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Bager Christian Nielsens forfædre: 

 

1: Christian Nielsen: 

 * 31-7-1840 på Arnakkegård, Arnakke, Ågerup sogn, Merløse herred, Holbæk amt, 

 + 13-9-1895 i Lejre bageri, Allerslev sogn. 

 Gift 10-3-1866 i Rødby med 

 Trine Pedersdatter Brylle (1840-1923). 

 

Forældre: 

 

2: Niels Hansen: 

 * 3-7-1787 på Arnakkegård, Ågerup sogn, 

 + 2-7-1852 sammesteds. 

 Ifølge Eriksholm gods fæsteprotokol 1758-1848 side 592 fæstede Niels Hansen går- 

 den i Arnakke efter sin far 24-10-1808.  

 Gift 1. med Ane Nielsdatter, død i Arnakke 1-2-1832, 46 år gl. 

 Børn: 

 a: Hans Peter Nielsen: * 12-3-1816, + 31-3-1816 i Arnakke. 

 b: Ane Nielsdatter:  

* 1-5-1817 i Arnakke, 

+ 9-12-1873 i Arnakke.  

gift med  

Niels Jørgensen: 

* o.1813 i Kundby sogn, 

+ 4-6-1864 i Arnakke. 

Boelsmand i Arnakke, Ågerup sogn. 

Børn: 

1: Jørgen Nielsen: 

 * 22-9-1846 i Arnakke, Ågerup sogn, tvilling, 

 + 30-8-1912 i Arnakke. 

 Boelsmand i Arnakke. 

 Gift med 

 Maren Kristine Nielsen: 

 * 4-8-1851 i Marup, Tølløse sogn, 

 + 22-2-1928 i Føllenslev by og sogn hos sønnen, begr.i 

 Ågerup. 

 Børn: 

 a: Niels Jørgen Peder Nielsen: 

  * 28-7-1880 i Arnakke, 

  + 14-2-1964 i Kalundborg. 

Niels Jørgen Peter Nielsen var elev på 

Truelsdal Andels Mejeri, elev på Ladelund 

mælkeskole 1900-1901, mejerist på Vejle 

Mælkeforsyning og Varde mejeri. 

Mejeribestyrer på andelsmejerierne Bredtved, 

Ågerup 1904-1909, Ballebjerg 1909-1910, 

Egehøj 1910, alle i Holbæk amt. Derefter på 
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Egehøj Fællesmejeri, Bjergsted, Føllenslev, 

hvor han er i 1916 og 1928. 

Gift 17-9-1904 med  

Johanne Kamilla Madsen: mejerske: 

* 25-1-1880 i Ringe, Svendborg amt. 

Barn: 

1: Monna Rigmor Nielsen: 

 * 1-1 1909 i København, Sct. 

  Stefans sogn, døbt i Føllenslev 

  6-3-1910. Adopteret 12-2-1910. 

 b: Jens Christian Nielsen: 

  * 26-2-1884 i Arnakke, 

  + 27-8-1967 i Kalundborg. 

  Gift 1. med 

  Inger Johanne Nielsen: 

  * 31-1-1900 i Middelfart, 

  + 2-7-1935 på Rigshospitalet, begr. i Ågerup. 

  Gift 2. med 

  Agnes Petrea Johanne Goltermann 

  Ved landbruget hjemme i 1906 og frem. I 

 1925 er han ugift tømrer og ejer antagelig 

ejendommen med moderen som husmor. Fra 

før 1935 var han husflidskonsulent i Kalund-

borg. 

2: Udøbt dreng:  

*+ 22-9-1846 i Arnakke, tvilling. 

  3: Ane Nielsen: 

   * 9-11-1849, + 23-2-1850 i Arnakke, tvilling. 

  4: Lars Nielsen: 

   * 9-11-1849, + 30-12-1849, i Arnakke, tvilling. 

  5: Lars Nielsen: 

   * 9-3-1851, + 21-3-1851 i Arnakke. 

  6: Ane Bodiline Nielsen: 

   * 24-7-1853 i Arnakke, 

   + 9-6-1888 i Alsønderup. 

   Pige på Hillerød Overdrev ved vielsen. 

   Gift i Hillerød 24-1-1882 med 

   Rasmus Knudsen Schultz: 

   * 1-11-1848 i Ullerup, Tjæreby sogn, Frederiksborg, 

   + 6-6-1915 på Sct. Joseps Hospital, Hellig Kors sogn, 

   Begravet i Alsønderup. Particulier i Korsgade 19, 1.sal,  

   København. Forh. Landmand i Alsønderup by. Gårdejer i  

   Freerslev, Nørre Herlev sogn ved sønnen NPKS` konfir- 

   mation i 1896. 

   Tjenestekarl på Hillerød Overdrev ved vielsen. 

   Børn: 

   a: Niels Peter Knud Schultz: 

    * 11-6-1882 i Alsønderup, 
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    + 19-9-1965 i København. 

    Urtekræmmer, bestyrer, København fra 1904. 

    Boede i Kompagnistræde 25 ved vielsen. 

    Købmand i Nr. Farimagsgade 57st. 1916. 

    Urtekræmmer, boede i Nr. Farimagsgade 

     59,1, 1921. 

    Gift i Helligånds sogn, Kbh. 12-8-1906 med 

    Ragnhild Elisabeth Emma Nygaard: 

    * 12-3-1883 i København, 

    + 22-4-1965 i København. 

    Børn: 

    1: Inga Karen Elisabeth Schultz: 

    * 4-2-1907 i København, Christians sogn, 

    + 27-4-1990 i København, begr. Hornbæk. 

Skuespillerinde. 2 børn. 

Gift i Frederiksberg kirke 26-10-1930 med 

skuespiller Peter Poulsen (1905-2006).  

    2: Asker William Knud Schultz: 

    * 13-1-1908 i København 

    3: Asta Thora Margaret Schultz: 

    * 25-3-1910 i Tullinsgade 7,2, Elias sogn,  

    + 13-8-1910 samme sted, København. 

    4: Julius Egon Frantz Herman Schultz: 

    * 7-8-1911 i København, Elias sogn. 

    5: Agnes Olga Nathalie Schultz: 

    * 15-7-1914 i København, Sct. Andreas sogn. 

    6: Svend Henning Knud Schultz: 

    * 24-2-1918 i København, Sct. Andreas sogn. 

   a: Anna Jørgine Schultz: 

    * 23-2-1884, + 29-2-1884 i Alsønderup. 

   c: Niels Jørgen William Schultz: 

    * 9-6-1886 i Alsønderup, 

    + o.1973, kommissionær. 5 børn. 

    Han var parcellist i Grønholt ved vielsen. 

    Gift i Tjæreby, Frb. 26-10-1915 med 

    Birthe Pedersen: 

    * 3-3-1892 i Smørum sogn. 

    Børn: (flytter fra Grønholt efter 1. barn): 

    1: Knud William Schultz:  

    * 3-3-1916 i Grønholt. Ostemester. 

    2: Lilly Kirstine Schultz, gift Svendsen. 

    3: Børge Herman Schultz: 

    * 1921, + ca.1991. Disponent. 

    4: Svend Ove Schultz, stationsforstander. 

    5: Birgit Alice Schultz: 

    * 1930, + 2014, skolesekretær. 

    Gift med Svend Hørdum Pedersen, 3 børn. 

 c: Hans Nielsen: * 27-6-1820, + 1-1-1824 i Arnakke. 
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 d: Sidse Marie Nielsdatter:  

* 5-3-1826 i Arnakke, 

+ 19-8-1908 i Vimmelskaftet 191, Holbæk. 

Gift i Holbæk 2-4-1852 med  

Johannes Olsen: 

 * o.1804 i Mørkøv. 

+ 18-2-1896 i Holbæk. 

Tjenestekarl, arbejdsmand og småkører i Holbæk. Endte som husejer og 

småkører på Vimmelskaftet 191 i Holbæk. 

Børn: 

1: Ane Marie Olsen: 

 * 15-1-1852 i Holbæk, før forældrenes bryllup. 

 Bosat ugift i Holbæk i 1908. 

2: Karen Sophie Olsen: 

 * 18-9-1857 i Holbæk. 

 Gift med murermester C. Christiansen, Søllerød. 

 e: Karen Marie Nielsdatter: * 5-11-1828 i Arnakke. 

 Gift 2. med 

3: Else Marie Ludvigsdatter / Sørensen: 

 * 23-12-1808 på Lynggården, Søndersted sogn, 

 + 7-6-1875 på Arnakkegård, Ågerup sogn. Hun boede hos sønnen Hans i 1870. 

 Børn: 

 f: Hans Nielsen:  

* 22-7-1834, gårdmand i Arnakkke og Store Grandløse, Grandløse sogn, 

+ 22-6-1899 i Sct. Matthæus sogn, Garnisons kirkegård. 

Gårdejer i Arnakke 1857, i Store Grandløse 1864 & 1870, i Havdrup 

1872 og forhv. gårdejer i Assenløse 1877. Han er portner i Vester 

Voldgade i Kbh. i 1892. De kom til København i 1880. 

Gift i Grandløse 27-2-1857 med  

Kirsten Andersdatter (Nielsen):   
* 13-1-1835 i Grandløse. 

Død i København efter 1911, hvor hun bor hos datter og svigersøn. 

Børn: 

a: Karen Marie Nielsen:  

* 27-11-1857 i Arnakke. Konf. Havdrup 1872. 

Gift i Dåstrup 22-5-1877 med 

Lars Jørgensen: 

* 19-12-1854 i Salløv, Snoldelev. Konf. i Gadstrup 1869. 

Mølleejer i Salløv. Møller i Korsør 1879, Halsskov. Pak- 

mester i et galanterilager i København, Rosengården 7,2 i 

1891. De kom til København fra Snoldelev 1884. Vogn-

mand bosat i Øhlenschlægersgade 47,1 i 1884 og 1885. 

Vognmand i Sct. Paulsgade 51, 1900. Vognmand og in-

kassator, bosat i Dannebrogsgade 4,1 i 1911. 

Børn: 

1: Hansine Boline Jørgensen: 

  * 29-4-1879 i Korsør. 

 Konf. 16-4-1893 i Kb. Vor Frue. 
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2: Jørgen Axel Jørgensen: 

 * 18-10-1881 i Korsør. 

 Konf. 19-4-1896 i Kb. Vor Frue. 

 + 9-5-1896 i Rosengård 7,2, Vor Frue, Kbh. 

3: Olga Jørgensen: 

 * 26-9-1882 i Korsør. 

 Konf. 18-10-1896 i Kbh. Vor Frue. 

4: Johanne Jørgensen: 

 * 3-3-1884 i København, Sct. Matthæus sogn. 

 Konf. 16-4-1899 i Kbh. Vor Frue. 

 Gift i Apostelkirken, Kbh. 12-11-1911 med 

 Otto Johan Andersen: 

* 21-6-1879 i Sct. Stefans sogn, Kbh. 

Musiker, Griffenfeldtsgade 28,2. 

5: Holger Jørgensen: 

 * 17-7-1886 i København, Sct. Matthæus. 

 Konf. 30-9-1900 i Sct. Paul, Kbh. 

b: Hansine Boline Nielsen:  

* 30-11-1864 i St. Grandløse, 

+ 30-1-1878 i Assenløse, Dåstrup, Roskilde. 

c: Niels Anders Albert Nielsen:  

* 17-9-1867 i Grandløse, kelner ved vielsen. 

+ 26-5-1894 i Sct. Matthæus sogn, Vestre kirkegård. TB. 

 Gift i Sct. Matthæus sogn, København 4-11-1892 med 

 Maria Roberta Fernanda Petrea Jensen: 

 * 4-6-1868 i København, Trinitatis sogn, 

 + 20-11-1908 på Mariendalsvej 62, st., Mariendals sogn. 

 Gift 2. med kelner Holger Marius Larsen, Frederiksberg 

  sogn 21-6-1896. 

 g: Ole Peter: * 17-1-1837, + 5-7-1837. 

 h: Ole Peter: * 7-6-1838, + 17-10-1846. 

 i: Christian: * 31-7-1840, + 13-9-1895, bager i Ågerup og Lejre. 1. 

 j: Lars: * 25-2-1842, + 2-2-1847. 

 k: Jens Peter: * 24-2-1843. Konf. Ågerup 1857. Slettes af lægdsrullen, videre skæbne 

      kendes ikke 

 l: Ane Cathrine: * 26-9-1845. Rejste til Holbæk i 1859 som tjenestepige. Hjemme 

        igen 1860. Herefter ukendt skæbne. 

 

 Else Marie Ludvigsdatter var første gang gift 10-6-1828 i Værslev sogn med avlsbe- 

 styrer, senere arvefæster, enkemand Ole Pedersen, + 11-5-1832 i Værslev, 45 år gam- 

 mel. 

 Børn: 

 a: Søren Peder Olsen:  

* 8-9-1828, + 16-4-1897 i Jonstrup, Ugerløse sogn. Arbejdsmand. 

Gift med Oline Sørensen, + i Ubberup 1896. Se 12f1a.  

b: Sidse Katrine Olsen:  

* 29-6-1830, gift med husmand Niels Nielsen, Ågerup. Hun sidder som 

fraskilt i et hus i Arnakke 1860 og nyder fattighjælp med datteren Jen-
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sine Petrine Olsen * 26-3-1872 i Ågerup. Far: Peter Christensen, som 

tjente på Eriksholm. 

 c: Ludvig Peter Olsen: 

 * 4-11-1832 i Søndersted. Er i Værslev hos halvsøsteren i 1850, i Ar- 

nakke i 1853, soldat 30-5-1855 ved 3. bataljon 2-55. Er hjemme i 

Arnakke derefter, men flytter derefter til København i 1857 (G 3069). 

 

 Det har ikke været muligt at finde Else Marie Ludvigsdatter og Hans Nielsens bryllup,  

 Værslev, Søndersted, Ågerup og Holbæk sogne er undersøgt. Hun rejste hjem til  for-

ældrene i Søndersted efter den første mands død. 

 Efter Hans Nielsens død fortsatte hun med at drive Arnakkegård, men ifølge folketæl- 

 ling 1860 var hun da gået på aftægt på gården, som da blev drevet af Morten Hansen, 

 og i folketælling 1870 boede hun på aftægt hos sønnen, Hans Nielsen, i St. Grandløse. 

 Ved hendes død siges det, at hun var aftægtskone af Arnakke. 

 Ole Pedersen var første gang gift med Sidse Nielsdatter, + 2-10-1821 i Værslev sogn, 

 Skippinge herred, Holbæk amt, 32 år gammel. 

 Barn: 

 a: Else Marie Karen Sophie Olsdatter: 

  * 1-1-1821 i Værslev by og sogn, 

  + 22-4-1914 i Sdr. Jernløse by og sogn. Ejer gården i 1880. 

  Hun blev plejedatter hos kromand Herman Maxen og hans kone Sidse 

  Marie Sørensdatter ( se nr.13h) i Nykro ved stedmoderens ægteskab med 

  Niels Hansen på Arnakkegård, hvor hun blev konfirmeret i 1835 og var  

  husholder for ham på Jægersholm i 1840. 

  Gift i Sdr. Jernløse sogn med  

  Lars Nielsen: gdr. i Sdr. Jernløse by, + 6-3-1862, 46 år gammel. 

  Børn: 

  1: Ole Herman: * 24-6-1840. 

  2: Niels Peter: * 24-9-1842. 

  3: Sidse Marie: * 25-1-1846. 

  4: Lars Peter: * 25-8-1850. 

  5: Christen: * 21-8-1852. 

  6: Anne Margrethe: * 24-9-1855. 

  7: Johanne Christine: * 4-1-1858. 

