCHERUP
KIRCKE OG KIRCKEGAARD
Anno 1718

D. 15. junij.
[804]
Sidsel lbs daatter, ægteføed af ærlige,
ægte forældre i Halchevad mølle. Var stedse
hos hendis forældre, intil hun kom i ægte
skab første gang med Oluf Jørgensen bo
ende i Flachebierg. Aflede med ham 1 søn.
2. gang i ægteskab med Oluf Hansen, som
først boede i Neblerød, siden i Kircherup.
3. gang i ægteskab med Peder Rasmusen,
gaardmand i Lorup, en god og ærlig mand,
som ofverlefvede hendis død, og lefvede med
hende et ærligt og kierligt ægteskab, som
lod sig best kiende i hendis langvarige svag
hed, thi [hun holt] paa en halftredie aars tid
sengen af en uophørlig hofvet pine og holt
imidlertid ud i en god og gudelig taalmodighed indtil d. 12. junij, da hun, effter at hun
nogle gange i hendis sygdom var blefven
beredt, døde i hendis alders 71. aar. Var en
from, dydig og gudfrygtig danneqvinde.
Dominica 22. post trinitatis,
d. 13. novembris.
[805]
Niels Jørgensen, ægteføed af Jørgen Han
sen, gaardmand i Esholte, og Dorethe Jens
daatter. Var stedse svag og døde omsider
8 maaneder og nogle dage gammel.

Festo 2. nativitatis Christi.
d. 26. decembris.
[806]
Anne Rasmus daatter, en gifft qvinde af
Kircherup, ægteføed i Fyen. Kommen siden
her til landet og nogle aar tient hos adskil
lige fornemme got folck. Derpaa i ægteskab
1. gang med Mads Erichsen. Aflede med

ham 5 børn. 2. gang i ægteskab med Axel
Erichsen, huusmand i Kircherup paa Sla
gelse hospitals goeds, som ofverlefvede hen
dis død. Aflede med ham 1 barn. Var svag
et aars tid for hendis død. Blef beredt og
døde omsider i hendis alders 45. aar.
Anno 1719
Dominica 12. post trinitatis,
d. 27. augusti.
[807]
Berthel Jørgensen, en liden dreng af Es
holte, ægteføed af Jørgen Hansen, gaard
mand ibidem, og Dorethe Jens daatter. Var
gammel 4 aar 9 maaneder og nogle uger.
Eodem die.
[808
Jørgen Jensen, en liden dreng af Esholte,
ægteføed af Jens Madsen, huusmand ibi
dem, Karen Niels daatter. Døde anno æta
tis 3.

Dominica 17. post trinitatis,
d. 1. octobris.
[809]
Johanne [åben plads], en gammel qvinde
af Esholte, ægteføed i Vollerup. Kom ud at
tiene hos fremmede siden hun var 15 aar
gammel. Siden i ægteskab 1. gang med Ras
mus Pedersen, boende i Egisløflille. Aflede
med [ham] 3 børn, alle døde. 2. gang i ægte
skab med Niels Pedersen, gaardmand i Es
holte, som ofverlefvede hendis død. Aflede
ved ham 2 børn, af hvilcke 2 allene effter
lefver. I hendis alderdom forminskedis hen
dis helbred, intil en 8te dage for hendis død,
da hun maatte gaae til sengs. Døde ved
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midnats tide imellem d. 26. og 27. septem
bris. Var gammel omtrent 71 aar.
Dominica 21. post trinitatis,
d. 29. octobris.
[810]
Lards Andersen, en liden dreng af Snogøe
mølle, ægteføed af Anders Jørgensen, møl
ler i Snogøe mølle, og Karen Peders daatter.
Blef holden i skole, hvor hand effter sin al
ders maade vel forfremmedis. Blef d. 17.
octobris bragt syg af skolen af smaa kopper.
Døde d. 22. ejusdem. Gammel 6 aar 9 maa
neder mindre nogle dage.

Eodem die.
[811]
Magrete Elisabeth Ernst daatter, en liden
pige af Kircherup, føed af Ernst [åben plads}
og Anne Magrete Velchens daatter. Mode
ren tillige med dette barn var ved Set. Hans
dags tider nest afvigte flytted til Kircherup
til huuse [/zos] hendis moder Maren Vel
chens (som holt skole den tid i Hans Niel
sens (cognoraento Rytters) stue i Kircherup
bye). Barnet døde af smaakopper. Gammel
2 aar 9 maaneder og nogle dage.

Dominica 23. post trinitatis,
d. 12. novembris.
[812]
Anne Marie Niels daatter, et lidet barn af
Kircherup, ægteføed af Niels Jensen, muurmester i Kircherup, og Maren Niels daatter.
Var lenge svag. Døde d. 10. novembris.
Gammel 2 aar og 14 dage.
Dominica 24. post trinitatis,
d. 19. novembris.
[813]
Et spæt pige barn, ægteføed af Hans Jør
gensen, gaardmand i Kircherup, og Anne
Jens daatter. Samme barn døde, førend det
blef døbt formedelst forældrenis grofve og
ugudelige forsømmelse, thi barnet var 3
dage gammel og 2 dage kiendelig syg.
Samme forældrenis forsømmelse blef samme
dag af prædickestolen bebreidet dem med
aid alvorlighed til deris beskiemmelse for
den heele meenighed, thi der var disforuden
icke meget got hos dem.

Anno 1720

Dominica sexagesima,
d. 4. februarii.
[814]
Mads Jacobsen, en liden dreng af Kirche
rup, ægteføed af Jacob Madsen, inderste
ibidem, og Anne Cathrina Christens daatter.
Var nogen tid syg af hoste. Døde d. 31.
janvarii. Gammel 5 aar og nogle maaneder.

D. 13. martij, da her var ugentlig
faste prædicken.
[815]
Anders Pedersen, en ung karl af Lorup,
ægteføed af Peder Rasmusen, gaardmand
i Lorup, og Maren Lards daatter. Var stedse
hiemme hos forældrene og for et half aars
tid siden hafde fæsted den halfve gaard
med faderen. Blef siug af kuldesoet. Gick
til sengs d. 29. februarii. Døde d. 8. martij.
Gammel 20 aar og 9 maaneder. Var et
skickeligt stille ungt menniske.
Festo viridium, d. 28. martij.
[816]
Eilerdt Ibsen, en gammel betlere af Lo
rup, føed i Ringsted. Hafde først en gaard i
Sørbyelille, siden et huus i Lorup, hvor
hand døde. 1. gang i ægteskab med Anne
Hans daatter, siden med Else Anders daatter
i 44 aar, som i en høy og svag alderdom
ofverlefvede hans død. Hand blef omsider
syg af alderdom og svaghed. Døde natten
imellem d. 23. og 24. martij. Var gammel
86. Var paa den tid den ælste mand i sog
net.

