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En kort Møns historie:
Møn hørte fra gammel tid væsentligst under den danske krone, og derfor er der bevaret
jordebogsregnskaber tilbage til 1595 og andre kilder tilbage til omkring 1580, hvori den
mønske bondebefolkning er omtalt, og her finder vi også de ældste af vore mønske forfædre.
Jordebogsregnskaberne findes på Rigsarkivet, og de indeholder periodevis optegnelser vedrørende gårdenes størrelse, deres besætning, udsæd, frugttræer samt meget ofte gode mandtaller over bønderne og deres børn over 10-15 år alderen bl.a. et mandtal fra 1645, hvor så at sige hele øens befolkning blev skrevet op, mange endda med alders angivelse, måske ikke altid
helt korrekt, men dog alligevel brugbar. Også i 1678 er der fine mandtaller.
I jordebogsregnskaberne samt i Stege Byfoged findes der gode overformynderiregnskaber tilbage til o.1699, der til dels erstatter skifteprotokollerne, der først begynder omkring 1770 både for Amtet og de godser, der blev oprettet i 1769. Her får vi et godt overblik over slægtsforholdene. Vartov i København ejede mellem 1618 og 1685 ti gårde i Udby i Stege sogn, og her
er der bevaret skifteprotokoller fra den tid, hvor vi er så heldige at have skifter efter to af vore
forfædre, hvor også de gamle bomærker, der blev brugt, når man ikke kunne skrive sit navn,
findes.
Svenskekrigen 1658-60 var en meget mørk tid for mønboerne, som blev besat af den svenske
hær med plyndringer og manddrab til følge. Mønboerne prøvede at forsvare sig, men det kostede en hel del af bøndernes liv, også blandt vore forfædre, der var hungersnød, så mange døde, og børnesygdommene florerede og tog mange små med. Efter 1660 blev der i tingsvidner
nedskrevet om alle ulyksalighederne, og her kan vi læse om vore forfædres trængsler, men
også at de overlevende giftede sig på tværs af sogneskellene for igen at få en tilværelse op at
stå.
Kongen var så fattig, at han var nødt til at pantsætte Møn til general Marselis som hans løn for
hans krigstjeneste, og han udsugede, hvad han kunne, og da han i 1684 havde fået det senere
Marselisborg ved Århus i stedet, blev hestgarden under general Plessen – den onde Plessen
kaldet – i 1685 flyttet til Møn, hvor den lå i tolv meget strenge år for mønboerne, som led under indkvartering af garderne og deres heste og ofte også deres familier og under et voldsomt
hoveri. General Plessen styrede med hård hånd ved hjælp af sin ridefoged, som rundt om på
øen havde de såkaldte ”tredingsfogder” udvalgt blandt de dygtigste bønder til at bistå med at
opkræve afgifter, indkalde til hoveriarbejde og meget andet.
I 1697 gik det endelig op for kongen og hans mænd, hvordan mønboerne blev behandlet, og
general Plessen blev flyttet fra øen, og der blev indledt en stor erstatningssag, hvor man bogstavelig talt gik fra gård til gård og noterede bøndernes klager ned. Vi kan bl.a.læse om en af
vore forfædre, der havde måttet ride en tur på træhesten for opsætsighed. Han har underskrevet sin beretning med sit bomærke. I den periode skulle hver gård have et større antal heste
end normalt, heste, der skulle stå til rådighed for det såkaldte ”Lifkompagni”. Det hele udmundede i en erstatning til bønderne, der blev udbetalt i julen 1708, og disse regnskaber er en
uvurderlig kilde til slægtshistorie, for var den oprindelige fæster og eller hans kone døde, gik
erstatningen videre til børn eller børnebørn, og alt opregnes gård for gård.
Nu blev der åbnet for en frivillig bosættelse af de såkaldte ”bådsmænd” på Møn. Det var unge
mænd fra hele Danmark, der mod betaling og diverse ydelser skulle lokkes til at bosætte sig
på Møn, så de kunne bistå den danske flåde i tilfælde af krig, men det betød jo også en god
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tilførsel af nyt blod til de noget indgiftede mønboere, f.eks. fik vi Hans Hansen fra Flensborg
ind i vores familie, og det har sikkert ikke skadet !
I Matrikelsarkivet i København ligger de gamle matrikler fra 1664, 1688, 1697 og 1733, som
giver et fint indblik i de enkelte gårdes jordtilliggender og hartkorn (HK) fra hele denne periode.
I 1769 trængte Kronen som så ofte før til rede penge, og Møn blev udbudt til salg. Øen blev
delt i fem godsområder, og det fortælles, at mønboerne på gods nr.3 havde lugtet lunten, så på
auktionsdagen stillede de med kautionister og købte deres gårde fri til selveje, det var vore
forfædre i Pollerup, Svendsmarke, Bidsinge, Udby, Tjørnemarke, Koster og Hjelm, men resten af øens befolkning udenfor Stege blev med et snuptag hoveribønder til godserne Marienborg, Nordfelt, Liselund og Klintholm, og det var noget helt andet end at være fæstere under
Kronens ladegårde i Stege og Elmelunde. Selvejerne fik dog først deres skøder efter omkring
ti år, da de havde betalt det meste af gårdens værdi. Indtil da var de at betragte som en form
for Kronens fæstere f.eks. med hensyn til gårdenes besætningsstørrelse.
Selvejet for nogle og fæstere under godserne for resten betød, at man fik interesse i at brandforsikre de enkelte ejendomme, og der findes rigtig gode arkivalier fra o.1770 og frem. Der
startede også en ny opmåling til en matrikel i 1804, og selve matriklen kom i 1844.
I forbindelse med Englandskrigene 1801 og 1807 blev der flyttet en hel del unge soldater til
Møn for at hjælpe med øens forsvar, og på den måde fik vores familie igen en portion nyt
blod, denne gang fra Han herredet med Jens Pedersen Krag eller Holme, som kom den lange
vej fra Thorup Holme til Møn, hvor han efter soldatertiden slog sig ned som husmand og
stiftede familie. Hans forfædre var fæstebønder under Aagaard gods ved Fjerritslev, som udmærker sig ved et godt godsarkiv, ligesom områdets kirkebøger er godt bevarede langt tilbage
i tiden. Soldaterne blev ført i Lægdsruller fra o.1789, som betyder, at vi kan følge de unge
mænds færden fra sogn til sogn.
Se Peter Grishauge: Gårde og slægter i Vester Thorup sogn, 2000.
Oven over alt dette ”svæver” kirkebøgerne, som jo giver det ultimative svar på familierelationerne, og vi er så heldige, at de mønske sogne gennemgående var forud for så mange andre
med at føre kirkebøger. Elmelunde begynder i 1630, Borre i 1645, Magleby i 1646, Stege i
1661, Keldby i 1685, Damsholte blev udskilt fra Stege sogn i 1743, hvor kirkebogen begynder. Fanefjord begynder først i 1754, men det er fordi den ældre kirkebog brændte med præstegården. Nu vokser træerne jo som bekendt ikke ind i himlen, der er lakuner i kirkebøgerne,
nogle gange på det mest upraktiske sted !, og ind imellem har de gode præster simpelthen
glemt at indføre en begivenhed. Men gennemgående giver de et vældig godt indblik i vore
forfædres liv, ofte skræmmende med de mange børnedødsfald og koner, der døde i barselsseng, og de fire kirkebøger, der er fra perioden i Svenskekrigen og lige derefter giver et forfærdende indblik i de tragedier, der blev udspillet den gang, vi kan vel med et nutidigt billede
sige ”vores egen Balkankrig”.
Vil man læse noget om Møn, så er P.O.Boisen: ” Af Møns Historie, 1-9 ” udgivet 1905-1926,
en fortræffelig kilde til øens historie, hvor også vores familie optræder. Jeg har gennem snart
mange år være i forbindelse med andre, der har familierelationer til Møn, bl.a. tidligere overbibliotekar Jakob Albrektsen, Nykøbing Mors, og Hans Ole Petersen ved Lokalhistorisk Arkiv for Møns Kommune i Stege. Vi har ind imellem byttet aner, som andre bytter frimærker !
Endelig skal det nævnes, at på Gammel Estrup findes Slægtsgårdsarkivet, og som indeholder
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en mængde materiale fra Møn, bl.a. de gamle formynderregnskaber, som her er nummereret,
og det er disse numre jeg henviser til under de enkelte personer, hvor sådanne findes.
Jo mere arkivmateriale, der bliver lagt ud på Internettet, jo lettere bliver det at sætte sig ind i
alt det forskellige. Jeg ser hen til, at de mønske tingbøger ”udkommer” på den måde. De tager
tid at læse, men er en uvurderlig kilde til mange gode historier om vore forfædre. Og det samme gælder mange af de andre arkivalier, der i dag er samlet på Rigsarkivet i København.

Børnene: Se yderligere i efterslægtstavlen under nr.3:
1a: Thora: * 17-4-1874 i Tostenæs, + 9-9-1909 sst. (Tuberkulose).
Gift med lærer Niels Peder Ludvig Nielsen: Tjørnemark (1869-1909).
1b: Christian Valdemar Grundtvig: * 17-11-1875 i Tostenæs, + 30-10-1876 sst.
1c: Valborg Kirstine: * 2-2-1877 i Tostenæs, + 4-11-1958 i Jyderup.
Gift med fætteren, fisker & bådebygger Frederik Hansen: Tostrup, (1866-1942).
1d: Emilie Marie: * 14-12-1878 i Tostenæs, + 16-3-1957 i Jyderup.
Gift med isenkræmmer Hans Peder Gylling Folkmann: Jyderup, (1879-1956).
1e: Christian Valdemar Aksel: * 19-9-1880 i Tostenæs, + 25-11-1945 i Jyderup.
Tømrer i Dons, ugift
1f: Frederik Engelhardt Viggo: * 23-10-1882 i Tostenæs, + 10-12-1962 i Gl. Tølløse.
Lærer i Svebølle, gift med Mitte Lund, (1889-1962).
1g: Emil: * 11-10-1884 Tostenæs, + 27-2-1976 i Hjallelse.
Maler i Hjallelse, gift med Ingeborg Hansen (1890-1982).
1h: Christen: * 3-10-1885 i Tostenæs, tvilling, + samme dag, sst.
1j: Christian: * 3-10-1885 i Tostenæs, tvilling, + samme dag, sst.
1k: Kirstine Maren: * 24-1-1887 i Tostenæs, + 19-3-1888 sst.
1l: Niels Kristian Johannes Konrad: * 18-12-1889 i Tostenæs, + 4-12-1918 i Mørkøv.
Forretningsbestyrer i Mørkøv, gift med Astrid Johanne Paulsen.
1m: Asta Katrine Maren Stine: * 3-12-1893 i Tostenæs, + 30-11-1978 i Sønderup.
Gift med gårdejer Thomas Møller, Sønderupgård (1894-1961)
1n: Ellen Johanne Olga Margrethe: * 20-12-1895 i Tostenæs, + 26-7-1978 i Jyderup.
Jyderup papirhandel, ugift

Forældre:
2: Kristen / Christen Sørensen: se efterslægtstavlen nr.3.
Lærer i Tostenæs skole, Fanefjord sogn 1872 – 1912, kirkesanger i Fanefjord kirke.
* 25-9-1842 på Pollerup Kullegård, Keldby sogn,
+ 15-6-1930 i Lendemark, Stege sogn.
Gift i Stege 26-7-1872 med
3: Katrine Nielsdatter:
* 11-2-1852 i Tjørnemark, Stege landsogn,
+ 18-10-1928 i Lendemark, Stege sogn.

Kristen & Katrine Sørensen, Thora, 1874.
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Tostenæs skole 1914.

Tostenæs skole o.1890:
øverst fra venstre:
Valborg, Thora, Emilie,
nederst fra venstre:
Kristen Sørensen, Engelhard, Aksel, Emil,
Katrine Sørensen med Konrad.

Sølvbryllup 1897: ø.f.v.: Valborg, Aksel, Emil, Thora, Engelhard, Emilie,
n.f.v.: Katrine, Asta, Konrad, Olga, Kristian Sørensen.

Katrine & Kristen Sørensen. Villa Du Nord, Lendemarke o.1922.
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Bedsteforældre:
4: Søren Christensen / Kristensen:
Parcellist på Pollerup Kullegård.
* 11-7-1813 i Pollerup, Keldby sogn,
+ 22-3-1893 på Stege sygehus, begravet i Keldby. Privat skifte i Møn herreds Skifteprotokol 1890-1896, side 452.
Gift i Keldby 11-12-1840 med
5: Maren Kirstine Jensdatter:
* 1-1-1816 på Pollerup Kullegård, Keldby sogn,
+ 26-1-1881 samme sted.

Børn:
a: Ane Kirstine Sørensdatter: se efterslægtstavlen nr.1
* 28-5-1841 på Pollerup Kullegård,
+ 7-4-1916 i Tostrup, Keldby sogn hos sønnen Frederik.
Gift i Keldby 2-11-1865 med
Hemming Hansen:
* 6-2-1839 i Tostrup Vængesgård, Keldby sogn,
+ 3-7-1895 i Sandvigsbugten udenfor Mern sogn,
idet han blev ramt af lynild, da
han med sin båd lå til ankers her.
Begravet i Keldby.
Parcellist og fisker i Tostrup Vængesgård
på matr.12d (h). Hørte til Frederikfamilien.

Ane Kirstine Sørensdatter.
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b: Christian Sørensen: se efterslægtstavlen nr.2.
* 25-9-1842 på Pollerup Kullegård, tvilling.
+ 5-7-1914 i Undløse ved et besøg hos sønnen, begravet i Keldby.
Ejer af Pollerup Kullegård matr.2. Løste sognebånd til pastor Fr.E.Boisen i Stege.
Gift i Borre 27-5-1870 med
Lene Hemmingsdatter:
* 16-1-1841 i Aalebæk, Borre sogn,
+ 28-7-1918 i Keldby Præstegård på vej til kirke.
Der er skifte efter hende i Møn Herreds skifteprotokol 1917-1920 s.472 ff.

Lene Hemmingsdatter & Kristian Sørensen 1870 og 1912.

Pollerup Kullegård o.1910.F.v.: Lene, Kristian, Anders, Peter.
Kristian Sør

Foto 1890: Anders, Viggo, Peder, Sofie, Lene, Jens.
Kristian Sørensen, Sofie, Lene, Jens.

7

c: Christen Sørensen: se efterslægtstavlen nr.3.
* 25-9-1842, + 15-6-1930, enelærer i Tostenæs, Fanefjord sogn, tvilling.

Kristian & Kristen Sørensen o.1868 og 1912.

Søren Christensen kaldes i folketælling 1840 for både parcellist og hjulmand, senere
kun parcellist. Ifølge Møns brandtaxationsprotokol 1852-1858 byggede han ejendommen fuldstændig om, idet han byggede et nyt stuehus mod syd på 8 fag i retning østvest, nordlængen blev udvidet til 10 fag, mens østlængen stadig bestod af de 6 fag.
Desuden angives det nu, at der hørte en brønd til ejendommen. Der er ikke fundet en
større beskrivelse af, hvordan ejendommen var indrettet, udover at væggene stadig var
bindingsværk med klining imellem, og taget var stråtag.
Ifølge Møns brandtaxationsprotokol 1858-1878 blev stuehuset ombygget, sikkert udvidet, i 1866 og i 1871, og i dette år blev der bygget en vestlænge, og de klinede vægge blev erstattet af mursten mellem bindingsværket.
Ejendommens matrikelsnummer var nu nr. 2 af Pollerup Ejerlav, Keldby sogn.
I Møns Herreds Skifteprotokol 1838-1843 s.240 underskriver han i skiftet efter hans
far. Han skrev lidt ubehjælpsomt: ”Søren Christen”. Da faderen døde, opholdt han sig
i København med brødrene Jens og Rasmus, men kom hjem inden skiftets slutning
med fuldmagt fra sine brødre.
Møns Folkeblad: 27-1-1881:
+
I Dag hjemkaldte Gud til den evige
Hvile vor elskede Moder, Maren
Kirstine Jensdatter, hvilket herved bekjendtgjøres for Slægt og Venner.
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Pollerup, den 26de Januar 1881.
Kristian Sørensen.
Begravelsen vil ske paa Torsdag den
3die Februar, kl.12.
Møns Folkeblad: 23-3-1893:
Vor gamle fader, Søren Kristensen, er i dag
afgaaet ved Døden, hvilket herved meddeles
Slægt og Venner af hans Børn og Svigerbørn.
Pollerup, den 22de Marts 1893.
Kristian Sørensen.
6: Niels Kristian Jensen:
gårdejer i Tjørnemarke på sin kones fødegård, nr.2 (gammelt nummer:1). Det er den
sidste gård på højre hånd i byen på vej til Stege.
* 7-11-1815 på Tostrup Vængesgård, Keldby sogn,
+ 8-9-1893 i Tjørnemarke, Stege Landsogn.
Gift i Stege 15-11-1839 med
7: Johanne Marie Pedersdatter:
* 5-5-1816 i Tjørnemarke, Stege sogn,
+ 21-3-1899 i Tjørnemarke, Stege Landsogn.

Niels Kristian Jensen & familie, Tjørnemarke 1870.
Ældste søn mangler. Catrine nr.2 i midterrækken.
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Børn:
a: Sidse Marie:
* 7-7-1840, + 25-1-1901 i Tjørnemarke, hængte sig. Ingen børn.
Gift i Stege 7-7-1864 med
gårdmand Ole Jensen af Kalvehave sogn, 39 år gammel, død før 1870.
Hun boede som enke på fødegården i folketælling 1870.
Gift 2. i Stege 18-3-1887 med
gårdejer Anders Rasmussen af Ålebæk, 46 år gammel.
Han overtog svigerfaderens gård.
b: Jens Peder:
* 13-4-1843, + 31-1-1907 i Æbelnæs, Damsholte sogn.
Gårdejer på ”Kraggården”.
Gift i Damsholte 10-12-1875 med
Karen Kirstine Hansen:
* 1-8-1838 i Æbelnæs, Damsholte sogn.
Børn:
b1: Hans Jørgen Nielsen: * 27-11-1876.
b2: Jens Kristian Nielsen: * 28-12-1878.
b3: Hanne Methea Elisabeth Nielsen: * 26-3-1883.
c: Niels:
* 16-12-1844,
+ 23-9-1927 på ”Tranemosegård”, Tjørnemark matr.9.
Gårdejer på Tranemosegård, aftægtsmand, da han døde.
Gift i Stege 28-11-1873 med
Kirsten Kristiansen:
* 25-11-1847 i Askeby, Fanefjord sogn,
+ 8-1-1899 på Tranemosegård.
Børn:
c1: Niels Kristian Nielsen: * 25-2-1874, gårdejer i Tjørnemark, matr.3.
c2: Peter Henrik Nielsen: * 9-12-1875.
c3: Karen Marie Nielsen: * 5-6-1879.
c4: Karen Kirstine Nielsen:
* 22-3-1882.
Gift med
Lars Kristian Larsen: ejer af Tranemosegård..
* 8-8-1875 i Stege landsogn.
Barn:
Kirsten Metha Larsen: gift Kubstrup. Ingen børn.
* 14-7-1908, + o.1995 på gården. Ejer af Tranemosegård.
.
d: Anne Kierstine: * 23-1-1847, + 21-1-1928 i Vestenbæk, Kalvehave sogn.
Gift i Stege 18-11-1870 med
Hans Hansen: først husmand i Stensbyskov, derefter gårdejer i
Vestenbæk, begge Kalvehave sogn. Begravet på Stensby kirkegård.
* 11-8-1844 i Stensby, + 20-12-1919 i Vestenbæk.
Barn:
d1: Kirsten Elisabeth Hansen:
* 25-8-1871 i Stensbyskov, Kalvehave sogn.
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+ 31-12-1906 på Skovgård, Vestenbæk, Kalvehave sogn.
Ugift.
Barn:
d1a: Hilda Hansine Hansen:
* 21-9-1891 i Tostenæs, Fanefjord sogn.
Ejer af Skovgård, Vestenskov efter sin morfar.
Gift i Stensby kirke, Kalvehave sogn 26-3-1920
med Jens Sofus Hansen. Efterkommere.
Som fader til hende blev udlagt hjælpelærer i
Sprove skole J.P.B.Jensen.
e: Jørgen Peter:
* 16-9-1848, + 11-1-1909 på fødegården i Tjørnemarke. Ugift. Epilepsi.
f: Christian:
* 16-8-1850, + 25-3-1928 i Hjelm, Damsholte sogn. Ingen børn.
Husmand på Hjelm Mark, matrikel 32d.
Gift i 1894 med
Ane Kirstine Rasmusdatter:
* 4-6-1852 i Elmelunde sogn.
g: Katrine:
* 11-2-1852, + 18-10-1928 i Lendemarke. Se nr.3.
Gift med lærer Christen Sørensen, Tostenæs.
h: Ane Lisbeth:
* 18-1-1854, + 25-4-1854.
i: Lisbeth:
* 15-4-1855, + 4-1-1883 i Tjørnemarke.
Gift i Stege 17-3-1882 med
Lars Peter Christoffersen: gårdejer i Tjørnemarke, matrikel 4a.
Efter søsterens død overtog han Anders Rasmussens gård og drev den
sammen med sin egen nogle år, indtil han solgte den til gårdejer Petersen,
som ombyggede den helt omkring 1912. Det var byens ældste gård, og min
mor huskede den ganske tydeligt.
* 28-6-1857 i Svensmarke, Stege sogn,
+ 23-1-1944 i Tjørnemarke.
j: Jørgen:
* 25-5-1858, + 7-4-1900 i Nøbølle, Stege Landsogn.
Parcellist i Nøbølle, matrikel 8e. Nu Neble.
Gift i Stege 21-4-1882 med
Birthe Marie Larsen (Hemmingsen):
* 29-3-1858 i Nøbølle, Stege landsogn, + 15-9-1906 samme sted.
Barn:
j1: Lars Henning Victor Nielsen: * 7-9-1882. Bosat i Nøbølle.
k: Maren Stine:
* 10-9-1860, + 24-4-1931 i Tjørnemarke.
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Gift i Stege 24-5-1884 med
Lars Peter Christoffersen: se under i.
Børn:
k1: Valborg Christine Elisabeth Kristoffersen: * 8-5-1885, + 14-2-1895.
k2: Peter Kristoffersen: * 5-7-1887, + 21-4-1890.
k3: Alma Petrea Elisabeth Kristoffersen:
* 8-5-1885, + 30-3-1949 på Bispebjerg Hospital, Hyltebjerg sogn.
Gift i Stege 24-10-1910 med
Gerhard Engelbrecht Christoffersen:
* 7-11-1881, + 16-2-1925 i Stege.
Købmand på Lendemark Hovedgade 14 til 1921, derefter købmand
på Storegade 58, Stege. Gravsted på Stege kirkegård.
Børn:
a: Ingeborg Engelbrecht Christoffersen:
* 29-1-1911 i Lendemark, Stege landsogn.
b: Poul Engelbrecht Christoffersen: tvilling:
* 27-3-1921 i Lendemark.
c: Erik Engelbrecht Christoffersen: tvilling:
* 27-3-1921 i Lendemark.
k4: Peter Kristoffersen: * 22-12-1896, + o.1984 i Vordingborg.
Gårdejer i Stensved, Kalvehave sogn, 1930.
k5: Valborg Marie Elisabeth Kristoffersen:
* 30-8-1900, + 2-12-1996 i Stege.
Gift i Stege 28-5-1922 med
Kristian Theodor Brasen:
* 21-3-1899 i Keldby, + o.1975 i Stege.
Købmand på Lendemark Hovedgade 14 efter svogeren.
Børn:
a: Svend Asger Brasen:
* 21-6-1923 i Lendemarke, Stege landsogn,
+ 1997 i Stege.
Købmand i Lendemark.
b: Ole Brasen:
* 14-4-1930 i Lendemarke.
Ingeniør, bosat i København.
Min mor kom som barn og ung meget hos Lars Peter Kristoffersens på gården, der
var udflyttet fra Tjørnemark og lå lidt syd-øst for skolen mod Neble, og har fortalt, at
Maren Stine altid græd, både når hun var glad, og når hun var bedrøvet. Var der mon
en tendens til at blive deprimeret i familien ? hendes morfar hængte sig efter konens
død. Hun sad tit i køkkenet og malede sennep i et lerfad med en gammel kanonkugle,
som hun lod løbe rundt i fadet. Det var ellers et meget hyggeligt hjem at besøge, og
mor og Valborg holdt da også forbindelsen ved lige, til de sidste gang mødtes i Stege
i efteråret 1996. Der var i øvrigt ingen af dem, der havde tendens til at blive deprimerede, de havde begge et lyst sind.
Min morfar havde i øvrigt hjemmedøbt Valborg, da man åbenbart ikke gav sig tid til
at hente præsten i Stege. Det skete ind imellem, at skolelæreren måtte træde til. Hun
overlevede og opnåede at blive tip-oldemor, før hun døde.
Maren Stines datter, Valborg Brasen (1900-1996) i Lendemarke, fortalte, at hendes
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morfader ind imellem havde den vane i sin jumpe at tage en tur til Stege og besøge
gæstgiverierne ret grundigt der. Hesten kunne jo selv finde vej hjem.
Da hans kone engang i forbindelse med sådan en tur blev spurgt om, hvorfor hun
havde giftet sig med ham, sagde hun, at han i deres ungdom havde været langt den
flotteste af de unge karle.
Katrines søn, Emil, kunne huske, at der i deres daglige stue var bænke under vinduerne med et langt bord foran og et hjørneskab, hvori der blev opbevaret nogle glas og
en flaske brændevin.
Møns Folkeblad, 15-11-1889: Gdr. Niels Chr. Jensen og hustru i Tjørnemark fejrer
deres Guldbryllup i dag.
Møns Folkeblad:
Det bekendtgøres herved, at gdm. Niels Christian Jensen,
Tjørnemark, den 8.ds er afgået ved døden.
Begraves torsdag, den 14.ds.
Slægt og venner, der har lyst til at følge afdøde til sit
sidste hvilested bedes møde i hjemmet kl.10 til frokost.
Hustru, børn og svigerbørn, Tjørnemark, den 9.september 1893.
Møns herreds skifteprotokol 1896-1901:
S.376: Andragende fra og attest på gdr. Anders Rasmussen af Tjørnemarke om, at
hans svigermoder, Johanne Marie Pedersdatter, 83 år, enke efter Niels Kristian
Jensen, umyndiggøres p.g. af høj alder med højeste grad af legemlig og åndelig
svækkelse.
Erklæring fra læge Johannes Th.Sørensen af Stege på, at hun går i barndom. Værge
er sognefoged Niels Kr. Hansen af Tjørnemarke. 8-3-1899.
Møns Folkeblad: (22- og 23-3-1899):
I nat hensov gårdmand Niels Christian Jensens enke, Tjørnemark,
Johanne Marie Pedersdatter i sit 84. år,
hvilket sorgens budskab bekendtgøres for slægt
og venner af hendes børn og svigerbørn.
Begravelsen foregår fra hjemmet lørdag, den 25. kl.12.
Slægt og venner, som vil følge hende til hendes sidste hvilested,
bedes møde til frokost kl.10 hos gdr. A. Rasmussen, Tjørnemark.
Møns herreds skifteprotokol, side 394: Skifte efter Johanne Marie Pedersdatter 25-41899. Boet efter hende blev udlagt til begravelsesomkostninger for gdr.Anders Rasmussen, Tjørnemark.

Niels Kristian Jensens gård
i Tjørnemarke o.1905.
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Oldeforældre:
8: Christen Sørensen: kaldtes ” Hjuler ”:
Parcellist og hjulmand i Pollerup.
* 8-12-1773 i Pollerup,
+ 18-2-1839 i Pollerup.
Gift i Keldby 10-11-1803 med
9: Marie Christine Carlsdatter:
* o.1778 i Stege, uægte, dåbsregister ikke bevaret,
Konfirmeret i Keldby 1793 som Carsten Jensens datter, Marie, i Pollerup.
+ 2-7-1861 i Keldbylille, Keldby sogn hos sønnen Niels.
De bruger hendes halvsøskende Rasmus, Jens og Karen Margrethe som faddere
gentagne gange, hvilket bestyrker teorien om slægtsskabet.
Børn:
a: Inger Johanne: * 30-9-1804. + før 1839. Gift med gdm. Christoffer Larsen,
Nyborre.
b: Jens: * 18-2-1806. I København i 1839.
c: Anne Margrethe: * 21-9-1807, gift i Keldby 1832 med Christian Andersen,
Pollerup, senere brændevinssvend i Stege.
d: Hemming: * 16-2-1809, død samme dag.
e: Karen: * 22-1-1810. Død før 1839.
f: Søren: * 11-6-1813, se nr.4. Kaldtes ” Hjuler ”.
g: Maren Kierstine: * 3-4-1815. Død før 1839.
h: Niels: * 18-5-1817, + 15-2-1821.
i: Rasmus: * 10-1-1819. I København i 1839.
j: Niels: * 23-6-1822, hjulmand i huset efter faderen, bosat i 1860 i Keldbylille.
Ifølge Møns Herreds skøde- og panteprotokols navneregister s.64 overdrog Pollerup
bymænd hus nr.9 samt et lille stykke af gaden for 70 Rdl til Christen Sørensen 11-61804, se protokol C.s.319b.
Ifølge Møns Brandtaxationsprotokol 1800-1832 s.372 boede familien i det såkaldte
”Møllebækshus”, som Jacob Nielsen havde bygget på Søren Larsens gårds udmark,
og som Christen Sørensen overtog 11-4-1812 ifølge Møns Herreds skøde- og panteprotokols navneregister s.79. for 200 Rdl.
I folketælling 1834 boede Christen Sørensen med kone samt sønnerne Søren og Niels
i den ene ende af huset, og datteren Anne Margrethe med manden Christian Andersen, der var daglejer, samt tre små sønner, hvoraf de yngste var tvillinger.
Huset lå ved bækken, hvor vejen går fra Landsledgård til Keldbylille, men er nedrevet for mange år siden. I 1844 matriklen havde det nr.37.
Der er skifte efter ham i Møns Herreds skifteprotokol 1838-1843 s.148, 158 og 240.
Heri står, at han ejede en parcel fra hans fødegård, gård nr.4 i Pollerup, som var
bebygget med et hus, som i brandtaxationen 1858 siges at være på 7 fag. Inventaret
tyder på, at der foruden stue og køkken var et kammer og lidt stald og huggehus, idet
der var 2 får og et svinetrug. I stuen var der et fyrretræs bord og to bænke, et skab og
en dragkiste, et spejl og en jernkakkelovn samt to sengesteder med omhæng og sengetøj. I kammeret var der yderligere et sengested, en pyramide, et bord og en klædeskiste med et spejl over.
I huggehuset fandtes hjulmagerredskaberne: 7 naver, 3 økser og 1 tængsel (tværøkse)
1 hjulbænk, 4 save, 2 huggeblokke, 1 drejelad samt nogle hugjern og bor. Desuden
var der noget fyrretræ samt 8 færdiglavede hjul.
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Desværre var der så megen gæld i boet, at det var insolvent, så der blev ikke noget at
arve.
Enken, Marie Christine Carlsdatter underskrev sig med bogstaverne M.C.C.D, og har
altså ikke kunnet fortsætte i huset, som blev købt af ejeren af Landsledgård. Hun er
ikke i sognet i folketælling 1840, men i 1845 boede hun i det såkaldte Landsled Aftægtshus ved Landsled Møllehus sammen med et plejebarn, og i 1850 sammen med
sønnen Niels, der var indsidder og hjulmand, samt hans kone. I 1855 var hun flyttet
med sønnen Niels, hans kone og børn til et hus i Keldbylille, og her døde hun i 1861,
og i Møns Herreds skifteprotokol 1857-1861 s.780 står der ved hendes dødsanmeldelse, at værdierne efter hende ikke kunne dække begravelsen, så børnene har altså
måttet bidrage til at få hende begravet.