 

Bedsteforældre: 

 

4: Hans Nielsen: 
 * 27-9-1750 i Tølløse by og sogn, Merløse herred, Holbæk amt, 

 + 11-4-1819 på Arnakkegård, Ågerup sogn. 

 Ifølge Eriksholm fæsteprotokol side 298 var han barnefødt i Tølløse og landsoldat, da 

 han fæstede Christoffer Carlsens gård i Arnakke, Ågerup sogn, 22-3-1777. På det 

 tidspunkt tjente han som karl hos Niels Nielsen i Sasserup, som også var hans bror og

 forlover, mens Karen Hansdatter tjente Lars Christensen sammesteds. Hendes forlover 

 var gdm. Ole Nielsen i Krøjerup, Sdr.Jernløse sogn, gift med hendes halvsøster, Marie 

 Hansdatter. 

 Gårdens HK var 9 tønder 6 skæpper 1 fjerdinkar 2 ¼ album, og der udførtes hel gårds 

 hoveri. 
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  Gift 12-10-1777 i Søstrup sogn med 

5: Karen Hansdatter: 
 * 20-6-1751 i Søstrup by og sogn, 

 + 20-8-1831 på Arnakkegård, Ågerup sogn. 

 Børn: 

 a: Niels: * 4-10-1778, + 1-4-1779. 

 b: Niels: * februar 1780, + 6-2-1780 efter hjemmedåb. 

 c: Anne Kierstine: * 18-3-1781. 

 d: Mette Marie: * 13-7-1783. 

 e: Niels: * 3-7-1787, + 2-7-1852 på Arnakkegård. 

 f: Karen: * 21-4-1791. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Udsnit 1806 af Arnakke, Ågerup sogn, Hans Nielsens gård nr. 2 var byens største. 

 

6: Johan Ludvig Sørensen: 

 * 25-9-1775 på Store Merløse kro, Tåstrup sogn, Merløse herred, 

 + 8-9-1831 på Lynggården, Søndersted sogn, Merløse herred af omgangssyge. 

 Ifølge lægdsrullen for Tåstrup 1805 var han 68½ tomme høj = ca.178 cm. 

 Han ejede Lynggården i Søndersted sogn med skøde af 19-12-1807. 

 11-6-1811 købte han brændevinsbrænder Peder Jørgensens gård i Holbæk beliggende 

 mellem madame Friises hus og brændevinsbrænder Mads Pedersens hus med 

 tilhørende gårdsrum, have og brændevinsværk for 3000 rdl, pantebrevet udslettet igen 
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 22-10-1824, hvor han antagelig solgte og vendte tilbage til Lynggården, som han ind- 

 til da havde drevet med avlsmand, mens han selv var brændevinsbrænder i Holbæk. 

 Han tog borgerskab som brændevinsbrænder i Holbæk 24-7-1811 (Holbæk skødepro- 

 tokol 1810-1817). 

 Ifølge Søndersted kirkebog rejste Hylleborg Larsdatter i 1820 som amme til Johan 

 Ludvig Sørensen i Holbæk. 

 Gift 23-10-1807 i Søndersted sogn med 

7: Karen Nielsdatter: 

 * 10-4-1785 i Valsølille sogn. 

+ 27-10-1845 i Ågerup sogn. Hun betegnes som indsidderske og fattiglem fra Undløse 

hospital. I 1833 kom hun fra Holbæk til Arnakkegård med sønnen Christian, men hun 

har åbenbart derefter fået ophold på Undløse hospital, hvor hun er i folketælling 1834 

og 1840, men må antagelig have opholdt sig igen en tid hos datteren i Arnakke, da hun 

døde. Hun har åbenbart haft økonomisk svært ved at klare sig, og at det var tilfældet 

tyder også, at både sønnen Christian og datteren Anne Margrethe fik ophold hos fami-

lien, især hos fætteren Peder Chr. Sørensen i Tveje Merløse. Christian var dog hos fa-

milien på Vinstrup mølle i Grandløse, da han blev konfirmeret i 1835.  

 Børn: 

 a: Else Marie Ludvigsdatter / Sørensen::  

* 23-12-1808, + 7-6-1875 på Arnakkegård. 

 b: Anne Margrethe Sørensen:  

* 21-4-1811, opholdt sig ifølge folketælling 1834 hos fætteren Peder 

Christian Sørensen i Langerød, Tveje Merløse som enke og slægtning, 

men det har ikke været muligt at følge hende før eller efter dette år. 

 c + d: dødfødt dreng og pige: */+ 8-12-1814 i Holbæk. 

 e: Søren Carl Sørensen:  

* 8-1-1818 i Holbæk, + 2-8-1831 i Søndersted af omgangssyge. 

 f: Niels Christian Sørensen:  

* 20-4-1820 i Holbæk. På Arnakkegård 1833 og 1834. 

+ 5-6-1883 i Allindelille, Haraldsted sogn, aftægtsmand. 

Tjente i Sigersholm, Asmindrup sogn ved vielsen. Husmand Averup, 

Soderup i 1843, i Allindelille, Haraldsted sogn i 1845, husmand og 

arbejdsmand samme sted 1860. 

Gift i Ågerup 9-1-1841 med 

Ane / Anna Andersdatter: 

* 23-3-1816 i Bedeskjoldshuset, Ågerup sogn. 

Børn: 

1: Sidse Marie Christiansen: 

 * 18-3-1841 i Bedeskjoldhuset, Ågerup sogn, 

2: Ludvig Søren Christiansen: 

 * 20-1-1843 i Averup, Soderup sogn, 

+ 5-4-1912 på Ringsted sygehus, begravet i Haraldsted.  

Arbejdsmand og indsidder i Allindelille, Haraldsted. Soldat 

i København ved første barns fødsel før vielsen. 

 Gift 1. i Haraldsted 17-10-1868 med 

 Ane Margrethe Venzelsen: 

* 1840 i Allindemagle 

+ 28-10-1874 i Allindelille, Haraldsted sogn 
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Børn: 

a: Hans Peter Christiansen: 

 * 26-6-1866 i Allindemagle sogn. 

Tjenestekarl i Balstrup, Ringsted landsogn 

ved vielsen. 

Gift i Ringsted landsogn 10-5-1901 med 

Caroline Christine Johansen: 

* 8-8-1871 i Vetterslev, tjenestepige i 

Balstrup ved vielsen.  

b: Niels Peter Christiansen: 

 * 5-11-1868 i Allindelille, Haraldsted sogn. 

 

Gift 2. i Haraldsted 20-11-1875 med enke 

 Marthe Kirstine Nielsen: 

* 19-8-1842 i Haraldsted, 

+ 22-7-1889 på Ringsted sygehus, begravet i Haraldsted. 

3: Ole Peder Christiansen: 

 * 15-9-1844 i Allindelille, Haraldsted sogn, 

 + 17-2-1898 i Allindelille Old, Haraldsted sogn, husmand. 

 Gift med 

 Ane Kirstine Hansen: 

 * 3-6-1847 i Soderup, husfæster i 1901 under Vængegård. 

 Børn: 

 a: Anna Kirstine Christiansen: 

  * 22-3-1878 i Allindelille, 

  + 3-11-1943 i Holbæk. 

  Gift i Natanaels sogn, Kbh. 1-4-1907 med 

  Peder Marinus Pedersen: 

  * 8-2-1878 i Rødovre sogn, 

  + 24-8-1956 i Holbæk. 

  Kusk, bosat i Frankrigsgade 74 st. v. vielsen. 

 b: Boline Marie Christiansen: 

  * 26-3-1880 i Allindelille, 

  + 14-11-1967 i Sorø. 

  Gift i Sct. Marie Kirkesal, København  

7-5-1905 med 

Peder Christian Hansen: 

* 11-2-1878 i Jystrup sogn. 

Tømrer i Vesselsgade 5, Kbh. ved vielsen. 

 c: Hans Peter Christiansen: 

  * 18-11-1882 i Allindelille, 

  + 20-3-1958 i Helsingør Sct. Mariæ sogn. 

  Politibetjent i Roskilde ved vielsen og senere.  

  Bor Borgerdiget 14, Roskilde i 1916. 

  Gift i Roskilde Domsogn 25-10-1910 med 

  Elna Marie Hansen: 

  * 21-2-1887 i Roskilde, 

  + før 1958 i Roskilde. 
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  Børn: 

  1: Gudrun Witte Christiansen: 

   * 17-11-1911 i Roskilde. 

  2: Tove Gurli Christiansen: 

   * 7-2-1916 i Roskilde. 

 d: Carl Valdemar Christiansen: 

  * 16-2-1887 i Allindelille. 

  Plejer på Sct. Hans Hospital i Kurhuset. 

  Gift i Sct. Jørgensbjerg kirke, Roskilde 

  1-11-1916 med 

  Marie Kristiane Dorthea Amalie Hansen:

   * 29-12-1886 i Sct. Jørgensbjerg, Roskilde, 

  + 9-1-1965 i Roskilde Domsogn, enke. 

  Ansat på Sct. Hans Hospital. 

4: Karen Christiansen: 

 * 5-8-1847 i Allindelille, 

 + 4-6-1867 i Allindelille. 

5: Ane Christiansen: 

 * 16-7-1850 i Allindelille, 

 + 1-1-1852 i Allindelille. 

6: Ane Christiansen: 

 * 15-11-1852 i Allindelille. 

7: Dorthea Christiansen: 

 * 6-4-1855 i Allindelille. 

8: Kirstine Christiansen: 

 * 18-5-1858 i Allindelille, 

 + 3-9-1943 i København, gift Frederiksen. 

 

Oldeforældre: 

 

8: Niels Knudsen: husmand i Tølløse, Merløse herred, Holbæk amt. 

 * 5-8-1708 i Nyby, Tølløse sogn, 

 + 11-6-1755 i Tølløse sogn.  

 De var begge af Tølløse ved trolovelsen 15-4-1736, deres forlovere var Oluf Pedersen 

 og Niels Sørensen, bønder af Tølløse. 

 Gift 10-6-1736 i Tølløse sogn med 

9: Anne Nielsdatter: 
 + 2-2-1765 i Tølløse sogn. Alder ikke opgivet. Anden gang gift med Peder Jensen. 

 Børn: 

 a: Kirsten: * 12-8-1736. 

 b: Niels: * 8-3-1739, + 21-11-1799, gårdfæster i Sasserup, Søstrup sogn. 

 c: Anne: * 3-5-1744. 

 d: Johanne: * 23-2-1748, + 20-11-1757. 

 e: Hans: * 27-9-1750, + 11-4-1819 på Arnakkegård. 

 

10: Hans Rasmussen: gårdmand under Løvenborg gods i Søstrup by og sogn, Merløse herred. 

 * o.1701, 

 + 26-11-1775 i Sdr. Jernløse sogn, 74 år gammel og indsidder. 
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 Gift 1. (ikke i Søstrup eller Sdr. Jernløse sogne) med 

 Karen Jensdatter: + 13-9-1750 i Søstrup, 35 år gammel. 

 Børn: 

 a: Mette: * 23-4-1741. 

 b: Marie: * 24-11-1743, ~ 22-11-1772 i Sdr. Jernløse med Ole Nielsen af Krøjerup. 

 c: Anne: * 10-7-1746. 

 d: Karen: * 18-5-1749.  

 Gift 2.gang 24-1-1751 i Søstrup sogn med 

11: Bodil Pedersdatter: 

 * o.1713 i Borup, Søstrup sogn, søster til gdm. Søren Pedersen i Borup. 

 + 26-4-1778 i Sdr. Jernløse sogn, 65 år gammel som almissekone med ophold hos 

 gårdmand Ole Nielsen i Krøjerup, Sdr. Jernløse sogn. 

 Barn: 

 e: Karen: * 20-6-1751, + 20-8-1831 på Arnakkegård. 

 

Hans Rasmussen var gårdfæster under Birkholm og Løvenborg gods. Ifølge godsets 

fæsteprotokol fæstede han 11-4-1740 en øde gård i Søstrup by. Han tjente da i Østrup, 

men desværre nævnes hans fødested ikke. Gården havde været øde længe, dens HK 

var 7-0-3-2/3, og da han overtog den, blev den bygget op, der blev sat besætning og 

inventar ind. Det giver et godt indblik i, hvad der hørte til en fæstegård på det tids-

punkt og hvordan man dels kunne få en øde gård opdyrket dels kunne få en bondekarl 

i gang som fæster. Han fik 2 gode vognheste og 6 plovbæster, 4 køer, 6 får og 2 sogri-

se. Dertil en nybeslagen vogn med færrets og høsthauger samt hesteseletøj og al andet 

tilbehør. En ny trævogn med høst hauge fjæle og andet tilbehør. En ny plov med jerns- 

letøj og al andet tilbehør til 6 plovbæster. En ny harve med sit tilbehør, 1 høtyv, 1 gra- 

 vespade og 1 hartøj (men ingen le !). 

 Til indvendigt bohave fik han et nyt sengested med en ny overdyne, en ny linneds un-

 derdyne, en hoveddyne, et par blårgarnslagner, i nyt fyrretræsbord, en lang og en kort 

 fyrretræsbænk, en jernkakkelovn, en stor og en mindre jerngryde. 

 Til sommerføde fik han 2 tdr. rug, 4 tdr. byg samt fornøden sædekorn af byg, rug og 

 havre, som han skulle beså jorden med om foråret, foruden at han havde ret til rughø- 

 sten af den rug, der var sået om efteråret. 

 Dette føde- og sædekorn skulle han ikke tilbagelevere, når han selv kunne høste, men 

 så skulle han herefter selv holde sig med begge dele. 

 Da gården havde været øde i nogle år, og jorden altså ikke havde været røgtet og ple- 

 jet, som den burde, var han fri for skatter og landgilde indtil 1-1-1741, ligesom han ik-

 ke betalte indfæstningspenge. 

 

 Der blev holdt skifte efter hans kone, Karen Jensdatter, i Løvenborg skifteprotokol 18-

 11-1750. Formynderen for de 4 døtre var Jens Jensen i Sasserup.  

 I stuen var der et fyrretræsbord med skuffe, en lang og en kort fyrretræsbænk, 1 trælæ- 

 nestol med en rød hynde, en anden trælænestol og yderligere en med halmsæde, en  

 fyrretræskiste med lås og nøgle samt en jernkakkelovn, som tilhørte gården. 

 Så var der et fyrretræs sengested med ramme og to trykte lærredsomhæng. Heri 

 fandtes en stribet overdyne, en hvid vadmels underdyne, to stribede puder, en hoved- 

 dyne, to blårlærreds lagner og et hørlærreds lagen. 

 Der var endnu et sengested med to stk. groft hjemmegjort omhæng og kappe. Heri 

 fandtes en blåstribet overdyne, en hvid vadmels underdyne, et blåstribet pudevår uden 
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 fyld, et hørlærreds dækken, et blårlærreds do., to hørlærreds knæduge og fire håndklæ- 

 der. 

 I kammeret var der en blåstribet dyne, en ternet underdyne, et gammelt pudevår, en  

 hoveddyne og et blårlærreds lagen. Der må altså have været en indbygget seng her. 

 Desuden var der to egetræs øltønder, to standfjerdinger, et degtrug, et halmsold, et 

 melsold, et kornsold, to trugstole, en vugge, en kærne, en garn hæspe, en spinderok, 

 en træ øltragt og en træ ølflaske, en melotting og et bræt på fire pæle. Desuden to drif- 

 ter, en sibøtte, en fyrretræskiste, en gammel stol og et trug. 

 I køkkenet var der en jernbryggerkedel på en halv tønde og en jerngryde, som begge 

 tilhørte gården. Desuden et egetræskar, to mindre fyrretræskar, en messingkedel og en 

 mindre ditto, en standfjerding og to karstole. 