Dominica exaudi, d. 12. maij.
[817]
Ellen Niels daatter, en gifft qvinde af
Locheborg huus ved Heeste hafven, ægte
føed i Schouse. Tient nogle aar. Kom i
ægteskab med Hans Jensen i Locheborg
huus. Lafvede til barsel. Fødde et utidigt
foster. Døde deraf d. 9. maij. Gammel om
trent 30 aar.

Feria 2. pentecostis, d. 20. maij.
[818]
Jens Pedersen, en dreng af Esholte, ægte
føed af Peder Nielsen (cognomen/o Vegter),
huusmand i Esholte, og Berte Niels daatter.
Hafde et aars tid været ilde plaget af brud i
lemmerne. Døde omsider der af. Var gam
mel omtrent 13 aar.

135
Dominica 1. adventus,
d. 1. decembris.
[819]
Christopher Gustavsøn, et lidet barn,
ægteføed af sr. Gustav Radeløf, schourider
i Kircherup, og Kirstine Lards daatter. Bar
net var føed paa Nyropgaard i Lynge sogn,
hvor forældrene da boede. Kom med dem
siden til Kircherup bye, hvor det blef syg
af bryst syge og anden indvortis svaghed
og døde d. 24. novembris om afftenen.
Gammel 1 aar mindre 14 dage.

Anno 1721

D. 18. aprilis.
[820]
Peder Thomæsen, en gammel gaardmand
i Esholte, ægteføed i Fyen i Muncheboe
sogn af Thomas Pedersen og Sophia Jacobs
daatter. Kom her til landet og tiente nogle
aar hos frembede. Kom siden til gaard i Es
holte og i ægteskab 1. gang med Karen
Nielsen. Aflede med hende 2 sønner, begge
døde. 2. gang i ægteskab med Anne Jens
daatter. Aflede med [hende] 1 søn og 3 døtt
re, af hvilcke den eene daatter effterlefver.
3. gang i ægteskab med Karen Mortens daat
ter, som ofverlefvede hans død. Han var ved
sin gaard 42 aar. Blef omsider syg til døden
af alderdom og svaghed. Beredt d. 1. paaske
dag. Døde d. 3. paaske dag nest effter. Var
gammel omtrent 86 aar. Var en vinskibelig
og accurat mand. Paa den tid den ælste her
i sognet.
Dominica qvasimodo geniti,
d. 20. aprilis.
[821]
Christen Nielsen, et spæt barn af Kirche
rup, ægteføed af Niels Andersen, skoufoget
i Kircherup, og Magrete Christens daatter
Danholm. Var svag aid sin tid. Døde om
sider af et slag d. 3. paaske dag om aftenen
kl. 6. Var gammel 2 maaneder 2 uger og
nogle dage.
Eodem die.
[822]
Kirsten Jens daatter, en gammel, gifft,
fattig qvinde af Kircherup, føed i Lorup af
ægteforældre. Tient nogle aar i Gimlinge.

Kom i ægteskab 1. gang med Peder Mogen
sen, 2. gang Hans Jensen, som ofverlefvede
hendis død. Blef beredt dagen før hun døde.
Var gammel omtrent 68 aar.
Dominica jubilate, d. 4. maij.
[823]
Anne Oluf daatter, en gammel qvinde af
Esholte, ægteføed i Store Halager. Tient i
nogle aar hos fremmede. Kom siden i ægte
skab 1. gang med Elias Mortensen, 2. gang
med Anders Gregersen. Da hun var blef
ven encke anden gang, kom hun at være til
huuse hos hendis daatter Karen, Peder Thomæsens Gaardmand huustrue i Esholte.
Blef der omsider syg til døden af alderdom
og svaghed. Blef beredt og døde gammel
omtrent 80 aar.
Festo ascensionis Christi,
d. 22. maij.
[824]
Maren Lards daatter, en gammel qvinde
af Kircherup, føed i Schielsciør. Tient siden
i mange aar hos fremmede. Kommen om
sider i ægteskab med Ebbe Pedersen, som
ofverlefvede hendis død. Boede med ham 1.
Sancte Peders sogn i Slagelse, siden i et
huus i Esholte, sidst til huuse hos Axel
Erichsen, huusmand i Kircherup. Døde der
i en utørret alderdom gamel 74 aar om
trent.

Festo trinitatis, d. 8. junij.
[825]
Christopher Rasmusen, et spæt barn af
Kircherup, ægteføed af Rasmus Ibsen,
gaardmand ibidem, og Ellen Mads daatter.
Var svag aid sin tid. Døde gammel 16 uger.
Eodem die.
[826]
Anne Marie, uægteføed af Sara Jeps daat
ter i Esholte. Kom siden med hendis moder
til huuse hos Peder Madsen, huusmand i
Kircherup. Var vandfør paa hendis been,
saa hun intet kunde gaae. Døde omsider i
hendis alders 15. aar.
Dominica 4. adventus,
d. 21. decembris.
[827]
Maren Jacobs daatter, et fattig, syg
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qvindemenniske, føed i Lynge af Jacob
Olufsen og Anne Niels daatter. Har været i
Kircherup i 11 aar. Var stedse svag i hal
sen, saa hun paa det sidste fast icke mere
kunde tale. Døde meget hastig, saa hun
neppe 4 timer laae ved sengen. Var gammel
omtrent 47 aar. Var ellers gudelig og taalmodig i hendis sygdom.

Anno 1722
Dominica jubilate, d. 26. aprilis
anno 1722.
[828]
Berrete (cognomento Vefvers) en fattig,
svag encke. Kommen fra Flenstoft, hvor
hun hafde lært at vefve, til Kircherup bye
og i ægteskab med en huusmand Christen
Vefver, som hafde det tilnafn af hans handverck. Effter hans død var hun inderste i
bemelte Kircherup og blef omsider syg af
en særdelis svaghed, saa hun paa en 5 aars
tid maatte stedse holde ved sengen. Kunde
intet røre eller flytte hendis fødder af det
sted, hun laae. Blef i aid den tid beredt paa
sengen. For en maanets tid siden gick der
store huuler paa hendis laarer, hvor der
flød megen materie ud, og døde saa omsider
i en megen bedrøfvelig tilstand. Var gammel
omtren 50 aar. Hun hafde aid sin tid været
meget vanskelig i hendis omgiengelse saa
vel med hendis mand som med andre folck.
Hafde et hart kaars omsider i hendis lange
svaghed at bære. Var dog temelig taalmodig. Haaber og, at hun fick et salig endeligt.

