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Indledning.

Formålet med denne bog har været, at samle flest mulige oplysninger om de enkelte gårde og
huse i Gedesby indtil slutningen af 1800-tallet, men for at give en passende baggrund, var det
nødvendigt, at søge lidt dybere i hele sognets historie. Det er forsøgt, at gå kronologisk frem,
og det giver ofte spring i emnerne, men det er der forhåbentlig rådet bod på i de senere
opsamlende kapitler.
Til at belyse Gedesby sogns historie er hentet oplysninger fra så mange forskellige kilder, at
de ikke alle skal nævnes her, men mange er anført undervejs i bogen, omend ikke med en
faghistorikers konsekvens.
Hovedkilderne kan siges at være de trykte:
Kancelliets Brevbøger 1556 - 1648, Danmarks Riges Breve I-III, Fr. Il's Dronning Sophies
arkiv, Dr. Sophies kopibøger, Christian (V)’s Breve, Partikulærkammeret, Sophie Amalia
105A, Falsterundersøgelsen I-II, herunder Falstergruppens arbejdspapirer, især Sv. Aa.
Sørensens: Vedrørende Gedesby sogn og by, landskifteforhold 1682, samt håndskrifterne i
arkiverne:
Lens- og amtsregnskabeme for hhv. Nykøbing len til 1660 og Nykøbing amt derefter. De 3
matrikler 1662-64-88, samt forarbejderne til, og selve matriklen af 1844, Krigsjordebogen
1718-21, Fæsteprotokoller, Realregistre, Skøde- og pantebøger, Folketællinger, Kirkebøger.
Skifteprotokoller, Brandtaxationsprotokoller, Kommunalt opbevarede protokoller og
oplysninger fra Lokalarkivet i Gedser. Desuden kort fra Matrikelarkivet og det kgl. Bibliotek.
For de utrykte kilders vedkommende er det valgt, at gengive dem så nær originalen som
muligt, men dog tillempet og/eller forklaret, så de forhåbentlig er forståelige, når læseren har
vænnet sig lidt til sprogbruget.
Bemærk, at i citerede breve o. 1. kommer adressaten til sidst.
De indsamlede oplysninger er dels anvendt på selve bogen, og dels anvendt til at skabe de to
databaser på medfølgende disketter, der kan bruges med Windows 95, Works 4, og måske
tidligere, men i alt fald senere udgaver, eller med Windows 95, Excel 97.
Basen PERSONER rummer ca. 5000 voksne Gedesby beboere fra ca. 1640 til 1892, så vidt
muligt med oplysning om tilnavn, fødsel og død, evt. skifte, fader, hus- el. gårdnummer,
matrikel nr., stilling og ægteskabelige partnere. For mange personers vedkommende er dog
kun nogle få af rubrikkerne udfyldt.
Basen FAMILIER har kolonnerne: Mand, kone, vielsesdato, børn. Her er navnene skrevet
som: efternavn, fornavn, tilnavn; således betyder: Rasmussen, jens børsen altså ikke, at børsen
er et mellemnavn; han hed i virkeligheden Jens Rasmussen Børsen.
Tilsammen gør baserne det muligt, når de rette oplysninger foreligger, at følge en slægt
gennem flere generationer.
I en Works database er personerne normalt opstillet i alf.-bet. orden, hvor man kan søge på
f.x. navn eller tilnavn. Vælger man at sortere efter tilnavn, får man samlet alle Adrian’er eller
Børsen’er for sig, og sorterer man samtidig efter fødselsdag, får man dem i kronologisk orden
og kan begynde, at vurdere hvem der kan være fader til hvem. Excel 97 kan bruges på samme
måde, hvis man går i DATA og vælger SORTÉR. Husk at lave en kopi til dagligt brug
inden du går i gang!

Disse baser fungerer som en slags register til den sidste del af bogen, der omhandler de
enkelte gårdes og huses historie, og er den eneste begrundelse for give bogen undertitlen
historisk håndbog, da et egenligt register ikke er udarbejdet; det ville næppe være til megen
nytte med de mange ens navne.
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Med hensyn til fødsels- og dødsdatoer, skal det bemærkes, at de, til op omkring år 1800, som
regel er dåbsdatoer og begravelsesdatoer; de er i nogle tilfælde mærket med et d. eller b.
Ligeledes er vielsesdatoer ofte trolovelsesdatoer.
Af hensyn til edb-registreringen er datoer angivet 8-cifret som: år - måned - dag, men hvis
måned eller dag er ukendt, er de anført med nn, som f.x. 178712nn eller 1787nnnn.
Gedesbys ældste bevarede kirkebog starter i 1713, men med ret store perioder uden
oplysninger indtil 1757. I 1780erne og fra 1802 -14 er bøgerne kun delvis læselige på grund
af dårligt blæk og sjusket indføring. Efter 1814 er alle kirkebøgerne intakte.
Hartkorn er ofte betegnet således: 5-7-2-1, og skal læses: 5 td. 7 skp. 2 fdk. 1 alb., hvor td. =
tønder, skp. = skæpper, fdk. = fjerdingkar og alb. = album. 1 td. = 8 skp. 1 skp. = 4 fdk. 1 fdk
= 3 alb.
Skovskyld er altid målt i album, anført efter hartkomangivelsen, f.x. hk: 5-7-2-1 skovskyld
1/7 alb.
Hvis et ord ikke har kunnet læses, er det betegnet med___? Mangler et ord for at give fuld
forståelse, er det tilføjet i parentes. Forklarende tekst er skrevet med kursiv.
I afsnittet Gårdhistorie kan f. eks. stå: Fra 1660 til 1688 Hans Rasmussen Schoemager; det
betyder ikke nødvendigvis, at han var gårdfæster i netop dette tidsrum, men at han er nævnt i
forbindelse med gården første gang i 1660 og sidste gang i 1688.
Fejl har det ganske givet ikke været muligt at undgå, men forhåbentlig kan bogen alligevel
danne et godt udgangspunkt, for den, der søger videre.
Af forkortelser er anvendt:

RA
LA
MA
Rtk.
Sm. Tegn,
ant.
bem.

d.
dir., mk., sk.

evt.
ft.
f.x.
hhv.
jb.
sal.
2de, 3 de
velb.
*

tr.
f
kv.alen

for Rigsarkivet, Kbh.
for Landsarkivet, Kbh.
for Kort- og Matrikelstyrelsen, Kbh.
for Rentekammeret.
Smålandske Tegneiser, dvs. angående øerne, især syd for Sjælland,
antagelig.
bemeldte, dvs. omtalte. Ordet varieres ofte som: forbemeldte,
oftbemeldte, nysbemeldte.
forkortelse af den romerske mønt, denar, der i germansk blev til
penning. 12 d. = 1 skilling.
daler, mark, skilling; evt. rdl. og rmk. for rigsdaler og rigsmark. "
er også brugt som tegn for daler.
eventuelt
folketælling, f.x. den første brugbare ft. 1787, eller de følgende i
1801,1834,1840,1845 osv.
for eksempel.
henholdsvis.
jordebog, en liste over gårdenes brugere, hartkorn, landgilde m.m.
salige, dvs. afdøde.
tvende for 2, trende for 3.
velbårne.
født.
viet, gift.
trolovet,
død.
kvadratalen.
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Nogle ord, der har en anden betydning i dag:

ahlhus
billig
bomand
og
session
uvillige mænd

adelhus, dvs. stuehus,
passende, rimelig,
fæstegårdmand.
også.
rytterdistrikts-ledelsens møder i tiden 1718 - 1766.
uvildige mænd.

Og et par latinske:

S.T.

hujus
vide pag. 7
datum ut supra

for salvo titulo, dvs. med forbehold af titlen; det brugtes for ikke at
remse alle titler op, som man måske endda var usikker på.
idag.
se side 7.
dato som ovenfor.

Bydels-navnet Lungke er skrevet således for at angive den korrekte sydfalsterske udtale med
hårdt g, der ikke fremgår af Lunge, endsige af det nuværende gadenavn, Loenge, men betyd
ningen er stort set den samme: et lavt, evt. fugtigt område. Håndværkere kender sikkert ordet
som lunke, en hulning i et bræt.

I bogen Maribo Amts Stednavne nævnes, at Kobbelsø er omtalt første gang i 1845 på Geo
dætisk Instituts kort, og at betydningen måske går på inddeling i kobler (parceller) af den ud
tørrede sø, men ingen af delene er korrekte. Dels var søen ikke udtørret i 1845, dels kaldte
man de senere parceller for Aktier, og dels købte møllerens søn i 1803 af gårdmændene en
lod, kaldet Koppeled. Den lå ved nordsiden af Kobbelsøen, og hørte til Stubmøllegaarden
endnu midt i 1900-tallet. Fra nedertysk kendes koppel som et indhegnet areal, men ved oven
nævnte handel skulle køberen netop selv "holde og skaffe sig fred", hvilket vil sige, at han
selv skulle sørge for indhegning, så den betydning er heller ikke trolig.
Samme bog behandler også navnet Dillet, der andet steds kendes så tidligt som i 1682, og fra
Gedesby udskiftningskort 1804 i forbindelsen Skelby Fang og Dille Waad. Der nævnes nogle
gammelnordiske ord som dil eller dile, der betyder et fugtigt område, eller et oldnordisk ord
dili, der betyder en plet, som adskiller sig fra omgivelserne.
Siden har Chr. Lisse, der er medforfatter til nævnte bog, og ofte har været mig behjælpelig
med fortolkningen af gamle udtryk, fornylig nævnt sine tanker vedr. et gammelnordisk ord
dæl, der sikkert på Sydfalster har været udtalt dil. Det betød so-yver, og hans idé er, at når
man fra vestbredden af Kobbelsøen så over til modsatte bred, kunne den ligne yveret på en
liggende so, se kortet på omslaget fra 1820. Herimod har jeg dog indvendt, at man næppe i
det meget plane område har kunnet få indtryk af sådanne former, men tilsvarende navnedan
nelser kendes der en del af. Chr. Lisse gør opmærksom på Ømålsordbogen bd. 3, hvor de
nævnte og lignende ord er behandlet.
Se også forklaringerne i indledningen til afsnittet Hus- og gårdhistorie side 188.

Når bogen og databaserne slutter omkring 1892, hænger det sammen med, at kirkebøgerne
indtil da er nemt tilgængelige på Landsarkivet, og at enhver ret let kan skaffe sig oplysninger
fra da af og til nu.
Endvidere, at Gedsers udvikling efter anlægget af havn og jernbane i 1886 medførte så mange
udstykninger, at det ville gøre bogen helt uoverskuelig, hvis de blev medtaget.
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Bosættelsen på Sydfalster er formentlig sket nogenlunde samtidig med det øvrige lands. Her er fundet talrige
flinteredskaber, som vidner om stenalderfolk i såvel den ældre som den yngre stenalder, altså for 5-10.000 år si
den. Fra den sidstnævnte periode har vi også en mindelse i navnet Kælderhalsen ved Gedesby; det var en nu for
svunden gravplads af den type, der kaldes en jættestue, hvis indgang kan minde om en kælderhals.
På et kort over Gedserodde fra 1805, kan man se flere bronzealderhøje med navne, der vist nu er forsvundet:
Garbinge høj, Pølsehøj og tæt ved Birkemose en Birkehøj.
Nordvest for Gedesby lå Toftehøj, der har givet navn til den nærliggende gård. Dens rester blev udgravet sidst i
1800-tal let af Nationalmuseet, hvor fundene opbevares.
Af landsbyernes navne-endelser kan man sige noget om, fia hvilken tid navnet stammer,mens selve bebyggelsen
er sikkert ældre. Navne, der ender på -lev og -løse er ældst, mens byer, hvis navne ender på -by, er navngivet i
vikingetiden, dvs. i årene 800-1050. Endelsen kendes også fra vikingernes bosættelser i England, f.x. Derby.
By har sprogligt noget at gøre med at bo, det er en boplads.
Det er foreslået af Svend Gissel at disse -by(er) er anlagt som underhold for kongens ledingspligtige mænd, hvis
navne så blev forled i bynavnet. Desværre er Gedesby antagelig den eneste by på Falster med et mandsnavn som
forled, til at bekræfte dette synspunkt, men derfor kan teorien godt være rigtig, og første del af Gedesby kan såle
des være en sådan lokal høvdings navn. Getir kendes som mandsnavn fra den tid, men der er foreslået andre
tolkninger, som for eks. Getirsby, hvor Getir står for gedehyrde; det kunne måske have det nedvurderende islæt,
at her kunne kun geder trives (Chr. Lisse).
Endnu op i 1930erne udtalte de gamle byens navn på godt sydfalstringsk som Jeesby, og sådan har G-et sikker
også været udtalt i fortiden. Det er stavet Jeesby midt i 1600-tallet.
I maj 1856 fandt husmand Rasmus Rasmussen, ved pløjning i sin have i Gedesby, en malmgryde med mønter,
som nu findes på Nationalmuseet. Fundet bestod af 2519 mønter fra forskellige steder i Europa, men flest fra
nordtyske byer. De vejede ialt 1,647 kg, og deres prægeår strækker sig fra år 1216 til 1354/55. Det indebærer, at
møntskatten må være nedlagt efter 1355, dvs. antagelig i den urolige tid, hvor Valdemar Atterdag samlede riget
igen. Spørgsmålet er så, om skatten blev gravet ned midt i byen, eller om dette område endnu var ubebygget
fordi byen lå et andet sted. Det har desværre ikke været muligt, at placere fundstedet, da der var 3 af dette navn
på denne tid, og Nationalmuseet ikke kender matrikelnumret.
Adskillige byer på Falster, såvel som andre steder i landet, er blevet flyttet en eller flere gange i tidens løb. At
det også skulle være overgået Gedesby, er der ingen arkæologiske beviser for endnu, men et par marknavne i
Gedesby Nørremark giver alligevel en antydning af, at byen kan have ligget et sted på matr. nr. 5 og 6’s jorder
nord for Gedesby, altså på Toftehøjgaards og Dyndmosegaards marker øst for hovedvejen.
Samtlige marknavne fra opmålingen af Gedesby's jorder i 1682 kan ses under afsnittet Matriklen 1688. Her fin
der vi Toffte skifte og Kirche Stiegs Agre skifte. Disse navne er på udskiftningskortet fra 1804 blevet til Heele
Tofter og Halve Tofter samt Kirke Stie Agre. Toften var ”et indhegnet, af fællesskabet udskilt, privat jord
stykke, beliggende umiddelbart ved en gård”, iflg. Håndbog f. danske Lokalhistorikere.
Kirkesti’s agre må have navn af en kirkesti, hvad enten den har ført til den ældste kirke i Skelby, den yngre i Ge
desby, eller en der er helt forsvundet.
En simpel fosfatprøve har vist en forøget fosformængde indenfor det nævnte areal i en øst - vestgående bane af
ca. 75 meters bredde, som kan tyde på en tidligere bebyggelse. Man kunne forestille sig en gade, der førte til No
rets bred, med bebyggelse på en eller begge sider.
Hvis bebyggelsen har ligget på nævnte område, er det netop her ved den sydlige ende af Bøtø Nor et udmærket
sted for en befolkning, der i høj grad ernærede sig ved fiskeri. Her var mulighed for fiskeri i Noret og via
”Strømmen” nem adgang til Østersøen, og det var tillige godt for dem, der drev handel, som Gedesby-skibet vi
ser.
Kirkens placering kan så efterhånden have faet folk til at rykke nærmere og danne den nuværende by.
Om dette emne i almindelighed, se Frits Hastrup: Danske Landsbytyper s. 38 ff. ”Hvor toft-navne forekom
mer uden for den egentlige bebyggelse, dvs. uden for gård- og bytomterne, kan dette derfor i mange tilfælde
tages som bevis for, at der her har eksisteret bebyggelser, som senere er blevet opgivet”.
Selve afgrænsningen af Gedesby, såvel som landets øvrige sogne, er sket omkring år 1100, da det blev indført at
betale tiende til kirken.
Skriftligt er Gedesby nævnt første gang d. 29.11.1135, skrevet som Getæsbu, i et brev, hvor biskop Eskil af Ros
kilde stadfæster og godkender, hvad brødrene Peder, Hemming og Jørgen Bodilsen og deres moder skænker til
oprettelse af et Benediktinerkloster i Næstved, nemlig for at nøjes med det lokale: Hemming giver et bol i Ge
desby, og hans broder Jørgen giver i Gedesby, i Skelby og i Vålse 2 bol.
Der er ikke enighed blandt forskere, om hvad et bol omfattede; det er sandsynligvis oprindelig en enhed, med en
vis militær, eller måske skattemæssig byrde. Bolet har muligvis oprindelig indenfor landsbyen svaret til en plovs
land, som en storfamilie kunne leve af, men siden, måske på grund af arvedeling, omfattet 1-2 eller 3 gårde, der
stadig optrådte som en enhed, f.x. når agrene skulle tildeles i bymarkerne.
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Næste gang vi far oplysninger af betydning om Gedesby, er i Kong Valdemars Jordebog fra 1231, der er en sam
ling af forskellige lister, heriblandt den lidt senere Falsterliste, der menes at være fra ca. 1255.
I hovedlisten fra 1231 gives flg. oplysninger om Gedsør, der omfatter Sydfalster til og med Væggerløse:
Getæsby skyld 40 pund hvede og 40 pund byg.
Gården sammesteds (Gedesgaard) yder årlig 10 mark sølv. Fiskenet 10 mark sølv. Af engene 10 mark
penninge. Af utæmmede heste 10 mark sølv. Af tolden 10 mark sølv. Af skibsleje 10 mark sølv.
Skælby 45 pund hvede og 45 pund byg.
Stauærby 24 mark sølv.
Brusethorp 6 mark sølv.
Marbæc 6 mark sølv.
Høky (Højet) 10 mark sølv.
Stuth 3 mark sølv.
Wikærløsæ 10 mark sølv.
Listen opfattes som en fortegnelse over kongens forskellige indtægter på Gedsør.
Skyld = afgift eller landgilde som bønderne betalte til lensmanden, der siden betalte videre til kongen.
Stuth kan iflg. Sv. Aakjær være en afgift, mens Chr. Lisse mener, at det her betyder Stouby, da Stouby jo ellers
ville mangle på listen over Gedsørbyerne, men på den kun 25 år yngre Falsterliste er denne by benævnt Stokbv,
og man har desuden indvendt, at 3 mark sølv ikke kunne være skylden af en så stor by som Stouby. Radbjerg
mangler iøvrigt også på Hovedlisten, men ikke på Falsterlisten, så formentlig har de ret, der betragter stuth eller
stud som en ledingskat. Se Falsterundersøgelsen 1 s. 249 ff.
Falsterlisten fra ca. 1255 oplyser:
Getæsby. 6 bol. 6 mark. 1 bol hører til Hr. Kongens gård. Kongen har 6 mark korn, hvoraf halvdelen er
hvede og halvdelen med den ovenfor omtalte skæppe. Dertil 2 bol i Skielby og 2 i Getæsby, som er øde,
men alligevel skylder Petær Falster ligeså meget til Kongen af det udyrkede som af det dyrkede.
Det menes, at Gedesby på Falsterlistens tid var gået over til 3-vangs drift, dvs. at man havde 3 bymarker, hvoraf
på skift de to dyrkedes og den ene hvilede. Se kortet side 3; det er en kombination af Videnskabernes Selskabs
kort fra 1776 og Svend Aage Sørensens konstruktion ud fra opmålingerne i 1682 til matriklen 1688. Svend Aage
Sørensen har i et arbejdspapir til Falsterundersøgelsen af 10/11 1983 redegjort for, hvorledes han kan opstille
gårdene i 5 bol ud fra deres agres rækkefølge i bymarkerne, medens et sjette bol, som lå samlet til Gedesgaard,
udgøres af den sydlige del af Vester- og Søndermark.
De 6 konstruerede bol er i 1682 næsten lige store, som de bør være, og udgør i gennemsnit 1.795.662 kv.alen.
Det svarer altså til Falsterlistens oplysninger: Gedesby består af 6 bol, hvoraf det ene hører til Gedesgaard. 2 bol
ligger øde og udyrket hen, men alligevel må fogeden Peter Falster også betale for dem.
Det skal bemærkes, at alle bol i en landsby var lige store, og at de voksede efterhånden som nyopdyrkningen
skred frem, idet man delte lige. I en anden by kunne bolet have en anden størrelse. Der gik på denne tid flere
gårde på 1 bol; efter Svend Aage Sørensens undersøgelser 8-9 gårde pr. bol i Gedesby.
Et pund eller et kornpund må ikke forveksles med det pund, vi kender som et halvt kg. Kompundet var af for
skellig størrelse, afhængig af, om det var mål for hvede eller byg, men der gik 3-4 td. på 1 kornpund.
Ud fra de 40 pund hvede og 40 pund byg som betales af Gedesbys bønder, har man sluttet, at der allerede den
gang var 40 gårde til byen, således som der stort set stadig var helt frem til 1718, da man tog konsekvensen af de
mange ødegårde og lagde de 40 sammen til 30 gårde, præstens annexgård inklusive.
Petær Falster er kongens foged på Gedesgaard. Han havde desuden private besiddelser andre steder på Falster.
Disse økonomiske forhold er udførligt behandlet i bogen Falsterundersøgelsen 1-11. Her kan man også se de
smukke farvegengivelser af Falsterlisten, som er på latin, men oversat side for side til dansk.
I Valdemars Jordebog og især i Falsterlisten far vi en masse oplysninger, som ingen andre landsdele kan præste
re, dels om kongens ejendom, som udgjorde godt en ijerdedel af Falster, og dels om andre ejere, herremænd eller
væbnere, der ofte havde besiddelser i flere byer; de har formentlig været skattefrie mod at stå til rådighed, når
der kaldtes til leding, men det var da også en anseelig byrde på den tid, hvor man næsten hvert år drog i leding
mod venderne.
Herremændenes andel af Falster er også omkring en fjerdedel, og desuden har kirken ejet en del, som det er set
allerede 100 år tidligere. Til rest bliver ca. 40 % til selvejerbønder, men deres antal svandt drastisk til kun 2 på
hele Falster i 1660; de boede i Lidstrup. De skiftende konger havde da købt og mageskiftet sig til næsten hele
Falster. Bønderne havde allerede fra middelalderen opgivet selvstændigheden og var blevet vornede. Det betod
værnede, og indebar, at man afgav sin ejendomsret mod en vis beskyttelse, og lejede, fæstede sin gård.
På Sjælland, Loll.-Falster og Møen udviklede vornedskabet sig til en vornedpligt for den mandlige befolkning,
hvilket betød at man ikke uden tilladelse fra husbonden kunne forlade fødeegnen, og at man var forpligtet til at
fæste gård eller hus, hvis husbond krævede det. Denned sikrede husbonden sig at fa ødegårdene besat.
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Vornedskabet blev ophævet i 1702, men da man samtidig oprettede landmilitsen, var landboungdommen stadig
bundet til fødeegnen, og senere kom stavnsbåndet, så det bragte ikke nogen forbedring. Se Dansk Kulturhisto
risk Opslagsværk.
Kongens gård, altså den senere bekendte Gedesgaard, hvoraf nu kun slotspladsen med voldgrav er tilbage, var
forlenet til Peter Falster, og lenet udgør Gedsør, der strækker sig til og med Væggerløse. En indtægt på 10 mark,
som kongen har af told, viser at der allerede i 1200-tallet foregik transport over Østersøen fra sydspidsen af Fal
ster. Man har antagelig kunnet sejle ind og ud vest for Giedesgaard, der hvor nu en lille kanal leder vandet væk
fra de udtørrede Vesterhave og Svinehave søer, men især har der været tale om udsejlingen fra Bøtø Nor ad
”Strømmen" til Gedsør havn ved Gedesby; denne udmunding er på gamle kort kaldt Rostocker havn, hvad der jo
siger en del om trafikken over Østersøen; se kortet side 5 fra Pontoppidans danske Atlas 1766. Det var ikke til
fældigt, at Gedesby Kro kom til at ligge så tæt ved "Strømmen", for det var her de rejsende kom forbi. Skibsfar
ten herigennem er vi jo desuden blevet mindet om ved fundet af Gedesbyskibet.
Dette skib fra middelalderen har mindelser om vendisk skibsbygning, og fundene ved Fribrødreåen på Nordfal
ster, der er langt tidligere, ca. 1050-1100, har tydelige præg af vendisk skibsbyggeri. Endvidere er navnet Korselitse udlagt som et sikkert vendisk navn, så alt i alt er det meget sandsynligt, at der har boet vender på Falster i
kortere eller længere perioder, og mere eller mindre fredeligt. Fra 1326 til 1350 havde vendiske fyrster Møen og
Nordfalster i pant.
På udskiftningskortet for Væggerløse fra 1809 er tegnet et forsvarsværk, en vold tværs over Falster syd for Væg
gerløse mellem Fugletungerne (Fugle-tangen?) og Guldborgsund, altså faktisk fra kyst til kyst.
Det synes sandsynligt, at den er rettet mod en vendisk bebyggelse mod syd, måske i Gedesby og måske helt op
til forsvarsvolden.
Herfor taler, at voldens grav er på sydsiden af volden, og at volden ligger så langt fra Nykøbing, ca. 7 km, at den
næppe var brugelig til forsvar af denne by, som ellers er angrebet flere gange i middelalderen. Et angreb kom
den gang som regel fra havet, så fjenden kunne jo bare sejle norden om volden.
Endelig er der syd for volden i nærheden af Radbjerg, Jerlitse-navnet på Væggerløse udskiftningskort fra 1809,
som ser vendisk ud, men der er ikke almindelig enighed om, at det er tilfældet. Det skal da også bemærkes, at
forleddet i Skelby betyder skel eller grænse. Se Maribo Amts Stednavne.
I Thorkild Gravlunds Herredsbogen er genfortalt et gammelt sagn:
"På Ligbro (hvor vejen krydser volden) syd for Væggerløse stod kampen mod Venderne. Her var gravet
sejlløb gennem landet, men det blev dæmmet med plove og harver, når Venderne kom, og Ligbro er ste
det, hvor landevejen nu går over lavningen, der før var en strøm. Det hænder at vejfarende ikke kan
komme frem her. Udenfor den dybe væmegrav, og i landet der var i Vendernes vold, boede en Frue på
Gedserodde i samlag med Djævelen. Da han skulle hente hende, sendte hun bud om hjælp til sine brødre i
Tyskland, men før de nåede land, så de hendes borg synke i lue".
Det er vel også et bidrag til teorien!
Desværre gav Contex-kabelnedgravningen ingen mulighed for datering; der var aldeles ingen rester af volden på
det sted, den blev krydset, mens voldgraven var let at erkende, ca. 5 m bred og ca. 1 m dyb. Hvis det gælder i
hele længden, som er ca. 3 km, har der været tale om at flytte ca. 15000 kubikmeter jord, så det drejer sig ikke
om en pludselig indskydelse; der må have været en alvorlig grund til at udføre dette kæmpearbejde.
Afjorden fra voldgraven ville der i så fald kunne bygges en vold med 45° hældning i 2% meters højde. Ingen ved
om det skete således, men beregningen giver dog en idé om arbejdets størrelse, og muligheden for at forsvare sig
nord for volden.
Som selvstændigt len, havde Gedsør len sit eget birketing, der meget naturligt lå midt i lenet, nemlig i Skelby.
Herfra er i januar 1470 nævnt et tilfælde, hvor tingfogeden Jens Bone (antagelig det senere kendte tilnavn Bon
de) anmoder Oluf Keldsen om at udtage 5 mænd, gå bort for at rådslå, og komme tilbage indenfor de 4 tingstok
ke og afgive deres vidnesbyrd.
Således holdt man iøvrigt også ting i de følgende århundreder, med tingmændene siddende på de 4 tingstokke;
derfor kaldtes de også stokkemænd. De fem mænd er Mattis Skrædder og Henrik Kok af Gedesby, Jeppe Kok af
Skelby, Morten Tydsk af Staureby og Bo Biers af Fiskebæk. Af tingbøgerne, der senere blev indført, eksisterer
desværre kun en fra perioden 1669-79 og en fra 1698-1719.
Det er et af de sjældne tilfælde, hvor vi får navnene på almuefolk, og det morsomme er, at Kok og Tysk og Bon
de er tilnavne, som bliver ved at dukke op i Gedesbys historie, men også kan findes andre steder på LollandFalster. Kun må man huske på, at disse navne ikke følger slægterne alene, men i lige så høj grad fulgte gårdene,
således at en Kok der overtog en Tydsk’s gård, som oftest kom til at hedde Tydsk for fremtiden. Det menes, at
Bonde som tilnavn oprindelig brugtes om selvejerbønder.
Med tiden blev det almindeligt, at selvejerbønderne i de urolige tider gav sig ind under en herremands eller kro
nens varetægt, blev vornede, og fæstede (lejede) deres egen jord, dels mod en årlig afgift, mest i naturalier, der
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kaldtes landgilde, og dels mod hoveri. Hoveri var arbejde for herremanden med en mand, eller med heste og
vogn og mand. Landgilden var ffa gammel tid, indenfor de områder der havde trevangs drift, ansat til at være lig
med den årlige udsæd på de to bymarker, der var i drift. Herremanden påtog sig så, at stå inde for at skatterne
blev betalt, at sætte gården i stand, når en ny fæster overtog gården, og at hjælpe med sædekorn under misvækst,
eller husdyr når sygdomme eller sult havde raseret besætningerne.
Den tredie bymark blev ikke besået, men tjente til græsning i forsommeren. Omkring juli måned begyndte man
at pløje brakmarken for at komme ukrudtet til livs, og det blev gentaget mange gange. Udtrykket "Lollands pløj
ning og helvedes pine får ingen ende" gjaldt sikkert også i nogen grad her.
Oluf Holgersen Ulfstand var lensmand fra 1490erne til 1517, og fra 1509 er bevaret et lensregnskab. I dette fin
des en lønningsliste for folkene på Giedesgaard. Fogeden Mads Jyde får 20 mark, samt klæde og 5 par sko, mens
Jep Kældersvend må nøjes med 6 mark og 1 par sko. Giertrud fik 1 mark, Per Stalddreng 2 skilling grot og Ma
rine Mælkedeje 8 skilling grot. Alt sammen årligt. Se Hjelholt: Falsters Historie 1-2.
En skilling grot = 12 grot à 9 penninge. En grot er egentlig navnet for en nederlandsk mønt.
Desuden er der i dette lensregnskab fra 1509 bevaret en liste over Gedesbys bønders landgilde, som allerede på
dette tidspunkt er egaliseret, d.v.s. at man har gjort alle gårdes landgildeafgifter lige store. De betaler årligt hver
2 skilling grot, samt 2 pund byg, der svarer til ca. 7 td. byg. Desuden er der småredsel, som er afgifter i form af
lam, gæs og høns.
Når man har egaliseret landgilden, må indtjeningsmulighederne have været nogenlunde lige store, så måske har
man tillige rebet jorden, dvs. opmålt og fordelt jorden, så alle fik lige meget.
Listen, der indeholder bøndernes navne, er "tydet" af Allan Tønnesen, men da håndskriften er vanskelig, gengi
ves her kun de helt sikre navne, i let moderniseret stavemåde:
Hans Tysk, Jens Claussen, Bo Skræder, Hans Micelsen, Hans Bone, Hans Kock, Hans Bøtte, Oluff Bone, Hans
Perssen, Anders Pilmandt, Per Staffensen, Hans Matssen, Per Degn, Jess Micelsen, Oluff Friis, Oluff Bone, Knut
Micelsen, Henrick Jesperssen, Jep Skræder, Mickel Sneckmandt, Jep Henrickssen, Staffendt Friis, Oluff Knuts
sen, Jep Jenssen, Micel Smed, Rasmus Bone, Per Henrickssen, Hans Jenssen, Per Hanssen, Per Friis, Jesper
Smed, Jep Bagge, Palle Olufssen, Per Henricksen, Oluff Laurssen.
Da Frederik den første i 1518 blev gift med Sophie af Pommern, blev Lolland-Falstei ved hendes kroning i 1525
udlagt til livgeding eller enkegods for hende. Ved hans død i 1533 blev det aktuelt for enkedronning Sophie at
overtage enkegodset, men på grund af den urolige tid der fulgte, uden konge og med Grevens Fejde, der endte
med Reformationen, var det svært for hende at hævde sine rettigheder, så hun lå i stadig strid med statsmagten
bl.a.om at få Gedsør len lagt til livgedinget; men først efter hendes død i 1568 blev Gedsør len sammenlagt med
Nykøbing len, der ved kongens, navnlig Frederik d. 2.'s mange mageskifter med adelsmændene, efterhånden om
fattede hele Falster.
Omkring år 1500 var lensmanden på Gedsør slot Trud Andersen.
Fra 1523 - 46 var Gedsør forlenet til Laurids Knob, mens dog Gedesby i året 1527 skal være lagt til Nykøbing
len. Jørgen Venstermand fik Gedsør som len fra 1546 til 1550. Han fik et par kongebreve om ikke at gøre
Gedsørs tjenere dvs. bønderne uret. Da han formodentlig har forklaret, at de havde været opsætsige og uvillige til
at udføre pligtarbejde, får de så, i et nyt brev besked på at gøre deres pligt.
Gedesby’s bønder og andre beboere har sikkert i høj grad ernæret sig ved fiskeri, enten i Østersøen eller i Bøtø
Nor. Det var således naturligt, at de også kom til at fungere som færgemænd til Tyskland. "Strømmens" udmun
ding i Østersøen er på et gammelt kort som nævnt kaldt Rostocker Havn.
Men der var andre om budet, især på Sydlolland, og da indbyggerne i Gedesby havde klaget over konkurrencen,
fik de ved kongebrev 18.8.1551 eneret på færgefarten over Østersøen, mod pligt til altid at have 4 gode færger
rede; hver så stor at den kunne overføre 12 store heste, med tilhørende folk forstås, men de måtte ikke udføre he
ste og okser, uden at de var fortoldet i Vordingborg.
1 lensregnskabet for 1655-56 findes flg. kvittering fra to af Gedesbys færgemænd:
Oluf Øesten og Oluf Hansen af Gedesby har af slotsskriver Niels Sørensen på Nykøbing Slot
fået betalt fragt, nemlig 2 rigsdaler, for en halv læst Rostocker øl, der med deres færge er ført fra
Rostock til Nykøbing Slot. Actum Nykøbing Slot den 12. marts anno 1656.
Underskrevet med deres bomærker; se kapitlet bomærker.
Gedser Birketings protokol side 63v; 16710317 Tingsvidne:
Niels Hansen Hiortt, skipper udi Giedesbye på sine egne og medskipperes vegne ibid. Lod læse, påskrive og
forny et tingsvidne, som er udstedt af Gietzør Birketing 1636 17. Juni, fornemmelig indeholdende at Hans Oel
sen, forrige skipper har efter lensmandens befaling og samtykke gjort forbud, at ingen på Gietzør som løber og
sejler med skuder, færge eller både skulle understå eller fordrive sig, at annamme eller oppebierge nogen fragt
fra Giedesbye færgemænd, som sejler og løber kongl. Maj.’s fragt og sejlads. Ej heller må nogen af de Giedesby
skippere eller færgemænd tage fragt for hinanden, men rejserne, både kongl. sejling og andre rejser ortlig at
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omgå, og ingen at tage hinandens rejse, stå den frit for, at have rejsende at forsørge, som tilkommer, og hvem
som går hinanden for og tager en andens rejse skal have forbrudt til øvrigheden 10 Rd. Ridefogeden ibid. Og
give skipperne 1 td. 01, det godt er.
Samme tingsvidne er fornyet 1647 26. Nov.
Altså en ret streng straffor at bryde færgemændenes monopol. Ibid, er forkortelse af ibidem = sammesteds.
I tiden 1550-67 var lenet lagt til Sørup ved Eskildstrup under lensmand Mogens Falster, og i kort tid, 1567-68
var lensmanden Albert Oxe. Peder Oxe fik Nykøbing len 1.5. 1569. Gedsør len er nu underlagt Nykøbing len,
dog med selvstændig jordebog. Jordebogen fra 1569 er bevaret og her findes bøndernes navne og listen over de
res landgilde, men da navnene er de samme som i den følgende jordebog, der blev udarbejdet i 1572, da Fr.II's
dronning Sophie fik Lolland-Falster som kommende enkesæde, bliver kun den gengivet. Da landgilden er egali
seret, dvs. gjort lige stor for alle gårde, gengives den kun ved den første gård, og ellers hvor der er afvigelser.