 I gårdens karlekammer fandtes en grå vadmels overdyne, en linnets underdyne, to 

 hovedpuder og to blårlærredslagner. 

 Her fandtes også 2 håndøkser, 1 båndkniv, 1 vimmel (bor) med skaft, 1 buesav. 

 Så fandtes der en beslagen vogn med hauger og bagsmæk, en halv beslagen vogn med 

 færrets, to træharver, en plov med tilbehør, 1 høtyv, 2 høsthauger. 

 Besætningen bestod af 6 heste, 1 studekalv, 1 kviekalv (ingen køer), 10 får med 6 lam, 

 8 svin og 4 grise, 4 gæs med 15 gæslinger og 1 gase. 

 Der var indavlet både rug, byg, havre, ærter og vikker, og man havde både karl, pige 

 og tjenestedreng. 

 Når indtægter og udgifter blev gjort op, manglede der godt 7 rdl. 

 

12: Søren Hansen: 

 * o.1719, 

 + 4-12-1806 på Store Merløse kro, Store Tåstrup sogn, 87 år gammel. 

 Han var kromand og gårdbeboer på Store Merløse kro, Tåstrup sogn, Holbæk amt og 

 blev første gang nævnt her i 1767 ved datterens dåb. 

 Hans broder, Jens Hansen, døde i Store Merløse kro 25-3-1773, 60 år gammel. 

 Ifølge Rentekammeret 2212-34, bog 50 side 282, fik godsejer Chr. Holstein, 

 Ledreborg, bevilling på at drive Merløse kro i Tåstrup sogn 29-8-1763. Ledreborg 

 godsarkiv har indtil nu ikke været offentligt tilgængeligt. 

 ~ 1.gang med N.N. 

 Børn: 

 a: Lars: * o.1749, hjemme på kroen i 1787. 

 b: Anne Cathrine: * o.1752, hjemme på kroen i 1787. 

 c: Hans: * o.1756, pukkelrygget, hjemme på kroen i 1787, + 25-4-1792 på kroen. 

 Gift 2.gang med 

13: Margrethe Pedersdatter: 

 * o. 1732, 

 + 25-11-1781 på Store Merløse kro, Store Tåstrup sogn, 48 år gammel. 

 Børn: 

 d: Peder Sørensen: * o.1764 ukendt sted, + 17-12-1775 på St. Merløse kro. 

 e: Sidse Marie Sørensdatter: * 25-1-1767, +11-8-1771. 

 f: Christian Sørensen:  

  * 22-1-1769 på St. Merløse kro, St. Tåstrup sogn, 

 + 31-3-1832 som gårdfæster i Vanløse, Stenmagle sogn. 

  Ifølge lægdsrullen for Tåstrup sogn 1792 skulle han overtage sin svi-

  gerfars arvefæstegård i Vanløse.  
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  Gift 1.gang med Anne Sørensdatter,  + 22-3-1820 i Vanløse. 

  Børn: 

  1: Peder Christian Sørensen: (Peder Christiansen): 

   * o.1792 i Vanløse, Stenmagle sogn, kirkebogen mangler. 

   + 16-4-1863 i Jonstrup, Ugerløse sogn.  

  Gift med Wilhelmine Kirstine Værum, + 3-10-1855 i 

   Jonstrup, Stenmagle sogn, Merløse herred, Holbæk amt, 76 

   År gammel. Hun var født i København. 

   Hans børn: 

   a: Oline ”Hansdatter” Sørensen: uægte. 

    * 11-7-1830 i Ågerup, Merløse herred, 

    + 29-11-1896 i Ubberup, Ugerløse sogn. 

    Gift 19-3-1858 i Ugerløse sogn med Søren 

    Peder Olsen, arbejdsmand i Ubberup, se 

     nr.2+3:a. 

   b: Vilhelmine Kirstine ”Olsen” Sørensen: uægte. 

    * 31-7-1834 i Ågerup, Merløse herred, 

    + 6-1-1890 i Jonstrup, Ugerløse sogn. 

    Gift 14-6-1856 i Ugerløse sogn med Peder 

    Larsen, se nr.13f4. 

    Børn: 

    1: Vilhelmine Christine Pedersen:  

* 10-9-1857 i Jonstrup, 

Ugerløse sogn, 

+ 7-5-1917 i Strandvej 30h, 

Slagelse, begr. i Ugerløse, ugift. 

    2: Ane Margrethe Sophie Mathilde:  

* 26-7-1861 i Jonstrup. 

Hun bor ugift i Slagelse i 1917.  

Begge er ugifte på gården 1890. 

   I folketælling 1834 for Langerød, Tveje Merløse nævnes  

   på gård 1 ud over Peder Christian Sørensen og hans 13 år 

   ældre hustru pigen Oline Olsdatter 4 år gl. og ”plejebarn i 

   datters sted”, samt Ane Margrethe Sørensen 23 år, enke, 

   ”husfaderens beslægtede, der af ham forsørges” (kusine), 

   og blandt fire tjenestefolk tjenestepigen Birthe Olsdatter 

   33 år, der ifølge sognets kirkebog rejste til Ågerup sogn i 

   løbet af sommeren efter i seks år at have tjent Peder Chri- 

   stian Sørensen i Vanløse. 

   Birthe Olsdatter var født 20-11-1800 i Ågerup, datter af  

   gårdmand Ole Pedersen og Karen Hansdatter, og ifølge  

   sognets kirkebog fødte hun 11-7-1830 ovennævnte datter, 

   hvortil ”afdøde fattiglem Hans Jensen” var udlagt som 

   far. 

   Hun fik i 1834 ophold hos sin mor, som var enke og fødte 

   her den næste datter, Vilhelmine Kirstine 31-7-1834, og til 

   far blev denne gang udlagt Peder Christiansen. 

   Tveje Merløse kirkebog nævner ikke noget om, at hun er 
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   kommet tilbage til Peder Christian Sørensen, men ifølge 

   folketælling 1840 var hun da igen tjenestepige på gården, 

   og de to piger, Oline Hansdatter og Vilhelmine Olsdatter 

   angives som ”plejebørn af husfaderen”. 

   I folketælling 1845 opføres de to piger som døtre af gård- 

   mandsparret, og de har nu begge ”Sørensen” som efter- 

   navn, og moderen er stadig tjenestepige. 

   I 1844 blev Oline Hansdatter konfirmeret i Tveje Mersøse 

   og ud for hendes fars navn ”Hans Jensen” skrev præsten  

   ”valde dubite”, som kan oversættes med ”af tvivlsom vær- 

   di”, altså har præsten kendt den rette til faderværdigheden ! 

   Vilhelmine Olsen blev konfirmeret i Tveje Merløse i 1848 

   og boede da hos skolelærer Sivertsen i Tveje Merløse, idet 

   Peder Christian Sørensen havde solgt sin gård i Langerød  

   og havde købt en ny i Jonstrup i Ugerløse sogn, hvortil re- 

   sten af familien var flyttet i oktober 1848, Oline som pleje- 

   datter og Birthe Olsdatter som tjenestepige. I november  

   1848 sluttede Vilhelmine Olsen sig til familien på gården, 

   således at ifølge folketælling 1850 er begge pigers efter- 

   navn ”Sørensen” og børn af gårdmandsparret, Birthe Olsen 

   stadig tjenestepige og blandt de øvrige tjenestefolk var nu 

   Søren Peder Olsen som tjenestekarl. 

   Ifølge folketælling 1860 havde Vilhelmine Sørensen og  

   hendes mand, Peder Larsen, som jo altså også var hendes 

   fætter, overtaget gården, Peder Christian Sørensen var gået 

   på aftægt, hans kone var død, og som ny kone optrådte nu 

   Birthe Olsdatter. 

   De blev nu aldrig gift, for da Birthe Olsdatter døde 30-5-

   1890 hos svigersønnen i Jonstrup i Ugerløse sogn, 89 år gl. 

   siges det, at hun var ”ugift”. På gården var ifølge folketæl- 

   ling 1890 også de to ugifte døtre samt Birthe Olsens anden  

   datter og mand. 

   Peder Christian Sørensen var jo egentlig døbt Peder Chri- 

   stiansen, men i modsætning til sine søskende antog han de- 

   res faders efternavn ”Sørensen” som sit. Det havde jo vær- 

   ret rart at vide, om hans ægteskab med den 13 år ældre ko-   

   ne var et fornuftsægteskab, og var det med hendes vidende, 

   at han tilsyneladende levede sammen med tjenestepigen ? 

  2: Søren Christiansen:  

* o.1794, + 14-2-1828 i Vanløse, 33 år gl. 

  3: Edel Margrethe Christiansen:  

   * 17-4-1799 i Vanløse, Stenmagle sogn, 

   + 28-9-1840 i Jonstrup, Ugerløse sogn.  

Gift 1. med  

Lars Christoffersen: 

+ 16-1-1837 i Jonstrup, 40 år gl. ”Ved at fælde æbletræer i 

sin moselod slog et træ i sit fald manden til jorden, hvilket 

blev hans død 10 timer efter”. 
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Arvefæstegårdmand i Jonstrup, Ugerløse sogn. 

   Børn: 

   a: Christoffer: * 9-10-1829, + 4-10-1908 i Jonstrup, ugift. 

   b: Christian: * 22-11-1832. 

 

   Gift 2. i Ugerløse 29-7-1837 med 

   Arild Friis Thorsøe: 

   * o.1798 i Skibby sogn, Frederiksborg, overtog forman- 

   dens arvefæstegård i Jonstrup. 

  4: Lars Christiansen: 

   * 21-2-1802 i Vanløse, Stenmagle sogn, 

   + 3-3-1872 i Hejninge by og sogn.  

   Gift med Maren Hansdatter fra Ugerløse, + 30-11-1877 i 

   Hejninge by og sogn, 74 år gammel. 

   Indsidder i Vanløse, Stenmagle sogn, Sorø amt, fra o.1824 

   selvejergårdmand i Hejninge sogn, Slagelse herred, Sorø 

   amt. Gårdens navn var Lærkenborg. 

   Ved hans død skrev præsten i kirkebogen, at han havde bo- 

   et i Hejninge i 48 år og havde været gift med sin kone i 48 

   år og havde fire sønner og tre døtre. Han led af stærk men- 

   neskeskyhed og døde af alderdomssvaghed. 

   Børn: 

   a: Peder Larsen:  

* 24-5-1824 i Vanløse, Stenmagle sogn,  

+ 24-8-1906 i Jonstrup, Ugerløse sogn. (se 

ovenfor). 

   b: Søren Larsen:  

* 8-12-1829 i Hejninge sogn, 

+ 18-2-1912 i Ørslev sogn, begravet i Slots- 

bjergby. Aftægtsmand. 

Gift i Slots Bjergby 11-11-1859 med  

Ane Nielsdatter: 

* 5-5-1833 i Slots Bjergby, 

+ 1-4-1908 i Slots Bjergby.  

Han var gdr. i Slots Bjergby, Sorø. 

Børn: 

1: Niels Kristian Larsen: 

 * 28-8-1860 i Slots Bjergby.  

Gårdejer i Fruevang, Ørslev, 

Holbæk.   

Kom 1885 fra Slots Bjergby. 

Gift 1. i Skellebjerg 20-5-1885 

med  

Hansine Christine Jensen: 

* 14-12-1859 i Tåderup, 

Skellebjerg sogn, Løve herred. 

+ 16-2-1892 i Ørslev by og 

sogn. 
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Børn: 

a: Inger Johanne Marie 

Larsen: 

* 4-9-1887 i Ørslev. 

     b: Marie Larsen: 

     * 25-4-1889 i Ørslev. 

     c: Jakob Larsen: 

     * 2-2-1892 i Ørslev. 

 

Gift 2. i Vor Frelsers kirke, 

København 3-5-1894 med 

Oline Andrea Hansen: 

* 8-6-1861 i Gyrstinge, Sorø. 

Kom 1894 fra København. 

Børn: 

d: Martin Larsen:   
* 14-2-1895 i Ørslev. 

e: Ellen Vilhelmine Larsen: 

* 12-11-1896 i Ørslev, 

+ 29-11-1896 i Ørslev. 

f: Ellen Vilhelmine Larsen: 

* 28-2-1900 i Ørslev. 

g: Ester Magdalene Larsen: 

* 7-4-1901 i Ørslev. 

h: Gerda Elisabeth Larsen: 

* 18-8-1903 i Ørslev. 

2: Kristian Larsen: 

 * 23-2-1864 i Slots Bjergby. 

Bestyrer i 1901 hos faderen. 

Ugift gårdejer i 1906. 

   c: Christian Larsen:  

* 21-12-1832 i Hejninge sogn, 

+ 24-5-1911 i Lærkenborg, Hejninge Mark. 

Ugift gårdejer i Hejninge. 

   d: Niels Larsen:  

* 9-10-1835 i Hejninge sogn, 

+ 28-7-1916 i Slots Bjergby, begravet i Kirke 

Stillinge, Sorø. 

Gårdejer Skellerup, Hejninge & 

Krogagergård, Næsby ved Stranden, Hej- 

ninge 1862-1903. 

Gift i Kirke Stillinge 11-10-1862 med 

Karen Marie Jensen: 

* o.1837 i Kirke Stillinge, 

+ 12-8-1905 i Næsby, Hejninge. 

Børn: 

1: Hansine Marie Larsen:  

* 11-8-1867 i Næsby, 
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+ 22-12-1937 i Lundforlund. 

Gift i Kirke Stillinge 27-10-

1893 med 

Peder Christian Olsen: 

* 14-1-1857 i Lundforlund, 

+ 7-10-1922 i Lundforlund. 

Gårdejer i Knurvanggård, 

Lundforlund, Slagelse herred, 

Sorø. Sognefoged efter faderen. 

Sognerådsformand, 

Dannebrogsmand 21-12-1920. 

Børn: 

a: Oline Nielsine Olsen: 

* 30-10-1894 i Lundforlund, 

+ 15-1-1976 i Lundforlund. 

Gift i Lundforlund 25-4-1919 

med 

Hans Christian Nielsen: 

* 27-9-1892 i Holmstrup, 

Slagelse Sct. Peder sogn, 

+ 13-5-1980 i Lundforlund. 

Gårdejer i Lundforlund. 

Børn: 

1: Marie Kirstine Nielsen: 

* 10-3-1920 i Lundforlund. 

2: Arne Christian Nielsen:  
* 24-4-1925 i Lundforlund. 

3: Ole Gunnar Nielsen:   

* 16-9-1927 i Lundforlund. 

 

b: Niels Christian Olsen: 

* 23-3-1896, + 28-2-1897. 

 

c: Niels Christian Olsen: 

* 17-1-1898 i Lundforlund, 

+ 23-9-1982 i Lundforlund. 

Maskinforhandler. Smed. 

Gift i Slagelse Sct. Peder 10-10-

1930 med 

Ellen Margrethe Poulsen: 

* 17-5-1909 i Landsgrav,  

+ 12-1-2009 i Lundforlund. 

Børn: 

1: Poul Christian Olsen: 

* 20-4-1933 i Lundforlund. 

+ 2019. 

Overtog faderens forretning. 
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2: Inge Marie Olsen: 

* 29-10-1936 i Lundforlund. 

 

d: Aage Olsen: 

* 17-10-1901 i Lundforlund, 

+ 29-5-1989. 

Gårdejer i Lundforlund 1930 

på Bakkegård, matr.9a. 

Gift i Lundforlund 18-7-1928 

(ophævet) med 

Alfrida Erna Johansen: 

* 14-2-1906 på Omø, Sorø. 