Dominica cantate, d. 3. maij.
[829]
Karen Jørgens daatter, ægteføed i Kirche
rup af Jørgen Hansen og Anne N. Var
hiemme i hos hendis forældre, intil hun kom
i ægteskab med Peder Nielsen (cogno/nento
Rytter), gaardmand ibidem. Aflede med
ham 6 børn, af hvilcke 5 endnu lefver nem
lig 3 sønner og 2 døttre. De var af begyn
delsen vel hafvende folck. Omsider kom no
gen misforstand imellem hende og hendis
mand. Hun var egensindig og hand værckelig. I samme misforstand ofverlod hand
gaarden for Jørgen Adamsen, som fick hans
daatter til ægte. Siden ernærde de sig self

paa deris egen veie hver for sig. Hun blef
hos hendis daatter i gaarden. Hand gaf sig
ud at tiene, men fortiente dog ickun lidet
formedelst druckenskab, som hand var hengifven til. Jørgen Adamsen, som fick gaar
den effter ham, maatte kort dereffter qvitere den. Fick igien et huus i Kircherup,
hvor bemelte afdøde og flytede hen. Hun
var lenge svag og nogle gange berettet paa
sengen, thi hun hafde onde og suure been.
Døde omsider anno ætatis 54.
Dominica 3. post trinitatis
[830]
(d. 21. junij).
Anders Knudsen, en gammel mand og
skoufoget i Kircherup, ægteføed i Schaane
i Haslebye af Knud Andersen og Kirsten
Knuds daatter. Blef hiemme til hand var 10
aar gammel. Tiente siden hos fremmede i
Schaane nogle aar og kom der paa her til
Sæland og i tieniste hos Christen Hansen i
Esholte og effter samme mands død fick
hans encke til ægte og hans gaar i fæste,
men det varede ickun kort, thi effter 4
maaneders forløb døde denne hans første
huustrue, hvor paa hand og gaf sig fra
gaarden paa nye igien at tiene. Kom om
sider i ægteskab anden gang med denne
hans nu effterladte encke Maren Christens
daatter. Fick et huus i fæste i Kircherup
bye. Blef der skoufoged og lefvede i samme
ægteskab 37 aar 3 maaneder og nogle dage.
Var omsider en gammel, dog sterck mand.
Elskede brendevin noget mere end tilbørlig.
Blef syg den 14. junij om afften, effter at
hand samme dag hafde været i Slagelse og
paa hiemveien veltede engang og kort der
effter falt igien af vognen. Blef berettet d.
17. dito og døde saa dagen der effter nem
lig d. 18. junij. Var gammel 73 aar 7 maa
neder og nogle dage.
Udlofvet til kircken for klockerne 3 mk.

Dominica 9. post trinitatis
(d. 2. augusti).
[831]
Anne Kirstine, et spæt barn, ægteføed af
Jørgen Adamsen, huusmand i Kircherup,
og hans huustrue Johanna Peders daatter.
Var gammel 3 maaneder og nogle dage.
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Dominica 20. post trinitatis
(d. 18. octobris).
[832]
Anne Chatrina Christians daatter, en
gifft kone, føed i Alsted af ærlige og ægte
forældre. Hendis fader var degn samme
sted. Effter at hun hafde tient i nogle aar
hos fremmede, kom hun i ægteskab med
hendis nu effterladte enckemand Jacob
Madsen, en skræder paa sit handverck, der
dog icke kunde sye anden en bønder klæ
der, og det slet nock. Med ham aflede hun
3 børn, hvor af de 2 igienlefver, nemlig 1
søn og 1 daatter. Blef omsider syg, som
sagdis af sprinckler. Effter 8te dagis sygdom
døde omsider i megen armod. Gammel om
trent 30 aar.
Dominica 21. post trinitatis
(d. 25. octobris).
[833]
Et spæt drenge barn, som døde i fødselen,
ægte-aflet af Henrich Christensen Vibe,
sognefoged og gaardmand i Lorup, og hans
huustrue Kirstine Madsdaatter. Det gick
hende haardelig i samme fødsel, fosteret
døde, men Gud sparede dog moderen, hvorfore hans nafn være æret.
Lofvet til kircken 1 mk 8 ß.

Anno 1723
Festo circumcisionis Christi
(d. 1. janvarii).
[834]
Jens Jørgensen, en gammel mand fra
Locheborg huus, ægteføed i Tierebye ved
Schielschiør af Jørgen Mortens og Sidsel
Sørens daatter. Var hiemme hos hans for
ældre til hans alder 15 aar. Tiente siden i
nogle aar hos fremmede. Kom der effter til
en gaard i Snersløf og i ægteskab med Ma
ren Jens daatter, hvilcket ægteskab varede
50 aar. Aflede med hende 5 sønner og 3
døttre, af hvilcke 4 sønner og 2 døttre ofverlefvede faderen. I hans enckestand og alder
dom loed hand gaarden op og endelig flyt
tede til hans søn Hans Jensen, huusmand i
Locheborg huus, hvor hand endelig omsider
effter 9 dagis svaghed døde i en høy alder
dom 85 aar gammel. Var en smuck, gam
mel, gudfrygtig mand.
Lofvet til kircken 1 mk. 8 ß.