JORDEBOG 1572:
Laurs Morthensøn
1V2 mark
1 gås
2 pd. byg
1 lam
5 skp. byg
6 høns
lOæg
'A skp. ærter
1 skp. havre
Laurs Thue
Oluf Persøn
Oluff Friis
Mickeil Huege
Oluff Thysk
Thomis Kock
1‘A mark
2 pd byg
5 skp byg
de 3 første poster fri fordi han er foged
Y2 skp ærter
1 lam
1 gås
1 skp havre
6 høns
10 æg
Mickeil Rask skal herefter årlig give halvparten af landgilde:
1 mark
1 pd. byg
2 A skp. byg
1 fdk. ærter
‘A lam
V2 gås
A skp. havre
3 høns
5 æg
Per Wringel
Per Clemmidsøn
Jep Hannsøn
Rasmus Hannsøn
2 mark
2 pd. byg
skp. byg
A skp. ærter
1 lam
1 gås
1 skp. havre
6 høns
10 æg
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Rasmus Frendesøn
Oluff Sticke
Oluff Jude
Aage Andersøn
Hans Jude
Jenns Olsøn
Oluff Jennsøn
Jørgen Rask
Rasmus Knudsøn
Hennrick Sticke
Rasmus Friis
Staffenn Friis
Per Friis
Per Skonning
synndre Hans Persøn
Oluff Morthensøn ell. Madsøn
Laurs Nielsen Pixenn
Hink Thømme
Jep Brand
Christen Jude
Rasmus Clausøn Juli
Per Jennsøn
Han ns Rask
Jep Bonnde
unge Per Pixenn
Rasmus Bonnde, kirketjener 5 skp. byg
Peder Hansøn, vester Pixenn
1 ’/z mark
pd. byg
5 skp. byg
!4 skp. ærter
1 lam
1 gås
1 skp. havre
6 høns
10 æg

ham der bor sydligst!

Skovleje gives af hele byen: 5 mark.
Endvidere giver Giedisbymænd tilsammen af Gedisgaards jord: 10 pd. byg.
Der er altså allerede her tale om, at Gedesbys bønder dyrker i hvert fald en del af Gedesgaards jord.
Omkring 1575 hedder lensmanden Niels Andersen.
Fra 1582-83 findes igen en landgildeoversigt. Landgilden er ikke ændret meget fra 1572, så derfor er den udeladt
her. Det ser ud til at rækkefølgen er den samme, men der er kommet nogle fa nye fæstere:
lauritz mortensøn
lauritz pedersøn
oluff pedersøn
oluff friis
michel huege
oluff tydsk
thomis kock er foged
michel kock
peder wringell
peder clausøn
jep hannsøn
rasmus bunde
rasmus frendesøn
oluff sticke
oluff jude
aage andersøn
hanns jude
jens olsøn
jens olsøn
jørgen rask
rasmus knudsøn
hanns pedersøn
rasmus friis
staphenn friis
peder friis
peder skonning
oluff hannsøn
oluff madtzsøn
lauritz olsøn
hink tørne
jep brandz
Christen jude
rasmus claussøn
rasmus pedersøn
hans rask
jep bunde
peder pigstienn
rasmus bunde, kirketjener
jenns pedersøn
Dette år overtager Hans Hansen fra Marrebæk Aage Andersens fæste.
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Hver bonde betaler 4!4 mark årl. i Fripenge for at slippe for at gøre hoveri til Gedesgaard, idet der jo er ingen
eller kun lidt jord til gården.
Det oplyses ligeledes i lensregnskabet, hvad bønderne betaler for græsning i Gedesskov:
Skelby mænd giver af hvert høved 1 mk., mens de andre byers mænd (Staureby og Fiskebæk) giver af 1 okse 1
mk., af 1 hest, 1 øg, 1 ko eller 1 ungstykke 4 sk., af 1 kalv eller 1 far 2 sk.
Det er uvist, hvorfor der er forskel på byernes takst og hvorfor Gedesby ikke er nævnt. Taksten betales via lens
manden til kongen, der betragter skovene som sine.
I 1585 forbyder kongen bønderne at hugge i Giedesskoven, og det klager de naturligvis over, for de betaler årlig
skovleje, netop for at kunne hugge brændsel og gærdemateriale frit. De får så igen lov at hugge, men kun hvor
lensmanden udviser dem træ. Det er en strid, som står på, så længe der bare er lidt tilbage af Gedesskov.
Frederik d. 2. døde i 1588 og hans enke, Sophie af Mecklenburg, var tillagt Lolland-Falster som enkegods. Hun
fik en lang regeringstid på Nykøbing slot, idet hun levede til 1631. Hovedindtrykket af hende er, at hun var en
hård og oftest nådesløs herskerinde.
En af hendes første handlinger som enkedronning var at sende et missive til lensmanden Niels Friis 22.09.1588:
Da ladegården (Gedesgaard) ikke kan drive med fordel, skal jorden udlejes på 2 år for landgilde, og de bønder,
der slipper for ægt (kørsel) og hoveri skal betale i stedet. En kgl. skrivelse kaldtes ofte et missive.
Af et andet missive til Niels Friis 4.6.1590 vedr. Staurebys og Fiskebæks græsningsret fra Arilds tid, mod et vist
beløb pr. høved, fremgår det, at Gedesskov overdrev længe før denne tid var delt mellem de sydligste byer incl;
Skelby, selv om den ikke er nævnt ved denne lejlighed.
Omkring 1590 begynder Gedesgaard at gå sit endeligt i møde. I juni dette år gav enkedronningen ordre til, at det
nørre hus på gården skulle nedbrydes og rejses igen et belejligt sted ved Gedesby kro, hvor der så skal indrettes
nogle bekvemme gemakker.
Et årstid efter overlader hun kromanden det gamle inventar af senge, borde og bænke, for at det ikke skal stjæles
eller rådne op. Senere lader hun en stald flytte til kroen, hvor den skal indrettes med værelser.
Næste gang der er bevaret en liste over Gedesby’s bønder er ved ekstraskatteudskrivningen i 1610, og her er vi så
heldige at fa husmændene og tjenestedrengene med, idet de deltog i et læg. Man blev delt op i læg (lægd), inden
for hvilke "den rige hjalp den fattige" med at præstere en bestemt ydelse. Husmænd og tjenestefolk betalte min
dre end bønderne. Gårdsæder var husmænd, som var fast knyttet til en gård og undertiden boede på gården.
Taksten kan forstås således, at det er hvert enkelt læg, der i fællesskab betaler 1 daler, eller også betyder det, at
bønderne betalte 1 daler hver, og husmænd og karle faste, kendte brøkdele deraf.

Fæstebønder, svarer 1 dir:
Matz Pedersen
56. læg
Hans Pal____
Jens Lauritzen
Per Krøll
Per Wegge (Huegge)
Olle Rasmussen
Niels Kock
Christoffer Jensen
Jacob Bunde
Hans Pedersen
Søffren Rasmussen
Søffren Rasmussen ‘/2 gd.
57. læg
Olle Pedersen
Rasmus Bunde
Hans Kock
Jep Jull’s gd. øde
Jep Oelsen
Jørgen Muhrer
Olle Stick
Per Andersen
Michel Persen
Gerdt Hemmingsen

husmænd og gårdsæder:

tjenestesvende og drenge:

Jep Andersen
Simmon Persen
Simmon Hansen
Hans Lauritzen
Per Smid
Jep Møen
Morten Rasmussen
Jens Persen
Per Jensen

Rasmus Persen
Niels Krøll
Per Jensen

Hans Skræder
Jens Lauritsen
Jens Mortensen?
Jens? Pedersen
Per Huedzen?
Jens Krøll
Hans R___ ?
Rasmus Lauritzen
Jens Jude
Per Møller

Hans Hansen
Per Mønboe
Rasmus Persen
Rasmus Sørensen?
Per Rasmussen
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58. læg
Christoffer Løsholdt
Per Rasmussen
Hans Pedersen
Hans Juli
Olle Rysse
Olle Jensen
Olle Matzen
Lauritz Oelsen
Rasmus Nielsen
Rasmus Knudsen
59. læg
Las Brand
Niels Rasmussen
Morten Hansen
Jens Oelsen
Jep Pedersen
Jens Pedersen.

Rasmus Kock
Rasmus Fris
Jep Fønboe
Jens Schomager
Hans Boldt
Jens Schinder
Hans Weffuer

Lauritz Steffensen

Jens Rasmussen
Claus Jensen
Simmon Jepsen
Per Oelsen

Dette var et enkelt eksempel på de mange ekstraskatter, der blev udskrevet, efter at slutningen af 1500-tallet
havde været præget af opgang. Christian 4.’s byggelyst og krigslyst blev kostbar for almuen. Adelen og gejstlig
heden var fritaget for skat, for de havde deres militære forpligtelser, som dog efterhånden svandt ind, idet det
blev mere og mere almindeligt at benytte lejede tropper.
Opfindsomheden angående nye skatter var stor, også den gang, der kom kornskat, kopskat (pr. hoved), flæskeskat, ildstedsskat og mange andre, og selv om det var ekstraordinære skatter, kom de dog igen gang på gang det
næste par hundrede år. Når en prinsesse skulle giftes, blev der udskrevet "Prinsessestyr”, til at betale de overdå
dige fester med. Styr kommer af det tyske ord Steuer for skat og afgift.
Fra Jacob Bonde i Gedesby findes dette bønskrift fra juli 1615 i enkedronning Sophies kopibøger:
”1 Naadige dronningh, beklager ieg for eder fattige mand, hvorledes att dett huss som ieg haffuer hafft ij
føretiue aar oc haffuer giffuit min udgifft udi huert aar saa nær som ij iaar, tij ieg kunde iche giffuitt eder,
for kornitt slo mig till bage och siugdom disligis. Nu er mig frauist huss oc gaar oc den skøne saadh som
staar paa marchen thy samme saad haffuer ieg hafft stor møde oc arbede paa oc vilde gerne giffuit ud,
huess (hvad) der gaar aff samme gaar er, ieg er selff godh for ad giffue ud, der som ieg motte Styde mitt
Eghitt. Nu er mitt gods, Mine heste, mitt queg beskriffuitt oc ieg iche maa raade for nogitt her aff tij gaarden er sett ij fæld for xx daler; der er tre stald øxen, nog fire kiør, nog en quie, nog fire stycher ung quegh,
nog tre heste oc tu øgh, nog indeværindis gods saa ieg kunde veil selff holde samme gaar, der som (ieg)
motte raade for mitt Egitt, oc Er ieg begierindis aff eders Naade, att ieg Motte Nyde, huess der voxe, vilde
ieg gierne giffue ud huess mig till faldt aff samme gaar: tij ieg fattige mand Er uduist oc iche maa være
der lenger end thill onsdag nest kommendis hvor skall ieg fattige mand hen, tij ieg faar ad ligge paa ga
den uden eders Naade vill Lempe dett anderlis med mig. 1 naadige dronning giører for guds skyld, och
unde mig samme gaar, ieg vil byghe paa gaarden som ieg vill staa till stede for.
Næste side: Supplicatio (bønskrift fra) Jacob Bonde i Giedesbye....... Ist abgeschlagen.
Ja, det var den klare og enkle besked, som den så ofte lød i denne tid under dronning Sophie: Ist abgeschlagen;
afslået! Se kopi af de første linier side 48.
På et lidt mere nutidigt dansk lyder brevet:
For eder nådige Dronning, beklager jeg fattige mand, at jeg er bortvist fra det hus, som jeg har haft i 40 år og har
givet min afgift for hvert år, på nær i år hvor jeg ikke kunne, fordi kornet slog mig tilbage, ligesom sygdom og
lignende. Nu er jeg bortvist fra hus og gård og den skønne sæd, som står på marken. Den sæd har jeg haft megen
møje og arbejde med, men jeg er god for at give, hvad den kaster af sig, hvis jeg må klare mit eget.
Nu er mit gods, mine heste, mit kvæg skrevet op, og jeg må ikke råde for noget her, thi gården er sat i fæld for 20
daler (den skal repareres for 20 daler). Der er 3 staldokser, 4 køer, 1 kvie, 4 stk ungkvæg, 3 heste og 2 øg (hop
per), og endvidere gods nok, så jeg nok kunne holde samme gård, hvis jeg måtte råde for mit eget; og jeg begæ
rer af eders Nåde, at hvis jeg måtte nyde, hvad der vokser, ville jeg gerne give, hvad der tilfaldt mig af samme
gård, thi jeg fattige mand er udvist og må ikke være her længere end til næste onsdag.
Hvor skal jeg fattige mand gå hen? Jeg må ligge på gaden, hvis ikke eders Nåde vil lempe det anderledes med
mig. I, nådige Dronning, gør det for Guds skyld og und mig samme gård, så vil jeg bygge på gården; det står jeg
inde for.
Jacob Bonde har næppe ført pennen selv; det må være enten degnen eller præsten.
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9-2-1625 ramte en stor vandflod Sydfalster, så bønderne måtte have skattelettelser.

Da Chr. d. 4. indlod sig i Tredi veårskrigen fra 1625 - 29 blev der udskrevet ca. 1000 mand på Loll.-Fal. i 6 kom
pagnier, hvoraf et under kaptajn Povl Krag lå i Sdr. Herred og Gedsør fra ultimo 1627 til 1. aug. 1629. Det er på
denne tid der byggedes skanser ved Gedser samt krudthuse og vagthuse.
Efter at enkedronning Sophie var død i 1631, fik Chr. d. 4.'s ældste søn Loll.-Fal. som len, og efter hans bryllup i
1634 blev Nykøbing slot prins Christians domicil, hvor han udfoldede et farverigt og kostbart liv, men også un
der Svenskekrigen 1643-45 gik i spidsen med at sikre øernes forsvar. Da man frygtede svensk landgang ved
Gedser blev et skib anbragt der som vagtpost, og stranden afpatruljeredes hver nat af en officer og 5 dragoner.
Selv om krigen endte med den sørgelige fred i Brømsebro, er øernes befolkning sikker åndet lettet op, for ind
kvarteringen af de mange soldater i så lang tid havde været en hård belastning.
Fra denne "Udvalgte Prins" (udvalgt til at blive den næste konge) er bevaret en del breve, der er trykt som Chri
stian (V)’s Breve, og de der vedrører Gedesby bringes her. Af dem far man et godt indtryk af færgefarten på
Gedesby, der skrives og sikkert udtaltes Jeesby (som de ældste gjorde endnu op til 1930erne), og ligeledes af de
forsvarsforanstaltninger prinsen satte sig i spidsen for under Chr. 4’s sidste krige:
22.6.1635
Ordinans til Jørgen Jensen, foged i Staerby om, at han, da Lavrids Nielsen i Jesby lader sig bruge ved overfarten
til Rostock, og på grund af dennes nødvendighed ikke kan undværes dér, for denne gang skal forbigå ham med
den ham pålagte musket, og dermed fritage ham for tjeneste uden for landet, og skaffe en anden i hans sted.
T.K.97 dvs. tysk koncept, skrevet på tysk.
27.4.1636
Pas for Jens Pedersen, færgemand fra Gedser til Rostock.
30.11.1636
Pas for de jetzøriske færgefolk og deres skude, som er affærdiget (afsendt) herfra til Rostock for at afhente 5 læ
ster Rostocker øl og 1 læst øleddike til prinsens behov og bringe det til Nykøbing.
okt. 1637
Passus securitatis (sikkerhedspas) for denne brevviser, Gedser-færgemanden Hans Jensen, som er affærdiget her
fra til Rostock med 10 læster byg, mod at han til prinsens hofholdning bringer et bryg Rostocker øl med tilbage.
T.K.173.
30.3.1642
Åbent brev om, at prinsen har bevilget, at skipper Jens Pedersen af Gedesby må udføre til Tyskland 2 gamle
køer, dog mod at han betaler den sædvanlige told derfor. K. dvs. dansk koncept.
april 1642
Åbent brev om, at prinsen på supplikats (bønskrift) af nedennævnte 7 personer i Gedesby, om forskånsel på
deres resterende landgilde fra år 1640-1641 har eftergivet dem resten af deres landgilde, når de nu straks yder
efterskrevne landgilde, nemlig
Peder Jespersen og Jens Madsen hver 1 td. byg.
Peder Hansen Juul ’/2 pd. og 1 skp. byg, 3 ’/2 skp. havre og 7/2 rigsort.
Jens Friises quinde 1 pd. byg, 3/2 sietdaler i penge.
Peder Hansen Lollik 4/2 td. 2 skp. byg, 1 Vi skp. havre og 5 rigsmark og 15 sk. danske i penge.
Peder Knudsen 1 pd. og 1 skp. byg.
Hans Knudsen 1 td. byg. K.
30.3.1644
Missive til Jost Fr. von Pappenheim: Bønderne i Falster skylder landgilde, trods prinsens nåde m.h.t. restancer.
Slut med at eftergive restancer, ellers tvinges de med tilbørlige eksekutionsmidler.
samme tid, måske samme dato:
Missive til samme: Det berettes, at nogle af Jedsby mænd har fremsat mange utilbørlige og oprørske ord, hvoraf
han selv kender en del. Da sådan ulydighed billig (rimeligt) bør straffes, befales det ham strengt straks og ufor
tøvet, at inkvirere (udspørge) og ransage om disse ord, og om hvad der ydermere er foregået; særlig skal han
forhøre sig om redelsføreme (talsmændene), straks lade dem fængsle og holde dem så længe i god forvaring,
indtil prinsen er yderligere informeret om sagen og siden kan forordne, hvad der bør ske. K.
6.8.1645
Ordre til Rasmus Hansen, kaptejn på galejen Ørnen for Hestehoved, om, såsnart Christoffer Høyer med (galejen)
St. Peder ankommer dertil, og vinden føjer sig, da ufortøvet med galejen at begive sig til Gedser, lægge sig under
skansen dér mellem hukken og den røde sand, eller hvor han ellers mener at kunne ligge sikkert og have god
kundskab i søen. Dvs. mellem Kroghagen og Rødsand.
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15.10.1645
Besked på den af bønderne i Giesby og Skelby indsendte Supplikation (bønskrift). Prinsen har herpå erklæret, at
ridefogeden i Nykøbing len skal få befaling om, hvorledes der skal forholdes med supplikanterne.
7.11.1645
Befaling til ridefogeden i Nykøbing len, Hans Jensen om, at han næste morgen tidlig skal begive sig til Gedser
for at sørge for, at alle færgerne dér straks og uden ophold begiver sig til Dragsminde, hvor de skal melde sig hos
lensmanden på Ålholm slot om videre befaling.
Dersom nogen imod forventning skulle findes forsømmelig heri, skal han være forfalden i prinsens højeste unåde
og tilbørlige svare straffe. K.
15.1.1647
Missive til Jost Fr. von Pappenheim om, at prinsen til sin rejse til Tyskland agter at bruge Gedsers og Dragsmin
des færger til at sætte sine folk, heste og sit gods over. Han vil derfor, at adressaten lader tilsige og påbyde færgemændene på de nævnte to steder i tide at istandsætte deres færger og gøre dem parat, så at de er rede og fær
dige i marts måneds begyndelse, og prinsen kan forlade sig på, at hans folk, heste og gods ikke kommer i fortræd
eller fare, formedelst deres brøstfældighed. K.
20.2.1647
Ordre til Jost Fr. von Pappenheim om, at lade udvise til Rasmus Mortensen Møn og Anders Rasmussen, begge
færgemænd af Gedesby, hver en lille eg til at forbedre deres færge med, i Roden skov (nær Stokkemarke, Loll.),
med ringest skade for denne.
Ligeledes for Jens Lauridsen og Niels Hansen, færgemænd i Gedesby. K.
11.3.1647
Ordre til prinsens ridefoged i Nyk. len, Hans Jensen om at tilsige Gedsers færgemænd, at de skulle holde sig
færdige med alle deres færger til at sejle over til Warnemünde den 28. eller 29. ds. K.

I prinsens tid må bønderne ofte låne såkorn om foråret, og ud over beskatningen bidrog et dårligt klima til be
folkningens fattigdom. 1 1655 blev landgilden nedsat med 1/3 for Gedesby, Skelby og Fiskebæk, mens resten af
Gedsør fik en nedsættelse på 1/4, p. gr. a. "at Guds strenge vejrlig, storm og uvejr næsten ganske havde afslået
komet, mens det endnu voksede". Man har kaldt perioden 1550-1800 for den lille istid, og navnlig årene 164060 var slemme.
Hist Tidsskr. 7. rk. 3 bd s. 541:
I 1589 ramtes Nyk. len af så voldsom haglskade, at bønderne ikke fik udsæden igen, og næste år gik det lige så
galt, dog uvist af hvilken årsag.
I aim. år var høsten 2-3 fold, og i særlig gunstige år et par fold mere.