Barn: 

1: Erna Marie Olsen: 

* 4-3-1930 i Lundforlund. 

e: Aksel Valdemar Olsen: 

* 27-11-1906 i Lundforlund, 

+ 27-12-1968 i Lundforlund, 

ugift mekaniker af Gasværksvej 

26, København. 

2: Vilhelmine Nicoline Larsen:  
* 6-5-1871 i Skellerup sogn, 

+ 3-9-1938 i Sorø. 

Gift i Hejninge 8-3-1899 med 

Christen Christensen: 

* 14-9-1861 i Fuglebjerg sogn, 

+ 4-7-1926 i Sorø. 

Gårdbestyrer på faderens gård i 

Hejninge, Sorø. Gårdejer 1901. 

Flytter til Næsby, Kirke Stillin-

ge før 1906. Flyttede til villa 

Pomona, Alléen 25, Sorø i 1915 

fra Næsby, Kirke Stillinge. 

Barn: 

a: Thorvald Niels Jørgen 

Christensen:  
* 14-12-1899 i Hejninge, 

+ 20-9-1964 i Sorø. Ugift. 

Museumskustode, kirkeværge, 

lærer, kgl. belønningsmedalje i 

sølv 1961 for modstandskamp. 

Arkiv i Lokalhistorisk Arkiv for 

Sorø og omegn. 

   e: Ane Sophie Larsen:  

* 3-3-1838 i Hejninge sogn. 

   f: Thrine Larsen:  

* 20-4-1840 i Hejninge sogn. 
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   f: Ane Margrethe Larsen:  

* 9-12-1842 i Hejninge sogn. 

Gift i Slots Bjergby 30-4-1877 med 

Hans Christian Frederiksen: 

* 13-5-1853 på Slots Bjergby Mark. 

 

  Gift 2.gang med Karen Jørgensdatter, + 14-7-1843 i Vanløse, 59 år gl. 

  Barn: 

  5: Anne Christiansdatter:  

   * 21-2-1825 i Vanløse, Stenmagle sogn,  

   + 29-1-1873 i Vanløse, Stenmagle sogn. 

   Gift i Stenmagle sogn 7-4-1843 med  

   Niels Jensen: 

   * 16-7-1816 i Tygestryp, Kirke Flinterup,  

    + 5-5-1895 i Vanløsegården, Stenmagle sogn. 

   Eftermand på gården til sin død, sogneforstander. 

   Børn: 

   a: Carl Christian Nielsen:  

* 9-9-1844, + 27-5-1845. 

   b: Christense Wilhelmine Nielsen:  

* 22-3-1846, husbestyrerinde på fødegården 

hos faderen i 1890. Ejer af denne i 1895.  

+ 11-11-1929 på Vanløsegården, Stenmagle. 

   c: Maren Kirstine Karen Marie Nielsen:  

* 30-9-1848.  

+ 20-7-1864 i Vanløsegården, Stenmagle. 

   d: Carl Christian Nielsen:  

* 4-1-1852,  

+ 21-3-1914 på Oringe sindsygehospital, 

begravet i Stenmagle. 

e: Nicoline Juliane Nielsen:  

* 6-1-1854,  

+ 11-12-1874 i Vanløsegården, Stenmagle. 

   f: Ane Marie Mathilde Nielsen:  

* 12-1-1861,  

+ 9-7-1874 i Vanløsegården, Stenmagle. 

 g: Johan Ludvig Sørensen: * 30-9-1770, + 21-10-1770. 

 h: Sidse Marie Sørensdatter:  

  * 22-9-1771 på St. Merløse kro, St. Tåstrup sogn, 

 + 6-6-1832 i Sdr. Jernløse Nykro, gift med kromand 

  Herman Maximilianussen / Maxen: 

 + 9-4-1840, 67 år gammel i Nykro, Sdr. Jernløse.  

Han var desuden ejer af gården Jægersholm i Sdr. Jernløse sogn. 

  Børn: 

  1: Sidse Marie Maxen:  

   * 13-6-1802 i Nykro, Sdr. Jernløse,  

+ 7-10-1869 i Saltofte, Stenlille sogn. 

Gift i Hellig Gejst, København 27-11-1822 med Jens 
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Johansen, + 30-9-1852, 58 år gammel i Vinstrup mølle, 

Sdr. Asmindrup sogn, Merløse herred. Se Butterup viede. 

   De var indsiddere i Nykro i 1823 og 1827, præstegårds- 

   forpagtere af Sdr. Asmindrup Præstegård i 1825 og fra før 

   1829 ejere af Vinstrup mølle og møllegård. 

   Ifølge folketælling 1860 sad hun på aftægt i et hus i Vin- 

   strup. 

   Børn: 

   a: Elise Margrethe Juliane Amalie Johansen:  

* 26-6-1823 i Nykro, Konf. Grandløse 1839. 

    + 3-1-1886 i Slagelse, Sct. Mikkels sogn, en- 

    ke efter parcellist Anders Bjørn Andersen, 

     Skovsø, Sct. Mikkel, Slagelse. 

   b: Johan Herman Jensen:  

* 26-8-1825 i Sdr. Asmindrup,  

+ 26-5-1895 i Kirkegårdshus, Sct. Mikkels 

sogn, Slagelse, gift arbejdsmand.  

Particulier ved vielsen. Hestehandler i Sal-

tofte 1860, gdr. i Saltofte, Stenlille sogn, 

Gift i Hejninge sogn 2-6-1879 med 

Caroline Christine Nielsen: 

* 12-5-1858 i Sct. Mikkels sogn, Slagelse. 

Børn: 

1: Hermandine Marie Kristine Jensen: 

 * 30-9-1880 i Slagelse, Sct. 

  Mikkels sogn. 

2: Jens Maximillian Jensen: 

 * 27-12-1886 i Slagelse, Sct. 

Mikkels sogn. 

+ 16-6-1957 i København.  

   c: Else Margrethe Johansen:  

* 27-5-1827 i Nykro. 

Konfirmeret 1842 i Holbæk, mens hun går på 

Fru Forbæks Institut. 

   d: Søren Maximillianus Johansen:  

* 11-8-1829 i Vinstrup mølle, 

    + 27-5-1906 på Poulsbjerg Allé, Sct. Mikkels 

    sogn, Slagelse, under navnet Søren Maximi- 

   lian Johansen. 

    Ifølge Kgl. bevilling 8-7-1878 fik han tilla- 

    delse til at føre navnet ”Johansen”. Ved sø- 

    sterens begravelse i Slagelse 1886 kaldes han 

     hestehandler Max Johansen, Lille Antvor- 

    skov. 

    Folketælling 1901, Slagelse, Paulsbjerg Allé: 

   Max Emilius Johansen: * 11-8-1829 i Vin- 

   strup. Hestehandler, husejer, flyttet til Slagel- 

   se 1868 fra Saltofte, Stenlille sogn.  



 21 

Gift 1856 med  

Karen Marie Nielsen: 

* 13-7-1838 i Kvanløse, 

     7 levende, 3 døde børn. I husstanden: 

    Herman Max Peter Johansen: * 21-12- 

    1863 i Saltofte, Holbæk, ugift hestehandler. 

    Mathilde Marie Johansen: * 6-2-1871 i Sla- 

    gelse, datter. 

    Ebba Maren Johansen: * 7-6-1892 i Nykø- 

    bing Sj., sønnedatter. De tre sidste kom 1900 

     fra Nykøbing Sj. 

    Børn: 

    1: Jens Johan Johansen: 

     * 9-10-1857 i Saltofte, handels- 

     mand. 

    2: Carl Christian Johansen: 

     * 12-6-1860 i Saltofte, Stenlille. 

     Bestyrer på faderens gård i Hov 

      Vig 1890. Landbrugskandidat,  

     fra 1896 portner i København, 

      se Politiets registerblade. 

     Lever 1930 i Studiestræde 47,  

     4.sal. 

     Gift med 

     Inger Marie Sophie Frederik- 

     sen:* 4-2-1861 i Fuldby evnt. 

      Slaglille, 

     + 29-9-1945 i København. 

     Børn: (6 levende, 1 død): 

     a: Ebba Maren Elisabeth 

      Johansen: 

     * 7-6-1892 i Hov Vig, Nyk.Sj.  

     Konfirmeret i Vor Frue 1906. 

     b: Frida Marie Johansen: 

     * 11-5-1894 i Hov Vig. 

     c: Axel Valdemar Johansen: 

     * 11-4-1896 i København. 

     d: Ketty Marie Johansen: 

     * 15-9-1898 i København. 

     e: Elisabeth Johansen: 

     * 12-11-1900 i København. 

     f: Marie (Mary) Ellen Johan- 

     sen:* 27-10-1903 i København. 

    3: Herman Max Peter Johansen: 

     * 21-12-1863 i Saltofte, heste- 

     handler. Gift i Slagelse Sct. 

      Mikkel 11-3-1906 med 
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     Anna Margrethe Johansen: 

     * 11-10-1880 i Slagelse Sct. 

      Mikkel. 

    4: Anna Margrethe Dorthea Johansen: 

     * 24-1-1866 i Saltofte, Stenlille. 

    5: Niels Christian Jensen (Johansen): 

     5-7-1868 i Slagelse Sct. Peder. 

    6: Mathilde Marie Johansen: 

     * 6-2-1871 i Slagelse, Sct. 

 Mikkel. 

    7: Alma Marie Johansen: 

     * 12-2-1882 i Slagelse Sct. 

      Mikkel, 

     + 16-5-1916 i Slagelse Sct. 

      Mikkel. Ugift sygeplejerske. 

   e: Sidse Marie (Jensen) Johansen:  

* 28-1-1834 i Vinstrup Mølle. 

Gift i Sdr. Asmindrup 29-4-1865 med 

Jens Jensen: 

* 15-11-1840 i Stenlille by og sogn. 

Indsidder i Saltofte, Stenlille i 1865. 

Gårdejer i Sønderød, Reerslev 1866, 26 år. 

Bortrejst før 1870 til ukendt sted. 

Barn: 

1: Ingeborg Karen Jensine Marie Jensen:

  * 12-10-1865 i Saltofte, Sten- 

 lille sogn. Plejedatter i Døjringe 

  hos g i 1880.   

f: Carl Henrik Jensen: * 3-1-1837. 

   g: Karen Jensine Petrine (Jensen) Johansen:  

* 25-5-1839 i Vinstrup Mølle. 

gift i Stenlille 12-11-1869 med  

Christen Nielsen: 

* 17-9-1834 i Fårdrup sogn, Sorø. 

Gårdejer i matr.3a, Døjringe, Munke Bjergby. 

Flytter til Slagelse før 1908.  

Børn: (4 levende, 3 døde i 1901): 

1: Nielsine Kristine Caroline Marie Niel- 

 sen: * 30-11-1871 i Døjringe. 

Gift i Munke Bjergby 6-6-1896 

med 

Oskar Christensen: 

* 12-7-1869 i Aarhus. 

Trafikassistent ved Stats-

banerne. 

2: Olga Annette Margrethe Nielsen: 

  * 18-5-1875 i Døjringe, 

  + 16-11-1961 i København. 
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  Gift i Munke Bjergby 2-8-1902 

   Med 

  Hans Nikolaj Nielsen: 

  * 27-1-1877 i Munke Bjergby, 

  + 8-8-1963 i København. 

  Bødker i Munke Bjergby. 

3: Jens Karl Kristian Nielsen: 

  * 29-4-1878 i Døjringe, 

  + 8-7-1964 i Aarhus. 

  Gift i Mårslet 29-10-1907 med 

  Marie Albertine Andrea An- 

  dersen:  

* 20-1-1885 i Skødstrup, 

+ 29-6-1948 i Aarhus. 

De tjener begge på Moesgård 

ved vielsen. 

4: Karen Nielsine Petrine Nielsen: 

  * 14-3-1885 i Døjringe. 

Gift i Christians sogns præsts 

hjem i København efter konge-

brev 16-11-1908, også ført i 

Slagelse Sct. Mikkels sogns kir- 

kebog 17-11-1908 med 

  Niels Peter Larsen: 

  * 26-10-1883 i Næstved, 

  + 6-2-1952 på Nordfyn. 

  Trafikassistent i Sorø. 

   h: Niels Christian Johansen: * 27-2-1842. 

Ifølge kirkebogen var børnenes efternavn ”Jensen”, men 

de anvendte lige så ofte ”Johansen” som efternavn. 

  2: Maximilianus Maxen:  

   * 1-1-1804 i Nykro, Sdr. Jernløse,  

   + 2-7-1878 på Jægersholm, Sdr.Jernløse. 

   Han var kromand efter faderen i Nykro, i 1840 folke-  

   tællingen og frem findes den under Kvanløse sogn. 

   Han var på kroen endnu i folketælling 1860, men i fol- 

   ketælling 1870 var han ejer af gården Jægersholm i Sdr. 

   Jernløse, som han må have overtaget efter broderen. Han 

   benævnes proprietær, da han døde. 

   Han blev gift 20-12-1840 i Nykro, Kvanløse sogn med 

   Karen Sørensdatter: 

   * 22-12-1813 i Marielyst Markhuse, Uggerløse sogn, 

   + 30-10-1887 på Jægersholm, Sdr. Jernløse sogn. 

   Børn: 

   a: Sidse Marie Maxen:  

* 6-8-1838, før forældrenes ægteskab. 

   b: Else Margrethe Juliane Amalie Maxen:  

* 27-2-1841,  
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+ 30-4-1849 af hjernebetændelse. 

   c: Herman Maxen:  

* 3-8-1843 i Nykro,  

+ 24-7-1915 i Godthåbs S., Kbh. 

    Forhenværende politimester på Sct. Croix. 

    Gift på Sct. Thomas 19-10-1881 med  

Jutta Eufemia Hortenze Falck,  

* 4-2-1853 i Garnisons sogn, København. 

   d: Søren Sophus Theodor Maximillianus:  

* 2-1-1846 i Nykro,, 

    + 23-7-1848, uoplyst sygdom. 

   e: Carl Christian Gustav Adolph Hoihe:  

* 5-3-1848 i Nykro, 

    + 26-5-1849, lungeinfektion. 

f: Else Margrethe Juliane Amalie:  

* 21-8-1850 i Nykro,  

+ 2-2-1887 i Vindinge,  

gift i Sct. Stefans kirke under Sct. Johannes 

sogn, København 10-12-1878 med fraskilt 

gårdejer Niels Jakobsen, Vindinge, Roskilde, 

* 30-6-1832 i Sallerup, Køng sogn, + 4-11-

1895 i Sct. Pauls sogn, Kbh., arbejdsmand. 

 Børn: 

 1: Anna Sofie Jakobsen:  

* 13-9-1879, konfirmeret i  

Sct. Pauls sogn, Kbh. 1-10-

1893, faderen lever i sognet. 

+ 11-3-1963 på Frederiksberg. 

Gift Andersen. 

 2: Juliane Marie Jakobsen:  

* 21-4-1882, konfirmeret 

  12-4-1896 i Jyllinge, begge for- 

  ældre var da døde ”i Køben- 

havn”. Gift i Apostelkirkens 

sogn, Kbh. 13-5-1911 med 

fraskilt smedesvend Lars 

Christian Larsen, Helsinge,  

* 24-7-1879 i Slagslunde, 

+ 3-3-1958 i Kronborg læge-

kreds. 

   g: Søren Sophus Gustav Maximillianus Maxen:  

* 13-2-1853 i Nykro. 

   h: dødfødt dreng: */+ 27-12-1855 i Nykro. 

   Om denne fødsel skrev præsten i kirkebogen: 

   Barnet kom ved vending til verden i sidste måned efter (= 

   af) svangerskabet. Der var ikke liv i det, da det fødtes, og 

   det af jordemoderen anvendte bad bragte det ikke til live. 