Dominica 2. post pascha
(d. 11. aprilis).
[835]
Oluf Nielsen, en gammel fattig inderste
1 Esholte, [plads afsat til biografi].
Den 21. aprilis.
[836]
Gustav Radeløf, en skourider boendis i
Kircherup, ægteføed i Mechlenburg paa en
gaard kaldet Warmanhagen anno 1682 d.
11. decembris af Christopher Radeløf og
Luca Anders daatter. Blef hiemme hos hans
forældre til hans alders 9. aar, da hand blef
antagen af den nu salige hr. geheime raad
Vierech til at opvarte den sal/ge herris søn
ner effter hans alders maade. 5 aar dereffter blef hand antagen til at være laqvei
hos hendis høye naade grefinde Vierech,
som da var cammer freuchen hos Hendis
MajesteZ dronning Lovise, i hvilcken tieniste
hand forblef i 4 aar. Siden antog forbemelte
hr. geheime-raad Vierech ham til sin egen
cammer-tiener, og da Hans Mayestet hafde
forlenet forermelte grefinde Vierech med
Antvorschou grefskab, blef hand af hende
beskicket til at være skytte og at hafve
inseende med endeel af samme grefskabets
skofve. Endelig da grefinden ved døden var
afgangen, er hand af hans Kongelzge Maye
stet beskicket til at være skourider forernefnte grefskabets skofve. Anno 1717 kom
hand i æg[z]eskab med hans nu effterlef
vende encke Kirstine Lards daatter, som var
Lards Jensens Møllers huustrue af Nyesøe
mølle. Aflede med hende 1 søn, som alt for
hen er død, og 1 daatter, som effterlefver
kaldet Lucia. Ved sidst afvigte kyndelmesse
tider blef hand svag af hofvet pine og lege
mets mattighed, som holt ham jefnligen
ved sengen. Blef imidlertid berettet. Døde
omsider d. 16. aprilis klocken 8 om affte
nen. Var gammel 40 aar 4 maaneder og
5 dage.
Til kircken for leiersted 6 sid.
Dominica 22. post trinitatis
(d. 24. octobris).
[837]
Hans, uægteføed i Esholte af Karen Niels
daatter (vide inter baptzsïzZaç d. 6. maij
anno 1723). Var gammel 5 maaneder og
2 uger og nogle dage.
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Anno 1724
Festo circumcisionis Christi
(d. 1. janvarii).
[838]
Ole Mortensen, en ung karl i Kircherup,
ægteføed ibidem af Morten Christensen
Huusmand og Karen Pofvels daatter. Var
en kort tid hiemme. Kom siden ud at tiene
hos fremmede. Fick omsider et fald, hvil
cket han hafde i nogle aar. Blef omsider
syg til døden og døde af samme svaghed.
Var gammel omtrent 28 aar.
Festo purificationis Mariæ
(d. 2. februarii).
[839]
Marie, et lidet barn, ægteføed i Kirche
rup af Jørgen Adamsen, huusmand ibidem,
og hans huustrue Johanna Peders daater.
Døde effter faae dagis svaghed. Var gam
mel 4 maaneder 2 uger og nogle dage.
Dominica invocavit (d. 5. martij). [840]
Birgitte Claus daatter, en gifft kone i
Pibholm huus, ægteføed af Claus Jensen og
Ingeborg Jens daatter i Ebberup ved Soer.
Blef hiemme hos hendis forældre, intil hun
var 28 aar. Kom saa i tieniste i Kongeskylde-mølle. Nogen tid derefter i ægteskab
med Rasmus Nielsen, da boende i Lille Hal
ager. Lefvede med ham i 11 aar. Aflede 4
børn, som alle ere døde. Kom anden gang
i ægteskab med hendis nu effterladte enke
mand Hans Jørgensen, da gaardmand i
Raunebierg. Flyttede siden med ham her
til Pibholm huus i Kircherup sogn, hvor
hun døde. Var i ægteskab med [Hans Jør
gensen] i 23 aar. Aflede en daatter, som og
forhen er død. Blef syg d. 19. februarii af
indvortis svaghed. Beret d. 1. martii og
døde saa samme dag om afftenen klocken
9. Gammel omtrent 66 aar.
Udlofvet til kircken 3 mk.

Den 10. martij.
[841]
Anders Jørgensen af Snogøe mølle, ægte
føed i Kircherup af Jørgen Andersen og
Gertrud Hans daatter. Blef hiemme hos
hans forældre 21 aar. Lærte imidlertid
bøcker handverck. Kom saa til Peder Ras
musen i Lorup og tiente ham 1 aar. Fick
der paa hans faders huus i feste i Kircherup.

Boede der ugifft i 12 aar. Kom saa der fra
til Snogøe-mølle i ægteskab med møllerencken samme steds Karen Peders daatter.
Aflede med hende 5 sønner og 3 døttre,
hvor af de 3 sønner forhen ere døde. Blef
syg og gick til sengs d. 7. februarii, da hans
maal og mæle strax begynte at betagis ham,
saa hand intet kunde tale. Ieg kom til ham
i denne hans sygdom, og omendskiønt at
hand nock kunde høre, hvad ieg talede til
ham, saa dog kunde hand intet svare noget
og hafde ingen anden maal end en grædagtig skrig. I saadan tilstand laae hand bort
intil den 2. martij, da hand ved en haard
helsot døde om natten imellem d. 2. og 3.
martij. Var gammel 51 aar 6 maaneder 3
uger og nogle dage. Hand hafde i aid i sin
tid været et uroligt menniske, ofvergifven i
ord med banden og svergen. Hengaf sig
omsider til drick. Var ellers af liden guds
frygt, troe og lofve. Hand blef begrafven
uden prædicken, uden sang og klang, icke
formedelst fattigdom, thi hand effterlod
sig temmelig god tilstand, icke heller saa
meget formedelst karrighed, som formedelst
hans bemelte enckis nidskhed og fortræde
lighed imod kirckens tienere.

Feria 2. pentecoste
(d. 5. junij).
[842]
Dorethe Niels daatter, ægteføed i Kir
cherup af Niels Andersen Skoufoget og hans
huustrue Magrete Christens daatter Dan
holm. Kom svag til verden. Hiemmedøbt
formedelst sin svaghed og døde saa dagen
nest effter. Gammel omtrent 26 timer.

Festo spiritus sancti trinitatis
(d. 11. junij).
[843]
Hans Jørgensen af Pibholm, ægteføed i
Kircherup anno 1666 af Jørgen Lardsen og
Sidsel Hans daatter. Blef hiemme hos hans
forældre til hans alders 16. aar. Lærte imid
lertid at læse, regne og skrifve. Kom siden
ud iblant fremmede og lagde sig i sær hiulmands arbeide og handverck, hvilcket hand
verck hand og saa vel hafde, at hand med
billighed kunde kaldis en mester der udi,
thi hand kunde disforuden meget vel brugge
sin øxe saa vel til tømmer- som til snecker
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arbeide. Sidst tiente hand hos velbyrdige
Erich Stensen paa Lystager i 8 aar. Kom
saa i ægteskab med en encke-qvinde i Lille
Halager, hvor hand boede nogen tid i en
fæste-gaard. Flyttede siden derfra til en
gaard i Raunebierg, hvor hand boede i 3
aar. Kom saa omsider til Pibholm huus i
Kircherup sogn, hvor hand omsider i samme
ægteskab Birgite Claus daatter, som varede
omtrent i 23 aar, aflede allene 1 daatter,
som lenge forhen er død. Bemelte hans
hustrue døde d. 1. martij sidst afvigte, hvorpaa hand atter forlofvede sig med en pige
her i Sørbyemagle bye ved nafn Kirsten
Hans daatter, hvorpaa hand, strax effter at
hand var blefven trolofvet, blef syg og var
saa stedse syg til og fra. Blef berettet d. 8.
junij. Døde 9. ejusdem og blef icke ægte
vied med hans trolofvede kieriste. Var gam
mel omtrent 58 aar. Hand var en god, ærlig,
christelig mand, vel opliust i hans christendum, en mester i hans handverck, og omendskiønt hand var noget hendgifvifven til
druckenskab, saa var hand dog fred-sommelig og giorde aldrig nogen fortræd.
Udlofvet til kircken 3 mk.
Dominica 10. post trinitatis
(d. 20. augusti).
[844]
Anne Mads daatter, en gammel pige af
Kircherup, føed af fattige forældre ibidem.
Har siden stedse maatte tiene for sit brød.
Døde omsider i fattigdom, da hun forme
delst alderdom og svaghed icke lengere
kunde tiene. Henved 60 aar gammel.