Ifølge sogneprotokollen i Matrikelsarkivet for Keldby sogn, Pollerup havde Christen

Ifølge sogneprotokollen i Matrikelsarkivet for Keldby sogn, Pollerup havde Christen
Sørensens hus matr.nr.37 og var på 4 tdr. land i en samlet lod syd for byen.
10: Jens Hansen:
Ejer af Pollerup Kullegård matr.2, som var en del af matr.12, parcellist.
* 22-8-1785 i Svensmarke, Stege sogn,
+ 2-8-1863 på Pollerup Kullegård.
Gift i Keldby 27-1-1815 med
11: Ellen Kirstine Jeppesdatter:
* 3-8-1788 i Pollerup, Keldby sogn,
+ 9-2-1848 på Pollerup Kullegård, Keldby sogn.
Børn:
a: Maren Kirstine Jensdatter:
* 1-1-1816, + 26-1-1881 på Kullegården. Se nr.5.
b: Hans Christian Jensen:
* 21-3-1819, + 22-4-1828 på Kullegården.
c: Anne Marie Jensdatter:
* 20-1-1821.
Gift i Keldby 12-1-1844 med
Hans Hansen Beck:
* 12-12-1814 i Tostrup. Parcellist på Tostrup Vængesgård. Stor efterslægt.
Ifølge Møns Brandtaxationsprotokol A s.553 var parcellist Jens Hansens ejendom
blevet forandret i 1822, mon ikke der er sket det, at den lange stuehuslænge til de tre
familier er blevet ombygget til nu to familier. Jens Hansens del bestod af følgende:
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Stuehuset lå i nord og var på 6 fag med bindingsværk af ege under- og fyrre overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til stue, kamre, køkken og tørvehus. Der var
en skorsten af ubrændte sten med undtagelse af skorstenspiben, som var af brændte
sten. Til skorstenen var tilsluttet en bageovn med lerkappe og en (malt)kølle, alt i
ubrændte sten, med en indmuret bryggerkedel på ½ tønde og desuden en bilægger
kakkelovn, der jo nok har varmet stuen op. Der var loft over det hele samt de fornødne døre og vinduer med beslag.
Den østre længe var på 6 fag 7½ alen dyb, bindingsværket bestod af forskellig artet
overog undertømmer, antagelig genbrug, klinede vægge og stråtag og blev brugt til
stald, lo og lade.
Det hele var forsikret for 425 rdl.
De øvrige 8 fag (af stuehuset), som ejes af Knud Larsen, blev uforandret taxeret til
200 rdl.
Her optræder altså den i fortællingen omtalte ubehøvlede Knud Larsen, så det var
altså Jens og Ellen Kirstine, der havde bøvl med ham og ikke generationen før. Han
var i øvrigt særdeles vedholdende, for han levede stadig ifølge folketællingen i 1860,
nu som aftægtsmand.
Der er dog trods alt nok sket forandringer, for ifølge folketælling 1834 bestod Kullegårdens parcellister nu af 11 små ejendomme, hvor Jens Hansen beboede en og Knud
Larsen en anden.
I skiftet efter hans fader underskrev han sig ”I.H.S.” = Jens Hansen, han kunne altså
ikke skrive i modsætning til de fleste af sine brødre og svogre.
12: Jens Pedersen Holm:
Husmand i Tostrup Vængesgård, Keldby sogn,
kom som soldat til Møn i 1808 fra Vester Han Herred.
* 21-11-1779 Thorup Holme, Vester Thorup sogn,
+ 4-2-1818 på Tostrup Vængesgård.
Gift i Magleby o.1810 (kirkebogen er mangelfuld ført) med
13: Anne Kirstine Nielsdatter Holst:
* 2-4-1779 i Mandemarke, Magleby sogn,
+ 21-3-1858 i Udby, Stege sogn.
Børn:
a: Niels Kristian Jensen: * 31-7-1811, + 24-1-1815.
b: Niels Kristian Jensen: * 7-11-1815, + 8-9-1893, se nr.6.
Hun gift 2. i Keldby 18-5-1818 med
Niels Larsen:
* o.1792 i Æbelnæs, Damsholte sogn,
+ 16-1-1855 i Udby, Stege Landsogn, efter et ulykkeligt fald.
Først parcellist i ”Sognefogedhuset”, derefter gårdejer i Udby matrikel 21a m.fl..
Der er skifte i Møns Herreds skifteprotokol (1853-57) s.226, 256 ff. efter ham.
Børn:
c: Maren Kirstine Nielsdatter:
* 11-4-1819 i Tostrup Vængesgård,
gift med gdr. Peder Nielsen, Hovedskovgård, Udby.
d: Jens Nielsen:
* 18-8-1822 i Udby, efterfølger på fødegården.
I lægdsrullen for Thisted amt 1801 står: Jens Pedersen Holm, indkaldt til 3. Jyske
Infanteriregiment 30.april 1802, 3.afdeling nr.67, på 8 år.
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Alder 21 år, højde 65 1/4 tommer.
I lægdsrullen for Præstø Amt 1813 sides det, at Jens Pedersen er kommet fra Thisted
amt til Møn og har været soldat fra 1802 til 1810 i 3. Jyske Infanteriregiment. Han er
32 år og er født i Holme i Thisted amt som søn af Peder Krag.
Han opholdt sig 1810 i Ullemarke, Magleby sogn, Møn.
I Møns panteprotokol for 12-1-1811 side 511 oplyses det, at Jens Pedersen Haalund,
forhen tjent som soldat ved 3. Jyske Infanteriregiment, får auktionsskøde på Peder
Jensens forhen tilhørende hus, “Sognefogedhuset” kaldet og 8 tdr. land på Tostrup
Vængesgård for 1050 Rdl.
Hans svigerfar, Niels Holst i Mandemark, var kautionist for sin svigersøn.
I forarbejderne til Matrikel 1844 siges det, at han ejer matrikel 18 af Tostrup by,
Vængesgårdene, som var en samlet lod på 8 tdr. land midt i marken. Desuden ejede
han matrikel 4 af Svensmarkes privilegerede jorder.
I panteprotokollen kaldes han oftest “Haalund”, men ved skiftet efter ham i Møns
herreds skifteprotokol s.99-100 (1805-1827) 25-3-1818 kaldes han Jens Holm.
Svigerfaderen og svogeren, Niels Kanstrup i Stege, var værger for sønnen og enken.
Ejendommen var på 13 fag stuehus og udhus i alt. Det oplyses, at han 20-1-1811
havde købt et par stykker jord af to af gårdmændene i Svendsmarke, således at ejendommen nu var på omkring 12 tønder land. Han skyldte godt nok stadig i alt 275 Rdl
herpå, men samtidig havde han lånt 140 Rdl ud og skyldte ikke noget på ”Sognefogedhuset”, så han sad helt godt i det, og der var da også et overskud i boet på godt 980
Rdl, hvoraf sønnen arvede 500 Rdl.
I det fortsatte skifte efter hans far, Peder Pedersen Krag, i Ågårds skifteprotokol 2912-1809 siges det, at af arvingerne var til stede Peder Pedersen af Kiettrup og Jens
Pedersen, for tiden hjempermitteret fra Møn.
I skiftet efter Niels Larsen lagde sønnen, Jens Nielsen, op til, at han ifølge en ikke
tinglæst kontarkt af 19-2-1854 skulle arve det hele uvurderet mod at påtage sig boets
gæld, mod at give moderen aftægt og mod at give søsteren 500 Rdl og halvbroderen i
Tjørnemarke 600 Rdl, hvori givetvis var de 500 Rdl, som denne arvede efter sin far i
1818. Det ville svogeren Peder Nielsen i Hovedskov og halvbroderen Niels Christian
Nielsen i Tjørnemarke absolut ikke nøjes med, da de mente, at boet var meget mere
værd, så de forlangte en fuldstændig registrering og vurdering, og det viste sig da også, at værdierne var på 8000 Rdl i boet, og gælden kun ringe, så efter en del møder,
hvor Jens Nielsen havde en sagfører med fra København og de andre en lokal prokurator, indgik man et forlig, der betød, at moderens aftægt skulle stemples og anføres i
gårdens folium, og de to arvinger skulle hver have 1600 Rdl, men så skulle Niels Christian Jensen også give afkald på mere arv efter moderen. Det kunne han nu også sagtens, for da hun døde, efterlod hun på papiret kun det, der skulle dække begravelsen.
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14: Peder Nielsen Hop:
Gårdejer i Tjørnemark.
* 15-7-1782 i Tjørnemark,
+ 25-4-1840 sst.
Han hængte sig og blev derfor begravet afsides på Assistenskirkegården, d.v.s. på
kirkegården udenfor volden, uden jordpåkastelse
Gift i Stege 25-7-1806 med
15: Sidse Marie Pedersdatter Kamp:
* 24-2-1783 i Bidsinge, Stege sog,
+ 25-7-1837 i Tjørnemark.
Børn:
a: Jens Jørgen: * 27-4-1808, + 6-5-1808.
b: Anne Lisbeth: * 13-10-1809.
c: Jørgen: * 21-8-1811.
d: Mette Catrine: * 11-1-1814.
e: Johanne Marie: * 5-5-1816, se nr. 7.
f: Maren Kirstine: * 9-4-1818, + 6-1-1823.
g: Niels: * 9-3-1822.
Peder Nielsen indgik kontrakt med faderen, Niels Nielsen, om gård nr.1 i Tjørnemark
19-7-1806, skøde- og panteprotokol C s.455.
Ifølge Matriklen 1844 var der tale om en samlet lod på 40 tdr. land syd-øst for byen,
som nu havde matrikelnummer 2.

Tip-oldeforældre:
16: Søren Larsen:
Fæster af gård nr.4 i Pollerup, gift 3 gange, ejer af samme gård fra 1769, hvor den
blev købt fri af Kronen. Gården blev nedlagt o.1840 og blev en del af Landsledgård.
* 23-6-1742 i Pollerup,
+ 12-6-1810 sst.
Gift 1. med
Dorthe Hansdatter:
* o.1745 i Bidsinge, datter af nr. 42, søster til nr. 21.
+ 27-1-1770 i Pollerup, 25 år gammel, nævnes ikke ved navn.
Børn:
a: Anne Katrine: * 25-1-1766. Gift med husmand Lars Pedersen, Keldbylille.
b: Lars: * 1-5-1768. Han boede som indsidder i Keldbylille i 1812.
c: Kirsten: * 9-1-1770, + 15-1-1770.
Der er skifte efter Dorthe Hansdatter i Møns Amtsstue skifteprotokol 1770-84 s.164b
ff. den 25-6-1774.
Hendes mand havde som de øvrige bønder lånt penge i Den kongelige Kasse i
København, da han købte gården fri fra Kronen i 1769, men han skyldte stadigvæk
den halve gårds værdi = 271½ Rdl, renter iberegnet, til Den kgl. Kasse, og først hans
enke, Maren Madsdatter, fik skøde på gården 21-12-1812, hvor den oprindelige halve
købesum var på 255 Rdl 3 Mark 4½ Skl., årligt forrentet med 4%. HK: 5-5-0-2,6/7.
Besætningen var på 8 heste, 1 plag og 1 føl, 2 køer, 1 tyr, 2 stude, 5 får med 3 lam, 2
søer og 6 ungsvin, 3 gæs og 1 gase samt 1 bistade.
I gården fandtes en beslagen vogn og en trævogn, begge med høstredskaber, en plov
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med tilbehør, en tromle og to harver samt to slæder.
I stuen var der et gammelt indmuret sengested og et egestolpe sengested, en slagbænk med panel, et fyrretræs skab, et asketræsbord og to bordduge, to fyrretræs
bænke, en læderstol og fire træstole samt en malet æske. Der var nogle kobber- og
messing kedler, en kobber si og ditto rivejern samt en messingmorter og fire tin tallerkener og et tin fad. Desuden diverse køkken- og bryggersredskaber.
Gift 2. i Stege 27-2-1771 med
17: Inger Johanne Christensdatter Spur:
* 4-2-1744 i Udby, Stege sogn,
+ 13-10-1786 i Pollerup.
Børn:
d: Dorthe: * 25-10-1771, + 1810-1812. Gift med husmand Hans Clausen i Keldby.
e: Christen: * 8-12-1773, se nr. 8.
f: Anna: * 9-2-1776, + mellem 1786 og 1810.
g: Kirsten: * 10-7-1777. Gift med husmand Hans Larsen, Nøbølle.
h: Margrethe: * 25-2-1780. Ugift i 1812.
i: Mette: * 4-12-1782. Ugift i 1812.
Der er skifte efter hende i Møns Amts skifteprotokol 1785-1796, s.258b. Der var et
overskud på 221 Rdl. 3 Mk. 6 Skl.
Det oplyses her, at Søren Larsen indtil nu havde betalt 150 Rdl af på lånet i gården,
og i forhold til ved første kones død, er der nu ret god velstand på stedet. Da gården
p.g. af lånet i Kongens Kasse stadig anses for en form for fædtegård, selv om Søren
Larsen kaldes selvejer, blev det angivet, hvor stor besætningen skulle være, nemlig: 2
rejseheste og 4 plovbæster, 2 køer, 6 får, vogn, plov og harve. Havde gården hørt til
det mønske ryttergods, skulle besætningen være på 8 heste, 3 køer, 11 får, 3-5 grise
samt gæs, og heraf skulle de førnævnte dyr følge med gården, når der kom ny fæster.
De enkelte rum i stuehuset og i gården er ikke nævnt, men af indbo var der et asketræsbord på egetræsfod, flere forskellige fyrretræsborde, to træ lænestole og tre træstole, en fyrretræsbænk, en lille stol og en lille bænk til børnene, et egetræs vråskab,
en fyrretræskiste og en jernkakkelovn. Desuden var der en (indmuret) alkoveseng, et
egetræssengested, et standsengested, et fyrretræssengested med egetræs stolper, alle
med kapper og omhæng. Belysningen skete ved to malmlysestager og en bliklygte.
I køkkenet fandtes foruden de forskellige redskaber to tin bægre, et stenkrus med tin
låg, et tin saltkar, to tinfade og fem tin tallerkener samt en ”stenmunk”, altså en dunk
til øl f.eks.til at tage med i marken.
Der var en del træ og noget forarbejdet til vogndele i boet, som kunne tyde på, at
Søren Larsen virkede noget som bødker eller snedker, så sønnen, Christen, havde det
altså ikke fra fremmede.
Gift 3. med Maren Madsdatter.
Børn:
j: Inger: * 4-1-1789, + 15-2-1789.
k: Jens: * 20-11-1792, gårdejer og sognefoged i Pollerup på matr.7, senere 14 og 35.
I Sjællands Stifts brandtaxationer for Møns Amt 1761-1787 opslag 213 (Arkivalieronline) blev gård nr.4 i Pollerup tilhørende Søren Larsen taxeret 25-5-1779 sammen
med de øvrige gårde i det frikøbte Gods nr.3 på Møn. Den bestod af følgende længer,
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som alle var med bindingsværk, klinede vægge og halmtag og var forsikret for 188
Rd.:
Nordre længe på 17 fag, heraf var de 8 fag indrettet til stuehus, de øvrige 9 fag til
stald, lo og oddel (fæhus).
Søndre længe var på 6 fag og indrettet til lo og lade.
Vestre længe var på 7 fag og indrettet til lade og foderhus.
I Møns Brandforsikringsprotokol 1800-1838, side 266 kaldes den i 1795
”Havreager” og bestod af stuehus med forstue mod syd, et vesterhus og et nørrehus.
Forsikret for 1020 Rdl, og ifølge sogneprotokollen i Matrikelsarkivet for Keldby
sogn, Pollerup by 1806, var gårdens matrikelsnr.35, og den var nu udflyttet syd for
byen og var på 33 tdr. land, mens der stadig var 5 tdr. land under matrikel 14 tilbage i
byen.
Der er skifte efter Søren Larsen i Møns Herreds skifteprotokol 1804-16 s.121b.
Overskuddet var på 941 Rdl 1 Mark, og gårdens HK var nu på 5-5-1-2, efter at der
var bortsolgt en del jorder. Det interessante er, at da arvingerne skulle underskrive
skiftet, var ingen af dem i stand til at skrive deres navn, kun deres navns forbogstaver, f.eks. Christen Sørensen = C.S.S.
18: Carl N.N.
Ukendt, da Stege kirkebøger vedrørende uægtefødte mangler, men er vel den
”officer”, som familien omtalte.
19: Dorthe Rasmusdatter:
* 19-5-1749 i Keldbylille, 38 år i folketælling 1787, 50 år i folketælling 1801.
+ 24-10-1826 i Pollerup, Keldby sogn, 76 år gammel, fattiglem.
Hun var gift med husmand og væver Casten / Carsten Jensen i Pollerup, vielsen er
ikke fundet endnu. Sognene Borre, Magleby og Elmelunde er eftersøgt uden resultat,
Keldby kirkebog bærer omkring 1784 præg af præsteskifte, så muligheden for, at
vielsen er glemt indført, er til stede. Han var 31 år i 1787, 38 år i 1801, 77 år i 1834
og 84 år, da han døde som almisselem og indsidder i Pollerup.
De bruger hendes broder Anders Rasmussen og hustru Maren i Keldby som faddere,
og det er med til at bestyrke, at Dorthe er født i Keldbylille.
Hendes barn:
a: Marie Christine Carlsdatter: * o.1778 i Stege, + 2-7-1861 i Pollerup, se nr.9.
Deres børn:
b: Niels Castensen: * 10-4-1785 i Pollerup, + 23-2-1800 i Pollerup.
c: Rasmus Castensen: * 31-10-1787 i Pollerup. I Stege 1808, i Pollerup 1810.
d: Jens Castensen: * 7-10-1789 i Pollerup, + 2-6-1808 i Pollerup.
e: Karen Margrethe Castensdatter: * 7-4-1792 i Pollerup.
Ved dåben kaldes hun ”Karen”, ved konfirmationen ”Karen Margrethe” og
som fadder ”Margrethe”.
20: Hans Jensen:
Ejer af den vestligste gård i Svensmarke, matr.8.
* 12-12-1758 i Svensmarke, Stege sogn,
Gården 1976.
+ 4-12-1819 samme sted.
Gift i Stege 8-1-1779 med
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21: Anne Hansdatter:
* o.1757 i Bidsinge, Stege sogn, kirkebogen mangler det år,
+ 18-11-1845 i Svensmarke, 88 år gammel.
Børn:
a: Christen: * 2-9-1780, lever i 1820.
b: Hans: * 10-1-1782, lever i 1820.
c: Maren: * 24-9-1783. Ugift på gården i 1820.
d: Jens: * 22-8-1785, se nr.10.
e: Kirsten: * 1-1-1788, gift med gdr. Jens Rasmussen, Tøvelde.
f: Sidse: * 18-2-1790, tvilling til g. + før 1820, gift med gdm. Jens Christensen,
Råbylille.
g: Dorthe: * 18-2-1790, tvilling til f. + før 1801.
h: Anne: * 6-9-1791, + 21-8-1816.
i: Peder: * 31-5-1794. Efterfølger på fødegården.
j: Rasmus: * 1-9-1801, lever i 1820.
Sjællands Stiftsamt: Brandtaxationsforretninger 1761-1787, Møns Amt:
Da gårdene på det Mønske gods nr.3 var blevet købt til selveje i 1769, skulle de
forsikres mod ildebrand, og det kom sådan lidt efter lidt. Forsikringsprotokollen har
ikke sidetal, så her henvises til opslag over Arkivalier online.
Opslag 227: Svensmarke gård 8, ejer Hans Jensen, 25-5-1779:
Nordre længe bestod af 16 fag med bindingsværk, klinede vægge og halmtag, de 9
fag var indrettet til beboelse, de 7 fag til stald og portrum. Hertil var bygget yderligere 2 fag til små kreaturer.
Den vestre længe var på 10 fag indrettet til lo og lade.
Den Østre længe var på 8 fag indrettet til lo, lade og oddel (antagelig fæhus).
Den søndre længe var på 6 fag indrettet til lo og lade.
Desuden var der 8 fag lergård med egetømmer.
Ifølge Møns Brandtaxationer A1 1800-1832 s.433 samt Taxationsprotokol A 18001832 s.211 fra 1795 var gården blevet noget forandret og forbedret i forhold til
tidligere i 1804. Stuehuset lå mod nord og var på 11 fag 9 alen dyb med ege under og
fyrre over tømmer, klinede vægge og stråtag. Det var indrettet med stuer, køkken og
kammer med loft, vinduer og døre, en indmuret kobber bryggekedel på 1 tønde, 1
jern bilæggerkakkelovn, samt en skorsten med bageovn og (malt)kølle af ubrændte
og brændte sten.
Udhusene var bygget på samme måde som stuehuset.
Det østre hus var på 11 fag 9 alen dyb uset og indrettet til lo, lader, port og tørvehus.
Det søndre hus var på 9 fag 9 alen dyb og indrettet til porte, lo og stalde.
Det vestre hus var på 11 fag 9 alen dyb indrettet til lader og lo.
Desuden lå der et lille hus syd for gården, som hørte med.
Alt i alt forsikret for 1360 Rdl mod før 650 Rdl.
I Møns Herredsfogeds skifteprotokol 1805-27 er der skifte efter Hans Jensen 16-51820.
Heri oplyses det, at han havde overdraget gården til sønnen, Peder, 2-12-1818, og da
boet nogenlunde balancerede, blev der ikke noget at arve. Enken havde selvfølgelig
sin aftægt i gården, og da hun døde i 1845, var hendes værdier ifølge Møns Herredsfogeds skifteprotokol 1843-45 s.520 på under 100 Rdl, så arvingerne skiftede privat.
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I 1824 indrettede sønnen, Peder Hansen, stuehuset i den østre længe, hvor det stadig
ligger, ligesom han ombyggede de øvrige længer noget ifølge Møns Brandtaxationsprotokol B 1823-29 s.114.
Det gamle gårdnummer 8 blev i 1844 forandret til matr.nr.3. Sønnen Peder Hansen
blev efterfulgt af sin søn, Christoffer Pedersen, som igen var far til gdr.Lars Peter
Christoffersen i Tjørnemarke, gift med Catrine Sørensens yngste søster og far til
Valborg Brasen i Stege.
22: Jeppe Christian Hansen Flensborg:
Parcelist på Pollerup Kullegård.
* 4-3-1759 i Budsemarke, Magleby sogn,
+ 24-5-1839 på Pollerup Kullegård.
Gift i Elmelunde 21-11-1787 med
23: Maren Nielsdatter:
* 20-4-1755 i Råbylille, Elmelunde sogn,
+ 25-11-1814 på Pollerup Kullegård.
Der er skifte efter hende i Møns Amts skifteprotokol nr.4, 1802-1816, s.238 ff. I boet
står Hans Hansens børns arv efter deres bedstemoder Ingeborg Ludvigsdatter fra 1812-1810.
Der var skifte efter Jeppe Hansen (Flensborg) 29-5-1839 i Møns Herreds skifteprotokol, hvor datteren Ellen Kierstine var enearving.
Børn:
a: Ellen Kierstine: * 3-8-1788 i Pollerup, Keldby sogn, se nr.11.
b: Hans: * 18-4-1791 i Råbylille, Elmelunde sogn, soldat og 24 år gammel i 1815.
I lægdsrullen 1791 (2.Sjl.distr. Møns Amt lægd 1 nr.47) står der, at han er 1
år og hjemme i Råbylille hos faderen. Det gælder til og med 1801, hvor han
i 1802 er meldt tilgang til Pollerup (2.Sjl.distr. Præstø Amt, lægd 83 K297).
c: Dorthe: umyndig i 1815, ikke fundet født eller konfirmeret eller med i nogen folketælling. Videre skæbne ukendt.
Ifølge Møns Herreds skyld- og panteprotokols navneregister s.218 fik Jeppe Christian Hansen skøde på et stykke jord fra stedfaderen Hemming Nielsens gård nr.13 i
Råbylille for 6 Rdl 15-2-1790. Her byggede han det nedennævnte husmandssted,
som lå lige vest for vejen til Keldby i den nordlige ende af byen, og lige overfor hans
mors og stedfars aftægtshus. Han solgte stedet 31-12-1797, men blev boende til
o.1801.
Ifølge Møns Brandtaxationer 1800-1838 var Jeppe Christian Hansen Flensborg ejer
af et husmandssted i Råbylille, Elmelunde sogn. Ifølge lægdsrullen for Elmelunde
boede han der, da sønnen Hans blev født i 1791, og indtil denne blev overført i 1802
til Keldby sogn.
Familien er nu flyttet til Pollerup allerede omkring 1801, da de er med her i Folketællingen 1801, hvor de og Anders Kuld opføres som to familier lige efter hinanden.
Ifølge Møns Brandtaxationsprotokol A s.292 boede de i 1807 i den halve gård, Holmegaard kaldet, sammen med Hans Hansen, og Anders Kuld.
Ifølge Møns Herreds skøde- og panteprotokol D s.233b fik Jeppe Hansen og medinteressenter skøde på gård 12 i Pollerup under gods nr.3 med bygninger og jord 2312-1812, tinglæst 13-3-1815 for 255 Rdl 3 mark 4-1/7 skill.
Da Gods nr.3, hvorunder Pollerup, Svensmarke og Keldbylille hørte, blev solgt ved
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offentlig auktion 19-20-2-1769, skulle halvdelen af købesummen på 15.222 Rdl betales af alle køberne, før der kunne udstedes skøde på de enkelte ejendomme, og dette
skete først 23-12-1812. Gods nr.3 bestod ikke alene af de enkelte ejendomme, men
også af Hovedgårdstaksten og de huse, der var bygget på hovedgårdens jord, og hver
ejendoms andel heraf blev fastsat ved en taksationsforretning 3-12-1781 med påfølgende forening 26-2-1782. Hele Kullegårdens areal var ansat til HK: 5 tdr. 5 skp. 0
fjr. 2-6/7 alb., som så herefter blev solgt i lodder til forskellige beboere.
De tre beboere havde ladet gården forbedre i 1807, måske i forbindelse med, at Hans
Hansen flyttede ind, og den så derfor ud som følger:
Stuehuset lå mod nord i retningen øst-vest. Det var 15 fag langt, mens dybden ikke
var angivet. Det var bygget med ege bindingsværk som undertømmer og fyrre bindingsværk som overtømmer og med lerklinede vægge samt stråtag.
Det var indrettet til de tre familier med stuer, kamre og køkkener med vinduer og
døre samt loft over de 11 fag og 3 skorstene opbyggede af rå ler sten forneden, mens
skorstenspiben bestod af brændte sten.
Der var 3 jern kakkelovne og 3 kobber bryggekedler hver på ½ tøndes indhold, og de
tre familier deltes om en bageovn, der var opmuret af rå (altså ubrændte) sten med en
ler kappe omkring, så den bedre kunne holde på varmen.
De 4 øvrige fag var indrettet til lo, lade, stald og tørvehus.
Øst for denne bygning lå gårdens andet hus på 7 fag, 7½ alen dyb, bygget som det
andet og indrettet til lo, stald, lade og tørvehus.
Det hele var forsikret for 460 rdl.
At Ellen Kierstine Jeppesdatter blev født i Pollerup i 1788, kan jo tyde på, at familien
har prøvet at bo på ejendommen, men har opgivet i første omgang og er flyttet tilbage til Råbylille.
Ejendommens gamle gårdnummer var nr.12 af Pollerup, og Rasmus Kuld havde flyttet den ud i marken kort tid efter, at han havde købt den til selveje i 1769. Han havde
bygget stuehus i nord, samt en øster- og en sønderlænge, og de var de to første, der
udgjorde beboelsen i 1801. Gårdnummeret blev til matrikelsnr.2, som var den udflyttede gårds hovedmatrikel. Desuden hørte alle Pollerups gårdes tørvemose hertil fra 86-1815, hvor parcellisterne på Kullegården mageskiftede sig til den.
Sjællands Stiftsamt, Brandtaxationer 1767-1787, Møns Amt, opslag 216 (AO):
Keldby sogn, Pollerup: Rasmus Andersen Kulds udflyttede gård nr.12, 1779:
Nordre længe, bindingsværk, klinede vægge, halmtag, 10 fag, heraf 7 fag til stuehus
og 3 fag til portrum og lade.
Østre længe, samme byggemåde, 7 fag til lo og lade.
Søndre længe, samme byggemåde, 8 fag til lo og lade, Taxeret i alt til 200 Rdl.
24: Peder Pedersen Krag:
* 6-10-1737 i Kettrup, Kettrup sogn, Vester Han Herred,
+ 14-5-1809 i Thorup Holme, Vester Thorup sogn, Vester han Herred, 73 år gl.
gift 16-11-1764 i Vester Thorup med
25: Anne Pedersdatter Kold:
* o.1744 i Thorup Holme, kirkebogen mangler,
+ 24-3-1814 i Thorup Holme, 70 år gammel.
Børn:
a: Peder:
* 3-3-1765, + 26-12-1810 i Manstrup, Bejstrup sogn.
Husmand, efterlod sig kone og børn.
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b: Peder:
* 28-9-1766, + 20-4-1810 i Kettrup.
I kongelig tjeneste i 1809. Ved dødsfaldet står der ”Thorupholm” efter hans
navn, og at han var husmand og musketér ved det annekterede batteri.
Dødsårsagen var langvarig brystsvaghed, som ved hans militære forretninger
og nattevagt var forøget.
Efterlod kone og tre børn.
c: Else:
* 22-11-1767, + 29-6-1785, tvilling til d.
d: dødfødt pige:
* 25-11-1767, begravet 29-11-1767. Hun var født tre dage efter tvillingesøsteren, og moderen overlevede !
e: Anders:
* 1-1 1770, 62 3/4 tomme i 1802, i Thorup Holme i 1809.
+ 8-7-1812 i Thorup Holme, ungkarl.
f: Kirsten:
* 15-9-1771, gift med Anders Andersen i Bjerre, Gøttrup sogn, 1809.
g: Christen:
* 24-4-1774, + 31-1-1858 i Vester Thorup. 63 tommer i 1802.
Husmand i Vester Thorup. Efterkommere.
h: Anne:
* 9-6-1776, + 20-12-1858 i Thorup Holme, gift 1810 i Vester Thorup med
Gregers Larsen af Odde i Klim sogn, + 20-1-1855. Han overtog gården efter
svigermoderen 19-11-1810. De havde 1 datter og 2 sønner, hvoraf den ældste,
Lars Christian, overtog gården og fik skøde på den 15-11-1856. Han var en
stor, bred mand. Den gik videre til hans kones søsterdatters mand i 1887, i hvis
familie den stadig er. Hans grav findes stadig på Vester Thorup kirkegård.
Matrikel 2 af Thorup Holme. Adressen er ”Nørholm”, Thorup Holmevej 185,
Vester Thorup.
Vi besøgte gården 2-9-1983, og da vidste man godt, at een af “An Krags”
brødre var rejst langt væk, og at man havde mistet forbindelsen.
Gården lå tidligere 100 m længere mod vest, men blev flyttet i 1862 p.g. af
fugt. Den er på o.75 tdr.land, og der er aldrig købt eller solgt jord.
Se: Peter Grishauge: Gårde og Slægter i Vester Thorup, 2000.
i: Lars:
* 25-1-1778, + 12-9-1856 i Vust Holme, Vust sogn. 65 3/4 tommer i 1802.
Husmand i Vust Holme. Gift i Vust 15-1-1802 med Margrethe Justdatter af
Holme.
j: Jens:
* 21-11-1779, + 4-2-1818, Tostrup Vængesgård, Keldby sogn, Møn. Se nr. 12.
k: Maren:
* 1-11-1784, død før 1787.
Peder Pedersen Krag fæster sin svigermors gård i Thorup Holme under Ågård gods
2-1-1765 ifølge fæsteprotokollen s.95b+96a. Hartkorn: 2 - 4 - 0 - 2.
Hans svigerfar, Peder Christensen Kold, har den i 1749 ifølge Ågård gods jordebog (G
56-19), og hans svigerfar igen, Christen Christensen Kold, har den i 1688 ifølge Matriklen ( Z 9-1, side 483). Den er da Kgl.majestæts ejendom, og hartkornet sættes ned
fra 2 - 5 - 1 - 1 til 2 - 4 - 0 - 2. Ifølge Ålborghus amts Matrikel 1664 er fæsteren på
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gården Niels Simonsen.
Der er skifte efter ham i Ågårds skifteprotokol 12-5-1809 og 29-12-1809.
26: Niels Hansen Holst:
Gårdfæster i Mandemark under Klintholm gods.
* 21-3-1753 i Mandemark, Magleby sogn,
+ 25-6-1841 sst. Skifte i Klintholm skifteprotokol.
Gift i Magleby 24-1-1776 med
27: Kirsten Hansdatter:
* 8-3-1752 i Mandemark,
+ 21-6-1827 sst.
Børn:
a: Marie Kirstine kaldes Maren:
* 28-4-1776,
Niels Holsts gård 1914.
+ 17-3-1805 i Aalebæk, Borre sogn.
Gift i Magleby 2-7-1799 med
Lars Pedersen:
Husmand i Mandemark, senere i Aalebæk. + 6-3-1805, 32 år gl. i Aalebæk.
b: Anne Kirstine: * 2-4-1779, + 21-3-1858, se nr.13.
c: Karen:
* 14-12-1783, + 14-10-1870 i Stege.
Gift med avlsbruger Niels Jensen Kanstrup, Stege (1784-1872).
(1. barn Jens (1810-1885) født i Mandemark, resten i Stege.
d: Kirsten:
* 23-8-1792,
+ 2-4-1869 i Mandemark på aftægt på fødegården hos sønnen Lars Hansen.
gift 1. i Magleby 28-10-1814 med
Lars Hansen:
tjenestekarl i Råbylille, senere indsidder på konens fødegård, + 2-4-1828.
Hun gift 2. i Magleby 12-9-1828 med
Otto Ottesen:
ungkarl af Nyborre, 36 år, overtog konens fødegård, + 11-9-1829.
Hun gift 3. i Magleby 18-12-1829 med
Hans Larsen:
ungkarl af Nyborre, 22 år. Efterfølger på konens fødegård. + 5-6-1852.
Klintholm Gods fæsteprotokol 1775-1839, s.11: 30-12-1776:
Landsoldat Niels Hansen (Holst) af Mandemarke fæster gård nr. 5 i Mandemarke,
som hans stedfader, Hans Pedersen, sidst beboede og med herskabets tilladelse
godvillig afstod. HK: 4-6-3-1½.
Sjællands Stiftsamt, Brandtaxationer 1761-1787, Møns Amt, opslag 190 (Arkivalier
online): Klintholm Gods fæstegårde, marts 1779:
Magleby sogn, Mandemark: Niels Holst, gård nr.5:
En længe øst – vest, bindingsværk og klinede vægge, halmtag, 20 fag, deraf 9 fag
stue og 11 fag indrettet til stald og lade.
En længe syd – nord, 7 fag, anvendelse ikke angivet.
En længe øst – vest, 7 fag til lade og foderhus.
Møns Brandtaxationsprotokol A1 1800-1832, side 253:
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Magleby sogn, Mannemarke, gård nr.5, 15-7-1806:
Gården, som hidtil har været beboet af fæsteren Niels Holst og taxeret for 270 Rdl,
befandtes ganske at være nedrevet til udflytning på jordlodden på marken, og ingen
bygning findes på dens hjemsteds plads, som ved byens udskiftning er udlagt til
skolens jord, hvorfor altså denne gårds taxation udgår.
Matrikelsarkivet, Sogneprotokol o.1806, Magleby sogn, Mandemark:
Matr.18 Mandemark, o.59 tdr. land, ejer: Scavenius, Klintholm, bruger: Niels Holst.
En samlet lod sydøstligst i marken ved stranden.
Tilføjet: Beregningerne er kendt ugyldige p.g.af stormflod maj 1874.
Den gamle Brøndehøj skanse ligger på gårdens marker ved stranden.
28: Niels Nielsen:
Gårdejer i Tjørnemark på sin fødegård.
* 26-2-1739 i Tjørnemark,
+ 31-3-1812 sst.
Gift i Damsholte 7-2-1772 med
29: Kirsten Jørgensdatter:
* 14-4-1741 i Æbelnæs, Damsholte sogn.
+ 16-5-1828 i Tjørnemark.
Børn:
a: Dorthe: * 26-10-1772, + 8-12-1775.
b: Jørgen Peter: * 13-3-1774, + 24-2-1775.
c: Dorthe: * 30-11-1775, + 25-3-1776.
d: Jørgen: * 25-1-1777, + 29-3-1797.
e: Catrine: * 24-2-1779. Lever på gården i 1801.
f: Peder: * 15-7-1782, se nr. 14.
30: Peder Jensen Kamp:
Ejer af gård nr. 4 i Bidsinge. Død som ”tægtmand” = aftægtsmand.
* 11-5-1743 i Hjelm, Damsholte sogn,
+ 31-1-1810 i Bidsinge, Stege sogn.
Gift 1. i Stege 23-12-1764 med
Anne Jokumsdatter:
* 15-8-1743 i Udby, datter af Jochum Jensen.
+ 18-4-1774 sst.
Børn:
a: Mette: * 29-10-1765, +
b: Jens: * 18-10-1766, + 2-10-1831 på Fællesskovgård, Udby, gårdejer.
c: Mette Marie: * 17-1-1769, +
d: Anne: * 17-11-1770, gift med Hans Nielsen Bilde, Bidsinge.
e: Mette: * 2-4-1773.
Gift 2. i Stege 16-9-1774 med
31: Lisbeth Jensdatter:
* 7-9-1749 i Bidsinge,
+ 3-2-1808 sst.
Børn:
a: Peder: * 5-10-1775, +
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b: Peder: * 27-8-1776, + 12-2-1848. Efterfølger på fødegården fra 1809.
c: Sidse: * 28-8-1777, +
d: Hans: * 22-11-1778, tjener i Hjelm i 1810.
e: Mads: * 6-3-1781, soldat i 1808. + 23-12-1827 i Pollerup, gårdejer.
f: Sidse Marie: * 24-2-1783, se nr. 15.
g: Maren: * 12-3-1785, +
h: Jens: * 3-3-1786, + 26-2-1856 i Bidsinge, gårdejer. Soldat i 1810.
i: Niels: * 1-3-1788, gårdejer i Svendsmarke.
j: Maren: * 30-7-1789. Gift med Jens Hansen, Råbylille. Deres tip-oldebarn er den
mønske maler, Frede Christoffersen.
Peder Jensen fæstede gård nr.4 i Bidsinge med hartkorn 5 tønder 4 skæpper og købte
sin gård til selveje i 1769. Skødet findes i Møns herreds Skøde- og Pantebog s.409b,
22-2-1776, idet dette først blev udstedt, når købesummen var betalt.
Så længe han var fæster og også, mens han skyldte restkøbesummen betalte han et
årligt landgilde på 2 tønder rug, 3 tønder 4 skæpper byg og 2 tønder havre.
Ifølge Møns Brandtaxationer var Peder Jensens gård nr.4 i Bidsinge i 1770 indrettet
som følger:
Stuelænge på 14 fag, sønder længe på 11 fag og vester længe på 7 fag for 220 Rdl.
I 1782 var gården indrettet således:
Nord længe på 14 fag med 9 fag stue, kammer og køkken, 5 fag portrum og stald.
Øster længe på 11 fag med 5 fag stue og værelser og 6 fag portrum og fæhus.
Sønder længe på 11 fag til lo og lade.
Vester længe på 7 fag til lo og lade, alle længer med klinede vægge og halmtag.
Desuden en brønd ved gården med opstander. Alt vurderet til 510 Rdl.
I Brandtaxationsprotokol A, 1800-1037, Stege sogn s.461: 2-12-1799:
Gården var udflyttet på marken og bestod af stuehus i syd, vesterhus, norderhus og
østerhus, alt vurderet for 2440 Rdl.
Bidsinge by blev udskiftet i 1799. Taxationsforretningen er bevaret i oldermandens
kasse på Stege Bymuseum.
Der er skifte efter Lisbeth Jensdatter i Møns Amts skifteprotokol 3-3-1808, overskud:
1297 Rdl., og efter ham i Møns Herreds skifteprotokol 1804-16 s.116a, 17-2-1810,
hvor han var aftægtsmand. Gårdens matrikelsnr. var nr.4, senere nr.5a, og den var
udflyttet. Dens HK: 5-3-3-0. Den bestod af 4 længer med dagligstue, mellem stue,
øverste stue, kvistestue, køkken, ølkammer, loft og huggehus. I dag: Lukkemosevej
5, ”Tjørneager”. Se billeder i ”Danmark set fra luften”.
Besætningen var på 9 heste, 5 køer, 3 kvier, 12 får og ”smådyr”.
Alle arvingerne kunne underskrive med deres fulde navne.