   Moderen har ikke tilforn født noget dødfødt barn. 



 25 

   Efter justitsråd Dr. Uldalls skrivelse hidrørte dødsårsagen 

   fra de af moderkagens befordrelse over modermunden fly- 

   dende misligheder samt navlestrengens fremfald under  

   vendingen af fosteret. (Moderen overlevede !!). 

  3: Søren Carl Maxen:  

   * 11-10-1806 i Nykro,  

+ 28-3-1872 i Roskilde, arbejdsmand. 

   Ejer af Jægersholm i Sdr.Jernløse sogn til og med 1855. 

   Ifølge folketælling 1860 var han da indsidder på gården 

   med hustru og den ene datter. Flyttede til Roskilde Mark. 

   Gift 18-7-1840 i Sdr.Jernløse sogn med Johanne Marie 

   Sørensdatter af Kirke Hyllinge sogn, Københavns amt. 

   Børn: 

   a: Jens: * 15-7-1839 i Kvanløse før forældrenes ægteskab. 

   b: Herman: * 14-5-1842. 

  c: Zidsel (Sidse) Marie: * 18-3-1845, gift i Roskilde 

Domsogn 3-6-1879 med gæstgiver i bevært-

ningen Amerika ved Hestetorvet i Roskilde 

Niels Peder Hansen * i Søserup 22-10-1838, 

ungkarl. 

    Ifølge kirkebogens af- og tilgangslister rejste 

hun som tjenestepige til Holløse i 1859, til 

Nr.Jernløse i 1862 og 1864 og til Vinstrup i 

1865. Ind imellem var hun hjemme. 

   d: Else Margrethe: * 25-3-1847. 

Ifølge kirkebogens af- og tilgangslister rejste 

hun til Holløse i 1861, til Nr.Jernløse i 1863 

til 1866 og til Holbæk Ladegård i Tveje Mer-

løse sogn i 1866. Ind imellem var hun ligele-

des hjemme. 

 i: Johan Ludvig: * 23-3-1774, + 24-7-1774. 

 j: Johan Ludvig: * 25-9-1775, + 8-9-1839, ejer af Lynggården, Søndersted sogn, 6.

  

14: Niels Jacobsen:  

 * 7-5-1747 i Valsømagle, Haraldsted sogn, Ringsted Herred, Sorø amt, 

 + 6-11-1785 i Høed, Valsølille sogn. 

 Han var havekarl og husmand under Skjoldenæsholm gods i Høed, Valsølille sogn 

 og fæstede Poul Dideriksens hus i Høed i Valsølille sogn 30-6-1773 ifølge Skjolde-

 næsholm gods fæsteprotokol 1734-1801. Indtil da boede han og konen hos hans far. 

 Der er skifte efter ham i Skjoldenæsholm gods skifteprotokol s.289, 12-11-1785. Hans 

 bror, Søren Jacobsen i Jystrup, var formynder for børnene, gartner Christian Hager 

 ved Skjoldenæsholm for enken.  

  Gift 10-5-1772 i Jystrup sogn med 

15: Lisbeth Pedersdatter: 

 * 2-2-1753 i Jystrup by og sogn, Ringsted herred, Sorø amt, 

 + efter 1800 ukendt sted. 

 Ved bryllup`et er hun pige hos sin svigerfar. Christen Dinesen var hendes forlover. 

Efter mandens død var hun ifølge folketælling 1787 34 år gammel og husholder for 
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gartner Christian Hager i Havehuset ved Skjoldenæsholm og boede hos ham med sine 

tre døtre. Han var forlover for datteren Lisbeth ved hendes bryllup i 1797. Han døde i 

marts 1798, og det er måske derfor, at Lisbeth Pedersdatter, der måtte fraflytte gart-

nerboligen, forsøgte sig på ægteskabsmarkedet igen. I Valsølille kirkebog står der 

følgende: Ungkarl af Allindemagle Jens Hansen og enken Lisbeth Pedersdatter af det 

gamle farverhus ved Skjoldenæsholm blev trolovede 29-7-1798.  

 Denne trolovelse er ved kongelig tilladelse ophævet. 

 Herefter er hun fraflyttet sognet, men hvorhen vides ikke. 

 Børn: 

 a: Marie: * 25-7-1772, + 11-10-1772. 

 b: Peder: * 31-7-1774, konfirmeret i Valsølille 1789. Ifølge lægdsrullen rejst før 

  1792 fra sognet. 

 c: Lars: * 6-10-1776, + 25-4-1779. 

 d: Marie: * 23-3-1778, konfirmeret i Valsølille 1793. 

 e: Lisbeth: * 21-4-1780, konfirmeret i Valsølille 1794. 

  Viet i Valsølille 28-5-1797 til 

  Lars Jensen: 

  Han var tidligere tjener på Svenstrup, men blev nu havekarl ved  

  Skjoldenæsholm, og ifølge folketælling 1801 var han da både husmand 

  i Valsølille og post ved godset. 

  Tilsyneladende rejst væk o.1803, hvor Christen Nielsen er post og hus- 

  mand i Valsølille. 

  Børn: 

  1: Maren: * 25-12-1797, + 

  2: Jens: * 14-4-1800. 

  3: Karen: * 29-3-1802. 

 f: Christen: * 23.9-1781, + 15-4-1787. 

 g: Christian: * 10-3-1784, + 25-6-1786. 

 h: Karen: * 10-4-1785, konfirmeret i Jystrup 1801, se Lynggården, Søndersted. 7. 

 

Tip-oldeforældre: 

 

16: Knud Nielsen: bonde i Nyby, senere husmand i Grøntehuset, Tølløse sogn. 

 Gift i Tølløse 28-12-1708 med 

17: Karen Nielsdatter. 

 Børn: 

 a: Birgitte: * 24-7-1707 i Nyby. 

 b: Niels: * 5-8-1708 i Nyby. 

 c: Ellen: * 4-9-1712 i Grøntehuset, i Vinstrup mølle 1739, i Tølløse 1744. 

 

28: Jacob Sørensen: 

 * 3-9-1719 i Jystrup by og sogn,  

 + 7-7-1798 i Jystrup sogn, ”83 år gammel”. 

 Ifølge Skjoldenæsholm Birks tingbog 2-11-1765 sagde Jacob Sørensen, at han havde 

 kendt nr.30, Peder Poulsen, fra barnsben af og som byesbørn, og i Skjoldenæsholm 

 Gods lægdsjordebog fra 1733 og frem er Jacob Sørensen enroulleret som landsoldat i 

 1739 og havde udtjent 30-9-1749. 

 Ved bryllupet i Haraldsted skrev præsten i kirkebogen: ” Jacob Sørensen, landsoldat, 
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 tjenende Jacob Eriksen i Valsø, efter friseddel fra sessionen trolovet Dom.Rogate 

 1744 (3-5- 1744) med pigen Marie Jørgensdatter af Valsø. Deres kautionsmænd var 

 Jørgen Christensen, ægtemøens fader, og Peder Jensen, begge af Valsø. 

 Gift 1.gang i Haraldsted sogn 3-5-1744 med 

29: Marie Jørgensdatter: 

 * 26-12-1724 i Valsømagle, Haraldsted sogn, 

 + 13-4-1766 i Jystrup, Jystrup sogn. 

 Jacob Sørensen var de første år husmand i Valsømagle, hvor børnene indtil 1749 er 

 fundet født ifølge kirkebogen. De to børn født o.1751 og tidligt forår 1754 er ikke 

 fundet indført, men kirkebogen er tilsyneladende heller ikke alt for nøjagtig ført. Fra 

 før 5-5-1754 boede familien i Jystrup by, hvor han fæstede Jens Pedersens gård af 

 hartkorn 5 tønder 2 skæpper 1 fjerdingkar 1 album, skovskyld 2 skp 1 alb, med en 

 landgilde på 5 tønder byg topmålt og 1 tønde havre strøget mål til hvert års Martini. 

 I fæstebrevet siges det, at han hidtil havde været husmand i Aldstrup, som ikke har  

 kunnet stedfestes. Gården var i alt på 29 fag, som han skulle sætte i stand, hvorfor han 

 slap for at give indfæstning. Fæstebrevet er udstedt 30-9-1754. 

 Ifølge hoverireglementet for Skjoldenæsholm af 13-9-1773 (RA: 2485-85) var hans 

 gårds HK 7-0-1-2 1/3, som de øvrige gårdes i Jystrup, og hans hoveri bestod årligt af 

 12 spænddage (med karl, hest og vogn) og 29 gangdage (med karl eller pige), ligesom 

 bønderne skulle vedligeholde alle godsets risgærder, mens de blev betalt for at vedli- 

 geholde stengærderne.  

 Da hans kone døde, var der skifte efter hende 9-4-1766 i Skjoldenæsholm gods skifte- 

 protokol s.20. Skifteforvalteren havde ikke så meget styr på det, idet han kaldte hende  

 ” Maren Jensdatter ”. I kirkebogen står hun kun som ” Jacob Sørensens kone ”. Udo- 

 ver enkemanden efterlod hun børnene Niels 18 år, Anne 16 år, Søren 13 år, Hans 12 år 

 og Margrethe 2 år. De fire ældste af disse børn var de eneste af Jacob Sørensens atten 

 børn i to ægteskaber, der blev voksne ! Hendes broder, Søren Jørgensen i Høed, var  

 børnenes formynder. 

 17-11-1778 afstod Jacob Sørensen gården til Christen Jørgensen på grund af alderdom 

 og skrøbelighed og blev indsidder resten af sit liv i Jystrup by. Hans enke havde ingen 

 børn til at forsørge sig, og døde som fattiglem. 

 Børn: 

 a: Anne: * 10-3-1745, + 11-4-1745 i Valsømagle. 

 b: Anne: * 30-3-1746, + 1-5-1746 i Valsømagle. 

 c: Niels: * 7-5-1747, + 6-11-1785 i Høed, Valsølille. Konfirmeret Jystrup 1767. 

 d: Anne: * 27-4-1749, gift i Jystrup 9-12-1770 med husmand og materialkusk Sig- 

                  vard Pedersen i Jystrup. Konfirmeret Jystrup 1769. 

 e: Søren: * o.1751 i Haraldsted sogn + 4-2-1809, gårdfæster i Jystrup under  

  Skjoldenæsholm gods, fæstebrev 10-4-1782, han var da landsoldat. 

 f: ”søn”: * februar 1754 i Haraldsted sogn, + 13 uger gl. 5-5-1754 i Jystrup, minus 

  navn. 

 g: Hans: * 1-6-1755 i Jystrup, gift i Jystrup 19-3-1786 med Catrine Margrethe  

                Jensdatter af Jystrup. Konfirmeret Jystrup 1771. 

 h: Jørgen: * 18-9-1757, + før 1766, ikke fundet ført i kirkebogen. 

 i: Jens: * 21-9-1760, + 1-1-1763. ( ”Jacob Sørensens lidet drengebarn”). 

 j: Margrethe: * 12-6-1763, + 28-8-1763.  

 k: Margrethe: * 25-11-1764, + 23-4-1780 i Jystrup.  
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 Jacob Sørennsen blev 2. gang gift i Jystrup 30-11-1766 med pigen Maren Anders- 

 datter af Jystrup, + 18-6-1801 i Jystrup som fattiglem og indsidder, 70 år gammel. 

 De blev trolovede i hans stue i Jystrup 22-6-1766, og forloverne var husmand Niels  

 Sørensen i Valsølille og husmand Jens Andersen i Jystrup. 

 Børn: 

 l: Marie: * 26-4-1767, + 24-5-1767. 

 m: Dødfødt dreng: *+ 5-2-1769. 

 n: Anders: * 16-4-1770, + 17-6-1770. 

 o: Anders: * 1-4-1771, + 30-6-1771. 

 p: Dødfødt pige: *+ 13-6-1773. 

 q: Karen: * 29-9-1774, + 6-11-1774. 

 r: Dødfødt dreng: *+ 4-10-1778.  

 

30: Peder Poulsen: 

 * 4-7-1723 i Jystrup by og sogn, konfirmeret 1740 i Jystrup, 

 + 17-9-1765 i Jystrup, ihjelslagen af sin karl, Morten Jensen. 

 

 Han var gårdfæster i Jystrup af sin fars gård under Skjoldenæsholm, og mordet på 

 ham var ikke den eneste voldsomme tildragelse i hans liv. Kirkebogen melder, at  

 11-8-1763 blev den gamle Maren Rs. Christens af Jystrup, som kom til skade ved 

 ildebranden i Jystrup by mandagen forhen, som var den 8.august, begravet, hvorved 

 der blev holdt en liden tale, sjunget og klokkerne ringede.  

 Samme dag blev gårdmand Peder Poulsens lille drengebarn, der blev indebrændt ved 

 den nævnte brand, begravet. 

 Peder Poulsen blev trolovet med Lisbeth Dinesdatter i Poul Jensens stue i Jystrup. 

Ifølge Skjoldenæsholm Gods fæsteprotokol II s.190 fæstede han sin fars gård i Jystrup 

6-10-1752, som faderen havde opladt ham ifølge kontrakt. HK 5-2-1-1, skovskyld 0-

2-0-1. Han skal tage forældrene på aftægt og ellers holde gårdens 43 fag og marker i 

god stand. Årlig landgilde: 5 tønder byg, topmål, og 1 tønde havre, strøget mål. Yder 

sit hoveri og rejser som de øvrige fæstere. Betalte 16 rigsdaler i indfæstning. 

 Peder Poulsen må have forstået at drive gården godt, for da eftermanden, Jens Thom-

 sen, som ægtede hans enke, overtog gården 1-5-1766, måtte han betale 20 rdl i ind- 

 fæstning for gården, hvis HK nu var 7-0-1-2 2/3 og skovskyld 0-2-3-1/3 og landgilden 

 6 tdr 5 1/3 skp byg og 1 td 2 2/3 skp havre, og han skulle hvert år sætte stengærder om 

 sine marker og plante pile på gærderne. 

 

 Gift i Jystrup 15-10-1752 (trolovet 9-7-1752) med  

31: Lisbeth Dinesdatter: 

 * 15-7-1725 i Jystrup, konfirmeret 1743 i Jystrup, 

 + 7-5-1760 i Jystrup. 

 Ved hendes begravelse ringede klokkerne ½ time, og der blev holdt en ligprædiken. 

 Dette skete kun for folk, der havde råd dertil, det normale var, at kisten blev sat i gra- 

 ven, hvorefter der foretoges jordpåkastelse og intet videre. Kisten kom ikke ind i kir- 

 ken, alt skete ved graven. 

 Børn: 

 a: Lisbeth: * 25-2-1753. Konfirmeret Jystrup 1770. 

 b: Poul: * 21-2-1756, + 5-5-1759. 

 c: Pige: * 2-10-1757, + 8-5-1759. Præsten har glemt at notere hendes navn ved dåben. 
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 d: Dreng: + 30-7-1759, ikke fundet døbt. 

 e: Maren: * 14-7-1759, + 7-5-1760, begravet med moderen. 

 

 Peder Poulsen blev gift 2.gang o.1761, men det må antagelig være sket udensogns, da 

 det ikke er noteret i kirkebogen. Konen døde 13-5-1764. Ved begravelsen blev der rin- 

 get med klokkerne og holdt ligprædiken, men præsten har hverken anført konens navn 

 eller alder, ligesom der ikke er bevaret et skifte efter hende. 

 Barn: 

 f: Morten: * 21-3-1763, + 8-8-1763 (indebrændt). 