Die 29. augusti.
[845]
Isach Thomæson, gaardmand i Kirche
rup, ægteføed i Tye i Nørre-Jylland i Bisted
sogn af Thomas Christensen og Anne An
ders daatter. Flyttede med hans forældre
her til landet, og da de boede i Ringsted,
gaf hand sig ud at tiene. Blef strax derpaa
udskrefvet til soldat anno 1677 udi den saa
kaldede schonske-krig, og effter at hand i
16 aar hafde været soldat, fick sin afskeed
og pass. Gaf sig der paa igien til at tiene
og iblant andre tiente og magister Christen
Blichfeld, sogne-præst i Ringsted, i 4 aar.
Effter at hand saaledis i nogle aar hafde

tient, fick hand den gaard i Kircherup til
fæste, som Slagelse hospital tilhører, hvor
hand boede til hand døde nemlig 37 aar.
Kom i ægteskab med Jens Ibsens encke i
samme gaard, nafnlig Kirsten Lards daatter.
(Der siges, som og kand være trolig, at be
melte Jens Ibsens forfædre hafver boed
samme steds, søn effter søn eller og frende
effter frende hend ved 300 aar, og effter
samme Jens Ibsens død er gaarden siden
blefven beboed af fremmede). Lefvede med
hende i ægteskab 25 aar. Aflede med hende
1 søn, som for hen er død. Falt forleden
aar ned af en stie, stødte sig i sær hofvedet
ilde, hvilcket hand fandt mindelse af til hans
død. Blef omsider sengeliggendis. 2 gange
beredt, sidste gang d. 22. augusti. Døde d.
24. augusti. Gammel hen ved 73 aar. Var
en gammel, verckelig og paaholden mand,
haard, knarvuren og stridig i hans omgiengelse, skiøttede om ingen. Dog gaf Gud
ham et saligt endeligt effter en haar helsot.
Effterlod sig god tilstand.
Udlofvet til kircken for leiersted i kir
cken 10 sid.

D. 12. octobris.
[846]
Jens Hansen (cognome/7/o Lille), en gam
mel, fattig, svag mand af Lorup, ægteføed
i Kircherup af Hans Lardsen og Anne
[plads til navn] daatter. Efter at hand nogen
tid hafde været hiemme hos forældrene og
siden tient hos fremmede, kom i ægteskab
med hans effterlefvende huustrue Sidsel.
Fick siden en huus i fæste i Store Halager.
Kom omsider derfra formedelst alderdom
og svaghed. Var siden til huuse først i Kir
cherup, sidst i Lorup, hvor hand formedelst
svaghed maatte lenge holde ved sengen.
Blef bereet og døde saa dagen nest effter
nemlig d. 10. octobris. Gammel ofver 60
aar.
Dominica 18. post trinitatis
(d. 15. octobris).
[847]
Maren Hans daatter, en pige af Kirche
rup, ægteføed af Hans Jørgensen og Anne
Jens daatter, gaardfolck ibidem. Var stedse
hiemme hos hendis forældre. Blef første
gang antagen til Herrens nadvere dominica
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16. post trinitatis sidst afvigte. Blef der paa
syg 8tende dagen nest efter af smaae-kopper. Døde d. 12. octobris. Gammel omtrent
18 aar.
Udlofvet til kircken 24 ß.
Dominica 24. post trinitatis
(d. 26. novembris).
[848]
Niels Rasmusen, et spæt barn af Kirche
rup, ægteføed af Rasmus Ibsen (gaardmand)
og Ellen Mads daatter. Var svag fra fødse
lens tid og døde samme dag, da det var
døbt, 6 dage gammel.
Udlofvet til kircken 24 ß.

Dominica 2. adventus
(d. 10. decembris).
[849]
Kirsten, et spæt barn af Lorup, ægteføed
af Anders Nielsen, tienendis Henrich Vibe
ibidem, og Edel Dorethe Jonæ-daatter. Døde
effter nogle dagis svaghed. Gammel omtrent
7 uger.
Feria 2. nativitatis Christi
(d. 26. decembris).
[850]
Jens Hansen, en ung karl af Kircherup,
ægteføed af Hans Jørgensen og Anne Jens
daatter, gaardfolck ibidem. Var stedse
hiemme hos forældrene. Vel oplærdt i sin
christendom. Skulde hafft hans faders gaard,
hvilcken hand hafde faaed fæste-bref paa
en 2 maaneders tid førend hand døde. Blef
omsider syg. Bereet og døde dominica 3.
adventus. Anno ætatis 23. Var et skickeligt,
stille ungt menniske. Meenis, at hans syg
dom var sprinckler.
Udlofvet til kircken 24 ß.
Anno 1725
Dominica 1. post epiphanias
(d. 7. janvarij).
[851]
Karen Frans daatter, en huusqvinde af
Kircherup, ægteføed i Erterup ved Corseur.
Effter nogle aars tieniste kom i ægteskab
med Niels Pedersen, som hafde lært noget
af smidde arbeide, men siden formedelst
fattigdom og maaske ladhed maatte ofvergifve handvercket. Boede siden med ham i
et huus i Kircherup paa Slagelse hospital

gods, hvor hun omsider blef svag. Bereet og
døde d. 30. decembris anni præteriti. Gam
mel hen ved 60 aar.

Dominica sexagesima
(d. 4. februarij).
[852]
Oluf Nielsen, en ugifft karl af Kircherup,
ægteføed i Store-Valdbye af Niels Olufsen
og Maren Pofvels daatter. Blef hiemme hos
forældrene til hans alders 14. [aar]. Gaf sig
siden ud iblant fremmede at tiene, som
hand og i 13 aar hafde tient kongen for dragoun, siden for rytter. Fick omsider rigtig
pas og afskæd der fra. Gaf sig saa atter ud
igien at tiene og kom sidst afvigte Michelis
i tieniste hos Rasmus Ladefoged, gaard
mand i Kircherup, hvor hand blef syg af
en hidsig sygdom. Blef besøgt af mig dagen
før hand døde, og effter 4 dagis sygdom
hensof i Herren d. 29. janvarii om morge
nen kl. 4.
Gifvet til kircken 3 mk.