Fra 1640-58 foreligger en række jordebøger, og nu er det muligt at sætte numre på gårdene. Det bliver ganske
vist numrene fra matriklen 1688, men der er nu så mange oplysninger at fa, at det er muligt at følge de fleste
gårde tilbage til 1640 og frem til nutiden. Selv om man kan finde de samme navne i 1610, 1582 og 1572, må
man ikke tage det for givet, at man kan følge gårdene tilbage til disse tider, for tilnavnene kunne flytte fra gård til
gård, og navneudvalget var lille. Et spring i tid på 30 år kunne give stor udskiftning med den lave levealder, man
havde dengang, så at en gårds brugere i dette tidsrum var fader, søn og sønnesøn, og da sønnesønnen ofte hed det
samme som sin farfar, er muligheden for forveksling stor.
Jordebog 1640:
1
Jeppe Madtzen
Jeppe Madtzen og Peder Michelsen (deler en øde gård)
2
Rasmus Gierdtsen
3
Simmon Jeppesen Krøl
4
Jens Lauridtzen Friis
5
Hans Michelsen
6
er delt
7
Morten Oelsen Bunde
8
Niels Kock, foged
9
Rasmus Jeppesen
10
Hans Pedersen Østen
II
Peder Lauridtzen
12
Peder Jespersen
Olle Christoffersen
13
Michell Jørgensen
14
Peder Oellsen Sticke
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Jørgen Oellsen Rydtse
Peder Michelsen
Lauridtz Jørgensen Rydtse
Jens Lauridtzen Juull och Peder Hansen Juull
Jørgen Gierdtsen
Morten Hansen Rask
vides ikke
Rasmus Madtzen
Jørgen Oellsen Stick
Jens Madtzen
Jeppe Oellsen (antagelig Sticke)
vides ikke
Peder Hansen Juull
Hans Lauridtzen och Jørgen Rydtse
Hans Lauridtzen
Rasmus Knudsen
Olle Jørgensen Rydtse
Peder Hansen Lollicke
Christoffer Oellsen,
Peder Ra_? og
Jens Rasmussen Knudsen
34
Rasmus Jensen Juull
35
Rasmus Jeppesen Huege
36
Jens Lauridtzen Juull eil. Brand
37
Niels Kock, foged
38
Rasmus Jensen
Jørgen Skomager, Jens Pedersen och Anders Hansen har et vænge i Gedesskov.
Jens Schinder, Jeppe Oellsen og Rasmus Jensen har et vænge i Gedesskov.
40
Jørgen Gottleffuer, kromand har 4 parter af Gedesgaard.
41
Præstens Annexgaard.
Som det fremgår, er der allerede nu tale om ødegårde, hvis jord er delt ud på andre gårde. Det er en tendens, der
stadig forstærkes frem til omkring 1718, hvor de øde gårde endelig slettes af matriklen, og de resterende deler
jorden og får nye numre.
Senere i bogen følges fæsterne gård for gård.
Et tingsvidne fra 1644 fortæller at Rasmus Oellsen Skonning, Peder Rasmussen Knudsen og Peder Hansen Krøll
er forarmede, hvilket vil sige, at de kan forvente at blive sat fra gårdene ligesom førnævnte Jacob Bonde.
Et tingsvidne er et skriftligt referat af en vedtagelse på tinge.
I 1647 døde prins Christian, og Loll.-Fal. blev atter enkesæde, nu for hans enke, prinsesse Magdalene Sibylle,
der kun var 30 år gi. Men da hun i 1652 giftede sig med hertug Frederich Vilhelm af Sachsen - Altenburg over
gik området igen til kongen.
I 1654 kom pesten fra Dantzig til København, hvor omkring % af befolkningen døde. Sygdommen spredtes hur
tigt til det øvrige land, men da vi ingen kirkebøger har fra den tid i Gedesby, kan det ikke siges, hvor hårdt pe
sten ramte her; kun vides det, at præsten i Væggerløse døde af pesten. Selv om svenskerne senere far skyld for
mange øde gårde, kan en del af dem også skyldes pesten, der iøvrigt klingede ud med årets udgang.
Svenskekrigen begyndte igen i 1657 og Loll.-Fal.'s forsvar strammedes op med militær indkvartering igen. Til
disciplinens opretholdelse blev anskaffet en ny træhest på Nykøbing slot.
Der skal senere fortælles om, hvordan også de Gedesby bønder fik lov at prøve hesten.
Den strenge vinter 1657-58 gjorde det muligt for den svenske konge Karl Gustav at føre sin hær over isen fra
Jylland til Fyn til Langeland til Lolland og videre over Falster til Sjælland, hvor man snarest undertegnede Fre
den i Roskilde med tab af Skåne, Halland og Blekinge.
Frederik III anstrengte sig i aftalerne med svenskerne meget for at redde Falster fra overlast. Det lykkedes no
genlunde at undgå plyndringer, selv om svenskerne først forsvandt hen i maj måned 1658, men deres underhold
måtte man sørge for, og det var galt nok, og meget bedre blev det vel ikke af, at der efter svenskerne i stedet blev
indkvarteret danske tropper.
Karl Gustav fortrød meget hurtigt, at han ikke havde taget hele Danmark, og i august samme år gik han i land i
Korsør og hastede mod København, der dog denne gang var indstillet på at udholde en belejring.
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fæstere 1653
Jens Lauridtsen Brand fæster en halv øde jord, som i mange år har ligget til hans gård. Giver til stedsmål 2 rdl.
Gedesby har i 1653 flg. antal svin på olden:

store svin:
112
84
196

ungsvin:
35
45
80

grise:
2
0
2

Efter Magdalene Sibylle's afgang i 1652 var Loll.- Fal. i nogle år styret af lensmænd: 1653-57 Ove Skade og fra
1657 Christopher Lindnov.
1 jordebogen 1661 findes en omregningstabel, der dels viser hvilke naturalier landgilden kunne betales i, afhæn
gig af den pågældende egns muligheder, og dels hvordan de værdsattes i forhold til hverandre, idet tabellen om
regner dem til hartkorn dvs.hårdt kom, nemlig rug og byg. Hartkorn far senere en anden betydning, hvor ordet er
et udtryk for jordens godhed, bonitet.
Taxt
Hvor Effter Nyekiøbing Slodts Jordeboeg ehr Bereignit och udi Hart Korn Anslagen.
eller
1
1 td. Hart kom
Lødemark betales med 2 Mark
eller
2
Mark eller 32 Skilling Landgildepeng
1 td. Hart kom
eller
1 td. Hart kom
1
td. Rug
eller
1 td. Hart kom
1
td. Byg
eller
1 td. Hart korn
2
td. Havre
eller
1 td. Hart kom
3
Får eller Gildvæddere
eller
l td. Hart kom
Lam
6
eller
1 td. Hart kom
12
Gæs
eller
1 td. Hart kom
24
Høns
eller
1 td. Hart korn
24
Svins Olden
Daler
2 td. Kom
1
td. Hvede
172 td. Korn
1
1
skp. Hvede
172 skp. Kom
Skilling Groter = 9 Skilling Danske
1
oelle Lys (1 ol = 80 stk.) eller 32 snese er
1 td. Kom
8
snese Stang Aal
1 td. Korn
24
4 td. Kom
1
td. Aalmad (saltet ål)
1 Rigsdaler
1
snes Aal
12 td. Korn
1
td. Smør
1
skp. Ærter
172 skp. Kom
1 skp. Kom
skp. Bønner
1
3 td. Kom
Ko
1
Fodernød
72 td. Kom
1
Brænde- eller Skovsvin (brændemærkede)
72 td. Kom
1
Bolgalt (gildet svin)
3 td. Hart Korn
1
Bolsvin
72 td. Hart Korn
1
4 alb. Hart Kom
1
læs Ved
172 skp. Hart Kom
læs Hø
1
3 fjk. Hart Kom
1
læs Græs
veigle = væger ungefær
1 Mark
100
og mod 1 Skilling Landgilde
1 alb. '/2 d. Hart Kom
Hummelstager
100-120
1 Rigsdaler
Vaade Kolff (vodkalv = den posede del af et vod. Chr.Lisse)
72 skp. Hart Korn
1
skp. Humle
6
72 td. Hart Kom
skp. Rug
1 skp. Hart Korn
3
skp. Byg
3
1 skp. Hart Kom
6
skp. Havre
1 skp. Hart Kom
skp. Boghvede
172
1 skp. Hart Kom
2
skp. Ærter
1 skp. Hart Kom
3
læs Engbund (hø)
1 skp. Hart Korn
De steder, hvor der kun står Korn, må der alligevel være tale om Hart Korn.
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På de følgende sider vises Gedesbybøndernes landgilde i 1662.
1 Jeppe Madsen

skriverhvede:
biskoptiende og
dommerkom:
til kirken:
sognepræsten:
degnerente:
af en part af Gedesgaardsjord:
------

3 Peder Pedersen

i

1 '/2 mk
2 pund 5 skp byg
Ta skp ærter
1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
1 snes æg
6 rmk frip. Gør hoveri, reg|nes ikke.
1 skp

'/stdbyg
2 skp byg

6'/2 mk 27a sk 7a alb

l'/zmk
2 pund 5 skp byg
7a skp ærter
1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
i 1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
1 skp

, 2/2 skp byg
|1 skp byg
172 td byg
2 skp byg

gßardsjord:

672 mk 272 sk 72 alb

; 5 Hans Mickelsen
1

1172 mk
2 pund 5 skp byg
72 skp ærter
1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
11 skp

.

skriverhvede:
biskoptiende og
dommerkom:
til kirken:
sognepræsten:
degnerente:
;af en part af Gedesgnardsjord:

skriverhvede:
biskoptiende og
dommerkom:
til kirken:
sognepræsten:
degnerente:
af en part af Gedesgaardsjord:

2'/2skp byg
1 skp byg

biskoptiende og
dommerkom:
til kirken:
; sognepræsten:
degnerente:
1 af en part af Gedes-

i.

2 Rasmus Jepsen Holl. og
Jens Pedersen Rash af
1rs. Rasmussens øde jord

1
1

2 72 skp byg
1 skp byg
1 tdbyg
[2 skp byg
1
1
67» mk 27>sk 7>alb

172 mk
2 pund 5 skp byg
7» skp ærter
1 skp havre
! 1 lam
1 gås
6 høns
1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
1 skp

272 skp byg
1 skp byg
72 td byg
2 skp byg
,67a mk 2 72 sk 7> alb

4 Jørgen Gotleber af 1 øde
jord

i

t

skriverhvede:
biskoptiende og
dommerkorn:
til kirken:
sognepræsten:
degnerente:
af en part af Gedesgaardsjord:

-

17> mk
2 pund 5 skp byg
72 skp ærter
: 1 skp havre
1 lam
I gås
6 høns
1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
1 skp

272 skp byg
1 skp byg
72 td byg
2 skp byg
672 mk 272 sk 7> alb

6 Laurids Jørgensen Rydse, 172 mk
2 pund 5 skp byg
og Hans Mickelsen af
Jørgen Hansens øde gd.
' 7» skp ærter

1 skp havre
1 lam

skriverhvede:
biskoptiende og
[dommerkorn:
til kirken:
1 sognepræsten:

degnerente:
1

17

1
6
J1
6
;1

gås
høns
snes æg
rmk fripenge, regnes ej
skp

2 72 skp byg
1 skp byg
17a td byg
2 skp byg
i
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1/2 mk
2 pund 5 skp byg

7 Morten Oelsen Bunde

1 'Z> mk

8 Niels Koch

!

i2

1 skp havre

1 skp havre

j

1 lam

1 lam
1 gås

1 gås

6 høns

6 høns
i

1 snes æg

1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej

5 rmk fripenge, regnes ej

1 skp

i skriverhvede:

1 skp

skriverhvede:

pund 5 skp byg

'/a skp ærter

V2 skp ærter

1 biskoptiende og

biskoptiende og

dommerkorn:

2/2 skp byg

dommerkorn:

2/2 skp byg

til kirken:

1 skp byg

til kirken:

11 skp byg

sognepræsten:

’Z» td byg

sognepræsten:

V2 td byg

degnerente:

2 skp byg

][degnerente:

2 skp byg

af en part af Gedes-

af en part af Gedesgaards jord:
9 Rasmus Jepsen Holl.

616 mk 216 sk 16 alb

gaards jord:

6/2 mk 2/2 sk V2 alb

12 sk.

9 Rasmus Jepsen Holl.

i 1 '/2 mk

1 pund 2!/2 skp byg

2 pund 5 skp byg

i

V2 skp ærter

1 fjk ærter
V2 skp havre

1 skp havre

,

V2 lam

1 lam

'/z gås

1 gås

'3 høns

6 høns
1 snes æg

1 snes æg

6 rmk fripenge, regnes ej
V2 skp

skriverhvede:

6 rmk fripenge, regnes ej

J

biskoptiende og

1 skp

skriverhvede:
biskoptiende og

dommerkorn:

1 V2 skp byg

1 dommerkorn:

2/2 skp byg

til kirken:

V2 skp byg

til kirken:
sognepræsten:

1 skp byg
1
! V2 td byg

degnerente:

2 skp byg

! 1 V2 skp. byg

sognepræsten:

'/2 skp byg

degnerente:

I
: 1V2 mk

10 Hans Hansen Østen

|2 pund 5 skp byg

V2 skp ærter

i

i

1 skp havre
1 lam

1 gås
6 høns

1 snes æg
skriverhvede:

- - -

biskoptiende og
dommerkorn:

i

6 rmk fripenge, regnes ej

j

1 skp

[

1

1
2'/2 skp byg

til kirken:

1 skp byg

sognepræsten:

V2 td byg

degnerente:

2 skp byg

af en part af Gedesgaardsjord:

6/2 mk 2/2 sk '/2alb
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11

Peder Jensen, foeget

skriverhvede:
biskoptiende og
dom ni erkorn:
til kirken:
sognepræsten:
degnerente:
af en part af Gedesgaards jord:

13 Hans Hansen Østen og
Peder Pedersen

skriverhvede:
biskoptiende og
i dommerkorn:
til kirken:
! sognepræsten:
degnerente:
af en part af Gedesigaardsjord:

1 72 mk
2 pund 5 skp byg
'/s skp ærter
1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
1 skp

12 Peder Jensen af Peder
Jespersens øde jord

i

i
i

skriverhvede:
biskoptiende og
dommerkorn:
til kirken:
sognepræsten:
degnerente:
af en part af Gedesgaards jord:

2'/S skp byg
1 skp byg
72 td byg
2 skp byg

672 mk 272 sk 7>alb
1 72 mk
2 pund 5 skp byg
72 skp ærter
1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
1 skp

27» skp byg
| 1 skp byg
7> td byg
2 skp byg

; 672 mk 27» sk 7» alb

15 Hans Rasmussen og Jør 1 72 mk
gen Oelsen Stich
2 pund 5 skp byg
72 skp ærter
1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
i
1 1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
! skriverhvede:
i 1 skp
biskoptiende og
dommerkorn:
272 skp byg
til kirken:
1 skp byg
sognepræsten:
7> td byg
degnerente:
i 2 skp byg
af en part af Gedesgaardsjord:
67» mk 27» sk 7» alb

1 7» mk
2 pund 5 skp byg
Vz skp ærter
! 1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
J1 snes æg
i6 rmk fripenge, regnes ej

272 skp byg
1 skp byg
72 td byg
2 skp byg

672 mk 272 sk 7>alb

14 Hans Rasmussen Skom. i 1 72 mk
;2 pund 5 skp byg
7> skp ærter
1 skp havre
1 lam
1 gås
6 høns
I snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
skriverhvede:
1 skp
biskoptiende og
dommerkorn:
272 skp byg
til kirken:
1 skp byg
[sognepræsten:
72 td byg
1 degnerente:
2 skp byg
i af en part af Gedes*672 mk 272 sk Vz alb
'gaards jord:

i
16 Peder Mickelsen
;

skriverhvede:
biskoptiende og
1 dommerkorn:

til kirken:
sognepræsten:
degnerente:
af en part af Gedesgaards jord:
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11 Vz mk
2 pund 5 skp byg
72 skp ærter
1 skp havre
11 lam
1 gås
6 høns
1 snes æg
6 rmk fripenge, regnes ej
11 skp

2Vz skp byg
1 skp byg
Vz td byg
2 skp byg

672 mk 272 sk Vz alb

GEDESBY

1661 blev Lolland-Falster pantsat af kongen, Fr. d. Ill til hans dronning Sophie Amalie for 75.000 rdl. Øerne var
allerede ved brylluppet udlagt til livgeding for hende. Hun lod amtsforvalter Hans Hansen Osten styre til han
døde 1672.
Derefter amtmand Cornelius Lerche til 1681, og
Thomas Grote fra 1681.
Ved enevældens indførelse i 1660 opgav man betegnelsen len og Falster blev nu til Nykøbing amt, mens Lolland
deltes i Aalholm og Halsted amter.
Da Riget i højeste grad fattedes penge efter svenskekrigene, og da man var klar over at landgilden var uret
færdigt fordelt, besluttedes det at forfærdige en matrikel over al jord i landet, men da den blev baseret på den be
stående landgilde, opnåede man ikke større retfærdighed end før, men i hvert fald en stor forøgelse af statens
indtægter. Landgilden blev omregnet til hartkorn og taksten var i første omgang 2/3 rdl. pr td. hartkorn årligt at
betale i 4 rater halvt i penge og halvt i naturalier.
Matriklen 1662.
På Rigsarkivet findes under Rentekammeret nr. 311.85: Matriklen 1662 for GIEDISBYE SOGN och BYE.
Gedesgaards jord er fordelt mellem bymændene, og benævnes i det følgende som en part der ansættes til hart
korn: +3 td. 2 skp. Biugten betyder bebyggelsen, men muligvis kun udbygningerne, se nr. 41 Annexhuset til
sidst, og at biugten er afbrudt, vil sige at bygningerne er brudt ned. Gårdnumrene er fra den senere matrikel
1688. En td. hartkorn betyder på denne tid værdien af en tønde rug eller byg.
1
Jeppe Madsen
biugten øde og afbrudt af de Svenske
jorden bruges ej
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

2
Rasmus Jepsen Hollænder og Jens Pedersen Rask af Rasmus Rasmussens øde jord
biugten øde, af Svensken afbrudt
jorden i brug
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3 V4 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
3
Peder Pedersen
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
4
Jørgen Gotleber, kromand af en øde jord, Jens Friis’s.
biugten øde og afbrudt for 20 år siden
jorden i brug
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/4 td, byg 3/4 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

5
Hans Mickelsen
biugten brøstfældig
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3‘/4 td, byg 3*/4 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
6
Laurids Jørgensen Rydse og Hans Mickelsen af Jørgen Hansens øde gaard
biugten øde og afbrudt for 20 år siden
jorden i brug
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d.
kan årl. så: rug 3!4 td, byg 314 td, havre 5 skp, og avle 4 læs hø.

24

GEDESBY

7
Morten Oellsen Bunde
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp
kan årl. så: rug 3 '/z td, byg 3/z td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
8
Niels Koch
biugten ved magt
hk: 10 td P/4 skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3!4 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

9
Rasmus Jepsen Hollænder
biugten øde og afbrudt for mange år siden
jorden i brug
hk: 5 td 1 skp 3 d.
kan årl. så: rug 1 ’/z td 1 l/z skp, byg 1V2 td 1 ’/z skp, havre 5 skp, og avle 3 læs hø.
9
Rasmus Jepsen Hollænder
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
kan årl. så: rug 3/z td, byg 3!4 td, havre 8 skp, og avle 6 læs hø.

10
Hans Hansen Østen
biugten nogenledes ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3'/z td, byg 3’/z td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
11
Peder Jensen, foeget (sognefoged)
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3’/z td, byg 3’/z td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
fortsat
12
Peder Jensen af Peder Jespersens øde jord
biugten øde, af Svensken afbrudt
jorden i brug
hk: 10 td P/4 skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3’/z td, byg 3/z td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
13
Hans Hansen Østen og Peder Pedersen af en øde jord
biugten øde, af Svensken afbrudt
jorden i brug
hk: 10 td P/4 skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3'/z td, byg 3!4 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

14
Hans Rasmussen Skomager
biugten nogenledes ved magt
hk: 10 td P/4 skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3’/z td, byg 3 !/z td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
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15
Hans Rasmussen Skomager og Jørgen Oelsen Stiche
biugten øde og afbrudt for 20 år siden
jorden i brug
hk: 10 td 17a skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

16
Peder Mickelsen
biugten ved magt
hk: 10 td IV4 skp 2 alb 1 d
4-3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3’/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
17
Laurids Jørgensen Rydse
biugten nogenledes ved magt
hk: 10 td l3/<skp2alb 1 d
4-3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3!4 td, byg 3!4 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
18
Jens Lauridsen og Peder Hansen af en øde jord
biugten øde og afbrudt for mange år siden
jorden i brug
hk: 10 td l3/4skp2alb 1 d.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

19
Jeppe Hansen Rydse
biugten nogenledes ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
4-3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
20
Rasmus Knudsen ’å part, Hans Knudsen og Morten Oelsen % part af en øde jord
biugten øde og afbrudt for mange år siden
jorden i brug
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d.
kan årl. så:
rug 3/2 td, byg 3!4 td, havre 5 skp, og avle 6 læs hø.

23
Jørgen Oelsen Stiche af Peder Andersens øde gaard
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
4-3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3 ‘/2 td, byg 3!6 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
24
Niels Koch og Jeppe Oelsen af Hans Madsens øde jord
biugten øde, af Svensken afbrudt
jorden i brug
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
4-3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3V2 td, byg 3’/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
25
Jeppe Oelsen
biugten ved magt
hk: 10 td l3Ziskp2alb 1 d
4-3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3 '/2 td, byg 3!/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
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Rasmus Jepsen Hollænder, Peder Hansen Juell og Jens Brand af en part af Giedesbygaards jord:
3 td 2 skp.
kan årl. så:
9 skp kom og avle 3 læs hø.
26
Hans Knudsen
biugten ved magt
hk: 10 td 13/4 skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3 Vi td, byg 3 Vi td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
27
Peder Hansen Juell
biugten nogenl. ved magt
hk: 10 td P/4 skp 2 alb 1 d.
kan årl. så: rug 3 Vi td, byg 3 Vi td, havre 7 skp, og avle 6 læs hø.
28
Hans Lauridsen og Jeppe Hansen af en øde jord
biugten øde og afbrudt for 30 år siden
jorden i brug
hk: 10 td P/4 skp 2 alb 1 d
kan årl. så: rug 3 Vi td, byg 3 Vi td, havre 5 skp, og avle 4 læs hø.

29
Hans Lauridsen
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3 Vi td, byg 3 Vi td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
30
Rasmus Knudsen
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3’4 td, byg 3 Vi td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
31
Rasmus Pedersen A ling
biugten ved magt
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3 Vi td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

32
Pouvell Pedersen og Peder Mickelsen af Peder Hansens Lolliche's øde jord
biugten øde og afbrudt for 18 år siden
jorden i brug
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3 Vi td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

33
Jens Rasch = Rask
biugten ganske brøstfældig
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3Vi td, byg 3 Vi td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
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34
Rasmus Jensen Juell
biugten øde, af Svensken afbrudt
jorden bruges ej
hk: 10 td 1% skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 314 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

35
Claus Pedersen Huege
biugten øde, af Svensken afbrudt
jorden bruges ej
hk: 10 td P/4 skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 314 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.
36
Jens Lauridsen Brand
biugten ved magt
hk: 10 td Pä skp 2 alb 1 d.
kan årl. så: rug 314 td, byg 314 td, havre 8 skp, og avle 6 læs hø.
37
Hans Jeppesen Juell
biugten nogenledes ved magt
hk: 12 td måske +!4 td 2 skp?
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 3/2 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

38
Laurids Hansen Skomager og Hans Lauridsen af Rasmus Jensens øde jord
biugten øde, af Svensken afbrudt
jorden i brug
hk: 10 td PÅ skp 2 alb 1 d
+3 td 2 skp.
kan årl. så: rug 314 td, byg 3/2 td, havre 15 skp, og avle 6 læs hø.

Jørgen Schoemager, Hans Sticke og Hans Pedersen af 1 vænge udi Gedesskov
ingen saad, men kan årl. avle 1 '/2 læs hø,
hk: % skp.
Hans Mortensen, Jeppe Oellsen og Rasmus Jensen af 1 vænge udi Gedesskov
ingen saaland, kan avle årl. 3 læs hø hk: 1 skp.
% gaard, Jørgen Gotleber, kromand af 4 parter af Gedesgaard
biugten ved magt;
denne jord er han af hans fyrstelige Nåde Prindsen årl. fri bevilget at må nyde hans livstid.
Jeppe Oellsen af 1 vænge årl. hk: % fjerding 3 d.
ingen saaland, kan avle ’å læs hø.
Niels Hansen af 1 vænge, ingen saaland, !4 læs hø, hk: % fjerding 3 d.
Olle Mickelsen, Jørgen Hansen og Rasmus Mortensen Møn af 1 vænge årl. hk: % skp.
avler 114 læs hø, ingen saaland.
Søffren Rasmussen, Jeppe Koch og Niels Hiort af 1 vænge i Gedesskov hk: % skp.

Nr.41 Annexhuset ved magt, Jeppe Oelsen, Niels Koch og Peder Jensen bruger hr. Mads Hansens præstegaards
jord i Giedesbye; biugten øde og afbrudt for mange år siden jorden i brug.

(Ifølge præstelisten var Mads Hansen Prip præst fra 1644 - 1668).
GADEHUSMÆND:

Fæstehuse:
Hans Pedersen
Hans Wringell
Laurids Snøring
Rasmus Snøring

huset ved magt
huset øde, afbrudt
huset øde, afbrudt
huset ved magt
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Hans Huussen
huset øde, afbrudt
Hans Pedersen Hiulmand
huset ved magt, *)giver til kirken
Jørgen Gierdsen
huset ved magt
Hans Boldt
huset ved magt
Jørgen Hansen Boldt
huset ved magt
Jacob Erichsen
huset ved magt
Peder Oellsen Sticke
huset ved magt
Olle Michelsen
huset ved magt
Rasmus Mortensen
huset ved magt
Peder Schreder
huset ved magt
Jacob Peitersen
huset ved magt
Hans Sticke
huset ved magt
Jørgen Nielsen
huset ved magt, giver til kirken
Rasmus Jensen Lavindsfar
huset ved magt, giver til kirken
Jacob Møller
huset ved magt
Olle Mortensen
huset ved magt
Olle Hansen Koch
huset ved magt
Niels Hansen Hiort
huset ved magt
Anders Nielsen Koch underfoged, giver ingen **)husbondhold, er fri for bestillingen (dvs. p.gr.a.)
Hans Mortensen
huset ved magt
*) 3 huses og en gårds afgifter var fast tillagt kirken.
**) Husbondhold er en gammel afgift der oprindelig betaltes af selvejere, men kan også betyde fæsteafgift.

Efterskrevne husmænd residerer på de øde og afbrudte gaarde og bruger intet afjorden,
fæstehuse:
Jørgen Hansen på Hans Friises stouffe (grund) opbygt hus, der er brøstfældigt.
Jeppe Hansen Koch på Jeppe Oellsens afbrudte stouffe opbygt; huset ved magt.
Michel Jørgensen Tydsk på Peder Krøls? øde gaard; stouffen opbygt; huset ved magt.
Olle Hansen Østen på Jørgen Oellsens.
Jens Christophersen på Jens Madsens.
Peder Jespersen på Rasmus Nielsens.
Johannes Ollufsen på Peder Lolliches.
En deignebolig, hvor Søffren Lauridsen bor,
en smedie som Jens Hansen, smed påbor og (som) tilhører bymændene.
Vejrmøller:
Hans Hendrichsen i Schielbye, en vejrmølle der står på byens grund; ved magt
et møllehus som Niels Møller ibor.
Peder Vandmøller og Jeppe Mortensen i Nykøbing, en vejrmølle stående på præstegaardens grund, og
skylder for stedet den står på, årligt.

Denne by haver fælles græsgang på Gedesskov ombaarit.
Ordet ombære kan både betyde at oppebære/modtage eller det stik modsatte at miste/undvære. Her må det nød
vendigvis betyde at Gedesby har del i græsningen på Gedesskov ligesom Skelby, Fiskebæk og Staureby.
Gedesby skov er udi krigs tid af de Svenske ganske forhugget og fast øde, så ikke nogen taxt derpå kunde gives.