 

 Peder Poulsen blev trolovet igen i sit eget hus 30-9-1764 med enken efter gårdmand 

 Rasmus Nielsen i Strø, Ulrikke Eleonora Macholt, datter af møller Jørgen Macholt i 

 Nebs (Næbs) mølle i Valsølille sogn. De blev gift 25-11-1764. 

 Barn: 

 g: Christiane: * oktober 1765. 

 

 Hun blev derefter trolovet i sit hus 24-2-1766 med ungkarl Jens Thomsen fra Harald- 

 sted. Vielsesdatoen er ikke indført. 

 Der er skifte efter Peder Poulsen 9-4-1766 på grundlag af en bo registrering 19-10-

 1765. Udover sidste kone var arvingerne datteren Lisbeth af første og datteren Christi- 

 ane af tredje ægteskab. 

 Gårdens stuehus samt to andre længer var nybyggede. Bageovnen lå i et lille hus for 

 sig selv. Den manglede tag, som blev lagt på. Stuelængen manglede en forstue, som 

 blev tilføjet, og i den fjerde længe skulle porten til gården fornyes, ligesom brøndvær- 

 ket, som var brøstfældigt. 

 I stuehuset var der to stuer, kammer og køkken. I den første stue var der et fyrretræs- 

 bord med skuffe, en gåsebænk med tre rum, et stenkrus med låg, en fyrretræsslag-

 bænk, en træ ølflaske, en madkurv, en jernbilægger kakkelovn, en lænestol, et nyt rød-

 malet fyrretræssengested med karnas og fire stykker blå-hvidt lærredsomhæng og kap- 

 pe, en blåstribet underdyne og ditto hoveddyne af blårgarn, en olmerdugshovedpude 

 og en blåstribet linneds ditto samt et par blårlærreds lagner. 

 I stuen fandtes desuden en gammel pottekande, en malmlysestage, tre sibøtter og et 

 gammelt sold. Her fandtes også noget af afdødes tøj: en brun vadmelskjortel, en rød 

 brystdug og et par skindbukser med syv sølvknapper. 

 I den anden stue var der et dejgtrug, et sold, en fyrretræskiste med lås, hvori fandtes to 

 blårlærreds skjorter, en lille sykurv, fire pund uld, en strippe, en karstol, og to gamle 

 økser. 

 I kammeret fandtes en ørebalje, to standfjerdinger, en træ ølflaske, en jerngryde, en 

 kærne, to flødebøtter, en tinskål, en gammel madkurv og et gammelt sold. 

 I køkkenet fandtes en jerngryde, en kobberkedel på to spande, to ildtænger, en jern- 

 blæsepibe, en jernlampe, en kedelskrog, en gammel spade, en gammel hugøkse, en lil- 

 le kobberkedel, en lille messingkedel og en brøggekedel på en halv tønde. 

 Desuden var der en træ ølflaske, en mælkesi, en halv øltønde, en øltragt, et kar, to 

 standfjerdinger, en træspand med tre jernbånd, en jern kølle og tre jernvægge, en jern- 

 pande, en mælkebøtte samt en standerseng med dyner, puder og lagner som i den an- 

 den seng. 

 På loftet fandtes fire skæpper boghvede, en rød trøje, en gammel grøn vadmelsbolle, 

 to rødstribede hovedpuder, en ostehæk, en gammel rød brystdug, en gammel standtøn- 
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 de, en tørvespade og to sække. 

 I gården fandtes en beslagen vogn med fjæl og seletøj, en plov med behør, en jern- og 

 en træharve, en slibesten med behør, en gammel slæde, en skærekiste med kniv, en  

 høtyv og tre gamle leer. 

 Af indhøstet korn fandtes i laden et fag til (lofts)bjælken med seks tønder rug i strået, 

 fire fag med fireogtyve tønder byg i strået, to fag med tolv tønder havre i strået til 

 bjælken samt fire skæpper ærter. 

 Besætningen bestod af ni heste og tre føl, heraf skulle der være to køreheste og seks 

 plovheste, tre køer, to stude, to kalve, fjorten får og en vædder, fem toårs svin, tre et-  

 års ditto samt syv gæs.  

 Indtægten var på i alt 220 rda 5 mark og 12 skilling, og hertil kom ifølge Landstings- 

 dommen af 15-1-1766, tyve rdl, idet Morten Jensen for drabet på på afdføde Peder 

 Poulsen blev dømt en bod på fyrretyve lod sølv, som var lig med tyve rdl. 

 Boets udgift var på 343 rdl 1 mark 3 skilling, så der blev intet at arve, og enken og  

 hendes fæstemand overtog gården. 

 I Skjoldenæsholm Birks tingbog 1759-1767 er der en vældig sag vedrørende dette 

 drab. Sagen startede 28-9-1765 og sluttede 14-12-1765 med den dom, at Morten 

 Jensen skulle halshugges med sværd og begraves på kirkegården uden ceremonier 

 samt have fortabt sine ejendele. 

Dommen blev sendt til Landsretten, og om dødsdommen blev stadfæstet, er nok tvivl-

somt, men at den i stedet blev ombyttet til de fyrretyve lod sølv. Morten Jensen er i 

hvert fald ikke blevet begravet på Jystrup kirkegård. 

 De optagne forhør giver et ganske godt billede af Peder Poulsen. Hans bymænd sagde 

 om ham, at han var en brav og ærlig dannemand, når han var ædru, men han havde 

 hang til at drikke og havde bl.a. altid brændevin i sit hus. Når han var fuld, begyndte 

 han at gøre nar af folk, og når de ville forsvare sig, fik de hug, og så endte det altid 

 med slagsmål, for når han ”havde fået noget i hovedet” og var drukken, var han meget 

 hastig og hævngerrig. Lidt à la Holbergs Jeppe på Bjerget altså! 

 Slagsmålet var startet om aftenen den 13.september, da Morten Jensen kom ind og 

 skulle spise. Om dagen havde denne i første omgang nægtet at udføre et ønske fra 

 madmoderen, som ville have ham til at tage et læs byg med fra marken, når han kørte 

 hjem fra Kværkebygård, hvor han skulle aflevere tiendekorn. Han havde dog gjort det- 

 te, men Peder Poulsen, der havde været af sted med tiendekorn til præst og degn, og 

 som kom noget beskænket hjem, havde startet med at bebrejde ham hans uvillighed og 

 sagde, at han var en ”hundsvot”, og da Morten Jensen sagde, at det kunne han selv 

 være, kom de ret hurtigt i klammeri, idet Peder Poulsen greb fat i Morten Jensens hår 

 og trak ham tværs over bordet ned på gulvet. I det påfølgende slagsmål, hvor Peder 

 Poulsen tog kvælertag på Morten Jensen, lykkedes det denne at få fat i en gammel 

 høstkrog af egetræ, som han slog Peder Poulsen med i hovedet, så denne faldt bløden- 

 de om. Morten Jensen løb ud ad døren, men kom ind igen og gik hen til Peder Poul-      

 sen, der lå blødende på gulvet og sagde: ”Min hjerte fader forlad mig dette slag” og 

 greb Peder Poulsens hånd for at kysse den. Men Peder Poulsen slog sådan til ham, 

 at han både fik næseblod og et blåt øje, og kun husmanden Peder Pedersen, der også 

 var til stede, samt konen og tjenestepigen reddede Morten Jensen for flere klø, og da 

 Peder Poulsen blødte meget fra såret, blev der sendt bud efter byens smed, som kom 

 og forbandt ham.  

 Bagefter røg de et par piber sammen, og Peder Poulsen sagde, at havde husmanden, 

 hans kone og tjenestepigen ikke lagt sig imellem de to, havde Morten Jensen ikke 
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 overlevet, hvis det havde stået til ham. I øvrigt mente han ikke, at slaget var så slemt, 

 så han skulle nok stå i laden næste morgen og lægge korn op. 

 Næste morgen gik han ud i gården, men såret sprang op og begyndte igen at bløde, så 

 smeden måtte i gang igen med at forbinde, og Peder Poulsen havde nu ondt i hovedet 

 og måtte gå til sengs. 

 Konen var nu så betænkelig, at hun tilkaldte kirurgen på Skjoldenæsholm, selv om 

 Peder Poulsen ikke ønskede det, men han kunne intet stille op, og Peder Poulsen døde 

 om morgenen kl.5 den 17.september, mens smeden vågede over ham. Han var klar 

 lige til den sidste dødskamp. 

Han blev herefter undersøgt både af kirurgen fra Skjoldenæsholm og af en kirurg fra 

Slagelse, og de kunne konstatere, at der var hul i hovedet af en krones størrelse samt et 

hul i kranieknoglen af en toskillings størrelse, hvilket smeden, der overværede under-

søgelsen, kunne bekræfte. 

 Husmanden sagde i øvrigt, at det var svært at se, hvad der foregik i stuen, idet belys- 

 ningen kun bestod af en lampe af den slags, bønder bruger, som kun gav ringe lys over 

 bordet, men da Morten Jensen blev arresteret næste dag, havde han stadig kvælnings- 

 mærker på halsen og det blå øje og forskellige hudløse steder i hovedet. 

 Høstkrogen var var som sagt af egetræ, og sådan, som egnens bønder brugte den til 

 deres høstvogne, idet den var dannet af helt sammengroede krogede egegrene, som det 

 oplystes ved forhøret. Den var egentlig for ringe og derfor kasseret, men var gemt i 

 stuen som recerve. 

 

2 x tip-oldeforældre: 

 

56: Søren Nielsen: 

 Gift 13-11-1709 i Jystrup med 

57: Malene Caspersdatter: 

 * o.1692, 

 + 20-3-1740 i Jystrup by og sogn, 48 år gammel. 

 Børn: 

 a: Casper: * 28-6-1711, + 10-2-1776 i Valsølille, husmand i Valsølille fra 17-4-1742. 

 b: Niels: * 16-7-1713, bosat i Jystrup i 1742, hvor han er fadder hos broderen Casper. 

  Han var landsoldat og fæstede et hus i Jystrup 4-8-1739. 

 c: ?: moderen er introduceret 26-5-1715, men der er ingen dåb indført i kirkebogen. 

 d: Jacob: * 27-2-1718, + 1718. 

 e: Jacob: * 3-9-1719, + 7-7-1798 i Jystrup, gårdmand i Jystrup, sidst indsidder. 

 f: Karen: * -6-1722, + 5-7-1722. 

 Søren Nielsen var skrædder i Jystrup og blev trolovet 2-6-2009 med Malene Caspers- 

 datter i hendes fars stue i Jystrup. 

 Der er skifte efter Malene Caspersdatter 30-3-1740, og her nævnes Søren Nielsen 

 Skrædder ikke, men ved dødsfaldet i kirkebogen angives hun som ”Malene, Søren 

 Skrædders”, men om hun er enke eller fraskilt siges ikke. 

Hun var indsidder i en stue i Jystrup, hvor der var et stand sengested med en overdyne, 

to små hovedpuder og et lærreds sengetæppe, et egetræs skrin uden lås og nøgle, en 

væv med behør og en stol, et madskab, en jerngryde, et sold, en standtønde, to bøge-

træs skamler og et træ saltkar.  

 Hendes klæder bestod af et silkeskørt, et hvergarns skørt, en brun vadmelstrøje med 

 blå ærmer, en gammel ditto, en gammel brun hue og to lin.  
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Bohavet blev solgt på auktion, og de tre sønner, Casper, Niels og Jacob, som var  ar-

vinger, bekostede begravelsen.  

 

58: Jørgen Christensen: 

 * 15-10-1684 i Nyby, Tølløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, 

 + før 1787 i Valsømagle, Haraldsted sogn (+ mangler 1781-89). 85 år gammel i 1771 

 ifølge Oeders optegnelser, RA. film M.14.123 under Nr.Jernløse i slutningen, hus- 

 mand og 2.gang gift. 

 Der dør en ”Jørgen” i Haraldsted sogn i 1773, 88 år gammel. Det kan være ham, men 

 det er ikke sikkert. 

 Han kom som landsoldat til Haraldsted ved sin trolovelse, og ifølge Skjoldenæsholm 

 gods fæsteprotokol s.74b fæstede han 26-1-1724 det hus i Valsømagle på 4 fag, som 

 Mogens Hugger døde fra, uden skorsten, som han selv skulle bygge op i det første 

 fæsteår på egen bekostning. Dertil den tilstødende have. 

 Årlig landgilde og huspenge: 2 rdl 4 skilling samt en halv rejse (ægtkørsel) for godset 

 lige med hans naboer.  

 Præsten skrev i Haraldsted kirkebog, at 27-9-1722 blev landsoldat Jørgen Christensen 

 og en rytterenke af Valsømagle, Anne Madsdatter, trolovet, efter at han havde forevist 

 sin kaptajns permission og derpå taget attest fra provsten magister Peder Cappelan fra 

 Tølløse, hvorfra han var kommet. Forlovere var Morten Nielsen og Johan Christo-

 phersen i Valsømagle. 

 Det er så heldigt, at præsten i Tølløse-Ågerup skrev i kirkebogen, hvem han havde 

 givet skudsmål, og i 1721 gav han Jørgen Christensen Soldat hans skudsmål. 

 Desuden er fødte 1690-1770 og trolovede og viede 1677-1760 for de to sogne noteret 

 i et alfabetisk register, som giver en god oversigt. 

 Gift 1.gang i Haraldsted 10-1-1723 med 

59: Anna Madsdatter: 

 * o.1695, men hvor vides ikke, 

 + 1-6-1744 i Valsømagle, Haraldsted sogn, 49 år gammel. 

 Børn: 

 a: Marie: * 26-12-1724, + 13-4-1766 i Jystrup sogn (nr.29). 

 b: Christopher: * 2-6-1728, gårdfæster i Valsømagle, Haraldsted sogn under 

        Skjoldenæsholm, + dec.1785, skifte 21-1-1786, s.290. 

 c: Søren: * 24-9-1730, + 7-5-1812 i Høed, Valsølille sogn, gårdfæster i Høed 

                  under Skjoldenæsholm gods, fæstebrev 20-6-1761. 

 d: Maren: * 30-8-1733. 

 Der er skifte efter Anne Madsdatter i Skjoldenæsholm gods skifteprotokol 1-7-1744 

 s.730 med enkemanden og hendes i alt fem børn. 

 Huset var nu på 7 fag med skorsten, og der manglede seks læs langhalm til at tække 

 taget med. 

 Huset var indrettet med køkken, stue og kammer. I køkkenet var der en kobber- og en 

 messingkedel, en jernpande, en mælkekande, en skæppe, en halv otting og en oste- 

 strip. På loftet fandtes en ostehæk. 

 I stuen var der et fyrretræsbord med åben fod med en ditto bænk for bordenden og ved  

 siden, en fyrretræskiste med lås og nøgle, en halmstol og en fyrretræs himmelseng 

 med omhæng indeholdende to underdyner, en hovedpude med pudevår, et par 

 blårgarnslagener og en rød- og hvidstribet overdyne. 

 Desuden var der en rokke, en mangelfjæl med stok, en klædesbørste, tre bøtter og fire 
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 lerfade. 

 I kammeret var der et gammelt bord, en ølfjerding, en hespe, en gammel kærne og et 

 skæppemål. 

 I gården (antagelig huggehuset) var der en huggestol, et skærelad, en gammel bånd- 

 kniv, en økse, et huggejern (stemmejern), et vimmelskaft og tre vimler (bor). 

 Besætningen bestod af en vædder og seks får, en gase og to gæs, en hane og fire høns. 

 Gælden på stedet bestod i et års huspenge til Påske 1745 = 2 rdl 4 mark, men alt i alt 

 var boet insolvent, men enkemanden lovede at betale gælden mod at beholde boet. 

 Anne Madsdatter var gift 1.gang med Christopher Soldat, ikke i Haraldsted sogn, men 

 hvor vides ikke. Han er ikke fundet død. 