2 x Tip-oldeforældre:
32: Lars Hemmingsen
Gårdfæster i Pollerup.
* 19-10-1710 i Pollerup,
+ 6-6-1762 samme sted.
Gift i Keldby 22-4-1736 med
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33: Margrethe Hansdatter:
* 26-1-1707 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 24-6-1792 i Pollerup hos sønnen Søren.
Børn:
a: Hemming: * 27-10-1737, + før 1812. Gårdmand i Bidsinge.
b: Anna: * 27-2-1739. Gift med gdr. Christen Rasmussen, Pollerup.
c: Søren: * 23-6-1742, se nr.16.
d: Ellen: * 17-11-1745, + 1812. Gift med skoleholder Peder Larsen, Bidsinge.
Skifte i Møns Amts skifteprotokol 1802-1816, 19-8-1812.
Hun var gift 1. i Keldby 11-12-1729 med enkemand Hans Larsen, Pollerup,
+ 25-11- 1735. Alder ikke opgivet. Ægteskabet var barnløst.
Ifølge Møns Amts jordebogsregnskab fæstede Lars Hemmingsen gård nr. 4 i
Pollerup 1736, som Hans Larsen fradøde, mod at ægte enken. Gårdens HK: 9-6-1-1,
fire længet på 31 fag i slet stand. Ifølge Slægtsgårdsarkivets skifteuddrag fra de Mønske overformynderiregnskaber er der skifte efter Hans Larsen 25-2-1736 og efter
Lars Hemmingsen 30-6-1762 (nr.1131). Der er kun nævnt de to umyndige børn,
Søren og Ellen, og der angives kun det arvede beløb, som blev stående hos deres
moder, og broderen, Hemming, som er deres formynder.
34: Christen Rasmussen Spur:
Fæstebonde i Udby.
* 7-8-1700 i Udby, Stege sogn,
+ 1-2-1748 sst.
Gift 1. o.1731 (kirkebogen mangler fødte og viede 1713-1734) med
Inger Jensdatter Høi:
* i Hovedskov, + 7-7-1736, 25 år gammel.
Børn:
a: Jens Høi: * august 1732, + 1-2-1733, 7 mdr. gl.
b: Anne Kirstine: * 1734.
c: Jens: * 24-2-1736.
Der er skifte efter Inger Jensdatter 30-8-1736 (Slægtsgårdsarkivet nr.1528), samt
efter hendes mor, Anne Jacobsdatter 15-10-1727, og hendes far, skovfoged og bonde
Jens Nielsen Høi i Hovedskov 5-11-1731 og morbroder , Hans Jensen, i Udby 20-61737 (Slægtsgårdsarkivet nr.756, 757 & 758 samt 1514).
Gift 2. i Stege 7-10-1736 med
35: Anne Larsdatter:
* 8-3-1710 i Bidsinge, Stege sogn,
+ 13-12-1755 i Udby.
Børn:
a: Lars: * 11-8-1737, + 9-7-1748.
b: Hans: * 9-8-1739.
c: Rasmus: * 9-11-1741.
d: Inger Johanne: * 4-2-1744, se nr. 17.
Hun gift 2. i Stege 11-10-1748 med Mads Jensen af Tøvelde.
Sjællands Stiftsamt, Brandtaxationer 1761-1787, Møns Amt, opslag 34 (AO):
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Taxationsforretning over strøgodset på Møn 4-5-1770, s.28:
Stege sogn, Udby: gård nr.7, Mads Jensen:
Stuelænge mod vest, 18 fag til stuehus og stald.
Nørre længe 10 fag, øster længe 10 fag, sønder længe 6 fag. Taxeret for 290 Rdl.
I Møns Amts skifteprotokol 1 side 97, 11-7-1771 er der skifte efter Mads Jensens
anden kone, Ane Kirstine Knudsdatter. Her henvises der til skifterne efter Christen
Spur og Anne Larsdatter og deres tre efterladte børns arv i stående i gården.
38: Rasmus Andersen:
Fæstebonde i Keldbylille. Ved vielsen var han præstens avlskarl i Keldby.
* 10-4-1712 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 17-2-1765 samme sted, begravet med ceremonier.
Gift i Keldby 7-10-1736 med
39: Margrethe Hansdatter:
* 7-11-1717 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 25-10-1775 i Keldbylille, 58 år gl. Begravet med ceremonier.
Gift 2. i Keldby 15-11-1765 med Peder Pedersen af Tostrup.
Børn:
a: Anders:
* 4-12-1738, fæstebonde i Keldby, efter 1769 selvejer.
Gift 1. i Keldby 26-1-1759 med Anne Pedersdatter, + 26-5-1770, 32 år gl.
Gift 2. i Keldby 19-10-1770 med Maren Hansdatter.
b: Marie:
* 10-10-1740.
Gift i Keldby 21-12-1765 med Lars Larsen, Viemose, Sjælland.
c: Johanne: * 12-1-1743.
d: Maren: * 5-2-1745.
e: Anna: * 19-2-1747.
f: Dorthe: * 19-5-1749, se nr.19.
g: Karen: * 23-4-1751.
h: Hans: * 22-11-1753.
i: Niels: * 26-9-1756, + 1-11-1757.
j: Niels: * 9-4-1758, + 19-10-1775 i Keldbylille.
40 = 62: Jens Pedersen: kaldes ”Unge Jens Pedersen”:
* 19-12-1712 i Svensmarke, Stege sogn,
+ 28-3-1785 samme sted.
Gift i Stege 23-10-1744 med
41 = 63: Maren Hansdatter:
* o.1724 i Svensmarke, kirkebogen mangler,
+ 19-7-1776 samme sted, 52 år gammel.
Børn:
a: Sidse:
* 12-7-1745, + 29-3-1767 i Svendsmarke.
Gift i Stege 18-10-1765 med gårdmand, tredingsfoged Christen Jensen.
b: Anne:
* 19-12-1747.
Gift i Stege 2-3-1770 med gårdmand Ole Pedersen, Koster.
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c: Liesbeth:
* 7-9-1749, + 3-2-1808 i Bidsinge.
Gift i Stege 7-9-1774 med gårdmand Peder Jensen Kamp, Bidsinge, se
nr.30.
d: Kirsten: * 1-12-1751, + 12-3-1752.
e: Jeppe:
* 9-4-1753, + 18-8-1825 i Bidsinge. Ejer af Rønnemosegård, matr.7.
f: Hans: * 12-12-1757, se nr.20.
g: Bodil:
* o.1761.
Gift i Stege 27-1-1779 med gårdmand Niels Pedersen, Hjelm.
h: Kirsten: * 22-7-1763, + 1763.
i: Dødfødt søn: *+ 22-1-1769.
j: Datter minus navn: + 20-1-1771, 16 uger gammel.
Gårdfæster i Svensmarke på nr.8, svigerfaderens gård af HK 4-6-3-1, som han
fæstede 1743 ifølge Møns Amts jordebogsregnskab 1741-44, da Hans Pedersen
afstod den p.g. af alderdom. Gården var to længet på i alt 24 fag i mådelig tilstand,
indfæstningen var på 22 Rdl.
Han købte fri til selveje fra Kronen i 1769. Til det formål fik han et lån i Den kongelige Kasse i København.
Der er skifte i Møns Amts skifteprotokol 1770-84 s.315b ff. 12-12-1776 efter
Maren Hansdatter, og her får vi et indblik i, hvad familien havde af værdier.
Der er tale om en godt besat gård, der var næsten udbetalt, idet der kun skyldtes 12
rdl af købesummen til Den kgl.Kasse. Besætningen bestod af 7 heste, 1 føl, 3 køer, 1
kvie, 2 stude og 1 studekalv samt 2 mælkekalve, 10 får med 8 lam, 2 engsvin, 5 gæs
og 1 gase.
Antal rum i stuehuset er ikke opgivet, men da der er to jernkakkelovne, hvoraf den
ene godt nok var beskadiget, tyder det på, at der udover dagligstuen var et ekstra rum
foruden køkken og bryggers. Det tyder bohavets mængde også på. Der var både et
gammelt fyrretræsbord og et bord med egefod, fire gamle fyrretræsbænke, et par
læderstole og 6 træstole, et brunmalet fyrretræs skab, 1 fyrretræs slagbænk, 2 fyrretræskister med nøgler og lås, et vråskab ( et skab, der stod ved gårdmandens plads på
bænken til ejendommens og familiens papirer, penge og andet af værdi), 1 pyramide,
2 skrin og en spinderok. Af sengesteder var der to fritstående, nemlig et sengested
med omhæng og et stolpesengested med himmel, og yderligere fire kapper tyder på,
at der desuden var et til to indmurede sengesteder. Der var en del kobber- og messingsager, nemlig 2 lysestager, en æb-leskivepande, et fad, en potte og en si, et
dørslag og et rivejern samt 15 tindtallerkener, 1 tin- krus, en tinpotte og et gammelt
tin saltkar. Desuden selvfølgelig diverse redskaber i køkken og bryggers.
I gården fandtes både en beslagen vogn og en trævogn, begge med høstredskaber, en
plov med tilbehør, en tromle og to harver samt to slæder.
42: Hans Poulsen:
Fæstebonde i Bidsinge fra 1738 på gård nr.3 (matrikel 12), fra Hans Pedersen, som
muligvis er hans svigerfar.
* 5-4-1711 i Bidsinge,
+ 9-6-1793 i Bidsinge, Stege sogn.
Gift i Stege 23-1-1739 med
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43: Cathrine Hansdatter af Bidsinge.
* o.1717, (kirkebogen mangler fødte 1713-1734),
+ 27-3-1795 i Bidsinge, 78 år gammel.
Børn:
a: Anders: * 2-8-1739, + før 1794, gårdmand i Frenderup.
b: Rasmus: * 10-1-1741, husmand og skrædder i Bidsinge.
c: Kirsten: * 3-10-1742, + før 1794, gift med Hemming Larsen, gdr.1 i Bidsinge.
d: Dorthe: * 30-8-1745, + 26-1-1770, gift med Søren Larsen, Pollerup, se nr.16.
e: Poul: * 7-4-1746, selvejergårdmand i Svendsmarke på gård nr.1.
f: Peder: * 9-2-1748, husmand og daglejer i Bidsinge.
g: Christen: * 11-2-1750, + før 1794 uden arvinger.
h: Agnethe: * 29-12-1751, gift med Hans Jensen, Tostrup, på gård nr.9.
i: Søn (Hans ?): * 15-12-1753, + før 1794. (Navnet er ulæseligt i kirkebogen).
j: Anne: * o.1757-58, gift med Hans Jensen, Svendsmarke, se nr. 21.
Han og hans kone boede som inderster i et hus ved siden af deres gård, som ikke var
overgået til en søn eller datter.
Der er skifte efter ham i Møns amts skifteprotokol 2-1-1794.
44: Hans Hansen Flensborg:
Fæstebonde i Budsemarke.
* 5-3-1721 i Budsemarke, Magleby sogn,
+ 19-4-1781 sst.
Gift i Magleby 24-4-1748 med
45: Ingeborg Ludvigsdatter:
* 2-11-1727 i Budsemarke,
+ 28-3-1810 i Mandemarke, Magleby sogn hos sønnen, Ludvig Hansen.
Der er skifte efter hende i Klintholm Gods skifteprotokol 18-12-1810, s.776, 777,
hvorefter hun ejede ca.1 tdr. land i Råbylille, og salget af dette gav boet et overskud
på 110 Rdl.
Børn:
a: Hans: * 9-2-1749, + 2-3-1749.
b: Hans: * 26-12-1749, + oktober 1807, gårdfæster i Budsemarke. Der er skifte efter
ham i Klintholm Gods skifteprotokol 19-10-1807, men dødsfaldet er ikke
indført i Borre sogns kirkebog.
c: Oluf: * 1-3-1751, + før 1773.
d: Anna: * 11-2-1755, + 5-3-1755.
e: Bodil: * 10-10-1756, tvilling til f. + før 1810 uden arvinger.
f: Anna: * 10-10-1756, + 7-11-1756, tvilling til e.
g: Jeppe Christian: * 4-3-1759, se nr.22.
h: Jørgen: * 4-8-1763. + før 1810 uden arvinger.
i: Ludvig: * 1-1-1770, + 11-11-1847 på Nyborre Mark, Borre sogn.
Husmand i Mandemarke under Klintholm, derefter gårdejer i Nyborre på
den såkaldte Willums Gård.
Budsemarke hørte under Gods nr.5 på Møn, hvorfra der er bevaret en rulle over
recerve- mandskabet 1-10-1773. Her nævnes Hans Flensborgs sønner: Hans 23 år,
Jeppe 15 år, Jørgen 10 år, Ludvig 4 år.
Hos svogeren Christian Ludvigsen i Budsemarke er sønnerne: Søren 11 år, Hemming
8 år, Ludvig 4 år.
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Hun gift 2. med Hemming Nielsen i Råbylille. Vielsen er ikke fundet hverken i
Magleby, Borre eller Elmelunde kirkebøger, men er sket mellem 1785, hvor
Hemming Nielsens kone døde og 1787, hvor de findes som ægtefæller på aftægt i
Råbylille.
Hemming Nielsen døde i Råbylille 14-9-1801, 63 år gammel, men alderen er for lavt
sat, da han var 53 år i 1787 og 74 år i 1801 i folketællingerne. Der er skifte efter ham
i Møns Amts skifteprotokol 3, side 240, 22-10-1802.
Sjællands Stiftsamt, Brandtaxationer 1761-1787, Møns Amt, opslag 222 (AO):
Elmelunde sogn, Råbylille, Hemming Nielsen, gård nr.13:
Søndre længe, bindingsværk, klinede vægge og halmtag, 17 fag, heraf 11 fag til
stuehus og 6 fag til stald og lade.
Nordre længe, samme byggemååde, 8 fag til lo og lade.
Vestre længe, samme byggemåde, 8 fag til kornlade og fæhus. Taxeret til 300 Rdl.
På Matrikelskortet fra 1809 er der angivet et hus for Hemming Nielsens enke, og det
passer med, at de to i folketælling 1801 bor i et aftægtshus. I skiftet efter hende siges
det, at hun i sin sidste levetid havde fået sin pleje hos sønnen, Ludvig, i Mannemarke.
46: Niels Pedersen Bagge:
Fæstebonde i Råbylille.
* 3-4-1706 i Råbylille, Elmelunde sogn,
+ 12-7-1780 samme sted.
Gift 1. med
Maren Pedersdatter: + 3-9-1749, 30½ år gammel.
Børn:
a: Peder: * 16-3-1740, + 23-7-1741.
b: Dreng: * hjemmedøbt 27-4-1742, + 29-4-1742, navnet er ikke opgivet.
c: Jens: * 14-7-1743.
Der er skifte efter Maren Pedersdatter 25-9-1749 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1176).
Gift 2. i Elmelunde 24-11-1749 med
47: Dorthe Nielsdatter:
* 9-9-1716 i Råbylille,
+ 19-1-1774 samme sted.
Børn:
a: Peder: * 1-11-1750, efterfølger på fødegården.
b: Maren: se nr. 23.
c: Aage: * 14-8-1757, + 17-12-1758.
Ifølge Møns Amts jordebogsregnskab fæstede han i 1739 gård nr. 8 i Råbylille, HK:
4-1-1-1 + skov 3/14 album, som Peder Rasmussen forhen beboede og blev fradømt
1-6-1739. To længet, 21 fag i meget slet tilstand, derfor fri for indfæstning.
48: Peder Christensen Krag:
* 10-4-1695 i Kettrup, Kettrup sogn,
+ 24-11-1754 i Kettrup sogn, 62 år gl.,
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gift 10-2-1726 i Kettrup med
49: Kirsten Andersdatter:
* ukendt sted,
+ 8-6-1742 i Kettrup, 41 år gammel.
Børn:
a: Anders:
* 19-5-1726, + 27-8-1753 i Kettrup. “Han var meget ælendig, lå under en badskærers hånd over eet år i Ålborg, til ingen nytte”.
b: Maren:
* 19-7-1728, gift i København i 1761.
2.onsdag i Fasten 1751 blev hun publice absolveret for begangne horeri med
Povl Christensen, ladefoged på Ågård.
c: Christen:
* 22-10-1730, + 1-12-1811 i Kettrup, 84 år gl.
Tjener på Ågård i 1761 og i 1764.
Fæster gård nr.7, Søndergård, i Kettrup efter Mads Søndergård under Ågård
24-10-1767 og ægter enken på gården.
Ifølge Ågård gods jordebog 1786 (G 56-19) er han fæster af gård nr.7 af
hartkorn 9 tønder 4 skæpper i Kettrup.
d: Berthel:
* 8-3-1733, tjener på Ågård vandmølle i 1761.
Fæster Tenglav Vandmølle i Klim sogn under Ågård 6-6-1764 og ægter enken,
Kirsten Andersdatter. Broderen Christen på Ågård er medunderskriver. Rejst
væk før 1787 til Gøttrup sogn og by.
e: Jeppe:
* 11-4-1735, + 23-8-1781 i Vester Thorup sogn, 56 år 4 mdr. gl.
Tjener i Drøstrup i 1761. Fæster salig Niels Lauridsens gård i V.Thorupunder
Ågård 8-1-1776 og ægter datteren Apelone.
f: Peder:
* 6-10-1737, + 14-5-1809 i V.Thorup, se nr. 24. Tjener i Kettrup i 1761.
g: Anne:
* 24-4-1740, + ?
h: Anne:
* 25-6-1741, bor i Drøstrup, Kettrup sogn i 1761.
Gift Kettrup 20-10-1761 med Hans Knudsen i Drøstrup, + 1787.
Gift i Kettrup 4-10-1791 med Søren Christensen. Væk før 1801.
Hendes søn i Drøstrup, Peder Hansen, kaldes ”Krag”.
gift 2. 19-10-1742 i Kettrup med
Ane Larsdatter:
* o.1711, + 21-9-1783 i Kettrup, 72 år gl.
Børn:
i: Dødfødt barn: + 30-6-1743.
j: Kirsten: * 1744, bor i Kettrup i 1761.
Ifølge Ågård gods jordebog 1749 (G 56-19) er Peder Krag fæster af gård nr.2 i Kettrup
sogn og by af hartkorn 9 tønder 4 skæpper, landgilde: 6 rdl 4 mark.
Der er skifte efter hende i Ågård skifteprotokol 6-8-1742 og efter ham samme sted 1612-1756.
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Denne gård fæster Poul Poulsen efter ham 2-6-1756. Gift med enken i Kettrup 15-101756. * 10-2-1723 i Kollerup, + 11-7-1794 i Kettrup, 2.gang gift, skifte i Ågårds skifteprotokol.
50: Peder Christensen (Kold): han tog navnet ”Kold” med sin kone:
Gårdfæster i Thorup Holme.
* o.1703,
+ 13-12-1764 i Thorup Holme.
Gift med
51: Else Christensdatter Kold:
* o.1697 i Thorup Holme, Vester Thorup sogn,
+ 5-5-1776 i Thorup Holme.
52: Hans Rasmussen Holst:
Gårdfæster i Mandemarke, Magleby sogn, under Klintholm på sin fødegård nr.6.
* 9-4-1696 i Mandemarke,
+ 1-11-1769 sst.
Gift 1. i Magleby 26-6-1726 med
Kirsten Rasmusdatter Kuld:
+ 20-12-1750 i Mandemarke 45 år gammel, formynderskifte nr. 960, 16-1-1751.
Børn:
a: Jens: * 26-4-1727, + 20-7-1727.
b: Jens: * 17-5-1728, + 28-10-1731.
c: Margrethe: * 31-7-1729, + 28-10-1731.
d: Anna: * 19-10-1731, + 18-11-1731.
e: Rasmus: * 26-2-1734.
f: Anna: * 19-2-1736.
g: Jens: * 14-6-1738.
h: Jørgen: * 16-9-1739, + 25-10-1739.
i: Sidse: * 21-9-1741.
j: Jørgen: * 9-8-1744, + 6-9-1744.
Gift 2. i Magleby 12-2-1751 med
53: Anne Nielsdatter:
* 13-11-1718 i Mandemarke,
+ 4-5-1781 sst.
Hun gift 2. i Magleby 12-11-1770 med Hans Pedersen i Mandemarke, se nr. 54.
Børn:
a: Niels: * 1-12-1751, + 27-12-1751.
b: Niels: * 21-3-1753, se nr. 26.
c: Kirsten: * 28-2-1756, + 5-5-1756.
d: Kirsten: * 15-10-1758, + 26-11-1758.
Jordebog 1724 og 1737: HK: 4-6-3-1½.
54: Hans Pedersen:
Gårdfæster i Mandemarke, gift 2 gange, se nr.53.
* 25-3-1718 i Mandemarke,
+ 15-3-1789 sst.
Gift 1. i Magleby 20-12-1743 med
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55: Maren Lauridsdatter:
* 7-3-1725 i Mandemarke,
+ 26-12-1769 sst.
Børn:
a: Peder: * 8-3-1745.
b: Margrethe: * 10-9-1747, + 31-1-1749.
c: Margrethe: * 8-1-1750, tvilling.
d: Karen: * 8-1-1750, + 24-3-1762, tvilling.
e: Kirsten: * 8-3-1752.
f: Marie: * 30-6-1754.
g: Anne Kierstine: * 16-2-1757.
h: Laurs: * 23-9-1759, + 23-3-1762.
i: Laurs: * 18-5-1763, + 4-4-1768.
j: Jens: * 6-1-1767, + 14-1-1767.
Ifølge Møns Amts jordebogsregnskab 1741-44, fæstede han i 1743 gård nr.4 i Mannemarke af HK 4-6-3-1, som Jens Rasmussen havde forladt i armod. Den var tre
længet og på i alt 28 slette fag. Der leveredes besætning fra Kongens kasse for 64
Rdl., men så skulle han betale formandens restance indtil december 1742. Indfæstning: 6 Rdl.
Ifølge jordebøgerne 1745-48 fæstede han gård 15 i Mandemarke, som hans svigermoder, Jens Henriksens enke afstod, i 1745. Den var fire-længet og på 29 fag i mådelig stand. Indfæstning: 8 Rdl. HK 4-6-3-1½.
Han var gift 2. i Magleby 12-11-1770 med Anne Nielsdatter, se nr. 53.
56: Niels Christensen Hop:
Gårdfæster i Tjørnemark på sin fødegård nr.1.
* 1-4-1694 i Tjørnemark,
+ 21-12-1738 sst, skifte efter ham i 1739 formynderskifter nr. 1426. Stege Byfoged.
Gift 1. med
Mette Pedersdatter:
+ 3-4-1736, 45 år gl., skifte i Møns Amts jordebogsregnskab 16-2-1737, nr.1425.
Børn:
a: Christen: * o.1722, 15 år i 1737.
b: Peder: * o.1726, 11 år i 1737
c: Niels: * o. 1728, 9 år i 1737.
d: Hans: * 24-12-1734.
Gift 2. i Stege 17-6-1737 med
57: Mette Larsdatter:
* 12-8-1712 i Bidsinge, Stege sogn,
+ 21-12-1781 i Tjørnemark.
Børn:
a: Lars: * 4-3-1737.
b: Niels: * 26-2-1739, se nr. 28.
Hun gift 2. i Stege 5-7-1739 med
Peder Poulsen fra Æbelnæs, som ifølge jordebogsregnskabet 1739 fæster formandens gård og gifter sig med enken. Gården var i god stand, to-længet og på 24 fag.
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Indfæstning: 30 Rdl. (Se nr. 84).
Jordebog 1724 og matrikel 1733: HK: 5-1-2-1.1/8.
Sjællands Stiftsamt, Brandtaxationer 1761-1787, Møns Amt, opslag 34 (AO):
Taxationsforretning over strøgodset på Møn 4-5-1770, s.43:
Stege sogn, Tjørnemarke, gård nr.1, Peder Poulsen:
Stuehuslængen 22 fag til stuehus og stald (nord).
Øster længe 8 fag, sønder længe 9 fag. Taxeret til 230 Rdl.
58: Jørgen Peitersen:
Gårdfæster i Æbelnæs af sin kones fødegård, nr.2.
Der er skifte efter ham 24-7-1754, formynderskifter nr.498.
* efter 1713 i Æbelnæs, Stege sogn,
+ 7-7-1754 i Æbelnæs, Damsholte sogn (fra 1743).
Gift i Stege 28-10-1740 (fædrene underskrev i kirkebogen) med
59: Kirsten Poulsdatter:
* o.1714 i Æbelnæs, Stege sogn,
+ 21-12-1798 i Æbelnæs, Damsholte sogn, 74 år gammel..
Børn:
a: Kirsten: * 14-4-1741, se nr. 29.
b: Anne: * 26-11-1742.
c: Margrethe: * 18-12-1744.
d: Poul: * 25-3-1747, + ikke fundet indført.
e: Catrine: * 23-2-1749, + ikke fundet indført.
f: Poul: * 7-6-1750, + 21-12-1763, formynderskifte 5-12-1766, nr. 534.
f: Catrine: * 16-7-1752, + før konfirmationen, ikke fundet indført.
g: Rasmus: * 3-3-1754, + 8-7-1759, formynderskifte 8-3-1760, nr.533.
Hun blev gift 2. i Damsholte 19-11-1754 med
Rasmus Pedersen af Æbelnæs.
Børn:
a: Sidse: * 10-3-1756.
b: Jørgen Peter: * 16-3-1758.
c: Hans: * 4-5-1760.
d: Bodil: * 6-3-1763.
60: Jens Madsen Kamp:
Gårdfæster i Hjelm fra 1727 på gård nr.11, ”Østersøgård”.
* 21-1-1688 i Keldby,
+ 7-4-1756 i Hjelm, Damsholte sogn. Formynderskifte 16-7-1756 ifølge jordebogen.
Gift 1. i Stege med
Kirsten Olesdatter: af Bidsinge:
+ 30-11-1729 i Hjelm, Stege sogn, 24 år gl. Formynderskifte 4-2-1730.
Barn:
a: Mads: * 1729. Kirkebogen mangler fødte.
Formynderskifte 26-1-1736 efter hans morfader, Ole Pedersen i Bidsinge.
Gift 2. med
Cathrine Nielsdatter:
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+ 28-2-1734 i Hjelm, Stege sogn, 24 år gl., formynderskifte 13-5-1734.
Børn:
a: Kirsten: * 1732, + 6-4-1732. Kirkebogen mangler fødte.
b: Niels: * 1733, + 7-1-1774, husmand i Hjelm. Kirkebogen mangler fødte
Gift 3. gift i Stege 3-10-1734 med
61: Sidse Hansdatter:
* 13-1-1713 i Bidsinge, Stege sogn,
+ efter 1771, men hun er ikke indført i kirkebogen.
Børn:
a: Christen: * 13-5-1735, gårdfæster i Hjelm.
b: Hans: * 26-2-1737, gårdfæster i Lind.
c: Anne Catrine: * 12-12-1738.
d: Dorthe: * 12-4-1742, tvilling, + 29-4-1742.
e: Mette: * 12-4-1742, tvilling, + 29-4-1742.
f: Peder: * 11-5-1743, se nr. 30.
g: Kirsten: * 2-2-1746.
h: Mette: * 21-3-1750.
Ifølge Møns Brandtaxationer 1761-1787 s.49 er sønnen Christen Jensen Kamps gård
nr.11 i Hjelm by i 1770 indrettet med en stuelænge på 22 fag, en øster længe på 8 fag
og en nord længe på 8 fag. Desuden var der et halvt hus på 2 fag, måske et aftægtshus. Vurderet for 270 Rdl.
Ifølge Møns Amts jordebogsregnskab fæstede Christen Jensen gård nr. 13 i Hjelm af
sin moder, Jens Madsen Kamps enke, som frasagde sig den p.g. af alderdom og svaghed i 1757. Den var tre-længet, 35 fag i mådelig stand.
62 = 40: Jens Pedersen:
Gift i Stege 23-10-1744 med
63 = 41: Maren Hansdatter.