Det viste sig, at de nye afgifter efter matriklen 1662 slet ikke svarede til, hvad der kunne produceres, så man
måtte især på Lolland-Falster nedsætte landgilden, og i Nykøbing amt valgte man at lave en ny jordebog. Det
nedsattes der en kommission til i 1663, og den 19. december blev jordebogen underskrevet. Den bragte nok ikke
nogen større nedsættelse af landgilden, men i hvert fald en forenkling, idet man slettede en del poster, som bare
var fulgt med fra gammel tid.
Men en måned inden underskrivelsen kom befalingen om, at indrette en ny matrikel i 1664 i stedet for den fra
1662, som man hurtigt havde fundet ubrugelig.
I Nykøbing amt valgte man at lade den i december underskrevne jordebog underkaste en revision, der også gav
visse rettelser, og lade den blive til den nye matrikel af 1664. Den var heller ikke ideel, og kom kun til at vare til
matriklen 1688, der blev baseret på opmåling og bonitering af jorderne.
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Selv om 1662 var et godt høstår, var disse tider dog præget af misvækst; således 1665-66-67 og igen 1669, så
hver gang man slår op på en liste over Gedesbys ejendomme, er den præget af ordene: øde, forarmet, skal hjæl
pes, har kun 4 bester (heste) og 1 ko, som tilhører dronningen, osv.
Vinteren 1670 var så streng, at "Laurits Madtzen i Stubkiøben aag med en hest och kielche fra Rostoch och till
Giedisbye"
I april 1671 foretog en kgl. kommission en undersøgelse af Nykøbing amts tilstand (altså hele Falster), og det
samlede resultat lyder:
Summarum offuer gaardene udi Ambtet som ere ved magt, forarmet, øde og deres bekostning at sørge:
a
735 gårde som er ved magt
b
298 gårde forarmet
c
171 gårde øde
d
32 halve gårde ved magt
e
7 halve gårde forarmet
f
9 halve gårde øde
g
43 gårdsæder ved magt
h
1 gårdsæde forarmet
i
2 gårdsæder øde
k
288 gadehuse ved magt
1
13 gadehuse forarmet
m
33 gadehuse øde
n
29 øde jorder, som ingen biugt (bygning) haver.
For Gedesbys vedkommende ser listen således ud med numre fra matriklen 1688:
Giedesbye Sougen och Bye:
nr.:
uden bygning, dog svares skat og landgilde af Niels Koch
1
uden bygning, dog svares skat og landgilde af Jørgen Giertsen
2
Per Pedersen
ved magt
3
Jørgen Gotleber
ved magt
4
Hans Hansen Michelsen
ved magt
5+6
Morten Oellsen Bunde
ved
magt
7
Niels Koch
ved magt og er sognefoged
8
Rasmus Jeppesen Hollænder
forarmet, forstrakt i 1670 med byg, ko, hest
9
Hans Hansen Østen
ved magt
10
Per Jensen, foged
ved magt
11
uden bygning, dog svares skat og landgilde af Per Jensen, foged af Per Jespersens gd.
12
uden bygning, dog svares skat og landgilde af Hans Hansen Østen og Per Persen af
13
fæstegårds øde jord.
Hans Rasmussen
14
ved magt
uden bygn., dog svares skat og landgilde af
Per Jørgensen Stiche og Hans Rasmussen
15
Per Michelsen
forarmet, er forstrakt med diverse midler
16
forarmet, er forstrakt med diverse midler
Lauridts Jørgensen Rydse
17
Dirik Pedersen og Olle Rasmussen
øde, er forstrakt med diverse midler
Jeppe Hansen
ved magt
20
Poull Pedersen
21
forarmet, forstrakt med diverse midler
Per Rasmussen og Morten Oellsen Bunde
22
ved magt
af Rasmus Madsens jord
Per Jørgensen Stiche
ved magt
23
Niels Koch og Jeppe Ollsen
24
uden bygn., dog svares skat og landgilde af
Jørgen Jørgensen Stiche
ved magt
25
ved magt
Rasmus Jeppesen Hollænder, Per Juell og
Jens Brand af en part Giedesgaards jord
ved magt
Per Ollsen
forarmet, forstrakt
Olle Rasmussen
27
ved magt
Hans Hansen Lauridtsen
29
30
ved magt
Rasmus Knudsen
Claus Nielsen
forarmet, forstrakt
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uden bygn., ’Aparten øde, ’Aparten svarer
skat og landgilde
forarmet, forstrakt
ved magt
forarmet, forstrakt
forarmet, forstrakt
herlighed til slottet, ved magt
ved magt
ved magt

Per Michelsen og Poull Pedersen
Jens Rask
Per Olisen Knudsen og Anders Hiulmand
Claus Pedersen Huegge
Dirik Pedersen
Hans Jeppesen Juell
Lauridts Hansen
Jørgen Stiche, Hans Stiche og
Jens Persen et vænge i Giedesskouff.
ved magt
Hans Mortensen, Jeppe Ollsen og
Rasmus Jensen af et vænge.
ved magt
Jørgen Gotleber, kromand af 4 parter af
Giedesgds. jord.
ved magt
Jeppe Ollsen af et vænge.
ved magt
Niels Hansen af et vænge.
ved magt
Olle Michelsen, Jørgen Hansen og
Rasmus Mortensen af et vænge.
ved magt
Søffren Rasmussen, Niels Hiort og Jesper
Koch af et vænge.
Underforstået, at de, der er ved magt, betaler normal landgilde og skat.

33
34
35
36
37
38

Gedtzør Birketings protokol 1669 - 79: Vedr. Væggerløses afståelse af en holm til Gedesby. Antagelig arealet
mell. Kanalen og Strømmen med bl.a. matr. numre 160 -168. Arealet blev tidl. kaldt Holmen.
Side92r-93r 16711215.
Eftersom der har voren tvistighed mellem Gedesby sognemænd på den ene og Væggerløse sognemænd på den
anden side anlangende Væggerløse kvæg, som er undertiden gået på Gedesby Fang, formedelst det ikke med
hørde (=hyrde) havde voren forsynet, da har alle underskrevne på egne og begge sognemænds vegne, vi i dag
indganged, så som vi og hermed indgår, at Væggerløse sognemænd ganske fra sognet afstår den liden holm, som
de hidindtil har haft, og er beliggende sønden for Strømmen, hvilken holm Gedesby mænd nu herefter skal nyde
og have, og derimod skal Gedesby mænd selv holde vogter, at Væggerløses kvæg ikke kommer på deres Fang,
og om så skete og nogen skade tilføjes, da skal Gedesby mænd selv tage og have skade for hjemgæld. Al reste
rende indtægt eller foldepenge (vedr. fold = indhegning), som byerne hertildags har imellem voren, er og(så)
hermed ganske opskaffed (afskaffet).
Og på det, denne vedtægt desto bedre kan vorde holden og efterkommet, har vi på både sider, vores sædvanlige
bomærker her under skreven, og til des yder mere stadfæstning har vi ydmygeligen ombedet vores gunstige Hr.
Amtsforvalter, at han denne forligelse med os ville samtykke og til bekræftning underskrive eftersom vi på beg
ge sider efter dette vedtægt vil stede hverandre til Gietzør Birketings tingsvidne.
Under disse mænds carve(mærker)
Hans Jørgensen, foged
Rasmus Michelsen
Y
i
T
?
i Wegg., carved
i Højet, carved

Rasmus Jensen

Hans Michelsen

1

A

ibid., carved

i Radbj., carved

Fogeden Peder Jensen

Laurits Hansen

N

f

i Giedesby, carved

ibid.,carved

Laurits Jørgensen Rydtse

Hans Rasmussen

Å

I
i Giedesby, carved.

carved i Giedesby
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Hr. Ambtzforvalters svar og tilladelse er skriftligen herpå giffven som følger.

Efter begæring og efterdi de således er med hverandre forligte, både Giedesby mænd og Væggerløse mænd, og
dermed al tvistighed og trætte imellem (dem) er bilagt og ophævet, har jeg dette til vitterlighed underskreven,
hvorefter og hver af dem kan tage tingsvidne.
Nykøbing den 21. Sept. 1671
Hans Hansen, egen hånd.
Hvilken contrakt eller vedtægt således ord fra ord udi alle sine poster indeholder.

Anmærkning: Parterne er på tingsvidne kaldet og indført d. 3. Nov.
Side 103v-104r

16720524.

Vedr. Væggerløses afståelse af holm til Gedesby.
Fornævnte kaldsmænd og(så) hjemlede at have kaldet alle Skielbye boemænd imod ottemænds opkreffvelse,
anlangende ret, skel og mål imellem Weggerløse Holm, som nu er Giedesbye byemænd tilsat og Skielbye Fang,
hvor det af Arilds tid voret haffue.
Hovedmænd: Jørgen Jensen udi Staurbye, Jørgen Giertzøn i Giedesbye, Hans Michelsen, Rasmus Møen, Hans
Stich, husmand Michel Tydsk, Oluf Koch, Jens Eriksen? I Fiskebæk.
Her mangler antagelig en senere redegørelse fra de otte mænd, men citatet viser dog, at den nordøstlige del af
Gedesby sogn, der på udskiftningskortet kaldes Skelby Fang, virkelig har hørt til Skelby engang. Se også s. 65.

Kop- og kvægskat 1678:
Unge Niels Kock, ugift
1 dreng
1 pige
4 heste, 1 hoppe, 4 køer, 2 kalve i 2. år, 50 får og lam, 6 svin.

Ialt 2 rdl 5 mk 12 sk.

Jørgen Giertsen, ugift
1 dreng
1 pige
4 heste, 1 hoppe, 4 køer, 2 kalve i 2. år, 6 får og lam, 4 svin.

Ialt 2 rdl 5 mk.

Jørgen Hansen
hans hustru
1 datter
3 heste, 1 hoppe, 1 ko, 8 får og lam, 1 svin.

Ialt 2 rdl 1 mk 10 sk.

Peder Peitersen
hans hustru
1 karl
2 piger
4 heste 2 hopper, 2 foeler i 2. år, 9 køer, 2 kalve i andet år, 10 får og lam, 5 svin. Ialt 4 rdl 5 mk 2 sk.
Hans Michelsen
hans hustru
2 tj.folk
3 heste, 2 hopper, 4 køer, 2 kalve i 2. år, 6 far og lam, 1 svin.

Ialt 3 rdl 1 mk 10 sk.

Morten Oelsen Bunde
hans hustru
2 døtre
4 heste, 1 hoppe, 2 køer, 1 kalv i 2. år, 8 får og lam, 5 svin, 2 bistader.

Ialt 2 rdl 5 mk 12 sk.

Niels Nielsen Kock, birkefoged
hans hustru,3 børn
4 heste, 2 hopper, 4 køer, 3 ungnød fra 2 til 4 år, 10 får og lam, 6 svin.

Ialt 11 rdl 3 mk.
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Peder Rasmussen
hans hustru
1 pige
2 heste, 1 ko, 4 far og lam, 1 svin.

Ialt 1 rdl 5 mk 2 sk.
Hans Jepsen Krøll
hans hustru
1 søn
1 pige
4 heste, 1 hoppe, 5 køer, 2 kalve årgi., 8 får og lam, 2 svin.

Ialt 3 rdl 3 mk 4 sk.

Hans Hansen Østen
hans hustru
1 karl
1 pige
4 heste, 1 hoppe, 4 køer, 2 kalve i 2. år, 7 far og lam, 3 svin.

I alt 3 rdl 2 mk.

Rasmus Rasmussen Hollænder
hans hustru
1 hest, 1 foel i 2. år, 3 får og lam, 1 svin.

Ialt 1 rdl 2 mk.

Lars Jørgensen Rydse
hans hustru
1 datter
3 heste, 1 hoppe, 3 køer, 1 kalv i 2. år, 2 far, 2 svin.

Ialt 2 rdl 3 mk 10 sk.

Peder Jensen
hans hustru
3 børn
1 pige
6 heste, 2 hopper, 2 foeler 2 år, 8 køer, 2 kalve 2 år, 14 far og lam, 2 svin.

Ialt 5 rdl 5 mk 4 sk.

Jørgen Gottleber
hans hustru
5 thienestefolk
4 heste, 2 hopper, 4 foeler 2årige, 10 køer, 2 kalve, 16 får og lam, 6 svin.

Ialt 6 rdl 1 mk 12 sk.

Hans Rasmussen
hans hustru
1 søn
2 heste, 1 hoppe, 1 foele 2 år, 2 køer, 4 får og lam

Ialt 2 rdl 1 mk 8 sk.

Michell Pedersen
hans hustru
1 dreng
2 heste, 1 ko, 5 får og lam, 1 svin.

Ialt 1 rdl 5 mk 2 sk.

Peder Jørgensen Stiche
hans hustru
4 heste, 1 hoppe, 3 køer, 1 kalv, 2 år, 4 får og lam, 2 svin.

Ialt 2 rdl 3 mk 12 sk.

Poffuel Persen
hans hustru
1 datter
2 heste, 1 foele 2 år, 1 ko, 6 får og lam, 2 svin.

Ialt 2 rdl.
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Peder Ollsen
hans hustru
2 døtre
1 karl
4 heste, 1 hoppe, 2 foeler i 2. år, 8 køer, 2 kalve i 2. år, 12 får og lam, 3 svin.

Ialt 4 rdl 3 mk 6 sk.

Olle Rasmussen Børgesen
hans hustru
1 datter
2 heste, 1 ko, 4 far og lam, 2 svin.

Ialt 1 rdl 5 mk 4 sk.

Jeppe Hansen
hans hustru
1 pige
2 heste 2 hopper, 2 foeler 2 år, 6 køer, 12 far og lam, 6 svin.

Ialt 3 rdl 4 mk 1 sk.

Jørgen Jørgensen Stiche
hans hustru
1 datter
4 heste, 1 hoppe, 2 foeler 2 år, 5 køer, 2 kalve 2 år, 14 far og lam, 3 svin.

Ialt 3 rdl 4 mk 1 sk.

Hans Hansen Laursen
hans hustru
1 karl
1 pige
2 heste, 1 fole i 2. år, 3 køer, 1 kalv årgi., 7 far og lam, 1 svin.

Ialt 2 rdl 5 mk 12 sk.

Rasmus Rasmussen Knudsen
hans hustru
2 børn
2 heste 1 hoppe, 3 køer, 2 kalve i 2. år, 10 far og lam, 1 svin.

Ialt 3 rdl 1 mk 2 sk.

Claus Nielsen Stiche
hans hustru
1 heste 1 hoppe, 1 ko, 4 får og lam, 1 svin.

Ialt 1 rdl 3 mk 10 sk.

Didrich Pedersen
hans hustru
1 pige
1 heste, 2 køer, 4 får og lam, 1 svin.

Ialt 1 rdl 5 mk 2 sk.

Rasmus Villumsen
hans hustru
1 dreng
2 heste, 1 ko, 2 får og lam.

Ialt 1 rdl 4 mk 12 sk.

Jens Persen Rask
hans hustru
2 børn
2 heste, 1 hoppe, 4 køer, 1 kalv i 2. år, 8 får og lam, 2 svin.

Ialt 3 rdl 2 mk.

Anders Rasmussen
hans hustru
1 hest, 5 får og lam.

Ialt 1 rdl 1 mk 10 sk
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Claus Pedersen Huege
hans hustru
1 dreng
1 pige
3 heste, 4 køer, 1 kalv, 6 far og lam, 1 svin.

Ialt 2 rdl 5 mk 1 sk.

Laurits Hansen
hans hustru
3 døtre
2 heste, 3 foeler 2 år, 5 køer, 2 kalve årgi., 16 får og lam, 2 svin.

Ialt 3 rdl 4 mk.

Gadehusmænd:
Peder Jeppesen
hans hustru

Smidden (smeden)
Rasmus Hansen
hans hustru
1 pige
1 hoppe
1 ko
3 får
Søffren Lauritzen
hans hustru
1 datter
1 ko
3 får og lam
Hans Persen Hiulmand
hans hustru
1 ko
8 far og lam
Jeppe Koch’s enke
1 datter
1 ko
2 får og lam

Peder Hansen Østen
hans hustru
1 ko
3 får og lam

Olle Hansen Østen
hans hustru
1 datter
2 køer
8 får og lam
Olle Hansen Stiche
hans hustru
1 ko
3 får og lam

1 rdl

Olle Træben
hans hustru
1 pige

1 rdl 1 mk 8 sk.

Olle Jensen
hans hustru
2 får og lam

1 rdl 8 sk.

2 rdl 4 mk 6 sk.

Peder Rasmussen Laalænder
hans hustru
1 ko
3 får og lam
1 rdl 1 mk 6 sk.
1 rdl 2 mk 14 sk
Jørgen Michelsen
hans hustru
6 får og lam

1 rdl 12 sk.

Jørgen Hansen Bolt
hans hustru
1 datter
1 ko
7 får og lam

I rdl 3 mk 6 sk.

2 rdl 2 mk

1 rdl

1 rdl 1 mk 6 sk

Jeppe Jensen Veffuer (væver)
hans hustru
1 ko
4 far og lam
2 rdl 1 V2 mk.

Olle Hansen, enkemand
1 ko
4 mk.

1 rdl 4 mk 8 sk

1 rdl 1 mk 6 sk

Søffren Rasmussen Hollænder
hans hustru, 1 pige
1 ko
2 far og lam
1 rdl 2 mk 12 sk
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Povel Stiffer
hans hustru
1 pige
1 ko
3 far og lam

1 rdl 2 mk 14 sk

Peder Jensen Brand
hans hustru
1 ko
4 får og lam

1 rdl 1 mk 8 sk

Møllerne:
Niels Christoffersen, møller
hans hustru
1 datter
1 ko
6 far og lam
1 svin

2 rdl 3 mk 14 sk

Poffel Nielsen, møller
hans hustru
1 ko
4 far og lam

2 rdl 1 mk 8 sk

Peder Jensen
hans hustru
1 ko
4 far og lam

1 rdl 1 mk 8 sk

Inderster:
Jacob Mortensen
hans hustru

1 rdl

Hans Olsen Skinder
hans hustru
1 ko
4 far og lam

2 rdl 1 mk 8 sk

Peder Jespersen, enkemand
8 far og lam

4 mk

Bodild Pedersdatter

3 mk

Niels Hansen Hiort
hans hustru
1 pige
2 heste, 3 køer
8 far og lam
2 bistader

ialt 2 rdl 2 mk 8 sk.

Hans Mortensen
hans hustru
1 ko
5 far og lam

1 rdl 1 mk 10 sk.

Summa Gedesby sogn:
kopskat 83 rdl 5!4 mk
quægskat 57 rdl 3 mk 6 sk.
Ialt
141 rdl 2 mk 14 sk.

Det er bemærkelsesværdigt, så få biavlere der nævnes.
Følgende liste fra ca. 1679 oplyser om udsæd, landgilde og hartkorn; her medtages kun navn, hartkorn og tilstand:
Navn:
Hartkorn:
Tilstand:
Niels Koch
9td 1 fdk
Jørgen Giertsen
9 td 1 fdk
Peder Pedersen
9 td 1 fdk
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Navn:
Jørgen Gotleber og
Jørgen Hansen
Hans Michelsen 13!/2 td
Morten Oelsen Bunde
Niels Koch
Rasmus Hollænder

11 td 2 fdk
9 td 1 fdk
13 td >/2fdk

Hans Hansen Østen

9 td 1 fdk

Peder Jensen
Peder Jensen

9td 1 fdk
9 td 1 fdk

Hans Østen og
Per Pedersen
Hans R. Skomager

9 td 1 fdk
9 td 1 fdk

er en øde gårds jord de bruger til deres egen gårds avl.
giøres arm, 5 bester og 4 stk. kvæg hører hendes Majestæt
til.

Hans Rasmussen og Pe
der Jørgensen Stiche
Michel Pedersen

9 td 1 fdk
9 td 1 fdk

er en øde gårds jord, de bruger til deres egen.
i Michel Pedersens gård, gøres arm, har 5 bester og 1
ko som hører hendes Majestæt til.

Laurits Jørgensen
Rydse

131/2 td

hans egen og Jørgen Hansens !4 øde jord; gøre arm;
4 bester og 1 ko hører hendes Majestæt til.

9 td 1 fd
13 td 2 skp
9 td 1 fdk

er en øde gårds jord, kan ikke svare til deres eget
sin egen og 1 øde jord.
arm; har kun 3 bester som hører hendes Majestæt til.

9td 1 fdk

fra gården i armod, Jens Christensen dertil giver i år */2
landgilde.
7 (af) hans bester og 2 køer hører hendes Majestæt til.
3 stk. hans kvæg hører hendes maj. til; gøres arm.

Dirich Pedersen og
Olle Rasmussen
Jeppe Hansen
Pouel Pedersen
Peder Rasmussen
Madtsen

Hartkorn:

Tilstand:

9 td 1 fdk

er en øde gårds jord de har sammen.
af sin egen og Jørgen Hansens øde jord.
af sin egen og 1/4 part af en øde jord.
er en øde gårds jord han bruger til sin egen gårds avl.
gården er arm, har kun 2 bester, og 1 ko hører hendes
Majestæt til.
giøries arm, 5 bester og 4 stk. kvæg hører hendes
Majestæt til.
af Per Ifversens øde gårds jord han bruger til sin egen
gårds avl.

Peder Jørgensen Stiche
Jørgen Jørgensen
Rasmus Jeppesen Hollænder,
Olle Rasmussen og Jens Brand
Peder Oelsen
Olle Rasmussen

9 td 1 fdk
9 td 1 fdk

Hans Hansen

13 td 2 skp

Jørgen Jørgensen Stiche
Rasmus Knudsen
Claus Nielsen
Hans Jeppesen 1/4
Jørgen Giertsen 1/4
og Rasmus ? 1/2 part
Jens Rask
Peder Olsen og
Anders Rasmussen
Hiulmand
Claus Pedersen Huegge
Dirich Pedersen
Hans Jeppesen Juel
Laurits Hansen
Skomager
Jørgen Nielsen, Hans Stiche
og Hans Pedersen

9 td 1 fdk
13/2 td
9 td 1 fdk

af en part af Giedesgaards jord.
sin egen og 1/4 øde jord.
hel arm, har kun 4 ringe bester og 1 kvie som hører
hendes Majestæt til indtil videre.
arm; 5 hans bester, 2 kvier og 2 kalve hører hendes
Majestæt til.
er en øde gårds jord han har til sin egen.
sin egen og 1 øde jord.
arm, og nu gården afbrændt.

9td lfdk
9td 1 fdk

af en øde gårds jord de bruger til deres eget.
arm, 4 bester, 1 ko og 1 kalv hører hendes Majestæt til.

9td 1 fdk
9td 1 fdk
8/2 td 1 fdk

denne mand er ganske arm.

11 td 2 fdk
8!6 td 1 fdk

arm, og nu gården afbrendt.
(tillagt kirken)

9 td 1 fdk
1 vænge i Gedesskov.
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Hans Mortensen,
Jørgen Jørgensen
og Rasmus Jensen
Jørgen Gotleber,
kromand 6/4 rd 1
Jeppe Oelsen
Niels Hansen
Olle Michelsen,
Jørgen Hansen Bolt
og Rasmus Mor
tensen Møen
Søren Rasmussen,
Niels Hiort og
Jesper Koch
HUSMÆND:
Hans Pedersen
Rasmus Snøring
Niels Mortensen
Rasmus Mortensen
Peder Schræder
Olle Jensen
Hans Oellsen Stiche
Jørgen Giertsen
Hans Boldt
Jørgen Bolt
Niels Møller
Hans Tydsk
Olle Michelsen
Jacob Møller
Olle Mortensen
Olle Hansen Koch
Niels Hansen Hiordt
Hans Mortensen
DELTE HUSE:
Jørgen Hansen
Jeppe Hansen Koch
Michel Jørgensen Tydsk
Olle Hansen Østen
Jens Christoffersen
Peder Ifversen
Rasmus Villumsen

1 vænge i Gedesskov.

13 td

er nu udi kroen och fri for landgilde.
1 vænge.
1 vænge.

1 vænge.

1 vænge i Gedesskov.

(som) Peiter H__ rmand nu er i.
(som) Olle Schræder er i.

(som) Jacob Mortensen er i.
øde.
øde.

(som) Peder Schræder er i.
(som) Jeppe Jensen, væver er i.
(som) Olle Hansen nu er i.
øde.

er ingen i huset.
har ’/2 jord dertil, som det står på grunden.

I begyndelsen af Sophie Amalies tid fra 1670 til 1685 bygges Nykøbing slot om, og bønderne må arbejde på det.
Gedsørs bønder klager, for de har en ældre aftale om at slippe for hoveri på Gedesgaard, mod at de årlig betaler
4/2 mark. Det hjælper dem ikke, men de får et afslag på 1 ‘/2 mark indtil byggeriet er færdigt.
Fra denne tid forligger et utal af ansøgninger om hjælp eller nedslag i afgifterne og især er de talrige fra landsby
erne på Gedsør, så der er ingen tvivl om, at nøden var stor. Her følger et brev til lensmand Lercke; det er udate
ret, men fra perioden 1670-80:
Ædle Velbyrdighed, fromme Hr. Lensherre, Gud den al lermægtigste spare Eders Velbyrdighed længe og vel. Så
og Eders Velbyrdighed med alt kært, fra ulykke og våde, faderligen beskytte og bevare.
Velbårne fromme Hr. lensherre, vi, fattige bønder, samtlige Kronens tjenere på hele Gedsør, forårsages højligen
til vor store nød og trang for Eders Velbyrdighed supplicando (bedende) at andrage, angående de mange, os på
lagte hoveripenge, som vi nu med det første skulle erlægge og årligt betale, hvorved synes os at ske noget for
kert; især fordi vi, fremfor noget sted i landet, er besværede med mange lange ægter (kørsler), når Majestætens
folk og tjenere kommer, med Dronningens fisk og våddræt, mange utallige arbejder i Hendes Majestæts have,
eller med 1er at age til teglovnen på Flatø, hvilket så hindrer og skader os, at selv om høstvejret er aldrig så godt,
så må vi forlade alting og forrette det.
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Alt sådant er de andetsteds i landet fri for; er ikke heller så højtsatte i landgilde som vi, hvorfor de nok kan tåle at
betale samme hoveripenge. Men vi som står for en meget stor landgilde, og til forskel fra de fleste i landet, kun
har ringe jord og brug, falder det såre besværligt og kan aldrig klares, thi den store skat, som vi efter samme vo
res højtsatte landgilde hvert kvartal betaler, har kuldkastet og næsten forarmet os, og vil gå os endnu hårdere på,
hvis ikke Eders Velbyrdighed er os behjælpelig, og lader sig vores store nød og trang gå til hjertet, hvorfor vi underdanigst begærer, eftersom vi ved, at det ikke helt og aldeles kan blive eftergivet, at vi dog må nyde fæstet med
de forrige gamle hoveripenge, som vi og vore formænd tilforn har nydt det på, og da gjorde de endda ikke hoveri
hvad pløjning angår, som det er blevet os pålagt efter den svenske fejdes tid.
Derfor begærer vi underdanigst og formoder visselig, at Eders Velbyrdighed hjælper os heri, og forventer herpå
et godt mildt svar; det Gud rigeligen igen vil og skal belønne, hvorom vi også vil bede Ham, vi som er Eders
Velbyrdigheds tjenere og forbedere.
Samptlige Giedtzøers Bønder och Cronens tienere.

Fra 1675-79 havde vi den skånske krig, og selv om der ikke blev tale om besættelse, var befolkningen alligevel
belastet med militær forlægning, idet man frygtede svensk landgang på øerne.
At der var vagt ved Gedser ved vi bl.a. af, at der blev udvist brænde til vagthusene ved Gedser og Stubbekøbing;
men i øvrigt var der vagt langs hele kysten og mange blev udkommanderede til flåden.
Ved pinsetid 1678 opbragte en svensk kaper et handelsskib tilhørende Jens Jørgensen, Marrebæk, som desuden
havde en ret stor gård.
I et brev af 28.5.1678 til ridefogeden fra Niels Kok i Gedesby, birkefoged i Gedsør Birk berettes, at der dagen
før havde været en kaper "som kom af Øster og gik ind ved revet og tog Jens Jørgensen med sit skibsrum (skib)
straks ved Heideskoven og gik ud ved revet igen og gik Øster på, og Jens sejlede med". Niels Kok mente, at
vagten burde forbedres og sluttede: "Gud hjælpe os, fjenden bliver jo mere og mere dristig".
Jens blev kapret med sit skib og sad fangen en tid i Stralsund. Han mistede ved kapringen så mange værdier at
han senere måtte søge nedslag i landgilden. Han slap altså fri, men er død ret snart efter, for i nov. 1681 søger
enken Maren ligeledes nedslag. Ansøgning 28.5.1678 fra Lerche med brevet indlagt, RA.
Matriklen 1688.
Da de to tidligere matrikler ikke havde fungeret tilfredsstillende, besluttede man i begyndelsen af 1680erne at
forsøge igen. Denne gang skulle matriklens grundlag være en opmåling og bonitering (taksering) af al Danmarks
dyrkede jord.
For Gedesbys vedkommende begyndte det enorme arbejde i 1682. Først måtte landmålerne have rede på hvor
mange åse eller skifter de tre bymarker var delt i; dernæst skulle de have udpeget hvilke agre hver enkelt gård
havde i åsen, så man kunne nummerere dem fra den ene eller anden side, og så selve opmålingen, der blev ført
ind i opmålingsbøger, som ikke mere eksisterer. Det gør dog heldigvis resultaterne i de såkaldte modelbøger, der
danner grundlag for selve matriklen. Se Riise Hansen og Steensberg: Jordfordeling og Udskiftning.
Tallene i den følgende oversigt over åsene viser antallet af agre i hver ås eller skifte:
SØNDERMARK:
Qvindehøy skifte 24
Willegaards skifte 25
Syllings skifte 20
Lidzegaards skifte 43
Krangeme skifte 50
Høybierg skifte 42
Rydze, Ryldze el.
Byldze skifte 69
Drunne skifte
134
Rul lehøy skifte 51
Alminde skifte 24
Gaarde Støcheme 34
Westre Bleigbierg skifte 29
Østre Bleigbierg skifte 27
Østre Lundbierg skifte 25
Ladegaards Salmader 18

VESTERMARK:
Møllebierg skifte 44
Suentzehøy skifte 38
Brendte Mose 22
Søebierge skifte 64
Seuns skifte 41
Stiøvls skifte 40
Rørmose skifte 33
Plocke skifte
17
Willegaards Støcher 63
Moebiergs skifte 45
Korsagere 80
Duntz Ager skifte 49
Sterridtze Støcher 30
Øst Krangerne 13
Krangeme 27
Gadtze Ager 46
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NØRREMARK:
Inedsleds skifte 8
Toffte skifte 42
Mølle Agre skifte 23
Bag Mølle skifte 97
Wommelisse agre skifte 46
Kramper skifte 37
Bagenidze Agre skifte 134
Brynnebierg skifte 90
Forbagne Agre skifte 54
Kirche Stiegs Agre skifte 25
Kaabelidze Agre skifte 34
Ertebierg Agre skifte 74
Nyegaards Støcherne 49
Nogle Stomper udi samme
skifte 27
Aarshøy skifte 49
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Lunde Støcherne 4
Rende- el. Rundebachen sk. 4
Rubierg skifte 66
Norden Smaa Støcherne 23
De Smaa Stocher 14
Westre Marckelunge eller
Westen Marcklund 28
Mellem Lunde skifte 28
De Lange Agre 52
De Støcher ud med Diged 8
Møllebierge Støcher 44
Wraa Støcherne 21
Gedmaa Støcher 14

Kaars Agere 50
Skeugatze skifte 77
Høybierg skifte 47
Innelitze skifte 48
Windemor skifte
16
Wester Hafue skifte 24
Gaarde Støcher 9
Suentzeled skifte 9
Suinehaffue 23

Noers Agre skifte 47
Østen ved Møllevejen skifte 8
Dunne Moese Agre skifte 20
Nogle Stomper kaldet
Gaardagre skifte
17
Møllhøys Agre skifte 8

Ialt 72 åse eller skifter med ialt 2765 agre fordelt på 41 gårde.

