SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra

Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Johannes Pedersen

Af
Søstrup sogns
historie

Johannes Pedersen

Af
Søstrup sogns
historie
Bind I: Søstrup sogn og by
Holløse by

1991

Udgivet af:

Lokalhistorisk Forening for Jernløse Kommune
Grafisk tilrettelæggelse: Søren Løth

Tryk: Eget tryk
September 1991
ISBN 87-7349-155-1

Bind I
Kilder til denne bog om Søstrup sogn
Søstrup sogn og by i ældre tid
Søstrup kirke
Præsteembedet og præster
Degneembedet og degne, øvrige
kirkelige embeder
Skoler og skoleholdere
Friskolen
Gårdmænd, husmænd og indsiddere,

5
7
8
17

25
29
37

46
Søstrup by
Matrikelkort og matrikelfortegnelse
Landsbyens ejere og gårde
Ejendommene i matrikelnummerorden
Søstrup sogn i nyere tid
Søstrup Forsamlingshus
Søstrup Missionshus
Andelsforeninger i Søstrup, forretninger
og værksteder
Holløse by,
de ejendomme der hører til Søstrup sogn
Matrikelkort og matrikelfortegnelse
Søstruppræsten og de tillagte gårde
fra Holløse
Ejendommene i matrikelnummerorden

53
57
59
188
190
193

196

209

212
214

Kilder til denne
bog om Søstrup sogn
og sognets beboere i
henved 200 år
1. Søstrup sogns kirkebøger og folketællingslister.
2. De omkringliggende godsers fæsteprotokoller "Løvenborg", Holbæk Slots Ladegaard" under "Eriksholm"
samt "Søgaard" under "Tølløsegaard".
'Toftholm", der førhen hed "St.Mørkegaard" og "Bistrup"
ved Roskilde ejede gårde her i sognet.
3. Foreningsprotokoller fra sognetz som nu er opbevaret i
arkivet i Nr.Jernløse.
Forskelllige i og omkring Jemløse Lokalhistoriske Fore
ning har bidraget med oplysninger af forskellig art: Klar
skov Nielsen, Ejner Larsen, Sigrid Nielsen, Lis Larsen og
Johs.Jensen.
En del har jeg lyttet mig til, når gamle mennesker fortalte,
her tænker jeg nærmest på Kristen Hansen, der boede på
Matr.nr.lo Sasserup og endelig har jeg selv oplevet en del af
det, der er fortalt i bogen.
I min beskrivelse af de enkelte familier er brugt megen
plads til barnedåb og folketællinger. Deltagerbeskrivelsen
ved barnedåb fortæller så meget om hjemmets omgangs
kreds i landsbyen, om sammenholdet mellem gårde og
huse, men også om tilknytning til mennesker i sognene
omkring.
Folketællingerne der med og efter 1845 foruden alder også
har fødesognet med. I en sådan række personer, hvor
aftægtsfolk, inderster, plejebørn og tjenestefolk foruden
den egentlige familie far, mor og børn er nævnt, er mange
oplysninger, der ved sammenhold med andre tegner et
godt billede af landsbyens liv.
Hvor det ikke har været muligt at få gamle billeder, er der
taget nye, dog har enkelte ejendomme forandret sig så
meget, at der ikke er noget billede.
Jørgen Nielsen, Holløse opfordrede mig stærkt til at begyn
de dette arbejde og har inspireret mig flittigt, medens det
har stået på - det har arkivleder Peter Korsgaard også.
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Merete Løvgren, Borup har hjulpet mig meget ved at ren
skrive på maskine og fotokopiere samt ved at gøre op
mærksom på mangler af forskellig art.
Jeg er den kreds af hjælpere stor tak skyldig.
Håber, at der er nogen, der kan få glæde af at læse i den og
måske finde oplysninger om derqs slægt.
Bogen er hovedsagelig blevet til i årene 1980-1988, selvom
dele af den er begyndt tidligere.
2.5.1988.
Johs.Pedersen, Sasserup. Matr.nr. 2a
Følgende institutioner og enkeltpersoner har bidraget med
økonomisk støtte til bogen: Højskoleforeningen for Hol
bæk og Omegn, Sparekassen Nordvestsjælland Holbæk,
Andelsbanken (Unibank) samt Anja Nielsen, Gislinge.

Illustration af Johannes Pedersen og hustru
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Søstrup sogn og by
i ældre tid
Et sogn er i historisk tid et afgrænset område, der søger og
hører til en fælles kirke.
Søstrup Sogn var i 1567 annex til Sdr.Jemløse, et forhold
som formentlig er af gammel dato, og som stadig nu i 1988
er gældende.
Erhvervede en upriviligeret mand en kirke, gik retten til at
kalde præst følgelig over til kongen. Priviligeret var gods
ejerne, og det var som regel dem, der besad tienderetten.
Efterfølgende afskrift af Søstrup kirkebog viser et eksempel
på at en sådan upriviligeret mand har ejet Søstrup kirke
eller retten til kirketiende. 11667 er det borger og handels
mand Hans Bertelsen i Holbæk, der er tiendeejer.
Afskrift: Anno 1667, den 22.december, som indfandt sig
fjerde advents søndag , blev udlagt i Søstrup kirke på
alteret, baldyret alterklæde, af den gode velædle Hans
Bertelsen, borger og handelsmand i Holbæk, som og af de
tvende dannemænd, som er kirkeværger Niels Michelsen
og Anders Michelsen boende i Ilngtved på deres egen
bekostning.
Skulde igen rigeligen det belønnes Jer i verdens og guds
rige.
Sdr.Jemløse Præstegård
Søndag, den 22.december 1667.
Rasmus Pedersen.
1694 solgte oberst Mathias Nomsen patronatsietten til eje
ren af "Knapstrup", Eleonora Marie Sehested, enke efter
Frederik Baron Wittinghof til Schelenborg.
Kirken har siden da fulgt de skiftende ejere af Knapstrup
indtil den l.juli 1909 overgik til selveje.
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Søstrup kirke o. 1900

Søstrup kirke
Pastor Jørgen Reingaard, der var præst her i sognet fra 1804
til 1834, har i sine sidste år skrevet en meget detaljeret
beretning om kirke og kirkegård, som de var på det tids
punkt.
Denne beretning følger her.
Denne bygning, som er beliggende et stykke udenfor byen
af samme navn, paa en temelig stejl banke paa marken.
Kirken er kun lille og uagtet den ligger højt, meget fugtig,
men det hidrører vel fra murene for det meste ere kamp
jordsten, skønt for mange aar siden forsynet med nye træsprodsede vinduer falder den dog mørk og disse ere næsten
allerede opraadnede. Kirken selv have kun paa syndre side
2 smaa fag vinduer, et i koret det andet i kirken selv, mellem
koret og vaabenhuset. I taamenden et blyevindue og paa
nordsiden et lille smalt træsprodset vindue. Taamet forsy
net med kame i øst og vest, dette som hele bygningen belagt
med tegl, forhen opgangen der til af en muret vindeltrappe
som i Sdr.Jemløse, men nedtaget i aaret 1812, da den var en
deel forfalden, i dens sted oprejstes en egetræstrappe,svært
tømmer, trin paanaglede med spiger og to rækværker, dog
for indgangen ingen døre. I taametselv hænger 2 gode smaa
klokker, paa den ene staar: me furit Frederik Holstmann
Havnil Anno 1725 omkring midten: Til Guds Ære haver Fru
Baronesse Wittinghoff ladet denne klokke omstøbe 1725.
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Paa den anden staar midt paa: Borgkardus Gelgeter me
furit Verbum Domini in ætemem 1595.
Indvendig i kirken er koret ikkun lille og snevert og lidt
højere end den øvrige kirke, i dette staar alteret paa sit bord,
hvori ingen relikvier eller spor dertil. Altertavlen har 4 udstaaende piller, uden nogen anden zirat eller indskrivt end
blot indstiftelsesordene i midterste fals. Paa bordet er alter

ne klæde med gule frønser. Alterets forplads omgivet med
jemrækværk, prydet med messinghoveder, paa 2 steder
kan dette lukkes op og i. Knæfaldet 1829 beklædt med
læder, paa alterbordet staar et par temmelig store messing
lysestager uden nogen mærke eller indskrift.
Det fortjener at agtes: Altertavlen her og i Sdr.Jæmløse
synes at have havt een mester deri de have en paafaldende
lighed med pillerne og felterne, paa det nær, Søstrup alter
tavle baade er mindre, mere simpel og ikke saa udstafferet
med billedhuggerarbejde som Sdr. Jæmløse. Koret selv
ikkun lille, paa syndre væg degnens stol og ved nordre væg
opgangen til prædikestolen. Denne strækker sig lig et pul
pitur tvers over kirken og midt over gangen bøjer den noget
ud, som er den egentlige prædikestol. Forsiden mod kirken
paa det hele pulpitur er malet med en del stygge billeder,
som skulle forestille dyder. Over prædikestolen er en sim
pel himmel, som blot haver kamistrøgne kanter, samt ind
vendig i midten en udhugget paanaglet trædue. I kirken
findes paa de øverste fruentimmerstole udhugget 1597
Jørgen Gregersen og Niels Henriksen K.V. 1575, paa nogle
af de bagerste opstandere. Brædder i de nederste fruentim
merstole en levning af en udhugget inskrivft uden mening,
da den dels er forblandet, dels borte. Indholdet synes af
brudstykkeme at have været bibels. Paa samme nordre
væg over sakrastidøren hænger et i alle henseender usel
krucifiks, Christus paa korset. Paa samme væg noget lave
re, en ottekantet sortmalet trætavle, hvorpaa med gule
bogstaver er malet:" Herunder disse stene, hviler mit lege
me og bene, Gud mig sin naade betee, foruden al skyld og
brøde, min stiffader stak mig til døde, som I monne høre og
se, i fejreste aar og dage, han livet af mig monne tage, o ve
o jamer! o mord! stor synd han deri gjorde, han mig saa
ynkelig myrde, og lagde mig saa i jorden, Lorento mit navn
monne være, i Kjøge opfødt med ære, Rasmus Murmester
Fader min, nu hviler mit legem i muld, jeg nu hos Guds
engle hulde i evig glæde er, nu har jeg evig glæde, stiffader
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I maa vel græde, Gud jer synden forlade, han give os af sin
naade, at vi tilsammen baade kan finde i hemerig glæde.
Denne ulykke skete der man skrev aar anno 1689 den 27.
januar udi Sasserup, denne unge karls aar ög alder var 26
og 5 maaneder." Nedenunder malet et vaterpas med lod
snoren.
Alt som om denne tildragelse findes tilført Søstrup ældste
kirkebog af Jacob Lund er følgende: 1689 den 3kseptember
blev Lorents Rasmussen Murmester begravet, som blev
ihjelstukket af sin stiffader, var 25 aar gammel.
Daaben er i vestre ende nederst i kirkens taamende, foden
en stor rundhugget kampsten i hvis udhulede overdel staar
et stort flot messingfad, deri et mindre tinfad, begge uden
mærke eller sligt. Stolene paa begge sider, mandfolkenes
som fruentimmemes ere ordentlige med bagklædnings
række som foran døre. Fordum vieret brædegulv i stolene
i sakrastiet, som er paa nordre side, en udbygning lige
overfor og som vaabenhus, med dør til kirken og til kirkegaarden, her er lidet vindue paa østsiden, brædelovt og er
indrettet til skriftestol. Vaabenhuset paa syndre side er
lidet, har intet vindue, men 1829 er lagt lovt derover, ved de
fire kirkens døre, sakristiets to, som vaabenhusets to, findes
ikke mindste mærkværdige ved inderste eller yderste døre.
På fruentimmersiden findes en liden med jem beslagen
fattiges blok. Til alteret gives en god messeskjorte, en
gammel rød fløjls messehagel med sølvgalioner, bagpaa
Christus paa korset, hvorunder et dødningehoved, hvilen
de paa to korslagte ben, alt ophævet og med sølvtraad
udsyet arbejde og aarstallet 1694 delt saaledes at de to tal
staar den ene side og de to andre den anden side Christi
billede.
Søstrup kirke o. 1905
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Ringmuren rundt omkring kirkegaarden er opmuret, dels
af kamp, dels af mursten, mod vesten en hvælvet muret
indgangslaage med trin og stakitlaage, mod østen hvor en
muret hvælvet port og straks derved en ligedanne laage,
begge hvælvinger nedtagne, da de truede med fald, port
som laage stakitværk. Straks ved porten op mod nordre og
nordøstre ringmur findes tydelige spor af bygningsfunde
re, formodentlig den gamle kirkelade. Forhen været træer
paa kirkegaarden, de sidste faldne i de senere aaringer,
gamle folk har forsikret, i deres ungdom var der en stor del,
endog af frugttræer. Murværket inde i kirken er i someren
1817 meget smukt oppudset og malet, de store brede piller
indtil 1 alen over stolenes højde, foden lysegraa med en
mørk sort rand, det graa istænkt hvide kalkpletter, de brede
buer lysegule med en smal sort mørk rand, de inderste fire
smaa buer, som krydsende gennemskærer hinanden eller
vokse sammen oppe i hvælvingen, lyserøde, og under
hvælvingen hvor de samles eller overskærer hinanden en
blegrød stribe eller runddel, derpaa en bredere bleg gul,
hvori ere mørk sorterunde pletter anbragte, i koret same
maling, paa det nær et stykke nedad paa de smaa buer, hvor
de øverst samles er lysegul anstrøg paa hver med mørksort
løvværk, derover en stjerne og i selve samlingen en blegrød
skive, hvori en smuk afsadt mørkesort stjerne, udenom
skiven en sort rand, men yderlig gives en bleggul skive som
mørksort kramsværk og derpaa en blegrød rand. Den
brede pille eller bue op til koret, hvad som over prædikesto
len er synligt, marmorhvidt gul grund med sorte aarer.
Dette hele med de velafpudsede og hvidtede vægge giver
kirken et livfuldt udseende og hædrer mesteren murmester
Ott af St. Thomashuse ved Knabstrup.
Kirkegaarden opfyldt med mange synlige sten ovenfor
jorden, en stor del af disse i senere tider bortførte, dog
endnu mængde nok, nogle saa store de ikke uden spræng
ning kan henslæves, og i gravene er det ikke bedre, en del
komme vel op, men ogsaa her gives slige store, saa fast
ingen ordentlig grav kunne graves paa denne kirkegaard.
Søstrup kirkegaard er nu 1835 rendset for sten, planeret,
inddelt og beplantet af beboerne selv paa opfordring og
tilskyndelse af den værdige skolelærer Stenum og under
hans anviste og virksomme deltagelse.
1754 lod landsdommer von Bergen plante elmetræer, saavel paa Sdr.Jemløse som paa Søstrup kirkegaard rundt
omkring ved kirkegaardens mure, over 100, men de bleve
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ej passede med vanding og gik derfor ud. På Sdr.Jemløse
kirkegaard endnu 4re gamle træer.
En tilføjelse til Pastor Jørgen Reingaards beretning om
kirkemuren.
I kirkegårds muren mod syd, lige ud for kirkedøren findes
to fladbuede nicher, om hvilke der er forskellige opfattelser
hvad hensigt med dem angår. De er nu tilmuret i yderste
del af muren, men har sikkert været åbne helt igennem.
En slægt, der har været beboere af Søstrup sogns eneste
gård i Holløse, har valgt deres gravplads ud for disse huller
i muren. Det er mig betroet, at nogen i den slægt levede med
et syn, en opfattelse af kontakt med slægtens afdøde
medlemmer, og måske af den grund har valgt pladsen ud
for de åbne nicher i muren.
J.P.
Denne smukke kirkebygning (landsbyen og sognets var
tegn), som den står der højt hævet over landsbyen, vækker
til respekt og ærbødighed, men det, der gør den til kirke,
sker og er sket indenfor murene.
Det har formodentlig været en meget langsom overgang
fra hedenskab og overtro før almuen med interesse har
lyttet til kirkens budskab. Kristendommens forkyndelse og
forståelse har stået i forhold til munkes og præsters evne og
vilje til at oversætte og forklare bibelens ord for menighe
den. Det var først i 1550 der blev trykt og udgivet en dansk
oversættelse af biblen.
Så sent som efter 1645 hvor præsterne har været pligtige at
føre kirkebøger, kan man igennem præsternes beretning
om liv og død spore en forkyndelse, der er dømmende og
handler om straf både i livet og efter døden. Kærligheds
budskabet har ikke været anvendt.
Kirkebøgerne beretter om unge piger, der går i mosen, så
vidt man kan skønne, har de valgt den udvej fremfor udsigt
til bodsgang og offentlig skrifte i kirken.
Den enevældige Konge Chr.VI ville gøre noget for at kri
stendommen skulle få mere tag i almuen og indføre tvun
gen kirkegang og konfirmation, det var i 1736, men den
tvungne kirkegang ophørte allerede i 1746, da kongen var
død, hvorimod konfirmationen har holdt.
I dyb glæde og alvor er forældre i hundrede af år kommet
til kirken med deres børn, for at hjælpe dem til guds
velsignelse, og det gør de fleste stadig, ligesom også de
fleste bryllupper sker i kirken.
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Det er ikke mere dom og straf, der bliver forkyndt i vor
kirke, men ord om kærlighed, ord som meget gerne skulle
medvirke til at landsbyen kan være et livssted for menne
sker og deres børn.
Der er stadig landsbybøm, der drager ud herfra med erin
dringens styrke i sindet.
Kirkesyn og overgang til menighedsråd
Afskrift
Denne af to hundrede firsindstyve gennemdragne sider
bestående og med stiftamtets segl forsynede protokol,
autoriseres hermed i henhold til paragraf 2 i lov af 19.februar 1861 til kirkesynsbog for Søstrup Idrke i Merløse herred,
Holbæk amt.
København den 8.maj 1862
På stiftamtets og egne vegne
Simony.
Søstrup og Sdr.Jemløse menighedsråd ved syn over Søstrup kirke o. 1938

Denne gamle ærværdige bog, hvis første side er forsynet
med ovenstående, har siden været anvendt ved alle kirke
syn og bruges stadig nu, hvor vi skriver 1987.
I denne bog kan vi læse om de skiftende problemer og
afhjælpning af samme.
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Søstrup sd fra "Bjergd"o. 1900.

Familien Luim har været Søstrup kirkes tiendeejer i over
100 år. Mod slutningen således: :Skøde af 26.oktober 1869
fra frøknerne Lunn "Dortheas Lyst' til krigsassessor Frede
rik Lunn.
Skifteattest, læst den 3.oktober 1907, som adkomst for kri
minalretsassessor P.Lunn og godsejer Villars Hilmer Lunn,
halvdelen til hver. Disse sidste tiendeejere før menighedsrå
det overtog ansvaret for kirken.
Den 26.oktober 1901 blev i folketinget fremsat forslag om
oprettelse af mednighedsråd, denne lov såvel som loven
om tiendeafløsning blev endelig vedtaget og kongeligt
Søstrup sd fra "Bjergd'o. 1920.
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Søstrup set fra "Bjerget"o.l950.

stadfæstet den 15.maj 1903. Ved det efterfølgende menig
hedsrådsvalg december 1903 havde kvinder for første gang
valgret. De skulle lige som mændene være fyldt 25 år, døbt,
konfirmeret og søge optagelse på valglisten.
I Søstrup var det først ved valget i 1912 at der blev indvalgt
en kvinde.

Tiendeloven
Tiendeloven fastsatte en tvungen afløsning af tienden. Hendeejeme modtager en kapital, der udgør 25 gange et års
tiende, herfra drages skatter og afgifter. Hvor tiende ikke er
Søstrup set fra "Bjerget " 1980.
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Det første stykke afNørupvej. Til venstre brugsforeningen o. 1910.

ydet med et fast årligt pengebeløb beregnes et års tiende
efter gennemsnittet af kapitelstaksteme for årene 1892 1901. Af afløsningssummen udreder tiendeydeme 18 gan
ge et års tiende, resten syv femogtyvendedel, tilskøder
staten.Hendeejeme modtager afløsningssummen enten
kontant eller i 4% rentebærende obligationer udstedt af
tiendebanken, der var bestemt til at danne mellemled mel
lem tiendeejeme og tiendeydemç. Forrentning og gradvis
afbetaling indbetales til banken med en fast halvårlig ydel
se af 21/4%, hvoraf 2% er rente, medens resten er afdrag.
Kapitalen afdrages derved i omtr. 55 år. Tiendernes kapita
liserede værdi udgjorde omtr. 133 mill. kr. Tlendeafløsningen begyndte først 1908, og arbejdet hermed var så omfat
tende, at den først afsluttedes 1918.
Kirken havde krav på pligtarbejde, det blev kapitaliseret til
8oo kr. for hvilke kommunen stadig svarer 4%=32 kr. årligt.
Af tiendekapitalen blev til vedligeholdelse og drift af kir
ken i tiendebanken hensat 7.95o kr. der gennem stiftet
svares 2% halvårligt 159 kr. til hver termin.
Til afhjælpning af mangler i en nærmere fremtid blev afsat
1.425 kr. Til fremtidig hovedreparation 2.5oo kr.

Afskrift af synsprotokol for Søstrup kirke:
År 1909 den 19.oktober afholdes særligt syn over Søstrup
kirke for at aflevering af samme fra de hidtilværende tien
deejere godsejer S.Lunn Knabstrup og overretsassessor
V.H.Lunn København, til Søstrup menighedsråd kunne
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finde sted i henhold til kirkeministeriets skrivelse af 29.juli
1909 og under iagttagelse af reglerne i ministeriets cirk. af
4.4.1908 og på de i kommisionsforretning af 14.august 1907
med ændring af 22.januar 1909 fastsatte vilkår, hvorefter
der til kirkens årlige ordinære vedligeholdelse og drift
beregnes 35o kr. (2 x 159 kr. + 32 kr.).
Menighedsrådet hæver renten pr. 1.1.1910 og afholder de
fremtidige påløbne udgifter. Udgifterne ved ophørssynet
afholdes af forhenværende tiendeejer med ialt 47 kr.
V.H.Lunn, Niels Pedersen, P.G.Andersen, Henry Larsen.
For menighedsrådet: Hans L.Hansen, Moltke, Peder Chri
stoffersen, Jens Carlsen og Hans Mejnertsen.

Præsteembedet og præster
Foruden at være den vigtigste gejstlige person i sit sogn, var
præsten også den betydeligste verdslige embedsmand.
Mange opgaver hvilede på præsten og det bidrog til at øge
hans betydning i sognet. Præstens omsorg greb ind på så
mange områder af befolkningens liv. Foruden søndagens
gudstjeneste med hvad der hørte ind under, begravelser,
bryllup og føring af kirkebogen kan nævnes:
Fattigvæsenet, tilsyn med smitsomme sygdomme og ind
beretning om samme samt at få folk til at iagttage nødven
dige forholdsregler og overholde lægens forskrifter. Kon
trol med vaxination. Kontrollere ægteskabspapirer, indtil
det blev sognefogedens ansvar. Opsyn med og forhør af
tilrejsende personer til sognet. Udfærdigelse af skudsmåls
bøger til tjenestetyende. Tilsyn med undervisning, med
skolen og dens inventar i skolebygningen.
I tiden efter 1536 hvor reformationen skabte omvæltninger
på mange områder, har det været vanskeligt at finde og
fastslå, hvem der var præst i sognet og hvor længe. I
forbindelse med beslutningen i Sdr.Jemløse menighedsråd
om ophængning af en præstetavle i kirken har Lis Larsen,
LLÆrtebjerg fundet navnene frem.
Listen er godkendt af Nationalmuseet, dog ikke for nøjag
tighed ved de fire første årstal.
1545 Mikkel Orm, provst
1545 til 1584 Peder Rasmussen
1584 til 1610 Rasmus Pedersen
161o til 1621 Henrik Rasmus Pedersen
1621 til 1659 Jens Nielsen
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Oplysning om de øvrige præster har jeg blandt andet fra
Nedergaards Præstehistorie.
Præster for Sdrjemløse - Søstrup sogn
Præst fra 4.september 1659 Rasmus Pedersen, født 9.nov.
1628 i Holbæk købstad.
Rasmus Pedersens 1.hustru Kirsten Allersvelt født i Roskil
de 1636, døde 1665,29 år gammel. De fik 2 sønner.
2.hustru Birgitte Pedersdatter, født 1635 med hvilken kone
han avlede 3 sønner og 2 døtre, him døde i 1679, 44 år
gammel.
Rasmus Pedersen var præst her i Sdr.Jemløse - Søstrup til
1683.

Jacob Rasmussen Lund afløste Rasmus Pedersen.
"Jacob Rasmussen Lund kaldet 1683 formedelst den højæd
le velborne Otto Krabbe, stiftamtmand over Sjællands stift,
og min højærværdige Dr.Hans Bagges gode interesse er jeg
af hans Majestæt allemaadigst beskikket til sognepræst for
Sdr.Jemløse - Søstrup menigheder."
Sønnen Peder Severin Lund blev 1719 kaldet til personlig
cappelan hos faderen og tjente næsten 14 år med 16 rd. i
årsløn. Peder Lund blev kaldet til præst efter faderen og var
det til sin død 1751. Således tjente i fast 68 år fader og søn
disse menigheder og begge efterlader sig vidnesbyrd som
velsindede mennesker, gode mod de fattige.
Denne sidste blev til sidst gammel, træt og tørstig så kirke
bogen af den næste præst måtte føres med tilbagevirkende
kraft efter degnen Peder Birks hukommelse.
Medens Peder Severin Lund var cappelan for sin fader
boede han på annex bondegården i Søstrup, men også før
ham havde der boet en cappelan.
Efter et mandtal 1717 er nævnt en cappelan på Annexgården i Søstrup, hr. Johan Franch, enkemand med et barn og
en pige. Efter 1732 har ingen cappelan beboet Søstrup.
11751 blev Christen Andersen Lund præst i Sdr.Jemløse Søstrup han var præst til 1774.
Jørgen Reingaard skriver om denne præst:
"Christen Lund døde 60 år gammel (han vaj* lærd, fornuftig
og retskaffen i lærdom og levned), salig faders vedtegning
i kirkebogen. Foruden han besad gode kundskaber, var han
tillige en god sanger, musikkyndig og elsker deraf, han

18

havde megen lune, som gjorde ham ikke blot antagelig i
selskaber, men blandt hans ordensbrødre i herredet havde
hans stemme overvægt, uden han med forfængelig ærger
righed tragtede derefter, et forslag fra ham var nok til, at
alle vedtog det. Han var tillige en kunstner i alle hånd
værksfag, men da han mest passede studerekammeret og
arbejdsværelset, som var velforsynet med høvlbænk, drejelad, alle slags værktøj o.s.v., men sjældent kom og tilså
noget, gik det ude som indvendig så som så! Op og ned! dog
mere tilbagegang end fremgang, idelig tab størst, vinding
mindst, en talrig børneflok, som uagtet hovmester mest
skøttede sig selv og konen mådelig husholder, blev det
årlig krebsgang.
Han gik forgældet bort fra verden og efterlod præstegår
den, som han i sine første år havde bygget med nyt stuehus
samt tillige meget pyntet og pudset den hele præstegård,
på det sidste næsten brøstfældig forfalden på tag og fag".
Efter Christen Andersen Lund var det fra 1774 til 1804 Jens
Andersen Reingaard, der var sognets præst, da afløst af sin
søn.
Disse to præster har udmærket sig ved at efterlade skriftli
ge beretninger i kirkebøger og andet, der fortæller om
menneskene i sognene.
Ved dødsfald og efterfølgende begravelse, der indføres i
kirkebogen følger mange gange en beretning om de om
stændigheder, der har forårsaget dødsfaldet og om de
mennesker, det berører. Ligeledes er barnedåb indført med
mange navne fra landsbyen samt slægt og venner, der står
som faddere.

Jørgen Reingaard er nok den, der har efterladt sig det meste
i form af håndskrifter, bøger om sognets liv efter mundtlige
beretninger og beskrivelser af dysser og høje samt en meget
udførlig beskrivelse af kirkerne.
Mod slutningen af pastor J.Reingaards tid 1834 som præst
er der sket store forandringer, der er lagt faste rammer for
præstens skriftlige pligter, kirkebogen er med faste rubrik
ker uden plads til større afvigelser.
Dette har præget de efterfølgende præsters bøger, hvor der
står hvad der skal stå og ikke mere. Avisen overtager be
skrivelser og beretninger om livet i byen og på landet.
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Afskrift taget af Nedergaards "Sogne og præster":
Præst i Sdr.Jemløse - Søstrup Jørgen Emst, født 27.3.1796 i
Vindeby.
i
Sognepræst her fra 30. januar 1835 til 1858.
Forældre: Landm. Niels Emst og Ane Jørgensdatter, Vinde
by. Stud. Nykøbing 1815, Cand.jan 1821. 28.5.1824 viet til
Elisabeth H.Stenstrup f. 1.august 1802 i Uldum. Forældre
provst i Karleby Hans Reesen Stenstrup og Johanne Mag
dalene From.
I biskop Mynsters Visitatsbog (1850) står blandt meget
andet:
Præstegården pynteligt holdt, tildels nybygget (1812), en
lille plantning med mange gange, kanaler og badehus. Pa
stor Emst, en livlig opvakt mand, katekiserer godt. Det
kunne have været en ret god prædiken, dersom den ikke
havde været langtrukken, noget affecteret og med en vis
gejstlig vigtighed. Meget talrig forsamling.

18.juli 1858 - 18.december 1872.
Hektor Frederik Janson Gyberg, født 5.februar 1804 i Lindaa.
Forældre:Gdr. Cand. Teol. Clement Poulsen Gyberg, og
Mariane Møller.
Student Århus 1824, candidat januar 1830.
lLnovember 1836 viet til Ida Sophie Hambro, som var født
på Frederiksberg 12.juli 1812.
Hjælpepræst hos Gyberg, sønnen C.H.Gyberg 1865 -1872.

5.marts 1873 - 18.februar 1896.
Gotlop Carl August Richardt, født 4.januar 1824 i Kalundborg.
Forældre: Købm., kasserer ved færgevæsenet i Arhus Hans
Rechardt og Erasmine Marie Møller.
Student Århus 1843, cand. oktober 1849. lLnovember 1859
viet til Christiane Margrethe Schmidt, født 23.juli 1830 i
København.
lO.juni 1896 - 2.september 1910.
Viggo Vilhelm Greve Moltke, født den lO.december 1862 på
"Nørager".
Forældre: Kammerherre Legationssekretær Adam Georg
Emst Henry Greve Moltke til "Nørager" og "Conradine
Lyst" og hustru Bertha Marie Louise Komtesse Moltke.
Student 1882, candidat 1891.
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Den 31.5.1895 viet til Helga Bonnevie Hoff, der er født den
28.8.1871 i Vallekilde, død den 13.3.1936.
Pastor, Greve Moltke opholdt sig 1873 - 77 i Lem Præste
gård i Vestjylland hos den grundtvigske Pastor Henr.Bech
og modtog deraf indtryk, der prægede ham. Hans moders
fromhed og mødet med gårdmissionær Clausen i Køben
havn fik også stor betydning for ham, og han sluttede nært
venskab med sin svoger, pastor RM.Larsen.
Alt det gjorde at han i sin præstegerning kunne sætte sig ud
over retningsbåsene.
Pastor Moltkes forkyndelse, både ved søndagsgudstjenes
ten og de kirkelige lejlighedstaler var præget af dyb inder
lighed.
Afskrift af Poul Nedergaards personalehistorie af 1951.
Afskrevet den 8.2.1987.
Johs.Pedersen.

30.november 1910 - 17.oktober 1942.
Peter Hansen Petersen, født den 4.december 1872 Oreby,
Høve.
Forældre: Gdr. Søren Petersen og Ane Rasmussen.
Student privat 1892, cand. 1898, huslærer på Jonstrup Semi
narium, døde den 7.januar 1950.
15.november 1904 viet til Petrea Marie Petersen, født 27.
september 1875 i Hjørring, døde den 20.november 1934.
Forældrene Jens Peder Jensen og Ane Jensen, Ømbøl.
Pastor P.H.Petersen blev min barndoms og ungdoms
præst. Sådan var en præst, han havde autoritet, det var ham
ikke fremmed eller ukært, at vi børn betragtede ham som
noget særligt, ikke kun et almindeligt menneske.
Som tilsynsførende i skolen kom han og hørte på undervis
ningen og snakkede med os, stillede spørgsmål, og selv
lærer Jørgensen havde respekt for ham.
Pastor Petersen var meget flittig, selv om helbredet ikke
altid var så godt forsømte han ikke regelmæssigt at indby
de til ungdomsmøder (præstemøder) forskellige steder i
sognene. Disse møder brugte han til en slags undervisning.
Det kunne være om reformationen, Martin Luther, men
også om de reformerte (Calvinister) eller om Haugianisme
i Nordnorge. Vore salmedigtere beskæftigede han sig
meget med, ligesom sønderjyder og deres landsdel havde
hans store interesse.
Pastor Petersen studerede meget, og undertiden blev vi
delagtige i hans nye viden. Selvfølgelig begyndte og slutte21

de mødet med sang, men vi fik også altid en historie. Det
var måske af en dansk forfatter, men også Sveriges Selma
Lagerløf, Norges Bjømson eller Islands Gunnarson, blev
brugt til højtlæsning.
En eftermiddag om ugen kom pastor Petersen til Søstrup,
kørte til skolen, tog sin stok og spadserede omkring i
sognet, snakkede med børn på og ved vejen, besøgte syge,
og gamle mennesker, hvor han kom frem. Disse besøg
skabte et nært forhold til beboerne.
Pastor Petersen var også havemand. Præstegårdshaven
var både stor, noget ejendommelig men smuk. Jemløse
Ungdomsforening fik lov til at holde deres sommerfest her
i disse smukke omgivelser.
Festen indledtes med tale og sang. Et indlæg i festen var,
når lærer Pedersen, Sdr.Jemløse og hans datter med gitar i
verandadøren sang og spillede for os. Om aftenen var der
sanglege i præstevænget mellem haven og lunden.
Også de ældre i sognet blev om sommeren indbudt til at
samles i denne have og mange tog imod indbydelsen. I
arkivet i Nr.Jemløse findes et fotografi af sådan en sam
menkomst (måske den sidste) med 93 deltagere.
I sine erindringer fortæller pastor Petersen om sit sidste
møde på Søstrup Bjerg til den såkaldte "Bjergprædiken",
sangkoret var dette år ledet af pastor Bundgaard, han
mindes den fordi denne sommeraften var så smuk og
afgrøderne på marken omkring så så lovende ud.
Mange gode minder fra pastor P.H.Petersens tid lever
endnu blandt de gamle mennesker i sognet.
H.Bundgaard var hjælpepræst fra 1941 - 1942.
Bundgaard var meget virksom ved anskaffelsen af orgel til
Søstrup kirke og med ungdomsarbejdet i Søstrup sogn,
blandt andet som midlertidig leder af sangkoret.

16.marts 1943 - sin død 2.november 1969.
Viggo Gadegaard Pedersen, født 3.februar 1908 i Vedersø
Præstegård. Faderen sognepræst i Astrup Sogn, død 1947.
V.Gadegaard Pedersen blev student Ålborg 1927, candidat
1935. Hjælpepræst i Sønderup Sogn 27.februar 1935.
29.september 1935 viet til Edel Andersen, født 16.april 1914
København. Forældre: Købm.Anders Peder Andersen og
Karen Kirstine Kristiansen.
V.G.Pedersen var sognepræst i Østrup på Fyn fra 29.februar 1936. Det var åbenbart et lykkeligt valg fra begge sider da
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pastor Gadegaard Pedersen kom til Sdr.Jemløse - Søstrup.
Menighederne fandt hurtigt ud af at de havde fået den
præst, der i sit virke og indstilling svarede til de forventnin
ger beboerne havde til deres præst.
Det var pastor Gadegaard magtpåliggende at være præst
for alle i sognene! Og det lykkedes for ham, så han blev
meget afholdt. Det gode forhold mellem præst og menig
hed holdt sig gennem alle årene og det blev mange. Vi
havde det indtryk at forholdet var gensidigt.
I det folkelige arbejde der udfoldede sig i de forskellige
foreninger var præsten altid hjælpsom f.eks. som fast ind
leder i husholdningsforeningens studiekreds, der på den
måde virkede ud over det faglige. Ved samvirkemøder i
Søstrup, hvor bestilte emner af præsten blev belyst og
behandlet.
Pastor Gadegaards store interesse var Sudanmissionen,
hvor han var kredsformand i en lang årrække. I Søstrup
blev samlet en kreds, der havde møder omkring i hjemme
ne, dette arbejde fortsatte fru Gadegaard efter hans død.
Ved regelmæssige besøg på Holbæk Sygehus opsøgte han
patienter fra hans menigheder, men også andre patienter på
sygehuset nød godt af hans besøg og gav udtryk for deres
glæde derover.
Pastor Gadegaard Pedersen havde tid til at høre andres
meninger, han brød sig ikke om som præst at blive betrag
tet som en ophøjet person, men som et medmenneske, der
gerne ville hjælpe, hvor han kunne.
16-august 1970 - l.juli 1981.
Gadegaard Pedersens afløser, pastor Christian Jeppesen
/
blev indsat den lô.august 1970 og blev budt velkommen
ved en sammenkomst for begge sogne i "Vommevad For
samlingshus".
Pastor Jeppesens prædikener var meget velformulerede,
bar præg af stor viden og menneskelig erfaring og af hans
ophold og arbejde i Sydamerika, hvor forskellen mellem rig
og fattig er så urimeligt stor. Pastor Jeppesen havde meget
sympati for de små i samfundet og det lagde han aldrig
skjul på. Præstefamilien var ramt af megen sygdom, der

1.november 1981 Vor nuværende præst Vilmer Thorsen blev ansat den
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1.november 1981 og indsat den 8.november 1981 med
efterfølgende velkomst i "Vommevad Forsamlingshus."
Sasserup den 25.1.1987
Johs.Pedersen
Nogle tanker og erindringer om og fra Søstrup kirke
I 1885 forsøgte man at få opvarmet kirken i vintertiden,
men det lykkedes først rigtigt i 1887. Hvordan menigheden
om vinteren har holdt varmen under gudstjenesten i de
foregående 700 år, ved jeg ikke noget om.
11912, efter at menighedsrådet havde overtaget ansvaret
for kirken ude og inde, blev anskuet et harmonium. Før da
havde degnen ansvaret for salmesangen. Ikke så sært at
f.eks lærer Jørgensen, der blev kirkesanger i 1875, øvede sig
lidt medens præsten sluttede prædiken.
En erindring:
Det var juledag, kirken var fuld, alle pladser var optaget,
kun bænken tæt ved kakkelovnen var ledig. En dreng
foruden vi tre brødre, Poul, Knud og Johannes fik os an
bragt på den bænk. Strålevarmen var så stærk, at det
næsten ikke var til at udholde. Vores mor kunne godt tinde
på, når vi kom hjem fra kirke, at spørge, om hvad vi havde
hørt. Det skete denne gang, og min bror Knud sagde, at han
ingenting kunne huske, han havde hele tiden siddet og
tænkt på Daniel og hans tre venner i den gloende ovn.
"Daniel" hed Frederik, han tjente i Ungtved og de tre
venner var naturligvis os brødre. Knud havde godt nok
den strængeste plads.
En af de oplevelser der er forbundet med Søstrup Kirke
skete ved en advents aftengudstjeneste tæt på jul ca. 1930.
Frk. Juuls sangkor medvirkede, vi havde blandt andet
sunget den smukke julesang:
Det tindrer af sne på vej og sti
- klokkerne ringe hvem hørte vel lysere melodi,
som juleklokkerne stemte i
fred over jord,
lyset er tændt i det lave.

Det var efterårsgråt og mørkt, da vi gik ind i kirken, men
medens vi i kirken sang om sne, der tindrer på vej og sti, var
der kommet et godt lag sne, så alt var hvidt, da vi forlod
kirken. Det virkede meget stærkt på alle, da vi kom ud af
kirken og så at sangens ord var blevet til virkelighed.
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En anden gang også ved en aftengudstjeneste, jeg tror det
var i vinteren 1947, kirkeværgen Chr.Knudsen, Sasserup
havde hentet pastor Schrøder i Holbæk, det var meget
uroligt vejr med isslag. Da vi i kirken havde begyndt på den
sidste salme før prædiken, gik lyset ud så kun alterlysene
brændte, men sangen fortsatte, som om intet var sket. Igen
nem mange år havde præster og lærere i Søstrup skoler
forlangt at vi lærte mange salmer udenad, derfor kunne
sangen fortsætte. Det blev en god oplevelse for os alle. Pa
stor Schrøder har siden flere gange bragt det i erindring.

Degneembedet og degne, øvrige
kirkelige embeder
Delvis udpluk af Georg Hansens bog "Degnen":
Degn i ordets betydning "Diakonus" - tjener. En person
som hjalp til hvor menighedslivet krævede hans virke.
Hans embede voksede ud af præstens. Først diakon, så
præst, det var vejen frem for en Guds ords tjener, da kirken
var ung.
Munke forrettede ofte degnetjeneste i middelalderen.
Mange kirker lå under klostrene, der nød indtægten af
præstekald, degnekald og kirke mod til gengæld at lade
tjenesten besørge, og som præst fungerede da en munk,
medens degnetjenesten lige så tit udførtes af en novice eller
discipel i klosterskolen.
Middelalderen kendte dog også til sædedegne som selv
stændig type i landbosamfundet. Oftest dukker han op
som vidne eller medunderskriver i gamle skøder og i
skrifter under betegnelsen Anders Degn, Peder Degn, i den
form kan degnens tilstedeværelse spores helt tilbage til
omkring år 1200.
Efter reformationen forsvandt klostrene og med dem de
omstrejfende munkedegne, tilbage blev Idosterskoleme.
Som en støtte til disse bestemte kongen derfor i ordinansen
af 1539, at landsogne som lå noget nær købstæderne, skulle
tage sig degne af skolerne. (Noget nær viste sig at være to
mil). Den grænse var svær at finde, for bonden ville have
sin egen degn og ikke en discipel fra skolen, men rektorerne
var vanskelige at komme om ved.
I slutningen af 1600 tallet lykkedes det at komme af med
løbedegnene. Beboerne i sognene kunne ikke være tjent
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med at have de 14 -15 års drenge til at undervise i kristen
dom, derfor forlangte man at herefter skulle alle degne
være bosiddende i de sogne, hvor de hørte til. Ingen som
ikke var student, examineret af biskoppen i kristendom,
samt havde aflagt ed, måtte kaldes.
Det ændrede med et degnens karakter. Ændringen skete
gradvis, men hurtigere end ventet.

Uddrag af bogen "Pyramiden og blomsten" af Peder Ussing Olsen:
Degnelæsningen: Med reformationen faldt forpligtigelser
om degnelæsning og fattigforsorg sammen med kirkegod
set over på kronen.
Den nye kirkeforfatning blev gennemført med den såkald
te kirkeordinans af 14.juni 1539 og naturligt nok indeholdt
den bestemmelse om undervisning. Ikke blot fordi der var
tradition for, at kirken tog sig af den, men også fordi den
lutherske lære anså menighedens bibellæsning for noget
centralt.
Med kirkeordinansens 3.kapitel vedkendte kongemagten
sig ansvaret for børnenes oplæring og foreskrev i reforma
tionstidens ånd også et formål hermed.
Uddrag af kirkeordinansens 3.kapitel: "At børn maa optug
tes og udi sindene beredes til evangelium, af hvilken beredelse den første barndom blive skikket til sand Christelig
Gudsfrygtighed. Derved lærer de den kunst, som kræves
enten for at udbrede Guds Ære i kristendommen eller til at
opholde og bevare et godt civilt og verdsligt regimente".
Kirkeordinansen beskæftiger sig også med skoler for børn,
der ikke duer til at lære latin. Med øjeblikkelig virkning fik
den følgende bestemmelse om degnelæsning.
Uddrag af kirkeordinansens 3.kapitel: "- Saa skal sogne
degnen undervise det unge bondefolk i børnelærdommens
Chatechismo en gang om ugen paa en tid og et sted, som
sognepræsterne foreskriver dem".
Her møder vi en deling i et gejstligt og verdsligt tilsyn, der
siden kom til at præge skoleforholdene.
Citat fra Peder Paladius: "Tag din søn og datter og led dem
til degnen. Vil de ikke, da slaa dem dertil med riset".
Efterhånden som der blev oprettet skoler med skoleholdere
smeltede disse to embeder sammen. Degnen blev tillige
skoleholder og omvendt. Skoleholderen stilede efter også
at få degnekaldet.
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I Søstrup kirkebog er kun en enkelt degn nævnt som beboer
(Niels Lauridsen). Degnen havde ellers hjemme i Sdr. Jern
løse.
I Søstrup kirkebog:
"Aar 1695, den 4.oktober blev Lauris Deins Hustrus moder
af Søstrup, som var Jens Nielsen, Imgtveds efterleverske,
begravet, hendes navn var Beathe Didrichsdatter, udi sin
alders 82 aar".
I kirkebogen for Sdr.Jemløse står:
"Degnen Niels Lauridsen, Søstrup, og Fransiska på Knapstrupgaard blev trolovede den 15.april 1719 og copuleret
den 27.juni 1719".
Sidstnævnte, der er degn og har bopæl i Søstrup, er for
mentlig søn af ovennævnte Lauris Dein og hustru.

Organister ved Søstrup kirke
11912 fik Søstrup menighedsråd anskaffet et harmonium.
Før den tid var degnen ene om ansvaret for sangen i kirken.
Den første der spillede i kirken var Johanne Christiansen
fra Sasserup, datter af Christine og Christian Christiansen,
hun blev senere gift med Alfred Nielsen, Snevre.
Da friskolelærer Ankerstrøm kom ,var det hans kone, der
spillede. Lærer Nielsen, der afløste i friskolen var organist
tü Fr.Juul i 1920 overtog stillingen, de første år ved harmo
niet, men fra 1942 ved et orgel, der endnu i 1987 efter større
restaurering og udbygning i 1975 stadig er i brug.
Frkjuul var organist Ö him tog sin afsked fra skolen i 1947,
hvor Fru Gadegaard Pedersen overtog pladsen som hun
beholdt, efter at pastor Gadegaard var afgået ved døden,
indtil hun rejste til København, det må være i 1976.
Karin Grønbæk afløste og spillede i nogle år.

Ringer og graver ved Søstrup kirke
En gang i tiden da degnen ikke samtidig var skoleholder,
var det hans pligt at passe ringningen med kirkeklokken,
måske også en tid, hvor han havde pligt til begge dele,
gravene måtte familien til den afdøde selv grave og jorde.
Den første i sognet med betegnelsen graver, jeg har kend
skab til er Søren Sørensen.
Søren Sørensen er født i Brorfælde, Kvanløse sogn, søn af
husmand Søren Larsen. Efter kirkebogen kom han til Sø
strup fra Nr.Jemløse den 8.februar 1861, da han havde bar
nedåb med deres ældste søn Lars, samme dag han blev gift
med Maren Kristine Olsen, datter af Ole Pedersen og hustru
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Dorthe Larsdatter, der bebor matr.nr.3b/ de unge folk bebor
matr.nr.3c efter brylluppet.
Hvornår Søren blev graver kan ikke ses, men den 15.august
1866 overtog han fæste på matr.nr.3b efter sin svigerfader
Ole Pedersen.
Ved folketællingen 1906 er det Niels Peder Olsen, der er
graver, han er født i Søndersted, hustruen Sophie Laurine
Nielsen, født i Jemløse. De var kommet til Søstrup som
nygifte i 1895 ogbeboede en del af den gamle skole matr.nr.3,
hvor Søren også stadig boede.
Niels Peder Olsen fik skøde på matr.nr.3b og c, den 20.
november 1911, og K.T.A.S. byggede central i huset i 1912,
hvorefter familien også passede central.
Skøde fra Niels Peder Olsen, dateret den 2O.december 1923,
til enkefrue Ane Kirstine Nielsen. Familien Peder Olsen
fraflyttede Søstrup og dermed også graverstillingen.
Det blev Rasmus Jensen, der blev afløser.
Rasmus var født i Sasserup, den 15.august 1874, søn af ind
sidder Christen Jensen, der var født i Nørup 26.10.1844 og
hustru Ane Kirstine Rasmussen, født i Sasserup 13.7.1853.
Den 17.maj 1895 viet til pige, tjenende gmd. Hans Christi
ansen, Sasserup, Ellen Sophie Jensen, født den 24.september 1870, datter af husmand i Butterup, Tudse, Jens Peder
sen, og hustru Karen Christensen.
Rasmus Jensen og hustru boede først ca. 5 år i Sasserup,
derpå igen ca. 5 år i Søstrup Elle, hvorefter de flyttede til
Springstrup. Medens familien boede i Springstrup døde
Ellen Sophie, og Rasmus Jensen og børnene flyttede til
Sdr.Jemløse. Da Peder Olsen rejste, var Rasmus igen kom
met til Søstrup og fik bestillingen ved kirken.
Nogle år efter byggede han hus på skolelodden lige ved
kirken og han og Anna (hans anden kone) passede deres
arbejde godt i mange år. Rasmus Jensen døde i 1956, men
længe før, ca. 1946, havde Carl Hansen overtaget graverstil
lingen.
Carl Sophus Hansen var født i Holbæk, kom til sognet, da
han giftede sig med Martha Kamilla Nielsen, datter af An
dreas Nielsen i matr.nr.ll Sasserup. Det unge par boede hos
og passede den gamle Andreas Nielsen til han afgik ved
døden i 1925.
Få år boede Martha og Carl Hansen i Sasserup by, men i ca.
1932 byggede de hus tæt ved kirken på en grund fra
skolelodden, deres have nåede kirkemuren, så afstanden til
deres arbejde var kort, da de blev graverfolk. Det er almin-
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deligt kendt at alt blev passet på bedste måde, det gjaldt
forøvrigt også for deres afløser.
Fra 1.april 1963 er det bmd. Julius Larsen, Søstrup, der blev
ansat som ringer og graver. Julius Andreas Larsen er født i
stedet hvor han bor, den 23.februar 1905. Han giftede sig
med pigen Martha Andersen den 27.november 1938. Mar
tha var datter af bmd. William Andersen og hustru Jensine
Andersen, Søstrup Elle. Julius Larsen har i mange år inter
esseret sig meget for kirken, og hvad den står for, det gør
han stadig (1988), nu hvor han har afstået graverstillingen
til graver Poul Erik Pedersen, Sdr.Jemløse, det skete den
1.oktober 1971.