3 x Tip-oldeforældre
64: Hemming Larsen:
Gårdfæster i Pollerup. I Bojsens Møns Historie, bind VI s. 201 står der: Anno 1704
dend 25.Januarii om natten afbrændte Heming Lavridsøns gaard i Porluppe med korn
og indehavende, saa og alle hans bæster; mand og hustru var nær indebrændt.
* i Pollerup,
+ 24-8-1712 i Pollerup, Keldby sogn, alder ikke opgivet. Begravet med sang og
ringning.
Gift i Keldby 6-9-1699 med
65: Karen Pedersdatter:
* o.1680 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 20-2-1752 i Pollerup, 72 år gammel..
Børn:
a: Bodil: * 6-12-1699, + 7-3-1700.
b: Giertrud: * 1-1-1701.
c: Kirsten: * 20-2-1704.
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d: Søren: * 3-3-1706. I Møns Amts jordebogsregnskab 1735 står, at Søren
Hemmingsen dette år fæstede sin fødegård, nr.9 i Pollerup, af sin stedfader,
Anders Rasmussen p.g. af hans tiltagende svaghed. Gården var to-længet, på
18 fag og i slet tilstand. Indfæstning: 6 Rdl. Ifølge folkeskatteregnskabet
1733, havde han været ved militsen. I 1733, gård nr.9: HK: 4-7-0-2½.
e: Peder: * Bededag i januar 1708.
f: Lars: * 19-10-1710, se nr.32..
g: Hemming: * 30-11-1712.
Hun blev gift 2. i Keldby 4-2-1713 med
Anders Rasmussen af Keldby, + 8-6-1735.
Barn:
a: Gyde: * 22-3-1716.
I 1733 angives gårdens Hk: 4-7-0-2½, og i 1688 var gårdens nummer 9, og beboeren
hed Henrik Henriksen.

Hemming Larsens navns bogstaver.

66: Hans Svendsen:
Gårdfæster af sin fødegård i Keldbylille efter faderen fra omkring 1699..
* o.1670 i Keldbylille,
+ 1-4-1747 samme sted, 77 år 2 måneder gammel..
Gift i Stege 23-10-1701 med
67: Anne Christensdatter:
* 31-9-1679 i Tjørnemarke, Stege sogn,
+ 13-1-1760 i Keldbylille, Keldby sogn.
Børn:
a: Kirsten: * 9-7-1702.
b: Karen: * 14-9-1704.
c: Margrethe: * 26-1-1707, se nr.33.
d: Svend: * 3-3-1709.
e: Jens: * 29-11-1711.
f: Christen: * 22-5-1714.
g: Lars: * 27-12-1716.
h: Jørgen: * 5-4-1719.
i: Mette: * 7-11-1720.
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68: Rasmus Pedersen Spur:
Gårdfæster i Udby. Gårdens havde nummer 7, Hk: 5-1-1-9/10, og han var fæster af
den i 1688.
Han red træhesten i 1692 på grund af opsætsighed under general Plessens styre
sammen med svigerfaderen Mouritz Pedersen, Hovedskov og dennes søn, Jens,
( Rigsarkivet: Rtk.472.10, 1697 sag 32).
* 10-11-1665 i Udby, Stege sogn,
+ 10-8-1740 samme sted.
Gift 1. i Stege 25-11-1688 med
Karen Mouritzdatter: af Hovedskov, + 30-3-1699, 30 år gammel.
Børn:
a: Anders: * 17-1-1690, + 10-2-1751, skifte 19-5 (nr.1504). Husmand i Udby.
b: Mette: * 11-2-1692.
c: Bertel: fødte ulæselige, daglejer i Stege. Borgerskab i Stege 8-5-1743.
d: Morten: fødte ulæselige. Gårdfæster i Udby.
e: Bodil: * 21-2-1697, + 1697.
f: Hans: * 19-10-1698, + 17-3-1699.
Der er skifte efter Karen Mouritzdatter 13-10-1699 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1555) og
efter hendes far, Mouritz Pedersen i Hovedskov 15-2-1702 ( Slægtsgårdsarkivet
nr.761).
Gift 2. i Stege 12-11-1699 med
69: Johanne Christensdatter:
* o.1666 i Udby, (huller i kirkebogen),
+ 23-4-1738 samme sted, 72 år gammel.
Børn:
g: Christen: * 7-8-1700, se nr.34.
h: Karen: * 3-1-1703, + 28-5-1731 i Udby.
i: Hans: * 28-3-1705, + 3-2-1748, gårdfæster i Lendemarke.
j: Peder: *+ 2-9-1707.
k: Peder: * 3-8-1708, + 29-5-1773. Gårdfæster i Udby på gård nr.8. Slægten
fortsætter der til i vore dage nu med tilnavnet ” Spohr ”. Gården blev
udflyttet i 1806.
Sjællands Stiftsamt, Brandtaxationer 1761-1787, Møns Amt, opslag 48
(AO): Taxationsforretninger over strøgodset på Møn 4-5-1770, s.48:
Stege sogn, Udby, gård nr.8, Peder Rasmussen Spur:
Stuehuslængen, 16 fag til stuehus og stald.
Øster længe 10 fag, vester længe 8 fag, taxeret til 210 Rdl.
l: Dødfødt barn: *+ 30-10-1710.
m: Niels: * 8-2-1713. Gårdfæster i Udby.
I 1691 havde han 6 heste og 1 fole i Lifcompagniet.
I 1692 havde han 4 æbletræer, 2 pæretræer og 6 piletræer og plantede dette år 6
æbletræer og 8 piletræer samt såede 1 skæppe hampefrø..
I klagesagen mod general Plessen er der i sag 32 en voldsom anklage mod denne ført
af fæstebonden Mourids Pedersen i Hovedskov på sin søn, Jens, og sin svoger
(svigersøn) Rasmus Pedersen Spurs vegne. Mourids Pedersen havde flere gange
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forud haft forskellige kontroverser med ridefogden, Christian Arentsen, så man kan
vel roligt sige, at de ikke var på venskabelig talefod. Mourids Pedersen fortalte, at for
4 til 5 år siden var han på besøg hos sin svigersøn, Rasmus Spur, i Udby, og her kom
livgardisten ”Store Johan Thomsen” ind i stuen og tog en sengestolpe, som han ville
slå Mourids Pedersen i hovedet med. Han undgik slaget, men blev følgende anklaget
til ridefogden, og om natten blev han, sønnen og svigersønnen grebet og ført ind til
gevalteren i Stege, hvor de alle tre krydsvist ved hænder og fødder blev sluttet i bolt
og jern. Da de ”blev af løst af jernets fængsel” om morgenen, måtte han give gevalteren 1 rdl for dem alle tre, og straks derefter blev de indbragt i ridefogdens gård,
hvor denne ” i sit onde fortsæt ” kommanderede to mænd fra Udby, Hans Christensen og Jørgen Skov, til at prygle og slå dem, ja truede dem og befalede dem fremdeles at slå så længe, de så liv og ånde i de tre. De holdt først op, da de tre styrtede omkuld. Da de igen kom til sig selv, blev de ført om til Stege torv, hvor de derefter måtte ride træhesten, og de kom først fri, da kongelig majestæts tolder i Stege, Bertel
Gamst, befalede ridefogden at løslade dem.
Det fremgår ikke af klagesagerne, hvordan og om der blev udbetalt erstatninger for
netop disse klager. Det kunne jo nok synes på sin plads.
Rasmus Pedersen Spur har underskrevet som forlover i Stege kirkebog med sit bomærke i 1708 og med sit navns bogstaver, RPSS, i 1711:

70 = 114: Lars Jensen:
Gårdfæster i Bidsinge på gård nr.5.
* o.1679,
+ 10-3-1736 i Bidsinge, Stege sogn.
Gift i Stege 14-12-1708 med
71 = 115: Dorthe Pedersdatter:
* o.1682,
+ 17-5-1753 i Bidsinge.
Børn:
a: Anne: * 8-3-1710, se nr.35.
b: Mette: * 12-8-1712, + 21-12-1781 i Tjørnemarke. Se nr. 57.
c: Jens: * o.1717. Overtog faderens gård 1743 efter sin aldrende moder ifølge Møns
Amts jordebogsregnskab 1741-44. Gården var på 24 fag i god stand.
d: søn: + 27-1-1726, 8 år gl.
e: Sidsel: * o.1719, + 1775 i Lind. Gift.
f: Peder: gårdfæster i Tøvelde.
g: Søn: *+ 21-10-1725.
40