Se bymarkernes placering på kortet side 3.
De fleste af navnene kan genfindes på udskiftningskortet fra 1804, hvor de altså stadig har været i brug.
Fordelt i disse 72 skifter havde hver gård mellem 20 og 30 agre i hver af de 3 bymarker; af og til 2-3 agre i et
skifte. I sjældne tilfælde havde en gård 2 agre ved siden af hinanden.
Det er almindeligt at gårdene i en landsby fik numre med solen rundt. At det også har været således i Gedesby,
ses af den ældste serie gårdnumre side 41, som på nordsiden af Gammelgade hen til Tidemandsvej fra vest mod
øst er nr. 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 med nr. 3 lidt udenfor rækken, hvorefter systemet går i opløsning, men dog nok kan
anes med voksende numre videre rundt i byen, for at ende med nr. 38 overfor nr. 1. Systemet kan dog ikke gen
findes i agerfordelingen, så derfor er Gedesbys agerskifte af nogle blot kaldt uregelmæssigt landskifte, men i
Svend Aage Sørensens tidligere nævnte arbejdspapir til Falsterundersøgelsen opstiller han gårdene i 5 bol på
grundlag af deres agres rækkefølge i agerskifterne:
Bol:
Gårde:
A
1-9 -35 -10 - 7 -22 - 31-23 - 39
B
4 - 30 -9 -25 -41- 38 -34 -36
C
20 - 15 - 13 - 6 - 5 - 32 - 16 - 37
D
2 - 33 -28 -14 - 3 -17 -24- 19
E
36- 8 -18 -29 -12 -11 -27 -21
Det sjette bol, som lå samlet til Gedesgaard i den sydlige ende af Vester- og Søndermark, var allerede fra slutnin
gen af 1500-tallet fordelt til kroen og de fleste gårde; kun nr. 9 - 18 - 20 - 27 - 28 - 36 - 39 - 41 havde ingen an
del i denne jord. Det skal indskydes, at bol-begrebet ingen praktisk betydning havde på matriklernes tid.
Agrene var helst lange og smalle, fordi det var besværligt at vende så ofte med den tunge hjulplov, der blev truk
ket af flere spand foran hinanden.
Et par eksempler på ager-størrelser: Gård nr. 1 havde i Søndermarken, i De Lange Agre, ager nr. 21, der var 265
m lang og 11-12 m bred. I Gaard Støcherne havde samme gård ager nr. 13, der var 28 m lang og 5 m bred. Grun
den til denne udpinding i småstykker var ønsket om at give alle lige del i såvel god som dårlig jord, og i jord der
lå tæt på byen såvel som i den fjernere.
En fordel ved de smalle agre var, at man ved at pløje sammen mod midten, fik højryggede agre med en rende,
agerrenen i skellene, der virkede som grøft og ledte noget af vandet væk.
Under opmålingen, i sjællandske alen, der foregik ved hjælp af jernkæder med Va alen lange led, blev det noteret
hvilken af følgende 4 boniteter ageren tilhørte:
1. God el I. middel byg-, rug- og ærteland, hvoraf regnedes 2 tdr. Id. udsæd pr. td. hartkorn.
2. Ond, skarp og ringe jord, som dog var tjenlig til rug-, byg-, blandkorns- og boghvede
sæd; heraf regnedes 3 tdr. Id. udsæd pr. td. hartkorn.
3. God havrejord med 4 tdr. Id. udsæd pr. td. hartkorn.
4. Middel og ond havrejord med 6 tdr. Id. udsæd pr. td. hartkorn.
Taxeringsmand var Christen Larsen fra Idestrup sogn. (Han skulle være upartisk).
Det skal bemærkes, at man på den tid satte 1 td. udsæd som den mængde der kunne sås på 1 td. land.
Efter opmålingen blev resultaterne samlet gårdvis i Modelbogen, hvor beregningen af gårdens hartkorn fandt
sted inden den endelige Matrikelbog blev udarbejdet.
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Det følgende skema er en kombination af modelbogen og matrikelbogen.
Der er til de enkelte kolonner følgende kommentarer: Nr. er det nummer gården fik i matriklen 1688; det svarer
antagelig til et gammelt nummersystem, der ikke er set anvendt, men den rækkefølge gårdene tidligere er nævnt
i, minder om denne. Bruger er naturligvis den aktuelle fæster. Gi. hk. er hartkornet fra matriklen 1664, der var
beregnet på grundlag af landgilden. Nye hk. er hartkornet efter matriklen 1688, der er beregnet på grundlag af
opmåling og bonitering af jorden. De fire tal under hartkorn læses som hhv. tønder - skæpper - fjerdingkar album. Med i hartkornsberegningen indgik også værdien af det anslåede høslet, den enkelte gård kunne høste på
engarealerne, som ikke blev opmålt, men blot takseret.
Areal indeholder 4 tal, som angiver hvor mange sjællandske kv.alen gården havde af hver sort jord af ovenstå
ende 4 kvaliteter. Disse fire tal er lagt sammen og ganget med 1,014049 for at blive omsat til den senere danske
alen, og derefter er divideret med 14.000 for at få arealet udtrykt i td. land. Som det ses, var der tale om meget
små gårde efter vor tids begreber på ca. 20 td. land, men hertil kom så andelen i overdrevet, der blev udmøntet i
græsningsret for et vist antal høveder, som er de store husdyr, medens de mindre husdyr regnedes som brøkdele
af de store. Efter gård nr. 1 i modelbogen står: Denne by's overdrev er taxeret til 192 høveder, som på al byen er
blevet proportioneret (fordelt), og enhver gård sin andel tildelt.
nr.: bruger:
gi. hk:
nye hk:
areal:
græsningsret:
1 Niels Koch
4 1/2
9-0-1-0
5-1-2-0
13206
0
99264
24503
td.Id. 9,92

2 Jørgen Gertsen

9-0-1-0

5-1-2-0

131313
0
119440
10589
td. Id. 18,93

4 1/2

3n Peder Rasmussen

9-0-1-0

5-7-2-1

161704
0
10862
20685
td. Id. 14

5 7/8

4 Jens Fries'es øde

9-0-1-0

5-3-1-2

152940
0
70714
39103
td.ld. 19,03

4 3/4

5 Hans Michelsen

13-3-0-0
er includeret
den føl
gende

5-3-2-2

143589
0
103614
21172
td. Id. 19,44

4 3/4

5-5-2-0

155485
0
93006
15747
td. Id. 19,14

4 7/8

5-7-2-2

122465
0
120138
21919
td.ld. 19,16

4 7/16

6 Hans Michelsen

7 Hans Nielsen Koch

9-0-1-0
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8 Niels Koch, birkef.

9-0-1-0

5-7-2-2

167251
0
94604
21192
td. Id. 20,50

5 7/8

9 Rasmus Hollænder

13-0-2-0

6-3-0-1

183136
0
91179
29226
td. Id. 21,99

5 1/2

10 Hans Hansen Østen

9-0-1-0

5-4-3-2

152807
0
89128
30706
td. Id. 19,75

4 7/8

11

Peder Jensen, sgfgd.

9-0-1-0

5-7-2-1

172729
0
83751
24265
td. Id. 20,33

5 1/8

12 Peder Jensen, sgfgd.
øde

9-0-1-0

5-0-2-2

128263
0
110671
15576
td. Id. 18,43

4 7/16

13 Michel Tydsk' øde

9-0-1-0

5-Ö-3-2

160844
0
110108
17762
td. Id. 20,91

5 3/32

14 Hans Rasmussen
Skomager

9-0-1-0

5-5-3-0

169250
0
62580
33987
td. Id. 19,25

5 1/16

15 Jens Rasmussen og
Peder Jørgensen

9-0-1-0

5-3-1-0

143028
0
102226
23495
td. Id. 19,47

4 23/32

16 Michel Pedersen

9-0-1-0

5-4-0-2

162531
0
85615
17655
td.ld. 19,25

4 3/4
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158336
0
72026
36835
td. Id. 19,35
110536
0
83342
8577
td. Id. 14,66

4 25/32

5-5-1-1

163271
0
74952
38387
td. Id. 20,04

4 25/32

5-0-0-1

142006
0
79812
15379
td. Id. 17,18

4 13/32

9-0-1-0

5-4-2-2

161572
0
83440
17002
td. Id. 18,98

4 25/32

22 Christopher Jensen

9-0-1-0

4-Ô-2-2

116964
0
111728
24835
td. Id. 18,36

4 3/8

23 Peder Jørgensen Stiche

9-0-1-0

5-5-3-1

164359
0
82998
32229
td. Id. 20,25

5 1/16

24 Jens Madsen øde

9-0-1-0

5-1-2-1

135852
0
102875
20354
td. Id. 18,77

4 5/8

25 Jørgen Stiche

9-0-1-0

6-0-2-1

181580
0
74989
23500
td. Id. 20,29

5 1/8

17 Lauridts Jørgensen Rydse

13-3-0-0

5-4-3-0

18 Jens Lauridtsen og
Peder Hansen øde

9-0-1-0

4-1-3-1

13-3-0-0
er includeret i
den føl
gende

19 Jep Rydse

20 Jep Hansen Rydse og
Hans Hansen Lauridtsen

21

PoulJuell
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26 Peder Knudsen

11-2-0-0

5-5-2-1

163687
0
76586
33872
td. Id. 19,86

5 1/16

8-3-1-0

4-2-3-0

127929
0
70469
6849
td.ld. 14,87

3 1/2

13-3-0-0
er includeret i
den føl
gende

4-3-1-2

113548
0
75923
12386
td. Id. 14,62

3 7/16

5-3-1-2

151872
0
90338
19482
td. Id. 18,95

13-3-0-0

6-2-0-0

187336
0
54000
21022
td. Id. 19,00

5 7/16

9-0-1 -0

5-6-2-0

164406
0
83025
28426
td. Id. 19,98

4 15/16

32 Peder Michelsen og
Poull Pedersen

9-0-1-0

5-4-2-1

154980
0
91281
31489
td. Id. 20,12

33 Peder Jensen Rask

9-0-1 -0

5-4-0-1

159147
0
82712
33000
td. Id. 19,91

3 3/4

34 Peder Knudsen

9-0-1-0

5-2-2-1

143365
0
95074
25277
td. Id 19,10

4 9/16

27 Olluf Rasmussen

28 Peder Knudsen

29 Hans Hansen Lauridtsen

30 Peder Rasmussen
Knudsen

31

Hans Pedersen Stiche
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9-0-1-0

5-6-3-0

160983
0
89559
33455
td. Id. 20,57

4 15/16

36 Diderik Pedersen

9-0-1-0

4-1-0-1

115149
0
77896
5181
td. Id. 14,36

3 7/16

37 Peder Hansen Juell
Gedesby kirke

0-3-0-0 +
9-0-0-0

158660
0
95546
23639
td. Id. 20,12

5 1/16

5-5-2-1

38 Lauridts Hansen
Skomager

9-0-1-0

5-5-3-1

163898
0
80851
35418
td. Id. 20,29

5 1/16

39 Mathias Jensen
’/2 Gedis jorder

13-0-0-0

6-0-0-1

190471
0
86498
39599
td. Id. 22,93

5 1/2

4-0-1-1

99943
0
51873
65561
td. Id. 15,75

3 5/16

4-6-0-0

136994
0
65496
17344
td. Id. 15,92

4 5/16

35 Claus Pedersen Hugge
ell. Huege

40 Mathias Jensen
74 af Gedis jorder
Den øvrige fjerdepart
af fjerdepart af for
nævnte Giedes Jord
er for mange år siden,
de andre gårde under
lagt.

41 Annexgaarden

8-0-0-0

ialt

763,73 tønder land.

Skov til forskrevne Gedesby taxeres
til 1 svins olden.
0-0-1-1
Altså er Gedesskoven nul og nix på dette tidspunkt.
”Peder Jensøn, foged og Jørgen Hansøn Bolt tilhører med Eyendomb 1 Veirmølle, er beliggende udi Nørremarck
imod Schielbye Markskel. Står på Jørgen Giertsøns ager med noget af møllen og noget på Almind agrene, hvor
for han disse nøjagtig tilfreds stiller.
Schatte til Amptstuen:
1 Rdl. årlig.
Landgilden efter Peder Jensøns egen tilkendegivelse, nyder 10 td. mel. Men efter Granderne (ifølge de øvrige
bymænd) kommer landgilden højere.
Til møllen findes 1 hus på 3 spenderum uden haverum (3 fag hus og ingen have), som mølleren udi beboer".

46

GEDESBY

”Hendes Majestæts hofsmed Monseur Hans i Nykøbing har i lige måde 1 veirmølle stående strax udenfor Byen
udi Nørremarck. Grunden tilhører noget Præsten og noget til Lauritz Hansøn Schoemager, hvorfor han dem må
contentere (stille tilfreds, betale), og er møllen (hof)smedens til ejendom.
Til samme mølle befindes et hus på 4 spenderum og som ejendom med en stor koldhafue (kålhave), giver til
landgilde efter møllerens egen beretning 8 td. mel.
Schatten er årlig 1 rdl. som til Amptstuen betales”.
På denne plads lå stubmøllen indtil ca. 1912.

”Til byen findes en liden underskov af tjørn; stavrer må de købe og afhente for betaling fra andre steder, såvel
som også deres ildebrand (brændsel).
Angående fiskeriet, da befindes til byen af stranden aborrer og gedder. Det står enhver derboende frit at fiske, på
de tider fisken har sin indgang.
Bønderne er vorden tilspurgt om noget kunne være fordølget, ej angeført eller udelucht, som her skulle annote
res. Hertil blev svaret, at de aldeles intet vidste eller havde mere til byen af herligheder end som foreskrevedes”.

Nørremark var i 1682 besået med hvede, rug og byg. Næste år ville der blive sået byg, blandkorn og havre, men
også ærter, vikker, linser og bønner. Tredie år hvilede jorden, men blev naturligvis afgræsset indtil pløjningen
begyndte i juli måned. De to dyrkede bymarker var indhegnet af et fælles gærde; sædskiftet er almindeligvis
vandret med solen rundt, men man sørgede for at være i trit med Skelby, idet man så kunne spare et fælles gær
de, for når kornet var høstet fik de to nabobyers kreaturer lov at græsse i fællesskab på stubben.
Indenfor den enkelte landsby siger man, at jorden dyrkedes i fælleskab. Dette udstrakte sig dog ikke videre end
til, at man på bystævnet enedes om, hvornår de forskellige arbejder skulle sættes i værk, så man ikke skadede an
dre ved at passere deres jorder. Men kvæget græssede i fællesskab under en byhyrdes opsyn, først og fremmest
på overdrevet, der er hele arealet syd og øst for de dyrkede marker. Skelby, Fiskebæk og Staureby havde også
andel i dette overdrev, men det vil blive nærmere omtalt senere.
Disse ovennævnte skifters navne kan man for de flestes vedkommende finde placeret på udskiftningskortet fra
1804, hvor de altså stadig var i brug.
I dag kendes kun ganske fa som gård- eller vejnavne: Dunne Mose - Dyndmosegård, Høybierg - Højbjerggård,
Skeugatze - Skøjgasegård, Korsagere - Korsagervej.
Ved Sophie Amalies død kom Loll.-Fal. igen direkte under kronen fra 1685 til 1699. Ved overtagelsen nedsattes
en ny kommission 7.4.1685 til at undersøge amternes tilstand. Rtk. Fyns renteskriverkontor. Kommissionsak
ter vedr. enkedr. S-A’s livgeding.
Her beklager Gedsørs bønder sig over at fiskeriet i Noret var forringet, fordi en stærk østenstorm havde lukket
det nordlige udløb og halvvejs også det sydlige, så fiskene ikke fandt ind. Desuden klagede de over at de ikke
måtte forhandle fisken direkte, men kun fra en købstad. De plejede før at lægge fisken i en stor åben båd og sejle
den med vindens retning til steder i Danmark eller Tyskland, hvor den så var frisk ved ankomsten.
For at bøde på den ringe tilstand gives der fra 1687 en del virkelige begunstigelser til den, der vil overtage en
øde gård. I Gedsør Birk blev på kongens bekostning opsat ialt 139 fag nyt hus, repareret 9 fag og flyttet 17 fag
fra Korselitse til Gedsør Birk.
Efter Niels Koch’s død ca. 1684 var der en tid ingen birkefoged i Gedsør Birk, og i en skrivelse til Rentekamme
ret i april 1686 foreslår amtsskriver Hans Ravn at lægge birket sammen med Sdr. Herred, men i juli 1688 fik
Laurids Nielsen, Marrebæk alligevel bestallingen. Han var dog ikke videre duelig og dømtes i 1699 af landstin
get i anledning af uforsvarlige domme. Dommen modereredes dog p.gr.a. hans enfoldighed! Amtsregnskab.
Uvisse indkomster 1700-01 Bilag litra B (Væggerløse).

I 1699 er nøden stadig stor og en bonde i Gedesby sættes fra gården ogjorden deles mellem to andre, fordi ”han
var slet forarmet og havde intet levendes kvæg, end ikke en høne, men bare 2 bæster" (heste). Amtsregnskab.
1697-98, Uvisse indkomster. R. Bilag nr. 6.

Da Chr.V. døde i 1699 skulle Loll.-Fal. igen være enkesæde, dennegang for Charlotte Amalie, men da hun for
udså besvær med at drive livgedinget, byttede hun sig i stedet til en fast årl. indtægt på 50.000 rdl. og det var sik
ker meget klogt, men hun tog dog af og til ophold på Nykøbing slot.
En forordning af 22.02.1701 om oprettelse af en landmilits betød, at for hver 20 td. hk. bøndergods skulle afgi
ves 1 karl, husmand eller inderste i 6 år; det indebar en pligt til at møde på Skelby Exercerplads ved kirken hver
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eller hveranden søndag 2 timer om sommeren og 1 time om vinteren,og 4 gange årligt til eksercits med hele
kompagniet et centralt sted. Se Hjelhoit II s. 391.

Fra 1711 findes følgende liste over en del af håndværkerne:
Hans Michelsen, smed
Jens Pedersen, kromand
Jørgen Stiver, væver
Hans Lavindsfar, væver
Jens Lauridtsen, skomager
Hans Rydse, skræder
Rasmus Krøll, møller, (han var dog først og fremmest
Hendrich Pedersen, hjulmand
gårdmand)
I 1709 indledte Danmark Den Store Nordiske Krig i alliance med Rusland, og det var i den forbindelse at Zar Pe
ter den Store overnattede på Gedesby kro i juni 1716. Herudover synes Falster ikke at have været særlig berørt af
krigen, men måtte naturligvis stille de soldater, der var udskrevet iflg. forordningen af 1702 om landmilits. Fre
den blev sluttet i 1720, nærmest efter engelsk diktat. Vi vandt ikke stort, men sikrede Sønderjylland for os; Skå
ne var for evigt tabt, men Sverige blev trods alt alvorligt stækket.

Rytterdistrikt
I aug. 1718 blev udnævnt en kommission for Laaland, Falster og Møen til indrettelse af ryttergods; den bestod
bl. a. af kancelliråd Hans Landorph, der senere blev amtmand. Først med udgangen af 1722 blev arbejdet afslut
tet.
Ryttergodsordningen medførte for befolkningen, at bøndergodset blev delt i rytterportioner à 8 td. hartkorn, som
fra 1. oktober 1718 skulle svare 32 rdl. årl., imod at de gi. landgildeafgifter afskaffedes. Hoveriet blev ligeledes
afskaffet, bortset fra høbjergningen på ladegårdene, der var udlagt med græs til rytteriets heste.
Bønderne klagede over hoveriet og d. 7.3.1726 nedsættes en undersøgelseskommission.
Husmænd måtte fra 1. januar 1719 betale en fagskat på 4 mark for hvert fag i deres huse.
Til at holde styr på afgifterne blev indrettet en Hoved Krigs og Portions Jordebog for det falsterske Regi
ments Districts Rytter Gods fra 1. October 1718.
I en skrivelse underskrevet af H. Landorph, Nykiøbing d. 26. Juli 1719 til Rentekammeret udreder kommis
sionen, hvorledes den vil foreslå ovennævnte jordebog indrettet. Skrivelsen er ret omstændelig, men et vigtigt
forslag er, at droppe de gamle gårdnumre fra 1688 matriklen og sammenlægge de gårde, som dyrkes sammen,
under et nyt nummer. Herved kommer antallet af gårdnumre for Gedesbys vedkommende fra 41 ned på 30.
RA. Rtk. nr. 2244.198: Dokument ang. Lolland-Falsters Ryttercommission af 1718, II.
Krigsjordebogen, som først blev underskrevet i 1721, indeholder oplysninger om daværende fæstere og deres
økonomiske situation, om gårdenes hartkorn, som er vurderingen fra 1688, om bygningernes størrelse og til
stand, om besætningens størrelse (ungdyr er ikke medtaget) og om udsædens størrelse i 1718-19. Gårdenes nye
numre blev brugt også efter udskiftningen i 1804, og har derfor kunnet ”oversættes” til matrikelnumrene fra
1844. Her er endvidere en kolonne med de numre gårdene havde før deres antal blev nedbragt fra 41 til 30.
Det følgende skema side 49 viser tilstanden omkring 1718-19; de 5 sidste kolonner viser den årlige udsæd i tøn
der.
Når antallet afbindingsværksfag er angivet så nøje, må det skyldes fagskatten.

Her indskydes begyndelsen af Jacob Bondes ansøgning fra 1615 til Dronning Sophie, se side 10:
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Disse oplysninger er i det følgende, og især ved de enkelte gårde, suppleret med de eksisterende fæstespecifikati
oner fra årene: 1726-29, 1729-39, 1751-63 og 1751-66.
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maatte slutte Accord, eller afhænde samme, skal Giedsøersgaards Eyere stedse være berettiget til at ind
løse det for den Summa, det nu sælges for, dog at aid virkelig Forbedring eller Forringelse, efter uvillige
(uvildige) Mænds Taxation gotgiøres eller fradrages.
5. Naar eenhver Kiøbere til 11. Decembr. 1769 betaler det efter denne Contract dennem tilkommer, over
drages og afleveres dennem Eyendommen, da alle Skatter og Afgifter, Renter med videre, hvad den gandske Bye i Almindelighed, eller eenhver Gaard i Byen i Særdeleshed, maatte være eller blive Paalagt at
svare, fra denne Dag bliver afleveret, svares saa af eenhver Beboere selv.
6. Af alt det unge Mandskab, som ved min Afhændigelse udi Giedesbye forbliver, maae ingen enten Karl,
Dreng eller Piige, formeenes hos mig goedvilligen eller paa lovlig maade at tage Tjeneste, hvorimod ieg
forpligter mig til, de i min Tieneste staaende og til benævnte Bye henhørende Folk, der for at være an
svarlig.
7. Sa gives herved Bønderne udi benævnte Bye tilkiende, at Jeg agter inden dette Aars Udgang at lade Giedes-Skov afdeele saaledes at enhver af derudi lodtagne Byer, hvoraf mig tilkommer den halve Deel af
Staurebye, paa det eenhver Byes tilhørende og udi landmaalingen under deres Hartkorn beregnede Andeel
for sig selv kand blive afpælt.
Datum Giedsøersgaard, den 24. Octobr. 1769.
G. Hoick.
Hvilken ovenanførte Contract vi alle samtlig underskrevne Giedesby byemænd vedstaaer og forbinder os
til samme at efterleve.
Jacob IHS Hansen, Morten MPS Pedersen, Peder PRS Rasmussen, Niels NPS Pedersen, Jørgen IHS Han
sen, Jørgen IPS Pedersen, Lars Nielsen, Jørgen 1RS Rasmussen, Peder Rasmussen, Hans HHS Hansen,
Jørgen IIS Jørgensen, Jens Nielsen, Ole OPS Pedersen, Peder PIS Jørgensen, J. Larsen, Rasmus Povelsen,
Jens Matthiassen, Jørgen ILS Larsen, Jens Jeppesen, Peder Andersen.

"Og da de samtlige 23 Gaardmænd, til mig nu ialt haver betalt den udi Contracten fastsadte Kiøbe Summa med
Renter, som til mig efter Contracten skulde udbetales, hvorunder er begreben (modtaget) og betalt Jens Matthiassens Kiøbe Summa for Gaarden no. 11 af Hartkorn Ager og Eng 7 tdr. 5 skp. 3 fjk. 2 1/4 alb.; Saa bliver ved
dette mit Skiøde til Gaardmand Jens Matthiassen, fra mig og mine Arvinger, Solgt, overdraget og bortskiødet
med Eiendoms Rett i følge Contracten forbemt. mig forhen tilhørte Gaard No. 11 i Giedesbye med Hartkorn
Ager og Eng Syv Tønder fem skiepp. Trei fjerdingkar Toe en fjerdedeel album og Skovskyld een Syvendedeel
album, tilligemed en lignende Andeel af de mig i Giedesbye tilhørte Huuse, alt paa de i Contracten ommeldte
Vilkaar og Conditioner, hvorefter Hands Kongelige Majestæt bestandig bliver forbeholden, aarlig afgift 4 proCento af de i Hartkornet indestaaende 40 rdl. per Tønde Hartkorn, og mig samt efterkommende HerlighedsEyere, ligeledes bestandig forbeholden den udi Contracten fastsatte aarlige Afgift, samt de derudi forbeholdne
Herligheder og Rettigheder; I øvrigt kand dette mit Skiøde til Tinge læses og Protokolleres uden nogen af mig
dertil givende Kald eller Varsel. Dette til Bekræftelse under min Haand og hostrykte Zigneet Samt 2 goede
Mænds til Vitterlighed.
Datum Giedsøersgaard, den 22. December 1770.
G. Hoick
Hans Pedersen Friis Peder Larsen".
Kilde: Skøde- og Panteprotokol 1767-81, s. 158ff. Falster Birk, LA.
Som til gård nr. 11 blev der udstedt lignende skøder til de andre 22 gårde.