 Børn: 

 e: Anne: * o. 1714/1717, 30 år gl. i skiftet efter moderen, + 9-1-1751 i Oldhuset, 

                 Valsølille sogn, 34 år gl., gift med husmand Rasmus Rasmussen, + der  

                 22-1-1801, 88 år gammel. Der er skifte efter hende i Skjoldenæsholm gods 

                 skifteprotokol s.369. 

 f: Marie: + 10-9-1724 i Valsømagle, Haraldsted sogn, som soldat Jørgen Christen- 

                  sens steddatter, 1 måned gammel, men den aldersangivelse passer ikke. 

 

 Jørgen Christensen blev 2.gang gift i Haraldsted 15-11-1744 med Dorthe Peders- 

 datter, der havde tjent som amme hos Herr.Steenstrup. Forloverne var Hans Nielsen 

 af Valsømagle og Niels Christensen af Tølløse. 

 Dorthe Pedersdatter var i folketællingen 1787 enke og indsidder i Valsømagle. Hun 

 nød understøttelse og var 77 år gammel. Hun døde i Valsømagle 24-2-1790, 79 år gl.  

 

60: Poul Jensen: 
 * 14-7-1695 i Jystrup by og sogn, i fæstebrevet står, at han var ”barnefødt” i Jystrup. 

 + 6-4-1764 i Jystrup, begravet med klokkeringning og ligprædiken. 

Han blev gårdfæster på Hougården i Jystrup 7-8-1722 efter Peder Lauridsen, som 

døde dette år, og hvis enke han ægtede ifølge fæstebrevet (Fæsteprotokol 1,.s.65). HK 

var 5-2-1-1 og skovskyld HK 0-2-0-1. Den årlige landgilde var 5 tdr. byg 1 td. havre. 

Ifølge Skjoldenæsholm gods lægdsjordebog 1733 var gårdens hartkorn 5 tdr 2 skæp- 

per 1 fjerdingkar 1 album ligesom byens andre gårde. Indfæstningen var 16 Rdl. 

 Gift i Jystrup (præsten har glemt indførslen i kirkebogen) med 

61: Karen Mortensdatter: 

 * 16-5-1686 i Høed, Valsølille sogn, 

 + 14-2-1756 i Jystrup, 69 år gammel, begravet med ligprædiken. 

 Hun blev gift 1. i Jystrup 27-12-1714 med Peder Lauridsen. 

 Barn: 

 a: Peder: * 4-7-1723, + 20-9-1765, gårdfæster i Jystrup (nr.30). 

 

62: Dines Christensen: 

 * 16-11-1684 i Valsølille by og sogn, 

 + 17-12-1751 i Jystrup by og sogn, 67 år gammel. 

Dines Christensen var først gårdfæster i Valsølille by til omkring 1716 og derefter 

gårdfæster i Jystrup by begge steder under godset Skjoldenæsholm. Fæstebrevet er 

fornyet 1-5-1719, fæsteprotokol s.5. Gårdens Hk.5-2-1-1. Gården var i nogenlunde 

god stand med fuld besætning. Årlig landgilde var 4 tdr. byg. Han skulle ikke alene 

holde gården og dens marker i god stand, men også ”bygge og forbedre” og måtte ikke 
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fælde træer i sin skovpart, men ”frede og opelske” den.  

 Gift 1. gang i Valsølille 1708, trolovet 16-9-1708, men præsten har glemt at indføre 

 vielsen, med 

63: Lisbeth Pedersdatter: 

 * 24-4-1687 i Valsølille by og sogn, 

 + september 1737, men præsten har glemt at indføre dødsfaldet i kirkebogen. 

 Der var skifte efter hende 3-10-1737, skifteprotokol s.387. 

 Børn: 

 a: Christen: * 2-12-1708, + 10-2-1709 (præsten kaldte ham ”Peder” ved dåben og 

  ”Christen” ved begravelsen, har i det hele taget mange unøjagtigheder 

  og forglemmelser i forbindelse med kirkebogsnotaterne). 

 b: Peder: * 1-1 1710, + 12-6-1756 som gårdfæster i Nye Skovhuse, Valsølille sogn. 

                   Gift i Jystrup 13-9-1739 med enken i Skovhusene, Lisbeth Hansdatter. 

  Han fæstede skovhuset 4-8-1739. 

 c: Ane: * 25-3-1714, + 17-11-1747 i Jystrup, ~ i Jystrup 12-10-1739 med husmand 

               Niels Dideriksen i Jystrup. Hun var født i Valsølille sogn. 

 d: Jens: * 21-3-1717, + 23-5-1717 i Jystrup sogn. 

 e: Jens: * 19-4-1718, konfirmeret 1739 i Jystrup, + 22-2-1778 i Jystrup. Han havde 

                 været gårdmand i Mortenstrup, hvor han fæstede gården 15-4-1747 som 

  landsoldat og giftede sig med enken på gården. Han døde som indsidder. 

  Der er skifte efter ham. ~ i Jystrup 5-11-1747 med enken i Mortenstrup, 

  Kirsten Olufsdatter. 

 f: Niels: * 17-10-1723 + ? 

 g: Lisbeth: * 15-7-1725, + 7-5-1760 i Jystrup (nr.31). 

 

 Dines Christensen blev 2.gang gift før 1740 med Anna Erichsdatter, som efter hans 

 død blev trolovet i sit hjem 12-2-1752 og gift i Jystrup 6-8-1752 med Poul Madsen. 

 Børn: 

 h: Christen: * 14-4-1740, fæster gård i Jystrup 1764, + 1787. 

 i: Hans: * 10-2-1743, + 23-5-1787, fæster gård i Jystrup 18-4-1774, boede da i  

Mortenstrup, begravet med klokkeringning og tale ved graven, 44 ¼ år.  

j: Peder: * 23-4-1747, + 9-7-1747. 

 k: Niels: * 23-3-1749, hans voksne halvsøskende og deres ægtefæller var faddere. 

                Fæster ½ hus i Valsølille 21-11-1781. 

 

 Der er skifte efter Dines Christensen i Skjoldenæsholm gods skifteprotokol 28-12-

 1751. Gården var firelænget med 14 fag stuehus, nørrelænge på 9 fag, østerlænge 

 på 11 fag og vesterlænge på 1 fag. Stuehuset bestod af stue, kammer, stegers og loft. 

 Der var karlekammer i stalden og et gammelt sengested i stegerset til tjenestepigen. 

 Besætningen var på 11 heste og 1 føl, 2 køer, 1 kvie, 1 kalv, 12 får, 1 so med 8 grise, 

 1 gase, 3 gæs, 4 høns. 

 I stuen var der både et egetræs sengested og et fyrretræs ditto. Der var et fyrretræsbord 

 med skab under og en fyrretræsbænk ved siden samt en fyrretræs gåsebænk med fem 

 rum samt fire halmstole med ”bagværk” (ryglæn). Mandens tøj var i en egekiste med 

 lås og nøgler. Stuen blev opvarmet ved en jernbilæggerovn, som tilhørte forvalter Lüt- 

 ken på Skjoldenæsholm. 

 Enken lovede at holde steddatteren Lisbeths bryllup på bedst mulige måde. 
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3 x tip-oldeforældre: 

 

114: Casper Ryse: 

 Gift med 

115: Ane. 

 Han er bosiddende i Jystrup mellem 1709 og 1719, hvor han sidste gang er nævnt som 

 fadder. Han har antagelig været sergent ved landmilitsen, idet der ved en barnedåb i 

 Jystrup i 1715 er nævnt blandt fadderne ”Malene Skrædders og Ane Sergentis”. Han 

 er så blevet forflyttet omkring 1719, hvor der optræder en anden sergent i Jystrup. 

 Hans navn tyder på udenlandsk herkomst f.eks. hollandsk. 

 Datter: 

 a: Malene : * o.1692, + 20-3-1740 i Jystrup, (nr.57). 

 

116: Christen Sørensen: fæstebonde i Nyby, Tølløse sogn. Tilsyneladende ikke fæster under  

  Tølløsegård, da han ikke findes i gårdens papirer. 

 Gift i Tølløse 25-3-1683 med 

117: Anne Madsdatter. Han var af Nyby, hun af Tølløse ved trolovelsen. 

 

120: Jens Pedersen: 

 * 23-8-1665 i Valsølille by og sogn, i fæstebrevet siges det, at han var barnefødt i 

 Valsølille. 

 + 26-3-1739 på Hougården, Jystrup, Jystrup sogn hos sin søn. 

 Fæstebonde på formandens gård i Valsølille under Skjoldenæsholm. Fæstebrevet blev 

 fornyet ifølge forordningen 1-5-1719. (Skjoldenæsholm fæstebreve I s.2). Gårdens Hk 

 var 6-0-3-0 samt en skovpart på HK 0-2-2-0. Gården havde været i god stand ved  

 overtagelsen med fuld besætning. 

 Gift i Jystrup 1-7-1694 efter at være trolovet i deres egen stue 13-4-1694 med 

121: Karen Kierurtsdatter: 

 * 13-12-1665 i Valsølille by og sogn, 

 + 6-2-1733 på Hougården, Jystrup sogn, 68 år gammel hos sin søn. 

 Gift 1. i Valsølille 24-6-1691 med Poul Hansen i Jystrup efter at være blevet trolovet 

 i Kierurts stue i Valsølille 26-4-1691. Han + 1694, 70 år gammel, skifte 5-4-1694. 

 

122: Morten Pedersen: 

 * o.1636 i Høed, Valsølille sogn, 

 + 17-10-1710 i Høed, Valsølille sogn, 74 år gl. 

 Fæstebonde i Høed under Skjoldenæsholm. 

 Gift i Jystrup 25-9-1672 med 

123: Karen Jørgensdatter: 

 * o.1642 måske i Valsømagle, Haraldsted sogn, hvorfra en del faddere kommer til 

 deres børn, og hvor de antagelig er trolovet, da de ikke er det i Valsølille. Men kirke- 

 bogen starter først i 1700. 

 + 21-2-1717 i Høed, Valsølille sogn, 74½ år gammel. 

 Børn: 

 a: Peder: * 25-12-1674. 

 b: Jørgen: * 9-4-1676. 

 c: Jens: * 27-5-1677. 

 d: Anne: * 18-4-1680. 
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 e: Peder: * 6-8-1682. Fæstebonde i Høed, nævnt som Karens broder. 

 f: Jørgen: * 5-4-1685. 

 g: Karen: * 16-5-1686. 

 h: dødfødt barn: *+  26-5-1689. 

  

124: Christen Dinesen: 

 * o.1631 antagelig i Valsølille sogn, 

 + 2-6-1707 i Valsølille by og sogn, 76 år gammel. 

 Gift 1. med 

 Maren Nielsdatter:  

 + 19-11-1682 i Valsølille, alder ikke opgivet. Ingen børn i ægteskabet. 

 Gift 2. med  

125: N.N. (vielser mangler i disse år, hun er ikke fundet død i sognet). 

 Børn: 

 a: dødfødt barn: *+ 12-11-1683. 

 b: Dines: * 16-11-1684, + 17-12-1751 (nr.62). 

 

 Ifølge matriklen 1664 (RA: film s.5052) boede Christen Dinesen på en af de mindste 

 gårde i Valsølille sogn af HK 2½ tdr. Gården hørte under Roskildegård, men kom om- 

 kring den tid under Skjoldenæsholm gods. Hans årlige afgift var på 1 otting smør og 1 

 td. byg. 

 Gården var dog ikke mindre, end at han ifølge de forskellige folkeskatter (se under a- 

 ne 252) havde en tjenestepige. Hans besætning var i 1677 på 4 heste, 1 ko og 10 får. 

 I 1682/83 beskattedes han af 2 heste, 1 hoppe, 3 køer, 5 får og 1 svin, i 1687 af 2 heste 

 og 1 ko, og i 1688 beskattes han af 1 ildsted. 

 I matriklen 1688 blev gårdens HK nedsat til 1-2-1-2 samt svins olden af HK 0-0-2-2. 

 I præstemandtallet 31-12-1699 (RA: film M.37662) siges det, at han og hans kone var 

 ”fattige, svage og husarme”, hvilket ikke skal tages for mere, end det var, men det 

 kunne jo altid påvirke skatten, og Christen Dinesen var trods alt omkring 70 år. 

 

 Om Christen Dinesen oplyser kirkebogen følgende: Maren Chr. Dinesens var fadder i  

 Valsølille 16-11-1668. Det er første gang ægteparret er nævnt i kirkebogen. Herefter 

 var Maren gudmor i sognet 1678-1680. 

 Anno 9.post Trinitatis 1669 (18-8) blev Anne Nielsdatters uægte pigebarn ved navn  

 Inger Christensdatter i Oldhuset i Valsølille hos Kield Christensøn begravet i Valsølil- 

 le kirkegård og blev besigtiget af Henning Rasmussen og Christen Dinesen i Valsølille 

 efter øvrighedens befaling (om det var død en naturlig død !). 

 Christen Dinesen var forlover i Valsølille 6-10-1675 og fadder 1678-1680. 

 Der er skifte efter Maren Nielsdatter i Skjoldenæsholm gods skifteprotokol 13-1-1682. 

 

126: Peder Andersen: gårdfæster i Valsølille under Skjoldenæsholm gods. 

 * o.1647 i Valsølille før kirkebogen begynder i efteråret 1647, 

 + 12-3-1697 i Valsølille by og sogn, 49 år gammel, betalt 2 mark til kirken. 

 Gift med (vielser mangler 1675-1686) 

127: Inger Pedersdatter: 

 * antagelig født i Tolstrup, Særløse sogn, idet Anders Pedersen fra Tolstrup dels er 

 fadder til næsten alle døtrene dels er hendes værge i skiftet efter Peder Andersen, og 

 han må være hendes broder. Kirkebogen mangler fra dette sogn så tidligt. 
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+ 22-8-1730 i Valsølille by og sogn, alder ikke opgivet. Hun afstod gården p.g.af al-

der siges det i skiftet efter manden i 1729. Peder Andersen fæstede sin fødegård i 

Valsølille efter sin far, som det oplyses i skiftet efter hans mor i 1684. 

 I kop- og ildstedsskatten 1687 (RA: film M.37662) siges det, at han beskattedes af 4 

 heste, 2 køer, 2 ungnød og 8 får, som i præstemandtallet for samme år var udspecifice- 

 ret til 5 får og 3 svin), og i 1688 blev han også beskattet af 2 ildsteder, foruden selvføl- 

 gelig af sig selv og sin kone. De fleste andre af byens gårde havde kun 1 ildsted. 

 Børn: 
 a: Margrethe: * 20-4-1684. 

 b: Peder: * 28-2-1686, + 25-3-1686. 

 c: Lisbeth: * 24-4-1687 (nr.63). 

 d: Ane: * 1-12-1689. 

 e: Inger: * 21-8-1692. 

 f: Peder: * 1-12-1694, + 11-12-1694. 

 g: Karen: * 9-2-1696. 

 

 Inger Pedersdatter blev trolovet 13-5-1697 og gift i Valsølille 20-6-1697 med Søren 

 Jensen, eftermand på gården og død 30-8-1729, 60 år gammel. Han fik sit fæstebrev 

 fornyet 1-5-1719, Skjoldenæs fæsteprotokol I s.27, dens HK var 5-1-1-2½ og den år- 

 lige landgilde 6 tdr. byg. 

 Børn: 

 f: Johanne: * 10-4-1698, + 11-10-1699. 

 g: ?: *+ 11-10-1699, ”Søren Jensens tvende børn begrafuit”. 

 h: Kirsten: * 3-11-1703, + 4-4-1774. 