Der er skifte efter Lars Jensen 10-11-1736 ( Slægtsgårdsarkivet nr.102). Børnenes
arv blev stående i boet hos moderen.
76: Anders Nielsen:
+ 31-12-1719 i Keldbylille, begravet med ceremonier, uden aldersopgivelse.
Fæstebonde i Keldbylille.
Gift 1. i Keldby 18-11-1708 med Kirsten Pedersdatter, + 19-5-1711.
Børn:
a: Citsel: * 8-9-1709.
b: Hans: * 19-5-1711, tvilling til c.
c: Kirsten: * 19-5-1711, + 28-7-1711.
Gift 2. i Keldby 18-10-1711 med
77: Karen Hansdatter:
* 1-1-1686 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 29-6-1766 i Keldbylille, 80 år gammel.
Børn:
d: Rasmus: * 10-4-1712, se nr.38.
e: Maren: * 10-9-1713.
f: Kirsten: * 1-11-1715, + 23-5-1717, da der kun står ”datter”, kan det også være e.
g: Niels: * 21-11-1717.
h: Johanne: * 31-3-1720, efter faderens død.
Gift 2. i Keldby 27-10-1720 med Peder Larsen, eftermand på gården.
Børn:
i: Margrethe: * 11-2-1722, + 15-2-1722.
j: Margrethe: * 3-3-1723.
k: Mette: * 30-6-1726, angives også død 30-6-1726, men det må være en fejl.
l: Mette: * 21-9-1727, + 2-11-1727.
m: Mette: * 4-10-1729, + 16-10-1729.
78: Hans Andersen Nordboe:
Fæstebonde i Keldbylille på gård 5.
* i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 11-5-1736 i Keldbylille, begravet med ceremonier, minus alder.
Gift i Keldby 7-12-1704 med
79: Marie Hansdatter:
+ 30-12-1735 i Keldbylille, begravet med ceremonier, minus alder.
Børn:
a: datter: * 1-11-1705, + 15-3-1710, 4½ år gammel, navnet ikke anført.
b: Maren: * 6-3-1707.
c: Anders: * 1-7-1708.
d: Dideric: * 15-12-1709, + 23-3-1710.
e: Dødfødt: *+ 1-6-1711.
f: Dorothea: * 10-4-1712.
g: Dideric: * 16-1-1714.
h: Niels: * 11-2-1716, + 29-3-1716.
i: Margrethe: * 7-11-1717, + 25-10-1775, se nr. 38.
j: Marie Kirstine: * 26-7-1721.
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80 = 124: Peder Hansen:
Fæstebonde i Svendsmarke på gård 12.
* 1-1-1684 i Hjelm, Stege Landsogn,
+ 23-12-1719 i Svendsmarke.
Gift i Stege 25-11-1711 med
81 = 125: Anna Madsdatter:
* 5-2-1693 i Svendsmarke, Stege landsogn,
+ 6-6-1734 samme sted.
Børn:
a: Jens: * 19-12-1712, se nr. 40 og 62.
b: Bodil: * o.1715, gift i Stege 6-10-1741 med Jens Laursen, Svendsmarke.
c: Dødfødt pige: *+ 6-1-1717.
d: Datter: + 21-2-1718, 14 dage gammel.
e: Hans: * o.1719, + 13-1-1737, 17 år gammel.
Der er skifte efter Peder Hansen 1-3-1720 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1343).
Gift i Stege januar-marts 1720 med
Hans Jensen: * 21-4-1689 i Svendsmarke, + 25-7-1758 samme sted.
Børn:
a: Maren: * o.1722, + 22-7-1731, 9 år gammel.
b: Peder: * o.1725, gårdfæster i Svendsmarke.
c: Datter: * o.1726, + 25-7-1731, i femte år, navnet opgives ikke.
d: Maren: * o.1731.
e: Mads: * marts 1734, + 2-4-1734, 8 dage gl.
Der er skifte efter Anna Madsdatter 1-9-1734 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1343) og efter
hendes mor, Lisbeth Jensdatter, i Svendsmarke 21-4-1735 ( Slægtsgårdsarkivet
nr.1337).
82: Hans Pedersen:
Fæstebonde i Svendsmarke på gård 8, matr.3 efter sin farbroder, Jeppe Clemmensen.
Kaldes ”Gamle Hans Pedersen”.
* 3-9-1686 i Bidsinge, Stege Landsogn,
+ 21-4-1751 i Svendsmarke, Stege Landsogn.
Gift i Stege 4-2-1718 med
83: Giertrud Christensdatter:
* 25-1-1691 i Sønder Vestud, Borre sogn,
+ 10-10-1755 i Svendsmarke, Stege Landsogn.
Børn:
a: Jeppe: * o.1720, + 3-1-1734, 14 år gammel.
b: Dorthe: * o.1721, + 19-11-1736, 15 år gammel.
c: Maren: * o.1724, se nr.41.
d: Peder: * o.1728, + 26-2-1736, 8 år gammel.
e: Christen: * o.1729, + 2-8-1731, 2 år gammel.
84 = 118: Poul Rasmussen Bødker:
Fæstebonde i Æbelnæs på gård nr.2, fra 1716 mageskiftet til gård nr.15.
HK 4-4-2-1½
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* 21-3-1680 i Æbelnæs, Stege Landsogn,
+ 5-7-1744 samme steds. Kaldes ”Poul Bødker”.
Gift 1. i Stege 25-10-1705 med enken efter Rasmus Hansen Skade
Inger Olufsdatter:
* 14-1-1677 i Udby, + 14-3-1708 i barnsnød.
Barn:
a: Rasmus: * 1-4-1706, gdr. i Æbelnæs.
Gift 2.i Stege 29-5-1708 med
85 = 119: Kirsten Hansdatter:
* 5-11-1682 i Bidsinge,
+ 29-9-1735 i Æbelnæs. Begravet i kirkegårdens bedste jord.
Børn:
b: Inger: * 17-2-1709, gift med Anders Jacobsen, gdm. i Svendsmarke.
c: Dødfødt barn: *+ 28-3-1710.
d: Hans: * 5-4-1711, se nr.42.
e: Peder: * 6-4-1713, gift med Niels Hops enke, Mette, i Tjørnemarke. Se nr. 57.
f: Kirsten: * o.1715, gift med Jørgen Peitersen, gdm. på hendes fødegård. Se nr.59.
g: Jens: * o.1718, gdm. i Bidsinge på gård 8.
h: Laurs: * o.1718, tvilling til f. Husmand i Æbelnæs, bådsmandshus nr.13.
i: Svend: * o.1722, gdm. i Bidsinge på gård nr.9.
j: Christen: * o.1725, gdm. i Frenderup, gård nr.15+16.
Fra barn f er fødselsåret udregnet efter deres alder opgivet i formynderskiftet efter
deres moder i 1736.
86: Hans Pedersen:
Gårdfæster i Bidsinge 1700-1738. (Antagelig far til nr. 43).
88: Hans Hansen Flensborg:
Bådsmand i flåden, senere gårdfæster i Budsemarke på gård 10, Hk: 5-1-2-7/22.
* antagelig i Flensborg,
+ 29-4-1736 i Budsemarke, Magleby sogn.
Gift i Magleby 21-2-1713 med
89: Dorethe Lauridsdatter:
* 10-1-1686 i Budsemarke,
+ ikke fundet død i sognet.
Børn:
a: Maren: * 24-11-1715.
b: Lars: * 17-4-1719, + 17-4-1719, tvilling.
c: Kirsten: * 17-4-1719, + 17-4-1719, tvilling.
d: Hans: * 5-3-1721, se nr. 44.
e: Kirsten: * 3-12-1724.
f: Lars: * 8-6-1727, + 7-1-1812 i Budsemarke, Magleby sogn.
Hun gift 2. i Magleby 17-12-1736 med Niels Henriksen, som fæster afdødes gård
nr.10 i Budsemarke ifølge Møns Amts jordebogsregnskab 1736. Den var på tre
længer i alt 25 fag i mådelig stand. Indfæstning: 8 Rdl.
I fortegnelsen over bådsmandshuse for 1719 står der, at så længe bådsmand Hans
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Hansen Flensborg er i tjeneste, er han fri for husleje, der ellers betales med 2 Rdl. 2
Mark årligt.
Bådsmændene skulle afløse den garde, der forsvandt, da oberst Plessen blev afsat og
fjernet fra Møn i 1697. Bådsmændene blev i starten indkvarteret i de 400 garderhuse
samt i yderligere 343 nybyggede og til deres uddannelse blev der oprettet en navigationsskole i Stege. Der blev udstedt en indbydelse 12-9-1696 til inden- og udenlandske matroser og håndværkere om at bosætte sig på Møn som bådsmænd, og på den
måde kom Hans Hansen Flensborg hertil. Samtidig blev vornedskabet på øen ophævet, når blot forældrene lod én af sønnerne lære at sejle og dygtiggøre sig som sømand, ligesom der blev fri handel på hele øen for både borger og bonde.
Bådsmændenes privilegier var følgende:
Fri bolig og fri græsning til en ko, 1 læs hø, 2 læs halm og tilkørsel af 2 læs brænde.
Desuden1 tønde rug og 1 tønde byg og i rede penge 4 Rigsdaler. Når de var indkaldt,
fik de 1 Rdl. 4 Mark om måneden.
Bådsmændene havde også faste stolestader i kirken.
En del ad dem ernærede sig ved fiskeri og bådfart, andre, som Hans Hansen
Flensborg, blev med tiden gårdfæstere.
90: Ludvig Jepsen:
gårdfæster i Budsemarke.
* 10-8-1704 i Sømarke, Magleby sogn,
+ 1-5-1767 i Budsemarke, Magleby sogn.
Gift i Magleby 11-6-1725 med enken
91: Ellen Olufsdatter Munk:
* 8-1-1690 i Sømarke.
+ 26-7-1771 i Budsemarke, Magleby sogn.
Børn:
a: Ingeborg: * 2-11-1727, se nr.45.
b: Rasmus: * 21-12-1733, + 2-7-1779, bonde i Budsene, Magleby sogn, tvilling..
c: Christian: * 21-12-1733, efterfølger på sin fødegård, tvilling til b.
Hun var gift 1. i Keldby 29-9-1711 med
Rasmus Henriksen: bonde i Budsemarke, + 15-11-1724, 39 år minus 2 mdr.
Skifte 29-5-1725 ( Slægtsgårdsarkivet nr.349).
Børn:
a: Henrik: * 22-5-1712.
b: Jens: * 17-12-1713.
c: Svend: * 11-2-1716.
d: Anne: * 20-7-1718.
e: Maren: * 28-12-1720, + 12-1-1721.
f: Hans: * 23-8-1722.
d: Maren: * 3-4-1725, + 15-4-1725.
Sjællands Stiftsamt, Brandtaxationer 1761-1787, Møns Amt: opslag 185 (AO):
Klintholm gods, Magleby sogn, Budsemarke, Christian Ludvigsen, gård nr.19, marts
1779:
En længe i øst – vest, bindingsværk, klinede vægge og halmtag, 22 fag, heraf 13 fag
til stuehus, 9 fag til portrum, lo, lade og stald.
En længe syd – nord, samme byggemåde, 4 fag, heraf 3 fag til køkken og 1 fag til
kammer.
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En længe øst – vest, samme byggemåde, 12 fag til lo, lade og foderhus. Taxeret i alt
til 290 Rdl.
Ifølge Møns Amts jordebogsregnskab afstod Ludvig Jepsen p.g. af alder gården til
sønnen, Christian Ludvigsen i 1754. HK: 5-1-2-7/12, tre længet i god stand.
92: Peder Rasmussen:
gårdfæster på sin fødegård i Råbylille.
* efterår 1673 i Råbylille, Elmelunde sogn, hul i kirkebogen 3-8 = 26-10-1673,
+ 1-2-1717 sst.
Gift i Stege 15-4-1703 med
93: Anne Jesdatter:
* o.1674 i Udby,
+ 28-1-1757 i Råbylille.
Børn:
a: Karen: * 2-2-1704.
b: Niels: * 3-4-1706, tvilling, 1 time ældre end broderen !
c: Jes: * 3-4-1706, tvilling.
d: Marie: * 6-2-1709.
e: Sidsel: * o.1711, er ikke fundet døbt, men nævnes i skifterne.
f: Aage: * 8-7-1713, + før moderen 1757. Bonde i Svensmarke.
g: Mads: * 9-4-1716.
Ifølge Ekstraskatteregnskabet 1705 drev han og hans far, Rasmus Hansen, gården
sammen, og i Landmilits munderingslisten 1704 siges det, at han har afstået den
halve gård til sønnen, og at de to familier boede sammen.
Der er skifte efter ham 8-1-1718 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1183), hvor der henvises til
skiftet efter hans broder, Hans Rasmussen Kiøl, + 25-1-1719 i Budsemarke 51 år 2
mdr.gammel, ( Slægts gårdsarkivet nr.322).
Hun blev gift 2. i Elmelunde 17-1-1718 med Anders Olufsen Dragon: + 10-2-1719,
26 år gammel skifte 15-11-1719 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1164).
Barn:
h: Anders: * 26-3-1719.
Hun blev gift 3. i Elmelunde 22-11-1719 med Bagge Pedersen: + 4-10-1748, 55 år
gammel.
Børn:
i: Peder: * 1-1-1721, + 1-6-1763, skifte 15-9-1763 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1180).
Deres søn, Peder Baggesen, fæster sin fars gård nr.14 i Elmelunde i 1748 ifølge
Møns Amts jordebogsregnskab, HK 4-1-1-1 + skov 3/14 album, to-længet, 27 fag i
god stand, som faderen fradøde.
Der er skifte efter Anne Jesdatter 28-9-1757 ( Slægtsgårdsarkivet nr.1179).
94: Niels Rasmussen Kurremand:
gårdfæster i Råbylille.
* o.1675,
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+ 12-10-1755 i Råbylille, 80 år gammel.
Gift i Magleby 7-10-1714 med
95: Ellen Lauridsdatter: af Sømarke:
* o.1675,
+ 27-12-1757 i Råbylille, Elmelunde sogn, 82 år gammel.
Børn:
a: Karen: * 20-3-1715, +
b: Dorethe / Dorthe: * 9-9-1716. Se nr. 47.
c: Rasmus: * 15-5-1718.
d: Laurids: * 28-4-1720.
96: Christen Christensen Krag:
* 11-6-1654 i Slottet, Gundestrup, Skræm sogn,
+ 23-9-1728 i Kettrup, Kettrup sogn, 77 år gl.,
gift 12-5-1678 i Kollerup sogn med
97: Maren Ibsdatter:
* 8-6-1651 i Fjerritslev, Kollerup sogn,
+ 4-5-1727 i Kettrup, Christen Krags hustru, 77 år gl. Kaldes her ”Jepsdatter”.
Børn:
a: Anne:
* 11-8.1678 i Brøndum, Kollerup sogn. Videre skæbne ukendt.
Forældrene er Christen ”Nielsen” (fejlskrivning) tjenende Michel Vittrup og
Maren Ibsdatter i Brøndum. Ifølge kirkebogen stod Christen Christensen og
Maren Ibsdatter i Brøndum offentligt skrifte 19-4-1678 for at have overtrådt
det 6.Bud.
b: Jeppe:
* 20-12-1680 i Slottet, Gundestrup, Skræm sogn, + 16-1-1698 i Kettrup sogn.
Ved begravelsen opgives det, at han var født i Gundestrup, Skræm sogn.
Faderen kaldes ”Krag” ved dåbsindførslen, og forældrene siges at ”være” i
Slottet på fødselstidspunktet.
c: Christen:
* o.1682 antagelig i Kettrup, + 27-7-1761 i Ågård vandmølle, Kettrup.
81 år gl. Er ikke født i Skræm, men er sikkert født i Kettrup inden kirkebogen
begynder i løbet af 1682.
Gifter sig i Kettrup 1722 med enken i Ågård vandmølle, dør barnløs.
Stort skifte i Ågård skifteprotokol 23-7-1761=22-5-1762.
d: Jens:
* 11-8-1686 i Kettrup, + 28-2-1768 i Husby, Kettrup sogn, 84 år gl.
Gårdfæster på Holmen i Husby 1721 og 1727.
Fæster Pilegård, i Husby 3-11-1749, under Ågård, som sønnen Jens overtog
20-9-1751, + 1792.
d: Berthel:
* 9-10-1689, ikke nævnt i skiftet efter c.
e: Jørgen:
* 8-5-1692, + 9-12-1764 i Kettrup, 78 år gl. Fæstegårdmand i Trustrup.
Benævnes gammel, vanfør og sengeliggende i skiftet efter a.
f: Peder:
* 10-4-1695, + 24-11-1754, 62 år gl., se nr. 48.
Ved trolovelsen 2.april 1678 havde Christen Christensen Krag bevis med fra Klim
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præste- gård. Ejeren af Oddegård i Klim sogn, Bendix Hartvigsen, gjorde indsigelse
(forbud) ved 2.lysning den 16.april, men forfulgte ikke forbuddet. Han må jo have
ment at have en rettighed til ham på sit gods, men det har ikke have været holdbart, da
Christen Christensen Krag var født på Ågård gods. Han kan vel have lovet at fæste en
gård tilhørende ham og så hoppet fra løftet.
Maren Ibsdatter siges at være fra Brøndum i Kollerup sogn ved vielsen og ved første
barns fødsel, men det skyldes jo sikkert, at hendes forældre er flyttet fra Fjerritslev til
datteren i Brøndum på deres gamle dage.
De starter som indsiddere i Brøndum i 1678 og i Slottet i 1680, mens de har ventet på,
at der blev en gård ledig til at fæste. Det ser ud til, at det har været et problem for
mange unge karle i disse år at få deres egen gård i fæste, og noget tyder på, at familien
er flyttet til Kettrup omkring 1682 og har arbejdet for Bertel Andersen der. Han havde
gård nr.2 i Kettrup under Ågård af Hk. 5-2-0-1 ifølge matrikelberegningerne i 1683 og
matriklen 1688, men ifølge kirkebogen er han død 5-12-1683, 74 år gl., som den
eneste døde gårdfæster i Kettrup i årene 1682-1688, og ifølge samme kirkebog fik Maren Nielsdatter hos Christen Krag i Kettrup sit uægte barn begravet 19-3-1685, så da
boede familien altså i sognet, men er ikke nævnt i matriklen. Senere matrikelsekstrakter er ikke undersøgt.
Som det ses af børnenes aldersangivelser ved begravelserne, er de ikke videre nøjagtige, selv om de korrekte fødselsår altså kan findes.
102: Christen Christensen Kold:
Gårdfæster i Thorup Holme o.1680-1730, ryttergods.
* o.1650 i Vust Holme, Vust sogn,
+ mellem 1730 og 1740 i Thorup Holme.
Gift med
103: Kirsten Nielsdatter:
Nævnt i Hannæs Birks tingbog 1681 og i skatteregnskabet 1682.
104: Rasmus Hansen Holst:
Gårdfæster i Mandemarke på gård nr. 6, som var ¼ gård.
* o.1650,
+ 20-8-1730 i Mandemarke.
Der er skifte efter ham 13-1-1731 (Formynderskifte nr. 992).
Gift i Magleby 7-11-1679 med
105: Anne Hemmingsdatter:
* 7-9-1662 i Mandemarke,
+ 21-8-1729 sst.
Børn:
a: Maren Marie: * 18-5-1681, + 2-5-1682.
b: Hans: * 11-3-1683, + 19-1-1685.
c: Maren: * 1-1-1685.
d: Ingeborg: * 29-9-1686, + 22-2-1690.
e: Nis: * 27-2-1689, + 30-3-1710.
f: Margrethe: * 6-4-1692, + 20-4-1692.
g: Jørgen: * 3-9-1693, + mellem 1721 og 1731.
h: Hans: * 9-4-1696, se nr. 52.
i: Anne: * 9-4-1698. Ugift i 1730.
j: Hemming: * 1-1-1701, bortrejst fra Møn før 1730.
k: Niels: * 9-9-1703, + 25-7-1706.
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l: Margrethe: * 5-3-1706, ugift i 1730.
m: Niels: * 23-6-1709.
I 1685 bestod hans gård af 19 fag hus med yald. Dens hartkorn var på 3 tønder 4
skæpper. Udsæd og besætning var som følger:
2 tønder 4 skæpper rug
2 heste, 2 hopper
2 tønder 4 skæpper byg
2 køer, 1 kalv
1 tønde 4 skæpper havre
3 får med 4 lam
1 skæppe ærter
3 svin, 6 høns, 2 gæs
½ skæppe vikker
1½ læs hø, 1 læs halm kunne bjerges.
1690: HK: 0-2-1-0 forhøjet til 3-7-1-0 = ¼ gård.
I 1691 havde han 6 heste i Lifcompagniet, og i 1692 plantede han 9 æbletræer og 3
pile og havde i forvejen 1 æbletræ og 2 pæretræer. Til gårdens ildsted var der et yald.
Ifølge de Plessenske erstatninger i 1708 havde han været på gården i alle de tolv år
(1685-1697), men han fik ingen erstatning, da den gik til afbetaling på skyldig landgilde. I årene mellem 1690 og 1697 havde han desuden drevet halvdelen af gård nr.
19 i Mandemarke.
106: Niels Lauridsen Skov:
Gårdfæster i Mandemarke på gård 19, HK: 4-6-3-1.1/3
* 23-9-1688 i Udby, Stege sogn,
+ 5-12-1747 i Mandemarke, Magleby sogn.
Gift i Stege 19-6-1712 med
107: Sidse Jokumsdatter:
* 21-2-1686 i Stege,
+ 12-6-1748 i Mandemarke.
Børn:
a: Maren: * 27-2-1713.
b: Mette: * 14-10-1714.
c: Karen: * 29-3-1716.
d: Anna: * 13-11-1718. Se nr.53.
e: Jokum: * 24-12-1719.
f: Hans: * 2-2-1723.
g: Mette: * 31-12-1724.
108: Peder Clausen:
Skovfoged i Mandemarke, gårdfæster.
* o.1675,
+ 17-4-1722 i Mandemarke, 47 år 2 mdr. 3 uger gammel.
I kirkebogen har præsten skrevet følgende: Jordet med ceremonie skovfogden Peder
Clausen af Mandemarke, en gudfrygtig, ærlig og skikkelig mand, som faldt ned af et
træ i skoven og lå død derunder, før end nogen agtede det.
Hans død bejamrede hans overmænd, ligemænd og undermænd, så jeg har ikke her
set nogen jordefærd lig dennes, thi næsten alle omkring graven og ved graven fældede tårer, så de nogen gange nær havde lokket mig fra mit til deres arbejde.
Der var skifte efter ham 1-10-1722 (Formynderskifte nr.987). Svigerfaderen Laurs
Skov i Speilsby var formynder for børnene.
Gift 1. i Magleby 8-9-1703 med
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Bodil Pedersdatter:
* 10-9-1676 i Magleby by og sogn, datter af Peder Rasmussen.
+ 5-5-1716 i Mandemarke.
Børn:
a: Karen: * 12-8-1708.
b: Dødfødt søn: *+ 8-3-1711.
c: Margrethe: * 6-4-1712.
d: Peder: * 23-4-1713, + 30-12-1732 i Mandemarke. Skifte nr. 988, 12-12-1735.
e: Dødfødt datter: *+ 7-2-1715.
Gift 2. i Elmelunde 2-7-1716 med
109: Maren Pedersdatter Skov:
* 6-4-1692 i Spejlsby, Keldby sogn,
+ 6-3-1762 i Mandemarke.
Børn:
a: Bodil: * 23-4-1717, + 13-6-1717.
a: Hans: * 25-3-1718, se nr. 54.
b: Bodil: * 9-2-1721.
Hun gift 2. i Magleby 16-12-1722 med
Jens Rasmussen fra Frenderup.
Børn:
a: Laurids: 15-8-1723.
b: Lars: * 2-2-1727.
c: Marie Kirstine: * 23-2-1729.
d: Marie Kirstine: * 13-12-1733.
110: Laurids Pedersen:
Gårdfæster i Mandemarke.
* 4-2-1683 i Sømarke, Magleby sogn,
+ 24-3-1730 i Mandemarke, Magleby sogn
Der var skifte efter ham 2-8-1730, (Formynderskifte nr.980).
Gift i Magleby 3-7-1718 med
111: Anne Pedersdatter:
* o.1694,
+ 29-4-1758 i Mandemarke, 64 år gammel.
Børn:
a: dødfødt søn: *+ 2-4-1719.
b: Maren: * 1-4-1720, + 14-9-1722.
c: Peder: * 13-9-1722, + 21-5-1737. (Formynderskifte nr.981, 28-12-1737).
d: Maren: * 7-3-1725, se nr.55.
e: Margrethe: * 19-12-1728, + 8-5-1734. (Formynderskifte nr.981, 28-12-1737).
Hun gift 2. i Magleby 8-10-1730 med
Jens Henriksen fra Sømarke (broder til nr. 220):
+ 5-2-1745 i Mandemarke, 43 år gammel. (Formynderskifte nr.974, 3-3-1745).
De havde løst kongebrev p.g. af slægtsskab.
Børn:
a: Anne: * 5-7-1731, + 27-4-1732.
b: Laurids: * 19-4-1733.
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c: Peder: * 18-9-1737.
112: Christen Jensen Hop:
Gårdfæster i Tjørnemark på gård nr.1, som forblev i familien indtil 1912.
* o.1641, 1 år i mandtallet 1645,
+ 1-5-1725 i Tjørnemark, 84 år gammel.
Gift 1. i Stege 17-10-1672 med
Bodil Lauridsdatter:
+ 9-9-1673 i Tjørnemarke.
Barn:
a: Spædbarn: + 12-9-1673 i Tjørnemarke. Fødte mangler i kirkebogen.
Gift 2. i Stege 6-4-1675 med
Mette Hemmingsdatter af Nyord:
+ 1691 i Tjørnemarke.
Børn:
b: Spædbarn: + 14-10-1676. Fødte mangler i kirkebogen.
c: Jens: * 18-10-1677, fæstebonde i Tjørnemarke.
d: Hemming: * 20-5-1680, + 10-5-1735, fæstebonde i Nøbølle (Neble).
e: Kirsten: * 26-9-1683, + 17-10-1683.
f: Niels: * 2-10-1684, + 13-10-1684.
g: Michel: * 4-6-1686, + 25-5-1735, fæstebonde i Nøbølle.
Gift 3. i Stege 20-9-1691 med
113: Malene Andersdatter Klant:
* o.1669 i Koster, Stege sogn,
+ 4-4-1732 i Tjørnemark, 63 år gammel. Begravet i kirkegårdens bedste jord.
Børn:
h: Niels: * 1-4-1694, se nr. 56. Nævnt med forældrene i ekstraskatteregnskabet 1710.
i: Anders: * 6-1-1697, fæstebonde i Udby.
j: Mette: * 21-5-1699, + 29-4-1704 af små kopper.
k: Ellen: * 6-12-1702.
Ifølge jordebogsregnskabet 1. maj 1685 var gårdens bygninger på 17 fag. Udsæd og
besætning var følgende:
2 tønder rug
2 heste, 2 hopper
3 tønder byg
2 køer, 1 kalv
1 tønde havre
4 får med 5 lam
1 skæppe ærter
2 svin
Ingen hø eller halm var til stede.
4 høns og 6 gæs.
1690: HK: 4-0-2-2 forhøjet til 4-5-3-0.
I 1691 døde 2 af hans heste fra Lifkompagniet, så han havde 2 igen, men fik så yderligere 2.
Gårdens hartkorn var på 4 tønder.
114 = 70: Lars Jensen:
Gift i Stege 14-12-1708 med
115 = 71: Dorthe Pedersdatter.
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116: Peiter Larsen Søgård:
Skrædder i Æbelnæs, invalid.
* 5-1-1683 i Æbelnæs, Stege sogn ,
+ 15-2-1767 Æbelnæs, Damsholte sogn.
Gift i Stege 6-12-1709 med
117: Anne Jørgensdatter:
* 22-9-1682 i Æbelnæs,Stege sogn,
+ før manden, antagelig før 1743, men er ikke fundet i kirkebogen.
Børn:
a: Laurids: * 13-10-1710.
b: Sidse: * 8-2-1713.
a: Jørgen: o.1714-1754, se nr. 58. Fødte mangler fra sidst i 1713 til 1731.
b: Jens: bonde i Æbelnæs i 1754 og 1760.
c: Margrethe: * o.1722, + 1790, gift med bonde Jeppe Jacobsen i Vindebæk.
1710: kopskatteregnskab: han syede vadmel og lærred for bønderne og tjente så
meget, at han måtte betale 3 Rigsdaler i kopskat. (Kop = kopf = hoved).
Han var ifølge ekstraskatteregnskabet i 1718 meget vanfør, men dog i stand til at
være skrædder i Æbelnæs og havde foruden konen tre børn, der var skattepligtige.
Han var samtidig husmand med 2 heste og 2 køer.
I ekstraskattemandtallet i 1743 var han stadig skrædder og havde 2 heste og 1 ko.
.
118 = 84: Poul Rasmussen:
Fæstebonde i Æbelnæs.
Gift 2. i Stege 6-6-1708 med
119 = 85: Kirsten Hansdatter.
120: Mads Jensen Kamp:
Gårdfæster, kirkeværge, skovfoged og tredingsfoged i Keldby. Bosat på gård nr.1.
* o.1661 antagelig i Keldby,
+ 30-3-1705 i Keldby, 44 år gammel.
Gift 1. i Keldby før 1685 med
121: Anne Hansdatter:
Gift 1. med Oluf Seye i Keldby.
* o.1650,
+ 24-10-1694 i Keldby, uforløst med et dødt foster, 44 år gammel.
Børn:
a: Mette: * før 1685, hvor kirkebogen begynder. Bosat i Keldby.
b: Oluf: * 30-6-1686, + før 1708, men det er ikke noteret i kirkebogen.
c: Jens: * 21-1-1688, se nr. 60.
d: Kirsten: * 11-1-1689, + 9-6-1698.
e: Hans: * 7-10-1691, + 21-5-1699.
f: Peder: * 30-8-1693, + 20-9-1693.
Han blev gift 2. i Keldby 27-2-1695 med Johanne Rasmusdatter.
Børn:
g: Rasmus: * 29-9-1695, + 12-7-1732. Fæstebonde i Keldby.
h: Maren: * 5-5-1697.
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g: Anne: * 15-3-1699.
h: Else: * 12-6-1701.
i: Peder: * 15-4-1703.
j: Mads: * 8-11-1705. Fæstebonde i Elmelunde.
Hun blev gift 2. i Keldby med Jens Hansen.
Mads Kamp var fæster af gård nr.1 i Keldby, men ifølge de Plessenske erstatninger
var han også medfæster i nogle år i gårdene ne. 5 og 12. Hans enke modtog hele erstatningen, som skulle deles med børnene.
I 1685 bestod gårdens bygninger af 13 fag, udsæd og besætning var følgende:
Udsæd:
Besætning:
3 tønder 4 skæpper rug
3 heste, 4 hopper, 1 føl
2 tønder 4 skæpper byg
2 køer, 3 kalve
3 tønder havre
5 får med 5 lam
2 skæpper ærter
2 svin
½ skæppe vikker
2 høns, 6 gæs.
1690:Gårdens hartkorn på 10-5-3.1/3-0 blev nedsat til 6-5-1-1.
I 1691 havde han 6 heste i Lifcompagniet og havde mistet 1.
I 1692 havde han 1 pæretræ og 10 piletræer, satte dette år 1 æbletræ, 1 pæretræ og 10
piletræer og 10 humlekuler samt såede 1 skæppe hampefrø. Samme år satte han en
rigtig skorsten på gården.
Ved hans begravelse skrev præsten, at han i temmelig lang tid havde været kirkeværge, tredingsfoged og skovfoged. Som det ses under Bomærker, skrev han godt:

122: Hans Rasmussen:
Gårdfæster i Bidsinge.
Gift med
123: Karen Hansdatter.
124 = 80: Peder Hansen:
Gift i Stege 25-11-1711 med
125 = 81: Anna Madsdatter.

4 x Tip-oldeforældre:
128: Laurs Hemmingsen:
Gårdfæster i Pollerup på gård nr.3 i 1688, HK: 6-1-0-1/12.
+ 21-2-1715 i Pollerup. Begravet med ceremonier. Hans alder blev ikke opgivet.
Gift med
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129: Anne Andersdatter:
Hun er ikke fundet død i kirkebogen.
De nævnes begge i Møns amtsregnskaber 1678 og 1699, men ikke tidligere, så det
vides ikke, hvorfra de er kommet til Pollerup. I 1697 nævnes han sammen med
sønnerne Anders, Hemming og Jens.
Laurs Hemmingsens søn Søren i Pollerup + 1-8-1704, 25 år gammel.
Ifølge de Plessenske erstatninger besad han gården i alle årene mellem 1685 og 1697.
Desuden havde han sammen med syv andre bønder part i gård nr.8 i Pollerup. Da erstatningen skulle udbetales i julen 1707, var han syg og sengeliggende, så hans kone
hentede pengene.
Ifølge skattemandtallet 1678 var hans besætning på 1 gammel hest, 2 hopper, 1 ung
nød og 3 får, men da det er en skatteansættelse, er den nok ikke helt korrekt !
Ifølge jordebogsregnskabet 1. maj 1685 var gårdens bygninger på i alt 13 fag med
jald i stedet for skorsten, avl og besætning var som følger:
2 tønder 5 skæpper rug
2 heste, 3 hopper
3 tønder byg
2 køer, 1 kalv
2 får
1 tønde 4 skæpper havre
1 skæppe ærter
5 høns og 4 gæs.
I 1691 havde han 4 heste og 1 fole. I 1692 havde han 2 æbletræer, 2 pæretræer og 6
piletræer og plantede dette år yderligere 6 æbletræer og 10 piletræer, satte 5 humlekuler og såede 1 skæppe hampefrø.
130: Peder Nielsen:
Gårdfæster i Keldbylille på gård nr.8 til 1690, hvor han måtte gå fra gården p.g. af
fattigdom, hvorefter han flyttede til Pollerup, antagelig til datteren og svigersønnen,
som der står, da han blev begravet.
* o.1624,
+ 24-5-1696 i Pollerup, Keldby sogn, 72 år gammel.
Gift med
131: Bodil:
+ før 1707 ifølge de Plessenske erstatninger, men ikke fundet i kirkebogen.
Børn: ifølge de Plessenske erstatninger:
a: Anna: gift med gdm. Svend Andersen, Østermarke.
b: Maren: gift med Albert Biers.
c: Karen: gift med gdm. Hemming Laursen, Pollerup.
132 = 342 = 366 = 478: Svend Lauridsen:
Gårdfæster i Keldbylille på gård 2, HK: 1688: 6-7-1-1½, tilsyneladende udskilt fra
hans fødegård, nr.1 mellem 1645 og 1650, idet han nævnes på gård nr.2 i Møns
amtsregnskaber i 1650. Han nævnes som fæster på fødegården i 1644, antagelig
sammen med moderen, og herefter er gården så delt i to, idet han er ene fæster på den
ene del af gården i 1648, mens broderen, Hans, fæster den anden del. Sønnen Hans
er fæster af den i 1733.
* o.1620-25 i Keldbylille, Keldby sogn, 20 år gl. i Mandtallet 1645,
+ 12-4-1702 samme sted, omkring 94 år gammel, alderen er sat mindst 10 år for højt.
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Gift i Magleby 4-3-1655 med
133 = 343 = 367 = 479: Margrethe Jensdatter:
* o.1636 i Stubberup, Magleby sogn,
+ 25-10-1720 i Keldbylille.
Børn: efter de Plessenske erstatninger 1708:
a: Agnethe: (o.1656-1746) gift med Jeppe Mortensen i Bidsinge, se nr. 171.
b: Thyre: (o.1659-1733) gift med Oluf Munk i Sømarke, se nr. 183.
c: Laurs / Lars: (o.1662-1730), fæstebonde i Keldbylille på gård nr.8.
d: Karen: (o.1665-1732), gift i Keldby 12-12-1700 med Rasmus Hansen i Tostrup.
Deres datter, Maren (1702-1795) blev gift ind i Raae-slægten på Ouregården i Elmelunde sogn, og denne slægt har stadig gården.
e: Mette: (o.1670-1739) gift med Peder Larsen i Tostrup.
f: Hans: (1670-1747) fæstebonde på fødegården i Keldbylille, se nr. 66.
g: Kirsten: ugift og bosat på fødegården. + 24-8-1728.
Da Svend Lauridsen døde i 1702, skrev præsten i kirkebogen: ” han var en højt
bedaget mand i vor tid, 94 år gammel, som havde beboet sin gård i Keldbylille i 54
år ”. Ifølge amtsregnskaberne 1699 holdt sønnen Hans gården ved lige for forældrene.
I skattemandtallet 1657 havde han 10 heste, køer og ungkreaturer og 24 svin, får og
lam samt betalte 1 Rdl 1 skilling i årligt landgilde.
I synsforretningen 1660-63 efter Svenskekrigen 1657-60 ses det, at Svend Lauridsens
gård var kommet nogenlunde igennem krigen. Besætningen bestod dog blot af 1 hest,
men i 1661 havde han sået 1 tdr. rug, 9 skp. byg og 1 td. havre, hvoraf landgilden
udgjorde 1 skp. byg og ½ skp. havre. Der var mikstvækst dette år, så høsten var
dårlig.
Endnu i 1664 var gården ikke genopbygget, der skulle stadig repareres for 18 Rdl.
Ifølge skattemandtallet 1678 var hans besætning som følger: 2 heste, 2 hopper, 5
køer, 10 får og lam, 2 søer og 3 bistader. Børnene Agnethe, Thyrre og Lars var over
15 år gamle.
I 1685 er tilstanden væsentligt forbedret, udsæd og besætning er som følger:
2 tdr.4 skp. rug
4 heste, 3 hopper
5 tdr. byg
4 køer, 3 kalve
2 tdr. havre
8 får, 10 lam
2 skp. ærter
3 svin
1 skp. vikker
8 høns, 2 gæs
Gården er på 26 fag huse.
I 1691 havde han mistet 3 heste og havde 4 tilbage, hvorfor han blev forstrakt med 2
nye.Ved optællingen af frugttræer i 1692 havde han 10 æbletræer, 3 pæretræer og 4
piletræer,og dette år plantede han yderligere 2 piletræer og satte 10 humlekuler, ligesom han såede 1 skp. hampefrø.
I klagesagen mod general Plessen anførte han i sag 65, 7-6-1697, at da garderhuset i
Keldbylille blev bygget, fik han to tømmermænd i sit hus på logi og kost med seng,
øl og mad i alt 9 mark 4 skl. Ridefogden lovede at betale ham, men gjorde det ikke.
Desuden byttede han et godt stykke jord i sin mark med Jørgen Christensen i Keld54

bylille, så han i stedet fik et stykke jord til sit garderhus have, og desuden havde Anders Degn i Keldby brugt et stykke jord midt i Svend Lauridsens mark, jord som han
blev tillagt i ”landmålingens tid” (1688), så dette vil han gerne have rettet til igen. Se
under Bomærker.
Ifølge Møns Justitsprotokol 1704-10 s.25-42, 21-4-1704, og s.122, 12-7-1706, var
der strid om bøndernes ret til sildefiskeri i Noret, bl.a. Hans Svendsen i Keldbylille.
Bønderne vandt sagen og fik erstatning for optagne sildegarn, 1 mark pr. søgnedag
de var optaget.
21-11-1707 indstævnede Hans og Lars Svendsen i Keldbylille på byens vegne fem
Råbylillefolk, bl.a. Peder Rasmussen, for at have hugget et træ i Klinteskoven på
Keldbylilles skovpart, hvor de havde ret til træhugsten. Sagen blev forliget mod, at
de fem Råbylille- mænd betalte 15 mark for træet til Keldbylille-bønderne.

Svend Larsens navns bogstaver under hans klage af 21. maj 1697.

134: Christen Jørgensen:
Gårdfæster og hjulmager i Tjørnemark. Han overtog fæstegård nr.8, i 1688 er
hartkornet 5-1-2-1,1/8.
* o.1644 i Koster, Stege sogn,
+ 7-11-1725 i Tjørnemark, 81 år gammel. Ved begravelsen blev der ringet med alle
klokker, og provsten prædikede over ham.
Gift i Stege 9-9-1670 med
135: Margrethe Hansdatter:
* o.1650 i Tjørnemark,
+ 24-5-1713 sst., 63 år gammel. Ved begravelsen blev der ringet med to klokke, og
provsten prædikede over hende. Hun kan være datter af formanden på gården, Hans
Rasmussen, men der siges ikke noget derom i papirerne, og han døde tilsyneladende
ikke på gården.
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Børn:
a: Spædbarn: + 10-3-1672.
b: Hans: * o.1674.
c: Jørgen: * o.1676.
d: Anne: * 3-10-1679, se nr. 67.
e: Kirstine: * 26-9-1683.
f: Niels: * 2-10-1684, +
g: Jeppe: * Alle Helgens Dag, 1-11-1686 (faderen kaldes ”Hop”).
h: Niels: * 4-2-1687.
i: Jens: * 14-6-1693.
Ifølge jordebogen 1. maj 1685 var gårdens bygninger på i alt 29 fag huse. Udsæd og
besætning var følgende:
2 tønder rug
2 heste, 3 hopper
3 tønder byg
3 køer, 3 kalve
2 tønder havre
6 får med 10 lam
1 skæppe ærter
5 svin, 4 høns, 3 gæs.
I 1691 havde han 4 heste i Lifcompagniet, 3 var døde, og han fik 1 i erstatning.
I skattemandtallet i 1699 var der foruden ham og hans kone også sønnen Jørgen og
datteren Anne skattepligtige på gården.
I ekstraskattemandtallet 1718 siges det, at han har lært at hugge hjul, men er stedse
svag. Hans bomærke, to halvcirkler inden i hinanden om en lodret streg, findes i
erstatningssagen vedrørende Plessens regime på Møn, Rigsarkivet: Rentekammeret
472.10, 1697 sag 65, og i Stege kirkebog i 1701 ved datteren Annes bryllup. I klagesagen sammen med broderen Jep Jørgensen i Koster
I klagesagen 7-6-1697 angav han, at han til bygningen af sit garderhus af Kongen
havde fået 4 tylvt deller, 4 tylvt lægter, 2 vinduer med behør, tegl til en kakkelovn og
intet videre. Før han fik det, måtte han spendere et godt lam til ridefogdens tjener,
Thomas German, og 2 gæs til korporal Ville i Svendsmarke. Han måtte selv betale
tømmeret med behør til huset for 10 rdl 1 mark 4 skl, arbejdesløn for samme at ophugge 2 rdl 2 mark, en snedker 3 rdl, langhalm til tækning for 4 rdl samt tækkeløn
for 1 rdl. En esse med sten, kalk og arbejdsløn kostede 1 rdl 4 mark. 6 par hængsler
med stable og søm kostede 1 rdl 2 mark. Opsætning af kakkelovnen kostede 1 mark.
I alt var hans udgifter 24 rdl 4 skl.
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136: Peder Andersen (Spur):
Gårdfæster i Udby under Vartov i København på gård nr.16, HK: 5-1-1-9/10. HK
blev i 1690 sat ned til 4-2-2-0. De ti gårde i Udby, der fra 1618 var fæstegårde under
Vartov, kom 16-3-1685 tilbage under Kronen igen og blev kongelige fæstegårde.
* o.1618,
+ 12-8-1710 i Udby, 92 år gammel.
Gift 1. med
Bodil Rasmusdatter:
Lever 1645 ifølge mandtallet.
Børn: ifølge mandtallet 1645:
a: Anders: * o.1638.
b: Giertrud: * o.1641.
c: Johanne: * o.1642.
Gift 2. i Stege o.1660 med
137: Bodil Rasmusdatter Spur:
* o.1638 i Udby,
+ 8-10-1678 samme sted.
Børn:
a: Rasmus: * 20-10-1661, + 24-10-1661.
b: Hjemmedøbt, navnløst barn: + 1-10-1662.
a: Anders: * 24-2-1664.
b: Rasmus: * 10-11-1665, + 10-8-1740 i Udby, se nr.68.
c: Citzel: * o.1670, 8 år i 1678.
d: Hans: * o.1673, 5 år i 1678, + 15-1-1695 i Udby, 22 år gammel.
I skifteprotokollen for Vartov s.87a-88a er der skifte 1-3-1679 efter Bodil Rasmusdatter.
Besætningen var på 5 heste, 3 køer, 1 tyr, 1 kalv, 6 får med 2 lam, 4 ungsvin og 3
gæs. Boet gav et lille overskud.
Værge for børnene var hendes broder, Jens Rasmussen Spur, i Udby.
I Skiftet er nævnt, at der indestår ”børnegods”, som er første ægteskabs børns arv
efter deres moder. Og den ældste søn, Anders Pedersen har til overflod solgt en kvie
til sin fader, som han har pengene til gode for. Det er lidt pudsigt, at de to koner
begge hedder Bodil Rasmusdatter, den sidste dog med tilnavnet ”Spur”. Og også
hans forkærlighed for navnet Anders, for det ser ud til, at alle tre sønner med navnet
Anders er levende !
Peder Andersen Spur var vurderingsmand i skiftet efter nr.138: Christen Hansen og
underskrev sig med P.A.S. Den samme underskrift brugte han i Stege kirkebog. Se
Bomærker.
Ved børnenes dåb i første ægteskab kaldes han ”Peder Andersen”, ved børnenes dåb i
andet ægteskab kaldes han ”Peder Spur”.
Gift 2. i Stege 9-2-1679 med
Gertrud Jensdatter:
+ 14-5-1714 i Udby. Ringet med 2 klokker og prædiket over hende af kapellanen.
Børn:
e: Karen: * 27-2-1680.
f: Jens: * 5-11-1682, + 26-4-1743 i Udby. Fæster gården efter faderen.
g: Søn: * 24-10-1683, + 10-5-1685.
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g: Anders: * 16-2-1687.
I 1685 var gårdens bygninger på 24 fag, udsæd og besætning som følger:
Udsæd:
Besætning:
2 tønder 5 skæpper rug
2 heste, 3 hopper, 2 føl
3 tønder byg
2 køer, 2 kalve
2 tønder havre
6 får med 2 lam
1 skæppe ærter
3 svin, 5 grise
1 skæppe vikker.
3 høns, 8 gæs.
I 1691 havde han 4 heste og 2 foler i Lifcompagniet.
I 1692 havde han 5 æbletræer, 1 pæretræ og 10 piletræer og plantede det år 12 æbletræer, 2 pæretræer og 10 piletræer samt såede ½ skæppe hamp og satte en rigtig skorsten på gården.
Gården brændte i 10-6-1697 ifølge Bojsens Møns Historie.
I 1707, da de Plessenske erstatninger blev udbetalt ved juletid, siges det, at han da
var en gammel og svag mand, hvorfor sønnen Jens mødte op og modtog erstatningen.
Gårdens hartkorn var da på 3 tønder 5 skæpper.