Skoler og skoleholdere i Søstrup
Da der ikke har været rytterskole i Søstrup, blev den første
skole i Søstrup oprettet efter loven af 1739. Det blev sognets
største hartkomsejer (her godsejeren på Løvenborg) der fik
ansvar for skolens oprettelse.
Til denne skole går afgiften af Søstrup, Borup, Imgtved,
Sasserup og Holløse by, som hører til Qvanløse Sogn,
undtagen en mand.
Skoleholderen nyder løn årligt: 20 rigsdaler i penge, tørv 25
læs, foder og græs til en ko og 6 får. (NB udi ager mat.nr.3).
Hr.etatsråd Løvenskjold, herre til "Birkholm", som største
lodsejer, besørger skolen, skolens inventarium og lønnen.
Søstrup gamle skole.
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Optegnelse på skolens inventarium i Søstrup:
2 borde og 3 bænke
2 jemkakkelovne
1 gammel ildtang
1 bibel af Christian den 6 te
1 træ blækhom og sandhus
2 sorte tavler af træ
1 gammel stige til loftet
Disse anførte ting har jeg som inventarium ved skolens
tiltrædelse modtaget.
Domini 8.past. Trinitatis, den 12.august 1764
tilstaas af Niels Helmerskov.
Skolelodden matr.nr.3 er markjord på tre sider af kirken.Skolehuset af 1741 matr.nr. 3b og 3c, syd for gadekæret.
Efter et reskript af 1742 var det sognets største lodsejer, der
havde ret til såvel kaldelse af skoleholder, som til fordeling
af udgifterne ved skolen inden for det fastsatte område.Sognefogeden og kirkeværgen havde pligt til at medvirke ved
inddrivelse af samme.
Det lokale tilsyn hørte ind under sognepræsten. Præsten
skulle have flittig indseende med skolemesteren, og hvis
det var ham muligt møde hver 14. dag i skolen og overhøre
eleverne og vise skolemesteren til rette.
Pastor Reingaards beretning om skoleholdere ligger til
grund for det efterfølgende.
I.
År og embedstid vides ikke, så lidt som navnet på denne
første skoleholder, blot dette ene har sognet bevaret, han
blev forflyttet til Odsherred.
Jeg har hertil at føje: (Johs.Pedersen).
År 1797 den 7.september blev på Søstrup kirkegård begra
vet "Sognets gamle lærer, Jens Olsen, hvis sidste bopæl var
Kundby". Det må have været sognets første skoleholder.
II.
Essen, al efterretning om ham er: 1748 havde Essen en
datter til dåben, skal siden være forflyttet til Lolland. I en
skoleregnskabsbog fra 1748 findes hans løn sidste gang
udbetalt Michaelis dag 1749.
III.
Høiberg var kun ganske kort tid i Søstrup.
IV.
Berings, hvis tiltrædelsestid ej vides bestemt. 1754 blev
hans søn Knud døbt, han er nok omkring 1755 - 56 forflyttet
til Sdr.Asmindrup - Grandløse som sognedegn.
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V.
Holm, et fjerdingår.
VI.
Johan Aldersvell, som han skrev sig senere, da han blev
provst, findes første gang, da han har underskrevet sognets
fattigkasses regnskab som skoleholder, sidst i 1760.
Han blev forflyttet til Kvanløse, derpå forfremmet til kapel
lan for Butterup - Tuse, siden efter afløste han sin svigerfa
der Kovstrup som sognepræst for Havrebjerg - Gudom
menigheder i Løve herred, derfra forflyttet til Nr.Jemløse Kvanløse menigheder her i herredet 1778 , blev herreds
provst i 1780.
Han måtte tage sin afsked i 1796, da han besveg mange for
deres på tro og love, som på obligationer forstrakte kapita
ler. Derved blev især tunyndige ynkeligt bedragne for deres
arvelodder, som han sad inde med, og hverken de eller
deres værge så hvid eller skilling deraf. Fortrinsretskrav i
hans bo tilkendtes forhenværende amtmand, kammerråd
Løvenskjold, Løvenborg.
VII.
Niels Helmerskou, skriver i ældste skolejoumal, som er
påbegyndt 1760 i Aldersveils tid. Jeg Niels Helmerskou
begyndte at læse med børnene 19.januar 1761. Efter at jeg af
velværdige, højtærede Hr. Christen Lund var indsat 8.janu
ar, til at være skoleholder i Søstrup sogn.
Siden i året 1764 forflyttet til degn i Merløse ved Holbæk
hvor han døde.
Kvanløsebogen fortæller: Niels Pedersen Helmerskou, født
den 22.3.1727 i Alkestrup, Asmindrup sogn. Han tog tilnav
net efter Holmeskov.
Flyttet hertil fra Ondløse 1748. Viet i Ondløse kirke den
9.4.1760 med Karen Christensdatter født 1735, død 1791.
Helmerskou døde år 1800.
VIII.
Hans Brügmann, melder således:
Aar 1764, den 9.august blev jeg Hans Brügmann kaldet af
hans Exelense Hr. Konferenceråd Løvenskjold til at være
skoleholder i Søstrup, den 12.august blev jeg af velærvær
dige og højlærde Christen Lund, indsat i Søstrup kirke, den
lo.september begyndte jeg at holde skole.
Brügmann skal have stået ved ryttereskadren, der ligger i
Holbæk og han var en præstesøn fra Jylland. Han levede og
døde som skoleholder i Søstrup, han døde den 23.august
1787,68 år gammel. Hans Brügmann har efterladt sig ros
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Lærer Anders Jørgensen med eleverne i Søstrup gamle skole 1896-98.

som en god skolemester, der ej alene troligt passede sit
kald, men lærte fra sig og lokkede børnene, ej med hug, men
med hvedebrød og sukker. Han havde ingen børn i sit
ægteskab, hans hustru Catrine Hansdatter, døde efter at
være blevet ene, begravet 15.søndag efter Trint. 16.september samme år. Him blev 74 år gammel og døde i megen
armod, den 11 .september, skriver min salige fader.
IX.
Søniche Längsten , kaldet i året 1787 af Brink Seidelin til
Eriksholm, (han havde en del år været tjener der), forflyttet
til Kvanløse i 1789 som skoleholder og tillige kirkesanger.
Han forfaldt i de senere år til druk, årsag, ærgrelse, som
hidrørte fra Aldersveils snyderi, han havde lånt Aldersveli
sine surt sammensparede skillinger, som han nu blev be
draget for.
I Kvanløsebogen læser jeg: Søniche Längsten født 1754,
døde ugift den 11.11.1800.
X.
Carl Frederik Rathmann, kaldet af geheimerådinde Løven
skjold i året 1789, kom fra sit fødested, Holbæk, hvor han
har været postbetjent og holdt pogeskole ved siden, tillige
kirkesanger, dog uden egentlig bestalling eller kaldsbrev.
C.F.Rathmann resignerte med pension 1828 efter næsten 40
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års tjeneste ved skolen og deraf 10 år som kirkesanger, han
døde den 18.januar, og blev begravet den 25.januar 1832,73
år gammel..
Han var i sine raske dage en flittig og dygtig lærer, blev i de
senere år tunghørig. Hørelsen aftog i de senere år aldeles,
var i øvrigt en tjenstvillig mand.
Afskrift af pastor Reingaards beretning 15.7.86
Johs.Pedersen.

Min tilføjelse: J.P.
Skolefamilien:
Hustruen: Ane Marie f. Nielsen.
Tre børn var født før de kom til Søstrup.
1. Ane Margrethe, der var krøbling, blev i hjemmet.
2. Johan Christian, ved jeg ikke hvor kom hen.
3. Ane Kathrine blev den 4.juli 1817 viet til Johan Wilh.Davidsen.
4. Hans Frederik blev først gift med Birthe Jochumsdatter,
Nørup, da konen døde gift med Christen Jensens enke, Ane
Hansdatter.
5. Maren var i 1822 tjenestepige hos Jens Larsen, Sasserup
blev den l.juli fundet druknet på Holløse Mark (29 år
gammel).
6. Mette blev den 2O.juni 1823 viet til enkemand Knud
Andersen, Englerup. Han var 32, hun 3o år.
Enke Ane Marie Rathmann døde 11.6.1837,80 år gammel.
Lærer Anders Jørgensen med eleverne i ældste klasse, 1912.
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Søstrup skole
Aimo 1829 torsdagen den 20.oktober indfandt undertegne
de murermester af Ubberup og tømrermester Hans Nielsen
af Ondløse sig i den paa Søstrup Mark opførte nye skole
bygning, for ifølge Merløse-Hidse herreds rets meddelse af
15.ds. at syne anmeldte bygning hvorvidt de svarer til den
afholdte licitationsforretning af 2O.august sidste aar.
Paa skole kommisionens vegne mødte forvalter Torst og
skoleforstander Christen Hansen og Søren Rasmussen, de
fremlagde condition, regning og overslag ved licitations
forretningen, blev vi gjort bekendt med og efter at have
sammenholdt disse dokumenter med de opførte bygnin
ger, befandt vi, at disse i et og alt var opførte saaledes som
licitationsforretningen bestemte, uden at der paa disse
skønnes noget at udsætte, uden dog bemærkes
I. at udhuset er sammenbygget i stedet for i to længer
II. og at i skolestuen er anbragt fjællegulv i stedet for
mursten hvilken forandring er sket med commisionens
samtykke.
Brandforsikring:
Et nyt skolested på marken under Baroniet Løvenborg, i
henseende til skolepatronatet, skoleholder og kirkesanger
Fr. Julius Stenum 31.oktober 1829.
I. Stuelænge i øst 660 rdl. sat til 640 rdl.
II. Udhus i vest 170 rdl. sat til 160 rdl.
800 rdl.
Frederik Julius Stenum, skoleholder og kirkesanger i Sø
strup. Ansat og indsat 11 .november 1828 af mig, skriver
pastor Reingaard.
Om lærer Stenums forældre dette:
Vielse: Ungdomslærer i Tudse, i Frederik Herman Stenum

borg.
Forlover:

Apel
Løvenborg Godskontor

CStenum
Skovridder i Østrup

Fr.Herman Stenum var lærer i Hidse fra 1802 til ca. 1820, da
han døde. Sønnen Frederik Julius Stenum blev født i 1803,
var således 17 år da faderen døde.
En husmandssøn fra Odsherred, Nr.Asmindrup lærer
Anders Olsen, født 1793 blev lærer i Hidse efter Stenums
død og ægtede enken, Cathrine Hennings, og blev således
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stiffader til hendes voksne søn. Efter sigende helt urimelig
hård ved denne.
Fra denne baggrund kom den unge lærer Stenum til Sø
strup, hvor han blev meget afholdt af beboerne i sognetStenum viste også stor interesse for kirken og sin gerning der.
Det var også Stenum, der organiserede arbejdet med at
gennemgrave kirkegården for at fjerne de store sten, der lå
så tæt i jorden, at en grav næsten ikke kunne graves. Nogle
af de sten blev anvendt til at bygge udsigtshøjen ved det
nordvestlige hjørne af kirkegården. I det modsatte hjørne
indvendig i kirkegårdsmuren er indmuret en tavle over
lærer Stenum.
Lærer Stenum kom til en helt nybygget skole, han er og
forblev ungkarl, boede ganske ene i mange år, det var først
i folketællingen 1855, at der er nævnt en tjenestepige ved
skolen. Ved folketællingen i 1870 er der også en hushjælp og
der foruden en pensioneret lærer.
Stenums stiffader Anders Olsen var blevet enkemand, han
havde nu været lærer ved Tudse skole i 45 år, flyttede ind
hos sin stedsøn i Søstrup skole, benævnt som slægtning.
Lærer Stenum må vel have indvilget i dette, men det for
lyder, at stiffaderen Anders Olsen stadig kunne gøre ham
livet så uudholdeligt, at han valgte at tage sit eget liv.
I Søstrup kirkebog står: Aar 1871, den 17.juli døde ugift
lærer og kirkesanger Frederik Julius Stenum, 67 år gammel.
Aflivet sig selv i sindsforvirring.
Afskrift af biskop Mynsters Visitatsbog:
Søstrup skole: Patron Proprietair Rottbøll. Skolehuset meget
godt, 6o børn. Lærer Frederik Julius Stenum, 39 år, semina
rist fra Brahetrolleborg, var syg.
Han skal være en ualmindelig duelig mand, er ugift, der
imod en tusindkunstner, giør globusser, opmaaler bønder
nes lodder, har anlagt et qvarteer i sin have i form af et kort
over Danmark.
Hans stedfader, kirkesanger Olsen fra Tudse, fremstillede
skolen, og gjorde atter sine sager godt. Læsning mg, skriv
ning gx, religion mgx, regning ug, indbyrdes undervisning
mg, gymnastik mg.

11850: Patron Løvenskjold. Skolehuset meget godt, 83 børn.
Lærer Fr.JuLStenum 45 år, endnu ugift, er meget flittig og
tro, katekiserer ret godt, men noget søgt. Læsning g, skriv
ning g, religion mg, regning ug, indbyrdes undervisning
mg, gymnastik ug.
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(I Søstrup er en lærermoder, en degnedatter, som under
støttes af fattigvæsenet, og har 10 -12 små børn).
(Det må være lærer Rathmanns enke og datter).
I tiden fra lærer Stenum døde i 1871, til lærer P.Kr.Anders
Jørgensen blev ansat i 1875,vikarierede lærer Gert Nicolay
Larsen, hans kone hed Jørgine Nicoline Larsen, født Nyrup.
Medens familien boede i Søstrup, blev der født en søn
Johannes Larsen, det var i 1874, den 29.marts.

Lærer AJørgensen kom til Søstrup skole i 1875.
Han var på det tidspunkt 25 år og var udrustet med en
Lkarakter fra Jonstrup Seminarium og med 31/2 års erfa
ring i at undervise. Han var vokset op som søn af en over
skovfoged, havde været ved militæret en tid, men ellers
ikke ved andre erhverv som voksen. Skolevæsenet i Søst
rup sogn og skoledistrikt var i hele lærer Jørgensens perio
de præget af et åbenlyst modsætningsforhold mellem dele
af befolkningen og den offentlige skoles lærer.
Modsætningsforholdet førte i 1884 til oprettelse af en fri
skole, og denne skole opretholdtes, indtil lærer Jørgensen
forlod sognet i 1920, men så heller ikke en dag længere.
A.Jørgensen var en meget omhyggelig embedsmand. Hans
protokolføring bærer vidnesbyrd om en ordensmand.
Ovenstående er uddrag af Gunhild Nissens bog "Bønder
skole og demokrati".
I det efterfølgende er det pastor P.H.Petersen Sdr.Jemløse,
der fortæller om skoleforhold i Søstrup (erindringer skre
vet i 1946).
"I Søstrup var der 1911 en folkeskole med to klasser og en
friskole med to klasser.
Den sidste havde de fleste børn, den var oprettet fordi man
var utilfreds med folkeskolens lærer Jørgensen. Lærer Jør
gensen kunne sin lektie, men han var vist forlængst ophørt
at studere. Det manglede på varme og liv.
Lærer Jørgensen var ugift og levede isoleret uden forbin
delse med befolkningen og andre lærere.
Husbestyrerinder skiftede han tit. Man sagde, at han havde
haft et halvt hundrede. I vor tid var en Frk. Poulsen der i ca.
4 år. Him var en dannet og tiltalende yngre pige, der med sit
væsen kunne holde ham i skak. Men selv hun måtte spise
sin mad i køkkenet. Til sidst behandlede han hende, så også
hun måtte fortrække.
Han kunne sige mærkelige ting. Ved en eksamen sagde han
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Søstrup ny skole o. 1927.

til en pige, der ikke kunne svare på det, han spurgte om:
Man kan nok høre, hvor du er fra. Kort tid efter kom him og
søskende i friskolen. Til en dreng, hvis broder havde været
syg, sagde han noget i retning af: Havde så bare sygdom
men taget ham, så vi aldrig så ham mere. Og så kom de til
friskolen.
Biskop Ostenfeld holdt visitats der en gang og sagde bag
efter: "Det gik jo helt godt'. Det gjorde det også, men det
manglede på kaldsfølelse. Hjerte for børnenes ånd.
A.Jørgensen var lærer i Søstrup til 1920, da han blev 70 år,
derefter blev skolerne lagt sammen til en skole med to
lærerkræfter og fire klasser".

Friskolen
Som det fremgår af det foranstående var tanken om en
friskole opstået på grund af beboernes utilfredshed med
lærer Jørgensen i kommuneskolen, men der var også nye
tanker på vej om fornyelse af undervisningsmåden, fore
dragsforeningen var oprettet i 1881, forsamlingshuset i
Vommevad var bygget 1882.
1) af unge bønder, der havde været på højskole og stiftet
bekendskab med Grundtvigs og Koids skolesyn samt
2) af lærer Jessen Sdr. Jemløse.
Friskoler var begyndt at virke nogen steder, og der var
enkelte familier uden for sognet, der var interesserede i at
slutte sig til, der var familien Schultz i Holløse og familien
Hermandsen Tudse, der var godt nok langt for børnene,
men de kom.
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Jens Christiansen Nørup, der var stærkt knyttet til Søstrup,
sendte også sine børn i friskolen ,• ligeså vejassistent Jensen
Nr.Jemløse gjorde det.
Skolebygningen var egentlig (af naboen hjulmand Niels
Hansens søn, Jens Peder) bygget som tømrerværksted med
beboelse, nu blev det i stedet taget i brug som skole i 1884.
Den første lærer ved friskolen var Anders Jørgen Willemoes, født 1855 i Kjøng, ugift, da han kom, men den 28.maj
1888 blev han i Vallekilde Korskirke viet til Ane Marie
Christine Olsen, født 10.4.1854. Datter af folketingsmand
Ole Pedersen og hustru Maren Kirstine Christensen, Sasse
rup.
Beretningen om friskolen findes under matr.nr.8 i, Søstrup.
Et uddrag af hvad pastor P.H.Petersen skriver om friskole
lærerne:
I friskolen var Hans Olsen lærer. Han var seminarist, havde
været gift en kort tid, boede nu sammen med en søster. De
var utrolig nøjsomme. Det var Hans Olsen et kald at være
lærer, og alle respekterede ham og søsteren og holdt af dem.
Grundtvigianske folk var de. Omkring ved 1914 tog de
afsked og flyttede ind i nærheden af Vallekilde. Der holdtes
afskedsfest for dem i Sdr.Jemløse forsamlingshus. Lærer
Hans Olsen troede på det godes magt.
Efter ham blev Ankerstrøm lærer. Hans kone spillede orgel.
Han fik et navn inden for friskolen, har udgivet digte. Men
i Søstrup var det nærmest kun på gennemrejse.
Friskolelærer Hans Olsen og eleverne, 1912-14.
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Søstrup Friskole 1915-20. Yderst til højre lærer Jørgen Nielsen.

Ankerstrøm skriver i sin erindringsbog:
Søstrup er en lille hyggelig landsby. En Hile hvidkalket kirke
knejser på et bakkedrag, hvorfra der er dejUg udsigt.
Neden for lå den gamle landsbyskole, der havde en aldrenog det var årsag til, at der i sin tid kom en friskole.
Lærer Olsen kom til Søstrup friskole i 1893 og virkede her til
1914. Skolen havde vel på det tidspunkt 3o - 4o børn, den lå
Ugesom gemt omme bag ved Brugsforeningen og den offentiige skoles have, ret hyggeHg, men den var Udet rummeHgEn lille entre med et hulsUdt murstensgulv var fælles for
lærer og skolebørnene, og her stod deres fodtøj, som man
måtte vade i, hvis man ville ind i lejUgheden til venstre eller
skolestuen til højre eller op ad trappen til loftet, da der ikke
var nogen hylde til fodtøjet.
I den lille skolestue stod nogle lange, smaHe borde og bænke
tæt sammen. De hvidkalkede vægge havde ikke et eneste
billede, men der var en hylde med læse- og sangbøger samt
et liHe udvalg af Chr. Eriksens børnebøger i brune papirom
slag. Et katederUgnende møbel med et par skuffer og en stol
var til lærerens afbenyttelse.
Jeg skulle have 1000 kr. i årlig løn samt halvdelen af det som
statstilskud og kommunetilskud oversteg nævnte sum, ca.
200 kr. BoUg og bøgebrænde, som jeg selv måtte save og
kløve.
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Dertil kom en indtægt på ca. 300 kr. for at føre Brugsforen
ingens regnskab. De blev af bestyrelsen betragtet som en del
af min løn, da det var den, som ved sin indflydelse i Brugs
foreningen havde skaffet mig den.
Min tilføjelse:
Lærer Ankerstrøm var meget virksom i Sdr. Jemløses afde
ling af "De danske ungdomsforeninger" og det var ham, der
samlede tilslutning til det aller første sommermøde på
Søstrup Bjerg. J.P.

Lærer Nielsen 1916-20.

neskolen, han var tillige organist i kirken.
Han blev førstelærer ved Tyvelse skole efter Søstruptiden.
Lærer Nielsen blev i løbet af den ellers korte tid han var lærer
i Søstrup friskole en velset gæst i mange hjem i sognet, også
i mit hjem selvom vi børn stadig gik i kommuneskolen hos
lærer Jørgensen.
Mange af lærer Nielsens elever fra de år kan fortælle om,
hvor glade de var for deres lærer, der altid kom dem venlig
i møde, og så er betingelsen for at lære noget også til stede.

Sammensmeltningen af de to skoler skete efter lærer Jørgen
sens afsked og lærer Nielsens afgang fra Søstrup.
I en overgangsperiode var ansat to vikarer, der begge hed
Hansen. Vi børn blev fordelt i fire klasser efter alder og i
klassen sat i alfabetisk orden.
I den orden overtog den ny lærer Peder Pedersen og lærer
inde Frk.Agnes Juul skolerne l.november 1920.
NB: Den nye skole blev bygget 1923 og friskolen blev
forsamlingshus.
Lærer P.Pedersen var foruden børneskolens trofaste under
viser til stor hjælp for sognets kulturarbejde idet han fik
oprettet biblioteksforening med bogsamling, foredragsfor
ening, hvor han selv fik formandens ansvar og besvær,
desuden var han instruktør, når fælleslæsning og diletantforestillinger blev til, både i Sdr.Jemløse og Søstrup.
Senere blev i samarbejde med gymnastikforeningen startet
husflid og aftenskole for ungdommen. Husfliden, huset og
støttet af tømrermester Lars Andersen.
Lærer Pedersen var kirkesanger i alle årene han var i Søst
rup.
Lærerinde Frk. A.Juul var organist i kirken, havde sang med
alle skolebørnene, hendes interesse for og evne til at lede
40

Koncerten i Søstrup
2an 25.

Itytt-é
Der medvirker:

Pastor KRARUP-HANSENS Kvintet

Koncertsanger DRACHM AN
Lærerinde A. JUUL

Mozart: Overture til Titus

—

Allegro, Klaverkvartet

* * *
Du dejlige Danmark

Vaarserenade

Dagen er omme

* * *
Heydn: Serenade

Judex Gounou

.

Menuet

Boecherini:

* * *
Der var Roser i Dale

Valdemars Sang
Liden Karen

Vildt flyver Høg

* ♦ *
Klaversolo

* * ♦
Händel:
Veber:

Largo

Jubeloverture
Entre: 2 Kr.

West-Toft Trykkeri, Holbæk.
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sang var stor. Frkjuul spillede foruden orgelz klaver også
den norske langeleg. Frkjuul elskede børnene og det var
gensidigt, hun kunne fortælle og tegne.
Frkjuul sandede en stor flok unge og indøvede korsang i en
lang årrække. Disse sommeraftener i skolen med afslutten
de sangfest i forsamlingshuset og Bjergfest hører til vore
bedste minder fra ungdomstiden.
En ny og dejlig skole blev bygget i 1923, det blev en god
arbejdsplads for de nyansatte lærere.
For Søstrup sogn og for skolens lærere blev det en god tid
med trofast og dygtig undervisning. Samarbejde mellem
lærerne og samarbejde med hjemmene. I skolens arbejde
var der ro og sikkerhed, alt imedens der skete store begiven
heder i Danmarks samfund, radioens opståen, krisen i
trediverne og Danmarks besættelse i 1940.
25 år efter skolens samling (1945 den 1.november) kunne vi
fejre stort jubilæum for lærerne i skolens lokaler. Der var nu
fred også uden om skolen.
Stemningen ved dette jubilæum kan nok ikke beskrives
bedre end det er gjort i en sang fru Marie Bruun, Krøjerup
har skrevet til dagen.
Her bliver af lærer, lærerinde talt,
kristeligt og nationalt.
Kirken, - slægtens hellige hus
står fast på bakken trods stormens sus.
Skolegårdens bautasten
giver modstandsånd til fjenders men.
Smukt, harmonisk sig formed rammen
om stedet, hvor de virked sammen.
For dansk og trofast og venlig færd
lærerinde og lærer skal takkes her!

1.november 1945.
Skrevet af fru Marie Bruun, Krøjerup.

Gymnastiktime ved Søstrup skole året 1917 ca.
Det er kommuneskolen jeg fortæller om. Gymnastik var
kun for drenge. Leder var lærer Jørgensen. Vi var ikke ret
mange. I ældste klasse var vi 5 drenge (skolen havde to
klasser og en lærer).
Min broder Knud var den ældste af os, meget større end vi
andre -"Knud den store". Harald med tilnavnet Blåtand var
et år ældre end jeg. Svend af samme alder som Harald, ved
højtidelige lejligheder kaldet Tveskæg. Den fjerde i rækken
42

hed Asger Ryg, også et tilnavn fra Danmarkshistorien, den
femte var mig, den eneste der havde navn fra bibelhistori
en, jeg blev kaldt Jonas.
Vi var næsten aldrig mere end fire til gymnastik. Asger Ryg
blev hjemme, og det har sin egen historie. Forældrene
boede i Borup i et hus der dengang hørte til Christoffers
gård "Boruplund". Moderen var malkekone der, faderen
var møllersvend på Imgtved Mølle, de var begge tidligt på
arbejde, Asta og Asger, deres børn, skulle selv sørge for at
komme i skole til tiden, og her kneb det. Efter at vi andre
børn i skolen var i gang kom Asta og Asger. Asta var den
yngste og fik altid lov til at gå hen til sin plads. (Jørgensen
var altid mere overbærende overfor pigerne) men Asger
blev sendt ud i gangen igen, skulle banke forsigtigt på og
komme lydløst ind, så ville han ikke få klø. Lærer Jørgen
sens redskab til at straffe hårdt med var en tynd jernstang
med en kort ombøjning i hver ende, vi kaldte den "Jemeriksen", den blev også brugt i kakkelovnen, så den var aldrig
langt væk. Denne jernstang blev nu med den ene bøjning
hængt på det dørgreb, der vendte ind. Hvis Asger kunne få
døren op uden at "Jemeriksen" faldt på gulvet, skulle kan
slippe for straf, men det var umuligt, når han tog i dørhånd
taget på den udvendige side skramlede jernstangen hen ad
gulvet og så skulle han straffes. Det blev nu aldrig til så
meget, Asger løb rundt om lærer Jørgensen og råbte "om
forladelse", slagene blev afbødet i farten.
Jeg har aldrig set at nogen er slået hårdt med jernstangen,
men vi var bange for både den og læreren. Asger lærte at
blive hjemme og være syg, hvis de kom for sent op.
Selve gymnastikken husker jeg nærmest som armstræknin
ger og knæbøjninger, men der blev arbejdet meget med god
retstiUing. Den store Knud var forbillede, han vidste hvor
dan Jørgensen ville have det, han skulle se på Billerup
Mølle på Tudse Næs, derimod kneb det med Svend, han var
slem til at hælde lidt med hovedet, så vankede der en
øretæve til opretning, derved kom Harald til at grine, så fik
han en med. Det kneb med at Harald og Svend kunne tage
det alvorligt nok, og det gjorde ikke situationen bedre, at vi
kunne høre smeden (Christian Christensen) more sig i sin
smediedør, han overværede med armene over den nederste
halvdør. Lærer Jørgensen havde været korporal. Gymna
stikken bar præg af det.
På nogen områder var han god til at undervise. Min lille
røde bømesangbog, jeg fik som ny, da jeg begyndte i skolen,
blev næsten slidt op, så det tog han sig da også tid til.
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Skolen var centrum for mange folkelige aktiviteter, her Søstrup Sangkor 1934.

Når han fortalte bibelhistorie, var han mere venlig og havde
forståelse for os børn. Jeg husker endnu hans beskrivelse af
barnedåben. "Børnene får ved dåben en engel, der altid vil
være hos dem", og han henviste til bibelordet:"Og deres
engel vil altid kunne se Guds ansigt".
Der har været mange gode stunder i lærer Jørgensens sko
letimer, men ind imellem var han forfærdelig hård, og det
var de samme børn, det ramte, de børn der ikke havde
nogen støtte fra hjemmet.
Johs.Pedersen.
Da lærer Anders Jørgensen i 1919 tog sin afsked fra kommu
neskolen, og friskolen blev nedlagt, børnene samlet i en
skole, skete der en forandring med landsbyen.
De nye lærerkræfter: Peder Pedersen og frk. Agnes Juul
lig undervisning. Lærer Pedersen fik startet en biblioteks
forening og en foredragsforening , blev dens formand og
var særdeles god til at skaffe betydelige foredragsholdere,
som et eksempel kan jeg nævne magister Jens Rosenkær.
Senere, sammen med gymnastikforeningen, en aftenskole
og husflidforening.
Frkjuul (Sølvhøjs moster) samlede de store børn og ung
dommen til sang, ikke alene korsang, men til at lære nye
sange og melodier foruden højskolesangbogens mere kend
te. Sangaftneme om sommeren ved skolen sluttede med
sanglege.
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En gang hver sommer samledes landsbyens beboere på
"Søstrup Bjerg", det forekommer mig at det altid var godt
vejr. Sognepræst P.H.Petersen holdt tale, vi kaldte talen for
"Bjergprædiken" og frkjuul sørgede for både korsang og
fællessang. Fra år 1944 var det den nye præst Gadegaard
Pedersen der afløste også på det område.
Da den nye skole var bygget i 1923 blev friskolens bygning
frigjort til forsamlingshus. Noget af det første forsamlings
huset blev brugt til var en demonstration af radiomodtage
re, det var fabrikant Pedersen, Uggerløse med sine UG
radioer, der var opfordret til at give os den oplevelse.
Det foregik, så vidt jeg husker, en søndag i forårstiden
1925.
Vi undrede os meget over at den dejlige musik kunne
hentes ud af luften. U.G.Pedersen havde på det tidspunkt
været på Amalienborg for at opstille radio hos selve kon
gen.
To gange 1932-35 var den daværende leder af radioens
ungdomsafdeling, Jens Fr.Lavaetz i Søstrup skolegård med
radiovognen for at lave optagelser til sit program.
I 1954 arrangerede redaktør Chr.Torpe en direkte fjern
syns- udsendelse fra Søstrup forsamlingshus. Spørgsmål
rettedes til et panel med blandt andre landbrugsminister
Smørum. Senderen var anbragt på kirkebakken.

Kæmpehøjen i Søstrup skoles gärd. 1990.

45

Udsigt over en del af Søstrup fra kirkebakken. 1990.

Gårdmænd, husmænd og indsid
dere, sognefogeder
I tiden, hvor vi skriver 1700, er i Søstrup sogn ingen store
gårde, en gård i Sasserup var på grund af både rytter- og
hoveriforpligtelse dobbelt så stor som de fleste, nemlig 16
td.gl. hartkorn. Lidt forskellige i størrelse fra landsby til
landsby, men alle steder lå gårdene tæt ved hinanden.
Ved udskiftningen og udflytningen skete der en stor om
væltning, som nogle er meget kede af, og andre godt tilfred
se med.
De fleste steder blev udflytterne fundet ved lodtrækning,
og der var mange, der græd over at skulle ud på marken et
sted. (Jeg har ingen steder fundet bekræftelse på at lodtræk
ning har fundet sted i Søstrup sogn).
Der blev givet en vis støtte til udflytterne, de genbrugte
tømmeret, navnlig egetræet kunne anvendes til den nybyg
gede gård. Mange ældre gårdfæstere foretrak at blive i
landsbyen som daglejere. Der kom som regel unge folk på
disse udflyttergårde, folk som kunne tage selvstændige be
slutninger i stedet for som før at lade bystævne og older
mand råde for de tider arbejdet, navnlig i marken, skulle
udføres.
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I de år omkring udskiftningen skete en meget livlig forny
else af fæstebøndeme også fordi gårdene skiftede ejere,
indtil landsbyen, så vidt mulig, kom på een hånd så sepa
rering og skelsætning kunne praktiseres. Ved udskiftnin
gen fik gårdene i en landsby samme størrelse i hartkorn,
men arealet blev forskelligt fordi jordkvalitet og beliggen
hed var inde i beregningen.
En gård i Søstrup by (matr.nr.4) der tilhørte Københavns
Magistrat, var længe før udskiftningen separeret fra byens
øvrige jord, skelsat med gærde og grøfter. Gården var uden
hoveriforpligtelse for stedse, derfor uden interesse for
Løvenborg Gods, der havde samlet de øvrige gårde og
huse.
I Sasserup var en gård, der adskilte sig fra de øvrige ved at
være i selveje før udskiftningen:
1720 den 12.december blev en gård i Sasserup by, Søstrup
sogn som beboes af Jens Christensen, med hartkorn 6 td. 3
sk. 2 fj. 1 alb. bortloddet til Christian von Stoken.
Kvitteres, Frydendal 21.marts 1722.
Gården blev af daværende fæster Jørgen Johansen købt, før
udskiftningen, det er matr.nr.9.
Fire gårde i Sasserup blev udflyttet og samtidig fik de navn:
matr.nr.2 "Dødningehøv", nr.5 "Maglehøj", nr.6 "Hanehøv" og den yderste mod Strædebro "Leedsbjerg", der
allerede i 1807 blev udstykket til otte husmandssteder
(lodhusene) matr.nr. 12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19. Både
mark og eng blev delt i nævnte otte lodder.
Et husmandsbrug eller en halvgård i Sasserup, matr.nr. 19
blev flyttet ud til skellet mod Søstrup Elle og åen.
I Søstrup blev kim een gård udflyttet, matr.nr. 5, den fik
navnet "Birkholm" senere "Søstrupgård".
I Tmgtved og Borup blev ved udskiftningen ingen flyttet,
senere er nr. 9 og nr. 11 Ungtved af eget initiativ flyttet i
marken. I Borup blev matr.nr. 5 flyttet fra byen til dens
nuværende plads nærmere Ungtved.
Da gårdene blev bøndernes ejendom skete mange delinger
mellem brødre og søstre. To gårde er aldrig delt eller
udstykket, det er matr.nr. 11 Ungtved og nr. 7 Sasserup.

Husmand
Betegnelsen omfatter i almindelighed beboere af huse med
eller uden jord, næsten altid med have, beliggende på
offentlig jord i en landsby, de såkaldte gadehuse. Der kom
andre huse, der i modsætning til de første lå yderst på
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landsbyens enemærker, de såkaldte markskel huse, beboe
re af disse var også husmænd, huslejen bestod i at oprense
500 favne grøfter, være hyrder for byens kreaturer eller
måske passe led.
Senere blev der oprettet eller tillagt lidt mere jord til de
huse, der benævnes huse med jord, dog næsten aldrig mere
end beboerne nødvendigvis var henvist til at finde andet
arbejde, daglejere eller håndværkere.
Indsidder
Beboer af huse, der hørte til gårdene, og som regel var
anbragt ganske tæt ved gårdene, benævnes som indsidder,
det kunne være aftægtsfolk, men også folk, der var knyttet
til gårdens faste arbejdsstyrke eller invalide slægtninge.

Inderste
Inderste var de, der i en gård eller i et hus havde husly på
selve gården, det kunne være unge folk, der ventede på at
overtage fæste på gården, hvor hans eller hendes forældre
stadig har det, men i reglen er det mennesker på et af sam
fundets aller nederste trin, enlige enker, invalide søskende
og andre stakler, fattiglemmer, betlere, der dog har brug for
et sted at sove og hvüe sig. Undertiden har de børn med.
Og endelig er der omgangsfolk, det er dem som fattigvæs
net har henvist til at indfinde sig et nyt sted i landsbyen hver
dag og få sin føde der.
"Omgangsforsørgelse" var nok det sidste, man fra fattig
væsnet kunne anvise, den sidste jeg ved, der gik på omgang
i landsbyen Søstrup, døde den 9.januar 1907,90 år gammel.
I kirkebogen for 1713 står:"En fattig kvinde, som blev åget
omkring, døde hos Hans Pedersen i Sasserup". Jeg forstår
det sådan, at det var en omgangskvinde, der ikke har været
i stand til selv at komme fra sted til sted, men alligevel er
transporteret videre til den næste i omgangen.
Håndværker
Bortset fra et par tilfælde med benævnelsen gårdsmed har
håndværkerne hjemme i husene, både dem med jord og
dem uden jord, men også nogen der flyttede fra gård tü
gård, hvor arbejdet var.
Lars Didrichsen, Søstrup og Hans Jensen, Sasserup er
benævnt husmand og hugger, på et af lodhusene er far og
søn tømrer, medens moder og døtre er syersker.
Jacob i matr.nr. 20 var skomager, hans kone syerske.
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Ole i nr.l i Imgtved var bager, husmand og havde andet
arbejde om eftermiddagen, stenhugger m.m.
Mange arbejdede med hørren, der skal luges, ruskes, bry
des, skættes, spindes og væves før sypigen og skrædderen
fortsætter.
Vogne og seletøj kræver fornyelse og vedligeholdelse.
En hjulmand kunne også bore posttræer til vandpumper.
En husmand kunne sno halmbånd, lave bikuber og halm
sko.
Smeden var selvsagt en af de mest uundværlige.
Sognefogeden
Sognefogedens funktion blev fastlagt ved en forordning af
11.november 1791, men selve embedet er ældre, idet amt
manden udpegede "En af de skikkeligste, redeligste iblandt
sognets Almue" til at varetage sine opgaver på stedet.
Allerede i 1500 årene fandtes i mange sogne en af lensman
den beskikket sognefoged eller bondefoged.
På lensgodseme var dog Greven eller Baronen den, der
udpegede sognefogedeme, der skulle følge den fælles in
struks (af 18.maj 1793).
Der skete en væsentlig forandring i sognefogedens status
med den forordning, før 1791 kunne og skulle sognefoge
den kun handle efter ordre fra amtmanden. Efter 1791
skulle han f.eks. selv give agt på forhold med skolevæsenet
og skolegangen. "Hvis forældre, husbonder eller madmod
re af- eller tilbageholder deres børn eller tjenestetyende fra
skolegang, da må han selv sagtmodig formane dem".
Allerede i skoleforordningen af 1739 kunne sognefogeden
sammen med kirkeværgerne beordres til at udarbejde lister
over de personer, der skulle bidrage til skolekassen samt
opkræve eller inddrive skolemulkter.
Sognefogeden skulle sammen med oldermanden føre
kontrol med hvem, der lod betlere overnatte.
Ligeledes i reskript af 22.april 1740 om kgl. forordningers
og befalingers forkyndelse (kirkestævne), samt udfærdi
gelse af mandtalslister.
Efter 1791 og indtil 1857 var sognefogeden lønnet ved
fritagelse for pligtkørsel, vejarbejde og snekastning, efter
1857 fastlønnet i forhold til sognets størrelse fra 2o rd. om
året, (Søstrup sogn var et af de mindste).
Man kan sige, at lønnen for at være sognefoged aldrig kom
til at stå i noget rimeligt forhold til ansvaret og anstrengel
serne.
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Sognefogeder i Søstrup sogn
Sikker viden om sognefogeder før 1791 har jeg ikke, en
bemærkning hist og her fortæller lidt.
Niels Mejer gårdfæster på matr.nr.4 Sasserup, gårdfæster
indtil 1771, er nævnt et sted, sammen med bemærkningen
"han kunne ikke skrive".
Didrik Mejnertsen, gårdfæster på matr.nr.5 Søstrup er nævnt
i 1758 som sognefoged. Han var ved den lejlighed (en
trolovelse) husbond for pigen og forlover tillige.
Peder Sørensen, født i 1742 på matr.nr.4 Borup, gårdfæster
på samme gård fra 1762. Sognefoged fra 1777. Peder Søren
sen var således sognefoged både før og efter den nye lovs
indtræden i 1791. Peder Sørensen var sognefoged i 40 år til
sin død 1817.
Søren Pedersen, født 1777, søn af fornævnte, afløste sin
fader både som sognefoged og gårdfæster. Søren Pedersen
døde i 1829 kun 42 år gammel.
Jens Christensen, søn af Bodil Jensdatter og smed i Butterup
Christen Jensen, blev fæster på sin moders fødegård
matr.nr.7a Søstrup og sognefoged for Søstrup sogn fra 1829
til sin død den 15.11.1860.
Hans Christiansen, født den 26.6.1833 på matr.nr.4a Sasse
rup, som han senere blev ejer af. Hans Christiansen blev
sognefoged fra 1860 til 1908, han døde den 13.6.1911,78 år
gammel.
Christian Jensen, født den 28.5.1861 på matr.nr.7 Søstrup,
han var gift med Anna Marie Hansen fra Nørup og byggede
gård matr.nr. 3b Sasserup (Skøde af 16.3.1888). Christian
Jensen blev sognefoged i 1909. Hans forgænger har sidst
skrevet i lægdsprotokollen den 31.december 1908.
Chr.Jensen, første gang den 5.april 1909, han var sognefo
ged til sin død i januar 1940.
Johannes Pedersen, født den 25.11.1907 i Preglerup by,
Grevinge sogn. Mine forældre flyttede i februar 1908 her til
Sasserup på matr.nr.2a og tog mig med. I 1932 gift med
Esther Andersen fra Tingtved, forpagtede gården fra april
1937, købte den i 1943. Fra l.april 1940 var jeg sognefoged
i Søstrup sogn i 26 år,i skrivende stund (1986) er det 20 år
siden jeg fratrådte.
Johannes Pedersen, Søstrup matr.nr.8g, født 5.4.1929 i
Kvanløse sogn, Brorfelde by. Overtog gården i 1951.
6.12.1958viet til Grethe fra Ølgod, sognefoged fra 1 .aprill966
til sognefogederhvervet blev ophævet i 1974.
Sasserup den 16.8.1986.
Johannes Pedersen.

Sognefogedens virksomhed og pligter
Politimæssige opgaver. Lægdsmand, dog ikke i alle tilfæl
de. Stævningsmandens pligter. Pantefoged (på kommu
nens forlangende, ikke altid). Sognefogedens medvirken
ved retspleje, herunder udlæg og udpantning. Auktioner,
skifte og forkyndelser.
Herunder 11 af 23 specielle pligter for sognefogeden:
Alimentationssager. Dyrplageri. Forlystelser. Færdselslo
ven. Hundeloven. Indkvarteringsvæsnet. Jagtloven. Smit
somme sygdomme hos husdyr. Snekastning. Vejvæsenet.
Ægteskab. Dette sidste var et meget vigtigt område i sogne
fogedens pligter.
Den næstsidste sognefoged i Søstrup med skiltet, som forkyndte kirkestævnet. 1983.
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Søstrup Sogn 1895

Matrikelgrænser 1895
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Matrikelgrænser 1990
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Matr. nr.

Navn

Adresse 1988

GI. beboer

Nyere beboer

1

Annexgaard

Nørupvej 35

Christen Hansen

Herluf Christensen

59

lb, 8b
Borup 9a

Søstrup Elle 8

Peder Jensen
(gamle)

Verner Andersen

64

lc, jord
til 13a

Søstrup Elle

Jørgen Pedersen

Kurvemager
Johannes Jensen

70

Elin Jørgensen

71

Side

Huset bag Bjerget

Søstrup Elle 2

Kristine Andersen

3a

Skolelod

Sasserupvej, ud
stykket L 3g-u

Sdr. Jemløse Søstrup kommune

3b, 3c

Skole fra 1741
1. tlf.central

Nørupvej 42

Lærer Rathmann
Skole/Klokkerbolig

Fhv. husmand
Jørgen Marcussen

4a

Magistratgaarden

Nørupvej 39

Michel Jacobsen

Erik Nielsen

Søstrupvej 39

Jens Christiansen

Julius Larsen

88

4b

72

76

4d

Søstrup nye Smedie

Søstrupvej 58

Willads Christensen

Vilhelm Pedersen

90

4c,e,h

Andelsmejeri

Søstrupvej 50

Carl Konrad Wejnerich

Henning S. Andersen

93

5a

Søstrupgaard

Søstrup Elle 7

Didrich Mejnertsen

Emst Jensen

101

Søstrup by. Matrikelfortegnelse

ld

Matr. nr.

Navn

GI. beboer

Nyere beboer

Side

Søstrup Elle 14

Niels Chr. Larsen

Marius Jørgensen

116

Søstrup Elle 3

Ole Nielsen

Hjalmer Jensen

117

6a

Nørupvej 33

Niels Christensen

Hans Pedersen

119

6b +2a, 5f

Søstrup Elle 12

Anders Larsen

Svend Aage Sørensen

125

6c,d, 5e

Søstrup Elle 5

Lars Peder Hansen

Vagn Pedersen

127

6e

Søstrup Elle 1

Niels Hansen

Jens Chr. Nielsen

131

Nørupvej 28
Nørupvej 30

Lars Jensen

Erling Christiansen

132

7f
(tidl. 7a)

Nørupvej 40

Jens Christensen

Lars Hansen Nielsen

137

7b

Søstrup Elle 10

Unge Peder Jensen

Thormod Sørensen

138

8a

Nørupvej 37

Søren Jensen
(Rasmus Jensen)

Esther og Svend
Nielsen

141

5b

5c

7a
7i

Ellehøjgaard

Vestervang

8e

Nr. 1868

Søstrupvej 43

Hans Poulsen

Hermann Hansen

146

8g,7d

Lundsbakkegaard

Nørupvej 48

Christen Sørensen

Johannes Pedersen

148

Søstrup by. Matrikelfortegnelse

Adresse 1988

GI. beboer

Nyere beboer

Side

8h

Nørupvej 56

Brugsforening

Brugsforening

152

8i

Nørupvej 52

Friskole

Forsamlingshus

157

8f

Borupvej 24
eller 26

Ane Jensdatter

N.P. Nielsen
Genefke

159

Navn

81

Lundsbakkehus

Nørupvej 43B

Hans L. Hansen

Ernst Sørensen

162

10a

Smedie

Nørupvej 42

Smed Niels Andersen

Sadelmager R. Rasmus
sen

162

10b

Markhus nr. 1

Sasserupvej 15

Niels Wenzelsen

Axel Larsen
A.H. Pedersen

165

11

Markhus nr. 2
Rævemosehuset

Søstrup Elle 4

Jens Jeronimussen

Aage Ulstad Andersen

167

12

Markhus nr. 3
Enghavehus

Søstrup Elle 6

Jens Pedersen Bryde

Rasmus Andersens søn
Karl

171

13,1c
6g,8c

Markhus nr. 4
Sandledshuset

Søstrup Elle 9

Peder Madsen
Edvard Plambæk

Svend B. Sørensen

175

14

Markhus nr. 5
Leeragerhuset

Nørupvej 31

Unge Jens Nielsen

Ejner Olsen

180

Nørupvej 54

Lars Didrichsen
Peder Mogensen

Skomager Johs. Olsen

183

15

Søstrup by. Matrikelfortegnelse

Adresse 1988

Matr. nr.

Landsbyens ejere og gårde
Søstrup by 1688
Ejer
Bruger

Gammelt hartkorn

Hans Madsen
Tilforn Jens Christensen

7.1 td.

Sognepræsten
Sonnerup K
Magistraten

Niels Nielsen
Jens Mortensen
Jens Mortensen

5.3 td.
0.3 td.
4.0 td.

Annex
Præstegård

Niels Christensen

4.0 td.

Baron Podebusk Jens Hansen

Christen
Schel

Søstrup
Kirke

Laurits Christensen
Anders Smed
Jens Andersen

7.3 td.

2.1 td.
l.o td.
1.3 td.

Laurits Jørgensen,Asmindrup
Niels Pedersen, Borup
1.3 td.
Anders Mouritzen,Qvandløse

Fæstebreve der omhandler gårdene matr.nr. 7 og 8
Søgårds fæsteprotokol: Niels Karisens fæstebrev Søstrup.

Paa velbaame forbundne Herre Generalmajor Johan Ramløv til "Frydendal", som formynder for Tølløsegaard og
Søgaard.
lil Niels Karlsen, den Gaard paa Søgaards Gods, Søstrup
By, som tidligere var fæstet af Jens Jacobsen.
Den 14.september 1700. Søstrup. Confirmeret: Johan Ramløv, Niels Karlsen.
Fornyet den 21.maj 1719. J.Brinch

Henrik Jafels Fæstebrev Søstrup. Den Gaard som før var
beboet af Niels Carlsen.
Den 29.juni 1727 / Jacobsen
Knud Jensens fæstebrev Søstrup:
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Fra Kanselliraad Brostrup Albertin, Tølløse- og Søgaard.
Den Gaard i Søstrup som Jens Pedersen før iboede og paa
Grund af Alder og Skrøbelighed villig afstod.
Tølløsegaard, den 26. juni 1719.
Gabriel Elias Borksenius.
Knud Jensen, Søstrup.