Feria 2. paschatos (d. 2. aprilis).
[853]
Peder, en liden dreng af Kircherup, ægte
føed af Ebbe Pedersen (inderste hos Axel
Erichsen Huusmand, Slagelse hospital til
hørende) og hans huustrue Ellen Peders
daatter. Hafde paa nogen tid været svag.
Døde omsider gammel 2 aar mindre nogle
uger.
Dominica 17. post trinitatis
(d. 23. septembris).
[854]
Mette Marie, et spæt barn, ægteføed i
Lorup af Henrich Christensen Vibe (sogne
foged, kircke værger og gaardmand ibidem)
og Kirsten Mads daatter. Døde dagen effter,
det formedelst sin svaghed var hiemme
døbt. Gammel 7 dage.
Dominica 2. adventus
(d. 9. decembris).
[855]
Hans, et spædt barn, ægteføed i Lorup af
Niels Rasmusen, gaardmand ibidem, og Ka
ren Jens daatter. Hiemme døbt formedelst
svaghed d. 7. decembris og døde saa natten
derpaa. Var 6 dage gammel.
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Anno 1726
Dominica 2. post epiphanias
(d. 20. janvarij).
[856]
Peder, et spæt barn, ægteføed i Esholte
af Ole Pedersen (tienendis i Gimlinge) og
hans huustrue Ellen Niels daatter (til huuse
hos Hans Hansen, gaardmand i Esholte).
Hiemme døbt strax effter fødselen af jordemoderen formedelst svaghed og døde saa
kort der effter.
Dominica invocavit (d. 10. martij). [857]
Johan, et spæt barn, ægteføed i Leerbierg
huuset ved Lorup af Alexander Philipsen,
land-dragoun, og hans huustrue Anne Niels
daatter. Døde effter en 6 dagis svaghed.
Gammel omtrent 3 maaneder.
Dominica reminiscere
(d. 17. martij).
[858]
Dorete, et barn i Kircherup, ægteføed af
Jørgen Adamsen og Johanna Peders daatter,
huusfolck ibidem. Døde efter en 6 dagis
svaghed. Gammel 1 aar og omtrent 4 maa
neder.

Dominica 5. post paschatos
(d. 26. maij).
[859]
Maren Niels daatter, en gifft kone af
Kircherup, ægteføed i Sortrup sogn og bye
anno 1674 af Niels Lardsen og linger Ras
mus daatter. Kom ud og tiente i hendis al
der 12. aar. Tiente sidst Mads Jørgensen i
Maslund i 4 aar, hvor hun omsider kom
i ægteskab med hendis nu effterlefvende
enckemand, som da var en ung karl ved
nafn Niels Jensen. Boede med ham sidst
i et huus i Kircherup, som de hafde i fæste,
hvor hun og døde. Lefvede med ham i ægte
skab i 28 [aar] og nogle maaneder. Aflede
3 sønner og 4 døttre, hvor af de 2 døttre
allene igienlefver. Var jefnligen svag af obstructione matricis, hvor af hun for nogle
aar siden var nær død. Blef atter igien syg
af samme svaghed, og efter at hun i 8 uger
hafde været sengeliggende døde omsider
gammel omtren 52 aar. Var en skickelig,
stille og adstadig qvinde.
Udlofvet til kircken 3 mk. Betalt.

Dominica 10. post trinitatis
(d. 25. augusti).
[860]
Jacob, et barn, ægteføed af lieutnant Da
vid Gynant (som hafde solt hans land-lieutnants tieniste bort for penge og nu boede
i Snogøe-mølle) og hans huustrue Birgite
Jacobs daatter. Døde effter en 8 ugers svag
hed. Gammel omtrent 2 aar.

Eodem die.
[861]
Anne Cathrine, et lidet barn, ægteføed i
Kircherup af Christian Madsen (tambour
ved hr. capitain Harbous dragoun compag
nie) og Anne Magrete Ibs-daatter. Døde
effter en 3 dagis svaghed. Gamel 1 aar og
9 maaneder.
Dominica 11. post trinitatis.
[862]
Espen, et spædt barn, ægteføed af Peder
Espensen, huusmand i Esholte, og Lisbeth
Jens daatter. Døde effter 14 dagis sygdom.
Omtrent et half aar gammel.
Dominica 19. post trinitatis
(d. 26. octobris).
[863]
Else, et lidet barn, føed i Lorup af Niels
Rasmusen og Karen Jens daatter. Kom med
forældrene fra Lorup til Pibholm huus, hvor
det omsider effter en maanets svaghed døde
omtrent 2 aar gammel mindre 1 maaned.

Festo omnium sanctorum
(d. 1. novembris).
[864]
Kirsten Madsis. en gammel encke fra
Kircherup, som var Rasmus Ibsens huustruis moder ibidem, hvor hun og var til
huuse og døde i høy alderdom, svaghed og
armod.
Anno 1727

Dominica 3. post epiphanias
(d. 26. janvarij).
[865]
Anne, et barn fra Esholte, ægteføed af
Peder Nielsen (cognomerz/o Vegter), huus
mand ibidem, og Berete Niels daatter. Døde
effter nogle ugers svaghed. Gammel om
trent 5 aar mindre end 2 maaneder.
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Dominica oculi
(d. 16. martij).
[866, 867]
Michel Nielsen og Magrete Mads daatter,
tvende ældgamle, svage og fattige ægtefolck.
Hand var føed i Jylland, og hun i Kirche
rup. De hafde i lang tid hafft et huus i fæste
i Kircherup. Siden sad de til huuse hos
andre, sidst hos Axel Ericsen, huusmand i
Kircherup, hvor de begge, effter at de 8te
dage til forn hafde været i kircken til Guds
bord, døde i en uge og begrafven paa en
dag og nedsatte i en graf.
Dominica 4. post trinitatis
(d. 6. julij).
[868]
Mette, et barn af Kircherup, ægteføed
Rasmus Ibsen, gaardmand ibidem, og Ellen
Mads daatter. Blef syg af tør hoste og effter
nogle ugers svaghed døde omsider der af.
Gammel 5 aar 2 maaneder og nogle dage.

Eodem die.
[869]
Niels, et barn af Lorup, ægteføed af af
Anders Nielsen og Edel Dorete Jonæ daat
ter, inderste hos Henrich Wibe ibidem.
Samme barn drucknede i en parck i Lorup
vang, hvor at moderen satte det ved, ime
dens hun gick hen og tog sig en anden gierning fore. Gammel 1 aar 5 maaneder og
nogle dage.
Dominica 19. post trinitatis
(d. 19. octobris).
[870]
Peder Espensen, en huusmand i Esholte.
Var kommen did tillige med hans huustrue
for et aars tid siden. Blef syg af denne saa
kaldede nye svaghed, som i dette aar meget
grasserede med særdelis stor hofved pine og
anden hidsighed, og effter nogle dagis svag
hed døde ved samme tid, da hans huustrue
blef forløst med en ung daatter og blef saa
begrafven samme dag, da barnet blef døbt.
Siuntis gammel imellem 40 til 50 aar.