øverst og nederst.
derefter

Til venstre ses Peder Andersen Spurs navns bogstaver PAS
øverst og nederst.
Ovenfor ses først Hans Christensens bomærke, søn af nr. 138,
derefter Peder Andersen Spurs navns bogstaver PAS.
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138 = 426 = 650: Christen Hansen:
gårdfæster i Udby under Vartov i København.
+ 29-4-1683 i Udby, Stege sogn..
Gift 1. med
139a = 651: Citze / Sidse Mortensdatter: (ifølge mandtallet i 1645):
+ o.1660 i Udby, Stege sogn, kirkebogen begynder først 1661.
Børn: ifølge skiftet efter ham og mandtallet i 1645:
a: Niels Christensen: * o.1637, bosat i Udby. 8 år i 1645.
b: Bodil: * o.1639, 6 år i 1645, gift med Anders Gertsen, Tostenæs.
c: Anne: * o.1642, 3 år i 1645, + 28-10-1664.
d: Mette: * o.1643, 2 år i 1645, gift med Mads Lauridsen, Svendsmarke. Se nr.325.
e: Kirsten: født efter 1645, gift med Jørgen Christensen, Råbylille.
Gift 2. i Borre 10-10-1660 med enken af Råbymagle
139b = 427: Karen Mortensdatter:
* o.1623,
+ 28-5-1686 i Udby, Stege sogn.
Børn: ifølge skiftet 1683:
f: Sidsel: * 22-5-1661, gift med Laurids Jensen, Udby, se nr. 213.
g: Hans: * 3-5-1663, + 25-5-1726, fæstebonde i Udby. Se hans bomærke under
Bomærker.
h: Anne: * 28-5-1665, i Udby 1683, gift 1688 med Niels Madsen i Råbylille..
i: Johanne: * o.1667, kirkebogen mangler indførsler, 16 år i 1683, i Udby. Se nr.69.
Han og hans kone stod åbenbare skrifte i Stege kirke 29-8-1662, fordi deres første
barn var født under 10 uger efter vielsen !
Han var vurderingsmand i skiftet efter nr.137: Bodil Spur og underskrev sig med sit
bomærke: et X med en lodret streg i overdelen af krydset og en vandret streg ovenover. Se Bomærker.
Kop- og kvægskatteregisteret 1678: 2 bæster, 2 hopper, 2 køer, 1 ungnød, 1 kalv,
8 får + 8 lam, 2 svin, 2 bistader.
Der er skifte efter ham i Vartov skifteprotokol s.247a-249b, 29-9-1683: Gårdens
besætning bestod af 4 heste, 1 plag, 1 ko og 2 kalve, 3 får med 4 lam, 1 so, 1 svin og
5 mindre grise, 3 gæs med 9 gæslinger. Gården var på én længe og var indrettet med
stue, køkken og stald. Der blev ikke noget at arve, da boet var insolvent.

Christen Hansens bomærke i midten.
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154: Hans Henriksen:
Gårdfæster i Keldbylille, Keldby sogn.
+ 13-12-1731 i Keldbylille, begravet med ceremonier, uden alder.
Gift med
155: Johanne:
+ 18-4-1737 i Keldbylille, uden aldersangivelse.
Børn: (efter kirkebogen begynder i 1685):
a: Karen: * 1-1-1686, + 29-6-1766, se nr.77.
b: Peder: * 5-3-1690.
c: Jens: * 19-9-1694.
d: Casper: * 28-4-1697.
e: Maren: * 10-4-1701.
156: Anders Andersen Nordboe:
Fæster af gård nr.5 i Keldbylille. Han var der i hele Plessentiden 1685-97.
+ 4-3-1712 i Keldbylille, begravet uden ceremonier, uden aldersangivelse.
Gift med
157: Dorthe Pedersdatter:
* o.1635,
+ 15-6-1707 i Keldbylille, begravet med sædvanlige ceremonier, 72 år gl.
Børn: ifølge De Plessenske indberetninger 1708:
a: Anders Nordboe: gårdfæster i Tøvelde.
b: Jens Nordboe: gårdfæster i Pollerup.
c: Peder Andersen Nordboe: gårdfæster på gård 4 i Keldbylille.
d: Hans Andersen Nordboe: gårdfæster på gård 5 i Keldbylille.
e: Inger: gift med Bertel Rasmussen på gård 11 i Keldby.
f: Bodil: gift med Peder Laursen på gård 17 i Pollerup.
g: Kirsten: gift med Jens Andersen Stamboe i Pollerup.
h: Anne: gift med Jens Pedersen i Nyborre.
i: Margrethe Andersdatter: hjemme.
j: Karen Andersdatter: hjemme.
160 = 248: Hans Hemmingsen:
Gårdfæster i Hjelm på gård 16, Stege Landsogn.
* o.1650,
+ 29-7-1715 i Hjelm, Stege Landsogn, 65 år gammel.
Gift 1. i Stege 27-12-1680 med
Margrethe Nielsdatter: + 10-2-1682.
Gift 2. i Stege 24-9-1682 med
161 = 249: Kirstine Clausdatter:
* o.1654, måske i Dame, Fanefjord sogn, som datter af Claus Nielsen.
+ 23-5-1719 i Hjelm, Stege Landsogn, 65 år gammel.
Børn:
a: Claus: * 12-11-1682, + 15-11-1682.
b: Peder: * 1-1-1684, se nr. 80.
c: Ellen: * 22-1-1688, + 3-12-1747, gift med Hans Nielsen Enkebølle,Æbelnæs
på gård 3+4.
d: Hemming: * 12-1690, + 5-9-1763, fæstebonde i Keldby på gård 8.
e: Dødfødt dreng: *+ 15-9-1691.
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f: Margrethe: * 21-8-1692, gift med urtegårdsmand Peder Jørgensen Heide,
Nygård.
g: Sidse: * 24-10-1694, gift med Jens Andersen Smed og Henrik Hansen, fæstebønder i Hjelm på gård nr.17.
h: Bodil: * 15-3-1696, + 7-7-1751, gift med Clemmen Hansen, bonde i Hjelm, på
gård nr.16.
i: Mette: * 17-7-1698.
162: Mads Madsen:
Gårdfæster i Svendsmarke på sin kones fødegård nr.11 fra 1690.
* o.1665 i Svendsmarke,
+ 14-8-1732 i Svendsmarke, Stege Landsogn, 67 år gammel. Begravet i bedste jord.
Gift i Stege 5-2-1692 med
163: Lisbeth Jensdatter:
* 21-2-1664 i Svendsmarke på gård nr.11,
+ 10-10-1734 samme sted.
Der er skifte efter hende 21-4-1735, formynderskifte nr.1337.
Børn:
a: Maren: * 16-12-1691, + 10-1-1692. Født efter forældrenes trolovelse 25-11-1691.
b: Anna: * 5-2-1693, se nr. 81.
c: Dødfødt søn: *+ 5-2-1696.
d: Sidse: * 14-2-1697, + 11-4-1704.
e: Laurids: * 25-1-1700, + 11-3-1701.
f: Mette: * 7-2-1703, gift med Peder Laursen Spint på gård nr.4 i Tøvelse.
g: Sidse: * 7-12-1706, gift med Hans Laursen Klog, fra 1734 fæster af hendes fødegård.
I klagesagen over general Plessen angives det i klage nr.55, at han gav 8 Rdl i
fæstepenge, men han fik ikke noget fæstebrev og altså ingen kvittering for pengene.
I klagen nr.53 angav han 28-5-1697, at der blev bygget et dobbelt garderhus på hans
havejord og en smedie på gårdens toft, og han fik aldrig nogen form for erstatning og
manglede selvfølgelig jorden til at bruge til sin avl.
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164: Peder Clemmensen:
Gårdfæster i Bidsinge på gård 5.
* o.1653 i Frenderup, Stege Landsogn,
+ 8-2-1688 i Bidsinge, Stege Landsogn.
Gift i Stege 22-3-1678 med
165: Maren Hansdatter:
* o.1649,
+ 13-12-1727 i Hjelm, Stege Landsogn, 78 år gammel. Alderen er nok før høj, da
hun ellers vil være mellem 40 og 49 ved de sidste fem børns fødsel.
Børn:
a: Anne: * 15-6-1679.
b: Bodil: * 6-6-1680, + 26-3-1736 i Bidsinge, ugift.
c: Hans: * 16-9-1681, + 2-2-1685.
d: Morten: * 20-5-1684, + sommer 1737, fæstebonde i Lind på gård nr.2.
e: Hans: * 3-9-1686, se nr. 82.
Gift 2. i Stege 29-4-1688 med
Laurids Jordansen: gårdfæster i Hjelm på sin fødegård nr.19.
+ 7-2-1715, 57 år gammel.
Børn:
a: Jordan: * 3-3-1689, + 5-4-1771, husmand i Hjelm.
b: Mette: * 23-8-1691, + 4-2-1728, gift med Jens Nielsen Knægt, gård nr.8, Hjelm.
c: Birgitte: * 1-1-1694, gift med skovfoged Ditløv Truelsen, Hjelm og Vindebæk.
d: Peder: * 13-4-1696, + 1-11-1696.
e: Peder Jordan: * 9-11-1698, + 11-12-1761, fæstebonde på sin fødegård.
166: Christen Nielsen:
Fæstebonde i Sønder Vestud på gård nr.1.
* 28-1-1649 i Østermarke, Elmelunde sogn,
+ 9-11-1716 i Sdr.Vestud, Borre sogn.
Gift 1. i Borre 13-12-1678 med
Kirstene Andersdatter Ruus:
* 29-10-1648 i Vestud, + 17-1-1689 i Sdr.Vestud.
Børn:
a: Dødfødt barn: *+ 18-4-1680.
b: Niels: *+ 23-3-1681.
c: Karen: * 28-10-1683, gift med Jens Madsen Giedde, fæster af hendes fødegård.
Gift 2. i Borre 6-4-1690 med
167: Sidsel Christensdatter:
* o.1662 i Råby, Elmelunde sogn,
+ 15-4-1707 i Sdr.Vestud, Borre sogn, 45 år gammel.
Skiftet efter hende nævner, at hun var datter af Christen Frendesen, Råby.
Børn:
d: Giertrud: * 25-1-1691, se nr. 83.
e: Kirsten: * 13-1-1695. Tjente i 1708 i Sdr.Vestud.
f: Bodil: * 10-4-1700, tvilling. Tjente i 1709 i Sdr.Vestud.
g: Margrethe: * 10-4-1700, + 13-4-1700, tvilling.
h: Dødfødt dreng: *+ 26-3-1703.
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168 = 236: Rasmus Rasmussen Bødker:
Fæstebonde i Æbelnæs på gård nr.13. HK: 4-2-3-0.
* o.1653,
+ 4-1-1732 i Æbelnæs, Stege sogn, 79 år gammel. Begravet i kirkegårdens bedste
jord.
Gift i Stege 16-10-1677 med
169 = 237: Karen Povelsdatter:
* o.1654 i Æbelnæs, Stege sogn,
+ 10-4-1720 i Æbelnæs, Stege sogn, 66 år gammel.
Børn:
a: Kirsten: * 28-12-1678.
b: Poul: * 21-7-1680, se nr. 84 og 118.
c: Rasmus: * 18-5-1682, + 30-7-1685.
d: Karen: * 17-10-1684, + 30-7-1685.
e: Karen: * 24-8-1687.
e: Rasmus: * 16-1-1689.
f: Gertrud: * 14-5-1693.
g: Tyrre: * 10-3-1695.
h: Anne: * 3-1-1697, + 5-5-1715.
i: Jeppe: * 28-4-1699, + 21-5-1699.
j: Maren: * 1-7-1700, + 11-1-1720, 20 år gammel.
Han var også bødker og fremstillede fyrretræskister bl.a. til sin datter og sin hustru.
Han var tilsyneladende husmand i Æbelnæs fra før 1720.
Hans søster Lisbeth Rasmusdatter blev gift i Stege 5-7-1674 med Oluf Jørgensen i
Tjørnemarke på gård nr.2, og de er ofte faddere til Rasmus Bødkers børn. Hun død
28-4-1725, 85 år gammel.
170 = 238: Hans Christensen:
Gårdfæster i Bidsinge på gård nr.13. HK 6-6-0-0.
* o.1656 i Bidsinge,
+ 30-7-1699 i Bidsinge, Stege sogn, 43 år minus 19 uger gammel. Ringet med 2
klokker og prædiket af provsten.
Gift 1. med
N.N.: + 28-9-1681 i Bidsinge med et dødfødt tvillingebarn.
Børn:
a: Anna: * 25-9-1681, + 16-10-1681, tvilling.
Gift 2. i Keldby o.1681 med
171 = 239: Agnethe Svendsdatter:
* o.1656 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 24-4-1746 i Bidsinge, Stege sogn, 92 år gammel.
Børn:
b: Kirsten: * 5-11-1682, se nr. 85.
c: Christen: * 14-2-1686, + 19-4-1734, fæstebonde i Bidsinge på gård nr.11.
d: Jens: * 22-9-1689, + 20-5-1763, fæstebonde i Lind på gård nr.1.
e: Mette: * 25-10-1692, lever på gården i 1708.
f: Ane: * 13-10-1695, lever på gården i 1708.
Hun blev gift 2. i Stege 27-10-1699 med
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Jeppe Mortensen:
* o.1668 i Bidsinge, + 30-10-1727 i Bidsinge, 69 år gl. Fæster af gård nr.13.
Børn:
a: Bodil: * 29-9-1700, + 2-1-1701.
b: Bodil: * 23-1-1702, gift med Jens Madsen og derefter med Laurs Jørgensen,
fæstebønder på gård 5+6 i Tøvelde.
Gårdens bygninger bestod i 1685 af 32 fag huse, dens hartkorn var på 3 tønder 7
skæpper, dens udsæd og besætning var:
Udsæd:
Besætning:
2 tønder rug
5 heste, 1 hoppe
4 tønder byg
3 køer, 3 kalve
2 tønder havre
7 får med 7 lam
1 skæppe ærter
4 svin
1 skæppe vikker
4 høns, 10 gæs.
I 1691 havde han 6 heste i Lifcompagniet, heraf døde 2, som blev erstattet med 2
nye.
I 1692 havde han 1 æbletræ og 6 piletræer og plantede 6 æbletræer og 8 piletræer
samt såede 1 skæppe hamp.
172: Peder Væver:
Fæstebonde i Bidsinge.
Gift med
173: Sidsel Hansdatter:
178: Laurids Jørgensen:
Fæstebonde i Budsemarke på gård nr.15, 1688, HK: 5-1-2-7/22.
* o.1645 i Mandemarke,
+ 3-9-1715 i Budsemarke, 71 år gammel.
Gift 1. i Magleby 6-6-1669 med
Dorothea Pedersdatter:
+ 2-4-1681 i Budsemarke.
Børn:
a: Peder: * 13-1-1672, + 25-2-1672.
b: Anna: * 13-4-1673.
c: Peder: * 29-11-1674.
d: Else: * 28-7-1678.
e: Ellene: * 10-10-1680.
Gift 2. i Magleby 17-7-1681 med
179: Sidse Jørgensdatter:
+ 21-2-1729 i Budsemarke. Alder ikke angivet.
Børn:
f: Dorothea: * 6-3-1684, +
g: Dorothea: * 10-1-1686, se nr. 89.
I 1685 var gården på 20 fag med jeld, altså ingen skorsten. Udsæd og besætning var:
Udsæd:
Besætning:
4 tønder rug
6 heste, 1 hoppe
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4 tønder byg
2 tønder 3 skæpper havre
2 skæpper ærter
1½ læs hø, 1 læs halm bjerges.

1 ko, 3 kalve
3 får, 3 lam
6 svin
2 høns, 2 gæs.

I 1691 havde han 6 heste i Lifcompagniet.
I 1692 havde han 2 æbletræer, 2 pæretræer og 7 piletræer, plantede dette år 10 æbletræer, 10 piletræer, satte 5 humlekuler og såede ½ skæppe hampfrø.
180: Jeppe Christiansen:
Gårdfæster i Stubberup, skovfoged. I skattemandtallet 1743 betalte han 2 rdl i
kopskat, han havde en fæstegård, karl og pige samt sin søn og hans hustru boende.
I 1733 siges det, at han havde fæstet den gård, som Jørgen Kurremand havde i 1688,
nr.4 af HK: 4-5-2-2,6/7.
* o.1683 i Tostrup, Keldby sogn, kirkebogen begynder først 1685,
+ 10-2-1756 i Stubberup, Magleby sogn, 73 år gammel.
Gift i Magleby 28-11-1700 med enken
181: Bodil Lauridsdatter:
* 3-1-1677 i Sømarke,
+ 16-4-1753 i Stubberup.
Børn:
a: Bodil: * 10-3-1702.
b: Ludvig: * 10-8-1704. Se nr.90.
c: Ingeborg: * 1-5-1707.
d: Karen: * 18-8-1709, + 6-4-1710.
e: Karen: * 26-4-1711.
f: Anne: * 3-9-1713.
g: Laurids: * 28-7-1716, + 25-7-1717.
h: Laurids: * 2-10-1718. Han fæstede faderens gård i 1748, trelænget, 28 fag i god
stand.
Hun gift 1. i Magleby 21-9-1698 med
Ludvig Mikkelsen: af Stubberup. + 29-4-1699, 31 ½ år gammel.
I skattemandtallet 1699 siges det, at han havde fæstet Jørgen Michelsens
(Kurremands) gård i Stubberup, mod at give ham og hans kone fri husværelse =
ophold.
Barn:
a: Jens: * 26-7-1699.
182: Oluf Jacobsen Munk:
Gårdfæster og bødker i Sømarke. Først på gård nr.18 af HK: 2-2-0-0, fra 1690 på
gård nr.6 af HK: 3-5-1-9/10. Fra 1714 til 1730 gårdfæster i Tostrup, Keldby sogn på
gård nr.6.
* o.1657 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 7-3-1746 i Sømarke, Magleby sogn, 89 år gammel..
Gift i Keldby 2-7-1686 med
183: Thyre Svendsdatter:
* o.1659 i Keldbylille, Keldby sogn,
+ 3-5-1733 i Sømarke, Magleby sogn, 74 år gammel.
Børn:
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a: Peder: * 17-7-1687, fæstebonde i Pollerup.
b: Ellen: * 8-1-1690, se nr. 91.
c: Jens: * 8-3-1692, + 16-3-1692.
d: Kirsten: * 6-8-1693, gift 29-9-1715 i Keldby med Hemming Mortensen,
Budsemarke.
e: Jens: * 12-2-1696.
f: Anne: * 18-4-1697.
g: Hans: * 7-3-1700, fæstebonde i Budsemarke.
h: Margrethe: * 13-5-1703, + 9-3-1704.
i: Svend: * 24-5-1705, + 1-6-1705.
I 1691 havde han 6 heste i Lifkompagniet.
I 1692 havde han 2 pæretræer og 5 piletræer og plantede dette år 5 æbletræer og
såede 1 skæppe hampefrø.
Der var ikke skorsten på gården, men et jald.
Han og hans kone døde som aftægtsfolk hos sønnen Hans i Budsemarke.
Ifølge forskellige optællinger havde han 6 heste i 1691, og i 1692 havde han 2
pæretræer og 5 piletræer og plantede dette år 2 æbletræer og såede 1 skp. hampefrø. I
Møns amtsregnskab for 1704 siges det, at han havde lært bødkerhåndværket og brugt
det tilforn, men nu drev han avl og marker.
Ifølge Møns Justitsprotokol 1704-10 s.102 ff. blev Oluf Munk i Sømarke med
datteren Ellen og sønnen Peder samt flere andre stævnet 15-3-1706 for ulovligt
fiskeri i Porte- og Aborresø to år tidligere og nu ved Kyndelmissetide. Blandt
vidnerne var skovfoged Christian Jeppesen i Stubberup.
184: Rasmus Hansen Kiøl:
Gårdfæster i Råbylille, skovfoged.
* 30-4-1637 i Råbylille, Elmelunde sogn,
+ 27-1-1717 samme sted.
Gift i Elmelunde 29-7-1666 med
185: Karen Pedersdatter:
* o.1646,
+ 26-2-1707 i Råbylille, 61 år gammel.
Børn:
a: Hans: * 1-12-1667, + 25-1-1719 i Budsemarke. Kaldes Kiøl. Skifte 4-3-1719
( Slægtsgårdsarkivet nr.322), idet han ikke selv havde børn, hvorfor den afdøde
broder, Peders, børn nævnes. Hans alder opgives til 51 år 2 mdr.
b: Kirsten: * august 1669.
c: Karen: * 3-12-1671.
d: Peder: * efterår 1673, se nr. 92. Kirkebogen er dårligt ført.
e: Niels: * 1-12-1675, + 9-1-1695.
f: Anders: * 15-8-1677.
g: Jens: * 7-10-1679, bonde i Råbylille.
h: Karen: * 15-1-1682, + 19-5-1695.
i: Maren: * 5-11-1684, + 1-8-1694.
j: Mads: * 17-4-1687.
I mandtallet til ekstraskatteregnskabet 1699 siges det, at Rasmus Hansen og hustruen
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Karen i Råbylille hos sig har to sønner, Jens og Anders. Hos disse forældre er deres
søn, Hans, med sin hustru Johanne, som nyligen er sammen kommet og holdes endnu
ved forældrenes bord som børn, indtil de af Gud og øvrigheden selv kan få et sted at
bo på.
I Landmilitsmunderingsmandtallet 1704 siges det, at han har afstået den halve gård
til sønnen, Peder, med hustru, 2 børn og tjenestepige.

Rasmus Hansens navns bogstaver RHS ved sønnen Peders (nr. 92) trolovelse.

186: Jes Thygesen:
Fæstebonde i Udby, senere bosat i Møllegaden i Stege.
+ 29-3-1693 i Stege. Der blev ikke prædiket, men ringet med to klokker over ham.
Gift i Stege december 1674 (trolovet i Stege 11-10-1674) med
187: Maria Knudsdatter:
Børn:
a: Anne: * o.1674 i Udby. Se nr. 93.
b: Thyge: * 20-5-1677, + 2-6-1677 i Udby, tvilling.
c: Knud: * 20-5-1677 i Udby, tvilling.
d: Thyge: * 28-9-1679 i Stege.
e: Peder: * 13-5-1687 i Møllegaden, Stege.
f: Margrethe: * 2-3-1690 i Stege, tvilling.
g: Karen: * 2-3-1690 i Stege, tvilling.
Ifølge Stege husregister 1682 boede han i Mølle Fjerding i et hus vurderet til 60 Rdl
med en have vurderet til 7½ Rdl.
Desuden havde han en ubebygget grund vurderet til 4 Rdl.
Hun gift 2. i Stege 22-9-1693 med Laurids Jensen af Stege.
Barn:
h: Jess: * 4-11-1694, + 13-11-1739, borger i Stege.
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5 x Tip-oldeforældre:
192: Christen Nielsen:
* o.1610 antagelig i Slottet, Gundestrup, Skræm sogn,
+ 4-2-1675 sammesteds, 64½ år gl.
gift 17-6-1649 i Skræm med
193: Karen Christensdatter:
+ 24-2-1680 i Slottet, Gundestrup, Skræm sogn, aldersangivelse mangler.
Børn:
a: Tvillinger, navne ikke opgivet: * 25-3-1650, + 27-3 og 31-3-1650.
b: Niels: * 7-2-1652, videre skæbne ukendt.
c: Christen: * 11-6-1654, + 23-9-1728, se nr.96b. Kaldes ”Krag”.
Ifølge matriklen 1664 (film S.5951 side 895) var der i Gundestrup i Skræm sogn tre
gårde og to bol. Christen Nielsen boede på det ene bol af Hk.4 tønder, hvoraf
halvdelen tilhørte Skræm kirke og halvdelen Henrik Rantzau på Ågård. Hans
landgilde var 3 tønder byg til kirken og 3 tønder byg til Ågård.
Ved trolovelsen i Skræm 4-1-1649 angives det, at Christen Nielsen boede i ”Slottet”,
mens der ikke siges noget om, hvor Karen Christensdatter kom fra.
Ifølge opmålingerne i 1683 til matriklen af 1688 ( film S.6384) var der nu tre gårde i
Gundestrup, hvoraf Johan Finlason havde frikøbt sin gård fem år tidligere. Desuden
var der et øde hus kaldet ”Slottet”, hvoraf halvdelen af jordtilliggendet tilhørte Skræm
kirke og halvdelen Ågård gods. Der er ikke nævnt beboere i huset, og ejendommen
som sådan er nedlagt, og jorderne dyrkedes af de andre beboere i Gundestrup.
Der er gjort mange gisninger om, hvordan Krag-navnet er kommet ind i familien. Man
kan vel forestille sig, at den første bærer, Christen Christensen Krag, er opkaldt efter
sin for os ukendte morfar. På et tidspunkt i disse år er der tre mænd i Skræm sogn
med navnet Christen Nielsen, foruden ”vor” mand, en Christen Nielsen gift med Anne
Pedersdatter i 1654, som er forældre til Inger * 1656 og død 1668, samt en Christen
Nielsen gift 1665 med Karen Christensdatter ! Broderen Niels videre skæbne kendes
ikke, og hverken faderen, Christen Nielsen eller hans far førte tilnavnet ”Krag”.
Når der anvendes så relativt fornemme faddere som Anders Griis og Inger Nielsdatter
fra Tanderupgård til de to barnedåb, kan det jo skyldes, at familien i Slottet sad ret
godt i det, eller måske var Inger Nielsdatter søster til Christen Nielsen og gift med
Anders Griis. Det kan kun blive gætterier, men sådan var det jo i næste generation
med hensyn til Jens Griis og Anne Ibsdatter.
Der optræder en Margrethe Christensdatter Krag i Slottet i 1685, hvor hun får et uægte
barn døbt, men fadderne tyder ikke på noget slægtsskab til vor familie, og jeg mener,
at Skræm kirkebog er ført så omhyggelig, at der ikke mangler indførsler i 1600-årene,
og der er ikke fundet andre børn i Slottet end de ovennævnte fire.
I 1683 blev Jens Matsen fra Slottet gift med Anne Jensdatter hos Lars Poulsen. Det
tyder på, at huset har været anvendt til at huse indsiddere.
I Kollerup sogn optræder der en Christen Nielsen Krag fra Gøttrup, der bliver gift
2.gang i 1674. Han døde i Gøttrup 1697, og da angives det, at han var født i
Aggersborg, Kettrup sogn 1627.
Det ses ikke, at han har nogen kontakt med vor familie. Hans gård i Gøttrup kaldes
”Kraggården”.
194b: Jep Andersen:
* o.1579,
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+ 4-4-1670 i Brøndum, Kollerup sogn, 89 år gl.
gift (antagelig 2.ægteskab) med
195b: Kirsten Bertelsdatter:
* o.1611 måske i Andrup, Kollerup sogn,
+ 20-12-1696 i Brøndum, Kollerup sogn, 85 år gl.
Børn:
a: Anne Ibsdatter: * o.1643 i Fjerritslev, + 25-2-1711 i Brøndum, 68 år gl.
gift 18-2-1666 i Kollerup med Jens Nielsen Griis i Brøndum.
b: Christen Ibsen: * 19-3-1648 i Fjerritslev.
c: Maren Ibsdatter: * 8-6-1651 i Fjerritslev, + 4-5-1727 i Kettrup, 77 år gl.
d: Bertel Ibsen: * 8-4-1655, fadder i Kollerup i 1678.
Jep Andersen kan teoretisk være fader til Anders og Jens Ibsen i Kollerup, der dels
bliver gift i 1641, dels får børn døbte i Kollerup i disse år. De er fæstere af gadehuse i
Fjerritslev i 1664.
Jep Andersen er fæster af gård nr.4 i Fjerritslev, Kollerup sogn, under Ågård gods i
1664 af Hk.7-1-1-1, hvoraf han årligt yder 6 tdr. byg, 1 tønde smør, 1 svin, 15 mark
gæsteri og 2 mark havregæsteri til Ågård.
Det må antages, at han og konen er flyttet til Brøndum til datteren og svigersønnen for
at gå på aftægt.
204: Christen Pedersen Kold:
Fæster af Vestergård i Vust Holme o.1650-1697.
* o.1615 i Thorup Holme,
+ o.1700 i Vust Holme, Vust sogn.
Gift med
205: Margrethe Nielsdatter:
* o.1620 i Thorup Holme,
+ o.1697 i Vust Holme.
206: Niels Simonsen:
Fæster af gården i Thorup Holme under Ålborghus 1655-1681.
+ 1681 i Thorup Holme.
Gift med
207: Margrethe Olufsdatter:
Hun var født på gården i Thorup Holme.
210: Hemming Hemmingsen:
Gårdfæster i Mandemarke på gård nr.10, som han endnu drev i 1691, men i 1692
havde sønnen Niels overtaget den. Drev tilsyneladende også gård nr.11.
* o.1631 i Busene, Magleby sogn,
+ 13-8-1710 i Mandemarke, Magleby sogn.
Gift i Magleby 11-12-1653 med
211: Margrethe Jeppesdatter:
* o.1627 i Mandemarke,
+ 25-2-1711 sst. 84 år gammel.
Børn:
a: Hemming: * 10-12-1654, + 1713, gårdfæster i Busene på gård nr.1.
b: Jeppe: * 30-11-1656, + 6-8-1658.
c: Hans: * 1-8-1658, gårdfæster på gård 2 i Busene. Lever 1707.
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d: Peder: *+ 25-9-1659.
e: Anna: * 7-9-1662.
f: Kirstine:* 7-8-1664.
g: Dødfødt barn: *+ 6-3-1666.
h: Johanne: * 31-7-1667.
g: Niels: * 14-2-1669, + 1703, fæster af fødegården.
Ifølge kvægskattelisterne i 1657 havde han 8 heste, 10 køer, 5 svin, 6 får og 4 bistokke.
Svenskekrigen gik nogenlunde let hen over Mandemarke, idet byens gårde i 1660 var
nogenlunde ved magt, bl.a. havde Hemming Hemmingensen dette år sået 2 tønder
byg. Hans gård var ikke blevet ødelagt, og han havde 4 heste og 2 køer i behold. I
1661 såede han 2 tønder rug, 10 skæpper byg og 2 skæpper havre, hvoraf landgilden var 1 skæppe rug, 1½ skæppe byg og ½ skæppe havre. Sædekornet var mestendels lånt af landsherren, og da der var misvækst, gab rugsæden kun det halve
igen, byg og havre ikke engang det. I 1664 var hans gård brøstfældig på tømmer og
tag og skulle repareres for 13 daler.
I 1685 bestod gården af 34 fag huse, udsæd og besætning var som følger:
Udsæd:
Besætning:
4 tønder rug
3 heste, 1 hoppe
5 tønder byg
2 køer, 3 kalve
2 tønder havre
6 får med 6 lam
2 skæpper ærter
6 svin
1 skæppe vikker
6 høns, 9 gæs
1½ læs hø og 1 læs halm.
1690: HK: 8-3-0-0 nedsat til 5-3-1-2.
I 1691 havde han haft 6 heste i Lifcompagniet, men 3 døde, og heraf fik han 1
erstattet.
I 1699 siges det i Møns skatteregnskaber: Hemming Hemmingsen i Mandemarke har
hustru, men begge er højaldrende og har afstået gården til sønnen Niels, formedelst
de selv ikke kunne forestå denne og svare afgifterne.
212: Laurids Jensen (Skov):
Gårdfæster i Udby på gård nr.15.
* o.1659 i Udby,
+ 27-9-1728 sst.
Gift i Stege 1-1-1681 med
213: Sidsel Christensdatter:
* 28-3-1661 i Udby,
+ 22-2-1728 sst.
Børn:
a: Anders: * 11-6-1682, + 22-5-1726 i Udby på fødegården.
b: Christen: * 29-9-1685, fæstebonde i Budsemarke.
c: Niels: * 23-9-1688, se nr. 106.
d: Jens: fæstebonde i Udby.
e: Maren: * 18-12-1691.
f: Karen: * 11-3-1694.
70

g: Hans: * 24-11-1697, + 14-1-1698.
h: Anne: * 26-3-1700.
i: Mette: * 27-10-1703.