Jens Hansens fæstebrev på øde Husplads i Søstrup:
Fæstet gik ud på at Jens Hansen skulle opføre 5 fag hus og
i en årrække slippe for betaling (4 år) siden betale med en
Københavnsrejse om året.
Fæstet var på livstid for ham og hans kone.
Christian Ditlev Greve Reventlov.
Søstrup by 1788
Ejer
Brugere
Jens Christensen
Løvenborg
Erik Rasmussen
Gods
Søren Jensen
Mejnert Didrichsen
Christen Sørensen

Gammelt hartkorn
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3

To gårde, der havde hørt til Søgård, kom i 1778 til Løven
borg. Ligeledes præstens Annexgård til Løvenborg.
Sonnerup
"Magistratsgården"
Kirke
Michel Jacobsen
Bistrup
Udskiftet juli 1778

6,4

5 jordløse huse:
Anders Pedersen
Løvenborg Anders Nielsen
Gods
Niels Didrichsen
Niels Nielsen
Lars Didrichsen
Mellem 1791 og 1794 blev der foretaget bondeseperation i
Søstrup
Holløse by 1788
Løvenborg Lars Thomsen
Gods
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9.5

Nørupvej 35 (matr.nr. la). 1990.

Matrikel nr.l Søstrup by
Præstens annexgård
Før år 1700 er som fæstere nævnt en Jens Christensen og
derefter Hans Madsen.
I mange år derefter var annexgården bolig for præstens
capelian. I en årrække indtil 1719 beboet af hr. Johan Franch,
fra 1719 til 1733 af præstens søn Peder Severin Lund, der
herefter fra 1733 til 1751 var sognepræst efter sin fader med
bolig i Sdr. Jemløse præstegård. Den har åbenbart været
beboelse både for capelian og fæstebondens familie i disse
mange år.
Ovennævnte Jens Christensens datter Johanne blev gift
med Anders Mejnertsen fra Uggerløse, han var født 1701 og
døde 1755. Selv om dette ægtepar i kirkebogen er nævnt
mange gange, har det været i forbindelse med andres børns
dåb, de havde ingen selv. Efter Anders Mejnertsen var
Christen Hansen fæster. 11763 er det Christen Hansen der
er fæster.
Dødsfald: År 1778 den 2.oktober, blev Christen Hansen
begravet, 78 år gammel. Enken fortsatte i fæstet i fire år
indtil 1782, den 18.december, hvor Niels Nielsen fik fæste
brev.
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Dåb: Jens, søn af gårdm. Niels Nielsen i Søstrup og Johanne
Madsdatter, blev døbt den 16.maj 1784.
Maren, gårdm. Jocum Nielsens hustru fra Nørup bar ham
til dåben. Fadder: Lars Didrichsen, Søren Jensen, Erich
Rasmussen og Jens Slagters hustru af Søstrup.
Dødsfald: Niels Nielsen gårdm. i Søstrup, død af spinker
(tyfus), smittet fra Butterup, blev begravet den 29.juli 1787
med ligprædiken, 37 år gammel.
1787, den 16.september blev Niels Nielsens enke, Johanne
Madsdatter, gift med Christen Sørensen, der siden den 2.
oktober blev fæster på Annexgården.
Fødsel og dåb: Marie, datter af gårdm. Christen Sørensen
og Johanne Madsdatter, blev døbt den 28.september 1788,
Jochum Nielsens hustru fra Imgtved bar hende til dåben.
Fadder: Christen Sørensen, Jochum Nielsen, Jens Nielsen,
"Brohuset" Tingtved, Søren Jensen, Rasmus Sørensen,
Michel Jacobsens hustru, alle af Søstrup.
i

Fødsel og dåb: 1789 den 2O.søndag efter trin., samme for
ældre, denne gang datteren Karen.
1793 er det datteren Ane Marie der er født, hjemmedøbt den
28.april.
Dødsfald: Johanne Madsdatter, gmd. Christen Sørensens
hustru af Søstrup død den 29.oktober 1794 af blodforgift
ning, begravet den 2.november, 35 år gammel.

1794 den 14.december blev enkem. Christen Sørensen gift
med Ellen Hansdatter (naboens pige).
Niels, søn af Christen Sørensen og Ellen Hansdatter, Sø
strup annexgaard under Baroniet Løvenborg, født tirsda
gen den 1.oktober 1798, blev døbt søndag den ô.oktober af
mig, holdt under daaben af Lars Didrichsens hustru i
Søstrup, forældrene og Ratmann var overværende.
11.november blev daaben konfirmeret i kirken, holdt af
Stine Nielsdatter. Fadder: Jacob Jensen, Reistrup, Lars
Didrichsen, Rasmus Sørensen, Ole Nielsen, Jens Christen
sen og Christen Larsens hustru alle af Søstrup. (Præstens
ord i kirkebogen).
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Folketælling 1801
Christen Sørensen
Ellen Hansdatter
Jens Nielsen

40 gift 2.gang,

bonde og
gårdbeboer
hans kone

30 gift l.gang,
17 Johanne Mads
datters søn af 1.ægteskab med
Niels Nielsen.
Jens blev gift med enken Anna
Thorkilddatter, Holløse
Mark.(matr.nr.2)

Karen Christensdatter 11 bam af Johanne Mads
datters i.ægteskab
Ane Marie Christensdatter
8 barn af Johanne Mads
datters 2.ægteskab

Anders Christensen
Rasmus Christensen
Niels Christensen
Peder Christensen
KirstenAndreasdatter

4
4
2
1
19

deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
tjenestepige

Gårdmand Christen Sørensen døde den 2.januar 1819.

1822
Gårdmand Christen Sørensens enke.
Ellen Hansdatter
51
Datter Marie Christensdatter
14
Søn Niels Christensen
24
Pige Karen Poulsdatter
18
Søn Peder Christensen
22 bryllup den 28.12.1824
Pige Mette Nielsdatter
27
Folketælling 1834
Ellen Hansdatter
PederChristensen
Mette Nielsdatter

64 enke, lever af sin gård
34 hendes søn som driver gården
39 hans kone

Dødsfald: År 1839 den 3.juni døde enken Ellen Hansdatter,
67 år gi.
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Folketælling 1845
Peder Christensen
Mette Nielsdatter
Ane Chatrine Pedersdatter
Sidse Marie Pedersdatter
Christian Pedersen
Peder Madsen
Folketælling 1855
Peder Christensen
Mette Nielsdatter
SidseMarie Pedersen
Ane Chathrine
Pedersen
Hans Sørensen

Peder Pedersen

45 Søstrup
50 Søstrup

gårdmand
hans kone

20 Søstrup

deres barn

14 Søstrup
21 Søstrup
18 Søstrup

deres barn
tjenestefolk
tjenestefolk

55

Husf.
gårdmand
hans kone
deres datter

60
24

deres datter
30
37 den søsters mand som
tiltræder gård matr.nr.
6 pr. 1.april d.å.
tjenestekarl
21

Dødsfald gmd. Peder Christensens kone Mette Nielsdatter,
døde 11.6.57.
Folketælling 1860
Peder Christensen
Sidse Marie Pedersen
Hans Nielsen
Karen Kirstine
Jørgensen
Christen Jensen

60 Søstrup
29 Søstrup
19 Søstrup

gårdmand
hans datter
tjenestefolk

24 Merløse,
16 Nrjemløse

tjenestefolk
tjenestefolk

Folketælling 1870
Jens Sørensen

46 Søstrup

Husf. jord
bruger
naboens søn
husmoder
12.10.1860)
plejedatter
aftægtsmand

Sidse Marie Pedersen 38 Søstrup,
(bryllup
Karen Sophie Hansen 13 Søstrup
Peder Christensen
70 Søstrup
Ellen Kirstine
Hermansen
19 Grandløse
Niels Pedersen
17Hørb
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tjenestepige
tjenestekarl

Dødsfald:År 1874, den 18.april døde aftægtsmand Peder
Christensen, Søstrup, 75 år.

Folketælling 1880
Jens Sørensen

56 Søstrup

Sidse Marie Pedersen 48 Søstrup
Lars Chr.Sørensen
19 Søstrup
Ane Sophie Madsen 20 Søstrup
Folketælling 1890
Jens Sørensen

67 Søstrup

Sidse Marie Sørensen 58 Søstrup
Jens Vilhelm
Michelsen
17Udby
Mette Kirstine Larsen 22 Butterup

husfader,
gårdmand
hans hustru
tjenestekarl
tjenestepige

husfader,
gårdejer
husmoder
tjenestekarl
tjenestepige

Jens Sørensen og Sidse Marie havde ingen børn til afløsning
på gården. Afløsning fik annexgården for tredje gang fra
nabogården matr.nr.8, af samme slægt.
1787 kom Christen Sørensen og fik enken og fæstet på
matr.nr.l. Den 12.oktober 1860 kom ligeledes naboens søn,
denne gang var det datteren og gården nr.l, tredje gang var
det naboens datter, him blev den 29.7.1885 gift med husm.
Lars Chr.Sørensen "Lyskrogen", Holløse, og en gang inden
år 1900 havde de overtaget (1896) Annexgård matr.nr.l
Søstrup.
Folketælling 1901
Lars Chr.Sørensen

Ane Marie Sørensen
Karen Sophie
Andersen
Lars Peder
Christiansen
Jens Chr. Pedersen
Jens Sørensen

Juliane Marie Olsen

8.11.1858 LLGrand- husf.
løse
landmand
25.04.1861 Søstrup husmoder

16.08.1885 Søstrup tjenestepige
17.01.1887 Søstrup tjenestekarl
21.07.1884 Søstrup tjenestekarl
13.07.1834 Søstrup husfader,
aftægt
25.04.1870 Søstrup, tjenestepige

Skøde af 15.december 1898 fra Baroniet Løvenborg til Lars
Chr. Sørensen.
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Skøde cif 19.juni 1918 fra Lars Chr. Sørensen til Hans
Hermann Pedersen.
Skøde af 29.december 1922 fra H.Hermann Pedersen til
Jens Christian Christensen.
Fra tinglysningsprotokollen i Landsarkivet
Afskrift: Johs.Pedersen 16.1.1985
Da datteren fra matr.nr.8 Søstrup den 29.juli 1885 blev
gift med ungkarl Lars Christian Sørensen, var han hus
mand på ejendommen "Lyskrogen" bag kirken. Det var
først i 1896 de overtog Annexgården.
Lars Chr.Sørensen havde før været karl på gården. Da Lars
Christian Sørensen og Ane Marie Sørensen i 1918 solgte
til Hans Hermann Pedersen overtog de matr.nr.8 Sasserup
"Pilegården". De fik skøde den 27.februar 1918 fra Ejner
Sigurd Larsen og solgte igen 1920.
Skøde af 17.juni 1920 til forhenv. brugsuddeler Christian
Christiansen.

Søstrup Elle 8 (matr.nr. Ib), o. 1910.

Matr.nr.lb og 8b Søstrup by
og matr.nr.9a Borup
Året 1861 den l.maj, tilgang til Søstrup sogn fra Løvenborg
Peder Jensen, 30 år, og Ellen Jensen 36 år gammel.
31.oktober 1861 fæste på lb, 14.november 1870 fæste på 8b
Søstrup Enghave.
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Folketælling 1870
Peder Jensen

husfader,
jordbruger
44 Grevinge
Ellen Jensen
husmoder
Marie Jensen
8 Vallekilde
plejebarn
Dødsfald:År 1873, den 28.januar, døde Ellen Jensen, 47 år
gammel.
Bryllup: Enkem.husmand Peder Jensen og pige Karen
Jensdatter, Søstrup havde bryllup den 23.januar 1874.

Folketælling 1880
Peder Jensen
Karen Jensen
Ellen Marg.Krist.
Jensen
Anne Kristine Jensen
Hansine Marie Jensen
Udøbt pigebarn under
Marie Jensen

Folketælling 1890
Peder Jensen
Karen Jensen
Anna Krist.Jensen
Hansine Marie Jensen
Karen Sophie
Vilhelmine Jensen
Grethe Kirstine Jensen
Johanne Marie Jensine
Jensen

Folketælling 1901
Peder Jensen
Karen Jensen
Hansine Marie
Jensen
Knud Valdemar
Nielsen

38 Gislinge

48 Gislinge
35 Kvanløse

husmand
hans hustru

5 Søstrup
4 Søstrup
2 Søstrup
1 år
18 Vallekilde

datter
datter
datter
datter
plejebarn

58 Gislinge
45 Kvanløse
14 Søstrup
12 Søstrup

husfader,
husmand
husmoder
datter
datter

10 Søstrup
7 Søstrup

datter
datter

5 Søstrup

datter

1831 12.4 Gislinge landmand
1844 8.4.Kvanløse husmoder

187719.10 Søstrup sypige
1880 4.8.Søstrup

tjenestedreng

Søstrup lb. Skøde af 19.december 1913 fra Baroniet Løven
borg til Peder Jensen.
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Søstrup Elle 8 (matr.nr. lb). 1990.

Søstrup 8b. Skøde af 19.december 1913 fra Baroniet Løven
borg til Peder Jensen.

Borup 9a. Skøde af 19.december 1913 fra Baroniet Løven
borg til Peder Jensen.

Skøde af 17.december 1917 fra Peder Jensen til William
Andersen.
Fæstebrev
Jeg Hermann Frederik baron af Løvenskiold Friherre til
Løvenborg etc. etc.
tilstaar herved at have bortfæstet til Ungkarl Peder Jensen
af Gislinge Parcellen nr. 5 b på Søstrup Mark, samme sogn
under Løvenborg Gods med det paa samme opførte Huus,
hvilken Parcel forhen hoslagt under Peder Christensens
Gaard. Dette Huus med tilliggende Jordlod af Hartkorn 4
Sk. 11/4 alb. og paahvilende Gammelskat 4 Rd. under
matr. nr.l b maa Fæsteren Peder Jensen beboe, nytte og
bruge paa følgende Vilkaar:

1. At han af Huuset og dets Tilliggender til rette Forfaldsti
der svarer og udreder alle gaaende ordinære og extraordi
naire Skatter og Paabud, Tiende og offentlige Paalæg, som
nu ere eller herefter monde paabuden at skulle udredes og
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svares, ingen og intet i nogen Maade undtagne, hvad enten
samme paalægges Huusets Eier eller Fæsteren og Bruge
ren. Han betaler den fulde Gammel- og Landskat uden
Afgang efter Fd. 24.Juni 1840. Huuset maa altid holdes
assureret til fuld Værdi, og Fæsteren betaler saavel ordinæ
re soin extraordinære Brand-Kontingent samt Omkostnin
ger ved Omtaxation naar Baroniets Besidder finder det
nødvendigt at foretage samme.

2. Huusets Bygninger, der efter hosheftet Syns- og Overle
veringsforretning er Fæsteren overleveret i god og forsvar
lig Stand, vedligeholder han stedse i samme Stand, saaledes at disse altid kan befindes uden Mangler og ved Fratræ
delse eller Dødsfald afleverer Bygningerne i ligesaa god
Stand eller og det manglende erstattes med Penge efter
uvildige Mænds Skøn. Bygges til Huuset, da maa saadant
ved Fratrædelsen ikke borttages, men om forlanges blive
staaende mod Godtgørelse.
3. Den til Huuset liggende Jordlod skal Fæsteren dyrke
forsvarligt og paa bedste Maade. Foderet skal altid fortæres
ved Stedet og Giødningen udføres paa Lodden. Hegnet om
Have og Lod skal han vedligeholde i forsvarlig Stand efter
den Anpart der tilligger Stedet, beplante Havehegnet med
levende Giærder og iøvrigt beskytte Huuset med Plant
ning. Jagten paa det bortfæstede forbeholdes Baroniet og
Fæsteren maa ikke skiære Tørv paa samme.

4.1 aarlig afgift fra Maii 1862 betaler Fæsteren 24 Rd. skriver
fire og tyve Rigsdaler Sølv, Halvdelen Paaske og Halvdelen
Mikelsdag, for hvilken Afgivt Eieren betinger sig Udpant
ningsret efter Fd. 27 Maii 1848 paragraf 3.1 Aarene fra Maii
1862 til Maii 1867, som er 5 Aar svarer Fæsteren aarlig
Skatter til anførte Forfaldstider, og under det ovenfor be
stemte Vilkaar.
Iøvrigt retter Fæsteren sig efter Landets Love, hvis disse
foruden de her i dette Fæstebrev anførte Bestemmelser
haver Indflydelse paa Fæsteforholdet, og er det som Følge
heraf forbeholdt Baroniets Besiddere at kunne udsige
Fæsteren med et halvt Aars Varsel under de Betingelser
som ommeldte Fd. 27. Maii 1848 hjemler.
Paa disse Vilkaar overlades Peder Jensen paa hans og
Kones Livstid saalænge him i Enkestand efter ham forbli
ver, bemeldte Huus med Tilliggende.
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For Indfæstning har Fæsteren faaet Fritagelse.

Hl Bekræftelse under min Haand og Segl
Løvenborg d. 31. Octbr. 1861.
Løvenskiold

Læst under Meerløse og lUdse Herreders Ret den 14.
Novbr. 1861 og protokolleret Litr. T Fol. 246. Bang
Ligelydende Original af Fæstebrev med indheftede origi
nale Syns- og Overleveringsforretning har jeg modtaget,
forbindende mig sammes Indhold. Peder Jensen
Fæstebrev
Jeg Hermann Frederik Baron af Løvenskiold, Kammerher
re, Hofjægermester, Ridder af Dannebroge, Besidder af
Baroniet Løvenborg,tilstaar herved at have bortfæstet til
Huusmand Peder Jensen af Søstrup den af ham siden 1868
i Brug og Besiddelse havte ubebyggede Englod Matr.Nr. 8
b i Søstrup under baroniet Løvenborg af Hartkorn 2 Skp. 2
1/2 Alb., Gammelskat 2 Rd. 11 Sk., hvilken Lod bemeldte
Peder Jensen paa sin og Hustrus Livstid, saalænge hun i
Enkestand efter ham forbliver, maa nytte og bruge paa
følgende Vilkaar:

1. At han af Lodden til rette Forfaldstid og til rette Vedkom
mende svarer og præsterer alle Stats- og Kommuneskatter
og Afgifter samt Byrder, som nu ere eller herefter blive
paabudne, intet i nogen Maade undtaget, hvad enten
samme paalægges Eier eller Bruger, og han betaler som
Følge heraf den fulde Gammel- og Landskat uden Afgang
efter Fd. 24. Juni 1840.

2. Lodden skal Fæsteren dyrke forsvarlig og paa bedste
Maade forsaavidt han benytter den anderledes som Eng.
Hegnet omkring samme skal han vedligeholde i lovmæssig
Stand efter den Anpart derpaa kan falde. Jagten paa det
bortfæstede forbeholdes Baroniet. Fæsteren maa ikke bort
leie eller til Andre overlade noget af Jorden eller sammes
Afgrøde af Foder og han maa eiheller uden spedal Tilladel
se skjære Tørv paa Lodden.

3.1 aarlig Afgift svarer Fæsteren 12 Rd. skriver Tolv Rigsda
ler Rigsmønt, den betales med Halvdelen hver l.ste Mai og
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l.ste November. For denne Afgift forbeholdes Udpant
ningsret hos Fæsteren efter Fd. 27. Mai 1848.

4. I Indfæstning er i sin Ild betalt 100 Rd. skriver Et
hundrede Rigsdaler Rigsmønt.
5. løvrigt retter Fæsteren sig efter Landets Love, hvor disse
foruden de her i dette Fæstebrev indeholdte fastsatte Be
stemmelser have Indflydelse paa Fæsteforholdet, og er det
som Følge heraf forbeholdt Baroniet at kunne udsige Fæ
steren under de Betingelser som ommeldes i bemeldte Fd.
27. Mai 1848.
Stempelpapir er benyttet efter følgende Beregning:
Afgift 12 Rd. taget 5 gange er 60 Rd., der tillagt Indfæstningen 100 Rd. udgiør ialt 160 Rd., hvorefter Stempeltaxten er
32 Sk.

Hl bekræftelse under min Haand og Segl. Løvenborg, den
14. November 1870. Løvenskiold
Læst under Meerløse og Tudse Herreds Ret den 17. Novbr.
1870 og tilført Pantebog Z Fol 607. Meinert

Ligelydende paa Stempelpapir til Taxt 32 Sk. skrevne
Fæstebrev, der er tinglæst den 17. November 1870 har jeg
modtaget og tilstaar at være indgaaet paa de deri anførte
Vilkaar.
p.t. Majaslund, den 9.marts 1871. Peder Jensen
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Matr.nr. lc Søstrup by
Søstrup Elle
Familien er tilflyttere fra Borup Matr.nr.9b.
Folketælling 1870
Jørgen Pedersen

Karen Marie Jensen
Niels Peder Jensen
Pedersen
Ane Marie Pedersen
Jens Peder Pedersen
Ole Christian
Pedersen
Ane Jørgensen

49 Søstrup
39 Nr.Jemløse
9 Frederiksstad
6 Søstrup
2 Søstrup

1 Søstrup
80 Nrjernløse

husfader,
børstenbinder
husmoder

søn
datter
søn
søn
slægtning,
aftægtskone

Ane Jørgensen er enke efter Peder Frandsen, Borup, Jørgen
Pedersens moder, døde den 3.juni 1870.
Folketælling 1880
Jørgen Pedersen

60 Søstrup

Karen Marie Jensen
Jens Peder Pedersen

49 Nr.Jemløse
12 Søstrup

husfader,
børstenbinder
hans hustru
deres barn

1881 den 23.januar døde Jørgen Pedersen 61 år gammel.
Folketælling 1901
Jens Peder Hansen

28.8 1852 Helsingør daglejer
enkem. i 1896
HansineMarie Nielsen 2.12 1863 Nyrup Odense
husholderske
Kardine Dorthe
Hansen
7.4 1894 Lynge
barn
Hans Chr.Hansen
23.121889 Lynge barn
Martha Kristine
Hansen
28.10 1900 Søstrup barn
Hans Martinus
Andersen
14.7 1900 Søstrup barn
15.8 1874 Sadserup husfa
Rasmus Jensen
der, daglejer
Ellen Sophie Jensen 24.9 1870 Tudse
husmoder
Gerda låistine Jensen 6.10 1895 Sasserup barn
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Christian Jensen
Jens Marius Jensen
Karla Marie Jensen
Karen Christensen

1.1 1898
16.3 1899
24.3 1900
13.31842

Sasserup bam
Sasserup bam
Sasserup bam
Maarsø hertil fra
Nørup i 1900

Søstrup Elle 2 (matr.nr. Id), o. 1920.

Matr.nr. Id Søstrup by
"Huset bag bjerget"
Huset må være bygget 1890 - 91. Manden der byggede det
Hans Peder Andersen, var født i Butterup den 14.april 1858,
døde den 3.august 1891.
Hustruen Maren Kirstine Andersen, født i Nr.Jemløse
sogn, den 28.april 1849, død i 1936.
Familien havde først boet i huset matr.nr. 6e Søstrup.
Deres børn: Ane Jensine Andersen, født 1883
Karen Sophie, født 1885
Lars Peder Christian Andersen, født 1888
og efter faderens død blev sønnen Hans født.
Hans arbejde al sin tid for firmaet Th.Pedersens Efterfølger.
Lars Peder boede i Mørkøv, Sophie boede i Tudse.
Jensine blev gift med William Andersen, de boede først i et
husmandssted i "Havremarken", men flyttede til Søstrup
Elle matr.nr. Ib og 8b, der nu beboes af sønnen Verner
Andersen.
Da moderen Stine var død og Jensine var blevet enke
flyttede hun og søsteren sammen i deres moders hus, og
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boede der så længe de levede. Jensine døde i 1955 og Sophie
i 1959.
Matr.nr.ld ejes og beboes nu af vognmand Elin Aage Jør
gensen og hustru Ruth Jørgensen.
September 1986 J.P.

Søstrup Elle 2 (matr.nr. Id). 1990.

Matr.nr. 3a Søstrup by
Skolelodden

Oprindelig var det skolelod, helt fra 1741 da den første
skole blev oprettet har det været skoleholderens mark. (Del
af hans aflønning).
11829 da der blev bygget skole op til Holløsevejen blev afsat
et stykke på modsat side af nævnte vej til lege- og gymna
stikplads mellem kirkesti og Sasserupvej, skolelærerens
mark blev derved lidt mindre.
Den del af skolelodden, der lå syd for kirkestien samt en
bedre tilkørselsvej til kirken fra Sasserupvej og skolens
legeplads, der i nogle år var lærernes urtehave og siden
parkeringsplads og grønt område, blev bevaret i kommu
nens eje, (heraf den nye kirkegård) det øvrige matr.nr.3f
blev solgt til handelsgartner Karl Peder Jensen. (2 sk. 1 fj. 2
1/2 alb. hartkorn skolejord. Skøde af 9.november 1925 til
Carl Jensen (Beboer af 10b Søstrup).
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Sasserupvej 29 (matr.nr. 3g). 1990.

Matr.nr.3g (2 Alb.)
Skøde af 21.august 1930 fra Carl Jensen til graver Rasmus
Jensen 300 kr.

Sasserupvej 27 (matr.nr. 3h). 1990.

Matr.nr.3h (13/4 Alb.)
Skøde af 11.maj 1931 fra Carl Jensen til Viggo A.Hansen
500 kr.
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Sasserupvej 25 (matr.nr. 3j). 1990.

Mati.nr.3j (1 3/4 Alb.)
Skøde af 2.oktober 1931 fra Carl Jensen til Carl Sofus
Hansen. 500 kr.

Sasserupvej 23 (matr.nr. 3k). 1990.

Matr.nr.3k (790 m2)
Til tømrer Christen Nielsen.
Andelsgartner Carl Jensen købte matr.nr.10b (huset bag
kirken), skøde af 2O.maj 1922, han anlagde et handelsgart
neri og byggede drivhus, solgte sine varer på torvet i
Holbæk.
I 1925 blev gartneriet udvidet med omhandlede del af
skolelodden, hvorfra Carl Jensen solgte byggegrund til
forskellige.
Efter Carl Jensens død i 1935 blev gartneriet handlet nogle
gange, til gartner Axel Larsen købte det i 1938.
Nu var det Axel Larsen der var sælgeren:
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Sasserupvej 21 (matnnr. 31). 1990.

Matc.nr.31 (1520 m2)
Ill tømrersvend Lejf Nielsen, Søstrup

Sasserupvej 19 (matr.nr. 3m). 1990.

Matr.nr.3m (825 m2)
Til tømrersvend, musiker Harry Rasmussen, Søstrup

Matr.nr.3n (860 m2)
Søstrup Menighedsråd, til parkeringsplads ved kirken.

Gartnerfamilien Ella og Axel Larsen har afhændet gartne
riet og er flyttet til Sorø.
I en ânrække har det været gartner Ejner Hedegaard Peder
sen, der har drevet gartneriet videre.
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Matr.nr. 3b og 3c Søstrup by
Søstrup gamle skole
Skoleholder Carl Frederik Rathmann
blev kaldet til embede i Søstrup året 1789. Da familien kom
til Søstrup ældste skole matr.nr.3b-c, havde de en fem år
gammel datter, der var krøbling.
Allerede samme efterår de kom, fik de sønnen Johan Chri
stian Rathmann, denne søn blev senere gårdmand i Nørup,
matr.nr.2a.
To år efter fik de en datter Ane Cathrine Rathmann. Ane
Cathrine blev den 4.juli 1817 viet til ungkarl Johan Wilhelm
Davidsen, de fik den 16.juni 1819 en søn, Hans Davidsen.
Dette ægteskab holdt ikke ret længe, moderen og drengen
blev boende ved forældrene.
Datteren Maren blev født den 4.februar 1793. Maren tjente
nogle år hos gmd. Jens Larsen Sasserup, og der tjente him
stadig, da man den l.juli 1822 fandt hende druknet i en
mose på Holløse Mark.
Mette blev født i 1795 og blev den 2O.juni 1823 viet til enke
mand Knud Andersen, Englerup.
Skoleholder Rathmann blev afløst 11.november 1828. Fa
milien blev boende i den gamle skole (den nye blev bygget
i 1829). Rathmann døde i januar 1832.
Ane Marie Nielsdatter, Rathmanns enke døde den 11.6.
1837,80 år.
Ane Cathrine Rathmann, Johan Wilhelm Davidsens fraskil
te hustru døde den 20.10.1847.
Ane Margrethe Rathmann døde den 9.4.1851, 68 år gam
mel.
Familien Rathmann var meget hjælpsomme, navnlig i de
små hjem, ved barnefødsler er Rathmanns kone meget ofte
til stede og holder børnene under hjemmedåb.
Enkelte gange i en nødsituation, er det ham der døber
børnene.
se:
I Søstrup er en degnedatter, som understøttes af fattigvæs
net, og har 10 -12 små børn til oplæring.

Matr.nr. 3c Søstrup (en del af det gamle skolehus)
1829. Da det nye skolehus var bygget og den nye skolehol
der trådt til, blev skoleholder Rathmann og hans familie
boende i en del af den gamle skole så længe de levede.

76

1832, den 18.januar døde afgangne skoleholder Carl Fr.
Rathmann, 73 år gammel.
1851, den 3O.september fik Anders Nielsen Søstrup gamle
skolebygning i fæste efter Rathmanns døtre.

Folketælling 1855
Anders Nielsen
Maren Andersdatter
Karen Andersdatter

32 år født i Mørkøv daglejer
31 år født i Søstrup hans kone
5 år født i Søstrup deres datter

Folketælling 1860
Anders Nielsen
Maren Andersen
Karen Andersen
Anders Christensen

37 år født i Mørkøv
36 år født i Søstrup
10 år født i Søstrup
64 år født i Søstrup

træskomager
hans kone
deres barn
konens fader,
inderste

Dødsfald: Den 24.juni 1862 døde Anders Nielsen 381/2 år
gammel.
Den 13.februar 1868 døde Anders Christensen, enkemand,
indsidder i Søstrup 711/2 år gammel.
Folketælling 1870
Maren Andersen

45 år født i Søstrup husmoder,
daglejerske

Matnnr. 3b (den første Central)
År 1848 den 24.maj fik Ole Pedersen fæste på matr.nr.3b.
På det tidspunkt var familien flyttet ind.
Ole Pedersen må være kommet til den del af den gamle
skole, da den nye skole er taget i brug 1829.

Folketælling 1834
Ole Pedersen
Dorthe Larsdatter

Lars Olsen

31 år tilflytter fra
Nr.Jemløse
daglejer
31 år tilflytter fra
Nr.Jemløse
2 år søn, født den 24.jan. 1833
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Folketælling 1845
Ole Pedersen

42 år Nrjernløse

Folketælling 1860
Ole Pedersen
Dorthe Larsdatter
Lars Olsen

57 år Nrjernløse
57 år Nrjernløse
28 år Søstrup

Hermann Olsen

15 år Søstrup

husmand,
daglejer
42 år Nr.Jemløse
hans kone
Dorthe Larsdatter
13 år Søstrup
søn
Lars Olsen
datter,
Maren Kirstine Olsd. 9 år Søstrup
født den 12.6.36.
5 år Søstrup søn,
Peder Olsen
født den 13.4.1840.

daglejer
hans kone
søn, senere
skrædder og
husmand
søn

Ny fæster: År 1866, den 15.august blev Søren Sørensen fæ
ster af 3b.

Folketælling 1870
Søren Sørensen

32 år Grandløse

Maren Kirstine Olsen 32 år Søstrup
9 år Søstrup
Lars Sørensen
Ane Cathrine
Sørensen
5 år Søstrup
Maren Dorthea
Sørensen
2 år Søstrup
Ole Pedersen
70 år Nr.Jemløse
Hermann Olsen

25 år Søstrup

Folketælling 1880
Søren Sørensen

43 år Kvanløse

MarenKirstine f.Olsen 43 år Søstrup
DortheMarie Sørensenl2 år Søstrup
Peder Jacob Sørensen 9 år Søstrup
Hermann Chr.
Sørensen
7 år Søstrup
Thora Oline Sørensen 2 år Søstrup
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husfader,
daglejer
husmoder
søn

datter

datter
husfader,
under sognet
søn

daglejer i
agerbruget
hans kone
datter
søn
søn
datter

Folketælling 1890
Søren Sørensen

54 år Kvanløse

husfader,
arbejdsmand
husmoder,

MarenKirstine f.Olsen 53 år Søstrup
f.12.6.1836
datter,
Thora Oline Sørensen 12 år Søstrup
f.28.6.1877
Maren Andersen
66 år Søstrup enke, aftægtskone
f.9.7.1825
Dødsfald:År 1900 den 16.marts døde Maren Kirstine Olsen,
64 år gammel.
Thora Oline Sørensen døde på Amtssygehuset i Merløse
Sogn den 25.april 1900, kun 22 år gammel.
År 1903 den 16.maj døde Maren Andersen, enke efter
husm.Anders Nielsen, Søstrup, 78 år gammel.

Folketælling 1901
Søren Sørensen født 13.januar 1837 i Kvanløse, enkemand,
graver ved Søstrup kirke.
Dødsfald: År 1908 den 6.maj døde graver Søren Sørensen,
Søstrup.
Han var født i Brorfælde, Kvanløse sogn, søn af hmd. Søren
Larsen. Søren Sørensen var enkemand, havde været gift
med Karen Kirstine Olsen, deres bopæl: Søstrup, han var 71
år.
Matnnr. 3b og c
1895 kom familien Niels Peder Olsen til Søstrup, da var de
nygifte. 1896 den 8.april blev sønnen Axel Christian Olsen
født. 1898 den 31.januar blev datteren Maren Marie Olsen
født. 1900 den lO.juni blev datteren Laura Kathrine Olsen
født.

Folketælling 1901
Niels Peder Olsen

1866 d. 23.4
Søndersted
daglejer
SophieLaurineNielsen 1873 d.24.11
Jemløse
husmoder
Axel Christian Olsen 1896 d. 8.4 Søstrup søn
1898d.31.1 Søstrup datter
Maren Marie Olsen
Laurine Kathrine
1900d.l0.6 Søstrup datter
Olsen
Ane Kathrine Olsen 1847 d.19.3
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Niels Peder Olsen har afløst Søren Sørensen som klokker og
graver ved Søstrup kirke.
Angår matr.nr.3b og c Søstrup by:
Skøde af 20.november 1911 fra Baroniet Løvenborg til Niels
Peder Olsen.
Skøde fra Niels Peder Olsen dateret 2O.december 1923 til
enkefr.Ane Kirstine Nielsen.
År ca. 1912 oprettede K.T.A.S. central eller samtalestation i
huset som familien betjente så længe de boede der.

Matr.nr. 4a Søstrup by
Magistratgården
Bistrup gods
Før reformationen var det kirkens ejendom. Biskoppen i
Roskilde opholdt sig meget der. Efter reformationen blev
det inddraget under kronen. Efter krigen, hvor svenskerne
belejrede København, men aldrig nåede ind i byen, blev
Kongen Frederik III enevældig konge fra januar 1661. Den
24. juni 1661 "gav og forærede" kongen hele godset til
staden København som betaling af gæld.
Bistrup Hovedgård havde et tilliggende på 1100 td.l. og
godset indbefattede 296 bøndergårde. I året 1801 blev
hovedgården solgt ved auktion for35.350 Rd. År 1808 købte
Københavns Fattigvæsen gården tilbage for 99.800 Rd. Den
øvrige del af Bistrup Gods, der blev fraskilt fra hovedgår
den, da denne blev solgt 1801, tilhører endnu staden Kø
benhavn, men bestyres særskilt.
Det bestod tidligere af et betydeligt fæstegods (de fleste
fæstere havde deres rettigheder, der nærmede sig arvefæ
steres) 2297 tdr. hartkorn, 21.287 td.land.
Da Bistrup blev købt tilbage af Københavns Fattigvæsen
var det for der på stedet at bygge "Skt. Hans Hospital for
sindssyge".
Disse oplysninger er uddraget af "Trap Danmark" en
udgave fra omkring år 1900.
Sasserup den 1.4.85.

Johs.Pedersen.
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Landsbyen Søstrup hørte under godset Løvenborg - dog
med visse undtagelser:
1. Midt i byen ligger et hus (matr.nr.15) med en td.land af
Sasserup jord, det ejedes af Sorø Akademi og betalte afgift
til Tersløse kirke.
2. "Annexgården" (matr.nr.l) hvortil præsten i Sdr.Jemløse
havde brugsret var bolig for dennes capellan i en lang
årrække.
Denne brugsret blev efter byens ønske, ved kongelig bevil
ling overført til Løvenborg, mod at der betaltes en årlig
afgift til præsten. Derefter kunne gården indlemmes i byens
fællesdrift.
3. Københavns Magistrat havde en gård (matr.nr.4a).Denne
gård blev drevet selvstændigt uden for fællesskabet, uden
hoveripligt, men mod betaling af afgift til Københavns
Magistrat og Sonnerup kirke.
Gården havde hørt under godset Bistrup ved Roskilde.
Dette gods blev 1661 af den da udnævnte enevældige
konge Frederik den III skænket til staden København. Det
var vel delvis betaling af gæld, men nogen mener, at det
også var belønning, fordi indbyggerne så tappert modstod
svenskerne ved byens belejring i 1659 og deres medvirken
ved udnævnelsen til enevældig konge.
11688 var bonden Jens Mortensen fæster på Magistratsgår
den i Søstrup.

Fæstebrev til gmd. Michel Jacobsen i Søstrup
er funden under Københavns Magistrat, Bistrup gods
Fæsteprotokol, nr. 145-46,1761 - 1841, bestillingsn. 12041,
Landsarkivet.
Nr. 16 Michel Jacobsen, Søstrup
litulus
Gør vitterligt at have paa Kiøbenhavns Højædle og Velbaame Magistrats samt egne og Stadens Vegne, staed og
fæst ligesom vi og herved stæder og fæster til Michel
Jacobsen ibid Gaard i Søstrup By, Holbæk Amt, som Anders
Hansen sidst beboet og blev frasat, hvilken Gaard som med
Herlighed henligger tü Bidstrupgaard, men med Hartkorn
og Landgilde hører til Sonnerup Kirke, under Trudsholm.
Bemeldte Michel Jacobsen sin Livstid maa nyde, bruge og
beboe med alt dens rette Tilliggende i Mark og Bye paa den
Condition:
At han fra den Dag han Gaarden overtog, uden Restance
eller Efterladelse, betaler alle paabudne, eller herefter paa81

budne Kongel. Contributioner, ordinære eller extraordinære paa behørige lid og Sted. Ill Herlighedsejeren leverer i
Kiøbenhavn aarlig Havre 1 td. 4 skp. forordnet Maal og
betaler Hoveri-penge aarligt paa Bidstrupgaard 1 rdl. Yder
den sædvanlige Landgilde af Gaarden til Sonnerup Kirkes
Eiere efter Loven, med 4 tdr. forsvarlig Byg aarlig, paa
behørig Tid og Sted.
Holder Gaardens Bygninger og Besætning saaledes vedli
ge, at samme alle lider og naar det ædskes, kan udstaae
uvillige Mænds Syn og Kiendelse efter Loven. Jordene i
Marken forsvarlig dyrker og giøder dennem, ej til upligt
bruger, eller andre i nogen Maade bruge lader.
Holder god Hegnsfred og Enighed med sine Naboer i By og
paa Mark, og ellers i alle andre Maader rette og forholde sig
efter hans Kongl. Majst.Lov og enten allerede udgangen
eller herefter allemaadigst udgaaende Fordninger.
Er sit Herskab og foresatte Foged hørig og lydig i alt hvad
befalet vorder. Iøvrigt anstiller sig som sin beskafne Gaardfæstere egner og anstaar, alt under dette sit Fæstes Fortabel
se og anden vilkaarlig Straf.
Hvorfor hannem herved forsikres, at han saa længe han ei
efterladelig efterkommer alle forestaaende fæstepligter,
samt forretter Konges- og Kirkes Rejser, nye Reperationer
medvidere som til publiqve Nytte enten er paalagt, eller
herefter maatte vorde paalagt, skal det være ham, hands
Enke, eller Arvinger og Efterkommere Gaardens lovlige
Besiddere tilladt at afstaa denne Gaard til hvem af deres
Børn de vil, og om ingen Børn have, da til Slægt eller
Fremmed hvem de vil, naar Personen dertil af Herligheds
ejeren findes duelig og beqvem, dog at den nye Fæster af
Herlighedsejeren, modtager nye Fæstebrev, og betaler en
da determinerende Indfæstning, som dog ej nogen sinde
maa eller skal overstige 10 rdl. af hver Tønde af Gaardens
Agre og Engs Hartkorn, som er 4 Td. 2 Skp. 3 Fjd. Hvilket
Fæstebrev, alt til andet lige med dette skal vorde meddelt,
saasom øge mærket af hands KongLMajst. allermildest
Intention og derom eigangne Kongel. Allemaadigste Re
skript af 25.marts 1768, som alle øvrige Residens Staden og
dens Magistrat for nærværende Ud, tilhørende Bønder
Gaarde, er, at de aldrig mere til evig lid med yder mere
Hoverie, under hvad Prætekst, Opspind eller Paaskud,
være maatte skal eller maa belægges eller bebyrdes.
Datum Kiøbenhavn den 12.feb. 1769
S. N. von der Lühe I. C. von Schrødersee
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Nørupvej 39 (matr.nr. 4a). 1990.

Magistratgaarden matr.nr. 4a Søstrup by
Gården ligger på landsbygadens nordside med mark mod
nord. Gården brændte den 4.september 1917, antændt af
lokomobilet da naboen tærskede. Den blev sommeren 1918
genopbygget omtrent på samme plads.
Ved matrilden af 1688 hedder fæstebonden Jens Mortensen.
I 1769 er udstedt fæstebrev til Michel Jacobsen, forrige
fæster Anders Hansen er frasat (se fæstebrev ovenfor).
I kirkebogen for 1770 står:
Bodil Sørensdatter, Michel Jacobsen gårdmands hustru af
Søstrup, ca. 67 år gammel, blev begravet den 14.januar 1770
med ligprædiken.
Michel Jacobsen blev den 28.oktober 1770 viet til Maren
Jensdatter, døbt den 22.november 1739, datter af Jens Pe
dersen og Birthe Larsdatter, Mogenstrup, Sdr.Jemløse
sogn.

Michel Jacobsen og Maren Jensdatters børn:
Jacob, født den 23.december 1770. Mand på gården efter sin
far.
Birthe, født den 2.januar 1774. Gift med enkemand Jørgen
Olsen, matr.nr.6 Holløse.
Christen, født den 6.april 1776.
Karen, døbt den 8.juni 1777. Gift med Hans Mortensen,
matr.nr.9, Tingtved.
Jens, født den 11.januar 1781. Gift med enken Maren Mads
datter, matr.nr.13 Tingtved.
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Maren, født ca. den l.juli 1784, døde den 6.marts 1791, 6
3/4 år gammel.
År 1794 den 26.juni døde Michel Jacobsen, blev begravet på
Søstrup kirkegård, 55 är gammel.
Sønnen Jacob Michelsen overtog fæstet på gården, giftede
sig med pigen Maren Olsdatter.
Jacob Michelsen og Maren Olsdatters børn:
18.december 1801 blev født trillinger, der alle døde, den
længstlevende blev begravet 3.januar 1802.
Hans, født den 12.juli 1806. Blev gårdmand i Regstrup,
"Agergård".
Jacob Michelsens mor, enken Maren Jensdatter giftede sig
med enkemanden Ole Olsen, aftægtsmand på nr.6 Holløse.

Maren Olesdatter, gmd. Jacob Michelsens hustru i Søstrup,
døde mandag den 5.juni 1808 efter et års sygdom, blev
begravet den ll.juni, 29 år gammel.
Enkemand, gmd. Jacob Michelsen i Søstrup og pigen Ane
Margrethe Jensdatter også af Søstrup, blev viet den
22.oktober 1809.
Deres børn:
Maren, født den 15.april 1821. 1841 gift med gmd. Hans
Jørgensen, Nr.Jemløse født 13.6.1828.
Karen, født den 8.januar 1815. Karen blev gift med sin fætter
Niels Hansen, Ungtved. De overtog fæstet på nr.4 Søstrup.
Ellen, født den 15.april 1821.1841 gift med Jacob Larsen,
Nøkkentved.
Plejebarn Karen Pedersdatter født i Søndersted 1828.
År 1843 den 4.marts døde Jacob Michelsen, 72 år gammel.
År 1861 den 17.juni døde Ane Margrethe Jensdatter, 77 år
gammel.
Datteren Karen blev som nævnt gift med sin fætter Niels
Hansen fra Ungtved, og overtog fæstet på "Magistratgår
den" matr. nr.4 .Søstrup.
Skøde fra Københavns Magistrat pr. 28.december år 1864.
Samtidig tinglæst et lån på 1150 rd. til 4 1/2%.
Karen Jacobsen og Niels Hansens børn:
Maren, født den 14.januar 1839.
Jacob, født den 7.november 1841, døde den 26.november. 3
uger gammel.
Hans, født den 13.januar 1843.1 1870 karl hos præsten i
Nr.Jemløse (Pastor Leth).
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Jacob, født den 16.februar 1846. Ejer af "Magistratgården"
i Søstrup.
Jens,født den 21.september 1849.
Karen Margrethe, født den 9.april 1853.
Ane Kirstine, født den 21.marts 1856. Gift med tømrer
J.RNielsen, som byggede friskolen.
År 1876 den 18.september døde Karen Jacobsdatter, 62 år
gammel.
År 1877 den 13.april døde enkemand Niels Hansen, Søst
rup, 66 år gammel.

Bryllup:
År 1877 den 26.oktober blev gmd. Jacob Nielsen, Søstrup og
pige Emilie Ane Maigrethe Jensen, Butterup viet i Søstrup
kirke.
Jacob, født den 16.februar 1846, Emilie den 11.marts 1846.
Skifteattest af 14.februar 1878, som adkomst for Niels
Hansens arvinger. Skøde af 2o.januar 1879 fra Niels Han
sens arvinger til Jacob Nielsen.
Emilie og Jacob Nielsens børn:
Karen Marie Nielsen, født den 12.marts 1878.
Ane Margrethe Nielsen, født den 9.juni 1881.
Hans Christian Nielsen, født den 19.august 1884.
År 1903 den 2.november havde datteren Ane Margrethe
bryllup med ungkarl gmd. Niels Christian Knudsen, Sasse
rup, født den 24.april 1881. De havde matr.nr.6b Sasserup
en tid, købte senere matr.nr.5a "Langdyssegård". Hjemmet
i Sasserup vil blive omtalt under Sasserup.
Datteren Karen Marie og sønnen Christian forblev ugifte og
drev den nyopbyggede gård videre i fællesskab med for
ældrene. For os her på gården og mine forældre, var de
naboer og venner, som vi satte meget højt.
Christian Nielsen fortalte mig en gang, da vi talte om går
dens tilhørsforhold, at hans far Jacob Nielsen, på købm.
Th.Pedersens opfordring, var gået rettens vej, endda helt til
højesteret, for at få afgjort, om han stadig var pligtig til at
betale til Københavns Magistrat. Købmanden ville betale
sagens omkostninger hvis dommen gik ham imod, og det
gjorde den.
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Nørupvej 41 (matr.nr. 4g). 1990.

Matr.nr. 4g
Da de to søskende Karen Marie og Hans Christian Nielsen,
som ejede, passede og beboede gården matr.nr.4a, blev
gamle og ikke mere selv kunne passe deres gård, kom
søsteren Margrethes datter Helga og svigersøn Erik Niel
sen, der havde ejet et boelsted i Sasserup, og overtog gården
i Søstrup.
Christian Nielsen udstykkede først til en grund hvorpå han
byggede sig et hus, det blev matr.nr.4g. Det var i ca.1949 at
de forandringer skete. Karen Marie døde i 1954 og Christian
i 1975.
Der var mange der ønskede at købe byggegrunde langs
vejen fra Søstrup på Chr.Nielsens mark, men kun enkelte
opnåede det i hans tid.
4e og h
Mejeriet havde to gange brug for mere plads, det fik meje
riet i matr.nr. 4e og 4h, og da den forvenværende brugsud
deler, der i sin tid var nabo, havde brug for en byggegrund,
blev det også bevilget. Det var nu uddeler Chr. Christian
sens søn mejeribestyrer Lars Marinus Christiansen fra
Stevns, der fik skøde på grunden. Det var august 1933. (Pris
645,6o kr.).
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Søstrupvej 56 (matr.nr. 4f). 1990.

Matr.nr.4f. Brugsuddeler og gårdm. Chr.Christiansen døde
i 1949 og hans hustru Anna døde i 1958.
Dette hus blev af brødrene Niels og Chr.Hansen fra Søstrup
Mark købt og beboet. Niels Hansen døde snart efter i 1959
men Chr.Hansen boede der til sin død 19.december 1974.
Chr.Hansen indebrændte.

Søstrupvej 54 (matr.nr. 4k). 1990.

Matr.nr. 4k Søstrup
En af de få Chr.Nielsen ville sælge byggegrund til var den
brugsuddeler, der kom til Søstrup i 1919 og var uddeler i
over 40 år, han byggede sit hus ca.1962.
Han havde den sorg at miste sin hustru Kamilla allerede i
1963, boede derefter ene til sin død 20.3.1984.
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Søstrupvej 39 (matr.nr. 4b).