Skødet blev tinglæst d. 14-2-1771 og fællesskødet var da underskrevet af:
Jacob Hansen (Giertsen), Morten Pedersen (Wæver), Peder Rasmussen (Alling), Niels Pedersen (Bonde), Jørgen
Hansen (Kok), Jørgen Pedersen (Skomager), Rasmus Jørgensen (Hollænder), Jørgen Hansen (Rysse), Niels
Madsen (Krøl), Lars Nielsen (Foged), Jørgen Rasmussen (Krøl), Peder Rasmussen (Skomager), Hans Hansen
(Brand), Jørgen Jørgensen, Jens Nielsen (Rask), Ole Pedersen (Skov), Peder Jørgensen (Lambret), J. Larsen,
Rasmus Povelsen (Stiver), Jens Mathiassen, Jørgen Larsen (Rasse), Jens Jeppesen (Willum) og Peder Andersen.
Underskrevet af Hoick, Hans Pedersen Friis og Lars Nielsen.
Det blev altså fastslået, at husmændene skulle have ret til at købe deres huse, og at Gedsergaard beholdt herlig
hedsretten, der blandt meget andet bestod af jagtretten, som den senere ejer E. Tesdorpf afstod ved et gavebrev af
6-5-1849. Den årlige afgift på 2 td. hvede blev betalt til Gedsergaard indtil 1919.
Den kgl. kapital blev afløst omkring 1925.
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Skelbypræsten Niels Amager ejede bl.a. 5 gårde i Gedesby, og i 1773 købte han Gedsergaard med det resterende
bøndergods.
Da han var død, blev der afholdt auktion over dødsboet d. 24. juli 1781, og
17820606 tinglæses følgende:
Imellem os og undertegnede er sluttet og oprettet efterfølgende kontrakt:
Jeg Johannes Ivar Bruun, kgl. Maj.s bestalte agent og borgmester i Fredericia på egne og øvrige med
interessenters vegne, som har ved det efter sal. consistorialråd Amager sidst afvigte 24. juli holdte auktion, købt
Gedsergaard og de bemeldte sal. Amagers stervbo tilhørte 5 ejendoms gårde i Gedesby (på den ene side, og vi 5
beboere på ommeldte fem gårde, nemlig på gården nr. 18 Morten Bolt, nr. 21 Hans Stiver, nr. 22 Hans Jeppesen
Adrian, nr. 26 Anders Stikke og nr. 27 Mads Pedersens enke, hver skyldende af hartkorn ager og eng: 7-5-3-2’/4
og skovskyld 1/7 album, på den anden side). Osv. en lang aftale om at de skal købe gårdene på samme vilkår
som grev Hoick solgte de første 23 gårde på.
De får dog ikke andel i ejendomsretten til husmændenes huse.
Et efterfølgende dokument samme dag begynder således:
”Jeg underskrevne Jens Bruun S. Set. Ministerii Candidatus, som befuldmægtiget på ejerne af Gedsergaard og
gods på Falster S. T. hr. agent og borgmester Johannes Ivar Bruun i Fredericia, hr. Jochum Reimer Fenger, sog
nepræst til Eritsøe og residerende cappellan til St. Michels kirke udi Fredericia, hr. Casemir Martin Ingversen,
apoteker og hr. Niels Madsen Pagh, kgl. betjent ved consumptionen i Fredericia, deres vegne sælger” de fem
gårde i Gedesby.
Hermed fik Morten Bolt, Hans Stiver, Hans Jeppesen Adrian, Anders Stikke og Mads Pedersens enke Karen
Nielsdatter lov at frikøbe sig. Mads Pedersen er i auktionsudbuddet fejlagtigt kaldt Mads Hendriksen.
Hans enke, Karen Nielsdatter, der havde Lars Nielsen som lavværge, beder om at fa skødet udstedt til sin søn
Lars Madsen.
Gårdenes senere matrikelnumre er henholdsvis 17a, 24a, 23a, 19a og 9a.
Disse matrikelnumre kom først i brug i 1844, men anvendes her af praktiske grunde også tilbage i tiden. Se
bykort side 41.
For at gøre Gedsergaard færdig, så solgte konsortiet allerede i 1784 til J. Meltzing og kammerherre J. C. Friis.
J. Meltzing døde samme år og Friis købte hans andel af enken. Friis havde gården til 1811, hvor hans søn etats
råd Chr. Fr. Friis overtog og ejede gården til sin død i 1845, hvorefter enken drev gården til 1848, hvor Edw.
Tesdorpf købte den.
Gedesskov.
Gedesskov Overdrev, se kortet side 3, lå i fællig for Staureby, Fiskebæk, samt selvejerne i Skelby og Gedesby.
Som nævnt i skødet pkt. 7, ønskede grev Hoick, at disse 4 byer skulle dele arealet, og derfor lod han afpæle lod
der og grave 1170 favne grøfter med volde.
Gedesbys bønder mente, trods punkt 7 i det underskrevne fællesskøde, at Gedesskov alene tilhørte dem og øde
lagde grøfter og volde, hvorefter greven indstævnede dem for Falster Birketing. Dommen 17. september 1772
gav Gedesbybønderne medhold, og i erstatning fik de af greven og Skelbys bønder 48 rdl. 5 mk. 8 sk. samt 10
rdl. til Gedesbys fattige.
Kilde: Justitsprotokol 1770-74, s. 348f. Falster Birk. LA.

I landboreformernes tid skulle godserne og bønderne hvert år indsende svar på en række stående spørgsmål om
hvilke fremskridt der var opnået. De findes i:
RA. Rtk’s landvæsenskontor: Indberetninger om forbedringer i landvæsenet og fællesskabets ophævelse 1773
- 1809. Nykøbing amt, 1 pakke.
De anføres i det følgende, hvor de kronologisk hører til.

23. jan. 1773
Landvæsenet betræffende ved Giedsergaards Gods saavidt mit højgrevelige Herskab, hans Exellence højvelbaame Herr Geheimeraad Gudstav Hoick Winterfeld tilhører,vides ingen Fællesskab paa, som ej til en hver Bye
er separat; allene undtagen Giedesbye Skov, hvorunder Schielbye Gaard Beboere ere lodtagne, om hvilkes Sepa
ration mellem Giedesbye og Schielbyerne, er falden Dom ved Landets Birke Ret; og for nærværende Tid Dispu
ten udi Hvile til højeste Rettes Indstævning.
Giedsergaard d. 23. Jan. 1773, P. Olesen.
Det fremgår altså indirekte, at grev Hoick har anket Birketingets dom, som gav Gedesbyboerne medhold, til
Højesteret.
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31. dec. 1773
Landvæsenets Forbedring ved Giedsergaard og underliggende Gods, Der er ingen fællesskab med nogen af de
underliggende Byer, saa hver Bye tillige med Hovedgaarden, haver sine Marker for sig selv, undtagen een Fæl
led Giedesbye Skov kaldet, hvorom Processen hviler med højeste Ret.
Ved Hovedgaardens Marker er forlængst af Højgrevelige Herskab, skeedt Indretning med Markernes Forandring
paa sin Holstenske og Levende Giærder paa Digerne (voldene) beplantet; ligesom hvad deraf ej til Dato er bleven færdig, bliver fortsat.
Giedsergaard d. 31. Dec. 1773, P. Olesen.
12. marts 1785
3. Overdrevene i Gedsergaards indberetning.
a. Giedesschous overdrev angaaende, da er på samme, deling og linier, efter delingskortet, af hr. oberlandinspektør Berner, 1771, afstukket og afpælet, samt hovedgrøften imellem Schielbye og Giedesbye sogne fang, af hr.
grev Hoick gjort begyndelse med at opkaste, men da Giedesbye selvejere efitersløjfede grøften, foraarsagede
denne omgang med Højeste Rettes Dom, hvorved de Giedesbyer blev tilstunden, at igen opkaste grøften, og
sætte samme i forrige stand m.v. til delingens lovlige fuldførelse; imidlertid solgte greven godset til consistorialraad Amager, som var sognepræst til begge disse sogne.
Denne, som saa nøje var bekendt (med), hvor meget de Giedesbye selvejere var imod overdrevets deling, og vel
tillige de, skønt ubillige, fordele som indtog dem, lod sig dog beqvemme, at lade delingen bero; endelig blev
godset efter ham solgt og købt af vores formænd, hr. agent Bruun og 3 med interesserede i Fridericia; disse synes,
som langt fra værende, ej at tænke paa videre, end igen at sælge godset, som de og fuldførte ved køb med os.
Saaledes har dette overdrev, uagtet de kongelige forordningers bydende, ja! uagtet, at den af greven foretagne
deling er kendt ved magt, ligget hidtil udi sit forrige fællesskab.
Vi agter nu, efter vores forestaaende paateigning, at fa samme delt, om uovervindelige hindringer, efter de Gie
desbyer og Schielbyers ulmende plan, ikke standser os i vores forsæt.
Naar enhver lodsejer faar sin andel for sig selv fradelt, og med grøft og gærde indhegnet, og ved opbyggende
huse faar nødvendig tilsyn til grøfter og gærder, at samme for alle formodentlig overlagt, kunne være sikker,
vilde tiden ganske vist vise, at naar enhver bye og lodsejer paa sin part vilde indfrede 1/6 eller 1/7 del til heg
nings- og skovs opelskning, hvor ingen kreaturer maatte komme, ville forblive overflødig underskov, da overdre
vene med buske ganske er begroet, men formedelst undertrykkelse og forhadning af faar og kreaturer, kan sam
me ikke faa nogen fremvækst, saalænge det saaledes bliver liggende til fællig.
b. og c. udfordrer altsaa i følge forestaaende, ingen videre besvaring.
Saaledes paa egne og medinteressent Hr. Melsings vegne
Giedsergaard d. 12. Marti 1785,1. C. Friis.
12. marts 1785

Forklaring over selvejer gårdmændene i Giedesbye.
Giedesbye sogn og bye består af 28 selvejer gårdbeboere, der alle bruger hartkorn ager og eng = 216 td. 6 skp. 1
fdk; skovskyld 1 fdk. 1 alb.
Udi denne bye er ingen husmænds huse med hartkorn, men 40 gade(huse) eller jordløse huse.
A. Denne bye har dens tilligende pløjemarker for sig selv i kendte marker afdelt, men ikkuns de tvende deraf
med grøft og tjørnegærder indhegnet. Den tredie, nemlig Møllemarken ligger til Schielbye Mark, dog med lov
ligt skel hinanden fraskilt, og at dette markskel imellem os og Schielbye ikke med grøft og gærde er forsynet til
markernes fraskillelse, er formedelst mangel på staure og hegn, og af samme årsag har samtlige denne bys bebo
ere deres jorder sammenliggende imellem hverandres i bemeldte byers marker.

B. Hegnet, såvidt opført findes, er som meldt med grøft og små tjørnegærder.

C. Til byen går der en skovskyld, nemlig til hver 1/7 album og til hele byen 1 fdk. 1 alb., men på samme er ingen
anden skov, end noget tjørnehugst, som ligger på såkaldte Giedesschou, som efter landmålingen tilhører Giedes
bye og Schielbye sine ejerbønder.
D. Humlehaver er formedelst for årets kulde hos os nyanlagte.

E. Husbeboeme har ingen jord haft, og da ingen jorddelinger foregår, har de heller ikke kunnet været tillagt no
get, men de græsser deres kreaturer på byens græsnings fang udi bemeldte Giedesschou imod billig græsgangs
penge.
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F. Byens gårde har alle græsningsret på overdrevet, som kaldes Giedesschou, men er endnu ikke fraskilt, så vi
formener, at de til fraskillelsens udfordrede staurer bliver os umuligt og tilvejebringe, ligesom og den på Giedeschou faldende tjørnehugning formenes ej tilstrækkelig til dette hegns bestridelse da samme af kreaturerne er midelhadet og ruineret.
Således underdaningst forfattet og indsendt d. 12 Marti 1785 på egne og øvriges vegne.
Lars Nielsen Rasmus Povelsen Niels Madsen Krøl.
31. dec. 1785
3. Overdrev: Giedeschou: De der udi lodtagne findes ligeledes udi mit forrige udført.
Dette overdrev er vel delt efter overlandinsp. Berners delingskort, og delingen, efter ved højeste rets dom, confirmeret. Men da lodsejerne dog alligevel ikke har villet fuldføre afgrøftningen efter min påfordring, har jeg ved
en åstedsforretning søgt at bringe dette fællesskab til ende, og derom faet Amtmandens og Landvæsenskommissæremes beforderligste kendelse.
Men da det kgl. Rentekammer påny har vist sagen til lands lov og ret, så vil der nok sent eller aldrig blive noget
af denne overdrevs afgrøftning.
Således underdaningst, Giedsergaard d. 31. dec. 1785, I. C. Friis.

31. dec. 1785
Denne overdrev er delt, og delingen ved Højeste Rets dom (af 17. maj 1774) confirmeret, og har fået afgrøftning
og gærdelukningen ved Amtmandens og Landvæsenskommissærernes kendelse fastsat i alle dele; men da lods
ejerne ikke med denne kendelse ville være fornøjet, så har jeg d. 17. okt. 1785(84?), allerunderdanigst forestillet
hele sagen med sine bilag for hans kgl. Majestæt, til forventende endelig allerunderdanigst resolution, hvorved
hele sagen beror, så som jeg endnu ikke efter en 14 til 15 måneders forløb har erholdet det af mig allerunderda
nigst ansøgte, og endnu forventende allemådigste afgørende resolution.
Giedsergaard d. 31. dec. 1786,1. C. Friis.
Trods Højesteretsdommen af 17. maj 1774 er der altså ikke sket nogen fysisk afslutning af sagen endnu, men
Gedsergaards nye ejer, l. C. Friis ønskede også området delt, og det skete så i 1790.
Om Gedesskovs deling, se også Falsters historie II s. 606.

31. dec. 1788
En Forklaring!
Som for året 1788, i følge Circulair fra Rentekammeret under dato 12. Februari 1785, skulle afgives for Giedser
gaard og gods, bliver i alle måder ligesom for forrrige år, under 31. dec. 1787 er indberettet; såsom Giedeskouens delings dokumenter nu i år og dag har henligget i Rentekammeret, blot for at fa approberet den over delings
omkostningerne forstrakte udgifter; og da af sådan årsag intet udi dette år er foregået, så er ej heller videre at
indberette, end at referere til min forrige indberetning af 31. dec. 1787.
Giedsergaard d. 31. dec. 1788,1. C. Friis.

31. dec. 1789
Forklaring!
Skulle jeg i følge det højlovlige Rentekammer Collegies Circulair af 12. Februari 1785, afgive for Giedsergaard
og gods, i henseende til fælledskabs ophævelse og videre landvæsens forbedringer, som i året 1789 måtte være
fuldført. Men jeg må ligesom forrige år, under 31. dec 1788, underdanigst anbringe:
at det betydelige Giedeskous overdrevs græsning, allerede det forgående år 1787, i følge allemådigst Højeste
Rettes dom af 17. Mai 1774, og Justitiarii erklæring af 26. april 1787, samt det kgl. Danske Cancellies resolution
af påfølgende 19. Mai, er efter foregående lovlig taxation, i følge landmålingen og hoveders påslag, af den dertil
fra Rentekammeret, efter ordre af dato 18. aug. 1787 beskikkede inspektør Herr. Wiborg, lovlig delt imellem
lodsejerne, efter den ved åstedforretningen den 16. nov. 1787 af samtlige lodsejere i mindelighed vedtagne de
lingsplan; og jeg må derfor beklage, at man dog endnu ikke er kommet videre dermed, uagtet at Landvæsens
Commissionen havde eragtet:
at grøfterne og hegnet skulle være færdigt til 1. Mai 1788, og uagtet, at alle lodsejerne, på landinspektør Wiborgs
forordningsmæssige Circulair af 23. nov. 1787, erklærede, at de ikke havde noget at erindre imod den af ham, ef
ter Rentekammerets befaling da fuldførte deling, i overensstemmelse med den af lodsejerne vedtagne delings
plan. Thi enskønt Giedeskous overdrev efter så lovlig en fremgangsmåde er lovligt delt, og delingen aflodsejer
ne antagen, så dog er afgrøftningen endnu ikke iværksat, formedelst lodsejerne i Giedesbye og Schielbye atter
fandt for godt, at vise deres forrige stridigheder og søge en ny lejlighed til ophold, med at vægre deres andels
betaling af udskiftnings omkostningerne, der af mig som største lodsejer var forstrakt med 102 Rdl. 5 à 6 sk.,
hvilket foranledigede, at tegningerne m. v. blev indsendt kongelige Rentekammers forordningsmæssige
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approbation, og efter hvilken man nu over i 2 år forgæves har afvartet, og førend samme kommer mig til hænde,
kan det ikke hjælpe mig at arbejde videre på denne, så lovligt fuldførte delings endskab, ved adskillige grøfter og
gærder mellem hvers tildelte parter.
Dette er altså årsagen, hvorfor jeg endnu dette år ikke kan melde videre end i foregående åringer 1787 og 1788.
Giedsergaard de. 31. dec. 1789, I. C. Friis.

31. dec. 1791
For Giedsergaards fæste- og herligheds gods er nu udi det forløbne år 1791, intet ved fællesskabs ophævelse
eller forandring og forbedring i landbruget videre forefalden, end at det bekendte Gedeskovs overdrev, som
forlængst delt imellem alle lodsejerne, er i dette år for en del med grøfter imellem lodsejerne bleven adskilt, i
følge derom ergangne høje resolutioner og medfulgte anordningsmæssige midler, og det tilbageværende af grøf
ter, såvel som det på skelgrøfterne udfordrende hegn eller gærde skal efter bemeldte høje resolutions tilfald,
under pådragende mulcter ved forsømmelse, være færdig til anstundende 1. Mai, ved hvis forventende opfyldelse
man smigrer sig med engang at fa en ende på dette så skadelige fællesskabs ophævelse.
Og har man ikke fundet lejlighed til i det forløbne år at bruge nogen landmåler.
Der således attesteres af Gedsergaard d. 31. dec. 1791, I. C. Friis.
4. jan. 1793
Udi afvigte år 1792 er ved Giedsergaards fæste- og herligheds gods ikke videre forfalden i henseende fælles
skabs ophævelse, og forandring eller forbedring i landbruget; end at det bekendte Giedeskous overdrev dette
forløbne år fuldkommen med grøft og rekke-hegn er adskilt imellem lodsejerne, og således dette fællesskab på
dette store overdrev ganske ophævet, dog vil omstændighederne formedelst de Giedesbys gårdmænds uvane og
skadelige mængde får og lam gøre det nødvendigt for dem, at opføre forsvarlige gærder på skelgrøfteme i stedet
for rekke- eller stenhegn, hvilket jeg endnu må forbeholde mig at fa berigtiget, men for øvrigt har man ikke her
på Giedser Odde, dette afvigte år funden lejlighed at bruge nogen landmåler, uden til at inddele bøndernes hørmaal her ved gården.
Giedsergaard den 1. jan. 1792 I. C. Friis.
12. jan. 1793
Forklaring over selvejergårdene i Giedesbye for året 1792.
F. Giedesskou, som var en fælles græsning, er delt til de fire der udi lodtagne byer, og dens hele hovedlinie er sat
af os selv med grøft, og formedelst mangel på tjørne har måtte købt lægter til et rikke på samme.
Da vi aldrig har hørt eller set noget fiæles skab at ophæve uden at samtlige lodsejere har haft lige del i hovedli
nien eller og sat nu en hovedlinie, hvor fædriften skulle være imellem, uden ved denne deling, som er sket på Gi
edesskou; da vi dog håber, at Deres Høj vel båren hed Hr. Geheimeråd Cammerherre og Amtmand, som Landets
(Falsters) høje øvrighed iet indser, at vi aldrig kan selv holde denne strækning i fredelig stand, men beder aller
underdanigst, at det måtte blive de andre lodsejere tilholdet, at tage del i hovedlinien tillige med os.
Giedesbye d. 12. jan. 1793.
Således underdanigst forfattet og indsendt til Hr Geheimeråd Cammerherre og Amtmand von Walmoden.
På samtliges vegne underskriver Jens Jeppesen, Peder Nielsen, Jens Pedersen, Peder Krøl.
Fordelingen nævnes af Begtrup i ”Beskrivelse af Agerdyrkningens Tilstand'71812 s. 784:
Gedserodde Overdrev var på 900 td. land. Side 789: De blev delt med 104 td. Id. fri hovedgårdstakst til Ged
sergaard (Frisenfeldt). Af Staurebys part på 104 td. Id. er overladt 9 td. 1. til lodseriets indretning og fyrtårnets
opførelse, som virker den betydeligste nytte for søfarende, og har haft en god indflydelse på beboernes mora
litet.
Fiskebæks del er 56/2 td. Id. Gedesby fik 412 td. Id. selv om de var mest imod delingen. Denne store by's ud
skiftning af 29 gårdmænd og 60 husmænd, vil snart blive en følge af denne deling. Skelbys andel er 238/2
td.ld.
Der blev i anledning af delingen udfærdiget et smukt kort, som befinder sig på Matrikelarkivet og som fotokopi i
Lokalarkivet, Gedser.
Når Gedsergaard overhovedet fik jord på Gedesskov, hænger det sammen med, at gården ejede Staureby og alt
hvad der hørte den til, og de 104 td. 1. er altså halvdelen af Staureby's andel i Gedesskov.
De ca. 900 td. 1. blev fordelt i forhold til byernes gårdantal.
Spørgsmålet om, hvorfor de 3 nordligste byer overhovedet skulle have andel i græsningen på Gedesskov, forta
ber sig langt tilbage i historien, men skyldes måske manglen på træ til alle formål på Falster, og hænger måske
også sammen med at Sydfalster i lang tid var samlet i et selvstændigt Gedser Birk, hvor man har måttet dele de
skove der var.
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Nu ved udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet henlægger Skelby og Staureby nogle af gårdene til Gedserodde, men disse beboere hører stadig til Skelby sogn og kirke, hvilket selvsagt var upraktisk, og derfor starter
følgende langvarige korrespondance:
Sidehenvisningeme i det følgende er til:
MA.: Journal for matrikelarbejdet i Falster sdr. herred, Maribo Amt.
s. 341
Gjedesskov.
Gjedesskov, eller som den ellers kaldes Giedser Odde, som i forvejen (i fortiden ) enten var helt overgroet med
stor Skov, og for nogle Aar siden er deelt, dels i Byernes, deels speciel imellem de Vedkommende indbyrdes Denne Giedeskov, som ligger Vesten og Sønden for Giedesbyes Jorder, og for øvrigt er omgivet af Stranden, sy
nes naturligt at høre under Giedesbye Sogn, men da Beboerne i Skielbye Sogn fra de ældre Tider har haft denne
Skovs Græsning til Fælleds, saa er det uden for al Tvivl, at det henhører under Skielbye Sogns Hartkorn, og altsaa endnu bør regnes under Skielbye Sogn.
Fra det Kongelige Rentekammer ere os udleveret et Kort over denne Giedesskov; for mange Aar siden opmaalt i
den mindre Schala, (nemlig opmålt 1799 og tegnet 1805; findes i Matrikelarkivet og i kopi heraf på Lokalarkivet
i Gedser); alt som Skov aftegnet, med Deelings Linierne imellem Byerne og intet videre; da nu denne Græsnings
Fang i de nyere Tider har faaet saa store Forandringer, idet det vestre specielt er udskiftet imellem Mand og
Mand paa Skielbye Byes Part, og paa Grund deraf gandske nu ud-parcelleret i mange fleere Lodder; deels Sko
ven er bortryddet og Grunden giort til Agerland, hvilket alt ville have været saare vanskeligt at bestemme med
tilbørlig Nøjagtighed, saa Resolverede man, at lade opmaale denne Giedesskov paa nye fuldstændigt; denne For
retning (paatog) Landinspecteur Berg (sig). (Det er det egentlige udskiftningskort).
Kortets Grændser er Confererede med Marken og med Kortet over Giedesbye og befunden Rigtigt og stemmer.
Der skal af denne Giedesskov, som hører under Giedsergaard, hvorpaa er opbygt en Gaard, Frisenfeldt kaldet og
2de Huuse Matr. No. 2 og No. 3 er af benævnte Hovedgaards frie Hovedgaards Taxt.En Deel af Staurebye Græsnings Part er solgt til Hans Majestæt Kongen og bruges af Admiralitetet til Beboelse
for en Lods. Det tidligere opførte Huus er tilligemed Lodshuset Matriculeret under No. 2A.
Paa et Hjørne af sidstnævnte er opført et Fyrtaarn, med et ubetydeligt Rum omkring, til at lægge de tilhørende
Materialer til Fyrtaamet paa; dette sidste, som udlagt til Offentlig Brug, er fritaget for skyldsætning og forbigaaet
ved Taxeringen.Matr. No. 17, en ringe Eng, som er tilfælleds for 4re Huusmænd, Matr. No. 10, No. 11, No. 12, og No. 13, hvor
af hver har % Part.
Matr. No. 15 er Staurebye Græsnings Part; det ligger endnu i sin Naturlige Tilstand, bevoxet med smaat Krat
Skov og bruges til Græsning for byens 17 Gaardmænd, hvor de alle ere lige Deeltagere; i dette Grundstykke,
som, naar Staurebye bliver udskiftet, vil blive forsynet med udfløttede Gaarde fra Staurebye Bye; dette Grund
stykke er taxeret i Hensigt til hvad Grunden vil blive i Cultiveret Tilstand.
En lille Piæt, tillagt et Landvogters Huus, er Matriculeret under samme Nummer, da der ved Udskiftningen for
modentlig bliver Forandring med dette.Det samme er med Matr. No. 16, Fiskebæks Byes Græsnings Part, der ligeledes ligger i udyrket Tilstand og be
voxet med smaa Tomkrat, og bruges af denne Byes 6 Gaardmænd til Græsning, som ogsaa formodentlig med
denne Byes Udskiftning vil blive en Udfløtter til Deel; Krattet bortryddet og Jorden giort til Agerland, og er i
denne Hensigt taxeret efter Grundens Bonitet; det lidet Stykke, som Landvogter Huusmanden bruger, bliver da
muelig ej fornødent, og derfor er det nu Matriculeret under samme No. 16.Det maa ellers hermed bemærkes, at der klagedes meget over, at Stranden om Vinteren, naar Høye Vande ind
træffer, borttages aarlig Jordstykker, som i nogle Aar har været meget Mærkeligt (mærkbart); hvorledes dette bør
komme i Betragtning ved denne Matriculering, tør ey bestemmes, men overlades til det Høykongelige Rente
kammer at bestemme.Den Deel af Giedesskoven, der tilhører Skielbye Bye er ved denne Byes Udskiftning forsynet med 2de Gaarde,
som derpaa ere udfløttede; hvilke haver opryddet Skoven og giort Jorden til Agerland, saaledes som det viistes
paa Kortet; den eene af disse Gaarde er for nyelig udstykket og afdeelt ved de mange forskiællige Huuslodder,
som viises paa Kortet, hvis Skiæl 1 inier ere bestemte under Opmaalingen af Jorderne.Fra Skyldsætningen bliver at fritage;
a. Veje:
1. Vejen fra Giedesbye til Fyrtaarnet og til Fiskebæk Græsning gaar igiennem Lodderne: No. 7, 4, 3, 17, IB,
1C, 15. (Den er) 12 Alen.
2. igiennem Lodden No. 2A til Fyrtaarnet No. 2B. (den er) 12 Alen.
4. Lodvej over No. 4, 8, 9 og igien over No. 4’s Græslod, (den) er 6 Alen.
5. over No. 6 og 7 til Lodden No. 5. (den er) 6 Alen.
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b. Vandet, Øllinge kaldet i Lodderne No. 17 og i No. 1A, samt
c. Grunden med Fyrtaarnet. 6 Alen, ikke Matriculeret.

Taxei ingen af Giedesskoven, som er uddraget af Markbogen og her samlet for alle de Jorder som hører under et
hvert særskildt, og er confereret med de paa Kortet antegnede Taxter, er som følger, (taksten dog udeladt):
Matr. No.:
1A
Friis
1B
Jens Hansen
Andet steds: Admiralitetet:
1C
Carsten Carstensen Michel Bertelsen
2A Lods Niels Madsen
2A
Kongen, (beboes af) Lods Niels Madsen
2B Betjenten ved Fyrtaarnet.
2B
en Selvejer gmd. udfløtter fra Giedesby
3
Jørgen Pedersen udparcelleret til:
3a
Jørgen Pedersen
3b
Jørgen Jørgensen
3c
Carsten Carstensen
3d
Lars Jørgensen
Selvejer Huusmænd:
Lars Jørgensen
Mads Nielsen
Jørgen Diderichsen Mads Nielsen
Ole Hansen Hans Rasmussen
Hans Rasmussen udparcelleret til
Hans Jensen Østen
Hans Jensen
Niels Jensen
Jørgen-Jacobsen Jacob Jørgensen
Rasmus Børgesen
Niels Jensen
Peder Hansen
Peder Olsen
Græsning ved Oelingesø for Brugerne af matr. nr. 10, 11, 12, og J3
Alle Gaardmænd i Staureby udparcel leret til:
Selvejer Jørgen Laursen
Selvejer Rasmus Rasmussen
Fælleds Græsning for 6 Gmd. i Fiskebæk

Taxations Linierne og Taxterne er paa Kortet antegnede med Rødt, men Jordbrugerne haver og de nye Matriculs
Numre paaskreven med Rødt.
Beskrivelses Protokollen er Confereret med Jordbrugernes, i Henseende til de anførte og Beskrivelsen over
Jordlodderne.
Giedesby den 27. September 1809
Rasmussen Berg.

s. 551
Gjeddeskoven.
Det under denne Benævnelse kiendte Overdrev, er efter de Pag. i Journalen 341 angivne Grunde, matriculeret
under Skielbye Sogn. Men da endeel af Gjeddesbye Sogn ogsaa have havt Andeel i Overdrevet, saa synes denne
Grund saameget mindre tilstrækkelig, som Situationen viser, at Overdrevet nærmere henhører under Gieddesbye
Sogn. Det maatte derfor ved Erklæring fra begge Sognes Tiendetagere og Lodsejere, søges nærmere oplyst, til
hvilket af Sognene bemeldte Gieddeskov bør henregnes.Sidebemærkning:
Ved den endelige Undersøgelse maae oplyses
om den af Præsten Knudsen til det Kongelige
Danske Cancelli giorte Forestilling er resolveret,
og indtil da udsættes Arbeidets Afslutning.
Rothe.

s. 565 Giedeskoven - Om denne saakaldte Giede Skov eller Giedser Odde, har ieg fra Tiendetagerne modtaget
følgende, paa min derom givne Forespørgsel:
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Pro Memoria!
Den saakaldte Giedser Skov, eller Giedser Odde er ved Matriculeringen alt anført som hørende til Skiælbye
Sogn, paa Grund af, at Hartkornet skal være der under hørende; Men da Gjedesbye Sogn synes at ligge den nær
mere, og da en Deel af dette Sogn har Græsnings-Part deri, saa er det nødvendig i Anledning af Matriculeringen,
at faa disse Eieres og Tiendetageres her paategnede Erklæring, om bemeldte Giede Skov virkelig alt hører under
Skiælbye Sogn.- Naar dette har cirkuleret, saa bedes det aflagt til mig paa Posthuset i Nykiøbing.Skærne d. 26. July 1814, ærbødigst Rørbye.
Til D'hr. Eiere og Tiendetagere i Giede Skoven, Skiælbye og Giedesbye Sogne.
s. 566 Den Overdrevs Græsning, som beliggende paa Giedsør Odde, og kaldet Giede Skov (muligviis fordie den
i de ældste Tider har været bevokset med Skov) er deelt som Græsning, imellem Skiældbye og Giedesbye Sogne,
og ved den skete Udskiftning af disse Sogne, er en Deel af samme taget under Ploven, hvilket tjene til behagelig
Efterretning.Gedsergaard d. 1. Aug. 1814
Friis, Overkrigscommissair.