D. 6. maij.
[871]
Nicolai, ægteføed i Kircherup af hr. capitain Pofl Matthis Harbou ved land-dragoun
regimentet og frue Charlotta Grubbe. Effter
lang tids tærende svaghed døde omsider
gammel 1 aar 5 maaneder og nogle uger.

Dominica post nativitatis Christi
(d. 28. decembris).
[872]
Inger Peders daatter, en gifft kone af Kir
cherup, ægteføed i Esholte af Peder Jensen
(cognomento Skonning). Effter at hun nogle
aar hafde været hiemme og siden tient hos
fremmede, kom i ægteskab med hendis
nu effterlefvende mand Hans Christensen.
Boede med ham i et feste huus i Kircherup,
hvor hun døde effter nogle dages sengelig
gende svaghed (effter at hun sommeren til
forn hafde været til og fra svag af den i
dette aar grasserende saa kaldede nye syge).
Effterloed hendis mand med 3 smaa børn i
megen fattig tilstand. Gammel omtrent 30
aar.
Anno 1728

Dominica 2. post epiphanias
(d. 18. janvarij).
[873]
Martha Niels daatter, en elendig, taabelig
pige fra Lorup, ægteføed i Lammehafvehuuset af Niels Pedersen og Mette [åben
plads]. Effter hendis faders død kom hendis
moder atter i ægteskab med Rasmus Søren
sen, som siden fick en gaard i fæste i Lorup,
hvor daatteren og med forældrene flyttede
hen og forblef der hos dem, intil hun om
sider døde effter nogle ugers svaghed. Gam
mel omtrent 32 aar. Hun hafde ingen tid
været til alters, fordi hun aldelis ingen for
stand eller skiosomhed hafde der paa.

Dominica 6. post trinitatis
(d. 4. julij).
[874]
Dorethe Magrete, et spæt barn fra Kirche
rup, ægteføed af Niels Andersen, skoufoget
ibidem, og Magrete Christens daatter Dan
holm. Var svag fra sin fødsels tid og døde
omsider. Gammel 8 uger og 3 dage.
Til klockerne 3 mk.
Dominica 14. post trinitatis
(d. 29. augusti).
[875]
Karen, et barn ægteføed af Hans Chri
stensen, huusmand i Kircherup, og Inger Pe
dersdaatter. Hafde været svag en 8te dagis
tid og døde omsider gammel 9 aar.
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Dominica 12. post trinitatis
(d. 15. augusti).
[876]
Carl Friderich, et spædt barn af Kirche
rup, ægteføed ibidem af Jochum Smit (en
skræder) og Maren Niels daatter, huusfolck.
Var allene 14 dage gammel.

D. 3. septembris.
[877]
Holger Christian, et barn af Kircherup,
ægteføed ibidem af hr. captazn Harbou og
Charlotte Grubbe. Samme barn blef lagt
ihiel af en pige der i huuset natten immellem d. 1. og 2. septembris. Pigen rømte
strax bort om morgenen, da hun merkede,
hvad skeed var. Gammel omtrent 8 maanneder og nogle dage.
Dominica 22. post trinitatis
(d. 24. octobris).
[878]
Niels, et spæt barn, ægteføed i Kircherup
af Jep Niels og Maren Frands daatter. Døde
3die dagen effter det var døbt.

Anno 1729
D. 12. janvarij.
[879]
Peder Madsen, en gammel fattig mand
af Kircherup, ægteføed ibidem, og effterat
hand hafde tient nogle aar her i sognene
fick omsider et huus i Kircherup, hvor hand
sad med sin huustrue Sidsel i nogle aar ind
til hand paa det sidste formedelst alderdom
og svaghed maatte ofverlade huuset. Sad
siden inderste i samme bye og døde saa om
sider i megen fattigdom. Var nogle og tredsindstive aar gammel.

(gaardfolck ibidem). Var svag fra fødselens
tid af og døde omsider gammel omtrent
11 uger.
Dominica sexagesima
(d. 20. februarij).
[882]
Mette Jacobs daatter (Rasmus Sørensens
huustrue af Lorup), ægteføed i Colding i
Jylland af Jacob Hansen Knue, kleinsmid
ibidem, og Else Niels daatter. Effter nogle
aars tieniste hos fremmede kom første-gang
i ægteskab med Niels Pedersen Skoufoget i
Lammehafve-huuset. Aflede med ham 4
børn, af hvilcke en søn allene endnu lefver.
Anden gang i ægteskab med hendis nu eff
terlefvende mand Rasmus Sørensen. Boede
med ham først 2 aar i Lammehafve huu
set. Flyttede siden med ham til Lorup bye,
hvor hand hafde fæstet en gaard og boede
der hos ham i 30 aar. Aflede med ham 4
børn, af hvilcke en søn og en daatter endnu
lefver. Omsider ofverlod de gaarden for
medelst alderdom og svaghed til der is søn,
der kort effter formedelst stridighed med
forældrene (som vare inderste i samme
gaard) ofverlod gaarden til en anden. Hun
hafde paa nogen tid været svag af og til,
indtil hun omsider døde, da hand [vel: hun]
til sidst allene hafde været 2 dage sengelig
gende. Gammel omtrent 74 aar. (Hun var
en vanskelig qvinde i sin omgiengelse baade
med hendis mand, tieniste folck og andre
samt og noget hengifven til drick).
Udlofvet til kircken 3 mk.

Eodem die.
[880]
Jens Francherup, iligemaade en gammel
fattig mand i Kircherup, ægteføed i Fran
cherup bye, hvor hand først hafde gaard.
Kom siden til Kircherup, hvor hand hand
en lang [tid] var inderste, intil hand om
sider døde i alderdom og megen fattigdom.
Var hen ved 70 aar gammel.

Dominica invocavit (d. 6. martij).
[883]
Jacob Erichsen, en gammel klocker ved
Kircherup kircke, barn-føed i Jylland, hvor
fra hand kom her til landet og omsider i
ægteskab med hans nu effterladte huustrue
Magrete. Boede lenge med hende i kirckeladen, og da samme huus forleden aar var
afbrendt, sad siden inderste der i byen,
intil hand omsider af alderdom og svaghed
døde. Gammel ofver 60 aar.