Matr.nr. 4b Søstrup by
Det er en udstykning fra Magistratgården.
Da Jacob Nielsen skulle overtage denne gård efter sine
forældre og samtidig dele med sine søskende solgte han de
11 tdr.land, der ligger øst for landevejen.
Afskrift af skifteprotokol:
"Skifteattest af 14.februar 1878, som adkomst for Niels
Hansens arvinger.
Skøde af 2o.januar 1878 fra Niels Hansens arvinger til Jacob
Nielsen.
Skøde af 2o.januar 1878 fra Jacob Nielsen til sognefoged
Hans Christiansen, Sasserup.
Skøde af 17.december 1897 fra Hans Christiansen, Sasserup
til søn Jens Christiansen".
På den tid må gården være bygget, men Jens Christiansen
kom ikke til at bo der, han overtog svigerforældrenes gård,
matr.nr.3 Nørup og lejede husene ud til Lars Jensens datter
og svigersøn Kristine og Christian Pedersen i nogle år.
Marken havde været og blev stadig passet fra gården i
Sasserup hvor sognefogeden boede.
Afskrift.
"Skøde af 14.maj 1902 fra Jens Christiansen til Jørgen A.
Larsen".
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Folketælling 1906
JørgenAndreasLarsen født den 5.9.1849
Karen Marie Larsen født den 2.5.1859
GeorgValdemar
Larsen
født den 23.1.1895
Marius Albert Larsen født den 23.4.1898
Julius Andreas Larsen født den 23.2.1905
Anna Cathrine Olsen født den 31.5.1890

gårdejer
hustru
søn
søn
søn
tjenestepige

Efter krigen i 1864 blev der mange steder oprettet øvelses
huse og skytteforeninger, her i Søstrup blev det ikke til
noget med at bygge øvelseshus, det var ellers planlagt. Det
skulle lægges på Skolelodden ved Sasserup skel, men
mødte så megen modstand fra særdeles præsten, der forud
så forstyrrelser af gudstjenesten, ligesom kirkestien fra
Sasserup ville blive afbrudt.
Skytteforening må der have været som baggrund for sky
debanen, der var indrettet på vor mark, matr.nr.2a Sasse
rup, før den blev udstykket.
Skytternes placering var helt ude ved engen ved skellet til
engpart matr.nr.9c, som vi nu har, men dengang hørte den
til matr.nr.9a Sasserup.
Skydeskiven var anbragt ca.400 m fra engen i en mergel
grav som yderligere var forhøjet med en vold eller jordgær
de.
Skydningen var imidlertid ophørt da vi kom til gården i
1908, det skete på gmd. Jørgen Larsens anmodning. SkudSøstrupvej 39 (matr.nr. 4b). 1990.
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retningen var præds sådan, at hvis sigtet var for højt gik
kuglerne ind i gavlen på deres stuehus, det kunne familien
naturligvis ikke leve med ret laenge.
Jørgen Larsen boede i den lille gård, der ligger i Søstrup by
ved Sasserupvejen modsat kirken, matr.nr.4b, dengang
næsten nybygget.
Sasserup den 11.maj 1985.
Johs.Pedersen
Mange år efter fandt vi blykugler. En gang da mine brødre,
og en tjenestedreng, vi havde, gravede i skrænten, hvor
skiven havde været, fandt de en hel spandfuld bly.

Søstrupvej 58 - smedien o. 1950.

Matr.nr. 4d Søstrup by
Søstrup nye smedie
Den første smed Willars Christensen og hans kone Maren
Sophie boede først i Sasserup, der kom de til da de blev gift.

Bryllup: Ungkarl, smed Willars Christian Christensen født
i Sdr.Jemløse den 19.januar 1848, og pige Maren Sophie
Mogensdatter, født i Asnæs 2.februar 1854, boende i
Sasserup, viet 3O.maj 1879 i Søstrup kirke.
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Folketælling 1880
Willars Christian
Christensen
Maren Sophie
Mogensdatter
Ane Marie
Christensen
Folketælling 1890
Willars Christensen

Maren Sophie
f.Mogensen
Ane Marie
Christensen
Dora Christine
Christensen
William Christensen
Emma Christensen
Hans Hansen

Folketælling 1901
Willars Christensen
Maren Sophie
f.Mogensen
Karsten William
Christensen
Dora Kristine
Christensen

32 Hellede Skov Sdr.Jemløse
25 Asnæs
under 1 år Søstrup

42 Sdr.JemløseSogn Husfader,
smed
36 Grevinge Sogn

husmoder

10 Søstrup

datter

8
6
1
18

datter
søn
datter
smedesvend

Søstrup
Søstrup
Søstrup
Ondløse

19.1.1848 Sdr.Jemløse
2.2.1854 Asnæs
2.7.1883 Søstrup

18.2.1881 Søstrup,kort ophold
i København.

År 1908, den 6.maj døde Willars Christian Christensen,
smed i Søstrup. Søn af Carsten Christensen, skovfoged i
Hellede Skov og hustru Ane Kirstine Olsdatter ibid ved
Knabstrup Skov, hvor han blev født. Enken Maren Sophie
Mogensen giftede sig med enkemand Christen Pedersen,
Springstrup.
Nedenstående er efter hukommelsen, derfor kun ca. årstal.
Efteråret 1911 kom smed Jens Christian Christensen til
smedien i Søstrup.
I 1917 afløste smed Jacobsen som lejer af smedien, han
boede først i huset "1868" og senere på "Blæsenborg"
("Højlyst") indtil han købte smedie i Kundby.
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William Christensen kom hjem i smedien i et par år, indtil
Georg Larsen købte hus og smedie ca. 1925.
Georg Larsen solgte til den nuværende smed Wilhelm
Pedersen i 1949.
Skrevet januar 1985.
Johs.Pedersen.

Skifteattest af 23.november 1922 som adkomst for enke
Maren Sophie Christensen født Mogensdatter.
Vielsesattest af 23.november 1922 som adkomst for Chri
sten Pedersen.
Skøde af 2.september 1924 fra Christen Pedersen til Georg
V. Larsen.
Søstrupvej 58 (matr.nr. 4d). 1990.
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Søstrup Andelsmejeri o. 1910.

Matr.nr. 4c,e og h Søstrup by
Søstrup Andelsmejeri
Før mejeriernes tid havde smør og osteproduktionen ikke
spillet den helt store rolle for almindelige gårde og mindre
ejendomme, ud over hvad det betød for eget forbrug. Smør
ret fra bønderne var gennemgående af for ringe kvalitet og
lav pris, herregårdssmørret blev bedre betalt.
Efter at der i en årrække med høj kompris, for nogen blev
råd til at bygge nyt stuehus, blev disse som regel indrettet
med stor kælder til opbevaring og behandling af mælken.
Udhusenes fornyelse og udbygning kom først efter at en
lav kompris tvang bønderne tü at udvide husdyrproduk
tionen.
Beboerne af husene i sognet havde også husdyr, geder. Her
i sognet var i 1890 36 geder, de små hjems malkeko, det var
et stort aktiv, navnlig hvor der var en stor børneflok.
Foderet til geder kunne samles, hvor bønderne ikke kom.
Græsset på vejgrøfter og gadekærplads blev solgt og for
delt en aften i forårstiden, det foregik i skolen. Sognerådet
bekendtgjorde i avisen, når auktionen skulle foregå. Det
var ikke så meget, de få øre det kostede, men et spørgsmål
om at fordele retfærdigt, så der blev noget til alle, og at alle
grøfter blev anvendt og slået eller afgræsset.
Efter at mejeriet var kommet i gang, havde mælkekuskene
små spande med fra husene på ruten og det svandt i antallet
af gederne.
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Der var enkelte gårde med centrifuge til maskinkraft (he
steomgang) f.eks. "Rosinbjerggaard".
I Nr.Jemløse var der en mand med et lille mejeri, han sendte
vogn blandt andet igennem Søstrup, hvor man, når man
indfandt sig langs vejen, kunne få vejet og affegnet sin
mælk dagligt.
Men nu dukkede andelsmejerierne op. Søstrup i 1892.
Den første forhandlingsprotokol er desværre bortkommet
og dermed listen over de første andelshavere.
Den første bestyrer hed Carl Konrad Weinerich.
Folketælling 1901
Carl Konrad
Weinerich

Vilhelmine Malling
Marius Andersen
Valborg Rasmussen
Thorvald Valdemar
Jensen

11.2.1869 Bregninge mejeri
bestyrer
29.5.1866 Vigersted hans hustru
17.10 1895 Ondløse plejebarn
22.5 1878 Sverige mejerielev
24.5 1884 Soderup mejerielev

11903 blev ansat ny mejeribestyrer, Anders Jensen tiltrådte
pr.l.maj, 32 år gammel.
Folketælling 1906
Anders Jensen,

f. 16.april 1871 i Sol
mejeribestyrer
rød sogn,
f. 6.april 1886
mejerielev

Oluf Jensen,
Karen Johanne Marie
Hansen
f.!9.april 1883

mejerske

Mejeriets første protokol med liste over andelshavere fra
starten findes ikke.
Over den bevarede tegningsliste står:
"I henhold til de af generalforsamlingen i Søstrup Friskole,
den 3.januar 1907 vedtagne love for Søstrup Andelsmejeri
tegner undertegnede sig herved som andelshaver og leve
randør til mejeriet og med forpligtigelse til at deltage i
transport af is m.m.".
Der var på det tidspunkt 63 underskrifter på listen.
Hidtil havde gmd. Peder Christoffersen været formand.
Ved generalforsamlingen den 23.februar 1907 blev gårdm.
Jørgen A.Larsen formand.
16.februar 1917 valgtes Hans L.Larsen, Sasserup.
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Fra l.maj 1919 var Niels P.Nielsen, Borup formand.
Fra l.maj 1922 var Chr.Christiansen, Sasserup formand
Fra l.maj 1924 var Frederik Chr.Pedersen, Sasserup for
mand
Fra l.maj 1929 var Niels Christian Knudsen, Sasserup for
mand
Chr.Knudsen var formand i over 25 år, han afløstes af sin
søn Verner Knudsen, der var formand til mejeriet standse
de i 1968.

Søstrup Andelsmejeri ved 50-drs jubilæet 1942.

Mejeriet oprettet 1892, driften begyndt 16.marts 1892.
Andelshavernes navn og bopæl.
8 Sasserup
Ole Pedersen
2 Sasserup
Lars Olsen
3 Sasserup
Anders Hansen
2 Tingtved
Ole Pedersen
2 Sasserup
Andreas Nielsen
2 Sasserup
Hans Christensen
13 Tingtved
Jens Hansens enke
Kristian Hansen
6 Tingtved
Niels J.Andersen
12 Tingtved
Peder Christoffersen 20 Borup
1 Borup
Jens Rasmussen
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Lars Frederiksen
Niels Peder Hansen
Niels Peder Nidsen
Peder Christiansen
Jacob Nielsen
Lars Hansen
Hans Laurits Hansen
Lars Jensen
Anders Nielsen
Christen H Jørgensen
Peder Jensen
Peder Jensens enke
Lars Peder Hansen
Niels Andersen
Peder J.Schultz
Gabriel Christensens
enke
Christian Jensen
Willars Andersen
Peder Nielsen
Hans Chr. Hansen
Carl Chr.Olsen
Jens Christiansens
enke
Knud Fr.Mortensen
Jens Larsen
Jens Th.Nielsen
Chr.Hansen
Carl Pedersen
Lars Poulsens enke
Alfred Peder
Johansen
Hans Hansen
Jørgen A.Larsen
Herman Andersens
enke
Niels Chr.Knudsen
Hans Mejnertsen
Christian Sørensen
Hans Peder Hansen
Christian Hans
Christiansen
A.Christensen
Jens RAndersen
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2 Borup
2 Søstrup
3 Borup
3 Søstrup
6 Søstrup
7 Søstrup
6 Søstrup
11 Søstrup
8 Søstrup
3 Søstrup
4 Søstrup
9 Søstrup
6 Søstrup
7 Holløse
11 Holløse

14 Holløse
7 Sasserup
8 Sasserup
9 Sasserup
I Holløse
II Sasserup
1 Søstrup
4 Sasserup
4 Sasserup
10 Sasserup
2 Sasserup
3 Sasserup
2 Sasserup

4 Sasserup
3 Ungtved
4 Søstrup
2 Holløse
6 Sasserup
12 Sasserup
10 Søstrup
12 Sasserup
10 Sasserup
10 Tingtved
14 Borup

Peder Nielsen
Kristian Kolvig
Jens Rasmussen
Ole Jensen
Rasmus Johansen
Peder Hansen
Niels Hansen
Lars Peder Larsen
Carl Chr.Olsen
Jacob Chr.Hansen
Peder Larsen
Sofus Pedersen
Vilhelm Hansen
Georg Hansen

5 Borup
4 Borup
1 Borup
3 Søstrup
2 Søstrup
1 Søstrup
1 Søstrup
11 Tingtved
12 Holløse
4 Imgtved
2 Hellestrup
2 Hellestrup
2 Hellestrup
2 Hellestrup

Bryllup den 29. april 1913:
Ungkarl Anders Jensen, født i Solrød 16.april 1871, mejeri
bestyrer i Søstrup.
Søn af husmand Jens Jørgensen og hustru Maren Anders
datter i Solrød. Og pige Johanne Marie Jensine Jensen, født
i Søstrup den 2.juni 1884. Bopæl hjemme hos forældrene.
Datter af husm. Peder Jensen og hustru Karen Jensen,
Søstrup.
Hidtil havde mejeribestyrerens bolig været indrettet i den
nordre ende af mejeriet, nu blev der påbegyndt en selv
stændig bolig.
I løbet af nogle år voksede der en flok børn op i hjemmet, de
blev alle en god støtte for ungdomsarbejdet i Søstrup ved
møder, sangkor og gymnastik.
Johannes blev født før indflytningen i det nye stuehus og
derpå Sigrid, Gudrun, Rigmor, Helge og Valborg.

Søstrup Andelsmejeri
Det står for mig som noget spændende at få lov til at komme
med inden for døren i mejeriet, medens det var i gang,
snurrende hjul masser af drivremme, der haster af sted om
og om igen. Vand der flyder over gulvet, men der er
bestemte begivenheder jeg også husker.
Der skulle bygges en ny skorsten, den gamle skulle fjernes
og det havde far påtaget sig,
Peder Jørgensen fra Sasserup var på den tid arbejdsmand
hos os, han var hovedkraften i begivenheden for han turde
kravle op i toppen af skorstenen og banke den ned. Først
var der hugget et hul nederst i skorstenen, hvor murstenene
kom ud, når P.J. smed dem ned indvendig.
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De fleste sten gik i stykker og blev brugt til at lave vej med,
de hele mursten blev brugt igen dels til gulv i svinehuse,
men også til at reparere mur med. De var lette at kende, der
var tre huller i hver sten og så var og blev de altid sorte på
den ene side.Den gamle skorsten var firkantet, den nye blev
rund.
Da jeg oplevede dette var jeg ca.5 år.
J.P. 26.6.85.
Den 7.december 1914 var leverandørerne samlet til indviel
se af beboelseshuset. (Før den tid var der beboelse i den
nordre gavl af mejeribygningen).
Loftet over beboelsen blev ved mange lejligheder brugt
som forsamlingssal, den var forsynet med bænke uden
rygstød, der var ikke megen plads.
Den månedlige afregning blev tit udleveret fra dette lofts
rum. Det udleveredes i brune, lukkede kuverter med aftalte
kontante beløb. Formand og bestyrer var til stede og uddel
te kuverten, der var forsynet med leverandør nr.

Ishuset
Hl afkøling af fløde og smør blev i mange år brugt is. (Så
vidt jeg husker var det i 1928, der blev anskaffet kølemaski
ne).
Isen blev opbevaret i et dertil indrettet hus. Væggene be
stod af to lag brædder med en halv alen mellemrum fyldt op
med hakkelse til isolering, loftet på samme måde og be
klædt med tjærepap, kalket hvert forår.
Ishuset skulle fyldes op hver vinter, det var med is fra
gadekær, moser og mergelgrave, men det var vanskeligt at
ramme det mest belejlige tidspunkt. Isen skulle være pas
sende tyk, helst uden sne. Vejret så godt at det var til at
arbejde udendørs.
Gårdene kom med køretøj, husmændene hjalp med at få
isen hugget ud og læsset.
Vognene med is blev kørt til gavlen af ishuset. Isen blev
først skovlet op på et lad, derfra videre så højt op, at huset
kunne fyldes.
Det var en spændende dag for børnene, der var noget at se
på og være med til, der skete som regel også noget utilsigtet.
Isen blev hugget ud i flager derpå med brandhager trukket
op på isen og skubbet til bredden.
På Borup gadekær havde Niels Andersen, Ungtved et år
den bestilling at håndtere brandhagen, ved et rask tag
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skulle isstykket op, men N.Andersen gled i stedet ned i
vandet, så det var om at komme op og hjem til noget tørt tøj.
På Sasserup gadekær gik det et år lige sådan for Peder
Hansen, der fortælles at han blev trukket så hurtigt op at
piben ikke var gået ud.
Hvis der inden for leverandørkredsen var opstået mund og
klovsyge i en enkelt besætning skulle mælken bruges hjem
me, men var der mange tilfælde blev den behandlet på
mejeriet efter at skumningen af den raske mælk var afslut
tet. Hver enkelt leverandør kom med sin mælk, det blev
somme tider til en lang række små vogne. Beboerne på de
ramte ejendomme var spærret inde under sygdoms perio
den, så det var kærkomment at blive sendt til mejeriet, hvor
mange andre var mødt op.

Mejeriets forhandlingsprotokol fortæller om mange van
skelige beslutninger for bestyrelsen, her er nævnt bare
nogle enkelte:
På grund af smitsom sygdom i familien er en husmand mod
erstatning nægtet modtagelse af sin mælk. Senere har
naboens kone tilbudt at malke husmandens køer, og mæl
ken må igen modtages på mejeriet og erstatning bortfalder.
I mange år er der vanskeligheder med at skaffe tilstrække
ligt med vand. Brønden ved mejeribygningen var gravet
meget dyb, og der var boret mange alen i dens bund. Ved
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den lejlighed blev den daværende formand Jørgen Larsen
opfordret kraftigt til at komme med ned i bunden for at
vurdere resultatet. Jørgen Larsen afslog opfordringen med
den bemærkning at han ikke kunne tåle at gå til vejrs.
Brøndgraveren siger nuz at du skal jo også ned og Jørgen
Larsen svarer på sin sædvanlige rolige måde:"Jeg skulle vel
også gerne op igen".
En tid blev vandmanglen afhjulpet ved en sugeledning til
en kilde, der fandtes på samme mark som mejeriet, det slog
ikke til ret længe. Først i 1928 blev gravet en brønd, som gav
masser af vand. Den blev gravet på et sted, anvist af
Christian Kolvig, han havde evne til at vise vand.
Efter flere generalforsamlinger med dagsorden om over
gang til mælkens afregning efter fløde %, blev det vedtaget
at andelshaverne efter tur blev tilsagt til at møde og udtage
disse prøver. Mange år efter blev afregnet efter fedt %, der
er det mest retfærdige.
Den 1.såvel som den 2. verdenskrig skabte store vanskelig
heder med brændsel til dampkedlen. Tørv blev købt i
Ungtved og Holløse, men der skulle også hus til. Oktober
1917 blev købt 100 nn. brænde fra Løvenborg. Andelsha
verne kørte, det blev læsset af hos os, vi havde vindkraft og
maskiner til at save brændet.
I sommeren 1917 kom ingen regn, mælkemængden gik
ned. I august 1917 blev prisen på sødmælk sat op til 16 øre
pr.l. Mælkekuskene ville ikke mere køre efter kvantum
mælk. De fik først dyrtidstillæg, siden dagspris.
5.november 1917 blev vedtaget indretning af karbidbelysning, check konto oprettet. 11918 blev anlagt osteri i den
gamle beboelse. Den nye beboelse blev bygget i 1914.
Den 31 .maj 1919 besluttede man at tegne mejeriet til elektri
citet.
Der var år imellem hvor det var vanskeligt at skaffe til
strækkeligt med is, på slutningen af 192oeme blev købt
kølemaskine og ishuset fjernet.
Anders Jensen havde regnskabsarbejde udover mejeriets,
idet han var kommunekasserer i nogle år i begyndelsen af
trediverne.
11939 ønskede Anders Jensen at fratræde som mejeribesty
rer. 1939 den l.maj var dagen hvor Jensen holdt op og
Andersen begyndte.
Bestyrelsen indbød andelshaverne til en afskedssammen
komst med familien Anders Jensen snart efter i maj måned.
Nu var det Lydia og Henning S.Andersen, der rykkede ind
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med friske kræfter, og det blev begyndelsen til mange års
trofast og godt arbejde i og for mejeriet.
Søstrup Andelsmejeri har altid været heldig med valg af
bestyrer, de har været dygtige, flittige og sparsommelige
og hjemmene har været venlige og gæstfri.

Søstrup Elle 7 (matr.nr. 5a). 1990.

Matr.nr. 5a Søstrup by
blev udflyttergård Søstrupgården
År 1719 ved fæstebrevs fornyelse af 28.marts var det til
Lars Larsen gården blev bortfæstet. Det ser ud til at Lars
Larsen har været fæster til sin død.
I kirkebogen står:
1744. den 17.januar døde Lars Larsen, 80 år gammel, blev
begravet med ligtale.
I kirkebogen er tilføjet den bemærkning: Hans hustru vil
gerne give kirkens tjener noget for sin umage.
Anders Truelsen, Søstrup fik den 2O.marts 1744 fæste på
den gård Lars Larsen sidst beboede og var fradød.
Kirkebogen beretter om Anders Truelsens hustrus død og
begravelse den 3.maj 1749.
Og om barnedåb, hvor Margrethe, Anders Truelsen og
2.hustru Maren Nielsdatters barn blev døbt 6.2.1752.
Da Mejnert Didrichsen blev fæster den 25.august 1761 er
bemærket, at han afløser sin fader Didrich Mejnertsen,
denne må åbenbart have været fæster en tid efter Anders
Truelsen.
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Folketælling 1787
Medens familien endnu bor i Søstrup by.
Mejnert Didrichsen 52
bonde og
gårdbeboer
Maren Sørensdatter 50
hans hustru
Didrik Mejnertsen
23 døde 2.februar
1788 af sprinklersyge
Søren Mejnertsen
20 døde 14.oktober
1787 af sprinklersyge(tyfus)
Margrethe Mejnertsdatter
15 12.7.93 trolovet med
enkem. gmd.Rasmus
Nielsen, Nørup
Maren Mejnertsdatter 13 gift med 1.Niels Jensen
2.gang med Rasmus Mortensen
på matr.nr. 10, Sasserup
Kirkebogens beretning om trillingefødsel og dåb hos fami
lien Mejnert Didrichsen:
"Henrich, Margrethe, Anna, alle tre trillinger, Mejnert
Didrichsen gårdmands børn i Søstrup, af hvilke det ene var
blevet født den 10.februar og de to andre født tirsdagen den
12.februar 1771 og alle tre, formedelst svaghed, blev af mig
hjemmedøbt tirsdag aften.
Søren Pedersens enke af Borup holdt først Henrich og
derefter Margrethe, Morten Madsens kone i Sasserup holdt
Anna. Nærværende var børnenes fader selv, Michel Jacob
sens hustru, Niels Larsens hustru, Rasmus Jensens hustru,
skoleholder Brügmanns hustru alle boende i Søstrup by.
De ovenanmeldte tre børns dåb blev i Søstrup kirke confirmeret med sædvanlig bøn og læsning den 17.2.1771.
Karen, Niels Pedersens datter i Ungtved, holdt Henrich og
Ane Larsdatter, Peder Sørensens hustru i Borup, holdt
Margrethe og Jens Andersen husmands hustru i Borup bar
Anna.
Faddere: Christen Hansen, Rasmus Jensen, Niels Larsen,
skoleholder Brügmanns hustru og Niels Henrichsens hus
tru, alle af Søstrup, Karl Peder Sørensen i Borup og Peder
Nielsen, Ungtved.
Trillingerne døde alle kort tid efter, måske havde en opvar
met kirke været gavnlig ved deres fremstilling der midt i
den koldeste vintertid.
Forældrene havde i forvejen mistet 2 børn, den ene på 11 år
og efter trillingerne endnu et lille bam. 10 år efter i 1787 og
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1788 mistede de 2 voksne sønner på 20 og 23 år - 8 døde børn
ud af 10 fødte.
Ikke så underligt, at de en tid havde en rekord stor restance
til Løvenborg Gods, nemlig 95 Rdl.
Efter at gården var udflyttet, fik Mejnert Didrichsen forny
et fæstebrev udstedt den 12.11.1792.
Uden at kunne fastslå tidspunktet for skiftet kan jeg dog se
at en ny familie har beboet udflyttergården, da der er
afholdt barnedåb.
I kirkebogen står:
Rasmus, søn af gmd. Lars Christensen og Sidse Rasmusdatter, Søstrup udflyttergård, født den 10.februar 1797, døbt
den 12.februar.
Ane, datter af samme forældre, født og døbt samme tid.
Gmd. Lars Hansens hustru i TYønninge holdt drengen over
dåben, og gmd. Niels Pedersens hustru i Allerup holdt
pigen.
Faddere: Lars Hansen, Trønninge, Niels Andersen, Jacob
Michelsen, Søren Jensen, Christen Sørensen, Lars Didrich
sen og Mads Frandsens hustru alle af Søstrup.
Før folketællingen 1801 var der kommet en ny fæster (Niels
Pedersen).

Folketælling 1801
Niels Pedersen

36

udflytterbon
de og gårdbe
boer

Johanne Marie Jør
gensdatter
Jørgen Nielsen
Morten Nielsen
Niels Nielsen
Maren Tolversdatter

36
10
6
3
22

hans kone
søn
søn
søn
tjenestepige

Allerede 1802, den 11.marts døde Niels Pedersen, efter
nogle ugers sygdom.
Præsten bemærker i kirkebogen: Efterlevende enke var
frugtsommelig og havde fire små børn, i fattige omstæn
digheder, var 37 år gammel.
Andet sted i kirkebogen finder jeg: Enken Johanne Marie
Jørgensdatter, den 4.juli 1802 viet til ungkarl, gårdmand
Jørgen Olsen, Holløse.
Ny fæster af 7.maj 1803, Hans Christensen.
Endnu et fæstemavn kommer til før Peder Eriksen i 1811,
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det er Søren Christiansen og sidst Søren Christiansens
enke. Søren Christiansens navn er sat på kortet ved udflyt
tergården.
Peder Erichsen blev fæster den 2O.september 1811.

Dødsfald:
Under sørgelige omstændigheder mistede Peder Erichsen
sin hustru Kirsten Jensdatter, den 18.januar 1812, 36 år
gammel.
Afskrift af præstens notat i Søstrup kirkebog:
Kirsten Jensdatter, hustru af Peder Eriksen, gaardfæster i
Søstrup bys udflyttergaard "Birkholm", druknede sig, i
den ved gaarden værende brønd, fredag den 17.januar
1812. Af det ved Baroniet Løvenborgs birkedommer Taad,
lørdag den 18.januar afholdte forhen* blev det oplyst, at
uenighed mellem hende og manden længe havde fundet
sted og forbitrelse som fortvivlelse havde foraarsaget dette
skridt, hvorfor eller om tungsind?
Blev under 2O.januar afklaret, taget afsides og i stilhed
måtte begraves på kirkegaarden.
Foruden jordpaakastelse jordet fredag eftermiddag 24.januar 1812. (36 aar gammel).
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g o rt t g n eifc
over Vet £overié/ forø (BaatVmanV
'C'/ 'fy'C-Ÿ i—- -f
nf
- -' • èogni unter
£ oben b o tg ©oVS, (javer i gølge Screening af 22te
Vem&er 1791/ at forrette til Søvenborg £øveVgaai:Vz
og VenS SvtVerS Drivt,

ty I 0 i n i n g ,
1.) Statmarfen brattes om Sfteraaret, naar ?Qlnferf<rt»en er (agt, og
ban berom vorher tilfagt, etter ogfaa bcrfoin ben itte er bleven ptøiet
om gftetaaret, tilig ont foranret, faafnart Sorben er optøet. 2liv
ben ®aitg ploies ben i Sitnii «Øtaaneb, efterat Saarfaben er (agt;
' trebie (Sang i Snlii «Dtaaneb, nnar (Støbningen er ubttørt pnn ben,
og fierbe (Sang til Sæb, naar ^ornboften er forbi, og ban berom til.
fagt vorber.
2.) Sbgtørben, font er ben ber Slaret forub baver banret Srat» Sinter»
fceb, lagged om Sfteraarct, nnar Sinterfaben er lagt, og ban berom
bliver tilfagt. £)en ptøieé anben (Sang om foraaret, naar Sorbett
af (gieren etter forpagteren finbeé beqvern, og naar Spgget er faaet,
nebtrøier ban bet.
3. ) £en £ob ploies en (Sang til 9îug om Sfteraaret, etter til Srter ett
(Sang om foraaret, alt font bet paaforbreS.
4.) €n £ob ploies tvenbe (Sange, nemlig: lægges om Sfteraaret, og
pløieé til Syg etter $avre om f oraaret, alt efter Xilfigelfe.
$ovlobbernes Størrelfe i be 9 flore Smarter, fom ere be ber attene
vebtomme be 48 til Sovenborg bweriegtørenbe Svitber, er 12,436 £lvabratalen, etter omtrent 7 Stiepper £anb. fotffietten i SobberneS Stør»
reife vifer fig attene beraf, at een eller anben Slgers Ubeqvembeb i £>enfeenbe til tyloining, bar forbret, at gobben rnaatte gtøres noget mittbre,
. S>ifle gobber ere itte attene affatte paa farterne, og tilbeelte Sonberne
veb -gobtaftning, men enbog betegnebe paa haartet, og befïrevne i bet
original foreeningen vebljaftebe Silag gitr. A, bvoraf famme i Sviftig«
bebé Xilfalbe lait oplpfeS.

$ r o m l i n g »
Sonberne tromle bercé SaarfcebS gobber forfvarlig, meb bereé egne
Xromler, naar be beront bliver tilfagt, faalebeé at bver to og toSonber
fammtnlccgge om en Sromle àarllg,

i
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©teenê 5lffanfning♦
fertil afgiver Konten et fortøartigt S8ub aartig - Sette S3nt affanter Steen af 53aarf«xM Staterne, og
(agger famme t denterne, naar paafortreé, og Sorten er
aftøarvet.
©1er Soreeningeité 3tie $)oft er Det forbetøottt ^>oöbonten at tunue trive fobierne i en anten Örten, ent øer er
faflfat, etter befaae tem met anten Sæt etter planter, naar
hmö tenne SSeftcmmetfe af ^Motntngerneö. Slntat ilte foranbrcö.
^>toie- og Satetiten, maa af att tet accorterete
$ovarbeite ilte fortreö mere om Ugen, eut tvente ^Jtoicbage og tvente Sangtage, etter en ^toiebag, en Spanttag,
og 2 Sangtagc, etter 2 Spanttage, og to Sangtage.

§ 0

e * $ 0 f t e nz.

©tøver af te 48 Sevenborg S3onberö Çwfytè Sotber
bliver, faalebeö fom te original Screeningen vcbtøaftebe 33itage Sitr. C og D, utvife:
1.) Uti forfle Slfbeting efter SRibbettat 15805 Övabrat Slien,
eller 1 Sente 1 Sheppe Sanb.
2.) Uti anten Slfbeting 6167 Eivabrat Silen, eller 3 St tep
per 2 Sierbingtar Sanb.
3.) Ubi trebie Slfbeting 26302 ßvabrat Slien, etter 1 Son
te 7 Shepper Sanb.
4.) Ubi fierbe Slfbeting 16558 Sivabrat Siten, etter 1 Senbc i Stieppe 2 Sierbingtar Sanb.
5. ) £>g naar boblerne Slo. 1 og 2 tigge tit SSang, ba tøver
SDlanb 3615 EXvabrat Slien, etter tibet over 2 Shopper
Santi men ba biffe bobler tigge tit $vi(e i ben tøalve
Sib, beregnes? tinté 1 Stieppe Sanb.
Xitfmmnen aartig for tøver «Otant 66639 EXvabrat
Siten, etter omtrent 4 Sonter 6 Shepper Sanb.
£)iffe Sebber ere affatte paa Staten, og paa bebfte
«ølaabc tignebe og beetle, og for beöftorre Sigtøet totfafleö
forft imellem SSoeténe, og fiten imetlem Stabene iSSoelet,
tog faalebeö at tøver ?8ye faaer fine Sotter famlete. Sot
terne betøotter ta tøver SSonte for beftantig, etter ogfaa afgioreö, at Sotfaftning tøver tretie Siar foretages uia nye.
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©panb: ®angs
bage. bage.
I

Çpjnb-. @an{«.
bage. bagt.
SSønberne fM paa fabbanlig føtaabe, og meb fornobnb
foft, afflaae og fim ©raffet, fanPtwnfTåbe, venbe, rive, og
tilbørlig ftaffatte, (amt litbfiore og paa anviifte ©tanger,
efter i ©tat tmobtage $øet, og tive Sleien, attfaa forfvar*
ligt, og meb faa forfvartige Söub font ubforbretf. Sit at
fïovte, og affante ©titter méb vibete, afgivetf - - • £>g naar $effene bebøvetf tnbffyttebe, ba afgiver ban
en ?3ogn, og et ©angbub tit at opflitte famme paa be be*
borige ©teber - - -............................................ S følge foreeitingentf 3 bie $ofl, er bet $oébonben
forbebolben, at tinibe fabe fTaae een af ©ratfmarterne, naar
et af Sôoetine i Stigene, af tige ©tørretfe font farten,
ttblaggetf tit ©ratf.
ßigefaa er bet $otfbonbett etter forpagteren forbetrol«
ben, at tnnbe inbføre en anbeit $oftningtfmaabe af $øet,
naar bet tun itte forbrer mere Slrbeibe fra Sövnbernetf ©i*
be, bborfore anforetf tjer Slntaftet af ©angbage, font er an*
flaaet i foreeningert tit bette Strbeibe, nentfig: 9 58ub tit
at fTaae, 6 23«b tit at ftrøe, og 10 93ub tit at venbe, rive
og ftatfatte. Snbfiorfefen anforetf itte, etter SBitbbette her
til, ba ben alletiber bliver bovmaalviitf.
S $oe()oftentf Sib maa SÔonberne itte affbrbretf anbet
©lagtf $ovarbeibe enb better og af bette itte mere enb 2
©panbbage og 8 ©angbage ugentlig, bog faalange $øeboft*
ningen paa benne 9Äaabe brugetf, tommer SSeftenunelfen af
Sage itte i betragtning.

I

i

I

$ørn*$øften.
bonben inblwfter be barn- tilfalbne £obber i be aatlige
4 ftore Sabemarter, faa ofte, og meb tjvab ©lagtf ©ab be
ere btfaaebe, faalebetf font forben unber ^føiningen er an«
fert, boortil b enb orer, at ban, naar ban betont tilfagt vor«
ber, forfvarlig nteier, venber, rivet, binber rtteb be af barn
bertil paa ©aarben forttb fnoebe baanb, af bet $ve eller
ffeg,, font fjain leverçtf efter fabvanlig ©tit, transiter, op«
river ©loben, og paalagger ben paa ©atterne efter £>obene,
faint :biemffører, og meb egne iôub i gaben efter ©tat mob«
tager-og faimnenfatter ben inbavtebe ©ab, ntcb $iefp af
©obfettf £uutfhtanb, fom forrettø £abebage til ©aarben.

2
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Sa bette Sltbeibe et beftentt tit ^»ovtobber/ faa raabe
Söonbetne feh> for bet Slntat af Soff be vit ntebtage tit beé
baftigete (5nb|Ktb af Slrbetbet; men tit anbet Slrbeibe enb
Snbtøftntng maa SSonberne iffe tageé i ÆorntXten, og fFa(
be aliéné fiiiibe titfigetf tit at forrette 2be Spanbbage ugent«
tig; men ftufbe 5nbt)oftnings’maaben efter goreeningené 3bie
Slrtifet blive foranbret, ba afgiver Over iöonbe 4 SBub tit
at meie, og 10 forfoaritge ?öub tit at veitbe, rive, fcinbe,
trav« elter ljobfatte, Stob at rive og paalagge, nteb vibere,
og ba maa it te forbreö mere enb 8 23ub om Ugen, fotuben
be 2be Spanbbage.
Sit (Staffe at inbtage, afgiveé aartig...................
Sit overflobig fallit at ubfore, i Staf fatte, og igien
at inbtage, om betjenes', afgivet......................................

bage.

bage

1

2

1

o

£ tf t f f n i n g .
fertil afgiver Söonben et forfvarlig 58nb ont Ugen, fra
ben Sib ©aben er inbtjoftet paa QJaarb og ©obo’, og inbtil
mibt i $lap, om bet betjoves. Sit ben Sangbatm fom for«
brc£ giort, flat ubtagcô, tmob en Souceur af 1 Stilling
for Staven.
palmen bortbare Sargerne efter Sorceningeit, famt
benbare hornet tit ^aftetoen, berfra paa Sierené etter Sor«
pagterciré SSogne, og berfra op paa «Øtagajinet.
£)m bette, font om tjvab ber i en Sag (Fat tarfleé, .
rettet Söeiiberne (tg, font i att efter $orecningeii.
Sartfningen for Over SJtanb maa iffe ovcrftige - ßigefom Söonberne iffe man forbreö tit Satsning lait«
gere enb tit mibt i SJîap.

c n $ n i n 0 e n ♦
Sit $orn«Sîensïiingen afgiver 58onben aartig $vcrt 5öiib ffat renfe bagtig 20 Sonber Sab.

Ä o f

ip

$ g 11 r ♦

Sit ben aftorffne Sabé Sftortforelfe afgiver, ban uartig
tvcnbe Steifer tit Slocsfitbe etter Sattunbborg, imob Skiltet.
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4

bage.

Gang;
bage«

Xil 2ccé regnes 3 Xønber Slug, efter $vebe, efter €r«
ter, eder 4 Xønber 33pg, efter 5 Xønber $avre. .
Xit ben ewige ©cebé £>enførelfe tit ^olbedj,eller $of.
becfté «SCiûbroe, forretter øan aarfig 6 Steifer, imob SSållet.
Sanbgifben leveres ogfaa paa famine Sieb, nemlig i
$olbeeQ, Ovorinwb ïôenberne tage 9tetour-£océ fra $olbecf)
tilbage, enbogfaa paa Sietferne meb £anbgilbe«^!ornet, bviife
£cté vif beflaae i 3ern til «Wagajtnet, ‘elfer anbre State af
40 £tëpunbé SScrgt.

(SMøbningS UbfrrfeL
Xen veb ©aarben fantlebe ©iøbning, bele Söonberne
58oelvné, og paalcvflér, ubfiører, og paa «Warfen famt$iel«
pefobierne, om mere enb een «Warf øavetf, nbfpreber, boor
bet bem anviifeé. ©iøbningéfteberne og SJeien (fovler, og
reengiorer Söonberne, alt ligefom tjibinbtil. J3 ben Xib ©iøb«
ningen iibføreS, vebbliveé meb bette Slrbeibe, inbtil ben er
ubført, til £ettelfe for Sôonberne og SletenS Sønferoation.

æant>ftet>er^ og Sifîebammeneê SlenSning.
Stauben afgiver aarlig til bette Slrbeibe - - - Xog forftaaer bet fîg felv> at £>oébonben (Fal labe Sian«
bet ttblebe, og Xynbet være faalebeé ubtorret, at bet fan
bortfiøreé. Xil en XagS Slrbeibe ubfiøreé paa 500 Sllené
£ctngbe fra Stanbfteebet til bet ©teb hvor bet fprebeé, 16
ficcs, paa 1000 SllenS £ængbe 14 £oeé, paa 1500 Silens
Scengbe 11 £ccs, 2000 SllenS £ccngbe 8 £<rS, 2500 Slien
7 £ccs. £cengere ittaa bet tffe forlanges bortfort.

SJeblige^oI^eïfe»
Slf ^egnene er øver «Wanb veb en £anb«5nfpecteur til«
beelt fin Slnpart, fom finbes beffreven i bet original goree«
ningen vebljaftebe S3ilag £itr. F. Xet tilfommer altfaa en
hver af be 48 SJonber at vebligeøofbe :
a) Sif enfelte ©teengierber - 40H Savne.
b) Stf levenbe ©ierber meb 23olb og bobbelte
©rvvter 95 Silens 93rebe........................ 881 Savne,
og c) Slf levenbe ©ierber meb ©nit eller ©ierb«
fel, og af Oele 9tiiS eller Xiørnegierber meb
©røvt efter bereS ulige Staffaffénljeb, fra 245
inbtil 98? Savne, altfaa efter «Wibbeltal - 671 gavne.
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Spœnb: ®<tngs
buge. bage.
£>lfle (Sierber og bette $egn opgieres og luffes for« '
fvarlig Overt goraar.
ÎQeb (Steeugkrberne vebligetjolber (gieren ©teenflben,
naar ©teenene tomme i Uorben, men îbaggrovten og £)pfmetningen iflanbfœtteS af SBonberne. £)et fornobne ©ierb»
fel og Sierne til ©lerberne IjuggeS for ^osbonbens 9ieg>
ning, men kniberne afhente famme, naar be herom tilfagt
votbe, fra ben eller be af (gierens (Stove, fcvor bet bent
paavkfeS.
©tavretraeriie affcclbe og flette kniberne.

Slåers og QSanVlefcningevê 53eMigel)oltelfe.
£)e Ijvcr S£Rant>, efter famme £aiib«3nfpecteurS See«
lingS«Sorretinng £itr, F, tilmaalte og tilbeelte Slnparter af
Slaer og flSanblebninger, ere af folgenbe Söcflaffeiitjeb og
©torretfe, nemlig:
a) flOanblebningen af 15 SlfciiS Sörcbe - - 7lè Savne.
b) Slaer af 9 Silens Sörebe.........................iits —
c) Sito af ulige iörebe, 9, 10 à 12 Silen • i8»l —
d) S)totte4Maen af 8 Biens SSrebe - - - io&- —
e) SSanbgrevter af 5 SltenS Sörebe - - 12^ —
ogf) £>ito 4 Silens SStebe ...... 20H —
hvilte 23onben tilbeelte £obber tja« aarlig vebligeljolber,
og forfvarligen oprenfer, faalebeS at lovligt ©pn herover
tan tages.
Set faa talbebe inbvortes $egn, imellem SJlart og
SttartV ere gJenbcrne befriebe for, font bibinbtil.

•

àeitnts 3ftant>fcttelfe.

gSonben vebligetjolber forfvartig og gobt fln tjans ©aarb
tilbeelte, og meb ©teenpetf bemarfebe Slnpart af 93eiene,
nemlig:
Slf b:e vanflelige ©tov «Sitteer paa 12 Stiens
igjrebe - - - - -....................... - 57f Savne.
Slf apbre Sitteer af 12 Stiens gfrebe - - - 93/, —
Slf gjeien tangs SKeiflrup SKart tit SRo. 9, af
8 SltenS 33rehe - - - - - - - - 17I —
Sil bille SSeiparterS S3ebUge^otbeS tages ©ternene font be«
boveS; til be varfte gutter, paa $ovmarferne af hr om.Sot«
aaret affantebe ©teen, i gjrtarfabsmarfcriw eller aiibenflcrbS
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Spank«
k«je. bage.
nærnteft muelfgtz fnavelfom ben fornobne ©tits- og Splb«
nings««Olaterialier fra ©anbbanternez etter anbre beqvenune
©feber.

©tovning og Sørveffiæv.
$or $8rccnbe|ïovning fra Slebffov, Sflpernpz Øftrup og
©pvenbe|ïovz famt Ølpevcenge, ere SSønberne a(be(es> betrie
be/ efter bet original goreeningen vebhæftebe Xtng£ 23ibne
Sitr. G, af 8be Slptil 1788/ hvorefter $>ftntp SBønber for«
rette benne ©tovning og enbeel ©ierberS SJebligeholbelfe veb
Dverbrevene; men berimob forretter enhver af be 48 S3øn«
ber aarlig, naar paaforbreS, til ©tovning i Søvenborg
©tove.............................................................................
Sørveffiæring er ©obfet ogfaa befriet for efter don«
tract, vebheftet original Soreenfngen af 8be Samtarii 1789
Sitr. I, hvorveb Ulcheftrup 2 SSønber ere forbitnbne at ffiare,
rogtez og i alle «Ølaaber beljanble 520 Socc? Sørv paa U(«
c&eftrup «Ølofe efter ^)aaviisningz hvorfor hver lovnings
iôonbe faavel af Søvenborg ©obs, fom©everinSminbeS ©obS
erlotgger 4 «Ølf. aarlig til £>osbonbenz til nogen ©rftatning,
forbi Ulcheftrnp SSønber for bette Slrbeibe albeleS ere befrie«
be for atte fongelige. og f>er(Fabelige Slfgivter; men hver
SSonbe af be 48 veb Søvenborg hweriegiørenbe SSønber,
hiemtiører aarlig fra bemelbte Sorvemofe til ©aarbenznaar
be berom vorher tilfagt, etter bens SSetienter SSoeliger 8 2æS
Serv, hvert SccS paa 400 Sørv, Sørven til 9 Sommer
lange/ 6 Sommer SSrebe, 3 Sommer tpffe, efter Soreenin«
gen. Senne Sørv paalceffer og aflccffer Söonberne, famt
fammenfatter i be bem anviifte -Ç>ufe og ©teber.

I

I

23t)gninger og Reparationer veVfommente.
îôonben forretter aarlig, naar forlanges 5 Steifer, en
ten til ©aarbens ©tove efter Røgnings« etter ©avntøm«
mer, etter til $olbech efter S3pgningS««0laterialier, etter til
et ligcfaa nær beliggenbe Seglvccrf.

Sil «Ølpnbing og Æltning paa ©aarben og SBetienthu«
fenez famt Sabe« og SaareOuuS.SîenSning, afgiver hver af
be 48 Söonber aarlig, naar han berom vorber tilfagt -

I
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Sf alt bette Slrbeibe, fam iffe er beftemt tit ^ovinaal, men tit
@ang» og ©pcenbbage, og altfaa itfe maa forrettet i £>ofteité Sib, maa
iffe forbreö for en Uge mere enb 2 ©pccnbbage og 2 ©angbage.
$vab angaaer klapjagt, Ubflptningéljielp t Slbebranbé Xilfalbe,
5orpagter«Slytninger, og anbre nyere Söeftemmelfer, faavel i $enfeenbe
til åjeireté ^nbflybelfe paa $ovgierningen, tit at iffe flere SSonber maa
tilßgeö paa ©angen, enb be ber fan arbeibe ubel)inbret, uben at ftnfed
af be anbre, 0. f. v.; ba berøretf bet iffe (jeritbi, men maa faget, i Sor*
eeningen, fiben ben i alle $enfcenber er $oveb-SKeglcn til (Sfterlevclfe, og
benne Attract iffun er til baglig ^fterfpn for 23onben, veb bet jevnltg
forefalbenbe $overie, ba en (£opie af Screeningen er overleveret til bver
35ye ifacr.
§or at forvifle &ønberne om, at ber bolbeé orbentlig Eingang i
hoveriet, tillabe^ bet enljver SSonbe, at forlange fig ^rotocollen, fam
tjolbeé paa ©aarben, over hoveriet foreviift, naar l;an bet onfaer.
Søvenborg, ben

Jtifbenÿaon, 1800. Xrptt ÿH Slrrttør
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firrbtit (erf) 11 (tj.

Ny fæster: Hans Andersen blev fæster den 16.november
1813.
Ny fæster: Anders Nielsen blev fæster den l.oktober 1821.
Gårdmand Anders Nielsen og hustru Anna Jensdatter
(bryllup den 8.12.1820).
Deres børn:
Kirsten Andersdatter f. 17.august 1821
Anne Dorthe Andersdatter
f. lLfebruar 1824
Maren Andersdatter f. 9.juli 1825
f. 29.juli 1828
Jens Andersen
f. 22.oktober 1831
Hans Andersen
Anders Nielsen
Andersen
f. 6.september 1834

Udflyttergården under Løvenborg "Birkholm" udgår af
brandforsikringen den 3O.juli 1825, som afbrændt den
19.juli 1825. Anders Nielsen var fæster.
Den 15.december 1825 indgår igen som opbygget efter
ildebrand, stuehus i sønder.
520 rigsd.
15.12.1825 Stuehus i syd 10 fag
400 rigsd.
15.12.1825 Længe i nord 16 fag
13.7. 1826 Længe i øst
10 fag
180 rigsd.
13.7. 1826 Længe i vest 10 fag
220 rigsd.
Dødsfald:
År 1834 den 5.juli døde gårdmand Anders Nielsen, 42 år.
Ny fæster:
Allerede da fæstebrevet, til Rasmus Olsen og hustru Hen
riette Kathrine Christensdatter, blev underskrevet den
24.august 1835, var manden Rasmus Olsen afgået ved
døden, nemlig den 15.august 1835.34 år gammel.

Bryllup:
Enken Henriette Kathrine Christensdatter var kun 29 år,
hun giftede sig den 25.marts 1836 med ungkarl Peder
Hansen, Vintre Mølle, 28 år gammel.
Forlovere var, møller Anders Hansen, Vintre Mølle og
gårdmand Hermand Jørgensen, Sdr.Jemløse.
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Folketælling 1855
Peder Hansen
Henriette K.Christensdatter
Asta Christine Rasmusdatter
Rasmus Pedersen
Anna Jensdatter

Hans Nielsen
Maren Sophie Chri
stensen

47 Allerløse

husfader,gmd.