Af Skiældbye Sogn og Bye ere 2de Gaarde og nogle Huuse udflyttede paa denne Byes Græsning; af Staurebye
2de Gaarde og nogle Huuse, ligeledes paa den saakaldte Giedeskov.- Fiskebæk Bye bruger derimod sin Part
deraf, som uduelig til Sæd, blaat til Græsning.Da disse omtalte Gaarde og Huuse søger Giedesbye Kirke, haver ieg med en Forestilling til Stiftamtmanden an
søgt om, saavel for Magelighed for Sognepræsten i Skiælbye, som og for at undgaa Misforstaaelser, som kunde
blive vigtige for Indrulleringsvæsenet, at alt det saakaldte Giedeskov maatte benævnes Giedesbye, men endnu er
ingen Resolution faldet.Skiælbye d. 1. Aug. 1814
Knudsen, Sognepræst.
Præsten Knudsen i Skiælbye er tillige Præst til Giedesbye Sogn, og Giedsergaard er Tiendetager til begge Sogne;
de er altsaa de eneste jeg kan fordre Erklæring af, og denne er ikkun lidet til Opdyrkning; Men de have mundtlig
forsikret mig, at de ikke kan afgive den mere bestemt, da de vidste intet der af; der imod har adskillige af Skiel
bye Sogns Beboere fortalt mig, at Giedeskoven har før været stor Skov, og at Skiældbye Sogn da ene havde
Græsningen deri.-

s. 623 Gjedeskoven ell. Gjedserodde:
I Overensstemmelse med Decision s. 551 er søgt Oplysning om denne Strækning skal høre under Skjælby eller
Gedesby sogn, og vi kan angive for Vished, at kgl. Rescript af 21de Febr. dette Aar tillader at 4 Gaarde og 8
Huse på Gedesskov må henlægges under Gedesby Sogn. Kan vi erholde Udskrift af dette Rescript, skal det her
efter blive tilført; da dette Rescript kun bestemmer 4 Gaarde og 8 Huse fra Skelby Sogn af Gedeskoven maa
henlægges under Gedesby sogn, har man formået Ejeren af Gedsergaard og Sognepræsten til at give flg. Erklæ
ring:
s. 624: Citat af Friis’s brev:
"Efter S.T. Hr. Landinspecteur Rasmussens Anmodning undlader jeg ikke herved at tilstaae, at jeg som Eier af
sydligste Deel af saakaldede Gedesskov, som hidtil har hørt, og endnu hører til Skielbye Sogn, aldeles intet har
imod at bemeldt Støkke af sakaldede Gedesskov herefter ansees som henhørende til Gjedesbye Sogn, naar alle
mine Rettigheder og Herligheder i alle navnlige Maader reserveres mig som hidtil."
Gjedsergaard den 18de September 1815.
C. Friis
Overkrigs Commissair, Eier af Giedsergaard.
Foranstaaende Bestemmelse
biefaldes af Knudsen, Præst
Skielbye dat. u. supra.

Ifølge foranstående kongelig rescript og de vedkommende eieres erklæring, troer vi at alt den saakaldede Gjedes
skov eller rettere Gjedserodde, saavel Staurebye, Skiældbye og Fiskebæk Byers Andeel, som den saakaldede
Frisenfeldt Gaard bør henregnes og høre under Gjedesbye Sogn, der og er det rette Sted efter deeds naturlige Be
liggenhed.
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På denne Gjedesskov er sket følgende forandringer i jordernes fordeling til særskilt brug:
Fra gården matr. nr. 3 er solgt matr. nr. 3b til Jørgen Jørgensen med hartkorn 2 td.; matr. nr. 3c til Carsten Car
stensen med hartkorn 2 td. og matr. nr.3d til Lars Jørgensen med hartkorn 1 td.
Lodden matr. nr. 5 er delt således: matr. nr. 5a har Hans Jensen Østen med hk. 5 skp. 3 fjk. 2 13/15 alb.
Matr. nr. 5b har Hans Jensen med hk. 1 td. 4 skp. 2 fjk. 1 ’/2 alb.
Matr. nr. 15, eller Staurebye Byes Græsnings Lod er deelt i 2de lige Deele, og derpå er udflyttet 2de gårder fra
Staurebye Bye, hver med hk. 6 td.
Jordbrugernes hartkorn blev indført i Beskrivelses Protokollen efter de foreviste skøder, og således blev forret
ningen for dette sogn sluttet.s. 628
Det pagina 624 omtalte Kongelig Rescript angaaende Gjedeskov, at dends Beboere maae henlægges under Gie
desbye Sogn, har vi fra Birkedommer Dalstrøm modtaget, og det lyder saaledes:
"Frederich den Siette af Guds Naade Konge til Danmark, De Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten,
Stormarn, Ditmarsken og Oldenburg:
Vor synderlige Bevaagenhed! Fra Vort Danske Cancelli er Os allerunderdanigst foredraget, hvorledes 4 Gaarde
og 8 Huuse af Schieldbye Sogn paa Vort Land Falster ere beliggende, omtrent 1 '/2 Miil fra bemeldte Schieldbye,
men derimod tæt ved Giedser, hvorfor det allerunderdanigst har indstillet at bemeldte Gaarde og Huuse maatte til
Lættelse for alle Vedkommende, saavel forsaavidt som det Verdslige som det Geistlige angaaer, henlægges fra
Schiældbye til Giedesbye Sogn, dog at Tiendeeieres og andre Vedkommendes Rettigheder blive uforkrænket.
Efter at have taget denne Sag tilligemed de af Eder og Vort Rentekammer derover afgivne Betænkninger i allerhøyeste Overvejelse, ville Vi herved allernaadigst tillade:
At de oftnævnte Gaarde og Huuse maae saavel i Verdslige som det Geistlige henlægges fra Schiældbye til Gie
desbye Sogn paa Vort Land Falster, dog Tiendeeiernes og andre Vedkommendes lovlige Rettigheder uforkrænkede.
Derefter I Eder allerunderdanigst haver at rette, og hos Vedkommende det fornødne i Overensstemmelse hermed
have at foranstalte. Befalende Eder Gud!
Skrevet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 21de Februarii 1815.
Under Vort Kongelige Seigl
under Hans Majestæts Kongens Fraværelse, i allerhøystsammes Navn
Maria
Kaas, Bülow, Ørsted, Berner, Lassen / Dræbye.
Til Stiftsamtmanden og Biskoppen over Laalands Stift.
Copiens Rigtighed erklæres
Dalstrøm.
Hermed fik Danmarks sydligste sogn en naturlig afrunding, og Gedesby to matrikulære ejerlag, nemlig Gedesby
By og Sogn, og Gedesby Gedesskov.
Sidespring: Mens kongens ægteviede hustru underskrev foranstående, deltog Kong Fr. VI med liv og lyst i Wie
nerkongressen.

Udskiftningen af Gedesby.
De følgende skrivelser vedr. udskiftningen findes i Maribo Amts landvæsenskommissionssager, Falster 1778
- 1817, LA.
Højvelbaame
Hr. Kammerherre og Stiftsbefalingsmand
Baron Krag Juel Wind, Ridder p.p.
til Juellinge.
Underdanig Pro Memoria!
Da jeg, som af det høje kongelige Rentekammer, er befalet, at foretage Opmaaling af Gedesbye Byes Areal, og
derefter udskifte Schielbye Præstens i denne Bye tilhørende Annexbonde, nu er aldeeles færdig med Byens Jor
ders Opmaaling og derover forfattede Carte og Beregning, samt færdig med Taxations Forretningen, der af alle
Lodsejerne er modtaget; - Saa nu er allene for Haanden til Udskiftningens Fremme, at faae ved en Aasteds For
retning, Udskiftnings Planen lagt og bedømmet; Til hvilken Ende, og da Giedesbye Byes selvejer Bønder tillige
meget ønsker at denne Aasteds Forretning, hastigst muligt maatte blive fremmet, jeg ser mig beføjet, herved at
udbede mig af Deres Højvelbaarenhed Hr. Kammerherre og Stiftsbefalingsmand Baron Juel Wind, med den Re
spective Landvæsens Commission, et Aastedsmøde snarest mulig berammet, at foretage her i Giedesbye Bye, og
at Deres Højvelbaarenhed behagelig til den berammede Dag og Tiid vilde lige behageligt lade indkalde samtlige
Lodsejere af Bemeldte Bye, at give møde tillige med Sognepræsten Hr. Knudsen i Schielbye paa sin Annexbon-
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des Vegne, og Herredsprovsten Hr. Friedlieb i Idestrup paa Giedesbye Skoles Vegne i Følge Placaten af 25. No
vember 1801, og vil det nok være beqvemmest, om Deres Højvelbaarenhed behagelig vilde afbetiene sig Vogn
mands Befordring til Færgen, og ordinere Befordring herfra at møde i Nyekiøbing. Circulæret forventer jeg mig da behageligst tilstillet med nærværende Expresse til Bekiendtgiørelse for alle Ved
kommende. Giedesbye den 15. Juli 1804, A. Grønvold.

Kopi af denne skrivelse fra landmåleren bringes til de implicerede, sammen med følgende skrivelse fra Amtman
den:
Det med forestaaende Hr. Kapitain og Landmaaler Grønvolds Skrivelse begærte Landvæsens Commissions
Møde i Anledning af Giedesbye Byes Udskiftning, bliver herved berammet til Foretagelse i bemeldte Giedesbye
Torsdagen, den 26. Juli førstkommende om Formiddagen Kl. 11 slet, hvorved D’hr. Landvæsens - Commissairer,
Kammerraad Inspecteur Faye paa Christiansminde og Byfoged Canaris i Stubbekiøbing behagelig ville give
møde, eller i nogen af disses lovlige Forfald, da Amtsforvalter Ramus eller Birkedommer Dahlstrøm. Thi bliver i
Overensstemmelse med Forordningen af 23de April 1781, herved indvarslede at møde til ovennævnte Tiid og
Sted samtlige Lodsejere i Bemeldte Giedesbye for at iagttage deres Tarv. Ligeledes indvarsles til ovennævnte
Tiid og Sted, Hr. Kammerraad Friis til Giedsergaard som Herlighedsejer over Giedesbye, Herredsprovsten Hr.
Friedlieb paa Skolens Vegne og Sognepræsten Hr. Knudsen paa sin Annexbondes Vegne. Endelig ville Deeleren S.T. Hr. Kapitain og Landmaaler Grønvold tillige tage Møde ved Forretningen forbemeldte Tiid og Sted,ligesom velbemeldte tillige anmodes om, behagelig at besørge denne Berammelse bekiendtgiort saavel for D'hr. Landvæsens - Commissairer som øvrige Vedkommende. Jeg besørger mig selv til Aastedet. Juellinge den 19de Juli 1804, K. J. Wind.
Juellinge er det miværende Halsted Kloster.
Alle undtagen præsten og godsejer Friis har givet følgende tilsagn om at komme: Omstaaende Indkaldelse er os
af Hr. Capitain Grønvold bekiendtgiort, vedstaas paa egne og øvrige Byemænds Vegne.
P. R. Alling, Sognefoged, Rasmus Krøl, Oldermand.

Paa den bestemte Dag, skal jeg give Møde, naar Befordring sendes mig om Morgenen Kl. 7. Faye.
Ligeledes; og udbedes Befordring til mig at møde paa bemeldte Torsdag Morgen i Dagbrækningen Kl. imellem 2
og 3.Stubbekjøbing d. 23. Juli 1804, Canaris.

Ligeledes skal jeg møde paa Skolens Vegne.
Idestrup d. 23. Juli 1804, Friedlieb.
Fremlagt ved Aastedsforretningen i Giedesby d. 26. Juli 1804.
J. K. Wind Faye J. Canaris.

Til det følgende skal bemærkes at det latinske vide betyder se.
Ved åstedsmødet d. 26. juli 1804 fremlagde opmåler Grønvold flg. skrivelse sammen med udskiftningskortet i 2
eksemplarer.
Det ene skulle sendes til Rentekammeret og det andet opbevares hos den største Lodsejer. Da de alle var lige
store af hartkorn, vides det ikke hvem der fik det, men Gedsergaard er den mest sandsynlige mulighed. Skrivel
sen blev formentlig læst op:
Til den respective Landvæsens Commission paa Falster.
Den daglige Erfaring, giver enhver tænkende Mand i Staten paafaldende Beviser for den Sandheds Rigtighed, at
Sameje eller Fælledskab endog imellem mindre Selskaber eller Byers Beboere, ere høist skadelige, hvor meget
mere maae Fælledskab imellem store Selskaber, det er store Byer, ikke være det; En Selvejer-Bonde i en saa stor
Bonde-Bye som Giedesbye, der bestaar af 29 Gaarde, skulde som Selvejere have Raadighed over sin Ejendom,
men aid hans Raadighed bestaar jo i de 28 Mænds Villie, han har jo altsaa ingen frie Raadighed, og derfor op
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staar de mange skadelige Følger, som Fælledskabet er forbunden med, da Enighed til det sande Bedste høist sielden treffes eller overholdes. Der fore, saa høist paafaldende skadelig Fælledskab er, saa fordeelagtig er derimod Udskiftning, lad blodt den
daglige Overbevisning tale, saa vel af nærliggende som længere borte værende Udskiftninger og Udfløtninger,
og disse viiser i en Selvejer-Bye at først da kan en Selvejer-Bonde regnes at være virkelig Selvejer, og raadig
over sin virkelige Ejendom, han kan da først uadspurgt handle med sin Ejendom efter eget Tykke og forbedre
den til sin og Familiens sande Tarv og Bedste uden mindste Hindring af Naboer. Alt dette har Lovgiveren i sit heele Omfang indseet, og der fore ved Anordninger fremmet Fælledskabets Ophæ
velse ved Udskiftninger. - Og da jeg smigrer mig med det Haab, at det er mig forbeholden efter den fornuftige
Stemning jeg haver funden imellem nærværende Beboere, Giedesbye Selvejer-Bønder at være et Middel til disse
Familiers Lyksaligheds Befordring ved Udskiftning /: hvis sande Nytte jeg haaber de nu indser :/ ved den ledig
hed Udskiftning nu foregaaer her i Byen for Schielbye Præstens Annex-Bonde og for de flere som haver begiert
samme. Saa giøer jeg mig en Glæde af, at anvende den yderste Fliid med at andlegge den mig ved Anordningerne befa
lede Delings Plan, saaledes for denne Bye, at den kunde finde den respective Landvæsens Commissions og samt
lige Lods Ejeres Bifald; altsaa til Deelings Planen. Ved at tage det locale i Betragtning, vil den respective Landvæsens Commission behagelig erfare, efter det her
ved i Commissionen vedlagte, af mig forfatne Opmaalings Karte over Giedesbye Byes gandske Areal,
1. at det af mig paa Kartets østre Deel ved Linien A.B.C.D.E.F. og G. afsatte Støkke er i dets Nordre Deel saa
kaldt Schielbye Fang af det Slags, som om Vinteren og i Foraaret staar under Vand, dernæst det tilstødende
saa kaldt Diilet er gruset og sandig Græsnings Grund, samt Sønden for samme, et Stykke af Overdrevet, som
alt efter min Formening, bør være en fælleds Græsning til heele Byen, det sidste Stykke, formedelst den aarlige Nedstyrtning af Klinten, der støder til Oster-Søen, og hvis aarlige Skade, da bliver til Deel for hele Byen,
Præstens Bonde inclusive, som og skulde have sin proportionerede Deel i den almindelige Fælleds-Græsning.
2. paa det, at de afsettende Jordlodder kunde faae, deels forholdsmæssig pløieland, og deels en passende Figur,
og ingen Lod betynget med for megen Engbund, som ikke er tienlig at bringes under Ploven, som just er Til
fældet med de saa kaldede Enge: Kampeme, Salmoks Enge, Ladegaards Salmoks Enge, Forvænge og Bag
vænge vide Bogstaverne H.J.K.L.M., der staar under Vand om Vinteren og i Foraaret, saa formener jeg det
tienligt for Byens Beboere, og for Udskiftningen i sig selv, at disse Slaae-Enge bør afskiæres for sig selv, og
være Jordlodderne uvedkommende, men indeles særskildt saaledes, at enhver Bonde eller Lods-Eier, Præstens
Annex-Bonde undtagen, udi samme erholder sin proportionerede Deel Slaae-Eng tildeelt, paa tvende Steder,
for at giøre Delingen saa nøiagtig som mulig. 3. da den Eng og Græsnings Grund, som befindes Sønden og Vesten for Slots-Søen, Vester-Hauge kaldet, der
bestaar af Sandig og Gruset Grund, er for betydelig at tillæge et Par Jordlodder til Slaae-Eng, findes og fraskildt paastødende Jordlodder ved Slots-Søen, med dennes Udløbs-Bæk, saa troer jeg det best passende for
Byen, at dette Stykke af Giedesbye Selvejere kunde sælges til samtlige Husmænd til Fæleds-Græsning, som et
ved Skiællet til Schielbye Udfløttere længst fraliggende Støkke Jord, og hvilket bestaar omtrent af 60 Tønder
Land. 4. i Henseende til Udskiftningen i sig selv og Deelings Planens Lægning for samtlige Byens 29 Gaard-Beboere
da vil den respective Landvæsens Commission behagelig lægge Mærke til, at Giedesbye Bye ligger aldeles
Norden for alle dets Mark-Jorder, og at følgelig ikkun faae Indlodder vil blive giørlig at anbringe forudsat at
enhver Indlod bør have en forholdsmæssig Bredde til sin Længde, af andbragte Aarsager vil altsaa af den
lagte Deelings Planen paa Kartet erfares, at ikkun 5 Indlodder kand andbringes, hvoraf No. 1 er en Sidelod,
som i Udkanten i Østen støder til saa kaldede Koble-Vandet, i Sønder til den betænkte Skole-Jord, og i Vester
til den fra Byen, til Fælleds Engenes Vestre Punkt K, løbende almindelige Vej, og formedelst denne Sidelods
Beliggenhed, ved en Udside, og angrænsende til Schielbye Præstens Annex-Bondes Gaard, og ellers ved en
Vesten løbende Vej, som meldt adskildt fra Byens øvrige Areal, formener jeg at denne Lod ikke kunde nægtes
bemeldte Annex-Bonde; Og er under denne Lod No. I alene indbefattet Annex-Bondens Ager og Enges Are
al, men ikke Gaardens Andeel i fælleds Græsning; thi da Byens fælleds Græsning, som under denne Plans
første Punkt er benævnt, er forbundet med Vogtning, og med Nedstyrtning i dens øster Deel af Overdrevet,
saa finder jeg det billigt, at Præste Bonden herefter som tilforn, bør tage Deel med Byen i disse Byrder, alene
hans visse Græsnings Paaslag skal bestemmes efter hans Hartkorn, i Forhold til enhver af de andre Bønders. De øvrige til Byen stødende og afsatte Indlodder ere paa Kartet betegnede med No. 2, 3, 4 og 5, flere Indlod
der vil erfares, ikke at kunde med ordentlig Figur anbringes. For nu end videre at give alle Byens Jordlodder en passende Adgang, og for at enhver Lod kunde saa vidt mu
ligt blive Forholdsmæssig i Længde og Bredde, har jeg funden det efter Omstændighederne nødvendig, at
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andlægge Landevejen i lige Flugt med Schielbye Byes paastødende nye Lande-Vej i Sønder til Giedesbye, vi
de Bogstavet N, og hvorefter den ender ved Bogstavet O., ved hvilken Lande-Vej haves beqvem Adgang til
Udlodderne No.6, 7, 8, 9, 10, 11, og 12.
Fra bemeldte Bogstav O. løber Vejen dels til Byen mellem Indlodderne No. 3 og 4, og dels i Vester til Skræn
ten vide P.; ved denne Vej faar Udlodderne tilbørlig Adgang, nemlig No. 13, 14, 15 og 16, dog har Omstæn
dighederne her giort det nødvendigt at en Bie-Vej fra bemeldte Lande-Vej, gennem Lodden No. 14 er anbragt
til Lodden No. 13. Videre er fra Byens Søndre Gade-Led Bogstav Q. en Vei anbragt Sønder ud, forbie en Bye Skiøvl, som er
nødvendig for heele Byen og derfor ligger aaben til Vejen til almindelig Nytte, hvorfor denne Vej løber Ve
sten om Præste Bondens betænkte Lod, og frem til Bogstavet K., hvorved faas Adgang til Byens fælleds En
ge, og løber Vejen fremdeles derfra i Vester til Bogstavet X, hvorfra den i Sønder løber lige ud til Overdrevs
Græsningen vide Bogstavet S. hvorved, af den Vej, alle herpaastødende Lodder faaer en beqvem Adgang til
deres fælleds Græsning, og iøvrigt haver Udlodderne No. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 29
beqvem Adgang til forbeskrevne Vej. Vel haver Niels Rasmussen Kromand i Giedesbye ungefær et Par Tønder Land Eiendoms Agre og Eng lig
gende i Byens Marker, men da bemeldte Niels Rasmussen, haver af Gaardmand Hans Skippers Gaard, beteg
net på Kartet No. 28 kiøbt det halve af Gaardens Hartkorn og Tilliggende, og hvilket disse fordrer udskiftet,
saa haver jeg, for ikke at denne liden Deel skulde giøre Uleilighed ved Loddernes ordentlige Afsætning, troet
det beqvemmest, at beregne ham sit Vederlag, for disse ungefær 2 Tønder Land i og med hvor Gaardens Ind
lod bliver bestemt og skilt imellem Hans Skipper og ham, hvorved det heele best er tient. - Og er bemeldte af
satte Jordlodder ikke anden Forandring undergiven, end hvad der efter Beregning i Følge den Foregaaende
Taxations-Forretning maatte giøres nødvendig. Flere Ager og Enges Lodsejere er mig ikke bekiendt, men vel at der paa saa kaldede Forvænge, Skov-Vænge
og Diilet skal være nogle Huusmænd, der taler om Rettigheder, og da disse falder paa Byens betænkte almin
delige Græsning og Slaae-Enge, saa kand disse Rettigheder, blive ved Aasteds-Mødet, om bliver befaldte,
nærmere bestemte, i Fald de ikke skal forblive hvor de ere. Saaledes haaber Jeg, efter beste Overvejelse, at have opfyldt den mig ved Andordningerne paaliggende Pligt,
og skulde det være mig særdeles behagelig, om min foranførte Udskiftnings Plan skulde finde den respective
Landvæsens Commissions Bifald. Giedesbye d. 26. Juli 1804, A. Grønvold.
Fremlagt ved Aastedsforretningen i Gjedesby d. 26. Juli 1804.
K. J. Wind Faye J. Canaris.

Matrikelarkivet, Maribo Amt, Register over indberetningerne: Beskrivelse over selvejergodset i Nykøbing
Amt, dat 18. dec. 1804:
Gedesby sogn.
1. Denne by som består af 28 selvejergårde og en mensalgård blev udskiftet i året 1804; enhver gård erholdt
hver dens jorder udlagt på 4 steder, nemlig
første:
en samlet jordlod,
2den:
to slåenge, som er af den beskaffenhed at stranden med højvande omskyller dem, og
3die:
en fælleds-græsning.
2. Byen har som meldt en fælleds-græsning, men ingen gærdselhugst, ingen højder eller overdrev, ingen søer
som tørlægges, ingen tørv, heller ikke ellers, som nævnt i mands minde til denne by nogen skov;desuagtet
har byen skovskyld.
3 Da byen først er udskiftet forrige år, er ingen bestemt dyrkningsmåde på de udskiftede jorder endnu indført.
4. Gårdene anses at være af værdi med bygning og besætning = 1600 à 1800 rdl.
5. Ingen jorder tillægges denne by, uden de som findes på kortet.
6. Til slutning ermærkes det, at denne bys jorder formedeis deres beliggenhed ofte lider noget af strandkulde
og storme, der ofte afsvide sæden, især på den ved stranden liggende jord; ligesom at af byens fælledgræs
ning, der som endeels består af sand og gruset grund, er endeel underlagt højvandet, og endeel danner en
højklint ud mod stranden, hvilken årlig bortskyller noget deraf.
Efter kgl. resolution af 16.5.1804 startede et arbejde, der skulle komme til at var i 40 år, med at skabe en ny ma
trikel, nemlig matriklen af 1844, som afløste den meget gamle af 1688.
At processen blev så langvarig skyldtes dels krigen med England, dels statsbankerotten i 1813 og dels lokale
forsinkelser, som f. x. den Gedesby og Bøtø skabte, om et på den tid uendelig ligegyldigt lille stykke sandjord,
der ligger hvor nu Lille Bøtøgaard ligger.
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De følgende sidetal henviser til Arbejdsjournalen, MA.
s.351
Norden for byen, på Fælledsgræsningen matr. nr. 96, en disputs om det rette Markskjel; Gedesbyes
gårdejere udviser en jordvold, der på kortet er bemærket med bogstaverne aaa (stykket er på kortet anlagt med
grønt), og påstår dette skal være det rette skel imellem deres grunde og Bøttøe Græsningsfang; hvorimod ejerne
af Bøttøe Fang udviser et vandløb noget sønden for jordvolden, der på kortet er bemærket med bogstaverne bbb,
som det rette skel.
Denne uvished er antegnet på Fortegnelse over de uafgjorte Forretninger på s. 539.

s.568

Giedesbye Sogn
Giedesby - Om Trætten om Skiællet ved Fanget har jeg fra Forvalteren paa Orupgaard modtaget føl
gende:
orig. nr. 6,
Orupgaard d. 13. Aug 1814.
Deres Velærværdigheds ærede af 7. hujus (denne md.) giver ieg mig den Dem herved at besvare saale
des:
Til 1ste. Den omspurgte Englod paa Skovøen, er Bønder Hartkorn, og indbefattet under Byens samtlige
Hartkorn.2det. Det er mig ubekiendt, at Bøttøe og Giedesbye Beboere nogensinde har havt Trætte med hinan
den, andgaaende Skiællet i Græsnings Fanget.
At saadant nogensinde har havt Sted, derom tvivler jeg, da Bøttøe Beboere ikke eje Fanget, men samme
underligger Orupgaard.Andgaaende Ejendomsretten til Fanget, har rigtig(nok) været Qvæstion, men dette Tilfælde synes ikke
at ligge nær det af Deres Velærværdighed omspurgte.
Ærbødigst Madsen.

s.569

s. 569

Der-efter har ieg af 2de af Giedesbyes Gaardbrugere, paa de øvriges Vegne modtaget
følgende Erklæring:
orig. 7
Paa samtlige Giedesbye Gaard Brugeres vegne erklærer vi hermed, at det Stykke imellem "Strømmen"
og Giærdet paa Skovholm i Bøttøe Fanget stedse har tilhørt vores Bye, og at Grøften og ikke Aaen paa
dette sted er det rette Skiæl.
Giedesbye d. 27. Aug. 1814.Jens IHS Hansen Carsten CIS Jensen.

Hvorledes denne Tvivl er kommet, ved jeg ikke, da alle de, jeg har talt (med) derom, erklærer at
Grøften stedse har været Skiællet, uden at nogen har giort Indvending der imod.-

s. 551
Gjedesbye Sogn, Gjedesbye Bye.Ved Matriculerings Arbeidets Udførelse i Aaret 1809 blev Forretningen for denne Bye anført blandt deudsatte Forretninger, formedelst en Trætte imellem denne og Bøttøe Bye om Markskjellet ved Sandhol
men norden for Gjeddesbye; hvorom den udførlige Efterretning findes i Journalen pag. 351. Det omtvi
stede Stykke imellem de angivne forskjellige Grændse-Linier aaa og bbb er antegnet paa denne Byes
Kort. Der maatte altsaa indhentes Efterretning om, og hvorledes denne Sag er afgjort og derefter Kor
terne over denne Bye og over Bøttøe Fang forandres, samt behørig Forklaring derover indføres i Journa
len og Beskrivelses- Protokollen.
Sidebemærkning: Den af Rørbye omtalte Grøft antages for rette Grændse, hvorefter Matriculeringen
indrettes.
Rothe.
Sagen skulle så være ude af verden, men på et kort i Matrikelarkivet, der hedder: Eftermaalt og berigtiget Co
pie Kort over Gjedesbye Byes Græsning Matr. No. 96, forendeel udskiftet 1848 af H. Bie. står, at oven
nævnte stykke jord,, der senere fik matr. nr. 96b ved en fejltagelse er matriculeret under Gedesby, men tilhører
Fanggaarden med et hartkorn på 1 skp. 1 1/4 album, og derfor er overført til Væggerløse ved Rentekammerets
resolution. Dermed blev "Strømmen" grænse mellem Væggerløse og Gedesby.