 Hun var gift med eftermanden på gården, Hans Jensen, og at der var velstand på 

 gården ses af, at hun blev begravet med klokkeringning og ligprædiken. 

 Der er skifte efter hende i Skjoldenæsholm skifteprotokol 24-5-1774. Der var følgende 

 børn: Jens: gårdfæster i Allinde, Hans: hjemme på fødegården, Søren: død, havde  

 været gårdfæster i Valsølille og efterlod datteren Elisabeth. Hans enke var nu gift 

 med eftermanden Peder Olesen, Inger: gift med byens smed Jørgen Rasmussen 

 I skiftet efter Søren Jensen lader enken Inger Pedersdatter gennem sin svigersøn, 

 Dines Christensen, meddele, at da hun var skrøbelig og aldrende, ville hun ikke indgå 

 i et nyt ægteskab, men overlade gården til datteren, Kirsten, og hendes fæstemand for 

 at nyde aftægt. Skjoldenæsholms skifteprotokol 14-10-1729. 

 

 I Skjoldenæsholm skifteprotokol 26-4-1697 er der skifte efter Peder Andersen. Der er 

 kun tale om en boopgørelse uden gennemgang af værdierne, idet enken Inger Peders- 

 datter lovede at give hver af sine fem døtre 16 slette daler i arv efter faderen, som skal 

 udbetales dem, når de fylder 15 år. 

 

4 x tip-oldeforældre: 

 

240: Peder Pedersen: fæstebonde i Valsølille under Skjoldenæsholm. 

 * o.1624, af Valsølille ved trolovelsen, 

 + 29-7-1696 i Valsølille by og sogn, 72 år gl. 

 Gift i Valsølille 3-12-1662 efter at være trolovet i kirkens våbenhus 29-10 med 

241: Karen Jensdatter: 

 * o.1631, af Valsølille ved trolovelsen, 
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 + 29-11-1699 i Valsølille, 68 år gl. 

 

 Der er skifte efter ham i Skjoldenæsholm skifteprotokol 20-8-1696. Han efterlod 

 enken, hvis navn ikke nævnes, samt de myndige sønner, Peder, Jens og Hans, som 

 overtog fæstegården, samt datteren Maren på o.16 år ! (19 år). 

 I stuehuset fandtes en stue med et gammelt vråskab, et gammelt asketræsbord med 

 fod, to gamle egetræsbænke, to gamle bagstole (lænestole), et gammelt sengested med 

 overdyne, et par blårgarns lagner, en hampelærreds underdyne, en hoveddyne og et 

 trykt lærreds tæppe. 

 Desuden 12 sibøtter og 30 qlen blåt groft lærred. 

 I kammeret fandtes en gammel egetræs kiste uden lås, fem kornsække, to halve 

 øltønder, to fjerdinger, en hugøkse, en bredøkse, en håndøkse, to jernvugger (gænger), 

 en kølle, et degtrug og en standtønde. 

 I stegerset (køkkenet) fandtes en håndkværn, et fyrretræs bryggekar, et sold, to 

 standtønder, en fjerdings kobberkedel på 11 pund, en messingkedel, en kobbergryde, 

 en håndpande af kobber samt to baljer. 

 I drengeherberget (karlekammeret) fandtes et sengested med to dyner, et par lagner, et 

 nyt og et gammelt do. samt en overdyne. 

 I gården fandtes en ferrets vogn med behørig hauger og seletøj, en do. med høsthau- 

 ger, en plov med behørige jern, en slibesten med trug, en jernharve, en le og to 

 mejered, to høstreb med kroge samt en høtyv. 

 Besætningen bestod af 5 køer, 5 kvier, 1 stud, 2 spædkalve, 7 heste, 4 par små høns, 7 

 får og 1 vædder, 2 lam, 1 so med 2 grise, 5 gæs med 14 gæslinger. 

 Udsæden var på 3 tdr. rug, 6 tdr. byg, 3 tdr. havre og 7 skpr. boghvede. 

 Landgilden årligt var på 6 tdr. byg. 

 Sønnen Hans skulle have løn for fire år = 42 rdl. Datteren Marens løn for et år var 2 

 rdl 4 mark, og tjenestedrengen fik 1 rdl 2 mark for et år. 

 Børn: 

 a: Peder: * 26-8-1663. 

 b: Jens: * 23-8-1665. 

 c: Frands: * 11-3-1668, i 21-6-1696 i Valsølille. 

 d: Hans: * 14-9-1670, eftermand på gården. 

 e: Ole: * 6-3-1672, + 4-3-1677. 

 f: Maren: * 4-2-1677. 

 

242: Kierurt / Kirvert Rasmussen: 

 * o.1628, 

 + 5-11-1710 i Valsølille by og sogn, 82 år gammel. Kirken fik 1 mark. 

 Fæstebonde under Skjoldenæsholm i Valsølille. 

 Gift i Valsølille 13-11-1661 efter at være trolovet sammesteds 4-9-1661 med 

243: Sidsel Jensdatter: 

 * o.1631, 

 + 11-1-1697 i Valsølille by og sogn, 66 år gl. Kirken fik 24 skilling for begravelsen. 

 Skifte efter hende 25-1-1697. De tre gifte døtre gav afkald på arv. 

 Han gift 2. i Valsølille 3-10-1697 med Ane Olufsdatter. Trolovet i hans egen stue. 

 Børn: 

 a: Sidsel: * 3-9-1662. 

 b: Karen: * 13-12-1665. 



 39 

 c: Maren: * 20-10-1669.  

 

244: Peder Mortensen: 

 + 30-3-1661 i Høed, Valsølille sogn, alder ikke opgivet. 

 Fæstebonde under Skjoldenæsholm i Høed. Nævnt som fadder i 1648 og ved Olufs 

 dåb i Høed 1650 og dødfødt barns begravelse i 1651. Datteren Anne nævnes ofte som 

 fadder, hun bliver gift med Peder Thuesen i Høed, og da begge dør i 1672 er hendes 

 broder, Morten Pedersen i Høed, værge for børnene. Skifte. 

 Gift med 

245: Magdalene / Mallene Jensdatter: 

 + 3-11-1686 i Høed, Valsølille sogn, alder ikke opgivet.  

 Skifte i Skjoldenæsholm skifteprotokol 2-12-1686. 

 Hun blev 2.gang gift med Anders Nielausen, som antagelig overtog fæstegården, men 

 hverken trolovelse eller vielse er indført i kirkebogen. 

 Hun nævnes flere gange som fadder, bl.a. i 1666 som Magdalene, Peder Mortensens i 

 Høed og som Magdalene Anderses i Høed i 1669. 

 Børn: ifølge skiftet efter hende: 

 a: Morten Pedersen: gårdfæster i Høed. 

 b: Ole / Oluf Pedersen: * 1660, gårdfæster i Valsømagle. 

 c: Anne Pedersdatter: gift med Peder Thuesen i Høed, begge døde 1672. 

 d: Johanne Pedersdatter: gift med Jacob Nielsen i Valsømagle. 

 e: Kirsten Pedersdatter: gift med Hans Christophersen i Valsømagle. 

 

248 & 249:  

 Imellem 1655 og 1668 nævnes Maren Dineses – altså Dines kone Maren – i 

 Valsølille gentagne gange som fadder i Valsølille. Der er jo sandsynligt, at der er tale 

 om Christen Dinesens forældre. 

 En søster til ham er så Sidsel Dinesdatter i Valsølille, der er fadder i 1669 til Jens 

 Dinesens datter og antagelig som Sidsel Lauridses i Lindebjerg i sognet til Dines i 

 1684. 

 En broder kan ligeledes være Jens Dinesen, der var gårdfæster i Jystrup og gift i 

 Jystrup 1-1-1661 med Bodil Olufsdatter. De fik en række børn mellem 1662 og 1676. 

 

 Af andre ”Dineser”, som måske kan have interesse er gamle Anne Dineses, der døde i 

 Valsølille 12-12-1655, og gamle Bodil Dinesens, der døde i Valsølille 8-3-1722, 105 

 år gammel, samt Karen Dineses af Valsølille, der døde 14-2-1745, 81 år gammel. 

 Mette Dinesen begravet 77 år gammel i Valsølille søndagen mellem jul og nytår 1778. 

 I øvrigt var navnet Dines ikke noget sjældent navn på de kanter dengang. Der var 

 f.eks. også Dines Thuresen i Jystrup nævnt i årene 1647 til 1665. 

 

252: Anders Thielsen (Jensen): fæstebonde i Valsølille by og sogn under Skjoldenæsholm. 

 + 10-5-1685 i Valsølille, uden aldersangivelse. 

 Gift med 

253: Margrethe Madsdatter: 

 + 30-11-1683 i Valsølille, som ”Margrethe Thiels” uden aldersangivelse. 

 Er fadder til børnebørn som Margrethe Thiels og Margrethe Anderses i 1671 og 1678. 

 

 Der er skifte efter hende 8-2-1684, Skjoldenæsholm skifteprotokol s.98. Hun efterlod 



 40 

 manden, Anders Jensen samt de voksne børn Jens, Mads, Hans, Tyer, Peder og Johan- 

 ne, gift med Peder Lauridsen i Borup. 

 Anders Thielsen var fæstebonde i Valsølille i dengang Ringsted amt under Roskilde 

 Domkirkes kannikegods ifølge matriklen 1664 (RA: film s.5052), men omkring denne 

 tid blev denne gård og de andre gårde i byen lagt under Skjoldenæsholm gods. Han 

 sad på den ene af byens to største gårde med et HK på 8-0-3-0. Den årlige afgift var 1 

 pund rug, 1 pund byg, 1 lam, 1 gås, 4 høns, 1 mark gæsteri. 

 I matriklen 1688, hvor Valsølille nu lå i Ringsted herred, Sorø amt (RA: film s.6405) 

 blev gårdens HK nedsat til 4-6-0-2 samt svins olden af HK 0-3-0-0. 

 I folkeskatten 1672 (RA: film M.37671, 1672 s.51) betalte han skat af sønnen Peder 

 og datteren Johanne, samt af 1 karl og 1 indsidder, i folkeskatten 1674 (film 37671, 

 1674 s.87) betalte han skat af 1 karl og 1 pige. 

 I kop- kvæg- og ildstedsskat 1677  (RA: film M.37660, 1677 s.50) betalte han foruden 

 af sig selv og konen også skat af 2 tjenestefolk, 5 heste, 2 køer, 4 ungnød og 14 får. 

 I kop-og kvægskat for 1682-83 (M.37660, 1682 s.28) blev besætningen udspecificeret 

 til 3 heste, 3  hopper, 1 fole med 1 føl, 3 køer, 2 stude i 4.år, 3 ungnød, 10 får, 3 svin. 

 Enkemanden Anders Thielsen (Jensen) afstod gården til sønnen Peder, hvorfor de 

 øvrige børn frafaldt deres arvepart, da han tog faderen på aftægt og betalte hans gæld, 

 ligesom han skulle give ham en sømmelig begravelse, når han døde. 

 Der var da to tjenestepiger og en dreng på gården udover sønnen. 

 Børn: 

 a: Jens: * o.1627, + 20-6-1712 i Valsølille Skovhus, 85 år gammel. Gårdfæster. 

  Gift 20-1-1669 i Valsølille med Sidsel Andersdatter. 

  Børn: Anders * 1669, Niels * 1674, Lucie * 1679. 

  Hans far og søskende bruges som faddere. 

 b: Mads: Gift 20-11-1661 i Valsølille med Karen Nielsdatter.  i Valsølille. 

  Har børnene Poul * 1664, Sidsel * 1668, Karen * 1670, Peder * 1671, 

  Lauge * 1674, Karen * 1676, Laurids * 1679. Forældrene og Mads`s 

  søskende Jens, Peder, Tyer og Johanne bruges som faddere. 

 c: Hans: * o.1637, + 29-10-1703 i Valsølille, 66 år gammel. Gårdfæster i Valsølille. 

  Gift 1. 16-12-1668 i Valsølille med Maren Olufsdatter, + 17-6-1676. 

  Gift 2. 24-10-1677 i Kirke Eskildstrup med Anna Sørensdatter, + 7-1-

  1694, 35 år gammel. To måneder senere døde sønnen Peder *1682, 1½ 

  år gl., skifte i Skjoldenæsholm skifteprotokol 14-3-1694 efter Anna. 

  Levende børn: Maren * 1678+ før 1703, Morten *1684, Anders *1688. 

  Hans forældre og søskende bruges som faddere. 

  Han skyldte broderen Peder Andersen i Valsølille 8 rdl 4 mark. 

  Hendes far var gdm. Søren Nielsen i Borup, Eskildstrup sogn. 

  Gift 3. 21-10-1694 i Valsølille med Ellen Hansdatter. 

  I Valsølille kirkebog står følgende, der belyser denne generations  

  slægtsskab fint: 14-10-1668 blev Kirstine Madsdatter den tid tjenende 

  Niels Smed i Valsølille publice absolveret for det sjette buds misbrug og 

  forsømmelse og udlagde offentligt for den ganske menighed i kirken 

  Hans Andersen til sin rette barnefader og er Anders Tielsens søn ibid 

  (sammesteds) som nu bygger og bor Anders Jydes gård. 

 d: Tyer / Tøger: * o.1646, + 24-3-1697, 51 år gammel. Gårdfæster i Valsølille. 

  Han stod offentligt skrifte i Valsølille kirke 9-5-1675 for begået hor, som 

  præsten skrev, med pigen Dorthe Thøstesdatter. 
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  Gift 1684 i Valsølille med Karen Lauridsdatter. 

  Levende børn i skiftet efter ham i Skjoldenæsholm skifteprotokol 27-4- 

  1697: Hans *1684, fæster af ½ hus i Valsølille, Anders *1687,  

  gårdfæster i Skee Tåstrup, Povel *1690, fæster af et skovhus under  

  Skjoldenæsholm, Karen *1692, Lisbeth * 1695. Han brugte også sine 

  søskende som faddere. 

  Hans Andersen er lavværge for enken. 

 e: Peder: * o.1647, + 13-3-1697 (nr.126). Gårdfæster i Valsølille på faderens gård. 

  I skiftet efter ham er broderen Hans Andersen børnenes formynder, lige- 

  som han bruger ham og de øvrige brødre og deres koner som faddere. 

 f: Johanne: * 31-7-1650 i Valsølille. Det er muligvis hende, der som Johanne An- 

  dersdatter, 63 år gammel, døde i Studhuset i Jystrup 17-4-1713. 

Gift 30-6-1675 i Valsølille med Peder Lauridsen, og de flyttede straks 

til Borup i Eskildstrup sogn, som der står i kirkebogen. 

  Børn: Laurids *1677, Morten *1679, Maren *1681, Birrete *1683,

  Margrethe *1685. (Kirkebogen mangler 1686-1695).  

 

254: Peder Frandsen: 

 Han er fæster af en gård i Tolstrup, Særløse sogn, Roskilde amt i 1664 ifølge matrik- 

 len (RA: film S.5052). Han hørte under Magistratens tjenere, gårdens HK var: 7-4-0-

 1½, og hans årlige afgift var ½ td. smør, 1 staldokse holdt på stald, 1 lam, 1 gås, 4 

 høns, 1 skp. havre og 1½ mark gæsteri. 

 Det må antages for givet, at han er far til ane 127: Inger Pedersdatter, da efterfølge- 

 ren på gården ifølge matriklen 1688 er Anders Pedersen, og det oplyses, at den tidli- 

 gere fæster var Peder Frandsen. I 1688 blev gårdens HK nedsat til 3-4-0-2. 

 
Johannes J. Lund 

Spjald, 2011-2020. 

 

 

  

   

 

    

 