49 Aagerup

hans kone

20 Søstrup
15 Søstrup
64 Søstrup

23 Grandløse

hendes datter
deres søn
enke,indsid
der,
fattiglem
karl

17 Søstrup

pige

Dødsfald: År 1860 den 18.maj døde Peder Hansen (52 år
gammel)
Ar 1864 den 24.oktober døde Anders Nielsens enke, Anna
eller Ane Jensdatter, 73 år gammel. År 1876 den 1.marts
døde enke efter Peder Hansen,Søstrup, Henriette Kathrine
Christensen, 69 år gammel. Sidste opholdssted, Bennebo.

Arvefæsteejendommen under Baroniet Løvenborg matr.
nr.5a, Søstrup af hartkorn 4 tdr. 7 sk. 3 fj. 1/4 alb.:
Skøde af 6.marts 1871 fra Baron Løvenskjold til Ole Nielsen
på 5a og 5c.
Skøde af 27.april 1871 fra Ole Nielsen til Peder Jensen på 5c.
Skøde af lO.juni 1871 fra Ole Nielsen til Hans Larsen på
resten af ejendommen matr.nr.5a.
Skøde af 8.december 1873 fra Hans Larsen til Peder Jensen.
Folketælling 1880
Peder Jensen

35 Stigs Bjergby
f.18.2.1844
MarenSophie Hansen 33 Nr.Jemløse
f.19.2.1846
Hansine Vilhelmine
Jensen
3 Søstrup
f.3.maj 1876
Ane Marie Jensen
5 Søstrup
f.l6.juh 1874
Hans Jacob Jensen
u. 1 år Søstrup
f.20.maj 1879
Niels Enevoldsen
26 Nr.Jemløse
Johanne Busvall
23 Sverrig
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gårdm.

hans kone

Foruden ovennævnte børn blev født 2 piger:
Hertha Sofie Jensen, født 13.marts 1883.
Ellen Marie Jensen, født 29.januar 1891.
Bryllup: Den 6.april 1898, Hansine Vilhelmine Jensen med
ungkarl Hans Peder Olsen, født i Mogenstrup d.9.juli
1873.
Bryllup: Den 22.november 1901, Ane Marie Jensen med
ungkarl Jens Peder Jensen, Nørup, født i Atterup 21.decem
ber 1862.
Bryllup: Den 16.januar 1906, Hertha Sofie Jensen med ung
karl smedemester Peder Chr.Pedersen, født i Kvanløse
2O.juni 1876.
Bryllup: Den 23.juli 1913, Ellen Marie Jensen med ungkarl
Laurits Claus Eliasen, født i Assentorp 23.september
1882.
Bryllup: Bestyrer på Søstrupgård, ungkarl Hans Jacob Jen
sen med pige Karen Pedersen, Kvanløse smedie.

Efter faderen Peder Jensens død 6.september 1902 var Hans
Jensen bestyrer på gården.
Hans Jensen og Karens børn:
født den 23.februar 1908
Ema Elisabeth
født den 30.oktober 1909
Ester Sofie
født den 14.januar 1911
Frits Peder
født den 25.december 1912
Emst
født den 2O.september 1914
Peder
fødtca. 1916
Anna
Ellen
fødtca. 1919
Skøde af 16.november 1918 fra Maren Sofie Jensen til Hans
J.Jensen, Søstrup.
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Søstrup Elle 14 (matr.nr. 5b). 1990.

Matr.nr. 5b Søstrup by
1870 den 18.august udstedt fæstebrev til Niels Christian
Larsen. N.Chr.Larsen er søn af Lars Mortensen og Maren
Nielsen, Borup. Lars Mortensen døde den 28.marts 1862 og
hans kone flyttede ind på matr.nr. 5b sammen med sin søn
og svigerdatter.
Folketælling 1870
NielsChristian Larsen 35 Søstrup

BodilMarie Jørgensen 34 Hørby
Maren Nielsen

69 Merløse

Christen Larsen

4 København

husfader,
jordbruger
husmoder,
væverske
slægtning,
aftægtskone,
enke.
plejebarn

Enke Maren Nielsen døde den 25.februar 1879,79 år gam
mel.
Folketælling 1880
NielsChristian Larsen 45 Søstrup

BodilMarie Jørgensen 44 Hørby
Ane Kirstine
Jørgensen
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4 Udby

husfader,
husmand
husmoder,
hans hustru

plejebarn

Dødsfald: 1885 den 21.oktober døde Bodil Marie Jørgensen,
50 år gammel.
Bryllup: 1886 den 14.juli blev husm.Niels Chr.Larsen viet til
enke Karen Pedersdatter, Springstrup, født i Sandby,
den 19.marts 1831.
Folketælling 1890
Niels Chr.Larsen

55 Søstrup

husfader,
husmand

Karen Larsen
f.Pedersen

58 Gislinge

husmoder,
hans kone

Dødsfald: År 1892 den 3O.august døde Karen Pedersdatter,
65 år gammel. Datter af husmand Peder Hansen og Lisbeth
Olsen, Sandby.
11892 kom familien Christen Jøigensen til nr.5b.
Skøde af 19.december 1892 fra Baroniet Løvenborg til Chr.
Hansen Jørgensen.

Folketælling 1901
Christen Hansen
Jørgensen
Vilhelmine Marie
Larsen
Theodor Jørgensen
Niels Chr.Larsen

f.20.10.1859 i Hørby
f.26.1.1861 i Hagested
f.20.2.1894 i Søstrup (søn)
f.19.3.1834 i Borup (aftægtsmand)

Dødsfald: År 1905 den 3.august døde aftægtsmand, enke
mand Niels Chr.Larsen, Søstrup.
Skøde af l.juli 1931 fra Christen H.Jørgensen til Marius
Jørgensen.

Matr.nr. 5c Søstrup by
Ellehøjgaard
Skøde af 6.marts 1871 fra Baroniet Løvenborg til Ole Niel
sen angår både 5a og 5c
Skøde af 27.april 1871 fra Ole Nielsen til Peder Jensen (kim
5c).
Skøde af 2.december 1876 fra Peder Jensen til Niels Ander
sen.
Dødsfald: År 1879 den 8.juli døde Niels Andersen, 62 år
gammel.
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Folketælling 1880
Maren Jensen

45 Nr.Jemløse

Jensine Laurine
Ane Kathrine
Andersen
1 Søstrup
Ane Kirstine Hansen 10 Jylland

enke,
husmand

hendes barn
plejebarn

Bryllup: Den 4.juni 1880 blev enken Maren Jensdatter,
Søstrup, født i Reistrup den 29.oktober 1834 og ungkarl,
husmand Jørgen Pedersen, Hørbygård, født i Raklev, den
28.marts 1838, viede.
Skifteattest læst den 13.maj 1880, som adkomst for Maren
Jensdatter. Vielsesattest læst den 17.juni 1880, som adkomst
for Jørgen Pedersen.
Skøde den 29.marts 1899 fra Jørgen Pedersen til Ole Chri
stian Jensen.
Folketælling 1890
Jørgen Pedersen

Maren Jensen
Ane Kathrine
Andersen
Folketælling 1901
Ole Christian Jensen
Hanne Marie Jensen
Lars Andersen

55 Jemløse

husfader,
husmand
husmoder

11 Søstrup

hendes datter

51 Raklev

5.7.1866 Fauerbjerg husmand
25.2.1865 Fauerbjerg hans kone
25.5.1891 Uglerup barn

Senere blev Jens Hjalmer Jensen født (13.5.1903) han over
tog gården 5c m.fl.
Søstrup Elle 3 (matr.nr. 5c). 1990.
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Nønipvej 33 (matr.nr. 6a). 1990.

Matr.nr. 6a Søstrup by
År 1740, den 9.april blev Niels Christensen fæster af gård nr.
6a Niels Christensen er ikke nævnt ved barnedåb hverken
før eller efter sit fæstemål.
Næste fæster er Christen Mathiasen, der begynder den
2.4.1746.
I kirkebogen er der fem gange beskrevet barnedåb hos
Christen Mathiasen i tiden indtil ny fæster er tiltrådt.
Jørgen i 1742, Mathias i 1743, Jens i 1745, Ingeborg i 1749 og
Christen i 1753.
År 1761 den 6.juni blev Niels Henrichsen fæster i nr.6a.
Men allerede den 2.april 1763 afløste Niels Larsen.

Trolovelse:
Niels Henrichsen enkemand tjenende Niels Larsen, gårdm.
i Søstrup, efter forud skriftlig dødsattest dateret mandag
den 11.september 1765, og pige Birthe Jørgensdatter, Niels
Larsens datter ibid, blev trolovet den 18.marts 1766.
Trolovelse:
Niels Larsen enkemand og gårdm. boende i Søstrup efter
forevist skifteseddel fra Hr.Wartho (forvalter) dateret Lø
venborg den 16.juli 1767, og pigen Mette Nielsdatter tjenen
de Jens Sørensen, gårdm. i Borup, blev trolovet den 19.juli
1767. Forlover mændene var: Mejnert Didrichsen og Chri
sten Hansen, begge af Søstrup.
Fæste: År 1781 den 2.august blev Erik Rasmussen fæster af
matr. nr.6a.
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Folketælling 1787
Erik Rasmussen

41 gift 2. gang,

Ellen Else
Rasmusdatter
Bodil Erichsdatter
Jørgen Erichsen
Rasmus Erichsen
Anne Hansdatter
Hans Jeppesen

26 gift l.gang,
madmor
5 b. af 1 .ægteskab
3 b. af 1 .ægteskab
2 b. af sidste ægteskab
19 tjenestepige
14 tjenestedreng

husbonde,
gårdbeboer

Erik Rasmussen var først gift med Dorthe Jørgensdatter
som døde og blev begravet den 23.fébruar 1785, 33 år
gammel. Der var barnedåb med den sidstfødte dreng Jør
gen den 13.februar 1785. År 1786 den 15.marts var der påny
barnedåb hos Erich Rasmussen, deres søn kom til at hedde
Rasmus. Hjemmedøbt ved jordemoderen. I kirken den
19.marts hvor pigen Ane Rasmusdatter, tjenende i Udby på
Tudse Næs, bar ham til dåben. Fadder: Jens Høyr, Lars
Didrichsen, Niels Nielsen og Michel Jacobsens hustru, af
Søstrup.
År 1788 den 8.marts blev Dorthe Erichsen født.
År 1791 den 19.juni blev Mette Marie Erichsen døbt.
År 1796 kom der igen en ny fæster Niels Andersen, det var
den 4.januar. Den ny fæster var søn af gårdm. Anders
Hansen, Søstrup, døbt den 19.december 1762.
11793 havde gårdm. Niels Andersen og Sidse Andersdatter
fået en søn Anders. Præsten skriver i kirkebogen:blev født
den 8.februar, hjemmedøbt af mig søndag den 9. Barnets
fostermoder, gmd. Anders Hansens hustru fra Hørby holdt
ham over dåben, begge forældrene, pigen og Rathmanns
hustru overværede.
Den 16.februar blev dåben konfirmeret i kirken. Bodil gmd.
Jens Hansens hustru fra Markeslev bar ham over dåben.
Faddere: Jens Christensen, Christen Sørensen, Mejnerts
hustru, Jens Jeronimussens hustru alle af Søstrup.
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Folketælling 1801
Niels Andersen
husbond

38

Sidse Andersdatter
hans kone
Anders Nielsen
Mette Nielsdatter
Ane Nielsdatter
Peder Pedersen
Niels Larsen
Maren Hansdatter
Johanne

35 begge 1.ægteskab
7
søn
2
datter
2
datter
8
20
tjenestekarl
19
tjenestepige
15

bonde,
gårdbeboer

Dødsfald: Âr 1816 den 3.september døde Niels Andersen,
54 år gammel.

Nørupvej 33 (matr.nr. 6a). 1990.
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Folketælling 1822
Gårdm.Niels Ander
sens enke
Sidse Andersdatter
Søn Anders Nielsen
Søn Jens Nielsen
Datter Mette Niels
datter
Datter Ane Niels
datter
Datter Maren Niels
datter
Dreng Hans Peder
Magnussen

57
25
16

gårdfæster

26
24
14
17

Indsidder Frederik
Jensen
29
Hustru Johanne
Frederikke Jensen
36
Søn Niels Frederiksen 4
År 1831 den lO.december overtog Anders Nielsen fæstet
efter sin mor.

Folketælling 1834
Anders Nielsen
Jens Nielsen

41 ugift
gårdmand
29 ugift søskende som
tjener broderen
Maren Nielsdatter
25 søskende som tjener
broderen
Ane Lisbeth Olsdatter 25
tjenestepige

Folketælling 1845
Anders Nielsen

51 Søstrup

Jens Nielsen

40 Søstrup

Ane Lisbeth Olsdatter 37 Nrjemløse
9 Søstrup
Niels Jensen
Sidse Marie Jensdatter3 Søstrup
Ane Andersdatter
20 Merløse
18 Søstrup
Anders Larsen

ugift gård
mand
indsidder og
daglejer
hans kone
deres søn
deres datter
tjenestefolk,
tjenestefolk

De to sidste viet den 2.12.1848. Ane døde den 11.10.1852.
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Dødsfald: Anders Nielsen, aftægts gårdm. i Søstrup døde
28.november 1852,59 år gammel.
Jens Nielsen, gårdm. i Søstrup døde den 12.juni 1854,49 år.

Bryllup: År 1855 den 26.januar blev enke Ane Lisbeth
Olsdatter 47 år viet til indsidder, enkemand 1 .gang Anders
Larsen, Søstrup, 28 år. Forlovere var: Hans Sørensen,
Søstrup, H.Lars Pedersen, Sasserup.

Folketælling 1855
Anders Larsen

Ane Lisbeth
Olesdatter
Niels Jensen
Sidse Marie Jensen
Maren Kirstine
Andersdatter
Ane Marie Anders
datter
Jacob Hansen
Hans Andersen
Anders Rasmussen
Jørgen Hansen
Karen Marie
Holgersen
Karen Sophie Larsen
Kirstine Jensen
Folketælling 1860
Hans Sørensen
Ane Kathrine Peders
datter
Karen Sophie Hansen
Lars Henrichsen
Marie Gregersen

28 Søstrup, nylig gift med aftægts
enken og skal flytte fra
gården l.april dette år.

48 Nr.Jemløse
19 Søstrup
13 Søstrup

hendes søn
hendes datter

6 Nr.Jemløse

hans datter

3 Nr.Jemløse
8 Asmindrup
24 Søstrup
32 Merløse
55 Granløse

hans datter
plejebarn
tjenestefolk
tjenestefolk
tjenestefolk

28 Asmindrup
16 Søstrup
33 Søstrup

tjenestefolk
tjenestefolk
tjenestefolk

42 Søstrup

gårdmand

35 Søstrup
4 Søstrup
21 Herfølge
16 Nrjemløse

hans kone
deres datter
tjenestefolk
tjenestefolk

Ane Kathrine Pedersen er født på matr.nr. 1 Søstrup. Går
den hørte til deres slægt. Hans Sørensen er født på
matr.nr.8, tjente ved nr.l.
Dødsfald: År 1863 døde Ane Kathrine Pedersen, den
26.november, 38 år gammel.
Bryllup: År 1864 den 17.6. blev enkemand, gårdmand Hans
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Sørensen, 46 âr, viet til pige Maren Marie Jensen, Søstrup, 30
år.
Barnedåb: 2.november 1865 blev sønnen Jens Chr.Hansen
født.
Dødsfald: År 1868 den 4.november døde Hans Sørensen,
gårdm. i Søstrup (omkom ved hængn.).
Folketælling 1870
Maren Marie Jensen

35 Kundby

Jens Christian Hansen 4 Søstrup
Christen Christensen 21 Tudse
Christen Olsen
19 Granløse
Jens Peder Hansen
12 Nrjernløse
19 Søndersted
Marie Pedersen
Karen Jørgensen
14 Søstrup

enke,hus
moder,
jordbruger
søn
tjenestefolk
tjenestefolk
tjenestefolk
tjenestefolk
tjenestefolk

Efter at gårdm. Hans Sørensen var død, købte den på
gården værende karl, Christen Christensen, gården.
Skøde fra Løvenborg Gods, dateret 12.december 1871.
Chr.Christensen solgte med det samme ca. halvdelen af
marken til bestyrer Lars Peder Hansen, Borup (matr.nr.6c
og 6d Søstrup).
Skøde til Lars P.Hansen er af samme dato, 12.12.1871.
Seks år senere solgte han gården.
Skøde af 13.12.1877 fra Chr.Christensen til gårdm. Hans
Hansen, Sasserup, der havde solgt sin gård der (matr.nr.8a
Sasserup) til Johanne og Peder Nielsen, Tomved.
Folketælling 1880
Hans Hansen

Frederikke Hansen
født Benjaminsen
Niels Hansen
Maren Kirstine
Hansen
Hans Niels Hansen
Kirsten Hansen
Anna Hansen

48 Søstrup

husfader,
gårdmand

53 Asmindrup
23 Søstrup

husmoder
deres børn

Søstrup
Søstrup
Søstrup
Søstrup

deres børn
deres børn
deres børn
deres børn

21
18
15
12

Der gik omtrent 10 år, så er der tinglæst auktionsskøde,
dateret 13.6.1887 til sønnen Niels Hansen.
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En måned efter, den 13.7.1887, tinglæst skøde fra Niels
Hansen til Anders Nielsen.
Folketælling 1890
Anders Nielsen

35 Tølløse

Ane Kirstine Nielsen 28 Udby
Anna Sophie Hansen 14 Søstrup

husfader,
gårdmand
husmoder
tjenestetyende

Folketælling 1901
Anders Nielsen

28. 7.1855 f. Nør
re Vallenderød, husfader
Ane Kirstine Nielsen 4. 8.1861 f.Løsserup
husmoder
Anna Kirstine
Sørensen
10.12.1895 f.Holbækbam, slægtn.
Peder Nielsen
11.12.1831 f. Løsserup
aftægtsmand
Fr.Vilhelm Olsen
14.41884 f.Borup
tjenestekarl
Skøde af 18.12.1918 fra Anders Nielsen til N.P.Nielsen.
Skøde af 17.5.1930 fra N.P.Nielsen til Frederik Nielsen.
Senere har gården været ejet af Simon Christensen, Peder
Folmer Jensen fra Nørup og nu i mange år af Else og Hans
Pedersen.
Skrevet i 1987 J.P.

Matr.nr. 6b Søstrup by
1855:Anders Larsen 28 år, Søstrup, nylig gift med aftægts
enken Ane Lisbeth Olsen 48 år, Nr.Jernløse, de skal flytte fra
gården dette år. Gården er matr.nr.6a Søstrup.

Folketælling 1860
Anders Larsen

Ane Lisbeth Larsen
Maren Kirstine
Andersen
Ane Marie Andersen
Willum Olavsen

53 Nr.Jemløse

lever af sin
lod
hans kone

11 Nr.Jemløse
8 Søstrup
1 København

deres døtre
deres døtre
plejebarn

33 Søstrup
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Folketælling 1870
Anders Larsen
42 Søstrup
61 Nr.Jemløse
Ane Lisbeth Olsen
Carl Anton Jørgensen 9 København
Folketælling 1880
Anders Larsen

Ane Lisbeth Olsen
Niels Peder
Christensen
Folketælling 1890
Anders Larsen

husfader
husmoder
plejebarn

72 Nr.Jemløse

husfader,
husmand
hans hustru

13 Kundby

plejebarn

62 Sasserup

husmand,
daglejer
husmoder
hans datter,

52 Søstrup

Ane Elisabeth Olsen 82 Bankehusene
Ane Marie Andersen 37 Søstrup
husbestyrinde
f.26.9.1853
Anna Sophie Larsen 7 Søstrup
f.10.8.1882

hendes datter

År 1891 den 22.april døde Ane Lisbeth Olsen, 84 år gammel
Søstrup Elle 12 (matr.nr. 6b). 1990.
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Folketælling 1901
Anders Larsen født 20.8.1827, Sasserup, husmand.
Ane Marie Andersen 26.9.1853, Søstrup datter husbestyrer
inde.
År 1908 den 3O.marts døde Anders Larsen, 80 år gammel.
Anders Larsen havde været gift to gange. Første gang med
pigen Anna Andersdatter fra Søstrup og anden gang med
enken Ane Elisabeth Olsen i gård matr.nr.6a, Søstrup.

Nr. 6b har hidtil været fæste under godset Løvenborg, men
nu:
Skøde af 1.november 1908 fra Løvenborg til Rasmus Johan
sen.
Skøde af 25.februar 1926 fra Rasmus Johansen til landm. og
tømrer Peder Carl Hermann Christiansen.
1 sk. 1 fj. 1 alb. Skøde af 5. juli 1927 fra Christen Jørgensen
til Carl Christiansen.
Skøde af 19.december 1930 fra Carl Christiansen til Hans
Willy Johs. Nielsen, siden fra Johs. Nielsen til Gunner Jør
gensen. Senere ejer Svend Aage Sørensen.

Søstrup Elle 7 (matr.nr. 6c). 1990.

Matr.nr. 6c og d, Søstrup by
Fra den 12.12.1871 har disse to matr.nr. tilhørt Kirsten og
Lars Peder Hansen.
Den mark er ca. halvdelen af det areal, der før hørte til
matr.nr. 6a, Søstrup.
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Bryllup:
Ungkarl Lars Peder Hansen, søn af Kirsten og Hans Han
sen, Tingtved og pige Kirsten Sørensen, Borup, datter af
gårdfæster Ane Marie Pedersen, blev viede den 26.3.1870 i
Søstrup kirke.
Parret bestyrede gården i Borup for Kirstens mor.
Deres ældste børn er født i Borup. Imidlertid er der bygget
på Søstrup marken, og Kirstens halvbroder Peder Nielsen
er blevet voksen nok til at passe gården i Borup.
Da sønnen Hans blev født i november 1873 var de flyttet til
Søstrup.
Folketælling 1880
Lars Peder Hansen

Kirsten Hansen
f.Sørensen
Ane Marie Hansen
Ane Kirstine Hansen
Niels Christian
Hansen
Hans Hansen

40 Tingtved

husfader
gårdejer

32 Vallekilde
9 Borup
8 Borup

hans kone
barn
barn

8 Borup
6 Søstrup

barn
barn

Foruden de her nævnte børn, blev den 14.1.1886 født et par
tvillinger, Christian og Laurits.
Med stor dygtighed, megen flid og sparsommelighed blev
den lille gård drevet, så der var velstand til alle i familien.
Den ældste datter Marie, blev gift med mejeribestyrer
Weber, Herrestrup Mejeri.
Anne Kirstine blev i 1912 gift med Niels Christoffersen,
Borup som på en udstykning fra sin fars gård havde bygget
en gård og skabte et mønsterbrug. Både min kone og jeg har
tjent dem i nogle år.
Sønnen Hans Hansen købte gård i Holte i Odsherred.
Brødrene Niels og Christian rejste på skoler som unge,
ledede gymnastik og husflid i Søstrup, og overtog i fælles
skab gården, de forblev begge ugifte.
Laurits der var åndssvag, fik lov at blive og bo hos dem.
Lars Peder Hansen døde i 1919.
Skøde af 19.12.1919 fra enke Kirsten Hansen til hendes
sønner Niels og Chr.Hansen, Søstrup.
Skøde af 4.6.1926 fra Hans Jacob Jensen "Søstrupgård" til
brødrene Niels og Chr. Hansen, Søstrup (matr.nr. 5e, Sø
strup)
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11928 døde Kirsten Hansen.
Efter en årrække hvor brødrene arbejdede sammen om
gårdens drift, begyndte alderen at melde sig (Laurits var
død) besluttede de at sælge og købte et hus i Søstrup.
Da Niels og Christian flyttede til Søstrup, havde de solgt
gården vil Vagn Pedersen fra Hellestrup.
Vagn Pedersen, der er søn af Peder Pedersen, Hellestrup,
overtog matr.nr.6c, 6d og 5e Søstrup den 4.9.1955 og blev en
måned efter, den 12.5.1955 viet til pige Birthe Larsen, datter
af Maren og Thomas Larsen, Holløse. Og så er der sket store
forandringer siden.
Christian var den af brødrene der levede længst. Han havde
deltaget meget i de forskellige foreningers styrelser i sognet.
Medlem af sognerådet og formand og kasserer i det sodale
udvalg i kommunen i lang årrække.
Christian Hansen boede nu ganske ene i et hus tæt ved
smedien i Søstrup. Den 13.12.1947 brændte huset. Christian
indebrændte, han lå i sengen, var nok faldet i søvn med
tændt dgar. I huset var desuden to søstre på besøg netop i
de dage (døtre af Christians broder Hans). De boede ellers
stadig på deres gård i Holte i Odsherred. Den ene af søstrene
døde også, på grund af den forbrænding him pådrog sig
den dag, i sit forsøg på at redde sin farbroder ud af ilden.
Medens Christian boede ene i sit hus, besøgte jeg ham. En
gang mit ærinde var, fra min datter Gunhild at overbringe
ham "Jacob Hansens erindringer" (Historisk Samfunds
Årbog 1933). Jacob Hansen var Christians farbroder, men
han var ham næsten ukendt, og han betroede mig den dag
grunden til, at det var sådan.
I store træk fortalte Chr.Hansen, og jeg har sat nogle årstal
og datoer på:
I den gård i Borup, matr.nr.6a, hvor Laila og Svend Pedersen
nu bor, boede i 1845 en mand, der hed Niels Jensen, han var
født i Nr.Jemløse 1792, hans kone hed Ellen Nielsen, født i
Hagested 1805, de havde fem børn. Ellen Nielsen, døde den
25.2.1847.
På den tid var der nogle handelsmænd (benævnet høn
sekræmmere),der kørte omkring i et stort område. En sådan
handelsmand kom til Niels Jensen i Borup. Handelsman
den blev klar over, at Niels Jensen havde mistet sin kone og
han mente at Niels Jensen sikkert savnede en sådan, men
han handelsmanden var så heldig at kende en, som Niels
Jensen måske kunne få.Det viste sig muligt, og bryllup kom
i stand.
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Pigen var Ane Marie Pedersdatter, født på Nexelø, Føllens
lev sogn. Forældrene: Gmd. Peder Christian Christensen og
hustru Kirsten Christiansdatter, som boede der på øen.
Niels Jensen var nu ved brylluppet 57 år gammel, Ane Marie
var 25, him havde da en lille datter, Kirsten Sørensen. Denne
lille pige blev Christian Hansens mor.
Da Kirsten blev voksen, blev hun forlovet med en af Chri
stian Hansens farbrødre, denne traf imidlertid en anden
pige, som han syntes bedre om og brød med Kirsten.Det er
aldrig rart at blive kasseret, og Kirsten blev meget vred.
Da Christian Hansens far, Lars senere friede til hende,
indvilgede hun på betingelse. Betingelsen var, at de i fælles
skab fuldstændig brød med familien i Tingtved, selvom det
var hans hjem. Lars Hansen gik ind på betingelsen, derfor
kendte Chr.Hansen ikke sin farbroder, Jacob Hansen, der
havde skrevet nævnte erindringer.
Kirsten og Lars Hansen havde bryllup den 26.3.1870. Lars
var da 30 år, Kirsten 23.
Kirstens stedfader Niels Jensen i Borup, døde den 4.9.1862,
70 år gammel, hendes mor Ane Marie fra Nexelø levede i
mange år efter sin mand, hun døde den 16.4.1909, 85 år
gammel.
Kirsten og Lars bestyrede gården i Borup for hende indtil de
flyttede til deres egen gård på Søstrup Mark, det skete i løbet
af 1873, da var de tre ældste af børnene født.
Chr.Hansen fortalte videre:
At han af sin fars beretning om sit hjem i Tingtved kunne
forstå, at farmoderen var en meget beslutsom kvinde. Hvis
him kom i tanke om noget, hun ville have besørget, kunne
det ikke opsættes. Selv i den travleste høsttid, kunne hun
forlange befordring til sit hjem i Snevre (det er Mejnertsens
gård) så måtte de standse og spænde hestene for vognen og
køre til Snevre."Det er måske ikke så underligt at min ældste
søster, Marie, der er gift med mejeribestyrer Weber i Her
restrup, havde det ligesådan" føjede Chr.Hansen til "Når
hun var hjemme på ferie kunne hun blive så sur, dersom vi
ikke reagerede omgående på hendes forlangender, det må
ligge til familien".
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Søstrup Elle 1 (matr.nr. 6e). 1990.

Matr.nr. 6e Søstrup by
1. Auktionsskøde af 23.6.1887 til Niels Hansen.
2. Skøde af lO.marts 1889 fra Niels Hansen til Rasmus
Sørensen.
3. Skøde af 18.juni 1909 fra Rasmus Sørensen til Chr. Ras
mussen.
4. Fogedudlægningsskøde af 11.november 1911 til Hans
Morten Pedersen.
5. Skøde af lô.december 1911 fra Hans M.Pedersen til Axel
Niels Peder Andreasen.
6. Skøde af 22.maj 1924 fra Axel Andreasen til Hans Olsen.
7. Skifteattest af 10.august 1932 som adkomst for enke
Karen Marie Olsen f. Andersen.
8. Skøde lyst 2.marts 1934 fra Karen Marie Olsen til Jens
Chr.Peder Nielsen.

Familien (Chr.Nielsen, Karen Petrea og tre døtre) boede
først til leje i matr.nr.7b Søstrup Elle.
Chr. Nielsen var en meget flittig arbejder, han var bl.a. med
hjælp for vejmanden. Han besørgede alle kommunens tæl
linger her i sognet. Udryddede rotter og muldvarpe.
Chr. Nielsen var en meget retlinet og reel mand i al sin færd.
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Matr.nr. 7 Søstrup by
Vestervang
Åi 1752 den 8.oktober blev ungkarl gårdejer Mads Nielsen
og pige Anna Sophie Hansdatter tjenende hos Dines Thorküdsen i Sasserup copulerede efter forudgående trolovelse
den 16.april.
År 1757 er Anna Sophie Hansdatter død og gårdmand,
enkemand Mads Nielsen boende i Søstrup og pigen Karen
Pedersdatter copulerede den 24.april.
Forlovere var: Niels Andersen og Lars Nielsen begge boen
de i Langerød.
Mads Nielsen havde fæste på matr.nr.7 indtil 1764.
Disse forældre fik mange børn, der næsten alle døde som
små, flere allerede ved fødslen.
I det år, hvor de afstod fæstet står i kirkebogen: Anna, Mads
Nielsen gårdmands datter, født den 25.juli som af faderen
var hjemmedøbt, døde dagen efter. Kirsten en tvillingsøster
levede i tre uger.
Gården har indtil ca. 1760 hørt under "Søgård" Tølløsegårdens gods, nu er fæstet under Løvenborg.
År 1764 den 14.september blev Christen Jensen fæster af
gården, Sidsel og Christen Jensens datter Anna blev døbt
29.6.1766. 1770 den 7.oktober døde Sidsel, gmd. Christen
Jensens hustru i barselsseng 37 år gammel.
1771 den 15 .april fik Jens Christensen fæstebrev på matr.
nr. 7a.
Hvis den afgåede fæster Chr.Jensen har været gift før dette
ægteskab med Sidsel, kan Jens Christensen være søn af
denne, det var almindeligt at sønnen afløste faderen.

Gmd. Jens Christensen, Søstrup, født 1744, død 1811 og
hustru Bodil Pedersdatter, Søstrup født 1746, død 1818.
Børn:
Bodil
født 20.02.1771, snart efter afgået ved døden
Christen døbt 24.05.1772, gårdm.i Nørup,matr.nr.2
Bodil
født 17.12.1775, gift med enkem. og smed
Chri
sten Jensen, Butterup.
Mathias
født 31.01.1779, gårdmand i Allerup
Anders
Jensen
døbt 3.03.1782, overtager fæstet i Søstrup
Kirsten
født 23.01.1783, blev kone i gård matr.nr.5a,
Borup
Karen
født 3.09.1791
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1815 den 14.oktober udstedt fæstebrev til Anders Jensen,
Søstrup. Hustru Karen Larsdatter f.1783, døde formentlig
efter sidste fødsel i 1823.
Børnene:
Jens Andersen
født 29.09.1816
Bodil Andersdatter
født 31.10.1818
Maren Andersdatter
født 1.01.1821
Karen Kirstine Andersdatter født 13.06.1823
Anders Jensen afstod fæstet i 1827 og familien flyttede til
hans søster og svoger på gård matr.nr.5 Borup.
Som afløser kom nu Jens Christensen, han er søn af smed
Christen Jensen, Butterup og Anders Jensens søster Bodil,
han kommer til sin moders fødehjem. Fæstebrev af 3.sep
tember 1827 udstedt på Løvenborg og desuden blev han
sognefoged for Søstrup sogn fra 1829.
Jens Christensen er født i 1802, hans første kone Ane Mar
grethe Christensdatter er født 1803.
Christen Jensen, døbt den 24.5.1772 i Søstrup, søn af Jens
Christensen den ældre.
Fæste på gård nr.2 Nørup, blev i 1802 viet til nabodatteren
fra Søstrup Ane Margrethe Larsdatter. Datter af hugger
Lars Didrichsen. Året efter døde Ane Margrethe i barsels
seng, men barnet, der blev opkaldt efter moderen, levede
/
den 15.6.1827 i Nr.Jemløse kirke.
Børn:
Ane Marie Jensdatter
født 1828 den 4.april
Christen Jensen
født 1830 den 12.januar
Ane Margrethe Christensdatter døde den 29.6.1834.
Enkemand Jens Christensen, sognefoged i Søstrup og pi
gen Karen Jensdatter, datter af Jens Mortensen og hustru,
Tingtved, havde bryllup den 28.november 1834. Han 32,
hun 26 år. Ægteskabet barnløst.

Folketælling 1845
Jens Christensen

43 Butterup

Karen Jensdatter
37 Tingtved
Ane Marie Jensdatter 17 Søstrup
Christen Jensen
15 Søstrup

gårdmand og
sognefoged
hans kone
hans børn
hans børn,
senere
gmd. i Nørup
matr.nr.l
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Christine Jensdatter
Jens Jensen
Anders Hansen
Maren Thomasdatter

4 Kundby
21 Kundby
20 Søstrup
18 Nrjernløse

plejebarn
tjenestefolk
tjenestefolk
tjenestefolk

Dødsfald: Jens Christensen døde den 15.november 1860.

Christine Jensdatter, sognefoged Jens Christensens pleje
barn (plejebarnets herkomst):
I smed Christen Jensens 2.ægteskab med Bodil Jensdatter
født 1775 fra Søstrup (matr.nr.7), var en datter, der blev født
28.oktober 1798 i Butterup. Karen Marie Christensdatter.
Karen Marie blev gift med gårdm. Jens Christiansen, Trøn
ninge. Deres datter Kristine Jensen f.4.septemer 1841, døbt
lO.oktober 1841 i Kundby kirke. Fadder: Sognefoged Jens
Christensen, Søstrup, Gårdm. Hans Nielsen, Trønninge,
Hans Christensen og Michel Larsen, Trønninge
Plejedatter hos familien Jens Christensen, Søstrup, den
1.marts 1861 viet til ungkarl Lars Jensen, Regstrup.
Bryllup i Søstrup Lmarts 1861 mellem plejedatter hos
familien Jens Christensen, Søstrup, Christine Jensdatter,
født i Kundby den 4.9.1841 og ungkarl Lars Jensen, søn af
gmd. Jens Larsen og hustru Ane Nielsdatter på "Liljegård"
Regstrup, begge forældre er født i Sdr.Jemløse sogn i hen
holdsvis 1806 og 1805. Lars Jensen er født den 29.juni 1838.
Skøde af 30.12.1868 fra baron Løvenskjold til Lars Jensen,
Søstrup.
Folketælling 1880
Lars Jensen
Christine Jensen
Jens Chrjensen
Anna Marie Jensen

Karen Marie Jensen
Lars Peder Jensen

41
38
18
16

Regstrup
Kundby
Søstrup
Søstrup

gårdmand
hans kone

13 Søstrup døde som syttenårig
11 Søstrup gmd."Rosinbjerggård"
Holløse

Frederikke Vilhelmine
under 1 Søstrup
Jensen
Maren Christine
Jensen
6 Søstrup

Karen Christensen f.
Jensdatter
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72 Søstrup

aftægtskone

Folketælling 1890
Lars Jensen
51 Regstrup (Liljegården)
Christine Jensen
48 Kundby
Anna Marie Jensen
27 Søstrup
Lars Peder Jensen
21 Søstrup
Måren Christine
Jensen
16 Søstrup
Frederikke Vilhelmine
Jensen
10 Søstrup
Karen Jensen
f.24.8.1808
82 Tingtved
enke,
aftægtskone

26.2.1899 døde Karen Jensdatter, enke efter gmd. sognefo
ged Jens Christensen, Søstrup. Datter af Jens Mortensen og
hustru Martha Christensdatter, Tingtved.
11886 eller 1887 varLars Jensens søn Jens Christian Jensen
og Anna Marie Hansen fra Nørup blevet gift og havde
overtaget matr.nr.3b Sasserup by, Søstrup sogn.
Den 24.januar 1888 blev den ældste søn Marius Johannes
Jensen født.
Den 6.september 1890 blev Oluf Christian Jensenius Jen
sen født.
Den 2O.april 1889 blev Jenny Kamilla Jensen født.
Lars Jensens datter, Anna Marie blev i 1891 gift med enke
mand Willars Andersen, Sasserup. (Matr.nr.3a Sasserup).
Lars Jensens datter Maren Christine Jensen blev den
9.7.1897 gift med Christen Chr.Pedersen fra Nørup, de
boede midlertidigt på matr.nr. 4b Søstrup, senere havde de
forretning i Svinninge.
Frederikke forblev ugift og boede i Søstrup.
Da Christine blev enke byggede de "Fælleseje" sammen.
Folketælling 1901
Lars Jensen
Christine Jensen
Frederikke W.Jensen
Alfred Pedersen
Marie Hansen

29.6.1838 Regstrup
4.9.1841 Kundby
10.8.1879 Søstrup datter
18.2.1884 Svinningetjenestefolk
3.5.1885 Ondløse tjenestefolk

Afskrift af tinglysningsprotokol i Landsarkivet:
Matr.nr.7c Søstrup (1 td. 4 sk. 3 fj. 2 alb.)
Skøde af 8. juni 1912 fra Lars Jensen til Jens Christiansen,
Nørup.
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I ministeriets skrivelse af 11.december 1922 må Jens Chri
stiansen afhænde matrnr. 2a, 3d Nørup og 7c Søstrup til
Laurits Sørensen.

Matr.nr.7d (1 td. 3 sk. 2 fj.)
Skøde af 18.juni 1913 fra Lars Jensen til Hans Laurits Han
sen ,Søstrup.
Mafr.nr.7a Søstrup
Skøde af 18.december 1918 fra Lars Jensen til Laurits Søren
sen, Regstrup.
Skøde af 24.juni 1922 fra Laurits Sørensen til Peder H. Chri
stiansen.

Nørupvej 28 (matr.nr. 7a). 1990.

Mafr.nr.7e, Søstrup (1 3/4 alb.)
Skøde af 23.juni 1920 fra Laurits Sørensen til Frederikke
W.Jensen, Søstrup
Skøde på halvdelen af mafr.nr.7e fra Frederikke Jensen til
dennes søster Maren Kirstine Pedersen f.Jensen, således at
de er lige i ejendommen "Fælleseje".

Nørupvej 38 (matr.nr. 7e). 1990.
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Matr.nr.7f (lfj. 11/4 alb.)
Skøde af 6.oktober 1925 fra Frederikke W.Jensen til forhenv. gmd. Lars Hansen Nielsen, Holløse. Adkomst til vej,
vejs vedligeholdelse og brønd.
Om matr. 7a se også under 7b.

Nørupvej (matr.nr. 7f, tidligere 7a) pyntet i anledning af Lars og Christine Jensens

diamantbryllup. 1921.

Matr.nr.7f Søstrup by
førhen matr.nr.7a.
Lars Hansen Nielsen, født 1867, døde 1944.
År 1925 den 6.oktober fik Lars Nielsen skøde på nr.7f, det
er det gamle stuehus og have fra gården matr.nr.7a Sø
strup. Han havde været ejer af matr.nr.9b Holløse indtil
1925. Selvom gården hørte til Kvanløse sogn havde Lars
Nielsen altid holdt sig til Søstrup kirke, brugsforening,
mejeri og bibliotek. Lars Nielsen var ungkarl, i de sidste
mange år havde Sofie Olsen styret hus for ham, det fortsat
te him med i Søstrup tiden til hans død.
I en nekrolog, skrevet af sognepræst P.H.Pedersen står
bl.a.følgende:"Fra sin ungdom havde han fået øjet opladt
for, hvad der er betroet menigheden i ordet, salmerne. Han
havde fået sit ståsted i den grundtvigske opfattelse af
kirke, kristendom og folk. Han vil blive savnet i by og
kirke. De der nu kommer der, vil finde en plads tom".
Lars Nielsen hørte med til landsby billedet. Jeg mindes fra
en sommeraften, hvor frkjuul med sit sangkor i skolegår
den havde besøg af radiovognen og Jens Fr.Lavaetz, der
dengang var leder af radioens ungdomsafdeling. Koret
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havde sunget sommersange af Åkjær, vi havde fået besked
på at holde et minuts stilhed efter sangen. Gamle lærer Juul
(frk Juuls fader) havde ikke hørt den besked, han snakkede
højt og tydeligt straks efter sangens ophør, og vi måtte tage
det hele om.
Da sangen for anden gang skulle slutte med stilhed, hørte vi
Lars Nielsens træskotråd på grusvejen ud for skolegården,
det var bare hans sædvanlige aftentur, vi var spændt på om
sangen skulle tages om en gang til, det blev den ikke.
Ved udsendelsen i radioen hvor pladen blev afspillet kunne
man tydeligt høre Lars Nielsens træskotråd. Pladen findes
måske endnu.
Lars Nielsen fik sit eftermæle og satte sine spor.
Sasserup den 23.8.86.
Johs. Pedersen

Nørupvej 36 (matr.nr. 7g). 1990.

Matr.nr. 7b Søstrup by
Søstrup Markhus
År 1863 den 5.august er der udstedt fæstebrev til Peder
Jensen, født den 2O.september 1832 i Hanerup by, Nr .Jem
løse sogn.
Fader: Jens Nielsen født 1801 i Nr.Jemløse.
Moder: Dorthe Jensdatter, født 1800 i Nrjemløse.
Peder Jensens hustru Ane Jensen, født på Liliegård, Rei
strup (matr.nr.6) den 3.oktober 1837.
Fader: Gmd. Jens Larsen, født 1806 i Sdr.Jemløse sogn.
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Moder: Hustru Ane Nielsdatter, født 1805 i Sdr.Jemløse
sogn.
Parret blev viet 1863.
Folketælling 1870
Peder Jensen

37 Nrjemløse

Ane Jensdatter

33 Nr.Jemløse

5 Søstrup
Jens Chr.Jensen
Dorthe Marie Jensen 1 Søstrup

husfader,
jordbruger
husmoder,
hans kone
søn
datter

Folketælling 1880
Peder Jensen
47 Hanerup
Ane Jensdatter
43 Reistrup
Jens Chr.Jensen
15 Søstrup Elle
Dorthe Marie Jensen 11 Søstrup Elle

Folketælling 1890
Peder Jensen

56 Hanerup

Ane Jensdatter
Jens Chr.Jensen

52 Reistrup
25 Søstrup

Dorthea Marie Jensen 21 Søstrup

Ane Sophie Jensen
Folketælling 1901
Peder Jensen

Ane Jensdatter
Jens Chr.Jensen

Dorthe Marie
Ane Sophie Jensen
Peder Hans
Christiansen

8 Søstrup

husfader,
husmand
husmoder
tjenende
(døv)
barn under
fattigv.
(åndssvag)
barn

20.9.1832 Hanerup husfader,
husmand
3.10.1837 Reistrup husmoder,
hans kone.
28.3.1865 Søstrup tømrer og
hjulmand
19.2.1870 Søstrup datter, sinds
forvirret
20.3.1881 Søstrup datter

svigersøn
tømrer
1901 den 6.september havde Sophie og Peder Christiansen
bryllup.
24.4.1877 Snevre
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Tømrer Peder Christiansens forældre af Snevre:
Gårdm. Hermann Christiansen, født 1836 i Nr.Jemløse
sogn. Hustru, Ane Nielsen, født 1847 i Osted sogn.
Husmandsstedet nr.7b blev udbygget med tømrerværk
sted og en lejlighed mere. Parrets eneste bam, Peder Carl
Hermann Christiansen blev født den 31 .december 1902.
Afskrift af kirkebog og folketællingslister.

Guldbryllup hos Peder og Ane Jensen. 1913.

Afskrift af tinglysningsprotokol i Landsarkivet
Skøde af 16.november 1912 fra Baroniet Løvenborg til
tømrer Peder Hans Christiansen.
Skøde af 26.december 1922 fra P.H.Christiansen til Hans
Peder Jensen.
Skøde af 2.april 1930 fra H.P.Jensen til Jens Hjalmar Jensen.
Matr.nr.7a Søstrup, (Førhen 50 tdrJand nu 21 td.)
Skøde af 24.juni 1922 fra Laurits Sørensen til P.H .Christian
sen.
Der blev bygget en ny gård, velbeliggende på marken men
i 1930 mistede Peder Christiansen sin hustru.
11941 fik sønnen Carl Christiansen gården i forpagtning
senere som ejendom. Nu i 1986 er det sønnen og svigerdat
teren Erling og Ruth Christiansen der er ejere.
Et par ord om familien Peder Christiansen.
Min far Frederik Pedersen fortalte om den første morgen vi
boede her på gården, det har været den 2O.februar 1908.
Peder Christiansen mødte op ganske tidligt med sit værk-
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tøj og bemærkningen: "Her trænger til at blive lavet noget",
min far svarede:"Det har du ret i, men jeg har ingen penge".
Du kan betale når du får nogen, lød svaret og far sagde
"tak".
Det var en imødekommenhed og tillid som ingen ny mand
på egnen kunne forvente. Det blev begyndelsen til et meget
godt samarbejde, der holdt deres tid ud.
Sønnen Carl Christiansen var lige så hjælpsom og en mand
alle havde tillid til.

Søstrup Elle 10 (matr.nr. 7b). 1990.

Matr.nr. 8a Søstrup by
Før 1777 fæstegård under "Søgård".
År 1742 finder jeg gårdmand Rasmus Jensen og hustru som
fadder ved barnedåb i Søstrup by. De har hjemme i nr.8.
Da Rasmus Jensen har afstået fæstet, flytter han og Kirsten
til Tingtved Markhus. Kirsten døde i 1800, Rasmus i 1807,
80 - 83 år gamle.
1777 den 2O.december fik Søren Jensen fæstebrev fra Lø
venborg Gods.
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Folketælling 1787
Søren Jensen

Marie Jensdatter
Christen Sørensen

Rasmus Sørensen
Rasmus

husbonde og
gårdbeboer
57
hustru og
madm.
26 deres søn som blev gift med
enken i nabogården,
18 deres søn, fik hjemmet
7 børn uden far, sendt til op
fostring for betaling
5
55

Anne Margrethe
Johanne Henriksdatter
26
Kirsten Pedersdatter 16
Folketælling 1801
Rasmus Sørensen

tjenestepige
tjenestepige

Maren Nielsdatter
Søren Rasmussen
Cecilia
Rasmus Sørensen
Ane Margrethe
Rasmusdatter
Jens Christensen
Søren Olsen

26
5
7
20

husbond,
bonde og
gårdbeboer
hans kone
deres søn
et barn fra helsekur
forhen plejebarn i gården

18
19
15

forhen plejebarn i gården
tjenestekarl
tjenestekarl

Søren Jensen

69

Marie Jensdatter

71

30

mand, in
derste
hans kone

Marie Jensdatter døde den 25.februar 1801, begravet
1.marts, 71 år.
Søren Jensen døde den 16.juni 1813, af alderdom, 81 år.
Folketælling 1822
Gårdm. Rasmus
Sørensen
53
Husmoder Marie
Nielsdatter
49
Datter Ane Rasmusdatter
5
Søn Søren Rasmussen 27 bryllup den 14.december
1817
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Hustru Maren
Jocumsdatter
deres søn Hans
Sørensen
Pigen Birthe Rydersdatter
Dreng Peder
Rydersen
Indsidder Peder
Nielsen

Hustru Ane Marie
Christensdatter
deres søn Hans
Pedersen
Datter Johanne
Pedersdatter

28
4
20

18
43 bryllup den 19.november
1813

30
9
6

Folketælling 1834
Søren Rasmussen
Maren Jocumsdatter
Hans Sørensen
Jens Sørensen
Rasmus Sørensen
Ane Rasmusdatter

39
40
16
11
7
18

Karen Pedersdatter
Peder Jensen

15
23

Folketælling 1845
Søren Rasmussen
Maren Jocumsdatter
Hans Sørensen

Jens Sørensen
Rasmus Sørensen
Kristen Sørensen

gårdmand
hans kone
deres bam
deres bam
deres bam
husfaderens
søster, der tje
ner ham
tjenestefolk
tjenestefolk

50 Søstrup
gårdmand
51 Nrjernløse
hans kone
27 Søstrup gift med datter i nr. 1
og mand i nr 6
22 Søstrup gift med datter i nr.l
og mand i nr 1
18 Søstrup døde som soldat
7 Søstrup blev mand i nr.8a
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Folketælling 1855
Søren Rasmussen
Maren Jocumsen
Jens Sørensen
Christen Sørensen
Johanne Marie
Rasmussen
Else Marie Nielsen
Kirsten Jeppesen

60 Søstrup
61 Nrjernløse
33 Søstrup
17 Søstrup

gårdm.
hans kone
søn
søn

11 Butterup
26 Nrjernløse
18 Søstrup

plejedatter
tjenestepige
tjenestepige

Dødsfald: År 1859 den 5.juni døde Søren Rasmussens hus
tru Maren Jocumsdatter, 64 1/2 år.
Bryllup 27.11.1860: Ungkarl, gårdm. Christen Sørensenz
Søstrup, 22 årz og pigen, Ellen Christensen, datter af Chri
sten Pedersen, Holløse, 27 år.