Dominica 3. post epiphanias
(d. 23. janvarij).
[881]
Niels, et spæt barn af Kircherup, ægte
føed af Rasmus Ibsen og Ellen Mads daatter

D. 14. februarij.
[884]
Anne Lisbeth, et sædt [vel: spædt] barn
af Kircherup, ægteføed af hr. capitain Pofl
Matthis Harbou og Charlotte Grubbe. Var
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stedse svag fra fødselen af, saa det fast intet
voxte eller trifvedis, indtil det omsider døde.
Gammel 15 uger og nogle dage.

effter en 14 dagis svaghed døde, effter at
hun dagen for hendis død blef berettet.
Gammel omtrent 73 aar.
Lofvet til kircken 3 mk.

Dominica 5. post pascha
(d. 22. maij).
[885]
Sidsel, Peder Madsens encke af Kirche
rup, en gammel fattig qvinde, som døde i
megen armod.

Eodem die.
[889]
Jørgen, et spæt barn fra Bomhuuset paa
Heste haugen Hans Hansen og Anne Jør
gens daatter. Døde effter nogle dagis svag
hed. Gammel omtrent 5 maaneder.

Dominica 2. post trinitatis
(d. 26. junij).
[886]
Anne, et lidet barn af Kircherup, ægte
føed ibidem af Jørgen Adamsen og Jo
hanna Peders daatter, huusfolck. Var lenge
svag og døde omsider gammel omtrent halfandet aar.

Dominica 1. adventus
(d. 27. novembris).
[890]
Ernst Pedersen, en gammel mand af Kir
cherup. Hafde et fæste-huus ibidem, da ieg
kom her til stedet. Samme huus afstoed
hand siden effter formedelst alderdom og
svaghed og var siden den tid inderste med
hans kone i samme bye. Hafde aflet med
hende endeel børn og døde omsider i alder
dom, svaghed og fattigdom.

D. 5. octobris.
[887]
Anne, et qvinde menniske af Kircherup,
ægteføed i Esholte af Peder Jensen Schonning og Inger [plads til efternavn, fornavnet
er indføjet med andet blæk], huusfolck.
Kom strax ud at tiene fremmede, da hun
blef saa stor, at hun kunde giore gafn. Blef
besofvet i Neblerød, da hun der tiente.
Fødde en uægte søn, som endnu lefver.
Tiente sidst hos degnen Veste Hvas i Sør
byemagle. Kom syg der fra nogle dage for
Mickelsdag. Blef berettet dagen effter Michels-dag og døde en par dage der effter.
Gammel omtrent 22 aar.
Dominica 20. post trinitatis
(d. 30. octobris).
[888]
Karen Hans daatter, en encke-qvinde af
Kircherup, ægteføed i Lundforlund af Hans
Andersen og Dorethee Mads daatter. Var
hiemme hos hendis forældre til sin alders
12. aar. Gaf sig der paa ud iblant fremmede
for at lære at sye. Kom siden i ægteskab
med en rytter Claus Dudex. Lefvede med
ham i ægteskab 23 aar. Aflede tilsammen
5 børn, af hvilcke en søn og 1 daatter
endnu lefver. Effter hendis mands død sad
hun encke i 20 aar, i hvilcken tid hun op
holdt sig hos sine børn og venner. Kom
sidst til hendis daatter i Kircherup, nemlig
Axel Erichsens huustrue, hvor hun omsider

Feria 2. nativitatis Christi
(d. 26. decembris).
[891]
Karen Willads daatter, en pige af Esholte,
ægteføed af Willads Andersen og Magrete.
Var svag et half aars tid og døde omsider
gammel omtrent 13 aar.

Anno 1730
Festo circumcisionis Christi
(d. 1. janvarij).
[892]
Maren Hansis, en gammel qvinde af Kir
cherup. Var kommen fra Schouse, hvor
hun i nogle aar hafde boed. Var sidst til
huuse hos hendis daatter, som var gifft med
en landdragoun, hvor hun omsider døde i
alderdom og fattigdom. Hendis sidste syg
dom siunte at være vattersot.
Dominica 1. post epiphanias
(d. 8. janvarii).
[893]
Anders Nielsen, en mand fra Leerbierg
huuset, Henrich Vibe tilhørende, som med
sin effterlefvende huustrue Edel Dorethe
hafde aflet 2 børn, af hvilcke den eene for
3 aar siden drucknede i en parck, hvor mo
deren hafde sat det ved, da hun self var
gaaed lidet derfra med en rifve at høste.
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Hand hafde ligget meget lenge syg og døde
omsider, icke i alderdom, thi hand var en
ung mand, men i megen fattigdom for
medelst hand langvarige svaghed.
Dominica lætare (d. 19. martij).
[894]
Friderich, et spædt barn i Kircherup,
ægteføed af Jochum Smidt og Maren Niels
daatter, huusfolck ibidem. Var svag fra sin
fødsel og døde omsider omtrent 3 uger gam
mel.

Dominica 2. post paschatos
(d. 23. aprilis).
[895]
Hans, et spæt barn fra Esholte, ægteføed
ibidem af Johann Henrich Noer og Lisbeth
Jens daatter, huusfolck. Gammel 5 maane
der 2 uger og nogle dage.
Dominica 11. post trinitatis
(d. 20. augusti).
[896]
Else, et lidet barn, ægteføed i Pibholm
huus af Niels Rasmusen og Karen Jens
daatter, huusfolck ibidem. Blef syg af hoste
og døde i samme sygdom. Gammel 1 aar 9
maaneder 3 uger.
Dominica 12. post trinitatis
(d. 27. augusti).
[897]
Johan, et lidet barn af Kircherup, ægte
føed i Leerbierg huuset (hvor forældrene da
vare inderster) af Alexander Philipsen, land-

dragoun, og Anne Niels daatter. Blef syg af
hoste og døde af samme sygdom. Gammel
4 aar 8 maaneder og nogle uger.

D. 11. octobris.
[898
Frue Anna Elisabeth Buchnern, salig ober
ste Harbous. (Plads afsat til biografi).
Dominica 19. post trinitatis
(d. 15. octobris).
[899]
Magrete Klockers, en encke af Kircherup,
som hafde været i ægteskab med Jacob
Erichsen, klocker ibidem, og effter hans død
flyttede hun fra Klocker huuset og satte sig
ned som inderste i samme bye. Døde om
sider i armod, svaghed og høy alderdom.

Dominica 1. adventus
(d. 3. decembris).
[900]
Kirsten, ægteføed i Kircherup af Hans
Christensen Huusmand og Maren Olufsdaat
ter. Effter nogle dagis svaghed døde om
sider. Gammel omtrent 8 maaneder.
Anno 1731

Festo circumcisionis Christi.
[901]
Anne Magrete, et spæt barn, ægteføed i
Kircherup af Niels Andersen, skoufoget ibi
dem, og Magrete Christens daatter. Effter
en 10 dagis svaghed døde omsider. Gammel
29 uger og 3 dage.
Udlofvet i kircken 24 ß.

(Fortsat fra omslagets 2. side).
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