Laur
Laurids Jensen Skovs bomærke.

214: Jokum Jørgensen:
Skomager i Møllegaden i Stege.
+ 3-10-1701 i Stege. Ringet med alle 3 klokker og prædiket af provsten.
Gift i Stege 6-8-1676 med
215: Maren Jensdatter:
* o.1656 i Udby, Stege sogn,,
+ 16-4-1704 i Stege. Ringet med alle 3 klokker og prædiket af provsten.
Børn:
a: Maren / Kirsten: * 14-9-1677, + 16-2-1706 i Stege, 28 år gammel. Gift i Stege
23-11-1703 med Søren Nielsen og med Laurids Olsen, Udby som
værge. Noget tyder på, at præsten har skrevet hendes navn ved
dåben forkert, da Jokum Jørgensen ikke får andre børn døbt i disse
år, ligesom datteren Maren ikke er fundet død.
b: Lisbeth: * 1-11-1679, + 3-4-1747, gift 1. med Laurids Olsen, Udby, som fæstede
hendes morfars gård nr.21 i 1996, gift 2. med Peter Christensen i
Hovedskov, formynderskifte nr.760, 28-6-1748.
c: Marie: * 26-12-1682, + 30-10-1752, gift med Jens Pedersen Spur i Udby,
formynderskifte nr. ? 7-7-1752.
d: Sidse: * 8-3-1685, se nr. 107.
e: Anne Margrethe: * 30-5-1689, + 18-9-1696.
f: Sophie: * 2-9-1692, + før 1753. Gift med Anders Jacobsen i Stege.
g: Johanne: * 9-6-1696, gift med Henning Madsen i Torpe.
h: Anne Margrethe: * 30-12-1699, + 9-6-1753, gift med Christian Hjort i Stege,
skifte efter hende i Stege Byfogeds skifteprotokol 1744-70, s.284a.
Ved vurderingen af ejendommene i Stege i 1682 var Jokum Jørgensens hus i Møllegaden vurderet til 80 rigsdaler og haven til 10 rigsdaler, hvilket var ret godt i forhold
til byens vurdering.
Han lavede ikke alene sko til borgerne i Stege, men også til landbefolkningen. I skif71

tet efter Christen Hansen (nr.138) havde han 1 slettedaler 1 mark til gode for fodtøj,
men desværre var boet insolvent, så han fik kun i alt 14 skilling, og dem fik han i
form af en lav stol og en gammel slæde, som han så selv kunne gøre i penge !
218: Peder Jensen Skov:
Gårdfæster i Spejlsby, Keldby sogn.
* i Udby, Stege sogn,
+ 15-2-1729 i Spejlsby, alder ikke angivet.
Gift 1.o.1685 med
219: Maren Lauridsdatter:
* o.1653,
+ 17-5-1699 i Spejlsby, 46 år gammel.
Børn:
a: Judith: * 22-7-1685, + 1-3-1706, kaldes for Peder Skovs ældste datter.
b: Laurids: * 16-9-1688, fæstebonde i Spejlsby.
c: Maren: * 6-4-1692, se nr. 109.
d: Niels: * 11-4-1694, fæstebonde i Spejlsby.
e: Jens: * 8-4-1696, + 20-1-1697.
f: Jens: * 24-11-1697, + 9-3-1698.
Han gift 2. i Keldby 24-7-1701 med
Birgitte Andersdatter: degnens datter fra Keldby:
+ 19-3-1714 i Spejlsby, alder ikke angivet.
Børn:
a: Maren: * 29-3-1702, + 5-4-1702.
b: Karen: * 5-9-1703.
c: Maren: * 2-11-1704.
d: Anne: * 17-1-1706, + 4-5-1710.
e: Judith: * 15-5-1707, gift 1736 med gårdfæster Peder Madsen, Tostrup.
f: Jens: * 16-6-1709.
g: Mette: * 8-2-1711.
h: Anna: * 26-6-1712.
Fadderne til hans børn indikerer, at han må være broder til nr. 212 og altså født i
Udby som søn af nr. 424, Jens Skov. Han er ligeledes fadder til nr.212s børn og til
Jørgen Skovs børn i Udby
220: Peter Henriksen:
Gårdfæster i Sømarke, Magleby sogn.
* 16-12-1655 i Sømarke,
+ 24-3-1710 sst.
Gift i Magleby 25-4-1680 med
221: Karen Lauridsdatter:
* 20-9-1659 i Mandemarke,
+ 27-2-1728 i Sømarke.
Børn:
a: Henrik: * 20-12-1680.
b: Laurids: * 4-2-1683, se nr. 110.
c: Margrethe: * 9-2-1687.
d: Hylleborg: * 23-3-1690, gift med Rasmus Brun i Magleby.
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224: Jens Christensen Hop:
Gårdfæster i Tjørnemark fra 1652. 1688: HK: 4-2-2-0 sat op til 4-3-3-0.
* o.1617-20,
+ 8-8-1692 i Tjørnemark, Stege sogn, 75 år gammel.
Gift med
225: Ellen Nielsdatter:
* 1621-1631,
+ 14-7-1701 i Tjørnemark, 70 år gammel, men det må være 10 år for lidt.
Barn:
a: Christen: se nr. 112.
I mandtallet 1645 er han 25 år og tjente hos bonden Utter Jørgensen i Koster, mens
hun boede med sønnen Christen på 1 år i et hus i byen. I 1650 er han indsidder i et
hus i Koster. Ifølge de Plessenske erstatninger var Christen deres eneste barn.
Han og familien kom til Tjørnemark før 1657, for i skattematriklen for dette år er han
tilsyneladende nyetableret med 5 svin, får og lam og en årlig landgilde på 5 skilling.
13-12-1660 meddeler amtsregnskaberne, at alle ti gårde i Tjørnemark var øde og ikke
havde sået nogen vintersæd. Jens Christensen havde dog 1 hest i behold, selv om
hans gård var ”afbrudt og øde”. Ifølge et tingsvidne af 9-6-1664 blev byens gårde
synet. Jens Christensen nævnes dels på gård nr.3, som havde fået ødelagt 13 fag
(”væggerom”) under krigen, hvilket kostede 65 rigsdaler at genopbygge, dels er han
nævnt som fæster af gård nr.6, som var ”øde” med et alhus (stuehus) på 14 fag
”væggerom”, som var nedbrudte og kostede 85 rigsdaler at genopbygge. Senere har
gården nr.7.
Gårdens størrelse, udsæd og besætning var 1-5-1685 som følger:
Den bestod af 16 fag huse, og hartkornet var på 4 tønder.
Udsæden var:
Besætningen var på:
2 tønder rug
3 heste
3 tønder byg
3 køer
2 tønder havre
4 kalve
1 skæppe ærter
6 får med 7 lam
½ skæppe vikker
6 svin
Der var ikke bjerget hø eller halm.
5 høns og 5 gæs.
I 1691 havde han 3 heste i Lifcompagniet, idet 2 var døde, men disse 2 blev erstattet.
Ifølge de Plessenske erstatninger drev han gården, indtil han døde i 1692.
226: Anders Pedersen Klant:
Fæstebonde i Koster, Stege sogn på gård nr.8, HK: 4-5-2- ¾.
* o.1637 i Koster, 8 år i mandtallet 1645,
+ 29-11-1710 sst.
Gift i Stege 3-5-1663 med
227: Karen Hendriksdatter:
* i Vollerup, Fanefjord sogn,
+ 22-3-1709 i Koster.
Børn:
a: Anne: * 4-2-1664, + i Koster 9-5-1717, ugift.
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b: Mette: * 17-8-1665.
c: Malene: * o.1668, se nr. 113.
d: Karen: + 14-1-1674.
e: Henrik: * o.1673, + 16-3-1724 i Sprove, husmand.
f: Navnløst barn: + 21-6-1675.
g: Inger: * 28-4-1678.
h: Hjemmedøbt barn: + 21-11-1681.
i: Morten: eftermand på gården, gift i Stege 2-10-1707.
Gennem hans datter Karens søn, sognepræst i Magleby, Hans Coster, er
vi beslægtet med Sparre-familien fra Møn.
j: Bodil: fadder i Tjørnemarke 10-12-1702.
Efter Svenskekrigens ophør i 1660 var de ni gårde i Koster ødelagte og uden udsæd,
men fæstebønderne var hurtige til at komme i gang, så allerede i 1661 var der tilsået
ved seks af gårdene, her iblandt Anders Pedersen Klantes med 10 skæpper rug og 1
tønde byg, hvoraf landgilden blev beregnet til 1 skæppe rug og ½ skæppe byg. Det
blev nu noget ødelagt af misvækst dette år, så udbyttet blev ringe. Han havde også 2
heste i behold, selv om gården betegnes som ”afbrudt og øde”.
I 1664 var stuehuset på Anders Klants gård ved magt, og der manglede kun 4 fag
afbrudt ladehus, som kostede 20 daler at reparere, før gården var i orden.
I 1685 var bygningerne på i alt 15 fag, gårdens udsæd og besætning som følger:
Udsæd:
Besætning:
3 tønder 4 skæpper rug
2 heste, 2 hopper, 1 føl
3 tønder 4 skæpper byg
2 køer, 1 kalv
2 tønder havre
4 får med 6 lam
1 skæppe ærter
6 svin
Ingen hø eller halm.
4 høns, 11 gæs.
I 1691 havde han 6 heste i Lifcompagniet, 2 var døde, men blev ikke erstattet.
I 1692 havde han 6 pæretræer og 5 piletræer ved gården og plantede det år 3 æbletræer og 10 piletræer, ligesom han satte 10 humlekuler og såede 1 skæppe hampefrø.
Det nævnes, at der til husets ildsted hørte en esse, så han må have udført noget smediearbejde.
Ifølge skattemandtallet i 1696 havde han sønnerne Henrik og Morten og datteren
Anne hjemme. Hans bomærke findes under vielser i Stege kirkebog i 1707.
Gårdens hartkorn var på 4 tønder 2 skæpper. Den havde nr.8, men samtidig drev han
med byens andre fæstere gård nr.9.

Anders
Anders Pedersen Klants bomærke.

Pedersen Klants bomærke.
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232: Laurids Jensen:
Gårdfæster i Æbelnæs, Stege sogn på gård nr.5 og på Søgård.
* o.1644 på Søgård i Æbelnæs, 1 år i mandtallet 1645,
+ 31-12-1717 i Æbelnæs, 77 år. Ringet med alle klokker og prædiket ved graven.
Gift i Stege 17-9-1669 med
233: Margrethe Hansdatter:
* o.1633,
+ 28-12-1717 i Æbelnæs, 84 år gammel (for højt sat), ringet med alle klokker og
prædiket ved graven.
Børn: (børnene står noget vilkårligt, da der er huller i kirkebogen):
a: Jens: + 7-5-1714, fæstebonde i Æbelnæs. Fadder til Peiters børn i 1710 og 1713.
b: Christoffer: * o.1671, + 26-4-1718, 47 år gl. Gårdfæster i Æbelnæs. Han stod
fadder i Stege 17-7-1697 og kaldes da Laurids Jensens søn.
c: Kirsten.
d: Sidse: fadder til Peiters børn i 1710 og 1713.
e: Lars: fadder i Stege kirke 17-7-1697 og kaldes da Laurids Jensens søn.
f: Hans: * 6-5-1677, + 17-3-1732, fæstebonde på Søgård efter faderen.
g: Giertrud: * 2-1-1680.
h: Peiter: * 5-1-1683, se nr.116.
Ifølge de Plessenske erstatninger fæstede han gård nr.5 i Æbelnæs til 1687 og
derefter Søgård, hvor fæstet senere gik over til sønnen, Hans.
I 1685 var gård nr.5 på 26 fag huse, besætning og udsæd som følger:
Udsæd:
Besætning:
2 tønder rug
2 heste, 3 hopper, 1 føl
3 tønder byg
3 køer, 2 kalve
2 tønder havre
1 får med 2 lam
1 skæppe ærter
4 svin
1 skæppe vikker
3 høns, 8 gæs.
Søgård var på samme tid på 26 fag, men med lidt større besætning.
1690: HK: 4-2-3-0 sat op til 4-5-3-2.
På Søgård havde han 7 heste i Lifcompagniet i 1691.
I 1692 havde han 5 æbletræer, 1 pæretræ og 10 piletræer,og samme år plantede han
yderligere 3 æbletræer, 60 piletræer og satte 12 humlekuler samt såede 1 skæppe
hampefrø. Desuden forsynede han gården med en skorsten.
I Møns amtsregnskaber 1699 nævnes han med hustru, sønnen Hans og datteren Gjertrud.
234: Jørgen Hansen:
Gårdfæster i Æbelnæs på gård nr.11 med hartkorn: 3 tønder 4 skæpper.
+ 10-1-1688 i Æbelnæs.
Gift i Stege 2-4-1680 med
235: Maren Hansdatter:
+ efter 1708, men er ikke fundet død.
Børn:
a: Jacob: * 2-1-1680.
b: Anne: * 22-9-1682, se nr. 117.
c: Laurids: * 3-3-1686.
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Hun gift 2. i Stege 23-9-1688 med Peder Boesen, som var bortrejst fra Møn omkring
1690 ifølge de Plessenske erstatninger.
I 1685 var gården på 12 fag, udsæd og besætning var som følger:
Udsæd:
Besætning:
2 tønder rug
1 hest, 3 hopper
3 tønder 4 skæpper byg
1 ko
1 tønde 4 skæpper havre
1 svin, 2 grise
1 skæppe ærter.
3 høns, 4 gæs.
236 = 168: Rasmus Rasmussen Bødker:
Fæstebonde i Æbelnæs.
Gift i Stege 16-10-1677 med
237 = 169: Karen Povelsdatter.
Rasmus Rasmussens navns bogstaver RR.

238 = 170: Hans Christensen:
Fæstebonde i Bidsinge.
gift med
239 = 171: Agnete Svendsdatter.
240: Jens Hemmingsen:
Indsidder i Keldby i 1678, kom fra Spejlsby ved bryllupet.
+ før 1685 i Keldby.
Gift i Borre 1-1-1661 med
241: Maren Jensdatter Rossen:
* o.1616 i Vestud, Borre sogn,
+ 3-3-1691 i Keldby, 75 år gammel.
Hun var gift 1. i Borre 2-3-1653 med Mads Pedersen Kamp i Vestud,
Borre sogn, + 1660.
De var indsiddere i præstens hus i Keldby sammen med sønnen Mads Kamp ifølge
skattemandtallet i 1678 og havde 1 ko, 2 svin og 12 får og lam.
Det siges udtrykkeligt her, at Mads Kamp er deres søn, ikke kun hendes.
Barn:
a: Mads Jensen Kamp: * o.1661, se nr. 120.
248 = 160: Hans Hemmingsen:
Gift 2. i Stege 24-9-1682 med
249 = 161: Kirstene Clausdatter.
250 = 162
251 = 163

5 x Tip-oldeforældre:
264: Laurids Olsen / Olufsen Stub:
Gårdfæster i Keldbylille på gård nr.1.
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+ før 1645 i Keldbylille, Keldby sogn.
Gift med
265: Agnete:
+ efter 1660 i Keldbylille. Hun er enke i Mandtallet i 1645 og drev tilsyneladende
gården alene som enke, men sikkert med en søns hjælp.
Børn: ifølge skattemandtallet for Keldby sogn 1645.
a: Oluf: 35 år og fæstebonde i Keldbylille.
b: Svend: 20 år. Se nr. 132.
c: Bodil: 16 år.
d: Cidsel: 13 år.
e: Hans: 10 år.
Disse aldersangivelser skal nok tages med et gran salt, ikke mindst taget i
betragtning, at moderen Agnetes alder er sat til 80 år og sønnen Olufs kones til 20 år,
selv om deres ældste barn er 13 år gammel !
Det må være denne Laurs Olsen, der boede i Keldbylille i 1604, og hvis gård var ejet
af Henrik Gøje, som dette år solgte gården til Kronen. Landgilden var på 8 tønder og
i stedet for arbejde betaltes 1 rigsdaler. Måske er Olof Lauridsen hans far. Han blev
nævnt i Keldbylille i 1544, hvor han havde 5 oldensvin i kongens skove og derfor betalte ½ svin.
I opgørelsen 1660-63 efter Svenskekrigen var gården øde og afbrudt, idet der kun var
7 spænd hus intakt. Der var intet sået til nogen af gårdene i byen, men i 1661 var der
sået 3 skp. rug, 1 tønde byg og 4 skp. havre, så nu var landgilden 1 skp. byg og ½
skp. havre. Gården havde et stort HK: 13-3-0-0, som i 1686 var delt i to næsten lige
store dele, idet hans søn, Svend, omkring 1650 havde fået halvdelen og oprettet en ny
gård her.
266: Jens Lauridsen:
Gårdfæster i Stubberup, Magleby sogn.
+ 29-4-1655 i Stubberup.
Gift med
267: Kirstine Hemmingsdatter Seye:
* o.1610 i Budsemark, Magleby sogn,
+ 23-10-1670 i Stubberup, 60 år gammel.
Hun gift 2. i Magleby 13-1-1656 med Hans Jensen, Stubberup.
Børn: (bruger Seye som tilnavn, de 5 ældste børn er med i mandtallet 1645):
a: Hans: * o.1633, + 10-4-1656, gift 1654 med Ingeborg Jeppesdatter Hald,
+ 1661. Bosat i Mandemarke.
b: Margrethe: * o.1636, + 25-10-1720, se nr.133.
c: Laurids: * 1638, + 5-3-1708, fæstebonde i Sømarke, 69 år 8 mdr.7 dage gl.
d: Mette: * o.1641.
f: Peder: * 1644,+ 1716, fæstebonde i Sømarke. 75 år minus 2 mdr.gl. (1 år i 1645 !)
g: Hemming: * o.1646, +14-4-1647.
h: Hemming: * 10-5-1648.
i: Niels: * 8-5-1651, + 11-5-1651.
j: Niels: * 26-5-1652.
I skattemandtallet 1657 havde Hans Jensen 13 heste, køer og ungkreaturer, 28 svin,
får og lam samt 4 bistokke og betalte 1 Rdl 3 mark i årligt landgilde.
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268: Jørgen Jepsen:
Først gårdfæster i Vollerup, Fanefjord sogn, hvor han giftede sig med enken, efter
1660 gårdfæster i Koster på gård nr.2, i 1688 er HK: 4-5-2-3/4. Halvpart i gård nr.2.
+ 28-2-1668 i Koster. Ringet med alle klokker ved begravelsen.
Gift med enken
269 = 454: Anne Mikkelsdatter:
+ antagelig i Koster i 1660.
Børn:
a: Christen: (o.1644-1725) fæstebonde i Tjørnemarke på nr.8. Se nr. 134.
b: Jeppe: * o.1644, + 19-6-1709, 65 år gammel, fæstebonde i Koster på fødegården.
I 1660 var alle gårdene i Koster ødelagte, og der var intet sået. I 1661 havde Jørgen
Jepsen sået 3 skp. byg og 3 skp. havre, men gav ingen landgilde p.g.af sin ringe
udsæd, og p.g af misvæksten dette år, som knapt nok gav det halve udbytte igen.
Gården har her nr.5, senere nr.2.
Anne Mikkelsdatter var gift 1. med Henrik Pedersen i Vollerup, Fanefjord sogn, +
før 1644.
Børn:
a: Anne: * o.1638, + 18-11-1724 i Koster, 86 år gammel. Gift med fæstebonde
Christen Rasmussen på gård nr.5 i Koster.
b: Karen: + 1709, gift med gårdfæster Anders Klant i Koster, se nr. 227.
c: Peder: * o.1643, + 24-3-1703 i Koster 60 år gammel. Gårdfæster på gård nr.3.
Jørgen Jepsen gift 2. i Borre 1-1-1661 med enken
Kirstine salig Niels Pedersens i Vestud.
274: Rasmus Hansen Spur:
Fæstebonde i Udby under Vartov, er på gården i 1645.
+ før 1661 i Udby, antagelig i forbindelse med Svenskekrigen 1658-60.
Gift med
275: Kirsten Pedersdatter:
+ efter 1660.
Da der skete en ret stor omflytning efter Svenskekrigens slutning i 1660, er det
muligvis hende, der, som ”Kirsten Spurs”, døde i Råbylille 17-9-1678, 80 år
gammel. Alderen passer godt.
Børn: efter mandtallet i 1645:
a: Jens: * o.1634.
b: Jacob: * o.1635.
c: Bodil: * o.1638, se nr. 137.
d: Jeppe: * o.1639.
e: Margrethe: * o.1641.
I synsforretningen 1661-63 efter Svenskekrigen 1658-60 siges det, at Kirsten Spurs i
Udby var enke, og at gården var øde d.v.s. ødelagt. Hun havde dog både 1 hest og 1
ko.
Ti gårde i Udby lå under Vartov i København fra 1618 til 16-3-1685, hvor de gik
tilbage til Kronen..
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324 = 500: Mads Hemmingsen:
Gårdfæster i Svendsmarke på gård 2.
* o.1631 i Svendsmarke, Stede Landsogn, 14 år i 1645,
+ 8-3-1669 i Svendsmarke.
Gift i Stege 15-10-1665 med
325 = 501: Mette Christensdatter:
* o.1643 i Udby, Stege Landsogn, 2 år i 1645,
+ 6-6-1703 i Svendsmarke, 61 år gammel.
Børn:
a: Mads: * o.1666, se nr. 162.
b: Hemming: * o.1667, fæstebonde i Dame, Stege sogn, på gård nr.3, 1691-1717.
c: Hans: fæstebonde i Tøvelse, Stege sogn.
Hun gift 2. i Stege 27-12-1669 med
Mads Lauridsen: + 4-9-1725, 80 år gl, gårdfæster og tredingsfoged i Svendsmarke.
326: Jens Mortensen Clausen:
Gårdfæster i Svendsmarke på gård nr.11.
* o.1628 i Bidsinge, Stege sogn,
+ 23-1-1691 i Svendsmarke, Stege sogn. Ringet med 2 klokker og prædiket af
provsten.
Gift med
327: Sidsel:
+ 14-3-1687 i Svendsmarke, alder ikke angivet. Ringet med 2 klokker.
Ifølge de Plessenske erstatninger var han og hans kone døde før 1708. Han havde
haft gården indtil 1690. Hans kone havde først været gift med Jeppe Bilde.
Konens børn:
a: Ole Jepsen Bilde: fæster i Svendsmarke på gård nr.10.
b: Anne: gift med Jens Larsen på gård nr.3 i Svendsmarke.
Fælles børn:
a: Hans: fæster på gård nr.9 i Svendsmarke.
b: Lisbeth: gift med Mads Madsen på gård nr.11 i Svendsmarke, se nr. 163.
328: Clemmen Mortensen:
Fæstebonde i Frenderup på gårdene 11+9 fra 1654.
* o.1622 i Frenderup, 18 år i 1645,
+ 12-12-1698 i Frenderup, Stege sogn, 76 år 1 måned gammel.
Gift med
329: N.N.
* o.1619,
+ 12-4-1688 i Frenderup, Stege sogn, 69 år gammel.
.
332: Niels Hansen:
Fæstebonde i Østermarke på gård 12 fra 1640, vistnok efter faderen..
* o.1595 i Østermarke, Elmelunde sogn, 45 år gl. i mandtallet 1645,
+ efter 1667 og før 1685 i Østermarke.
Gift i Elmelunde 7-2-1636 med
333: Karen Christensdatter Raae:
* o.1612 på Store Ouregård, Elmelunde sogn, 33 år gammel i mandtallet 1645,
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+ 10-3-1667 i Østermarke.
Børn:
a: Maren: * 11-12-1636, + o.1638.
b: Jens: * 27-3-1638.
c: Bodil: * 15-3-1640, + 5-6-1640.
d: Kirsten: * 8-8-1641.
e: Mette: * 17-12-1643.
f: Christen: * 22-3-1646, + 18-5-1847.
g: Christen: * 28-1-1649 se nr. 166.
h: Hans: * 29-7-1651, + før 1656.
g: Hans: * 9-11-1656, + 3-12-1657.
I skattemandtallet 1657 havde han 8 heste, køer og ungkreaturer og 23 svin, får og
lam samt betalte 5 mark 2 skilling i årlig fæsteafgift.
334: Christen Frendesen:
Fæstebonde i Råby, Elmelunde sogn.
338 = 474: Poul Nielsen:
Fæstebonde i Æbelnæs, er nævnt i skattemandtallet i 1645.
+ 1-2-1680 i Æbelnæs, Stege sogn, alder ikke opgivet, ringet med 2 klokker og betalt
6 mark til kirken.
Gift 1. med
Karen Nielsdatter:
+ før 1656 i Æbelnæs.
Barn:
a: Niels: * o.1643 ifølge skattemandtallet 1645, + før 1661.
Gift 2. med
339 = 475: Bodil Hansdatter:
* o.1635 i Æbelnæs, 9 år i skattemandtallet 1645, 61 år ved begravelsen,
+ 25-4-1691 i Nøbølle, Stege sogn, 61 år gammel, betalt 2 mark 8 skl. til kirken.
Børn:
a: Karen: * o.1654, se nr. 169 og 237.
b: Hans: fæstebonde på gård nr.2 i Nøbølle.
c: Niels: fæstebonde på gård nr.8 i Æbelnæs.
d: Kirsten: * 24-5-1663, gift med Jørgen Foged på gård nr.19 i Æbelnæs.
e: Tyrre: * 2-7-1665, + 2-6-1713, gift med Abraham Christensen på gård nr.2 i
Bidsinge.
f: Anne: * efter 1666, hvor fødte mangler, tjenestepige i Frenderup i 1708.
I skattemandtallet 1657 havde han 7 heste, køer og ungkreaturer og 11 svin, får og
lam samt betalte 4 mark 3 skilling i årligt landgilde.
Hun gift 2. i Stege 24-5-1685 med
Anders Hintze:
Fæstebonde på gård nr.2 i Nøbølle, + 18-6-1706, 80 år gammel, ”meget hastig, men
dog salig”.
340 = 476: Christen Hansen Skade:
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Fæstebonde i Bidsinge, Stege Landsogn på gård nr.1. Nævnt 1661 og 1664.
+ 2-1-1676 i Bidsinge, Stege sogn, ringet med alle klokker.
Gift før 1661 med
341 = 477: Karen Pedersdatter:
* o.1634,
+ 2-5-1705 i Bidsinge, 71 år gammel, ringet med 2 klokker ved begravelsen.
Børn: (der er store lakuner i kirkebogens fødte):
a: Hans: * o.1656, + 1699, fæstebonde i Bidsinge på gård nr.13. Se nr. 170.
b: Søren: * før 1661, fæstebonde i Bidsinge 1707 på gård nr.5.
c: Peder: * 26-7-1663. Død ung.
d: Sidsel: * 3-12-1665, + før 1707, gift med fæstebonde Mads Mortensen, Bidsinge, på gård nr.6.
e: Margrethe: * efter 1666, gift med fæstebonde Lars Hemmingsen, Lendemark.
Hun gift 2.i Stege 12-5-1676 med Jens Pedersen, Bidsinge. Fæstede gård nr.1.
Børn:
a: Christen: * 20-5-1677, eftermand på gård nr.1 i Bidsinge.
b: Laurids: * 11-1-1679, + 20-6-1703.
I skattemandtallet 1657 havde han 6 heste, køer og ungkreaturer og 10 svin, får og
lam samt betalte 3 mark 10 skilling i årligt landgilde.
I 1661 kaldes Christen Hansen for forarmed efter Svenskekrigen, men han havde dog
sået 4 skæpper rug, 5 skæpper byg og 2 skæpper havre, ligesom han havde 3 heste i
behold. I 1657 og 1664 kaldes han Skade.
342 = 132 = 366 = 478: Svend Lauridsen:
Fæstebonde i Keldbylille.
Gift i Magleby 4-3-1655 med
343 = 133 = 367 = 479: Margrethe Jensdatter.
356 = 1452: Jørgen Olufsen:
Fæstebonde i Mandemarke,
+ 3-5-1652 i Mandemarke.
Gift med
357 = 1453: Anne Nielsdatter:
+ 28-1-1654 i Mandemarke.
Børn: efter mandtallet i 1645:
a: Ellen: * o.1628.
b: Sidse: * o.1630.
c: Kirstine: * o.1633, + 2-3-1712, gift med gdm. Jørgen Hemmingsen Seye,
Budsemarke (1625-1693). Gift 2. i Magleby 25-3-1696 med Christen
Hansen fra Keldbylille.
d: Oluf: * o.1635. Se nr. 726.
e: Niels: * o.1643, + 21-9-1725, fæster af gård nr.9 i Budsemarke.
f: Laurids: * o.1645, se nr. 178.
g: Sidsel: * 2-6-1648.
Hun gift 2. i Magleby 22-9-1652 med Hans Jensen.
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360: Christian Jeppesen:
Gårdfæster i Tostrup på gård nr.3, 1681-1688, i Stubberup fra 1688 på gård nr.3.
Skovfoged.
* o.1655 i Tostrup, Keldby sogn,
+ 19-6-1728 i Stubberup, Magleby sogn, 73 år gammel.
Gift i Magleby 16-11-1681 med
361: Anne Lauridsdatter:
* 12-2-1660 i Mandemarke, Magleby sogn,
+ 24-11-1733 i Stubberup.
Børn:
a: Jeppe: * o.1683. Kirkebogen for Keldby begynder 1685. Se nr. 180.
b: Hemming: * 4-10-1685. Fæstebonde i Budsemarke.
c: Anna: * 21-3-1688.
d: Boel Anna / Boel Catrina: * 26-8-1691.
e: Kirstine Margrethe: * 22-8-1694, + 1777, gift med Jens Knudsen i Stubberup,
eftermand på hendes fødegård, nr. 3.
f: Ingeborg: * 7-4-1697, + 27-3-1703.
g: Maren: * 14-7-1700, + 22-4-1704.
h: Laurids: * 2-2-1703, + 4-2-1703.
i: Laurids: * 8-1-1706.
362: Laurids Nielsen:
Gårdfæster i Sømarke på gård 2. 1688, HK: 3-5-1-9/10.
* o.1643,
+ 19-6-1716 i Sømarke, Magleby sogn, 72 år 9 måneder gammel.
Gift i Magleby 9-1-1676 med
363: Anne Olufsdatter:
* 14-3-1658 i Stubberup,
+ 27-5-1716 i Sømarke.
Børn:
a: Bodil: * 3-1-1677, se nr. 181.
b: Peder: * 19-1-1679, + 17-4-1679.
c: Peder: * 27-2-1681.
d: Mette: * 13-4-1684.
e: Jens: var fæster af fødegården i 1733.
f: Karen: * 7-3-1694.
g: Niels: * 26-10-1699, båret af søsteren Bodil.
Ifølge skattemandtallet 1678 havde han både karl og pige, og besætningen bestod af
2 heste, 2 hopper, 1 fole, 3 køer, 2 kalve, 6 får og lam og 3 svin.
I 1685 var gårdens bygninger på 26 fag med yald, udsæd og besætning var:
Udsæd:
Besætning:
4 tønder rug
3 heste, 1 hoppe
4 tønder byg
2 køer, 1 kalv
1 tønde 4 skæpper havre
4 får med 6 lam
1½ skæppe ærter
4 svin
1 skæppe vikker
3 høns
2½ løs hø, 1½ læs halm bjerges.
4 gæs.
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I 1691 havde han 6 heste i Lifcompagniet.
I 1692 havde han 7 gamle æbletræer og 6 piletræer og plantede dette år 6 æbletræer
og såede 1 skæppe hampfrø.
I klagesagen over general Plessen 1697, sag 148, angav han 6-5-1697, at da han antog sin fæstegård i Sømarke, der var en ødegård, blev han lovet to års frihed for både
skatter og landgilde, men han fik ingen af delene, kun seks tønder havre som en form
for erstatning.