Folketælling 1870
Christen Sørensen

32 Søstrup

Ellen Christensen
Søren Rasmussen
Ane Marie Sørensen
Rasmus Sørensen
Udøbt drengebarn
Karen Sophie Olsen

37 Holløse
75 Søstrup
8 Søstrup
3 Søstrup
1 Søstrup
24 Gislinge

husfader,
jordbruger
husmoder
aftægtsmand
datter
søn
søn
tjenestepige

11868 den 30.november: Skøde fra Løvenborg til Christen
Sørensen.
Udstykning: 1868 blev 8b solgt fra gården, det er marken øst
for Holløsevejen.
Betingelse var at der blev bygget et hus til 2 familier på 8e
før adskillelsen.
1874 er Christen Sørensen tilflyttet nybygget 8g, Søstrup.
1886 er Christen Sørenen fraflyttet nybygget 8g, Søstrup,
tilflyttet matr.nr.6f.

6f.
Folketælling 1890
Christen Sørensen

51

Ellen Christensen
Rasmus Sørensen

56
23
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husfader,
husmand
husmoder
søn, tjeneste
karl

Folketælling 1880 (8a forsat).
Lars Hansen
41 Kundby

Maren Hansen
f.Nielsen
Hans Chr.Hansen
Marie Hansen
Peder Johansen
Sophie Karoline
Hansen

Folketælling 1890
Lars Hansen
Maren Hansen
Inger Marie Nielsine
Hansen
Karen Petrea Hansen

gårdm.(tilflyttet 1874)

40 Kundby
2 Søstrup
1 Søstrup
18 Merløse

hans hustru
søn
datter
tjenestekarl

14 Butterup

tjenestepige

51 Kundby
50 Kundby

gårdm.
hustru

10 Søstrup
7 Søstrup

barn
barn

Tærskearbejde. Omkring 1915.

Folketælling 1901
30.4.1838 Kundby husfader
Lars Hansen
Maren f.Nielsen
25.12.1839 Kundby husmoder
2.11.1877 Søstrup barn (døv)
Hans Chr.Hansen
Karen Petrea Hansen 4.7. 1882 Søstrup barn

Bryllup: Den 26.september 1909 ungkarl Alfred Chr.Pedersen, Sasserup, født i Sasserup l.maj 1887, søn af bager
Carl Chr.Pedersen og hustru Ingeborg Jørgensen, Sasserup
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og pige Karen Petrea Hansen, Søstrup, hvor hun er født
14.juli 1882. Datter af gårdm. Lars Hansen og hustru Maren
Nielsen, Søstrup, viede i Søstrup kirke.
De overtog gården matr.nr.8a.
Fra gårdens marker er foretaget mange udstykninger f.eks.
til missionshus, forsamlingshus, brugsforening og skole.
Nye ejere: Ejner Larsen, Hans Chr.Nielsen, Esther og Svend
Nielsen.

Nørupvej 37 (matr.nr. 8a). 1990.

Matr.nr. 8e Søstrup by
Husets navn: 1868
En udstykning fra matr.nr.8a Søstrup
Efter at Christen Sørensen, Søstrup i 1868 havde fået skøde
på nr.8a, solgte han 11 td.land øst for Holløsevejen, til ejeren
af Bavnegård i Holløse, Christen Davidsen. En betingelse
for udstykningen var, at der på denne mark opførtes et hus
til to familier, det skete også i 1868.
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Folketælling 1870
Hans Poulsen
Johanne Marie Jensen
Ane Kirstine Hansen
Jens Peder Hansen

33 år Ondløse
28 år Bjergsted
4 år Nr. Jemløse
2 år Nr. Jemløse

II.Familie:
Anders Christian
Olsen
Sophie Larsen
Anna Dorte Olsen

25 år gift f.i Holbæk daglejer
25 år gift f.i.Merløse husmoder
2 år u.g. f.i.Merløse datter

daglejer
husmoder
datter
søn

Denne første folketælling efter at huset er bygget, er den
sidste, der har beboere af matr.nr.8e med på listen for
Søstrup sogn.
Huser er, så vidt jeg ved i nogle tilfælde anvendt af Kvan
løse kommune til folk de skulle skaffe husly til.
Ejeren af huset boede i Kvanløse kommune og var i mange
år sognerådsformand.
Søstrupvej 43 (matr.nr. 8t). 1989.

147

Søstrupvej 41 (matr.nr. 8n) - en tidlig udstykning fra 8e. 1990.

Matr.nr. 8 g Søstrup
Lundsbakkegaard
Gården opstod da Christen Sørensen paa matr.nr. 8a beslut
tede at bygge en ny gård på et stykke af sin jord.
Christen Sørensen blev ejer af nr. 8a, skøde fra Løvenborg
blev dateret 30.11.1868. (Da havde gården 4 td. 4 sk. 2 fj. 2
alb. i hartkorn). Snart efter solgte han den mark, der lå øst
for Holløsevejen til en gårdmand i Holløse, der hed Chri
sten Pedersen. (Samme fik senere tilladelse til at føre navnet
Christen Davidsen). Betingelse for købet var, at der på dette
areal skulle bygges et hus til to familier, og der har i mange
år boet to familier i dette lille hus, hvor årstallet 1868 stadig
findes på den søndre gavl. (Skøde af 30.nov. 1868). Christen
Sørensen byggede på nr. 8g og solgte hovedparcellen til
Lars Hansen. (Skøde af 4.juli 1874). 12 år efter solgte Chri
sten Sørensen til Hans Laurits Hansen, der i en årrække
havde været gårdskarl i Holbæk. (Skøde af 19. dec. 1886).
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Folketælling 1890
Hans Lauritz Hansen 34 Merløse

Hansine Kristine
f.Larsen
Hans Peder Hansen
Jørgen Hermann
Hansen
Lars Pedersen
Christine Hansine
Jensen

36 Merløse

2 Søstrup

husfader,
gårdejer

husmoder,
hans kone
søn

u. 1 år Søstrup
78 Aagerup

søn
konens far,
aftægtsmand

12 Sadserup

barn

Folketælling 1901
Hans Laurits Hansen 5.11.1855 Tv.
Merløse
Kristine Hansine f.
Larsen
1.2.1854 Tv.
Merløse
Hans Peder Hansen 20.10.1887 Søstrup
Jørgen Hermann
Hansen
5.1.1889 Søstrup
CarlWilhelm Hansen 23.2.1892 Søstrup

gårdejer

hans kone
søn
søn
søn

Peder og Hermann rejste til Amerika, Hermann blev der,
men besøgte Danmark, Peder kom hjem igen og blev gård
ejer i Amakke. Carl blev gift med Jens Peder Pedersens
datter, Holløse, fik en del af marken og byggede en lille gård
og sammen med familien beboede den til sin død.

18.6.1913 blev tilkøbt ca 11 /2 td.hartkom fra matr.nr. 7a, så
der nu var ca 30 td. land til gården. Hans L. Hansen solgte
gården til Christian Andersen. Skøde af 15. dec. 1916.
Aret efter solgte Chr. Andersen til Oluf Waldemar Nielsen.
Skøde af 17.dec. 1917.

de ind i huset, da gården blev afstået. Hans L. Hansen døde
i 1936, hans hustru Hansine døde i 1941. Arvingerne solgte
huset til fiskehandler Emst Sørensen og hustru, det blev et
smukt hjem for dem i mange år til ca 1980, hvor de flyttede
til en nybygget andelsbolig i Nr.Jemløse.
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Oluf W. Nielsen, født den 27.okt. 1888 i Sasserup, søn af
gårdm. Peder Nielsen og hustru Johanne Marie f. Olsen,
Sasserup, blev den 26.april 1912 viet til pige Hansine Han
sen, født i Ungtved den 15.jan. 1888, datter af gårdejer Chr.
Hansen og hustru Ane Kirstine f. Christensen, Ungtved.
Det var fødehjemmet i Sasserup Hanne og Oluf Nielsen
beboede efter brylluppet, de fik skøde på gården, dateret 6.
sept. 1912, men allerede i 1914 solgte de igen, købte 11 td.
land af matr. nr. 13 Ungtved og byggede Aavang. 11916
solgte Oluf Nielsen Aavang og købte en ejendom i Lange
rød. Denne ejendom brændte og Oluf Nielsen købte Lunds
bakkegaard i Søstrup. (Skøde af 17.dec. 1917)
Der blev efterhånden en flok børn, jeg husker: Gunner,
Emst, Mejnert, Klarskov, Dagny, Arnold og Peder. Heri
Søstrup blev brug for alle gode kræfter med børn og land
brug og uden for hjemmet i sogneråd, skolekommision,
menighedsråd og forskellige andelsforeninger. Der er få
bønder der som Oluf Nielsen kunne stå frem, tage ordet og
sige det fornødne i korte klare sætninger, det kunne være
ved en generalforsamling, men det kunne også være ved et
dødsfald, hvor de pårørende trængte til hjælp.

Oluf Nielsen var i besiddelse af stor selvstændighed, han
var den fødte leder og forsanger, derfor betød han også
meget for søndagsskole og missionshusete virke. Den aller
største indsats øvede Sine og Oluf Nielsen nok ved at samle
en stor flok af piger og karle hver 14. dag i hjemmet i Søstrup
i alle de år de boede der. Der var mange for hvem det har
været af stor betydning. Christian Salomon og Oluf Nielsen
lærte os drenge at tage huen af når vi mødte nogen på vejen.
De forsømte aldrig at tage hatten eller kasketten af når de
mødte børn, små som store, og så fik vi også lært det.
Omkring 1950 solgte Oluf Nielsen til Jens Peder Andersen,
Allerup, der videresolgte til brødrene Erling og Johannes
Pedersen. Johannes var soldat og siden paa højskole. Efter
ca. 10 år købte Erling en gård i Lille Knabstrup. Johs. havde
giftet sig med Grethe fra Ølgod, men det var kun begyndel
sen. Johs. Pedersen var sognefoged fra 1.4.1966 til hvervet
ophørte 1974.
Sasserup, den 12.7.1986
Johs. Pedersen
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Nørupvej 48 (matr.nr. 8g). Før 1928.

Nørupvej 48 (matr.nr. 8g). 1990.
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Matr. nr. 8h Søstrup by
Søstrup Brugsforening
Afskrift af skøde fra Lars Hansen, Søstrup til Brugs
foreningen
Undertegnede arvefæstegårdejer Lars Hansen af Søstrup
erkender herved at have solgt og afhændet ligesom jeg her
ved skøder og overdrager en parcel (af den mig ifølge skøde
af 4.juli 1874, tinglæst 3.september 1874 tilhørende arvefæ
stegård matr.nr.8a af Søstrup by og sogn) bestående af 1750
kvadrat alen, der under matr.nr.8h af Søstrup by og sogn er
skyldsat for hartkorn 13/4 alb. med gammelskat 26 øre til
"Søstrup brugsforening".
Og da den acorderede købesum, 400 kr. (firehundrede kr.)
nu er berigtiget ved contant betaling og køberen erkender
sig forpligtet til at tilsvare alle de på parcellen faldende an
delsmæssige skatter og afgifter, skatter, være sig kongelige
skatter, kommunale skatter og afgifter, tiender, bankhæftel
ser, arvefæsteafgift, recognition eller andet, som iøvrigt
måtte påfalde de ejendomme, som er udstykket fra matr.
nr.8a i Søstrup. (NB Skødet er fortsat på flere sider).
Dette til bekræftelse med min underskrift.
Søstrup den 12.juli 1884.
Lars Hansen
Til vitterlighed
Jens Hansen

Christian Larsen

Løvenborg Baronis Godskontor d. 18.august 1884. Malm.

Afskrift af Brugsforeningens forhandlingsprotokol
År 1884 den 30.november holdt Søstrup sogn og omegns
brugsforening generalforsamling i udsalgsstede,, hvor for
manden fremlagde en oversigt over indtægter og udgifter
både med hensyn til grund, bygning og indkøb samt udsalg
af varer siden 25.juli og til 1.november, som udviser at
formanden har gjort et udlæg af ca. 800 kr.
Regnskabsføreren gav en oversigt over hvad de forhandle
de varer fra juli til november har givet i overskud.
Formanden fremlagde de regninger vedrørende bygnings/
som androg 700 kr. og hvorfor han fremlagde en liste til
tegning af aktier, som kun gav til resultat, tegning af 20
aktier, hvorfor det blev bestemt at ombære listen til videre
tegning.
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Formanden gav meddelse om at foreningen var nægtet
stempelfrihed for aktier og kontrabøger.
Da ikke videre var at forhandle hævedes mødet.
O.Pedersen
Jens Hansen
Hans Hansen
År 1884 den 11.december blev afholdt ekstraordinær gene
ralforsamling, hvor følgende blev forhandlet:
Da aktietegningen kun havde givet det resultat, at der var
tegnet 40 aktier a 10 kr, som altså gav en sum af 400 kr. Det
blev derfor besluttet at låne en sum af 1200 kr. i 1.prioritet
i bygningen og endvidere at låne 800 kr. imod foreningens
garanti efter paragraf 6 i vedtægten. Bestyrelsen fik bemyn
digelse til at ordne disse lån på bedste måde.
Det blev sat under forhandling om foreningen skulle løse
brændevinsbevilling. Efter at sagen var diskuteret, blev det
sat under afstemning, som gav til resultat at 18 stemte for og
9 imod og er altså vedtaget, at der skal løses bevilling.
Efter denne afstemning meddelte formanden gårdejer Ole
Pedersen, Sasserup, at han ikke længere ville fungere i
bestyrelsen.
Endvidere sattes under forhandling om foreningen skulle
overtage udsalget af baiersk øl, ingen stemte derfor.
Det blev derefter sat under afstemning hvem der skulle
indtræde i bestyrelsen i stedet for Ole Pedersen. Der var
foreslået husejer Hans Jensen, Sasserup og gmd. Niels
Hansen, Holløse. Afstemningen gav det resultat at Niels
Hansen blev valgt med 15 stemmer.
Da der ikke var videre af forhandle, hævedes mødet.
Protokollen underskrevet af de tilstedeværende:
Ole Pedersen, Peder Christoffersen, Niels Hansen, Anders
Villemoes, Niels Hansen, Hans Jensen, Jens Larsen, Niels
Andersen, Peder Rasmussen, Anders Olsen, Niels Ventzelsen, Lars Olsen, Søren Sørensen, ungk. Hans P. Hansen,
Hans Nielsen, inds. Hans Chr.Jensen, smed Christen Jen
sen, Jens Larsen, Sasserup, uddeler Hans Larsen, Jacob
Nielsen, Jens Peder Nielsen, Christian Larsen, Hans Han
sen, Jens Hansen, Hansen.
Afskrevet den 6.7.1987.
Johs.Pedersen.

De første beboere i det nybyggede hus midt i byen, var
familien Hans Larsen. 11877, da sønnen Lars blev født, var
familien beboer i Sasserup. Manden står da i kirkebogen
som møllersvend.
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Folketælling 1890
Hans Larsen

Ane Kirstine Larsen
f.Hansen
Anna Hansine
Laurine Larsen
Lars Hansen Larsen
Johanne Christine
Larsen
Martha Kristiane
Larsen
Anders Peder Larsen
Ingeborg Kristine
Larsen
Thora Frederikke
Larsen

43 Kundby

Udsælger i
Søstrup
brugsforening

38 Holløse

husm.

17 Grevinge
13 Sasserup

deres bam
deres bam

10 Kvanløse

deres bam

8 Kvanløse
6 Kvanløse

deres bam
deres bam

3 Søstrup

deres bam

1 Søstrup

deres bam

Hans Larsen var uddeler indtil l.april 1898.
Da der 9.januar 1898 skulle vælges ny, var der 13 ansøgere.
Ved anden afstemning mellem to udvalgte Niels Hansen,
Nr.Jemløse og ungkarl Niels Chr.Hansen, Søstrup, fik Niels
Hansen 67 stemmer og Niels Chr.Hansen 66 stemmer.
Niels Hansen, Nr.Jemløse blev derpå uddeler.
Men det viste sig snart, at det var et uheldigt valg. Allerede
den 5.marts 1899, blev der igen valgt uddeler, denne gang
var det Jens Jensen, Holbæk, der blev valgt.
I en årrække med 1895 som det første, blev der fra butikken
solgt fersk flæsk en dag lige før jul, det var meget velset i de
små hjem.
Foreningens overskud blev normalt også uddelt eller for
delt blandt medlemmerne ( i forhold til deres handel) de
sidste dage før jul.
Folketælling 1901
Jens Jensen
MarenKirstine Larsen
Jens Albert Jensen
Evald Marius Jensen
Alma Marie Jensen
Kari Adie Jensen
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26.8. 1862 Asnæs
1.3. 1867 Asnæs
4.5. 1889 Viby
21.7. 1892 Viby
11.2. 1895 Osted
21.9.1887 Asmindrup

brugsuddeler
hans kone
deres bam
deres bam
deres bam

slægtning

Ved en ekstraordinær generalforsamling den 23.august
1903 meddelte uddeler J.Jensen at han havde købt og over
taget et landbrug og ønskede at fratræde så snart som
muligt. Dette tillodes til 1.oktober 1903.
14 ansøgere til pladsen. Efter to vejledende afstemninger
blev Christian Christiansen, Smedelunds Husene valgt.

Folketælling 1906
Christian Herman
Christiansen
Anna Dorthea
Christiansen
Lars Marinus
Christiansen
Laura Marie
Christiansen
Jens Hermann
Christiansen
Kristine Emilie Marie
Jensen

30.1. 1870

brugsuddeler

21.6. 1876

hustru

1.4. 1901

søn

8.8. 1902

datter

24.1. 1905

søn

13.1. 1891

tyende

Efter mange gode år i Søstrup brugsforening ville Chr.
Christiansen være selvstændig. Den 13.januar 1920, ved et
bestyrelsesmøde, blev givet Chr. Christiansen tilladelse til
at fratræde pr. 1.3.1920. Han havde købt matr.nr.8a Sasse
rup.
TI den ledige uddeler plads var 10 ansøgere.
Ved generalforsamlingen, den 2O.februar 1920 blev företa

let tydeligt at købmand Ludvig Fr. Andersen, Havnsø var
den foretrukne. Fru Kamillla og Ludvig Andersen havde en
søn, da de kom til Søstrup, Poul, der er født den 15.1.1919,
og fik en søn mere, Eskild, der blev født den 26.september
1920.
Uddeler L. Andersen var uddeler i Søstrup i over 40 år, han
ønskede at fratræde pr.l.oktober 1960. Da havde han ladet
bygge en villa her i byen som stod færdig til indflytning. På
en enkelt nær (det var nr.2, der kim var uddeler et år) har
medlemmerne i Søstrup brugsforening altid været heldige
med valg af uddeler, ikke mindst Andersen, der i 40 år
passede denne plads dygtigt, flittigt, ingen ting blev ødet
hverken tid eller penge, et godt eksempel for sine hjælpere.
Så længe friskolen var i gang, var det skolens lærer, der førte
regnskabet for brugsforeningen. Det blev vel fra skolen
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Nørupvej 56 (matr.nr. 8h). 1990.

nærmest betragtet som en del af lønnen, Willemoes, Olsen,
Ankerstrøm, Nielsen, disse fire. Tømrer Hans Nielsen af
løste i en lang årrække, derefter var boelsmand Gunner Jør
gensen regnskabsfører i nogle få år, afbrudt af sygdom.
Mejeribestyrer H.S.Andersen var derefter regnskabsfører i
mange år, afløst af regnskabsfører Hans Andersen.
Stor forsigtighed var det, der prægede bestyrelsernes be
slutninger i de første mange år.
For eksempel fire uanmeldte kasseeftersyn årligt.
Uddeleren blev sat på valg hvert år indtil 1919.
Den 2O.februar 1904 blev det vedtaget at holde udsalget
lukket om søndagen.
Tiden efter Ludvig Andersens tid kan vel ikke endnu kaldes
historie, den lader jeg ligge.
Brugsforeningens protokoller ligger nu i "Lokalhistorisk
Arkiv" i Nr.Jemløse.

Sasserup den 6.juli 1987.
Johs.Pedersen
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Matr.nr. 8i Søstrup by
Friskolen
Det hus som blev først friskole og senere forsamlingshus
blev oprindelig bygget til tømrerværksted med beboelse.
Grundens beliggenhed bag den grund, der lidt senere blev
bebygget til brugsforeningens udsalg og uddelerens bebo
else.
Begge grunde var naboer med matr.nr.15, der var beboet af
tømrer og hjulmand Niels Hansen og kone Karen Pedersen,
det var deres ældste søn Jens Peder Nielsen, der byggede
ovennævnte værksted.
Det var også ham, der ved friskolens indvielse, 7.6.1884,
bød "velkommen" betegnet som værten, tømrer Jens Niel
sen.
15 dage før havde han bryllup: Ungkarl tømrer Jens Peder
Nielsen, Søstrup, søn af hjulmand Niels Hansen og kone
Karen Pedersdatter, Søstrup, født 7.august 1852, og pige
Ane Kirstine Nielsen, datter af gårdm. Niels Hansen og
kone Karen Jacobsdatter, Søstrup matr. nr. 4a, blev viet i
Søstrup kirke den 23 maj 1884.
Jeg ved ikke hvilket hus i Søstrup de nu beboede, men den
9.juni 1885 fik de en søn, Johannes Nielsen.
NB. Der er lyst skøde fra Jens Peder Nielsen til skrædder
A.Christensen den 3O.juni 1887 og først i 1890 er huset
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blevet friskoleforeningens ejendom. Friskolen må have
arbejdet i lejet hus indtil da. Skøde af 11.3.1924 fra friskole
foreningen til forsamlingshus.
Den første lærer ved skolen var Anders Jørgen Willemoes,
født 1855 i Kjøng, ugift, da han kom, men den 21.maj 1888
blev han i Vallekilde Korskirke viet til Ane Marie Christine
Olsen, Sasserup. Det var en datter af folketingsmand Ole
Pedersen og hustru Maren Kirstine Christensen, Sasserup.
Ane Marie var født den 10.april 1859.
I efteråret 1889 fik de en datter, døbt Ingefrid, hun blev kim
to måneder, døde 2.juledag. Den 9.juni 1892 fik de en søn,
han kom ved dåben i Korskirken den 28.august 1892 til at
hedde Peder Sigurd Willemoes.
Lærer Willemoes søgte og fik andet embede og lærer Hans
Olsen kom til Søstrup i 1893.
Hans Olsen var født i Holtug 1842, havde i ni år været lærer
ved Marke friskole i Kundby sogn.
Hans hustru Johanne Marie Jensen, født 1870, datter af
gmd. Peder Jensen og Ane Kirstine Jensen, Thorslunde. Til
stor sorg for lærer Olsen døde hans unge kone den 27.juni
1896 kun 26 år gammel, blev begravet ved Korskirken i
Vallekilde. Olsens søster Ane, født 15.april 1859 i Holtug,
kom nu og passede hus for ham, så længe han boede i
Søstrup.
1914 tog han sin afsked og flyttede til Vallekilde.
Friskolelærer Ankerstrøm var ved skolen il 1/2 år, den
sidste tid friskolen virkede var det Jørgen Nielsen, førhen
lærer ved Orten skole ved Varde, der var ansat og undervis
te. Lærer Nielsen rejste til Tyvelse som 1.lærer der.
I en overgangstid fra friskolens ophør i 1920 til den ny skole
kunne tages i brug blev huset brugt som lærerinde bolig og
skolestue for de yngste elever.
Forsamlingshus blev det i 1924, en forlængelse af bygnin
gen mod syd var nødvendig. Jeg mener indvielsen skete
omkring nytår 1926.
De første værtsfolk var tømrermester Lars Andersen og
hustru Sigrid Andersen, der var tilflyttere fra Korsør.
Lars Andersen byggede værksted syd for kirken ved Holløsevej, da beboelsen også var bygget flyttede familien fra
forsamlingshuset dertil, Søstrupvej 41.
Vært Rasmus Rasmussen og hustru Mary kom fra Tudse og
flyttede efter nogle år i Søstrup til Gislinge forsamlingshus,
han var også brødforhandler og senere kontorist i Bonde
standens Sparekasses kontor i Holbæk.
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Jeg kender ikke datoer for udskiftning af værtsfolk, ikke
engang med sikkerhed årstallene, kun rækkefølgen.
Malermester Søren Pedersen og Laura, der senere flyttede
til den gamle central.
Skomagermester Johs.Olsen og Helga, der købte matr. nr.
15, som tømrer og røgmand Hans Nielsen havde beboet i
mange år.
Tømrer og musiker Harry Rasmussen og Julie, der byggede
hus på kirkebakken ved Sasserup og flyttede dertil. Chauf
før Ole Andersen og Nora, der senere byggede hus i Sasse
rup villakvarter, Søstrupvej 42.
Tømrer Leif Nielsen og Ellen, der byggede hus på kirkebak
ken ved Sasserupvej. Det var de sidste værtsfolk.

Matr. nr. 8f Søstrup by
Søstrup Elle.

En pige, der som enke ender i huset matr.nr. 8f:
Ane, datter af Jens Andersen og Ane Dorthe Jensdatter i
Sasserup født den 27.august 1792. Til huse hos mandens far
Anders Pedersen.
1820 den 8.december viet til ungkarl Anders Nielsen, Sas
serup.
1821 den l.oktober. Fæstebrev på Søstrup Udflyttergård.
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Folketælling 1822
GmcLAnders Nielsen
Hustru Anejensdatter
Datter, Kirsten An
dersdatter
Pige Lisbeth Davidsdatter
Karl Jens Jørgensen
Karl Nielsen
Christensen
Folketælling 1834
Anders Nielsen
Ane Jensdatter
Kirsten Andersdatter
Ane Dorthe Anders
datter
Maren Andersdatter
Jens Andersen
Hans Andersen

28
29

1
23

22

42
43
13

gårdmand
hans kone
deres barn

11
9
6
3

deres barn
deres barn
deres barn
deres barn

1834 den 5.juni døde Anders Nielsen, kun 42 år gammel.
1845: Ane Jensdatter, 54 år, enke, inderste på gården og
fattiglem.
1855: Ane Jensdatter, 64 år, enke bor så vidt jeg kan se nu i
matr.nr.8f.
1860: Ane Jensdatter, 69 år, enke, indsidder og fattiglem i
matr.nr.8f.
1864 den 24.oktober døde enke efter Anders Nielsen, Ane
Jensdatter, 73 år gammel.
År 1870 den 21.august får Peder Madsen fæste på 8f.
Folketælling 1870
Peder Madsen

SidseMarie Jørgensen
Ane Sophie Madsen
Christen Madsen
Anna Margr.Madsen
Anna Kathrine
Madsen

160

42 Søstrup
36 Mørke
11 Søstrup
7 Søstrup
4 Søstrup

husfader,
daglejer
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn

1 Søstrup

deres barn

Folketælling 1880
Peder Madsen

52 Søstrup

SidseMarie Jørgensen 46 Mørke
AneKathrine Madsen 8 Søstrup
Karen Marie Madsen 5 Søstrup

husf.
tækkemand
husmoder
datter
datter

1890
Sidse Marie Jørgensen, 56 år, husmoder, jordbedrift.

1901
Sidse Marie Jørgensen f.23.december 1833, enke, landbrug
Karen Marie Madsen f.l9.april 1874, ugift, mejeripige
Skøde af 17.november 1904 fra Baroniet Løvenborg til Jens
Jacobsen.
Skøde af 5.august 1907 fra J.Jacobsen til Frederik Wilhelm
Olsen.
Skøde af 3O.juli 1909 fra W.Olsen til Anna Wilhelmine
Frederikke Sørensen.
Vielsesattest af 4.april 1918, som adkomst for Chr.Frederik
Christensen.
Skøde af 4.april 1918 fra Chr.Frederik Christensen og Anna
Frederikke Vilhelmine Sørensen til Frederik Vilhelm Olsen.
Skøde af 24.marts 1919 fra Vilhelm til Jens Larsen (sadelma
ger).
Skøde af 21.juli 1923 fra Jens Larsen til Niels Peder Nielsen.
Borupvej 24 (matr.nr. 8f). 1990.
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Matr.nr. 81 Søstrup by
"Lundsbakkehus"
Da Hans Laurits Hansen i 1886 den 19. dec. fik skøde på
Matr.nr. 8g, fik han samme dag skøde på en byggegrund på
hartk. 2 alb.
Da han i 1916 solgte gården, opførte han et hus på denne
grund. Hans Laurits Hansen døde i sommeren 1936.
Skifteattest af 15. august 1936 som adkomst for enke Kri
stine Hansine Hansen. Hansine døde i 1941.
Huset blev solgt til fiskehandler Emst Sørensen, der i 40 år
forsynede omegnen med fisk. Rosa og Emst Sørensen er nu
flyttet til Regstrup.
November 1987.
J.P.

Matr.nr. 10a Søstrup by
Den første beboer jeg har navn på, er Iver Jensen, han afstod
fæstet den 24.12.1767 til Niels Henrichsen.
Ny fæster den 18. november 1776, det var husm. og smed
Niels Andersen.
Til fæstet hørte en lille jordlod på østsiden af kirkebakken.
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Folketælling 1801
Niels Andersen, 64 år gift 3.gang, husm. med jord og smed.
Ane Christensdatter, 59 år, gift 2.gang, hans kone.
Bodil Jensdatter, 15 år, konens datter.
Ny fæster den 18.januar 1807, det er Søren Thomas Peder
sen.

Folketælling 1822
Husm. smed Søren Thomas Pedersen
Hustru Karen Enevoldsdatter
Datter Ane Thomasdatter
Søn Niels Thomasen

49 år
40 år (krøbling)
11 år
8 år

Den forrige smed Niels Andersen døde den 9.marts 1823,85
år.

Folketælling 1845
Thomas Pedersen
Karen Enevoldsdatter
Ane Thomasdatter
Ane Marie Thomas
datter
Niels Thomasen
Anna Kirstine Hans
datter
Hans Nielsen
Karen Kirstine
Jørgensdatter

72 Jyderup S.
63 Nr.Jemløse
35 Søstrup

smed
hans kone
deres barn

22 Søstrup
31 Søstrup

deres barn
smedesvend

33 Grandløse
4 Søstrup

hans kone
deres søn

9 Asmindrup

deres
plejedatter

År 1847 den 27.marts døde smedens kone 65 år, smeden
døde 15.3.48, 75 år gammel.
Den unge smed Niels Thomasen, deres søn, døde 18.1.1851
af brystsyge, 36 år gammel.
Da den unge smed Niels Thomasen var død januar 1851,
giftede enken Anna Kirstine Hansdatter sig med smede
svend ungkarl Anders Olsen fra Butterup, det var den
13.juni 1851 og sognefoged Jens Christensen, Søstrup og
smed Rasmus Pedersen fra Butterup var forlovere.
Anders Olsen fik fæstebrev på nr.l0a den 13.oktober 1851.
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Folketælling 1855
Anders Olsen
Ane Kirstine Hans
datter
Hans Nielsen
Lars Nielsen
Niels Nielsen

39 Ågerup
43
14
10
10

Grandløse
Søstrup
Søstrup
Søstrup

smed

hans kone
hendes bam
hendes børn
hendes børn

1860
Børnene er flyttet i pladser og konens broder enkemand
Jørgen Hansen fra Grandløse, 39 år, bor hos dem.
1864 den 15.januar, døde Ane Kirstine Hansdatter, 57 år
gammel.
1864 den 8.juli giftede smed, enkem. Anders Olsen sig med
pige Karen Nielsen fra Sasserup, hun var sypige.
I 1870 havde smedefamilien fået et plejebarn Jens Chr.
Christensen, 1 år.
Folketælling 1880
Anders Olsen
Karen Nielsen
Karoline Marie
Christensen

63 Ågerup
65 Søstrup

smed
hans kone

5 Nr.Jemløse

deres
plejebarn

Dødsfald: År 1880 den 25.januar, døde Karen Nielsen, 65 år
gammel.
I mange år har der været smedie, 100 år godt og vel.
Indtil nu har det været fæstehus under Baroniet Løvenborg.
Skøde af 23.november 1883 fra Baroniet Løvenborg til Hans
Nielsen, det er smed Th.Pedersens sønnesøn f.29.9.1841.
Folketælling 1890
Hans Nielsen

48 Søstrup

Ane Marie f.Hansen
Hans Peder Nielsen
Anders Olsen

49 Kundby
10 Sdrjemløse
74 Grandløse

husfader,
arbejdsmand
husmoder
deres søn
aftægtsmand

Folketælling 1901
Hans Nielsen, født i Søstrup den 29.9.1841, arbejder ved
landb.
Ane Marie Hansen, født i Kundby ? 31.10.1841, husgerning.
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Anders Olsen født i Ågerup 5.6.1816, enkem. forhenv.
smed.
År 1907 den 9.januar døde Anders Olsen, 90 år gammel.

Tinglæst: Skifteudskrift af 12.maj 1921, som adkomst for
Maren Kirstine Nordberg f.Hansen i ægteskab med August
Nordberg, til Lars Jensen.
Tinglæst: Skifteattest læst den 23.februar 1922, som ad
komst for enken Christine Jensen.
Tinglæst skøde af 15.februar 1922 fra enke Kristine Jensen
til Rasmus Rasmussen.

Matr.nr. 10b
Markhus nr. 1, bag kirken
År 1851 den 9.september fik smedens datter og svigersøn
fæste på den mark, der havde hørt til smedestedet, matr. nr.
10b. De var blevet gift et par år før.
Bryllup: År 1849 den 26.januar blev ungkarl Niels Wenzelsen, Holløse, født i Sipperup viet til smed Th.Pedersens
datter, pige Ane Thomasdatter, Søstrup. Han 32 år, hun 37
år.
Forlovere var gmd. Jens Madsen, Dramstrup og smed Niels
Thomasen, Søstrup.
Folketælling 1855
Niels Wenzelsen

38 Sipperup
42 Søstrup
2 Søstrup

lever af sin
lod
hans kone
deres datter

Ane Thomasdatter
Karen Nielsen
Ane Marie Thomas
datter

32 Søstrup

konens søster,
skrædderpige

Folketælling 1870
Niels Wenzelsen

52 Sipperup

Ane Thomasdatter

58 Søstrup

Karen Nielsen

16 Søstrup

husfader,
jordbruger
husmoder,
hans kone
deres datter

Dødsfald: 1875 den 12.februar døde Ane Thomasdatter,
Søstrup, 64 år gammel.
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Folketælling 1880
Niels Wenzelsen, 62 är, enkem. husmand og daglejer i
landbruget.
Karen Nielsen 26 år, ugift datter.

Bryllup: Pige Karen Nielsen, født den 22.april 1853 og
hendes fætter ungkarl Jens Christiansen, født i Sipperup
den 24.april 1845, blev viet i 1882 i Søstrup kirke.
År 1892 den 27.juni døde Niels Wenzelsen, født i Sipperup,
søn af husm. Wenzel Nielsen og Marie Andersen, 75 år
gammel.
Folketælling 1901
Jens Christiansen født 26.1.1845 i Sipperup, daglejer.
Karen Christiansen f.Nielsen f.22.5.1853 i Søstrup, væver
ske.
Dødsfald: År 1906 den 11.august døde Jens Christiansen, 61
o
ar.

Karen Christiansen, født Nielsen, kaldt Karen Wenzel efter
sin fars navn. Karen havde mere modgang end hun kunne
bære, en sommer i et voldsomt tordenvejr slog lynet ned og
dræbte hendes eneste ko. Et stykke tid efter, jeg husker ikke
hvor længe, fandt man Karen i brønden, hun havde druk
net sig.
Afskrift af tinglysningsprotokol: Matr.nr.10b
Skøde af 23.november 1883 fra Baroniet Løvenborg til Jens
Christiansen.
Skifteattest af 7.januar 1909, som adkomst for Karen Niel
sen.
Skøde af 2.december 1908 fra Karen Nielsen til Karsten
William Christensen.
Skøde af 3.januar 1910 fra K.W.Christensen til Karen Niel
sen gift Christiansen.
Skøde af 19.december 1913 fra Karen Christiansen til Oluf
W.Nielsen.
Skøde af 18 .december 1914 fra Oluf Nielsen til Niels Peder
Johansen.
Skøde af 22.juni 1917 fra N.P.Johansen til Ejner Larsen, se 8a
Sasserup.
Skøde af 19.juni 1919 fra Lars Chr.Sørenen til Oluf V. Niel
sen.
Skøde af 2O.maj 1922 fra Oluf Nielsen til gartner Carl
Jensen.
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Skifteattest af 12.december 1935 som adkomst for Jenny
Dorthea Jensen.
Skøde af 8.januar 1936 fra landsretssagfører Schvendsen
som sagfører for Jenny Jensen til Johannes Jensen.
Den 27.april 1938 lyst tvangsauktion over ejendommen.
26.juni 1938 fogedudlægs skøde, som adkomst for Frausing Borch, Holbæk.
Købesum 10.000 kr., E.S. 7.200 kr., angår også 3f ibid.
Derefter har ægteparret Ella og Axel Larsen drevet gartne
riet i mange år, hvorefter de flyttede til Sorø by.

Søstrup Elle 4 (matr.nr. 11). 1990.

Matr.nr. 11 Søstrup by
Rævemosehuset, markhus nr. 2.
Jens Jeronimussen fæster fra 5.januar 1793.
Jørgen, søn af husm. Jeronimussen og Karen Jørgensdatter,
født 10.marts 1797.
Jens, søn af husm. Jeronimussen og Karen Jørgensdatter,
Rævemosehuset, 2.juli 1798.

Folketælling 1801
Jens Jeronimussen

23 år

Karen Jørgensdatter
Jørgen Jensen
Jens Jensen

20 år
4 år
3 år

mand,
udflytter
husm. m. jord
kone
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Niels, søn af grovsmed Jens Jeronimussen og Karen Jørgensdatter i Søstrup. Født den 9.april 1800. Døde den 13.
maj 1800.
Dorthe, født den 11 .marts 1802 og hjemmedøbt ved skole
holder Ratmann. Samme forældre. Døde 5.april 1802.
Niels født den 22.juni 1803 af samme forældre nu "Engha
ve-huset”.
Karen Jørgensdatter døde den 7.oktober 1805.
Præsten skriver om hendes megen modgang, idet hendes
børn døde.
År 1805 den 27.november blev Jens Jeronimussen viet til
Karen Olsdatter fra Tingtved. Bopæl "Enghavehuset*’, Sø
strup Mark.
Christen, søn af Jens Jeronimussen og hustru Karen Olsdat
ter født 13.marts.
Ole søn af samme forældre, født den 7.februar 1814. Barnet
døde den lO.april 1814.
År 1822 den 5.januar udstedt fæstebrev fra Løvenborg til
Jens Jeronimussen.

1822
Husmand Jens Jeronimussen
Hustru Karen Olsdatter
Datter Karen Jensdatter
Datter Dorthe Jensdatter
Søn Christen Jensen
Søn Ole Jensen

64 år
38 år
6 år
3 år
10 år
0 år

Dødsfald: År 1830 den 26.september, døde Jens Jeronimus
sen, 72 år.
Bryllup: År 1832 den 2.marts har enken Karen Olsdatter
bryllup med enkemand Frederik Jensen.
Fæste: År 1832 den 27.september udstedt fæstebrev til
Frederik Jensen.
Folketælling 1845
Fredrik Jensen

Karen Olsdatter
Jens Christiansen

53 år f.i.Grandløse husmand,
daglejer
63 år f.i.Søstrup
hans kone
plejebarn
3 år f.i.Granløse

Fæster: År 1846 den 1 .december blev Christen Jensen fæster
af matr.nr.il.
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Folketælling 1855
Christen Jensen

Ellen Sørensen
Jens Christensen
Hans Christensen
Ole Christensen
Johanne Marie
Christensen

43 år Søstrup
37 år Grandløse
13 år Søstrup
11 år Søstrup
8 år Søstrup

husm.lever
af sin lod
hans kone
deres bam
deres bam
deres bam

5 år Søstrup

deres bam

Dødsfald: Âr 1851 den 8.september døde Frederik Jensens
anden kone, Karen Olsdatter.
Bryllup: År 1852 den 2.april giftede Fr.Jensen sig 3.gang.
Enke l.gang Inger Marie Jensen,Søstrup, f.i Præstø Køb
stad ( 50 år gammel).
Ved folketælling 1855 er det Christen Jensen, der er fæster,
den forrige fæster er nu inderste hos ham:

Folketælling 1855
Fredrik Jensen

63 år gift3.gang

Inger Marie Jensen
Niels Madsen

53 år gift2.gang
14 år

inderste,
daglejer
hans kone
hendes søn

1860 er forholdene næsten de samme.

Folketælling 1870
Christen Jensen

57 år f.i.Søstrup

Ellen Sørensen

50 år f.i.Merløse

Ole Christensen

22 år f.i.Søstrup

Inderste i samme hus.
Frederik Jensen
78årOndløse?

Inger Marie Jensen

68 år Præstø
Købstad

(baptist)
husm.jordbruger
hans kone,
husmoder
deres søn,
væver

husfader,
under fattig
væsenet
under fattig
væsenet

Dødsfald: År 1872 den 13.juni døde forhenv. husm. inder
ste, fattiglem Frederik Jensen, 80 år.
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År 1877 den 18.december døde hans hustru, fattiglem
Inger Marie Jensen, 77 år.
Ny fæster: Christen Jensens søn Ole Christensen bliver
fæster 12.marts 1879.

Folketælling 1880
Ole Christensen

32 år f.LSøstrup

Karen Kirstine Jensen 21 år f.i.Høiby
Christen Jensen
67 år f.i.Søstrup

Ellen Sørensdatter

66 år f.i.Merløse

væver,
husmand
hans hustru
inderste,
nyder fattig
forsørgelse
hustru

År 1889 den 9.december døde Christen Jensen, inderste,
aftægtsmand, fattiglem, 77 år.

Folketælling 1890
Ole Christensen

42 år f.i.Søstrup

Karen Kirstine Jensen 31 år f.i.Nyrup
Ellen Sørensdatter
70 år f.i.Taastrup

husfader,
væver
husmoder
aftægts enke
under fattig
væsenet

Dødsfald: År 1892 den 12.januar døde Karen Christine
Jensen, 34 år, hun var datter af husm.Jens Hansen og hustru
Inger Sørensdatter, Nyrup ved Høiby.
År 1893 den lO.december døde Ellen Sørensdatter, enke
efter husm. Christen Jensen, Søstrup, 74 år gammel, hun
var datter af indsidder Søren Hansen og Ane Clausdatter,
Tostrup, Merløse sogn.
År 1894 den 26.januar døde væver og husmand i Sø
strup Ole Christensen.

Bryllup 13. januar 1893: Ungkarl Niels Hansen født i Sø
strup 3. oktober 1871, tjenestekarl hos møller Niels Peder
Rasmussen, Butterup. Søn af husm. Peder Hansen og hus
tru Inger Sophie Jeppesen, Søstrup (matr.nr.12) og pige
Mette Kirstine Larsen, født i Butterup Huse 2.april 1868.
Tjenestepige hos gmd. Jens Sørensen, Søstrup, datter af
husm. Lars Nielsen og hustru Karen Olsdatter, Butterup.
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Skøde på matr.nr.il Søstrup tinglæst den 17.juni 1894 fra
Baroniet Løvenborg til Niels Hansen, Søstrup.
Folketælling 1901
Niels Hansen

3.10.1871 Søstrup

Mette Kristine Larsen
Sidse Marie Hansen
Laurits Joh.Hansen
Karl Chr.Hansen

2.4.1868 Butterup
11.3.1893 Søstrup
30. 9.1896 Søstrup
19. 7.1900 Søstrup

bager og
landmand
husmoder
deres bam
deres bam
deres bam

Skøde af 5.februar 1917 fra Foreningen til opkøb og udstyk
ning af landbrug i Sj.Stift og Fyns Stift.
Skøde af 27.december 1916 fra udstykningsforeningen til
Niels Hansen.
Skøde af 23.december 1936 fra Niels Hansen til Rasmus
Andersen
Angår matr.nr.ll og 12 Søstrup.

Søstrup Elle 6 (matr.nr. 12). 1990.
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Matr.nr. 12 Søstrup by
Enghaugehus. Markhus nr. 3.
Folketælling 1787
Jens Pedersen Bryde, mand 49 år, gift l.gang, bonde, hus
mand, går i dagleje.
Christine Sørensdatter hans kone, 54 år, gift 2.gang.
Folketælling 1801
Jens Pedersen Bryde, husbond, 63 år, Lgang gift, udflytter,
husmand med jord.
Kirstine Sørensdatter, madmor, 68 år, 2.gang gift.

1807 den 3O.marts døde Kirstine Sørensdatter, 74 år gam
mel.
1807 den 12.juli var der bryllup imellem enkemand, hus
mand i Søstrup Jens Pedersen Bryde og pigen Karen Christensdatter ibid.
År 1813 den 19.november var der bryllup på gården matr.
nr. 1 Søstrup.
Det var mandens datter af Lægteskab. Anne Marie Chri
stensdatter, 20 år gammel og ungkarl Peder Nielsen, Sø
strup, 30 år ?
Forlovere var: gmd.Christen Sørensen, Søstrup og indsid
der Niels Pedersen, Tingtved.
Folketælling 1822
Indsidder Peder Nielsen
Hustru Anne Marie Christensdatter
Søn Hans Pedersen
Datter Johanne Pedersen

43 år
30 år
9 år
6 år

Dødsfald: År 1828 den *29.august døde indsidder Peder
Nielsen, 49 år.
År 1822 den 26.oktober havde Jens Anthonsen fået fæste
brev på Markhus matr. nr. 12 Søstrup.

Folketælling 1822
Husm. Jens Anthonsen
Hustru Mette
Christensdatter
Datter Maren Jensdatter
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50 år
59 år

Dødsfald: Âr 1831 den lLaugust døde Mette Christensdatter, 68 år.
Âr 1832 den 30.november var der bryllup mellem enke
mand, husmand Jens Anthonsen, Søstrup, 56 år og enke
Anna Marie Christensdatter, Søstrup, 40 år.
Forlovere var: gmd. Søren Rasmussen, Søstrup og gmd. gi.
Anders Nielsen, Søstrup.
Folketælling 1834
Jens Anthonsen

62 år

Marie Christensdatter 42 år
Christen Pedersen
10 år

husm.lever af
sin huslod
hans kone
hendes søn af
1.ægteskab

Dødsfald: År 1842 den 8.april døde Jens Anthonsen, husm.
Søstrup, 70 år.
Folketælling 1845
Marie Christensen

53 Søstrup

Hans Pedersen

33 Søstrup

Karen Jensdatter
Niels Hansen

32 Nrjemløse
3 Søstrup

Folketælling 1855
Hans Pedersen

42 Søstrup

Karen Jensen
Peder Hansen
Ellen Kirstine Han
Marie Christensen

42 Nr.Jemløse
10 Søstrup
4 Søstrup
63 Søstrup

Jens Nielsen

71 Søstrup

Niels Jensen

52 Søstrup

enke, lever
af sin jordlod
indsidder,
og daglejer
hans kone
deres søn

lever af sin
lod
hans kone
deres søn
deres datter
husfaders
mor,
fattiglem
aftægtshusm.
hendes broder
fattiglem,
fjollet fra
fødsel, fader
Jens Jeronimussen
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Folketælling 1860
Hans Pedersen

47 Søstrup

Karen Jensen

46 Nrjemløse

EllenKirstine Hansen 9 Søstrup
Marie Christensen
68 Søstrup

Niels Jensen

57 Søstrup

Folketælling 1870
Hans Pedersen

56 Søstrup

Karen Jensen
Marie Christensen

55 Nrjemløse
78 Søstrup

Niels Jensen

65 Søstrup

Folketælling 1880
Hans Pedersen

66 Søstrup

Folketælling 1890
Peder Hansen

44 Søstrup

husm.lever af
sin jordlod
husm. hans
kone
deres barn
husfaders
mor,
fattiglem
fattiglem

husm.jordbruger
husmoder
slægtning u.
fattigvæsen
slægtning u.
fattigvæsen

husfader og
husmand
Karen Jensen
hans hustru
65 Nr.Jemløse
Peder Hansen
34 Søstrup
husmand,
træskomand
hans hustru
IngerSophie Jeppesen 32 Nr.Jemløse
Niels Hansen
8 Søstrup
søn, senere
mand på nr. 11
Jens Peder Hansen
6 Søstrup
søn
Kirsten Hansen
3 Søstrup
datter
1881 den 25.november blev Peder Hansen fæster efter sin
faders død 21 .november 1880, han blev 66 år gammel.

IngerSophie Jeppesen
Kirsten Hansen
EllenKirstine Hansen
KarenHansine
Hansen
Karen Pedersen
f.Jensdatter
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42 Butterup
13 Søstrup
9 Søstrup

husfader,
træskomand
husmoder
deres barn
deres barn

7 Søstrup

deres barn

75 Nr.Jemløse

enke, mode
rens mor, u.
fattigvæsen

Folketælling 1901
Peder Hansen

25.7.1845 Søstrup

landmand,
træskomand
IngerSophie Jeppesen 22.9.1844 Butterup husmoder
LarsPeder Christen
barn
sen
9.9.1894 Københ.
Kirsten Hansen
31.3.1876 Søstrup bam
EllenMarie Andersen 21.11.1899 Hede
bam
husene

1916 den 27.december skøde fra udstykningsforeningen til
Niels Hansen.
1936 den 23.december skøde fra Niels Hansen til Rasmus
Andersen.
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Matr.nr. 13 Søstrup by
Sandledshuset. Markhus nr. 4.
1780 den l.maj blev udstedt fæstebrev til Peder Madsen.

Folketælling 1787
Peder Madsen

49

1.ægteskab

Kirsten Jensdatter
Maren Pedersdatter
Caroline

42
15
1

1.ægteskab

husm. passer
grøfter
hans kone
deres datter
plejebarn fra
optagelsesh.
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Omkring 1790 har Sandledshuset været beboet af jordemo
der Anna Pedersdatter og hendes mand, husmand Poul
Rasmussen.
I december 1791 mistede de en søn, Anders, der døde af
kopper, 3 1/2 år gammel.
1793 fik de en datter: Ellen Frederiche, datter af sandleds
husmand Poul Rasmussen og Anna Pedersdatter, født
onsdag morgen den 11 .juni, døbt den 15.juni 1793. Gmd.
Niels Pedersens hustru af Hanerup bar hende til dåben.
Fadder: Christen Sørensen, Niels Andersen, Mathias Jen
sen, Ole Nielsen, Marie Mejnertsdatter alle af Søstrup.

Nogen bestemt dato for tilflytning af Hans Pedersen og
hustru kan jeg ikke finde, men de har fået en datter den
4.december 1798, Bodil, der blev hjemmedøbt den 8.december, hvor barnets mormor holdt hende over dåben. Men
barnet døde den 16.december samme år.
Folketælling 1801
Hans Pedersen

32

1.ægteskab

Ane Hansdatter
Hans Hansen
Peder Hansen

33
4
1

1.ægteskab

udflytter,
husmand
med jord

År 1822 den 8.december fik Hans Pedersen fæstebrev på
Sandledshuset, formentlig en fornyelse. Han var da 57 år og
gift med Ane Hansdatter.
Allerede to måneder efter døde Hans Pedersen. Enken
fortsatte fæstet og levede af sin jordlod.
Folketælling 1834
Ane Hansdatter

68

Mads Hansen

32

Ane Margrethe
Larsdatter
Peder Madsen
Karen Madsdatter

34
7
1
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enke, lever af
sin jordlod
indsidder
og murer

hans kone
deres børn
deres børn

Ane Hansdatter døde den 10.november 1844, 78 år gam
mel.
Ny fæster: 1841 den 7.september blev Christian Christen
sen fæster.

Folketælling 1845
Christian Christensen 38 år f. Aagerup

husm.
daglejer

Ane Margrethe
Larsdatter

45 år f. Nr.Jemløse hans kone

Folketælling 1855
Ane Jensdatter

64 Søstrup

Chr.Christensen

48 Aagerup

Ane Marg.Larsdatter 55 Nr.Jemløse
Folketælling 1860
Ane Jensen

69 Søstrup

Chr.Christensen

53 Aagerup

Ane Margr.Larsen
Peder Madsen

60 Nrjemløse
33 Søstrup

SidseMarie Jørgensen 27Mørkøv
Et pigebarn under
1 år Søstrup

indsidder,
fattiglem
lever af sin
lod
hans kone

indsidder,
fattiglem
lever af sin
lod
hans kone
indsidder,
daglejer
hans kone
deres datter

Dødsfald: Ane Jensen, der er født i Sasserup, har været kone
på ”Søstrupgård". Inderste først på "Søstrupgård" senere
her i nr.13.11855 og 1860 betegnet som inderste og fattig
lem, døde den 24.oktober 1864, begravet i Søstrup, beskre
vet som: gmd. Anders Nielsens enke, 73 år gammel.
Placering vanskelig idet der er hus på matr.nr. lc og 8c
foruden nr.13.
Dødsfald: Husmand Chr.Christensen døde den 18.september 1866,58 år gammel.
Dødsfald: Hans kone Ane Margr. Larsen døde 28.marts
1861,61 år gammel.
Ny fæster: Edvard Wilhelm Plambæk fik fæstebrev 23. ok
tober 1867. Fik fornyet det i 1870 den 19.august.
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Folketælling 1870
Edvard Wilhelm
Plambæk

28 København

IngerKirstine Nielsen 32 Nr.Jemløse
viet 1.8.62.
Niels Peder Plambæk 7 Butterup
Carl Hermann Fr.
Plambæk
4 Butterup
Karen Marie Christine
1 Søstrup
Plambæk

husfader,
jordbruger
husmoder
søn
søn

datter

Familien Plambæk mistede tre små piger fra 2 - 5 år af
halssyge og strubehoste. Også en dreng på 10 år døde.
Carl Hermann Frederik Plambæk døde den 2.oktober 1874,
10 år gammel.
Karen Marie Christine Plambæk døde den 5. oktober 1874,
5 år gammel.
Johanne Wilhelmine Plambæk døde den 5.oktober 1874,2
år gammel.
Johanne Marie Frederikke Plambæk døde 30.oktober 1878,
2 år gammel.
Folketælling 1880
EdvardWilh.Plambæk 37 København
IngerKirstine Nielsen 42 Nr.Jemløse
Niels Peder Plambæk 17 Butterup
Carl Hermann
Frederik Plambæk
under 1 år
Folketælling 1890
Wilh.Edvard
Plambæk
48 København
Inger Kirstine Nielsen 52 Nr.Jemløse
Niels Peder Plambæk 28 Butterup
Carl Hermann
Frederik Plambæk
10 Søstrup
Wilhelm Plambæk
7 Søstrup
Folketælling 1901
Edvard Wilh.
Plambæk
Inger Kirstine
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husmand
hans kone
deres barn
deres barn

husmand
husmoder
deres barn
deres barn
deres barn

25.3.1842 Københ. landmand
27.9 1838

Nielsen
Carl Hermann
Frederik Plambæk
Wilhelm Plambæk

Nr.Jemløse
27.3.1879 Søstrup
1.6.1882 Søstrup

husmoder

gartner
søn

1903 den 28.januar døde Inger Kirstine Nielsdatter, 65 år,
him var født i Bankehusene, forældre var husm. Niels
Nielsen og Karen Jørgensdatter.

Folketælling 1906
Niels Peder
Abrahamsen
Anne Abrahamsen
Edvard Wilhelm
Plambæk

18.6.1876

6.2.1876

25.3.1842

husmand,
kurvemager
hans hustru

enkemand,
havemand

Ejerforhold til matanr. lc Søstrup Elle
Skøde af 17.juni 1887 fra Baroniet Løvenborg til Lars Søren
sen.
Auktionsskøde af 24.august 1907 til Niels Sørensen.
Skøde af 19.oktober 1908 fra Niels Sørensen til Jens Ras
mussen.
Skøde af 7.april 1913 fra Jens Rasmussen til Niels Peder
Hansen.
Skøde af 17.november 1927 fra N.P.Hansen til gartner Oluf
Jørgen Hansen. Købesum 12.000 kr. angår også 8c, 13 og 6g.
Skøde af 23.december 1930 fra Oluf J.Hansen til Karl An
dersen. 11000 kr.
Skøde af 4.august 1931 fra Karl Andersen til L.P.Rasmussen. 13000 kr. Angår lc, 13 og 8c.
Skøde af 7.september 1931 fra L.P.Rasmussen til gartner
Knud Kundby Bentsen.
3O.juni 1937 tvangsauktion.
Foged udlægsskøde af 4.november 1938 som adkomst for
Harald Mortensen. Købesum 8.500 kr. E.S. 8.600. Angår lc,
13 og 6g.
I allerede mange år har Inger og Svend B.Sørensen været
ejer af denne ejendom og med stor dygtighed drevet den
som planteskole.
Sasserup 24.6.1984
Johs. Pedersen
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Nørupvej 31 (matr.nr. 14). 1990.

Matr.nr 14 Søstrup by
"Leeragerhuset", Lygtéhuset.
Markhus nr. 5. Fæstehus under Løvenborg Gods.
Unge Jens Nielsen blev fæster den 10.3.1786.
Folketælling 1787
Jens Nielsen
Kirsten Nielsdatter

35 år 1.ægteskab
30 år 1.ægteskab

bonde, hus
passer grøfter

I juni 1788 blev født en pige der ved jordemoderen blev døbt
med navnet, Ane, men som døde snart efter og blev begra
vet den 8.juni.
"Leeragerhuset" ligger ved Nørup Skel og Jens Nielsen
benævnes et par steder som Jens Slagter.

Folketælling 1801
Fæster 1793 5.1.
Mads Frandsen

Karen Larsdatter
Maren Madsdatter
Christiane Mads
datter
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36 år 1.ægteskab

udflytter,
husmand
m.jord

42 år 1.ægteskab
9år

deres barn

6 år

deres barn

1822
Husmand Mads Frandsen
Hustru Karen Larsdatter
Datters søn Lars
Indsidder Hans Larsen
Hustru Christiane Madsdatter

60 år
64 år
2 år
25 år
27 år

Fæster 11 .september 1829.

Folketælling 1834
Hans Larsen

37 år

ChristianeMadsdatter 39 år
Mads Hansen
9 år
Lars Christiansen
14 år
Karen Larsdatter

81 år

Folketælling 1845
Hans Larsen

48 Butterup

ChristianeMadsdatter 50 Søstrup
Mads Hansen
20 Søstrup

Folketælling 1855
Hans Larsen

58 Butterup

ChristianeMadsdatter60 Søstrup
Mads Hansen
30 Søstrup
Folketælling 1860
Hans Larsen

63 Butterup

Christiane Madsen
Mads Hansen

65 Søstrup
35 Søstrup

JohanneMarie Nielsen 28 Kundby
Niels Chr.Henrik
Hansen
4 Søstrup

husmand,
lever
af sin jordlod
hans kone
deres søn
deres
plejebarn
enke, hus
moders
moder,
almisselem.

husmand,
daglejer
hans kone
deres søn

husmand,
lever af sin
jord
hans kone
deres søn

lever af sin
lod
hans kone
træskomager,
søn
hans kone
deres søn
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til Niels Offenberg.
Folketælling 1870
Niels Offenberg
Ane Margrethe
Sørensen
Folketælling 1880
Niels Offenberg
Ane Margrethe
Sørensen

51 år Holbæk

skrædder

29 år

husmoder

62 år f. i Holbæk

skrædder

39 år født i Merløse hans hustru

År 1880 den ll.juni døde Niels Offenberg, skrædder i Sø
strup, 62 år.
År 1881 den 8.marts blev enken Ane Margrethe Sørensen
viet til ungkarl Hans Peder Jensen, der er landpost.
År 1881 den 25.november fik H.P.Jensen fæstebrev på
"Løgtehuset".
Folketælling 1890
Hans Peder Jensen

33 år f. i Butterup

husfader,
landpost

Ane Margrethe
Sørensen

49 år f. i Merløse

husmoder

f. 20.3.1854 i
Butterup
f. 22.11.1840 i
Merløse

stenhugger,
landmand

Folketælling 1901
Hans Peder Jensen

Ane Margr.Sørensen

husmoder

Skøde af 27.12.1916 fra udstykningsforeningen til Jørgen P.
Pedersen. August Nielsen. Sigfred Jensen.
1.10.1940 Ejner Olsen. Jens Olsen.
Skøde fra Jørgen P.Pedersen til Peder Alfred Andersen.
Skøde af 21.4.1918 fra Alfred Andersen til August Frederik
Nielsen.
August Nielsen var ægsamler, havde en enkelt ko, leveran
dør til Søstrup Mejeri.
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Nørupvej 54 (matr.nr. 15). 1975.

Matr.nr. 15 Søstrup by
Jordtilligende: 1 td. land Sasserup matr. nr. 1.
Ejes af Tersløse kirke under Sorø Academi.
Lars Didrichsen, ungkarl, husm. og hugger i Søstrup by
blev den 13.oktober 1771 trolovet med pigen Mette Nielsdatter, boende hos broderen gmd. Hans Nielsen, Tingtved.
Den 13.september 1772 fik de en søn som ved dåben fik
navnet Henrik, barnets moster Kirsten fra Imgtved holdt
ham over dåben.
11774 fik de en søn, der fik navnet Niels Larsen
11775 fik de en datter, der fik navnet Margrethe Larsdatter.
Året 1787 den 25.marts døde Mette Nielsdatter, næsten 40
år. I mange år lidt af gigtsvaghed, står der i kirkebogen,
Samme år den 2.maj blev trolovet enkem. hugger i Søstrup
Lars Didriksen og enke efter Morten Nielsen i Holløse Mar
grethe Hansdatter iflg. skifteseddel af 20. og 21.april.
Folketælling 1787
Lars Didrichsen

bonde, husm.
og hugger
MargretheHansdatter 50 gift 2.gang
hans kone
Margrethe Larsdatter 12 mandens datter der blev gift
med gmd. Christen Jensen,
Nørup.

47 gift 2.gang
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Sønnen Niels Larsen bosatte sig i Tuse.
Lars Didrichsen og hustru boede i sognet i mange år, måske
flyttet til Tuse, da jeg ikke finder deres død registreret her.

Folketælling 1822
Peder Mogensen

38 år

husmand og

Karen Andersdatter
Søn Jens Pedersen

38 år
8 år

hans hustru

Folketælling 1845
Peder Mogensen
Karen Andersdatter
Niels Hansen

Mathilde Olsdatter
Hans Emil Pedersen

61 f. i Svinninge
hjulmand
63 f. i StGrandløse hans kone
23 f. i StGrandløse hjulmand,
tømrer,
plejesøn
17 f. i StGrandløse plejebarn
6 f. i Søndersted plejebarn

Skøde af 30.12.1854 fra Ministeriet for Kirke og Brødreme
nighed til Peder Mogensen, Søstrup.

Nørupvej 54 (matnnr. 15). 1990.
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Folketælling 1855
Peder Mogensen

71 Svinninge

Karen Andersdatter
Niels Hansen
Karen Pedersen
Jens Peder Nielsen

73 Grandløse
33 Grandløse
27 Søndersted
3 Søstrup

Hans Emil Pedersen

16 Søndersted

husmand,
lever af
sin jordlod
hans kone
hjulmand
hans kone
deres søn

de gamles
plejesøn,
hjulmand
lærling

Dødsfald: Den 9.juli 1859 døde husm. hjulmand Peder
Mogensen, Søstrup, 74 år gammel.
Folketælling 1860
Karen Andersdatter

78 Svinninge

Niels Hansen

38 Grandløse

Karen Pedersen
Jens Peder Nielsen
Jørgen Sørensen

32 Søndersted
8 Søstrup
20 Sdr.Jemløse

enke, lever
af sin jordlod
søstersøn,
hjulmand
hans kone
deres søn
hjulmands
lærling

Skøde af 28.11.1860 fra Peder Mogensen til tømrer Niels
Hansen, Søstrup.
Dødsfald: Den 16.november 1860 døde Karen Andersdat
ter, 78 år gammel.
Skøde af 14.2.1864 på Sasserup nr.l til husm. Chrjensen,
Sasserup, udflytter.

Folketælling 1870
Niels Hansen

46 Grandløse

Karen Pedersen
Jens Peder Nielsen
Sidse Marie Nielsen
Hans Peder Nielsen

40 Søndersted
17 Søstrup
9 Søstrup
2 Søstrup

husfader,
hjulmand
husmoder
søn
datter
søn
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Folketælling 1880
Niels Hansen

56

husfader,
tømrer

Karen Hansen
f.Pedersen

50

husmoder,
hans kone
søn
søn

Jens Peder Nielsen
Hans Peder Nielsen
Peder Hermann
Nielsen

27
12
1

plejesøn,
Fødsels
stiftelse i
København

Så vidt jeg ved var det Jens Peder Nielsen, der i Søstrup
byggede værksted med beboelse og snart efter solgte bygningen til friskole.
Folketælling 1890
Niels Hansen

66 år

hjulmand og
tømrer

Karen Hansen
f.Pedersen
Hans Peder Nielsen

60 år
22 år

hans kone
hjulmager
svend

Folketælling 1901
1. Hans Peder Nielsen, født den 13.maj 1867 i Søstrup,
tømrer, hjulmand.
2. Johanne Marie Hansen født den 25.november 1859 i Holløse, hans kone.
3. Karen Pedersen født den 10.maj 1828 i Søndersted, enke,
hans mor.
11941 døde Hanne, og Hans Nielsen flyttede til "De gamles
hjem" i Sdr.Jemløse. Huset i Søstrup har siden været ejet og
beboet af familien Johannes Olsen, skomager i Søstrup. De
sidste mange år kun af enken Helga Olsen.

Nu af deres dattersøn Ole Søstrup Andersen. Juni 1986 J.P.
Om tømrer Hans Nielsen vil jeg gerne berette:
De gamle i sognet fortalte: Den dag hjulmandens Hans
Peder blev født, den 13.maj 1867, var det voldsom sne-
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storm. Sneen lå helt op over vinduer og tage. Naboerne
måtte bære jordemoderen det sidste stykke vej. Dagen efter,
da vejene skulle ryddes, var det blevet varmt, snekasterne
arbejdede i skjorteærmer, der var nogen, der havde hængt
jakker eller bluser fra sig på trægrene, til fyraften var sneen
smeltet så meget, at de ikke kunne nå dem.
Tømrer Hans Nielsen var også hjulmand, skatteopkræver,
forsikringsmand og røgmand.
I mange år kom folk, i og langt uden for Søstrup sogn, med
deres flæskesider, pølser og skinker for at få dem røget.
Hans Nielsen var en af sognets gode støtter, rolig og sikker
i al sin færd, han sagde eller gjorde ikke noget, som ikke var
velovervejet, det var såvel, når han byggede en gård (og han
byggede flere) som når han gik på jagt.
På sine gamle dage huskes han som den bygningskyndige
tilsynsmand med kirken, han var den, der organiserede
indsamlingen til restaureringen af kirken i 1930.
En af de sidste opgaver Hans Nielsen havde, var at hjælpe
sognerådsformand Niels Christoffersen i Borup, ved over
tagelsen af hvervet, at tyde og forstå den forrige, pludseligt
afdøde sognerådsformand Henrik Nielsens skriftlige sa
ger. Hans Nielsen var som skatteopkræver vant til at tyde
Henrik Nielsens skrevne lister. (Henrik Nielsen havde for
vane at skrive ulæseligt).

de som formand og regnskabsfører i brugsforeningen i
Søstrup. Det drejede sig nu om kommunens mange forskel
lige anliggender. Hans Nielsen cyklede dagligt til Borup i
flere måneder, og han magtede opgaven.
Sasserup den 17.9.1983
Johs.Pedersen.
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Sdr. Jemløse-Søstrup sogneråd. 1949.

Søstrup sogn i nyere
tid
Landsbyerne har forandret sig utroligt meget i løbet af dette
århundrede, Søstrup dog mest.
Tingtved
I Tingtved har vi fået en tømrer i stedet for en smed,
smedien nedlagt, en tid var der autolakken, nu kun bebo
else.
I Tingtved producerer man svin, køer er afskaffet.

Springstrup
Springstrup er indlemmet i Holbæk og næsten opslugt af
en stor fabrik, der eksporterer til flere verdensdele.
Forhen var der foruden de små landbrug kun en skrædder,
han døde i 1940.
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Borup
Den vestre ende af Borup er også blevet fabrikskvarter.
En meget virksom, energisk mand, Oluf Jensen, begyndte
i det ganske små efter fyraften og sluttede med en stor
fabrik.
Landbrugene i Borup har holdt sig, dog kun to har køer.
Sasserup
I det vestlige Sasserup lå udflytterhuse med lidt jord, der
boede en skrædder, en skomager og en mand der kunne sno
halmbånd og reb. I Sasserup Enghave træskomanden Ras
mus, kurvemager Jens Andersen og Sophie der strikkede.
Hermand Væver boede ved vejen og slagter Adolfsen ved
gadekæret. Sasserup bestod nærmest af små og større land
brug, nu er der særdeles mange ejendomme med tomme
bygninger.
Der er forsøgt med værksteder enkelte steder, men stort set
er landbrugsproduktionen samlet på enkelte ejendomme.

Søstrup
Kirken uforandret smuk og velholdt. Kirkegården udvidet,
der er reduceret til automatisk ringning. Graveren uden
sogns.
Forsamlingshus, missionshus, brugsforening, mejeri, gart
neri, købmandshandel, musikforsyning, andelsfryseri,
tømrerværksteder, røgeri nedlagt.
Sadelmager og skomager er afgået ved døden, ligesom
maleren.
Telefondamer afskaffet. Centralen fuldautomatisk, biblio
teket nedlagt og skolen er der ikke mere, kim bygningerne,
men smeden har vi, og nu er der en damefrisør, det har vi
aldrig haft før.
Samtidig med at jeg skriver dette erfarer jeg, at denne også
har standset sin virksomhed.
Flere af de andelsforeninger, der har betydet så meget for
sognet, samt skole og forsamlingshus er omtalt og beskre
vet i forbindelse med det matr.nr. de er placeret på, men her
i slutningen af afsnittet om Søstrup sogn og by er beskrevet
en fortsættelse og afslutningen på disse fælles foretagen
der, der har betydet så meget i en lang og frugtbar tid.
Navnlig mejeri og brugsforening optræder i to afsnit.
J.P.
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Søstrup Forsamlingshus
Til overtagelse af Søstrup Friskoles bygninger og grund
matr.nr. 8 i, Søstrup til forsamlingshus blev den 28.februar
1924 afholdt møde på mejeriet.
"Interessentselskabet Søstrup Forsamlingshus" blev dan
net med Niels Christoffersen, Borup som formand. Be
styrelsen bestod der foruden af følgende: Arbejdsm.Axel
Andreasen,Borup, gmd. Peder Hansen, Sasserup, (kasse
rer) bmd. Chr.Hansen, Sasserup og gmd. Lars Peder Jen
sen, Holløse.
Til revisorer valgtes:
Mejeribestyrer AJensen, Søstrup og sognefoged Chr.Jensen, Sasserup.
Selskabets vedtægter bestod af 10 paragraffer. På skriften i
forhandlingsprotokollen kan det ses, at det er Niels Chri
stoffersen, der har ført pennen.
Paragraf 5 lyder: "I ejendommen er udskænkning og nydel
se af spirituøse drikke ved alle møder og sammenkomster
forbudt. Ejendommen kan dog med bestyrelsens samtykke
udlejes til private festligheder, således at der serveres efter
behag".
Mødet den 28.februar 1924 slutter med at bestyrelsen be
myndiges til at købe matr.nr .8 i, Søstrup for 1750 kr.
Der blev nu tegnet andele og ved bestyrelsesmøde den
27.3.1924 blev det besluttet at opkræve halvdelen af det
tegnede beløb, at udleje lejlighed med have til tømrer Lars
Andersen midlertidigt for 15 kr. om måneden samt rengø
ring af salen. Lars Andersen blev bestilt til at udarbejde to
planer for tilbygning.
Der gik dog over et år før den tilbygning blev endelig ved
taget.
Omkring nytår 1926 kunne den tages i brug.

Formænd
Gdr.Niels Christoffersen, Borup var formand i 4 år.
Gdr.Jens RHansen, Tingtved var formand i 1 år.
Gdr.Valdemar Pedersen, Borup var formand i 8 år.
Gdr.Carl Christiansen, Søstrup var formand i 14 år.
Bmd.Hans Peder Nielsen, Sasserup var formand i 1 år.
Gdr.Emst Jensen,"Søstrupgården" var formand i 10 år.
Bmd.Albert Jørgensen, Sasserup var formand i 3 år.
Bestyrer Tage Andersen, Borup var formand i 10 år.
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Værtsfolk eller lejere
Sigrid og Lars Andersen, Søstrup
Mary og Rasmus Rasmussen,
Allerup
Laura og Søren Pedersen,
Sdr.Jemløse
Helga og Johs.Olsen, Højby
Julie og Harry Rasmussen
Nora og Ole Andersen, Søstrup
Ellen og Lejf Nielsen, Søstrup
Hardy Olsen
Irma og Kirstein Nielsen
Lejer Niels Henrik Sørensen,Jerslev

ansat den 27.3.1924

ansat den 1.3.1927
ansat den 1.5.1931
ansat den 20.3.1938
ansat den .9.1940
ansat den 21.5.1947
ansat den 1.10.1959
ansat den 5.10.1965
ansat den 1.12.1969
ansat den 15.2.1975

Det var konerne der bar dagens byrder med rengøring og
aftenens, med servering, og de udfyldte deres plads som
værtinder på bedste måde.
Forsamlingshusets anvendelse
Lærer Peder Pedersen havde startet en foredragsforening
som naturligt benyttede huset. Lærerinde frk. A.Juuls sang
kor øvede i skolen, men holdt sine sangfester og koncerter
i forsamlingshuset. Huset var altid til rådighed for præster
ne P.H.Petersen og Gadegaard Pedersen, når og hvis de
ville mødes med unge eller ældre.
Ungdoms- og gymnastikforeningen, der var een forening,
var vel nok den, der benyttede huset mest. Juletræsfest
4.juledag, foredrag, oplæsning, gymnastik og folkedans
samt fælleslæsning. De aftner med foredrag eller oplæs
ning sluttede med sanglege til kl. 10.00. Bal, to til tre gange
om året. Også skolens juletræsfest var her i forsamlingshu
set.
Kommunen lejede i nogle år salen til skolebørnenes gym
nastik og benyttede forsamlingshuset til valglokale. Me
nighedsrådet havde prøvevalg i skolen, med efterfølgende
kaffe i forsamlingshuset. Alle de forskellige andelsforenin
ger i sognet holdt deres møder og generalforsamlinger i
forsamlingshuset.
Som årene gik blev foredragsforeningens møder overtaget
af forsamlingshuset selv. Efter krigens slutning var det
gymnastikken, der var mest interesse for blandt de unge.
De forskellige politiske partier brugte også huset til sam
lingssted. Landboforeningen og husmandsforeningen,
grænseforeningen samt biblioteksforeningen holdt møder
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her. Forsamlingshuset blev ofte brugt til mindehøjtidelig
hed efter begravelser, men også til private fester.
Husmandsforeningen havde fra 1938 en aftale om årlig leje
for deres møder i forsamlingshuset, det blev i 1941 udvidet
til også at dække en landbrugsfaglig ungdomsskole om
eftermiddagen i arbejdstiden. Axel Frederiksen, Spring
strup for husmandsforeningen og Johs.Pedersen, Sasserup
for landboforeningen delte området og henvendte sig alle
vegne, hvor der var landbrugsmedhjælpere for at tegne
deltagere til en eftermiddagsskole med vore dygtige kon
sulenter som lærere, og det lykkedes at starte skolen. Vin
teren 1940 - 41 og vinteren 1941 - 42 var så kolde, at det
næsten ikke var til at få ordentlig varme i den lille sal i
Søstrup. Den landbrugsfaglige ungdomsskole blev derfor
flyttet til "Vommevad" de følgende år.
Da mødevirksomheden efter krigen stagnerede, indbød jeg
sognets kulturelle, politiske og landbrugsfaglige for
eninger til et møde for i fællesskab at genskabe en møde
virksomhed. Det lykkedes, det kom til at hedde "Søstrup
Samvirke". Hver forening, som ønskede det, fik en af
sæsonens mødedage anvist, hvor man selv skulle skaffe
taler og stå for økonomien og hvor vi i fællesskab var med
til at fylde salen.
Omkring 1960 var interessen for disse møder aftaget så de
ophørte, i Vommevad var ideen om Samvirke taget op.
A/S Vommevad, gymnastikforeningen, unge hjem, og
husholdningsforeningen samledes om møder.
11955 blev der indviet gymnastiksal, skolekøkken og sløjd
lokale i Søstrup skole. Gymnastikken m.m. flyttede til de
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nye gode forhold og forsamlingshuset sygnede hen. Det
der til sidst bragte I/S Søstrup Forsamlingshus's endelige
afvikling, var de store krav der på daværende tidspunkt af
tilsynsmyndighederne blev stillet til køkken og toiletfor
hold.
Der havde i mange år været god brug for Søstrup for
samlingshus, nu var forholdene blevet anderledes og af
slutningen var rykket nær.
Sidste generalforsamling blev holdt den 25.11.1976 i
"Vommevad". Det blev enstemmigt endeligt vedtaget at
ophæve I/S Søstrup Forsamlingshus. Desuden blev det,
som tidligere foreslået, vedtaget at overdrage A/S
Vommevad Forsamlingshus Interessentselskabets aktiver.
Underskrevet: Genefke, Josvald Nielsen, Tage Andersen,
Vagn Davidsen.
Dags dato har I/S SøstrupForsamlingshus afleveret tilA/S
Vommevad Forsamlingshus: 3 pantebreve med et samlet
pålydende af 65.668 kr. samt en bankbog på 17.344,93 kr.
Vommevad den 30.3.1977.
For ovenstående kvitteres. Bestyrelsen for A/S Vommevad
Forsamlingshus: Johs. Johannesen, Niels Henrik Larsen,
Svend Christensen, Grethe Pedersen, Erling Hansen, Ellen
Nielsen, Jens Peder Nielsen.

Søstrup Missionshus
Indviet den 3.oktober 1903 ved sognepræst Mathiesen,

På en noget snæver plads midt i byen overfor gadekæret
blev i 1903 bygget et hus med navnet "Ebeneser" i buen
over indgangsdøren. Indre Missions samlingssted.
Man kan godt sige huset er bygget på et bredt grundlag,
idet stedet her fra gammel tid var meget tæt bebygget. Den
gamle smedie, den første skole, hjulmandens gårdsplads
og en bondes indgang til sin mark er indblandet. I skøde af
18.oktober 1904 fra Baroniet Løvenborg til Niels Peder
Abrahamsen står:"Matr.nr.8c angår også 10c med flere".
Denne mand var kurvebinder og beboede matr.nr.13
Søstrup Elle. Den 13.juni 1906 overgik skødet fra Niels
Peder Abrahamsen til Niels Peder Hansen, matr.nr.ll
Søstrup Elle.
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Grunden betaltes med 501,04 kr. Udgifterne til grund,
håndværkere, inventar, omgivelsernes planering samt
opsætning af stakit beløb sig til: 4.807,46 kr.
En foræring på
2.100 kr.
Lån i kreditkassen
2.000 kr.
4.807,46 kr.
Andet bidrag
193 kr.
4.293.00 kr.
Beløb til rådighed
4.293 kr.
514,46 kr.

Restbeløbet 514,46 kr. ydede Hans Mejnertsen, Sasserup
som lån. Sidste afdrag til Hans Mejnertsen betalt den
17.februar 1917.
Ved et møde, hvor et missionshus kom på tale, havde Hans
Mejnertsen sagt:"Vent bare til jeg vinder den store gevinst
i lotteriet, så skal vi bygge et missionshus". To år efter vandt
Hans Mejnertsen knapt 40.000 kr. i lotteriet, så det er
åbenbart ham der kom med de 2.100 kr.
65 år efter missionshuset blev indviet, var der i Søstrup
indbudt til fest, den da 85 årige fabrikant Valdemar Olsen
talte. Han var vokset op på "Hulebækgaarden" i Sasserup,
en tid været forpagter på "Rosinbjerggaard" og igennem
alle årene siden fulgt arbejdet omkring Søstrup mis
sionshus. Valdemar Olsen fortæller om tiden der lå
forud:"Den uhyggelige lungetuberkulose, der i slutningen
/
medførte en åndelig vækkelse ikke mindst blandt de
unge".
Jeg har fra Kristen Hansen, der tjente i Imgtved, hørt om
skomagerens søster Kirsten, der døde af den sygdom,
hvordan hun, trods sin viden om en snarlig død, kunne
være glad og bringe sin glæde og tro til den kreds af unge,
der flokkedes om hende. (J.P.)
I nogle år før missionshuset blev bygget, var der en kone
der holdt søndagsskole for en lille flok børn. Konen hed
Kirsten, hun var født den 23. december 1833 i Vented,
hendes mand hed Peder Madsen, han var tækkemand, de
boede i matr.nr.8f. Huset der hører til Søstrup men ligger
nord for Borupvejen, ved åen. En skrædder fra Tølløse kom
vandrende til Søstrup Elle hver søndag for på sin måde at
forkynde evangeliet. Da missionshuset blev bygget flyt
tede søndagsskolen her til.
I det arbejde missionshuset har været rammen om, har
børnene haft en stpr plads. Søndagsskole med udflugter og
juletræsfest, somme tider i samarbejde med sognepræsten
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f.eks. Moltke og Gadegaard, til andre tider i mindre grad
f.eks. Petersen.
Missionsfolkene i Søstrup har været meget selvstændige.
Formænd for "Indre Missions Samfund", Søstrup
Niels Peder Abrahamsen, Søstrup Elle, Niels Hansen,
Søstrup Elle, Oluf Nielsen, Søstrup, Jens Larsen, Sasserup,
Valdemar Hansen, Borup og Harald Olsen, Sasserup.
En lang række personer har en tid været i bestyrelsen:
Niels Nielsen, Sasserup, Frederik Mortensen, Borup, Mads
Larsen, Borup, Valdemar Olsen, Holløse, Petrea Hansen,
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Søstrup, Peder Johansen, Sasserup, Alfred Pedersen, Sasse
rup, Chr.S.Nielsen, Sasserup, Carl Jensen, Holløse, Carl
Larsen, Sasserup, Lars Peder Hansen, Tingtved, Sophie
Johansen, Sasserup, Ejner Christensen, Springstrup, Anna
Christensen, Tingtved, Hans Hansen, Tingtved, Anna Jen
sen, Holløse, Jens Chr.Andersen, Tingtved, Helga Johan
sen, Sasserup, Verner Andersen, Søstrup Elle, Ejgil Peder
sen, Tingtved, Ingrid Grønbæk, Holløse, Helmer Teilmann,
Gammelbro.
Blandt de her ovennævnte, har en del virket ved søn
dagsskolen, en enkelt ikke før nævnt, Gunner Sørensen,
Sasserup var meget trofast i det arbejde for og med børnene
i de senere mange år.
År 1952 den 31 .oktober besluttedes at overdrage Søstrup
missionshus til "Kirkelig Forening for Indre Mission i
Danmark".
Underskrevet: Oluf Nielsen, Valdemar Hansen, Jens Lar
sen, Anna Jensen og Hans Hansen.
Søstrup missionshus solgt den l.juli 1986. Samfundets kas
sebeholdning eller formue på 6.796,14 kr. skænket til Nr.
Jemløse missionshus.
Harald Olsen, formand.

Andelsforeninger i Søstrup,
forretninger og værksteder
Søstrup og Omegns Foderstofforening
Af foreningens første vedtægt ser jeg, at stiftende gene
ralforsamling er holdt den 4.september 1917. Foder
stofforeningen stiftes som lokalforening under:"Øemes
Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer".
Varerne skal betales senest 30 dage efter udlevering.
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige, men bestyrelsen
har ret til at tilbageholde det skyldige beløb af skyldnerens
mejeriafregning. Da det kunne knibe med at få pengene ind
så hurtigt, blev oprettet en kassekredit, så formanden
kunne overholde tiderne over for hovedforeningen. En
sådan kredit hvilede på det solidariske ansvar.
Hvert bestyrelsesmedlem havde sit område, hvor han skul
le indhente bestilling på månedens forbrug. Bestillingen
blev over formanden indsendt til hovedkontoret og varer
ne kom i banevogn til Regstrup station, hvor formanden
udleverede.
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Den første formand var Niels Andersen, Tingtved, men da
der ikke er noget skriftligt før forhandlingsprotokollen
tages i brug den 19.november 1920, må det stå efter min
hukommelse.
Den 19.november blev Niels Peder Nielsen, Borup, for
mand. Allerede den 29.juli valgtes Christian Christensen,
dengang "Lyskrogen" til formand. Han havde været smed
i Søstrup og snart efter købte han gård matr.nr. 1 Søstrup og
blev derefter jævnligt benævnt "Gårdsmeden". Chr. Chri
stensen var formand i 23 år.
Efter en tid med udlevering i Regstrup, blev der kontor og
lager i Holbæk, hvor medlemmerne selv kunne hente eller
få tilkørt varerne ved fælles vognmand.
Under krigen havde Chr.Christensen etableret statslager i
sin hjelm, det var for egen regning og risiko, men foder
stofforeningens medlemmer kunne levere deres afleve
ringskom her, det sparede fragt.
2O.marts 1944 valgtes gmd. Hermann Christiansen, Sas
serup til formand. 18.juni 1947 blev det bmd. Hans P.
Nielsen, Sasserup. 19.december 1952 blev det gmd. Thomas
Olsen, Holløse. 23.marts 1961 blev det gmd.Ejner Oster
gaard, Holløse. 18.juli 1966 blev det gmd.Vagn Pedersen,
Søstrup. Den sidste formand blev gdr.Thorkild Olsen,
Holløse, han blev valgt den 18.juni 1967.
Den 2O.august 1974 blev holdt ekstraordinær generalfor
samling med nedlæggelse af foreningen på dagsordenen.
Formanden kunne meddele at udlevering af varer fra lage
ret i Holbæk ville ophøre pr. 1.november 1974.
Nedlæggelsen blev vedtaget og bestyrelsen valgt til likvi
dationsudvalg.
Protokolfører Johs.Pedersen, Søstrup
Forhandlingsleder Johs.Pedersen, Sasserup.
Tirsdag den 29.april 1975 afsluttende generalforsamling.
Likvidationsbeløb udbetalt eller sendt pr. post ved for
retningsfører N.J.Dam.
Torsdag den 11.marts 1976, rest på 266,12 kr. skænket til
Lokalhistorisk Forening i Jemløse.
Thorkild Olsen, Holløse, Hans Pedersen, Søstrup, Johs.
Pedersen, Søstrup, Ejgil Pedersen, Tingtved.

Søstrup Sogns Lokal Gødningsforening
Stiftende generalforsamling i Søstrup den 3.april 1916.
Den første bestyrelse blev:
Hans L. Larsen, Sasserup (formand), Peder Jensen, Sas197

serup, Hans Peder Hansen, Sasserup, Niels Christoffersen
og Valdemar Pedersen, Borup.
TU revisorer valgtes Hans Mejnertsen, Sasserup og Hans
Jensen, Søstrup.
I de første mange år blev varerne udleveret fra et lager på
den gamle havn, bygningen var af D.L.G. stod der på
gavlen. Det var Kryger fra Tuse Næs, der var bestyrer og
Vesti Christiansen fra Nørup var forvalter.
Senere blev opført et stort lager ved den nye havn.
Formændene skiftede med årene i følgende række.
Frederik Pedersen, Sasserup.
1923 den 22.april
Christoffer Christoffersen, Borup
1925 den 3O.marts
1928 den 17.februar Axel Christiansen, Sasserup.
1932 den 27.februar Kristian Hansen, Søstrup
Svend Andersen, Tingtved
1950 den 8.marts
1954 den 27.februar Carl Christiansen, Søstrup
Verner Knudsen, Sasserup
1955 den 17.marts
Gunner Sørensen, Sasserup
1960 den 4.marts
Johs.Pedersen, Søstrup
1964 den 27.april
Jens Peder Nielsen, Holløse
1968

Den 4.marts 1969 standsede al salg af gødning over for
eningen. Ekstraordinær generalforsamling afholdt den
24.april 1969, hvor det vedtoges at nedlægge Søstrup Gød
ningsforening. Foreningens formue fordeltes i forhold til
de sidste 5 års kronekøb.
Forhandlingsleder Johannes Pedersen, Sasserup.

Søstrup Andelsmejeri
Mange gode, men ind imellem vanskelige år fulgte, tildels
vanskelige på grund af krigen, brændsel, transport og ra
tionering.
Udryddelse af kvægsygdomme fortsatte. Resultatet
efterhånden så godt, at vi kunne afsætte en stor part af
mælken fra dyrlægekontrollerede besætninger direkte til
Københavns forsyning til en forholdsvis god betaling.
Der kom nu en tid, hvor mange satte besætningen ud og tog
arbejde i andet erhverv. Efterhånden fik mejeriet karakter af
en samlecentral, fordi det bedst kunne betale sig at sælge
mælken frem for at lave smør af den. Trods mejeribesty
rerens anstrengelser for et godt udbytte, var der en del af de
største leverandører, der mente, at der var for lille pro
duktion at fordele driftudgifteme på.
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11965 ved årets begyndelse var indkommet en væsentlig
udmeldelse og den 5.12.1966 ved 2 .behandling blev ved
taget et forslag om standsning af mejeriet og ophævelse af
Andelsselskabet. 20 andelshavere var mødt til general
forsamlingen og 20 stemte for standsning.
Ved likvidationens sidste møde som en afsluttende gene
ralforsamling, hvor likvidationens regnskab var til be
handling, stemte 16 for regnskabet, 8 stemte imod.
Denne generalforsamling blev holdt i Søstrup forsam
lingshus, den 21. oktober 1968 kl. 20.15.
Hermed er Søstrup Andelsmejeri opløst.
Forhandlingsleder: Axel Frederiksen
Likvidationsudvalg: Verner Knudsen, Poul Eriksen, Emst
Jensen og Axel Frederiksen.
Efter nedlæggelsen blev bygningerne i få år brugt i forbindelse med underleverancer til
sldbsindustrien. 1971.

Søstrup Brugsforening
1.oktober 1960 tiltrådte Helge Olsen som uddeler, han var
kommis i Mørkøv Brugsforening, da han, sammen med
tyve andre, søgte stillingen. Der skete med den unge udde
ler stor forandring i Brugsen, flere varegrupper blev taget
med. Omsætningen steg væsentligt, men det gjorde de
udestående kronebeløb hos medlemmerne også.
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Brugsforeningen 1971 - lige efter nedlæggelsen.

Ved en generalforsamling den 6.december 1966 blev for
første gang i foreningens historie valgt en kvinde i bestyrel
sen. Eftersom det nu i over 80 år væsentligst er varer til
husholdningen, der er forhandlet, kan det nok undre, når
man kommer til at tænke over det. Det var Eva Nielsen, Sas
serup, der blev valgt, him havde for øvrigt i en periode stået
bag disken i Søstrup brugs.
Uddeler Helge Olsen ønskede at fratræde pr. 1.maj 1967.
Foreningen søgte og fik 5 ansøgere til stillingen, FDB sorte
rede to fra. (Selvstændigheden er for nedadgående). Af de
tre sidste blev Kaj Pedersen, Våbensted foretrukket og
ansat pr. l.maj 1967 og samtidig blev indført kontant beta
ling. Naboskabet med Holbæk begyndte at gøre sig gæl
dende på vareomsætningen. Uddeleren fik ny stilling og
ønskede at fratræde pr. 1.oktober 1970.
I stedet for at søge ny uddeler, var der fra nogle medlemmer
ønske om sammenlægning med Nr.Jemløse Brugsforen
ing. Medlemmerne fik lejlighed til at tage stilling.
1. afstemning gav 16 stemmer for og 15 imod + 1 blank.
2. afstemning gav 22 stemmer for og 13 imod + 3 blanke.
Forhandlinger med Nr.Jemløse blev indledt, beslutning
om overdragelse blev taget. Søndag den 17.september 1970
foretoges optælling af varelager og udestående fordringer
samt øvrige værdier.
Repræsentanter for Nr.Jemløse Brugsforening samt revi
sionschef Johansen, Vordingborg deltog i denne sidste
opgørelse.
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I henhold til trufne generalforsamlingsbeslutninger i såvel
Søstrup som NrJernløse Brugsforening, overtog Nr. Jemlø
se Brugsforening herefter samtlige aktiver og passiver samt
forpligtigelser af enhver art, som måtte være påhvilende
Søstrup Brugsforening.
For Søstrup: Genefke (formand), Eva Nielsen, Anna Han
sen, Svend Pedersen, Vagn Davidsen.
For Nrjemløse: L.Stounberg (formand), V.Iversen (udde
ler).

Gartneri
Gartneri blev skabt, da gartner Carl Jensen den 2O.maj 1922
fik skøde på matr.nr.10b (huset bag kirken) og derefter
købte Skolelodden. Der havde i flere perioder været lidt
gartneri på matr.nr.13, hvor der nu er planteskole, men nu
kom der et med drivhuse til byen. Gartner Carl Jensen
døde i 1935 og virksomheden sygnede hen med tre års
skiftende ejerforhold.
Da gartner Axel Larsen derefter blev ejer og bruger, blom
strede det op igen. Gartner Larsen blev hurtigt en kendt
skikkelse på egnen og i Holbæk, hvor hans torvevogn med
den hvide hest var kendt af næsten alle. Efter mange gode
år i Søstrup flyttede Ella og Axel Larsen til Sorø. Som for
mand for folkedanserforeningen var de meget virksomme.
Gartneriet blev solgt til gartner Ejner Hedegaard Pedersen,
der drev det videre til 1966.
Gartneriet 1971 - gartneren holdt op 1968.
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Sasserupoej - købmandsforretningen, mens den endnu fungerede. 1971.

Brødudsalg og Købmandsforretning
Da brødkusk fra Sdr.Jemløse bageri, Viggo A.Hansen, i
1931 byggede hus på en parcel af Skolelodden, blev indret
tet butik til brødudsalg.
Huset skiftede ejer (Asta Jørgensen, Knud Olsen rn.fl.), der
blev indrettet en afdeling for købmandsvarer. Købmand
KSvendsen kom til Søstrup i 1963, han udvidede butikken
da Brugsen lukkede, og kørte varetur til kunderne.
Købmand Svendsen lukkede på grund af svigtende hel
bred, 26.september 1976 kl.12.00. Der kom ingen ny køb
mand.

Tømrerværksted
Tømrer Lars Andersen havde som ung arbejdet for tømrer
Peder Christiansen, Søstrup Elle. 11924, da Peder Christi
ansen købte jord i Søstrup og byggede gård til sig selv,
overdrog han forretningen til Lars Andersen, som dengang
havde boet nogle år i Korsør. Lars og Sigrid blev værtsfolk
i forsamlingshuset, hvor de boede, medens Lars først byg
gede værkstedet siden beboelse ved vejen til Holløse. Han
nedlagde sin forretning i 1961.
Tømrer og musiker Harry Rasmussen og hans kone Julie
var værtsfolk i forsamlingshuset i nogle år. Harry havde
elever. Sønnen, Børge og datteren, Grethe blev også så
dygtige til at spille.
Harry Rasmussen leverede morgenmusik, han spillede til
bal sammen med flere andre, men det han allerhelst ville
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var at spille til folkedans. Instruktør og indøver ved dilet
tant, var også hans lyst.
Familien flyttede i et nybygget hus på Kirkebakken, hvor
sønnen nu bor.
Søstrupvej 41-det tomme tømrerværksted. 1971.

Frysebox
På den tid hvor der næsten alle steder blev opført Andels
Frysebox, ca.1950, fik Søstrup også en sådan.
Hans Peder Nielsen var formand, det virkede helt efter
hensigten, men der kom efterhånden fryser i hjemmene og
Andelsboxen blev overflødig. Den var placeret lige overfor
Brugsen,
sidste medlemmer.
Hjulmand og tømrer Christen Nielsen startede i 1933 sin
hjulmands-og tømrerforretning fra et nybygget hus på
Skolelodden, det ligger på række med graverens og køb
mandens. Christen Nielsen aftrappede arbejdet omkring
1970, men han fortsatte som forsikringsmand.
Hjulmand og tømrer Hans Nielsen byggede sin sidste gård
i 1918, han fortsatte lidt endnu som hjulmand. Hans Niel
sen var skatteopkræver for kommunen og så havde han
røgeri i et dertil indrettet udhus, det fortsatte han med at
passe i mange år.
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Skomagerværksted og røgeri
Skomager Johannes Olsen og hustru Helga kom til Søstrup
i 1938. Først var de værtsfolk i forsamlingshuset så vidt jeg
husker også for en kort tid i missionshuset før de købte
hjulmanden Hans Nielsens hus og røgeri.
Hjulmandens værksted blev skomagerværksted, hvor det
var hyggeligt at sidde medens småreparationer blev foreta
get. På grund af Johannes Olsens humoristiske sans, var
der aldrig kedeligt i hans omgivelser.
Nu er værksted og røgeri forlængst lukket.

Skolen
I min omtale eller beretning om skolen og lærerfolk her i
Søstrup slutter jeg ved det dobbelte jubilæum, der blev
holdt i 1945.
Når jeg nu skriver om alle de forandringer, der er sket med
landsbyen Søstrup, må jeg nødvendigvis også omtale sko
len, lige som de før omtalte mange forskellige virksomhe
der.
Efter 1945 fortsatte skolen i mange år stadig med gode
dygtige lærerkræfter, jeg nævner bare to, lærer Lond og
lærer Andersen, der tillige gjorde et stort arbejde med at få
de store børn til at læse bøger, der er stadig unge mennesker,
der havde deres skolegang i Søstrup, der udtrykker deres
taknemlighed over lærer Andersens indsats.
Men skolen skulle "nødvendigvis" være større ligesom
kommunen. Børnene blev transporteret til andre skoler.
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Skolen blev lejet ud til "Andersvænge" med de lidt ander
ledes børn, de skulle jo også have et sted, det kunne nok
accepteres, men da biblioteket blev lukket og skolen blev
solgt til en virksomhed, hvis produktion af de allerfleste
landsbybeboere er uønsket og ligesom slet ikke hører hjem
me her, da følte vi at vor smukke skole med den ærværdige
dysse er mistet.