Laurids Nielsens navns bogstaver LNS.

364: Jacob Pedersen Munk:
Husmand i Keldbylille.
* o.1618,
+ 12-7-1705 i Sømarke hos sønnen Oluf, 87 år 3 måneder og 12 dage gammel.
Gift med
365: Anne:
* o.1619,
+ 25-4-1704 i Sømarke hos sønnen Oluf, 85 år gammel.
Børn:
a: Peder: fæstebonde i Keldby.
b: Oluf: se nr.182.
I 1678 havde han 2 køer og 6 får og lam.
I 1687 siges det, at deres hus er på 7 fag med tilhørende 7 skp. hartkorn. Besætningen
bestod af 1 ko, 1 kalv, 5 får og 3 lam.
366= 132 = 342 = 478: Svend Lauridsen:
Fæstebonde i Keldbylille.
Gift i Magleby 4-3-1655 med
367= 133 = 343 = 479: Margrethe Jensdatter.
368: Hans Clemmensen:
glarmester i Råbylille, Elmelunde sogn.
+ 23-4-1652 i Råbylille.
384: Niels Christensen:
+ 11-4-1650 i Slottet, Gundestrup, Skræm sogn, hans alder er ikke opgivet.
Gift med
385: Dorethe: ”Nielses quon på Slottet”, som der står ved begravelsesindførslen,
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* o.1569,
+ 12-3-1649 i Slottet, Gundestrup, Skræm sogn, 80 år gl.
Niels Christensen var husmand i Slottet i Gundestrup, Skræm sogn. Da slottet blev
øde, blev jorderne dyrket af de andre bønder i Gundestrup, men med tiden blev
landsbyen Gundestrup smeltet sammen til en enkelt gård ved navn Gundestrup.
390: Bertel Simonsen:
* o.1582
+ 7-8-1659 i Andrup, Kollerup sogn, 77 år gl. Muligvis far til nr.195.
408: Peder Christensen Kold:
* o.1540 i Vester Thorup sogn,
+ o.1618 i Skjelsgård, Thorup Holme.
Gift med
409: Karen Nielsdatter:
Nævnt 1653 i Hannæs Birks tingbog.
410: Niels Christensen Dybdal:
Selvejer i Dybdal, Sejerslev på Mors 1614-1616, herefter selvejer i Thorup Holme.
+ o.1650 i Skelsgård, Thorup Holme, Vester Thorup sogn.
Gift med
411: Kirsten Jensdatter:
+ o.1662 i Thorup Holme.
414: Oluf Christensen:
Fæster på gården i Thorup Holme under Ålborghus, nævnt 1610-1617.
+ o.1617 i Thorup Holme.
Gift med NN, som blev gift med eftermanden Mads Jensen, som døde o.1653.
420 = 1446: Hemming Hemmingsen:
Tømmermand og gårdfæster i Busene, Magleby sogn på gård nr.11.
* o.1602,
+ 15-8-1656 i Busene, Magleby sogn.
Gift med
421 = 1447: Anne Jeppesdatter:
* i Busene,
+ 5-12-1646 i Busene, Magleby sogn.
Børn: efter mandtallet i 1645:
a: Buold / Bodil: se nr.723.
b: Ellen: * o.1629, + 28-9-1677, gift med Lars Hansen Aagesen, Stubberup.
Igennem dette ægtepar er vi i familie både med forfatterne Thit og
Johannes V. Jensen samt salmedigteren B. S. Ingemann (Carl Langholz:
Anetavler for berømte danskere 1. s.260 og 449).
c: Hemming: * o.1633, + 13-9-1710. Fæstebonde i Mandemarke. Se nr. 210.
d: Marcus: * o.1736, + 29-12-1713. Fæstebonde i Magleby.
e: Mette: * o.1641.
f: Karen: * o.1644.
g: Anna: * o.1645, + 9-6-1653.
h: Johanne: * 1646, + 21-2-1647.
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Han gift 2. i Magleby 20-10-1650 med
Mette Jensdatter:
+ 12-8-1656 i Busene.
Børn:
i: Birgitte: * 21-9-1651
j: Anna: * 11-9-1653.
422 = 1444: Jeppe Hald:
Fæstebonde i Mandemarke, Magleby sogn.
+ 19-1-1660 i Mandemarke.
Gift med
423 = 1444: Anne:
+ 1-1-1660 i Mandemarke.
Børn: til dels efter mandtallet i 1645:
a: Peder: * o.1625, + 1-3-1656. Måneden inden døde både hans fars karl og pige.
b: Margrethe: * o.1627, se nr. 211.
c: Laurids: * o.1628, se nr. 722.
d: Ingeborg: * o.1635, gift med Hans Jensen i Stubberup (1633-1656).
I skattemandtallet 1657 havde han 8 heste, køer og ungkreaturer samt 18 svin, får og
lam samt betalte 5 mark 2 skilling i årligt landgilde.
424 = 436: Jens Skov: kaldet ”Halte Jens Skov”:
+ efter 1691, men ikke fundet i kirkebogen 1691-1708.
Fæstebonde i Udby, nævnt i skatteregnskaberne 1648 og frem.
Gift med
425 = 437: N.N.
* o.1621,
+ 15-3-1691 i Udby, 70 år 9 dage gammel. Ringet med 2 klokker og ligprædiken.
Børn:
a: Peder: se nr.218.
b: Laurids: se nr.212.
c: Jørgen: * 23-2-1662, + 7-4-1734 i Udby. Fæstebonde.
d: Hans: gift i Stege 22-5-1701 med Anne Hansdatter i Tjørnemarke.
Ekstraskatteregnskaberne 1678: 2 heste, 2 hopper, 1 fole, 3 køer, 1 ungnød, 1 kalv,
7 får + 8 lam, 2 svin.
426 = 138 = 650: Christen Hansen:
Fæstebonde i Udby.
Gift i Borre 10-10-1660 med
427 = 139 = 651: Karen Mortensdatter.
430: Jens Nielsen:
Fæstebonde i Udby på gård nr.21.
* o.1619,
+ 11-11-1695 i Udby, Stege sogn, 76 år 5 mdr gl., ringet med alle tre klokker,
prædiket af provsten.
Gift med
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431: N.N.
Hendes død er undersøgt mellem 1685 og 1709, men er ikke fundet. Ifølge de Plessenske erstatninger er hun død før 1709.
Barn: (ifølge de Plessenske erstatninger):
a: Maren: se nr. 215.
440: Henrik Pedersen:
Fæstebonde i Sømarke, Magleby sogn. Fæster på gård nr.1.
* o.1621 i Ålebæk, Borre sogn, 24 år i mandtallet 1645,
+ 24-5-1656 i Sømarke.
Gift 1.i Magleby 28-11-1647 med
Anne Lauridsdatter:
+ 10-1-1648 i Sømarke.
Gift 2.i Borre 30-7-1648 med
441: Maren Pedersdatter Gråtte:
* o.1624-27 i Ålebæk, Borre sogn, 18 år gammel i matriklen 1645,
+ 8-10-1698 i Sømarke, 74 år gammel.
Børn:
a: Peder: * 27-3-1650, + 11-11-1655.
b: Maren: * 1-2-1652, + ung.
c: Hans: * 18-12-1653. Fæstebonde i Keldbylille.
d: Peder: * 16-12-1655. Se nr. 220.
Hun gift 2. i Magleby 21-9-1656 med Laurs Jensen, Sømarke. Fæster på gård nr.1.
Børn: ifølge de Plessenske erstatninger:
a: Jens: fæstebonde i Sømarke på gård nr.5.
b: Henrick: fæstebonde i Sømarke på gård nr.1.
c: Hans: fæstebonde i Stubberup.
d: Maren: gift med Niels Hansen i Budsemarke på gård nr.21.
e: Kirsten: gift med Saxe Svendsen i Sømarke på gård nr.13.
I skattemandtallet 1657 havde han 6 heste, køer og ungkreaturer og 11 svin, får og
lam samt betalte 3 mark 11 skilling i årlig fæsteafgift.
442: Laurids Hansen Væver:
Fæstebonde i Mandemarke,
+ 4-4-1680 i Mandemarke.
Gift i Magleby 3-10-1647 med
443: Eline Hemmingsdatter.
Børn:
a: Villum: * 8-11-1648, +19-12-1654.
b: Jens: * 1650, + 6-1-1650.
c: Margrethe: * 5-2-1651, + 27-2-1651.
d: Margrethe: * 10-2-1652, + 18-7-1653.
d: Eline: * 27-3-1653, + 20-8-1654.
f: Jens: * 27-3-1654.
g: Villum: * 20-1-1656.
h: Eline: * 9-8-1657.
i: Karen: * 20-2-1659, se nr. 221.
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I skattemandtallet 1657 havde han 7 heste, køer og ungkreaturer og 17 svin, får og
lam samt betalte 4 mark 9 skilling i årligt landgilde.
452: Peder Olufsen Klant:
Fæstebonde i Koster, nævnt i regnskaberne 1635-1674.
+ 28-10-1679 i Koster. Begravet i fattig jord.
Gift med
453: Magdalene Andersdatter:
+ 14-7-1664 i Koster.
Børn: efter mandtallet i 1645:
a: Bodil: * o.1629.
b: Mette: * o.1631.
c: Anders: * o.1637, se nr. 226.
d: Niels: * o.1645.
Gift 2.i Stege 2-9-1666 med
Sidsel Jørgensdatter:
+ 24-11-1672 i Koster, betalt 28 skl. til kirken.
I skattemandtallet 1657 havde han 6 heste, køer og ungkreaturer og 14 svin, får og
lam samt betalte 3 mark 14 skilling i årligt landgilde.
454: Henrik Pedersen:
Fæstebonde i Vollerup, Fanefjord sogn,
+ før 1644.
Gift med
455: Anne Michelsdatter:
+ o.1660 i Koster.
Børn:
a: Anne: * o.1638, + 18-11-1724 i Koster, 86 år gammel. Gift med fæstebonde
Christen Rasmussen på gård nr.5 i Koster.
b: Karen: + 1709, gift med gårdfæster Anders Klant i Koster, se nr. 227.
c: Peder: * o.1643, + 24-3-1703 i Koster 60 år gammel. Gårdfæster på gård nr.3.
Se under nr. 465.
Hun gift 2. med Jørgen Jepsen i Koster, se nr.268.
464: Jens Pedersen:
Fæster af Søgård i Æbelnæs fra før 1629.
+ o.1660, hvor hans kone benævnes enke på Søgård. Sikkert død i forbindelse med
kampene på Dame Mader mod den svenske hær.
Gift med
465: Lutzie Lauridsdatter:
* o.1612,
+ 14-2-1699 i Koster, Stege sogn, 87 år gammel.
Børn: bl.a. efter mandtallet i 1645 og de Plessenske erstatninger:
a: Kierstine: * o.1637, + 1701, gift med Mads Hansen, Vindebæk, Fanefjord sogn.
b: Margrethe: * o.1640.
c: Laurids: * o.1644, se nr. 232.
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d: Sidsel: * o.1650, + 22-2-1721, 71 år gammel, gift 1 med Laurids Madsen på
gård nr.4 i Koster, gift 2.med Jeppe Christensen, efterfølger på gård nr.4, søn af
454a på gård nr.5 i Koster, + 12-7-1731, 64 år minus 2 mdr. 3 uger 5 dage.
Den 9-11-1658 fik ritmester Jacob Danefærd Søgård i fæste, og Jens Pedersen skulle
årligt betale ham 30 skilling og 3 tønder havre samt 5 skilling af et vænge. Gårdens
hartkorn var på 2-4-3-0.
Hun gift 2. i Stege 31-3-1661 med Peder Henriksen i Koster, søn af nr.454 og 455,
død 24-6-1703 i Koster, 60 år gl.
I 1664 var hans alhus ved magt efter Svenskekrigen, dog manglede der loft over
ildstedet, som blev sat op for 3 daler, og i ladehuset var der ødelagt 6 fag (væggerum), som blev repareret for 30 daler.
Kaldes i skattemandtallet 1699 for fattiglem og en blind stakkel. Han kaldes ”Søgaard” ved begravelsen, og det tyder på, at han først fæstede Søgård og derefter gård
nr.3 i Koster. Da der ingen børn var i hans ægteskab, var det hans søskende og hans
kones børn, der skulle arve den Plessenske erstatning, og opgørelsen herover er meget omhyggelig ført.
476 = 340: Christen Hansen Skade:
Fæstebonde i Bidsinge.
Gift med
477 = 341: Karen Pedersdatter.
478 = 132 = 342 = 366: Svend Lauridsen:
Fæstebonde i Keldbylille.
Gift med
479 = 133 = 343 = 367: Agnete.

6 x Tip-oldeforældre
534: Hemming Seye:
Gårdfæster i Budsemarke fra 1610, herredsfoged over Møns østre herred..
+ 7-4-1647 i Budsemarke, Magleby sogn.
Gift med
535: Kirstine:
* o.1577,
+ 30-5-1662 i Budsemarke, 85 år gammel.
I kirkebogen skrev præsten ved hendes begravelse: ” Gud havde givet hende den
nåde, at hun havde set 60 af sine børn og børnebørn og 38 af sine børnebørns børn”.
Børn:
a: Kirstine: se nr. 267.
b: Karen: + før 1645. Gift med Jens Willumsen, Ullemarke, Keldby sogn.
c: Eline: + 15-5-1695 i Fanefjord, gift med Carsten Peitersen, Skovhuse, Stege
sogn.
d: Oluf: * o.1615, + 3-2-1701, bosat i Stege og sidst i Mandemarke.
e: Hans: + før 1645. Hans søn, Hans Hansen 3 år, er hos farforældrene i 1645.
f: Niels: * o.1621, + 6-6-1656. Fæstebonde i Budsemarke.
g: Jørgen: * o.1626, + 2-8-1693, selvejer på faderens gård, herredsfoged efter
faderen.
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650 = 138 = 426: Christen Hansen:
Fæstebonde i Udby.
Gift 1. med
651 = 139a: Sidse Mortensdatter.
652: Morten Clausen:
Fæstebonde i Bidsinge 1617-1657.
Gift med
653: Anna Nielsdatter.
Børn: ifølge mandtallet i 1645:
a: Jens: * o.1628, se nr. 326.
b: Rasmus: * o.1632.
c: Hans: * o.1635.
d: Laurids: * o.1638.
e: Johanne: * o.1640.
f: Bodil: * o.1644.
I skattemandtallet 1657 har han 12 heste, køer og ungkreaturer og 21 svin, får og lam
samt betalte 1 Rdl 1 mark 5 skilling i årligt landgilde.
656: Morten Mikkelsen:
Fæstebonde i Frenderup, Stege sogn.
Gift med
657: Maren Clemmensen.
Børn: ifølge mandtallet i 1645:
a: Clemmen: * o.1627.
b: Lisbeth: * o.1632.
664: Hans Jensen: kaldet ”Gamle”:
Fæstebonde i Østermarke, Elmelunde sogn, på gård 12.
666: Christen Nielsen Raae:
Fæstebonde på Store Ouregård fra før 1610.
* o.1570 på Store Ouregård, Elmelunde sogn,
+ 7-2-1640 samme sted, alder ikke oplyst.
Gift med
667: Bodil:
+ 21-1-1644 på Store Ouregård, Elmelunde sogn.
Børn:
a: Niels Christensen Raae:
Fæstebonde på Store Ouregård.
* o.1602,
+ 1-3-1683 på Store Ouregård, 81 år gammel.
Gift med Karen Hansdatter: + 19-2-1683, 6? år gammel.
I skattemandtallet 1657 havde han 16 heste, køer og ungkreaturer og 37
svin, får og lam samt 7 bistokke og betalte 1 Rdl 3 mark 10 skilling i årligt
landgilde.
b: Karen Christensdatter Raae: se nr.333.
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678 = 950: Hans Hansen:
Fæstebonde i Æbelnæs, Stege sogn ifølge skattemandtallet 3-6-1645.
Gift med
679 = 951: Thyrre Hansdatter.
Børn: ifølge skattemandtallet i 1645:
a: Bodil: * o.1635, se nr. 339 og 475.
b: Maren: * o.1638.
c: Jens: * o.1640,
d: Anne: * o.1643.
e: Hans: * maj 1645.
720: Jeppe Jespersen:
Fæstebonde i Tostrup.
* o.1633 i Tostrup, Keldby sogn, 12 år i mandtallet 1645.
+ før 1685 i Tostrup. Begravet i Keldby kirke.
Gift med
721: Karen Brun:
+ 20-1-1691 i Tostrup.”Lagt i kirken hos sin forrige mand”.
Gift 2. med Svend Jensen, fæstebonde i Tostrup.
Jeppe Jespersen nævnes i skatteregnskabet 1654, og i skattemandtallet 1657 havde
han 14 heste, køer og ungkreaturer og 32 svin, får og lam samt betalte 1 Rdl 3 mark i
årligt landgilde.
Jeppe Jespersen kom nogenlunde gennem Svenskekrigen 1657-1660, hans gård blev
ikke ødelagt, og i 1661 havde han 4 heste og 3 køer i behold og havde også sået en
smule korn.
722: Laurids Jepsen Hald:
Fæstebonde først på formandens gård i Mandemarke og fra o.1668 fæstebonde i
Budsemarke på gård nr.1 til 1695. Tredingsfoged.
* o.1629 i Mandemarke, Magleby sogn,
+ 14-4-1712 i Budsemarke, Magleby sogn, 83 år gammel.
Gift i Magleby 29-6-1656 med
723: Buold Hemmingsdatter:
* o.1626 i Budsene, Magleby sogn,
+ 10-6-1700 i Budsemarke, 74 år gammel.
Børn:
a: Laurids: * 3-6-1657.
b: Anne: * 12-2-1660, se nr. 361.
c: Hemming: * 3-12-1662.
d: Ingeborg: * 20-9-1665.
e: Jeppe: * 14-2-1669.
Hun gift 1. i Magleby 11-3-1649 med
Laurids Rasmussen Samsing, + 15-4-1656 i Mandemarke, fæstebonde.
Børn:
a: Anne: * 6-1-1650, + 23-3-1650.
b: Hemming: * 1-1-1651, + 7-4-1656.
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c: Anne: * 9-3-1653, + 24-6-1658.
d: Jørgen: * 29-11-1654, + 15-4-1656.
I skattemandtallet 1657 havde han 10 heste, køer og ungkvæg, 21 svin, får og lam
samt 7 bistokke og betalte 1 Rdl 1 mark 10 skilling i årligt landgilde.
Laurids Hald kom nogenlunde gennem Svenskekrigen 1657-60. I 1661 var hans gård
i orden, og han havde 4 heste og 2 køer i behold.
Kirkebogen viser, at der i disse år var store udbrud af sygdomme blandt børnene og
de unge folk i Magleby sogn, det kan have været børnekopper eller lungeinfektioner,
noget, vi ikke spekulerer på i dag, men som dengang bortrev en mængde børn og
unge, således også i denne familie.
I klagesagen over general Plessen er der i dokument 143 en længere redegørelse fra
Laurids Hald i maj 1697: Budsemarke mændene blev sat til at bjærge femten møllesten fra et forlist skib, som var strandet ved kysten ud for Budsemarke. De var af ridefogden lovet en ”billig bjergeløn” på 17 rdl 2 mark, og derfor havde de med stort
besvær og tab af en hest hentet stenene på havets bund på ti tommer vand. De brugte
deres heste til at trække stenene på land, og de var 12 mand om at bjerge stenene.
Desuden blev samtlige Maglebys sognemænd udskrevet til at ophugge Kongelig Majestæts skib ”Sækkepibe”, som var strandet ved Klinten, og køre det ophuggede tømmer til ridefogden i Stege uden at få noget for det. Alt jern, som fandtes på skibet af
stort og småt, som søm og bolte, skulle ridefogdens tjenere have. Foruden bønderne
var der indkaldt en tømmermand, der skulle sørge for, at tømmeret tog så lidt skade,
som muligt, så det kunne bruges igen. Laurids Hald og Anders Beckmand havde det
daglige opsyn med arbejdet, og ridefogdens tjenere undersøgte bøndernes lommer,
så de intet kunne fjerne af søm og bolte.
Laurids Hald har underskrevet dette med sit bomærke, to omvendte ”L”, det venstre
spejlvendt over kors:

724: Niels Lauridsen:
Fæstebonde i Sømarke fra 1660, tidligere opholdssted ukendt. Men han er sikkert
kommet til Sømarke efter de mange dødsfald i sognet i 1656.
* o.1613,
+ 11-3-1704 i Sømarke, Magleby sogn, 90 år 4 måneder gammel.
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Gift 1.med
725: N.N: (Bodil ?):
+ 20-11-1669 i Sømarke, navn og alder er ikke nævnt.
Børn: ifølge de Plessenske erstatninger:
a: Laurids: fæstebonde på gård nr.5 i Sømarke, se nr. 362.
b: Bodil: gift med Peder Hjort i Mandemarke på gård nr.10, borte fra Møn i 1708.
Begge søskende får en datter døbt Bodil i 1677, så det kan være deres moders navn.
Niels Lauridsen blev igen gift i Magleby 24-1-1670 med
Mette Pedersdatter: som er nævnt i skattemandtal1678.
+ 13-5-1692 i Sømarke, 75 år gammel.
I regnskaberne 1660 er hans gård ganske øde og ubesået, hvorfor der ikke blev svaret
landgilde dette år. I 1664 var alhuset ved magt, en lade var ødelagt, således at der
skulle repareres 13 spænd (fag) for 65 daler.
I skattemandtallet 1678 har han karl og pige, og besætningen bestod af 2 heste, 3
hopper og 1 føl, 4 køer, i ung nød og 1 kalv, 8 får og lam og 2 svin.
I skattemandtallet 1699 siges det: ”Niels Lauridsen, som ingen hustru haver, som er
på det 86.sindstyvende år, svag til alt arbejde, udygtig, har afstået alting til Jens
Lauridsen og hos samme i fattige vilkår sig opholde”. Senere tilføjet ”som også har
brok”, og da han døde, benævntes han forrige kirkeværge (til Magleby kirke).
726: Oluf Jørgensen:
Fæstebonde i Stubberup på gård nr.6.
* o.1634 i Mandemarke,
+ 2-4-1688 i Stubberup, Magleby sogn, 54 år gammel.
Gift i Magleby 1-6-1656 med
727: Karen Pedersdatter (Karen Åges):
* o.1614,
+ 13-11-1686 i Stubberup, 72 år gammel.
Barn:
a: Anne: * 14-3-1656, se nr.363.
Hun var gift 1. med Jens Ågesen, Stubberup, + 7-11-1655.
Børn:
a: Oluf: * o.1640, 5 år efter mandtallet 1645, + 15-2-1647.
b: Karen: * o.1642, 2 år gammel i 1645,+13-12-1713 i Budsemarke, gift med Niels
Jørgensen, gård nr.9.
c: Mette: * o.1644, ½ år gammel i 1645.
d: Anne: * 12-9-1647, + 23-12-1655.
e: Hans: * 3-3-1650.
f: Peder: * 12-9-1652, fæstebonde i Budsemarke på gård nr.10.
g: Joen: * 21-1-1655, + 2-2-1655, tvilling.
h: Kirstine: * 21-1-1655, + 25-1-1655, tvilling.
i: Kirstine: * 2-3-1656.
Oluf Jørgensen er nævnt på gård nr.6 i kvægskattelisten 1657 og sidste gang i
Matriklen 1688. Hartkornet: 4-5-1-0. Hans kone kaldes ofte ”Karen Aages”, f.eks.
da hun stod fadder i Magleby i 1672 og 1674.
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I skattemandtallet 1657 havde han 8 heste, køer og ungkreaturer og 18 svin, får og
lam samt betalte 5 mark 2 skilling i årligt landgilde.
Svenskekrigen var ikke helt så alvorlig i dette område, som i egnen syd for Stege, så
hans gård var ikke ødelagt, og han havde 3 heste og 1 ko i behold i 1661.
732 = 264: Laurids Olufsen Stub:
Fæstebonde i Keldbylille.
Gift med
733 = 265: Agnete.
816: Christen Kold:
Selvejergårdmand i Vester Thorup o.1538-1568, herredsfoged i Hanherred.
842: Jeppe Tømmermand:
+ før 1645 i Budsene, Magleby sogn.
Gift med
843: Johanne:
+ 18-8-1658 i Mandemarke, Magleby sogn, i mandtallet 1645 er hun i huset hos
datteren og svigersønnen nr.420 og 421, hun døde antagelig hos et barnebarn i Mandemarke.
880: Peder Hansen Skrædder:
Fæstebonde i Ålebæk, Borre sogn, kirkeværge.
* o.1603,
+ 23-7-1677 i Ålebæk.
Gift 1. med
881: N.N.
+ før 1645 i Ålebæk.
Børn: ifølge mandtallet 1645:
a: Hendrik: * o.1621, se nr. 440.
b: Anna: * o.1627.
c: Jens: * o.1628.
d: Peder: * o.1632.
Gift 2. før 1645 med
Maren Pedersdatter:
+ 3-10-1650 i Ålebæk, 63 år gammel. Nævnt som kone i mandtallet 1645.
Gift 3. i Borre 3-10-1651 med
Sidse / Citsel Jep Jydens:
+ 12-2-1670 i Ålebæk, 76 år gammel.
882: Peder Lauridsen Gråtte:
Fæstebonde i Ålebæk.
* o.1587,
+ 27-12-1659 i Ålebæk, Borre sogn, 72 år gammel..
Gift med
883: Hylleborg Caspersdatter:
* o.1593,
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+ 24-12-1659 i Ålebæk, 66 år gammel.
Børn: ifølge skattemandtallet 1645:
a: Anne: * o.1617. Gift 1646 med Henrik Henriksen, Borre.
b: Hans: * o.1619, + 29-5-1659, begravet 8-6, skudt af svenskerne sammen med tre
andre mænd fra sognet i slaget ved Damme Mader, fæstebonde i Sømarke.
c: Jens: * o.1623. Fæstebonde i Borre.
d: Maren: * o.1627, se nr.441.
e: Casper: * o.1630, + 11-7-1688, fæstebonde i Ålebæk.
Igennem hans efterkommere er vi i familie med forfatterne Thit og
Johannes V. Jensen. (Carl Langholz: Anetavler for berømte danskere,
1.samling s.260).
f: Thyre: * o.1631. Gift 1655 med Niels Rasmussen, Borre.
g: Laurids: * o.1635.
Præsten i Borre skrev ved nytårstid 1660: ” Dette Aar uddrog de Svenske fra os af
Lande ved St.Hansdags Tider, og erfterlod sig til os stor Hunger med Sot og Siugdom, som foraarsagede at mange af Indbyggerne døde dette Aar”.
904: Oluf Klant:
Fæstebonde i Koster, nævnt i ekstraskatteregnskabet 1596.
Børn:
a: Niels: nævnt i Koster 1620-1635.
b: Peder: se nr. 452.
956 = 264
957 = 265
958 = 266
959 = 267

7 x Tip-oldeforældre:
1332: Niels Raae:
Fæstegårdmand på Ouregård i Elmelunde sogn, nævnt 1580 og 1596.
Gården gik fra Arild Urup i Skåne til kronen i 1580, og hans landgilde opgives da til:
6 Mark, 1 lam samt husbondhold.
Der kunne sås 7 tønder byg årligt og høstes 7-8 læs hø i engen.
Børn:
a: Christen: se nr.666.
b: Kirsten Raae: + 25-3-1632 på Ouregård, Elmelunde sogn.
1440: Jesper Nielsen:
Gårdfæster i Tostrup, Keldby sogn, indtil 1650. 60 år ifølge matriklen 1645.
Gift med
1441: Anne: 56 år ifølge matriklen 1645.
Børn: ifølge mandtallet i 1645:
a: Lasse: * o.1625.
b: Bodil: * o.1628.
c: Jeppe: * o.1633, se nr. 720.
d: Mads: * o. 1636.
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e: Maren: * o.1639.
1444 = 422: Jeppe Hald:
Fæstebonde i Mandemarke.
Gift med
1445 = 423: Anne.
1446 = 420: Hemming Hemmingsen:
Fæstebonde i Budsene.
Gift med
1447 = 421: Anne Jeppesdatter.
1452: Jørgen Olufsen
Fæstebonde i Mandemarke,
+ 3-5-1652 i Mandemarke,
Gift med
1453: Anne Nielsdatter:
+ 28-1-1654 i Mandemarke, Magleby sogn.
Hun gift 2.i Magleby 10-10-1652 med Hans Jensen, Mandemarke

8 x Tip-oldeforældre:
2894 = 842: Jeppe Tømmermand:
Fæstebonde i Busene.
Gift med
2895 = 843: Johanne.

* : efter 1814 = fødselsdato, før 1814 = som regel dåbsdato
+ : efter 1814 = dødsdato, før 1814 = som regel begravelsesdato
For at komme fra en person til vedkommendes forældre ganges personens
nummer med 2, derved fremkommer faderens nummer og lægges 1 til dette nummer,
fremkommer moderens nummer.
Johannes J. Lund
Spjald, 2013-2020.
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