Sadelmagerværksted
Efter at have boet en kort tid i Nørup kom sadelmager
Rasmus Rasmussen til Søstrup i 1922.
Der har været smedie i forbindelse med det hus, (matr. nr.
10a) helt tilbage i 1700-tallet (18.11.1776). Den første smed
hed Niels Andersen, den 2. Søren Thomas Pedersen, den 3.
Niels Thomassen, den 4. Anders Olsen.
Her blev værksted, hvor Rasmus arbejdede i 50 år. Rasmus
bevarede i usædvanlig grad sin jyske dialekt. Der var så
hyggeligt og rart i sadelmagerens'værksted.
Telefoncentral
11912 blev installeret telefoncentral i det hus, der i 1741 blev
beboelse til den første skole i sognet.
Klokker og graver Peder Olsen havde fået skøde på huset
i 1911, nu blev han også centralbestyrer og familien passede
centralen på skift. I løbet af 1923 kom enke Kirstine Nielsen
til centralen (skøde på huset af 2O.december 1923) og døtre
ne Maren, Ingrid, Agnethe og Kirsten skiftedes til at være
hjemme og hjælpe med at passe omstillingsbordet.
Nørupvej 42 (matr.nr. 10a og 3b). 1971. Til venstre er den gamle smedie, senere
sadelmagerværksted, til højre den første telefoncentral, senere malerværksted.
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Søstrup nye central blev fuldautomatiseret 1970.1971.

Datteren Ingrid overtog centralen, giftede sig med Vagn
Overby, i 1935 skulle centralen udvides til flere abonnenter
og de byggede et nyt hus, der passede til formålet. 11945
solgte de huset til vognmand Carl Holger Larsen, hvis
hustru nu sørgede for pasning af centralen, der senere i 1970
blev fuldautomatisk i en bygning ved siden af.
I huset hvor den første skole og den første central havde
været, flyttede malermester Søren Pedersen og hustru
Laura ind, de havde været værtsfolk i forsamlingshuset i
nogle år. Søren var en dygtig maler, men fik kun 16 år mere
at virke i. Malere bliver ikke ret gamle. Der kom ingen
afløser til Søstrup.
Søstrupvej 58. Smedien 1971.
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En anden af Søstrups kendte mænd fiskehandler Emst
Sørensen, kørte en bestemt rute hver dag i ugen, søndag
undtagen, han forsynede hele omegnen med fisk gennem
40 år. Først fra to kasser på en stærk cykel, en tid kørte han
på motorcykel og i de sidste mange år fra en dertil indrettet
bil.
Nu er Rosa og Emst Sørensen flyttet til Regstrup.
Den smedie der i 1880 blev bygget på hjørnet overfor
skolen, ligger stadig på sin plads. Værkstedet er bygget om,
men beboelsen er den samme. Det er lige som et fast
holdepunkt i landsbyen, der ellers er så forandret. Og vi har
ikke kun smedie, vi har da også smeden. Vilhelm Pedersen
kom i 1949 og nu i 1987 er han fyldt 80 år og stadig lige
uundværlig.

Noget nyt i landsbyen har vi da også, en damefrisør, selvom
Inge Jensen nu har haft forretning på stedet i over 20 år,
betragter vi det som nyt.
Sasserup den 10.november 1987.
Johannes Pedersen.
Vilhelm Pedersen i smedien. 1981.
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Søstrup Sogn 1895

?

Matrikelgrænser 1895
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Navn

Adresse 1988

GI. beboer

Nyere beboer

Side

la

Ejlekærgaard

Søstrupvej 64

Gamle Thomas Olsen

Thomas Olsen d. yngre
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Gabriel Christensen

Th. Lange

Søstrupvej 49

Jens Peder Mortensen

Ejner Østergård

228

Højlystvej 8

Niels Peder Nielsen

Jørgen Marcussen

229

lb

lh

Højlyst

Vagn Davidsen

2

Holløsehuset

Højlystvej 13

Anders Jensen

Peder Nilsen Skovshoved
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Chr. Hansen

En beretning fra 1753, knyttet til matr.nr. 1
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Holløse by. Matrikelfortegnelse

Mair. nr.

Søstruppræsten og de tillagte
gårde fra Holløse
Landsbyen Holløse, hvoraf Søstrup sogn kun har een gård
og eet hus, når den øvrige del af landsbyen ellers hører til
Kvanløse sogn. Denne deling er besynderlig og jeg har
endnu ikke fundet noget skriftligt, der begrunder dette
forhold.
Jørgen Nielsen, Holløse mener at have læst et sted, at det
var på grund af Søstrup præstens vedholdende klage over
den jord i Søstrup sogn, der var grundlag for dennes
udkomme, at biskoppen til sidst havde efterkommet præ
stens ønske om mere og bedre jord til dette sogn.
To medfølgende skrivelser, udfærdiget af en senere sogne
præst i Sdr.Jemløse-Søstrup, giver også udtryk for præ
stens ihærdighed for at værne om sit udkomme.
Denne Holløse gårds mark var på et stort areal, men også af
en særlig god kvalitet. Efterfølgende afskrift af tinglysningsprotokollen vidner også om, at der har været rift om
denne mark.
Matr.nr.2 Holløse by, Søstrup sogn, ligger tæt på Sasserup,
er i Løvenborgs Fæsteprotokol benævnt som Holløse
Markhus nr. 1.
Klarskov Nielsen har i en beretning af stud.mag. Hanne
Valsø Vensild, om udskiftningen af Løvenborgs bønder
gods, fundet et afsnit om landsbyen Holløse, hvor det
hedder: En huslod blev udlagt af Søstrup kirkejord, nemlig
4 td.land.
N.B. Måske er det "Lyskrogen"? J.P.
Kopi af brev tilsendt hr.Lunn, Knabstrup,
Kirkens Patron 23.dec.1778, Søstrup
Pro Memoria
Overbevist om at min Paastand er velbegrundet og billig,
tager jeg mig den Frihed med nærværende at udbede mig
Deres Velædelhed som Kirkens og Præstens Patron, der
skal have Tilsyn med os ifølge Loven, forsvare og paatale
begges Juri.
I Holløse By er bygget to Huse af nye, Baronesse Løven
skjold tilhørende. Pladsen de indtager er nærmest Thomas
Olsens Gaard samme Sted som hører til Søstrup Sogn. Paa
begge Sider af Gaarden, hvor Husene staar, er bemeldte
Gaards Jorder. Paa den ene Side Gaardens Toft og ved den
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anden en Eng, Gaarden tilhørende, jeg haver derfor stedse
gjort mig den Tanke, at samme Huse og deres Beboere
skulle høre til Søstrup Sogn, siden de ligger nærmest den
Gaard og ligesom indesluttes af dens Jorde, sluttelig er de
bygget på samme Grund, som er tildelt denne Gaard. Men
Rygter siger, at begge Husene skal lægges hen til Qvandløse
Sogn, er det saa, kan jeg ej indse hvorfor hellere til Qvand
løse end til Søstrup, thi man anser Pladsen hvor Husene
ligger som almindelig Plads hele Byen tilhørende, saa dog
i mine Tanker da ej hele Byen hører til Qvandløse Sogn, det
ene Hus lægges til Søstrup Sogn som da og faar Part i
Alminding Pladsen.
Jeg tror, det er min Pligt, at tilmelde Deres Velædelhed
aldeles er min nærmeste Forsvar, disse mine Tanker i Haab
om ved Deres venlige Bistand og Hjælp hos Vedkommen
de.
Sagen kunne afgøres, saaledes at om ej begge saa dog et af
bemeldte Huse blev lagt til Søstrup Sogn, hvorved Qvand
løse Kirke og Gejstlighed ej i nogen Maade vil blive forar
met, da jeg vist tror, at en Paastand skulle drives yderligt
begge Husene lade henhøre til Søstrup Sogn. Jeg tvivler ej
paa at velædle Patron finder min Paastand billig, forsikrer
mig altsaa om, at De gør Deres bedste, at vi kan nyde Ret.
I hvilket Haab jeg haver den Ære at underskrive mig.
Deres ærbødige Tjener
J.Reingaard

1792 d. 9.Sept. tilskrevet Amtmanden Hr. Kammerherre
Baron Løvenskjold.
Underdanigst pro Memoria.
Da det efter min Overbevisning er en Pligt og skyldes ej
alene mig selv men mine Efterkommere i Embedet tillige,
beder jeg underdanigst, at det ej ugunstigst optages, at jeg
i Anledning af Udskiftningen i Søstrup giøre denne Erind
ring i Henseende til Jens Nielsens Slagters Hus, man siger
skal udflyttes fra Byens og Sognets Grund ind paa Holløse
By.
Skulle nu, som nogle ville mene, dette Hus lægges hen til
Qvandløse Sogn, taber Søstrup Sogn en af sine Beboere. At
bemelde Hus fremdeles bør høre til Søstrup Sogn, formo
der jeg er billigst af følgende Grunde.
1. Fordi det stadig haver hørt til Søstrup Sogn og er udflyt
tet herfra.
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2. Da Lars Thomsens Gaard i Holløse er den største af
Hartkorn og haver den meste Jord efter sin Skyld, skal den
formodentlig lægge mere Jord til bemelde Hus end de
andre Gaarde, om noget af Bøndernes Jorder bliver lagt til
Huset, og da denne Jord formodentlig vil komme til at yde
Hende til Qvandløse Sogn, maa dog Huspladsen Manden
bor paa med mere, kunne beregnes for det fra Lars Thom
sens Gaard tillagte.
3. Grund vil bedst kunne indses af vedlagte Kopi af Brev, jeg
skrev til Villards Lunn, da de 2 nye Huse blev byggede 1778
i Holløse. Jeg troede den Ud og tror endnu, at det ene i det
mindste af de Huse burde høre til Søstrup Sogn, da naar
Deres Højvelbaarenhed behøver at tage hele Situationen i
Øjesyn, vü bekende, at de begge er byggede paa den Grund,
som tilhører Ths Gaard. Jeg fik intet Svar paa mit Brev, men
Husene er lagt til Qvandløse Sogn, og kunde da ej gøre
andet end indføre Brevet i min Embedsbog, at Efterkom
merne kunde vide, jeg havde erindret om at tale min Pligt,
da det var Tid at tale.
Af disse Grunde synes jeg, Jens Slagters Hus i Søstrup,
skønt det er flyttet uden for Søstrup Sogns nye Led, efter
Billighed dog bør høre til Søstrup Sogn. Men underkaster
mine Tanker Deres Højvelbaarenheds Betragtning, den jeg
underdanigst forventer og for min Del vil være fornøjet
med.

Matr.nr. la Holløse by
Ejlekærgaard
11719, da der blev indført stempelafgift på fæstebrevene,
var det Rasmus Pedersen, der var fæster på gården.
Hvor lang tid før ved jeg ikke, men i 1724 hedder det:
Rasmus Pedersen, der sidst har beboet gården, formedelst
armod har måttet afstå den til en mand ved navn Laurs
Laursen. Fæstebrev er trykt til sidst under matr. nr. 1.
I det følgende er det afskrifter af kirkebog og fæstebog:
Dødsfald:
Året 1736 den 9.søndag efter Trinit. blev Laurs Laursens
hustru begravet.
Den 25.oktober 1741 blev gårdm. Laurs Laursen begravet.
11741 blev Thomas Olsen fæster efter Laurs Laursen, som
var fradød.
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Søstrupvej 64 (matr.nr. la). Ejlekærgaardfør 1915.

Mariæ Bebudelsesdag 1742 blev Thomas Olsen trolovet
med enken Karen Peitersdatter af Holløse.
Barnedåb:
Året 1743 den 3.søndag i fasten blev Karen, datter af Tho
mas Olsen i Holløse døbt. Rasmus Pedersens hustru af
Tostrup bar hende. Fadder: Rasmus Pedersen, Niels Ander
sen i Holløse, Benjamin Frantsen ibid, Christen Jensens
hustru ibid, og Anders Jørgensens hustru ligeledes Holløse.
Barnedåb:
Lars, Thomas Olsen gårdmands søn i Holløse by, blev døbt
den 4.marts 1753. Juliane Bolt, tjenende i Nr.Jemløse, bar
ham til dåben. Fadder: Rasmus Jensen i Sasserup, Jørgen
Jensen i Holløse, Mauritz Nielsen i Holløse, Lars Nielsens
hustru i Sasserup.
Trolovelse:
Jacob Andersen, enkemand og gårdmand i Brendholt, efter
forevist skifteseddel fra ridefogeden på "Birkholm"
hr.Varthoe, dateret 2.januar 1762, og pigen Karen Thomasdatter af Holløse blev trolovet den 4.januar 1762. Forlovermændene var: Anders Jensen smed i Regstrup og gmd.
Thomas Olsen i Holløse.
Dødsfald:
Mette Hansdatter, Iver Christensens enke, til huse hos sin
søn, Thomas Olsen, Holløse, døde 95 år gammel, blev
begravet 15.søndag efter Trinitatis, den 22.september 1762.
Gamle Mette Harisdatter var to gange gift, ægteskabet
varede i 34 år med den første mand, har ialt været gift i 68
år, (præsten tilføjer) som er rart.
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Søstrupvej 64 (matr.nr. la). 1990.

Trolovelse:
(Og Lars Thomsens overtagelse af fæstet på nr.l. Holløse).
Lars Thomsen, gmd. i Holløse og pigen Ingeborg Rasmus
datter fra Sasserup, blev trolovet søndag den 16.Trinit.
4.oktober 1778.Forlovermændene var: Thomas Olsen Hol
løse og Johan Pedersen, Sasserup (Ingeborgs stedfader).
Barnedåb:
Kirsten, Lars Thomsen gårdmands datter i Holløse blev
døbt den 6.juni 1779. Ole Thomsens hustru af Nr.Jemløse
bar hende til dåben. Fadder: Jacob Smed i Brændholt, Hans
Larsen i Holløse, Christen Pedersens og Peder Madsens
hustruer ibid.
Barnedåb:
Rasmus, Lars Thomsen gårdm. i Holløse og hustru Inge
borg Rasmusdatter deres søn, blev døbt i juli 1780. Jacob
Andersen fra Brændholdts hustru bar ham til dåben. Fad
der: Johan Pedersen og søn Jørgen af Sasserup, Ole Thom
sen af Nr.Jemløse, Hans Larsen af Holløse.
Barnedåb:
Thomas, søn af Lars Thomsen i Holløse og hustru Ingeborg
Rasmusdatter, (som blev begravet samme dag som sønnen
blev døbt den 9.oktober 1781). Karen Andersen Brændholt
bar ham til dåben. Fadder: Christen Jensen, Jens Pedersen,
Hans Jensen af Holløse, Johan Pedersen og Niels Christen
sens hustru af Sasserup.
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Begravelser:
Ingeborg Rasmusdatter, Lars Thomsens hustru af Holløse,
døde i barselsseng, blev begravet med lig prædiken den
9.oktober 1781,27 år og 8 måneder gammel.
Thomas, Lars Thomsens og Ingeborgs søn blev begravet
den 13.10.1781.
År 1783 den 17.august blev Karen Pedersdatter, Thomas
Olsens hustru begravet med ligtale, 77 år gammel.
Folketælling l.juli 1787
34 gift 2.gang
Lars Thomsen

bonde og
gårdbeboer
Ane Sørensdatter
23 gift l.gang
hans kone
Kirsten Larsdatter
9 børn af mandens 1.ægteskab
Rasmus Larsen
7 børn af mandens 1.ægteskab
Hans Frandsen
30
landsoldat,
tjenestekarl
Karen Mortensdatter 28
tjenestefolk
26
tjenestefolk
Karen Sørensdatter
15
tjenestefolk
Søren Rasmussen
Thomas Olsen
77 enkem., har ophold
hos sønnen.

Dødsfald: Thomas Olsen førhen gårdmand i Holløse, død
og begravet. Døde torsdagen den 14.marts 1799, blev be
gravet den 21.marts 1799,89 år gammel.
Folketælling l.februar 1801
48 gift 2.gang,
Lars Thomsen

Ane Sørensdatter
Kirsten Larsdatter
Rasmus Larsen
Jens Olsen
Marie Nielsdatter
Lars Christensen

38 gift l.gang
22 ugift
21 ugift
24 ugift
14 ugift
57 gift 2.gang

Johanne Andersdatter 53 gift l.gang

bonde og
gårdbeboer
hans kone
hans børn
hans børn
tjenestefolk
tjenestefolk
inderste,
tækkemand
parret er
tilflyttet
fra matr.nr.3
Sasserup
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Præstens beretning i kirkebogen:
Dødsfald 1807. Ane Sørensdatter, gaardmand Lars Thom
sens hustru i Holløse døde den 8.søndag efter Trinitatis den
19.juli af vattersot, lagt til sengs heraf.
Anledningen er hang til spirituøse drikke, var ellers i sig
selv en godmodig kone med temmelig oplysning efter sin
stand. Mistanke og deraf flydende ej god forstaaelse i æg
teskabet førte denne med flere uordner med sig i ægtepar
rets huslige forvaltning. Him blev begravet den 24.juli, en
fredag med ligtale af 7 rigsdaler. Var omtrent 44 aar gam
mel.

Dødsfald: Lars Thomsen, gårdm. i Holløse, døde lørdagen
den 3O.marts 1811, efter nogle ugers sygdom af brystsyge,
blev begravet fredag den 5.april 1811,58 år og nogle uger
gammel.
Efter dette dødsfald skete stor forandring på gården. Dat
teren Kirsten giftede sig 2.6.1811 med Christen Pedersen,
som blev fæster af gården. Sønnen Rasmus giftede sig med
Maren Hansdatter og de blev på gården som indsidderfolk.
Om Maren Hansdatter ved jeg foreløbig kun, at hun er født
i Kvandløse sogn i 1789.
Christen Pedersen er født i 1782, Nr.Vallenderød, søn af
Peder Gabrielsen, født 1759 i Tølløse og hustru Dorthe
Christensen, født 1746.
Christen Pedersens farfar: Gabriel Christensen, født 1704 i
Nyrup ved Uggerløse, gift med Maren Andersdatter, født
1714.
Kirsten Larsdatter, gift med Christen Pedersen blev kun 40
år gammel, him døde og blev begravet den 28.marts 1819.
Bryllup: Enkem.Chr.Pedersen giftede sig 2.gang den
3.7.1819 med pigen Anna Andersdatter fra Tudse. Anna var
datter af smed Anders Clausen, Tudse, på tiden mejerske
på Løvenborg.
Præstens folketælling af 1822
Gårdmand Christen Pedersen
Hustru Ane Andersdatter
Datter Maren Kirstine
Christensdatter
Pige Dorthea Nielsdatter
Karl Jørgen Jensen
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41 år
27 år
1. år f. 13.12.21
16 år
26 år

Indsidder Rasmus Larsen
Hustru Maren Hansdatter
Søn Lars Rasmussen
Søn Hans Rasmussen

42 år
33 år
10 år
3/4 år

Barnedåb:
Gabriel Christensen, født og døbt den 14.september 1824.
Holdt under dåben af indsidder Rasmus Larsens kone.
Fadder: Husmand Jens Pedersen, Hans Hansen og hustru.
Anna Dorthe Christensen f.den 2o.november 1826. Hjemmedøbt den 22.november, holdt under dåben af indsidder
Rasmus Larsens kone, Holløse. I kirken holdt af pigen
Mette Kathrine Clausdatter af Holløse. Fadder: Gmd. Ole
Christensen, Hans Hansen, Jørgen Olsen, og Niels Morten
sen med hustru, alle af Holløse.
Ellen Christensen, født 4.maj 1833. Døbt i kirken den 23.juni
1833, holdt over dåben af pigen Karen Jensdatter af Hol
bæk. Fadder: Gmd. Ole Christensen, gmd. Jacob Larsen,
husm. Lars Knudsen og indsidder Hermann Clausen, alle
af Holløse.

Indsidder Rasmus Larsen, som er født på gården og hidtil
har boet her, er nu med sin kone Maren Hansdatter, den
yngste søn Hans og en plejesøn Niels Larsen flyttet til
"Holløsehuset", den ældste søn Lars er blevet som karl,
men senere afgået til Uggerløse i oktober 1838.

Folketælling 1845
Christen Pedersen
Anna Andersdatter
Maren Kirstine
Christensdatter
Gabriel Christensen
Anna Dorthe
Christensdatter
Ellen Christens
datter
Niels Wenzelsen
Johan Hansen

64 Tølløse
50 Tudse
24 Søstrup
21 Søstrup

gårdmand
hans 2.kone

overtager
fæstet i 1855

19 Søstrup
12 Søstrup
27 Søndersted
17 Sdr.Jemløse

tjenestefolk
tjenestefolk
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Bryllup: Den 4.juli 1848, bryllup for pigen Maren Kirstine
Christensen, Holløse (26 1/2 år) og ungkarl Ole Pedersen
"Buskbjerggård" Sasserup (25 1/2 år). (Senere folke
tingsmand). Forlovere: Gmd. Peder Olsen, Sasserup, Gmd.
Christen Pedersen, Holløse.
24.januar 1852 døde Anna Andersdatter, gmd Chr. Peder
sens kone, Holløse, 57 år gammel.
Bryllup: Den 2.oktober 1855, bryllup for pigen Anna Dorthe
Christensen, Holløse (28 år) og ungkarl gårdmand Jens
Diderik Hansen, Maarsø (25 år). Forlovere: Husmand
Christen Hansen, Borup, gårdmand Ole Pedersen, Sasse
rup
Folketælling 1855
Gabriel Christensen
Christen Pedersen
Anne Dorthe
Christensen
Ellen Christensen
Stine Andersen
Niels Hansen
Jens Larsen
Anders Christian
Niels Lauritsen
Christiane

31 Søstrup
74 Tølløse
29
22
57
37
20
17
25
21

Søstrup
Søstrup
Tølløse
Sdr.Jemløse
Nr.Jemløse
Søstrup
Søndersted
København

Dødsfald: Enkemand Christen Pedersen, Holløse, døde
den 27.juni 1855.
Gabriel Christensen har overtaget fæstet på gården.
Han giftede sig første gang med Ane Kirstine Christensensdatter af Holløse, født i 1837, død 18.1.1859. Ane Kirstine og
Gabriel Christensen fik 2 børn.
En søn: Christen Peder Christensen, født 4.9.1856
En datter: Ane Marie Hansine Christensen, født 12.11.1858

Dødsfald: Gabriel Christensens hustru Ane Kirstine Chri
stensen, Holløse døde den 18.1.1859.
Bryllup: Den 9.marts 1860 blev enkem. Gabriel Christen
sen, Holløse, 35 år gift med pigen Karen Sophie Larsen,
Sasserup, 19 år. Datter af gårdm. Lars Peder Jensen, Sasse
rup.
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Bryllup: Året I860, den 27.11. blev ungkarl, gårdmand
Christen Sørensen, Søstrup (matr.nr.8) 22 år viet til Christen
Pedersens tredie datter pigen Ellen Christensen fra Hollø
se, 27 år.
Folketælling 1870
Gabriel Christensen

Karen Sophie Larsen
Christen Peder
Christensen
Hans Christensen
Ane Kirstine
Christensen
Maren Kirstine
Christensen
Oline Christine
Christensen
Jens Rasmussen
Ellen Kirstine Hansen
Ane Kirstine Jensen
MarenKirstine Larsen
Folketælling 1880
Gabriel Christensen

45 Søstrup

30 Søstrup

husfader,
jordbruger
husmoder

13 Søstrup
8 Søstrup

deres barn
deres barn

5 Søstrup

deres barn

4 Søstrup

deres barn

1 Søstrup
21 Merløse
19 Søstrup
28 Merløse
16 Sdr.Jemløse

deres barn
tjenestefolk
tjenestefolk
tjenestefolk

55 Søstrup

husfader,
gårdmand
hans hustru
deres barn
deres barn

Karen Sophie Larsen 39 Søstrup
AneMarie Christensen21 Søstrup
Hans Christensen
18 Søstrup
Ane Kirstine
Christensen
15 Søstrup
Maren Kirstine
Christensen
13 Søstrup
11 Søstrup
Oline Christensen
Vilhelmine
Christensen
9 :Søstrup
Kristiane Christensen 6 :Søstrup
Hermann Christensen 3 :Søstrup
Martha Christensen 1 :Søstrup
Lars Christian
Sørensen
21 Asmindrup
16 Sdr.Jemløse
Lars Olsen

deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn

tjenestefolk
tjenestefolk
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Bryllup: Âr 1896 den 3.november blev datter af Gabriel
Christensen og hustru Karen Sophie Larsen, Maren Kristi
ne Christensen, Holløse, gift med Ole Pedersen, gårdmand
i Sasserup, matr.nr.2a, søn af Peder Christensen og hustru
Mariane Hansdatter af Sasserup.

Folketælling 1890
Gabriel Christensen

65 Søstrup

Karen Sophie
Christensen
49
Hans ChrChristensen 28
Oline Christensen
21
Kristiane Christensen 16
Hermann Christensen 13
Maria Laurine
Christensen
11
Jens Peder Hansen
16

husfader,
gårdmand

Søstrup
Søstrup
Søstrup
Søstrup
Søstrup

husmoder
deres barn
deres barn
deres barn
deres barn

Søstrup
Søstrup

deres barn
tjenestekarl

År 1896 den 22.december døde gmd. Gabriel Christensen,
Holløse, 72 år gammel.

Folketælling 1901
Karen Sophie Christensen 2.1.1841 Søstrup enke, gård
fæster.
Hans Christian Christensen 17.6.1861 Søstrup søn,
gårdbestyrer.
Oline Christensen 3.10.1868 Søstrup datter, husgerning.
Hedda Wilhelmine Christensen 31.1.1871 Søstrup
datter.
Hermann Christensen 31.8.1876 Søstrup søn,
landbrugsarbejder.
Jens Simon Larsen 9.11.1888 Sdr. Jemløse slægtning.
Carl Anton Jensen 13.12.1879 Søstrup, tjenestekarl.
Martin Oluf Jensen 17.11.1883 Kundby, tjenestekarl.

Foruden datteren Maren Kirstine var der to døtre, der
giftede sig. Christiane, født den 6.juli 1873, giftede sig med
møllerens søn Jens Christian Daniel Poulsen, der er født
den 13.april 1872 i Sdr.Jemløse sogn. Brylluppet stod den
l.maj 1901.
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Datteren Oline, født 3.oktober 1868 blev den 18.november
1909 viet til husejer Niels Fr.Nielsen, Nr.Jemløse (førhen
gmd. i Holløse) født 3O.august 1864, søn af gmd. Niels
Jacobsen og hustru Mine Sørensdatter i Hagested, gift
l.gang med Karen Margrethe Jacobsdatter fra Holløse.
(Døde den 29.9.1906).
Enken Karen Sophie Christensen frikøbte gården fra Baro
niet Løvenborg i 1912 (Skøde af S.december), men solgte
den ca. 11/2 år efter til forskellige købere:
1. Matr.nr. Ib til en Jacob Jacobsen
2. Matr.nr.lc til N.P.Ferdinan Pedersen, "Lyskrogen".
3. Matr.nr.la hovedparcellen til Anders Peder Olsen der
kom fra "Bakkegården" i Hellestrup.
Sønnen Thomas Olsen, der senere overtog gården, kom
samtidigt.
Efter køb og derpå salg af fæstegården nr.l Holløse blev
enken Karen Sophie Christensen husejer i Nr.Jemløse over
for mejeriet "Virkelyst", der boede hun sammen med en
datter.
Efter Thomas Olsens beretning skal der på gården engang
under svenskekrigen have været indkvarteret en svensk
løjtnant, der efter krigens slutning i 1660 skulle være
kommet tilbage hertil og giftet sig med en enke på gården.
Beretningen lyder på, at han da medbragte pærer, af hvis
kærner der var groet et pæretræ, der endnu findes i haven
med en stamme på 2.75 m i omkreds.
1 kirkebogen er endnu ikke fundet noget, der bekræfter
svenskerens tilstedeværelse.
En vindfløj med årstallet 1811 og navn på manden, der da
overtog fæstet nemlig Christen Pedersen og en ledsten i
indkørslen, hvori der er indhugget både manden Christen
Pedersens og konen Anna Andersdatters navne findes
stadig på ejendommen.
Gården brændte i 1915, der var og blev solgt en del jord til
flere sider, den blev genopbygget nu med et areal på 22
td.land. 11962 solgte Thomas Olsen gården til vognmand
Charles Kirkegaard. 11967 frasolgte Kirkegaard 20 td.land
til Jens Peder Nielsen, Holløse, der er nabo til gården.
Den 2.januar 1972 købte brandmand af Kastrup Thorkild
Lange og Else Margrethe ejendommen.
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Tinglysninger
fra handel med gård og mark (matr.nr.l Holløse):
Skøde af 5.december 1912 fra Baroniet Løvenborg til enke
Karen Sophie Larsen gift Christensen.
Matr.nr.la: Skøde af 21.juni 1913 fra Karen S.Christensen til
Anders Peder Olsen.
Matr.nr.lb: Samtidig har enken solgt nr.lb (ltd. 4sk. 0 fj.
2 3/4 alb) Skøde af 21.juni 1913 fra Karen S.Christensen til
Jacob Jacobsen.
Stadig på samme tid har enken solgt nr.lc (5sk. 3 fj. 1 3/4
alb.) Skøde dateret 1.oktober 1913 fra Karen S.Christensen
til N.P.Ferdinan Pedersen "Lyskrogen".
Matr.nr.ld og le Holløse (1 td. 1 sk. 0 fj. 1/4 alb.) Skøde af
9.marts 1918 fra A.P.Olsen til Jens Peder Mortensen.
Matr.nr.lb: Skøde af 3.september 1918 fra Jacob Jacobsen til
Jens Peder Mortensen.
Anders P. Olsen solgte yderligere 3 parceller:
Matr.nr.lf (3sk. 1 fj. 2 alb.) Skøde af 9.marts 1918 fra A .P.
Olsen til Hans Laurits Larsen, Sasserup.
Matr.nr. lg (3 sk. 1 fj. 1 alb.) Skøde af 9.marts 1918 fra A.P.
Olsen til Hans Peder Hansen, Sasserup.
Matr.nr.lh (7sk. 1 fj. 1 alb.) Skøde af 4.oktober 1918 fra A. P.
Olsen til Carl Christensen.
Matr.nr.li (1 sk. 2 fj. 21 /2 alb.) Skøde af 8.december 1918 fra
A. P. Olsen til Hans Chr. Hansen, Holløse.
Matr.nr.lk (3sk. 3 fj. 0 alb.) Skøde af 9.marts 1918 fra Jacob
Jacobsen til Hans L.Larsen, Sasserup.
Matr.nr.ll (4sk. 1 fj. 1 1/4 alb.) Skøde af 9.marts 1918 fra
Jacob Jacobsen til Hans Peder Hansen, Sasserup.
Søstrupvej 64 (matr.nr. la). 1990.
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Fæstebrev af 18.2.1724 til Lars Larsen
Jeg Schack Broctorff, Fri Herre af Schellenborg, Herre til
Bircholm, Knabstrup og Borelüche, Rüder. Kongelig Autoriceret, Generalløjtnant til Hest: Kiender og hermed vitterliggør at haffe stæd og fæst saa som jeg og hermed stæder
og fæster til Lars Larsen, barnefødt i Søstrup, Een mig
tilhørende Bondegaard i Holløse, som sidst af Rasmus
Pedersen hafer været beboet og han nu formedelst Armod
har maattet Qvittere denne, skyldende udi Hartkorn 9 Td.
- 5 Sk. - 3 hvilken Gaard med ald sitt Tillæg udi Bye og Mark,
bemeldte Lars Larsen maa hafe fæste bruge og beholde
Hans Livs Tid og saa længe han deraf aarlig til Rette Tider
iche allene svarer all af Hart Komet paabudne Kongl.
Contributioner, saa og Landgilde efter Jordebogen aarlig =
1 Td Rug, 5 Td. Byg, 1 Td. Havre, 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns og
20 Æg, samt holder Gaardens Bygning, som nu er i god
Stand, forsvarlig i Hæfd og vel vedlige, efter Loven, gør sit
Hoferie lige med andre hans medtiende, uden nogen Modt
- Villighed og item intet Tærsker eller til Marken Kom
tindes udi saa vil jeg give ham det Halfe Sædekorn af Byg
og Havre, som han i denne anstaaende bliver til samme
Gaard Kom saaet.
Resten forskaffer han sig selv, item skal han paa Anfordring
Pr. Samme Tid til Arbejde med Vogn uden Betaling.
Saa blifer han og befaren for de Kongelige Skatter af Gaar
den at svare - item till førstkommende første Maj af Gaar
dens Hartkorn falder,- hvad Inventarium af Besætning og
Bæster, som han nu ved Gaardens Antagelse anames, skal
endvidere derpaa herundemeden blive specificeret, imid
lertid retter og forholder sig som een Ægte Bondes efter
hans Kongelige Majestæts allemaadigste Lov og Forord
ning.
Til Fæste hafer han intet betalt.
Dette til Bekræftelse under min Haand og højherlige.
Datum Birchholm, den 18.Febr.l724
J.Broctorff.
Ret i Fald Landgilde
efter hans Kongelige Maystæts
skulle voides føyes ved det her
nu anførte saa at reserver samme
at handle efter Boe Sæder.

225

Hvorefter at ovenbemeldte Fæstebref mig af mit høje Her
skab er meddelt saaledes, og tilforpligter jeg mig herved
Actens Indhold i alle Ord og Punctter at holde mig samme
troe og lydig Fæstebonde i alle Maader efterredelig efter
hans Kongelige Majestæts allemaadigste Lov og Forord
ning.
Til Bekræftelse under min Haand og vanlig om er at Hol
lænderen Selvejer Svend Willumsen, Hans Madsen, Lade
foged paa Birkholm dette Brev mig til Vitterlighed at un
derskrive.

Datum Birchholm ut Supra
Lars L L S Larsen
Til vitterlig for Svend Willumsen S W S

Inventarium
som findes paa Gaarden er efterfølgende:
Heste:

En brun bl. sort
Hest
5 aar
En rød Hest
5aar
En sort blisset
18 aar
En sortebrun ditto 16 aar
1 sort Hest
10 aar
1 graa Hoppe
12 aar
1 sort blisset Hoppe 10 aar
1 rød Hoppe
18aar
1 rød Hoppeplag
3 aar
1 ditto Hestplag
3 aar
1 sort Føl
1 brun ditto

Kiør:

1 blachet Ko
7 aar
1 sort hjelmet
8 aar
1 sort hjelmet
13 aar
1 blachet draget
5 aar
1 sort hjelmet Stud 5 aar
1 sort grimet do
5 aar
1 sort hjelmet Tyr
3 aar
En rød hjelmet do 2 aar
1 sort stud, Kalv
1 aar
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Faar:

3 stk Faar
Vædder - 10 unge Faar

Svin:

2de smaa unge Svin

Gies:

2 Gæs og 1 Gase

Høns:

2 Høns og 1 Hane
1 Vogn med lilbehøri Redskab
1 Plou med Jem, 1 Have

Boehauge:

1 Bord af Aske Træ
1 Gaase Bænk, 2 Stole
1 Straa bedraget Stol
1 Ege Sengested
1 sortrandet Dyne
2 gi. ditto under Dyner
2 gi. Lagner
Udi Karlens Seng: 2 gi. Linned
Dyner
1 Vadmel Doved Dyne
1 Par g}. Lagner
1 Salt
1 Dege - Trug
1 Halvtønde
2 Stand Fjerdinger
1 lüden Knif
1 anden gi. Stand Tønde
1 gi. Messing Kiedel
1 Smør Kierne, 1 Spand
1 Mælke Sie, 1 gi. Spade
4 Par gi. Høeller
1 til med høye Feiller
1 Skeppe Siekar

Hvilket ovenstaaende læst Koster er overleveret.
Datum Birchholm d. 20 Februar 1724.
S. Broctorff.
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Søstrupvej 49 (matr.nr. Ib). 1990.

Matr.nr. Ib, d, e Holløse by
Gården matr.nr.la, efter at enken Karen Sophie Christensen
havde købt den fra Løvenborg, solgt til flere sider.
Jens Peder Mortensen købte således lb m.fl. af to forskelli
ge, ca. halvdelen af hver. Den ene var Anders Peder Olsen,
den anden Jacob Jacobsen.
Jens Peder Mortensen havde i forvejen en ejendom på
Lammefjorden som han solgte.
Han byggede kim det nødvendigste for bedriften, en byg
ning, der havde stået ved Holbæk Slots Forpagtergård, der
på det tidspunkt skulle fjernes, nedtog han og genopbygge
de i Holløse.
Jens Peder Mortensen fabrikerede og leverede en masse
tørv i Holbæk, hans raske køretøj kom her forbi flere gange
om dagen. Det ophørte, da man igen efter 1. verdenskrig
kunne få kul og koks.
Familien havde 3 børn: Marius, Poula og Gerda. Hustruen
blev imidlertid meget syg, det var nok årsagen til at gården
blev solgt.
Jens Peder Mortensen solgte gården til Martha og Ejner
Østergaard Nielsen. (Skøde af 7.december 1927). Han er
født i Hørve sogn den 17.januar 1901. Faderen fragtmand
Jens Nielsen, Hørve.
Martha er født på Jyderup Møllegaard, faderen Gd. Clau
sen, Jyderup.
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Matr.nr. Ih Holløse by
Højlyst - Blæsenborg
I hartkorn 7 sk. 1 fj. 1 alb.
Af Karen Sophie solgte til A.P.Olsen, videresolgt til Carl
Christensen.
Skøde af 8. januar 1921 fra Carl Christensen til Niels P.
Nielsen, der bebyggede parcellen. Niels P. Nielsen mistede
sin hustru og solgte igen.
Skøde af 15. marts 1924 fra Niels P. Nielsen til Jørgen
Marcussen.
Ind imellem beboet af smedemester Jacobsen, der snart
flyttede til en smedie i Kundby, han havde købt.
Vagn Davidsen beboede matr.nr.Holløse lh i en årrække,
han udvidede avlsbygningerne, gav stedet og dermed ve
jen navnet Højlyst, desuden gav det navn til den maskinsta
tion han drev derfra.

Hgjlystvej 8 (matr.nr. lh). 1990.
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Matr.nr. 2 Holløse by
Ældste fæster, jeg finder, hedder Hans Pedersen.
Afløst den 2.maj 1763 af husmand Lars Willadsen.
Morten blev fæster l.maj 1784.
1 1787 var huset beboet af inderste Jens Jensen og hustru
Lisbeth Johandatter, 61 og 35 år, med 3 børn, Jens på 6 år,
Karen på 4 år og Ellen Jensdatter på 1 år.
Unge Anders Jensen blev fæster i 1789, den 16.februar.

Holløse Markhus 1801
47 udflytter
Anders Jensen
Maren Jacobsdatter
Bodil Pedersdatter

46
9

Jens Andersen

69

husmand med
jord
hans kone
hans broder
datter
skrædder,
gift 3.g.
bevaret retten til opholdet.

Dødsfald: Skrædder Jens Andersen dødeden 5.marts 1808.
Dødsfald: Husmand Anders Jensens hustru, Maren Jacobsdatter Holløse Mark døde mandag den 15.april 1811, efter
langvarig sygdom, 56 år gammel.

Bryllup: Ægteskab blev indgået 5. juli 1811 mellem enke
mand, husmand Anders Jensen, Holløse Mark og pigen
Ane Thorchilddatter af Borup.
Dødsfald: Husmand af Holløse Mark Anders Jensen døde
den 16. juli 1823,70 år gammel.
Højlystvej 13 (malr.nr. 2). 1990.
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Bryllup: Ungkarl Jens Nielsen, Søstrup blev den 18.november 1823 viet til enken efter Anders Jensen, husmoder
Holløse Mark Ane Thorchilddatter. Han er 40 år og him er
46 år gammel.
Forlovere var: Gmd. Rasmus Sørensen, Søstrup. Husm.
Knud Nielsen.
Ny fæster: Den 26.august 1824 blev Jens Nielsen fæster af
Holløse Markhus nr.l efter Anders Jensen.
Der var ved ægteskabet med enken Ane Thorchilddatter to
børn fra forrige ægteskab. Bodil Andersdatter på 12 år og
Maren Andersdatter på 9 år.
Folketælling 1834
Jens Nielsen

50

Ane Thorchilddatter
Maren Andersdatter

59
20

Folketælling 1845
Jens Nielsen

61 født i Søstrup

husmand,
daglejer

Ane Kirstine
Thorchilddatter

70 født i Søstrup

hans kone

lever af sin
huslod
hans kone
hendes datter

Dødsfald: Den 8.april 1851 døde Ane Kirstine Thorchild
datter, husmand Jens Nielsens kone af Holløse.
Ny fæster: Året 1852 den 3O.august blev Holløse hus nr.l
(Markhus) bortfæstet til Jens Arvidsen efter Jens Nielsen.
Folketælling 1855
Jens Arvidsen

50 Nr.Jemløse

lever af
sin lod

Else Margrethe
Madsdatter
Jens Pedersen

40 Grandløse
5 Asmindrup

hans kone
deres
plejesøn

Folketælling 1860
Jens Arvidsen

55 f.i.Nr.Jemløse

lever af sin
lod

Else Margr.Madsdatter
Jens Peder

45 Grandløse
10 Asmindrup

hans kone
deres
plejebarn
deres
plejebarn

Hulda Emilie Broberg 4 København
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Folketælling 1870
JensArvidsen

65 Nr.Jemløse

Else Margrethe
55 Grandløse
Hulda Emilie Broberg 13 København

husfader,
jordbruger
husmoder
plejebarn

Dødsfald: År 1879 den 7.januar døde Jens Arvidsen, hus
mand i Holløse.
Ny fæster: 1882 den 7.oktober fik Peder Rasmussen fæste
brev på Holløse matr.nr.2, Holløsehus nr.l.
Folketælling 1880
Ellen Margrethe
Arvidsen

66 Nr.Jemløse

husmands
enke

Hans Peder
Rasmussen

36 Søstrup

tømrer,
hendes
svigersøn
hans kone

HuldaEmilie Broberg 24 København
Ane Dorthea
u. 1 Søstrup
Rasmussen

Folketælling 1890
Hans Peder
Rasmussen

46 Søstrup

HuldaEmilie Broberg 34 København
Else Kristine
Rasmussen
Else Margrethe
Arvidsen

deres barn

husfader,
tømrer
husmoder,
hans kone

6 Søstrup

deres barn

75 Grandløse

aftægtskone

Dødsfald: Aftægts husmandskone af Holløse Else Margre
the Arvidsen døde den ô.januar 1892,77 år gammel.
Folketælling 1901
Hans Chr. Hansen født d. 5.9.1872 i Kvandløse, daglejer.
AneKirstine Pedersen født d.15.5.1874 i Holmstrup, hus
gerning.
Jørgen Peder Hansen født d. 7.4.1899 i Søstrup, barn.
Pige uden navn født d.12.1.1901 i Søstrup, barn.
AneDorthe Hansen f. d.12.10.1875 i Kvandløse,logerende

232

Matr.nr.2a. Skøde af lO.januar 1900 fra Baroniet Løvenborg
til Hans Chr.Hansen.

Matr.nr.li (lsk. 2 fj. 21/2 alb.). Skøde af 8.december 1917 fra
A.P.Olsen til Hans Chr. Hansen.
Matr.nr.2 og li: Skøde af 25.januar 1938 fra Hans Chr.
Hansen til Peder Nielsen Skovshoved.

En beretning der knytter sig til
Matr.nr. 1 Holløse
Det er pastor J.Reingaard der bringer beretningen og den
begivenhed det omhandler, skete medens pastor Christen
Andersen Lund var præst i Sdr.Jemløse - Søstrup.
Den forrige præst RS.Lund var død, en epidemi af børne
kopper havde forårsaget så mange begravelser i den sidste
tid før præsten også døde, at han på det sidste ikke nåede
at føre kirkebogen. Denne nye præst havde så ført kirkebog
med tilbagevirkende kraft, efter degnens hukommelse.
En præst var så afhængig af tiendeejeren, i dette tilfælde
godsejeren på Løvenborg Conferenseråd Løvenskjold
"Birkholm".
Nu præst på andet år, usikker, ville vel vise sin duelighed
for at befæste sin stilling, men kom til at behandle sagen på
en besynderlig måde.
Anno 1753 den 6.november tidligt om morgenen kom en
mand, Thomas Olsen fra Holløse by, Søstrup Sogn, til
præstegården med en beretning om at "Dagen tilforn var
der kommet en Kvinde til hans Hus og bedt om Mad og
Drikke. Him var kommet til Fods fra Tostrup, en Miels Vej
fra Ringsted. Manden, bemeldte Thomas Olsen, tænkte
paa, hvad som fulgte efter, sagde, at hun kunde blive
siddende og hvile sig lidt. Men da hun havde siddet noget,
begyndte hun at få Veer, indtil de endelig af alle Omstæn
digheder formened, at hun var frugtsommelig og Fødsels
Tune var kommet.
Men som der var ingen Fostermoder ved Haanden at faa,
maatte en Husmandskone der fra Byen hjælpe hende til
rette, saaledes som hun kunde, thi hun havde aldrig tilforn
betjent nogen.*
Alle ting gik vel af, sluttede præsten beroligende.
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Præsten er dog usikker på situationen, og kalder Olsens
beretning "vidtløftig". Han må have mere at vide.
Hvad er kvindens navn? Maren Jensdatter. Og hvem var så
barnets fader? "Han svarede, at him havde sagt, Nafel
Rasmus Sørensen eller Jørgensen ved Major Staags eller
Staffs Compagnie Samme soldat tjente nu Bønder ved Hel
singørkanten".
Men præsten måtte vide mere.
Førte kvinden noget skudsmål, hvor hørte hun hjemme, og
hvornår havde hun sidst "Communikeret"?
Kvinden havde oplyst, at hun intet skudsmål havde, og
hun havde ikke søgt Herrens bord i de sidste 14 år eller
længere.
Kvinden havde ikke noget fast tilholdssted eller hjem, kom
det videre frem under præstens forhør af anmelderen.
"Jeg spurgte ydermere, hvad hun fortjente sit Brød ved,
samt hvor Lejermaalet var begaaet? Bemeldte Thomas
Olsen svarede, at hun havde sagt, at hun kunne spille på
Basse Viol, og at hun havde fulgt nogen lid med 2 Soldater
at spille hist og her paa Markeder etc".
Præsten mener nu at der her er tale om en "letfærdig og
løsagtig Landstryger Kvinde om hvilken tales under Lo
vens 6-bog, 13 capt. 29. artic. pag 248".
Præsten ved ikke bedre end at formane Thomas Olsen til at
gå hjem og sørge for, at der blev holdt god "varetægt" om
kvinden, så hunikke gør ondt ved barnet eller deserterer fra
det. Det ville da blive Thomas Olsen til stor fortræd og
byrde.
Olsen skulle desuden straks melde det til sit herskab, "Høj
ædle og Velbome Hr.Conferenceråd Løvenskjold på Birk
holm" eller til ridefoged Stiesen. Og barnet skulle først
kommende søndag bringes til kirken for at døbes.
I kirkebogen ses, at det sidste skete som anvist.
Såvel provsten som ridefogeden finder ikke, at sagen er helt
så påtrængende som præsten, de mener, at Holløse folkene
nok selv skal finde en løsning.
Pastor Lund er bange for at miste sit embede, hvis han ikke
anmelder sagen. Han kan dog ikke styre sit mishag over
provstens holdning, og giver i kirkebogen udtryk for, at han
finder det forkert, når bønder får tillagt afgørelsen« Derfor
valgte han at skrive direkte til den højædle og velbårne
conferenceråd, "thi jeg ansaa Sagen så vigtig, at jeg ej kunde
være fornøjet med at skrive Ridefoged til".
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I Brevet til conferenceråden siger præsten, at sagen må nøje
examineras, for man kunne ikke vide, om kvinden tidligere
var besvangret, og hvor børnene var blevet af. Eller om hun,
hvis hun fik frit løb, ville kaste barnet i en tørvegrav. Man
kunne heller ikke vide, om him havde begået blodskam.
Af "disse med flere Uordener sluttede jeg, at Lovgiverne
havde haft for øjet da denne Artikkel var blevet indført i
Loven, at ville saa forebygge, at ikke saadanne Synder ved
at gaa ustraffet hen, af Mangel på Underretning skulle føre
Herrens svare Dom over Land og Rige. Udi denne Tanke
blev jeg bestyrket saa meget desto mere siden denne allege
rede Artikkel er dausuleret, at Præsten uden al Naade skal
miste sit Kald, såfremt han fortier at anmelde det for Prov
sten og Øvrigheden".
Præsten beder om et svar på, at han har holdt sig loven
efterrettelig, men desværre for præsten får han ikke rigtig
noget ud af sine anstrengelser.
I mellemtiden går livet sin gang videre i Holløse. Anmelde
ren Thomas Olsen kommer til præsten for at få lidt af
sognets fattigkasse til kvindens underhold, for det er alt for
tungt og besværligt alene at forsørge kvinden.
Men da kvinden ikke er "et barn af menigheden" siger
præsten nej. Den gode mand kunne gå til amtmanden, von
Banner, eller også kunne herskabet give en "Repartition
paa de øvrige, dem Holløse tilhørende Bønder, at de kunne
concurrere til hendes Forlægning, indtil Sagen var blevet
undersøgt og examineret".
Hele miseren endte dog med, at kvinden og barnet efter 14
dages tid forlod Thomas Olsens gård, gik til naboen og efter
en dags tid, da him "saa sig at være i Salveten efter den
gjorte Plan echaperede".
Præsten kunde ånde lettet op. Holløse bønderne slap for en
byrde, men kvindens videre liv, det kan man kun gisne om.

235