I Arbejdsjournalen, MA. følger efter boniteringslisten:
s. 368 Parcellerne nr. 3, 35, 36 og 37 som før har været en gårdlod, er solgt for fire år siden for 2000 Rdl.
Gårdlodden nr. 29 er kiøbt for 1000 Rdl.; andre Kiøb eller Salg erfandtes ikke ved denne Forretning.-
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Byen har slet intet Tørveskær, Jordbrugerne maae forskaffe sig denne Artikel, med lang Transport, og til dyre
Priiser, hvorfor de fleste bruger Erte Halmen ej allene til Brødbagning, men endog til daglig Brug til at varme
Kakkelovnen med.- Slet Øconomie!
Som særdeles Industrie, kan nævnes, at mange af Byens Beboere, i særdeeles Huusmændene, afbenytte Silde- og
Aale Fiskeriet, saavel i Øster Søen, som i Indsøen Noret, dog ei med den Udstrækning, som Beliggenheden af
denne Bye, synes de burde.
Beliggenheden er 3 Miil fra Nykiøbing, hvortil de, under gunstige Omstændigheder for Sejllatsen, meest bruger
at transportere deres Vahre paa Baade op af Nykiøbings Fiorden.
Giedesbye den 30te September 1809
Rasmussen Berg.
Dette var altså forandringerne som var sket mellem udskiftningen i 1804 og boniteringen i 1809. Herefter følger
de forandringer, som kunne konstateres da matrikuleringen sluttede for Gedesbys vedkommende antagelig i
1815.
Det skal bemærkes at rækkefølgen af de senere matrikelnumre blev den samme som opmåleren brugte i sin tid,
men skolens lod fik matr. nr. 1, og nogle gårddelinger gav også forskydninger.
s. 623 f: Gjedesbye Sogn:
For dette sogn blev forretningen foretaget mandagen den 18de September, ved samlingen vare mødt
tilstæde alle de vedkommende. På forespørgsel om der var sket nogen forandring i jordens inddeling til
særskilt brug, siden matrikuleringsarbejdet er udført, blev følgende anmeldt:
Giedesby by: Fra gården matr. nr. 17 er solgt en jordlod til Peder Mortensen med 2 td. hk., hvortil skal
henhøre andel i gårdens anpart i Fælledslodden matr. nr. 96 efter sit hartkorn.
Gården matr. nr. 19 er delt i 2de lige dele. Deraf have matr. nr. 19a Adrian Jørgensen den østre del af
hovedlodden, hele den mindste englod og den søndre side af det store engareal, samt det ’/2 af gårdens
andel i Fælleslodden matr. nr. 96, og matr. nr. 19b har Niels Larsen Stikke den vestre del af hovedlod
den, den nordre side af det største engareal o.s.v.
Gården matr. nr. 20 er også delt i 2de lige dele: 20a Peder Hansen, 20b Jens Brand, gårdspladsen 20c
til Jeppe Pedersen.
Gården matr. nr. 28 er delt i 3de lige dele til Hans Pedersens børn, hvoraf sønnen Anders Hansen har
den mellemste del, matr. nr. 28b, mens de 2de andre dele, 28a og 28c, der var bestemte til 2de andre
børn, drives endnu på deres regning af deres værge gmd. Hans Skov.
Fællesgræsningen.
Ved udskiftningen blev etableret en umatrikuleret fællesgræsning med det senere matrikelnummer 96a, beståen
de af Sandholmen og Skielby Fang øst og sydøst for byen ved stranden, og en liden strimmel sønden for byen,
nemlig det lave område i byen på nordsiden af Kobbelsøvej.
Skielby Fang er arealet fra "Strømmen” til Dillet. I en ansøgning i 1622 fra Skelby's bønder via lensmand Joacim von Barnewitz til Enkedronning Sophie hævder de, at de har tingsvidne på, at Lille Bytthøø fra Arilds
tid har været deres overdrev sammen med Gedesby mændene, og de har betalt for det, men nu nægter disse
dem deres ret. Svaret kendes ikke. Se også s. 32. Antagelig har man oprindelig kaldt dette areal syd for
"Strømmen" og de 3 store øer for Lille Bøtø, men ved fordelingen mellem byerne af de efterhånden sammengroede øer, som Væggerløse Fang, Bøtø Fang og Skelby Fang, har det sidste navn faet overtaget. Fang er det
man får eller griber.
s. 348 fif. Parthavere i fællesgræsningen:
matr. nr 2 Niels Jørgensen Krighaar
4 Simon Larsen
5 Rasmus Jørgensen Krøll
6 Peder Jensen Rask
7 Jeppe Stiver Hans Pedersen
8 Hans Hollænder
9 Lars Madsen
10 Hans Jørgensen Rase Niels Jensen Rask
11 Carsten Jensen
12 Hendrich Stæhr Niels Hendrichsen
13 Niels Wæver Jens Wæver
14 Jens Alling
16 Peder Larsen
17 Morten Bolt matr. nr. 17 er udstykket i 17a Morten Bolt og 17b Peder Mortensen
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Regning ved at forblive i et Fællesskab, hvor der let og idelig opstaaer Tvist om Hovedernes Paasætning
og Antal, ligesom dette ogsaa vanskelig kan controlleres, naar Vogteren ikke ere særdeles aarvaagen og
paapassende. At man tillige beklager, at Nytten af Kreaturerne paa Græsningen er ubetydelig, da Mælken
som oftest af Kreaturet spildes paa den lange Drivt fra Fyrtaarnet til Malkepladsen ved Huusmændenes
Græsning, synes ogsaa at være indlysende. Jeg kan derfor ikke andet end, overensstemmende med Frd.
23de April 1781, anbefale den attraaede Udskiftning til den ærede Commissions særdeles Opmærksom
hed, og formener jeg, at Lodkastning imellem de Udskiftende og lkke-Udskiftende er tilraadeligst.Gjedesbye d. 21 de May 1841, Fries.
S.T. Falsters Landvæsenscommission.
Fremlagt ved Landvæsenscommissionsmødet i Gjedesbye den 21 .Maj 1841, Stampe Nyholm
ad a
De efterskrevne Lodseiere af Gedesbye ønske deres Andeel i Byens Fællesgræsning udskiftet imellem
Mand og Mand, nemlig:
Hans Hollænder
Peder Lærke
Mikkel Hansen Rase
Lars Være
Jørgen Lassen
Adrian Jørgensen
Hans Alling
Hans Jørgensen
Jens Brandt
Hans Adrian
Peder Bonde
Peder Stær
Peder Kok
Christen Stær
Mads Krøll
Niels Olsen
Jørgen Skomager
Jens Skov
Rasmus Simonsen
Ole Skomagers enke og
Jørgen Rasmussen Rysse
saa tillader jeg mig paa disses Vegne, at anmode Deres Høivelbaarenhed behageligst at beramme et Aastedsmøde afholdt i Gjedesbye snarest muligt, for at den ærede Landvæsenscommission i Forening med Lodsejerne og
mig kunde foreløbigen træffe og udkaste en Plan til Udskiftningens Fremme.
Nykjøbing paa Falster d. 11te Maj 1841
Ærbødigst, Fries.
(Til) Høivelbaarne Hr. Kammerherre Stiftamtmand von Jessen, Commandeur af Dannebrog og Dannebrogs
mand, samt Ridder af den preussiske røde Ørns Orden.

Indbemeldte Landvæsenscommissions-Forretning afholdes i Gjedesby Fredagen den 21de d.M. om Formiddagen
Klokken 11, til hvilken Tid Reqvirenten behagelig ville indvarsle de i Græsningen lodtagne.- De Herrer Landvæsenscommissairer Stampe og Nyholm ere herfra anmodede om at tiltræde Forretn i ngen.Stiftamtet for Lolland og Falster, Nykjøbing den 12te Maj 1841.
R. v.Jessen.
Nærværende Aastedsmødes Afholdelse ville Stævningsmændene for Gjedesbye Sogn paa lovlig Maade forkynde
for samtlige Lodseiere, Huusmændene indbefatttede, i Gjedesbye Byes Fællesgræsning, og derhos indvarsle dem
til at give Møde til den af Hr. Stiftamtmanden bestemte Tid.Nykjøbing paa Falster d. 12te May 1841, Fries.
Aar 1841, den 13de Mai, have vi Undertegnede Lovlig forkyndt, denne Ovenfor anførte Aastedsmødes Afhol
delse, i Gjedesbye for enhver Lodseiere i Gjedesbye Byes Fælledsgræsning, saa og for Byens Huusmænd, hvil
ket af os er ifølge vor forhen aflagte Eed, som beskikkede Varselsmænd for Gjedesbye Sogn herved bevidnes
med vore Navnes Underskrift, og fortrykte Seil.Lars Pedersen Være Peder Lassen.
Fremlagt ved Landvæsenscommissionsmødet i Gjedesbye d. 21. Maj 1841, Stampe Nyholm.
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ad b
Fortegnelse paa de Beboere af Gjedesby, som ønsker, Deres Andeel Udskiftet af Fælledsskabet:
Hans Hollænder
Peder Lærke
Mikkel Rase
Lars Være
Jørgen Lassen
Adrian Jørgensen
Hans Alling
Hans Jørgensen
Jens Brandt
Hans Adrian
Peder Bonde
Peder Stær
Peder Kok
Christen Stær
Mads Krøll
Niels Oelsen
Fortegnelse paa de Beboere af Gjedesby, som endnu ikke har Ansøgt, om Udskiftning paa Fælledsskabet:
Hans Stiver
Peder Rask
Mikkel Alling Mads Skipper Jens Bolt
Ole Krighaard.

Derimod have Efterstaaende Beboere Erklæret sig, at underkaste sig Udskiftning, saaffemt at samme kunde finde
Sted, i Gjedesbye Fælledsgræsning:
Jørgen Skomager Jens Skov Rasmus Simonsen Ole Skomagers enke Jørgen Rasmussen Ryse.
Fremlagt ved Landvæsenscommissionsmødet i Gjedesby d. 21. Maj 1841.
R.v.Jessen Stampe Nyholm.

Fuldmagt
Da undertegnede Beboere i Giedesbye Byes Fælledsgræsninger, Dilet og Skoven kaldet, anseer det for et ubode
ligt Tab, saavel for hele Kommunen, som for enhver enkelt Eier, at disse Græsninger specielt fordeles imellem
Eieme, og stridende saavel mod den under 26de Julii 1804 afholdte, og af det Kongelige Rentekammer approbe
rede Udskiftning af Byens Jorder, som og ved den under 5te Maj 1837 for Stiftamtet indgaaede Forening om Af
benyttelsen af disse Fælleds-Græsninger, og Befrygte under denne Sags Forhandling, ei at kunde rigtig fremføre
de Grunde der tale mod dennes Fremme, Befuldmægtige vi herved vores Herligheds Eier, Justitsraad Friis paa
Gedsørgaard til paa vore Vegne, at give Møde for os ved den i Dag Berammede Aasteds Forretning, sigtende til
specielt Deling af oftmeldte Fælleds-Græsningen; og skal Alt hvad han i denne Anledning paa vores Vegne anta
ger og vedgaaer, være for os Ligesaa forbundnede, som om samme afos selv var antaget og Vedgaaet.Til Bekræftelse under vores Hænder.- Giedesbye den 21de Maj 1841:
Ole Hansen Kriighaar, Jens Larsen, Lars Boesen/ m.f.p., Peder Hansen Lander/m.f.p., Rasmus Simonsen/m.f.p.,
Peder Jensen Rask/m.f.p., Hans Pedersen Stiver/m.f.p., Mads Hansen/m.f.p., Jørgen Olsen/m.f.p., Niels Larsen ?,
Jens Madsen, Jørgen Pedersen, Mikkel Pedersen, Peder Mortensen Bolt/m.f.p..
Til Vitterlighed
Niels Olsen Hans Nielsen
Fremlagt ved Landvæsenscommissionsmødet i Gjedesby d. 21de Maj 1841,
R.v.Jessen Stampe Nyholm.

ad c
Fortegnelse
over samtlige Lodseiere i Gjedesbye Byes Fællesgræsning, samt Udvisende af Enhvers Græsningsret efter Hart
korn eller Hoveders Paasæt.Hartkorn:
Navn:
Part:
No.:
7-5-3-2’/4
1/1 Gaards
1
Hans Stiver
2

ti

Peder Lander
Jørgen Olsen
Lars Boesen

1/3 ”
1/3 ”
1/3 ”

7-5-3-2’/4
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3
4

Lars Være
Mikkel Pedersen Alling

1/1 "
1/1 "

7-5-3-2’/4
7-5-3-2'/<

5
11

Peder Bonde
Ole Krighaar

1/2 "
1/2 "

7-5-3-2'/4

6
11

Peder Kok
Carsten Tydsk, 1 Høved

7

Jørgen Rysse

8
1!

Hans Hollænder
Hans Hjort, 1 Høved

11
13
14
15

Rasmus Simonsen
Ole Skomagers enke
Jørgen Lassen
Mads Krøll

16
1!

Mikkel Hansen, 33.960 kv.A. "
Jens Smed,
10.240
"
Jørgen Rysse 7.000 ” " "

11

7-5-3-274

1/1

7-5-3-2%

”

7-5-3-21/«

1/1
1/1
1/1
1/1

7-5-3-274
7-5-3-27»
7-5-3-2‘/4
7-5-3-274

”
"
”
”

7-5-3-21/4

Jens Brandt
Hans Jørgensen

1/2 "
1/2 "

7-5-3-27»

18
ti

Jens Bolt
Peder Bolt

3/4 ”
1/4 "

7-5-3-27»

19

11

Peder Bonde
Peder Stær
Niels Buk
Peter Jørgensen
Jørgen Stiver

1/2 "
1/4 "
1/8 "
1/16"
1/16"

7-5-3-2!4

20
21
22
23
24
25

Jens P. Skov
Hans Alling
Hans J. Adrian
Niels Olsen
Peder Rask
Christen H. Stær

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

"
"
"
"
"
"

7-5-3-274
7-5-3-2’/4
7-5-3-274
7-5-3-27»
7-5-3-274
7-5-3-274

26

Adrian Jørgensen
Niels Stikke

3/4 "
1/4 "

7-5-3-274

Peder Lærke
Mads H. Skipper
Jørgen P. Skomager

1/1 "
1/2 "
1/2 "

Ole Krighaar Præstbonde
Jens Bolt
Jørgen Smed
Jens Hansen Østen

2 Høveder
1 Høved
2 Høveder.

17
ti

M

11
11

27
29
h

30

7-5-3-2'/4

7-5-3-2'/4
4-6-0-0—■

Gjedesbye d. 21de Maj 1841, Fries
Fremlagt ved Landvæsenscommissionsmødet i Gjedesby den 21. Maj 1841, R.vJessen H.Stampe Nyholm.
*****
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add
Da jeg er allene udaf 26 Græsniner i Fæledskab paastødende med min Jordlod Og til Fæledskabet, saa anmoder
jeg Underdaningst, Deres Høi Velbaarenheds Her Rebmester Stift Landinspæktour Friis, Tjenligst om Muligt
saadan kunde skee, at jeg kunde faa min Lod lige ud for min Jordlod, ifal at Udskiftninges Forordningen taler
noget om saadant, saa Ønsker jeg, da det er mig meest fordelagtig om jeg kunde faa den afstukket syden for mit
Eget Skovland. Hvilket meddeles dem for at have det nøvendig i Erindring.
No. 16 April 1841
Underdanings
Christen Hansen Stær.
Fremlagt ved Landvæsenscommissionsmødet i Gjedesby d. 21. Maj 1841,
R.v.Jessen Stampe Nyholm.
*****
ad e
Fortegnelse over Gjedesbye Huusmænd:
Jørgen Jørgensen
Nils Rasmussen
Hans Olsen
Ole Larsen
Hans Larsen
Niels Oissen
Peder Pedersen
Jørgen Kok
Klaus Rysse
Hans Ni Issen
Ole Jenssen ?
Hans Hanssen
Hans Oissen
Peder Hansen
Jens Madssen
Jørgen Pedersen
Hendrik Nilsen
Johan Korff, Skolelærer
Lars Boesen ?
Hans Pedersen
Je.Pe.Pedersen
Jacob Nilssen
Jørgen Jørgensen
Peder Andersen
Peder Mordensen
Hans Jørgensen
Jørgen Oissen
Jens Hanssen
Peder Bøkker
Peder Jørgensen
Peder Nielsen
Hans Bærteisen
Ole Simonsen
Jørgen Larsen
Jens Nielsen
Hans Simmonsen
Carsten Hansen
Ole Boch
Jørgen Olsen
Jørgen Pedersen
Lars Hansen
Hans Kok
Hans Hansen
Rasmus Olsen
Christen Boch
Niels Madsen
Niels Hansen
Jørgen Olsen
Hans Jørgensen, bemærkes Ole Hansen som Eier
Rasmus Poulsen
Fremlagt ved Landvæsenscommissionsmødet i Gjedesby den 21. Maj 1841,
R.v.Jessen H.Stampe Nyholm.
Kilde: LA. Maribo amts landvæsenskommissionssager 1841.
Der er ikke fundet noget direkte resultat af dette møde, men indirekte oplyser et kort fra næste udskiftningsfor
søg i 1848, at Landinspektør Fries udskiftede Sandholmen og Skelby Fang til forannævnte 50 husmænd. Se
Skøde- og panteprotokol nr. 15 nedenfor.
Resten er man ikke blevet enige om, men i forbindelse med kortets fremstilling afholdtes et Landvæsenskommis
sionsmøde d. 20. Juni 1848, hvorefter udskiftedes 15 lodder syd fra til Lille Skovsø, og et par stykker nord fra,
mens et stort område omkring Dilet forblev fællesgræsning. Det var beregnet til 106’/2 høveds græsning, idet
man regnede 3860 kv.alen pr. høved. Man vedtog tillige at tørvemosen i Birkemose skulle forblive fælles.
Det nævnte kort i Matrikelarkivet hedder: Eftermaalt og berigtiget Copie Kort over Gjedesbye Byes Græs
ning Matr. No. 96, forendeel udskiftet 1848 af H. Bie.
Til kortet findes i Landsarkivet: Landvæsenskommissionssager 1842 - 1854, med de tilhørende begrundelser,
indkaldelser til åstedsmøde, liste over de resterende fællesgræsnings-deltagere m.m.
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Skøde- og panteprotokol nr. 15. Tingdagen d. 5. dec. 1844:
Forening mellem undertegnede gårdmænd og husmænd af Giedesbye Bye, betræffende den såkaldte græsning
”Sandet og Skielbye Fang”, beliggende umiddelbart op til byen, norden og østen for samme, imellem Noret og
Bøttøe Fang mod nord og Dile og Koblebæk mod syd, hvilken græsning af gårdmændene er afstået husmændene
året 1818, og hidtil af disse brugt i fællesskab til græsning: Da fællesbrugen af denne græsning på grund af dens
vidtløftige, vanskelige og bekostelige vogtning mod nabosiderne, Dilet, Koblet, Byen, Gmd. Mads Krolls marker
og Ourupgaards græsning, eller Bøttøe Fang, ikke allene gøres i høj grad ufordelagtig, men næsten endog umu
lig, så meddeles herved husmændene, efter deres derom gjorte begæring, vores, gårdmændenes tilladelse til at
udskifte denne græsning mellem mand og mand, og hver på lovlig måde at afbenytte og fordele sig af den ham
afstukne og tilfaldende lod, som ham bedst tjener, på følgende vilkår:
1. Ved udskiftningen deles ovennævnte græsning af en autoriseret landmåler i 50 dele, hvoraf hver af de 50
brugere af græsningen tillægges sin del, som han indgrøfter og bruger efter bedste behøvende på lovlig må
de.
Men skulle nogen hellere ønske at vedblive at bruge deres i fællesskab, må, efter lodtrækning mellem par
terne, disse lodder aflægges ved en af siderne.
2. I årlig afgift betaler hver mand af sin lod til gårdmændene 1 Rbd. 2 Mark, som erlægges Mortensdag. For
denne afgift må, af dem som bruger deres lodder uskiftede, een for alle og alle for een, være indestående,
således at dersom nogen ikke betaler sin afgift årets Mortensdag, skal samme erlægges samme dag af samt
lige øvrige husmænd; hvorimod den eller de forsømmelige betalere endnu gives lejlighed til at godtgøre de
res forsømmelse og reservere deres ret til fremtidig brug af deres lod, når de inden næstfølgende års 1ste
April, erlægger dobbelt afgift, årlig 2 Rbd. 4 Mark til den som udlagde den forsømte betaling. I manglende
fald vil han have fortabt sin brugsret af sin lod, indtil han erlægger den dobbelte afgift for hvert år, han såle
des har forsømt betalingen i rette tid, og imidlertid bruges hans lod efter overenskomst mellem de øvrige
husmænd, af den som derfor tilbyder den højeste betaling; hvilken betaling erlægges forud til oldermanden,
eller efter omstændighederne til en anden mand, forinden lodden tages i brug, hvilken bestemmelse findes
fornøden, for at husmændene, ligesålidt som gårdmændene, skal have derfor tab.
Fra første Mortensdag efter at en ny husejer eller husfæster til en sådan lod er tiltrådt, tilfalder dens brug
ham, under samme vilkår som for enhver anden.
3. De fornødne veje over Sandet og Skielbye Fang aflægges, nemlig til Bøttøe Fang og til Dile, ligesom og til
hver enkelt huslod, efter de mest passende linier og dertil bekvemme steder; vejene indgrøftes og planeres
første gang af husmændene.
4. Angående lukke, hegn og fred mellem nabo og nabo, bliver, såvidt muligt, at forholde overensstemmende
med de derom udstedte gældende anordninger. Dog vedtages mellem husmændene indbyrdes, at den
skade som nogen bevisligen har lidt, ved en anden mands kreaturer, haver denne, overensstemmende med
anordningerne, at erstatte den skadelidte efter sognets synsmænds skønnende, tilligemed de af synet flyden
de omkostninger, hvorimod bestemmes, for så vidt muligt at grænse for egennytte, had og horn, og bidrage
til god forståelse mellem mand og mand, at optagelsespenge, dersom samme af optageren fordres, ikke til
falder eller leveres denne, men leveres oldermanden eller en anden sikker mand til opbevaring til Mortens
dag.
Hvad penge, der således årlig måtte indkomme ved optagelse eller hvilke som helst bøder, eller ved den efter
1ste post eventuelle overskuds-afgift, bliver ikke at anvende til deling, eller til svir og drik, men til et eller
andet goddædigt (velgørende) øjemeds fremme efter stemmeflerhed, og skulle imod formodning, betydeligt
indkomme, bliver i sin tid derom at fatte yderligere og nøjere bestemmelse.
5. Sclvejerhusmænd har ret til at afhænde deres lodder tilligemed deres huse, med samme rettighed og for
pligtelse, som de selv eje og bruge samme, men hvilket derimod ikke kan tillades fæstehusmænd længere
end for den tid de bebor fæstehuset.
Forestående forening, som vi undertegnede gårdmænd og husmænd efter bedste skønnende og i bedste
hensigt have oprettet, skal ikke alene tjene til underretning for hvad forpligtelser gårdmænd og husmænd i
denne anledning gensidig skylder hinanden, men og til rettesnor for husmændene indbyrdes denne deres
græsning nu og i fremtiden betræffende.
Giedesbye den 25. Februar 1842.
Gårdmændene: Mads Rasmussen, Jørgen Lassen, Niels Olsen, Peder Hendriksen, Adrian Jørgensen, Hans
Jørgensen, Mikkel Rase, Jørgen Rasmussen, Christen Hansen, Niels Pedersen, Jens Pedersen,
Hans Knude, Lars Pedersen Være, Ole Pedersen, Peder Jørgensen, Jørgen Pedersen, Peder
Andersen, Hans Larsen, Hans Nielsen, Mads Hansen, Jens Pedersen, Mikkel Pedersen, Rasmus
Simonsen, Peder Lærke, Jørgen Pedersen, Peder Hansen, Hans Rasmussen, Korff, Hans Hansen.
Husmændene: Ole Larsen, Hans Larsen, Rasmus Olsen, Jens Madsen, Jørgen Olsen, Jørgen Larsen,
Jørgen Olsen, Claus Andresen, Jacob Nielsen, Hans Steffensen, Niels Hansen, Peder Lander,
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Jorgen Jørgensen, Peder Jørgensen, Jorgen Smed, Rasmus Hansen, Jeppe Pitter, Lars Thiesen,
Niels Rasmussen Buch, Hans Olsen, Niels Madsen, Niels Olsen, Jorgen Olsen, Hendrik Nielsen,
Peder Madsen, Hans Nielsen, Jorgen Mortensens enke, Hans Olsen, Christen Hansen, Ole
Simonsen, Jens Strange, Ole Jensen, Peder Nielsen, Lars Knudsen, Peder Bødker, Peder Hansen,
Jens Nielsen Kroll, Christian Buch, Hans Smed.

Koblesø.
Koblesø har på de ældste kort ret god forbindelse med Bøto Nor via Koblebækken nord om Gedesby, og natur
ligvis fri forbindelse med Østersøen gennem "Strømmen". Se kort side 89. Men både "Strømmen" og Norets øv
rige udløb til havet sander efterhånden til, så Noret og Koblesø bliver til indsøer, og allerede i 1726 foreslås det
første gang at udtørre Noret, og igen i 1790erne forsøgte Niels Ditlev Riegels, som havde en gård i Højet, at
grave en rende ud til Guldborgsund, netop der hvor den senere Marrebæk-kanal kom til at løbe.
Det bliver dog først med Edw. Tesdorpfs ankomst til Falster, at der begynder at ske noget.Tesdorpf havde købt
Ourupgaard og dermed Bøtø Fang i 1840, og øjnede måske muligheden for at købe Gedsergaard med Frisenfeldt
med tiden. Året for havde han ledsaget en ingeniør, major von Schlegel langs kysten ved Gedesby og Elkenøre
for at undersøge mulighederne for at beskytte kysten ved digebygning. Efter turen stiller han en masse gode
spørgsmål, som far majoren til at uddybe sine synspunkter. Findes på Gedser lokalarkiv. Man må sige, at han
hurtigt satte sig ind i Sydfalsters fundamentale problemer.
Måske er de to tidlige små diger ved Dillet i Gedesby et resultat af deres overvejelser.
Der arbejdes åbenbart med sagen, og regeringen opmuntrer i skrivelser i 1843 og 1846 til at gå videre.
I 1859 sker en henvendelse til kongen, hvor planerne fremlægges om, at lukke Strømmens udløb i Gedesby,
bygge diger langs kysten og grave en kanal fra Noret til Guldborgsund.
Skrivelsen til kongen slutter:
"Allerunderdanigst tillade vi os sluttelig at tilføie, at vi i det Forestaaende have betegnet det Vand vi sigte til,
med det almindelige Navn "Bøttø Nor", men at der er endeel af samme, der har særlige Betegnelser, f. Ex. Kob
bel Sø m. fl. For at forebygge enhver Misforstaaelse, tillade vi os derfor allerunderdanigst at ansøge om, at Gjen
standen i de forhaabede Bevillinger og Commissorier maatte blive betegnet som Bøtø Nor og tilgrændsende
Bække og Soer, der enten udgjore endeel deraf eller staae i directe Forbindelse med samme.
Allerunderdanigst
Paa Nykjøbing Hospitals Vegne, Pontoppidan. E. Tesdorph
H. Steffensen N. Danielsen
Tønnes Nielsen R. N. Corneliussen
Jens Rasmussen Jorgen Olsen
Hans Jacobsen".
Anders Rask

Efter at Regjeringens Svar paa ovenstaaende Andragende var indløbet, og en Landvæsenscommission i Henhold
til dette under 21. Januar d.A. var reqvireret, oprettedes Statutterne for Actieselskabet saalydende:
1. Der dannes et Interessentskab eller Actieselskab, hvis Formaal er Bøttø Nors Udgravning ved en Canal fra dette
lidt norden for Marrebæk til Guldborgsund, og dets Beskyttelse for Østersøens Indtrængen i samme ved Diger,
langs med denne, Alt efter den af Hr. Inspecteur Hamburger lagte Plan.
2. Alle tilgrændsende Lodseiere, saavelsom de hvis Jorder directe eller indirecte lide af Havvandet, ere berettigede
til at deeltage i Enterprisen.
3. Den til Arbeidets Udførelse fornødne Driftscapital søges tilvejebragt:
a. ved at et Interessentskab i Gjedesby overtager sig, at opføre og bestandig at vedligeholde Dæmnin
gerne efter Planen imod Østersøen paa Strækningen fra den nordlige Bred af Hovedvandløbet No. 1
(”Strømmen”) sydpaa saalænge Kysten skal beskyttes ved Dæmninger (Diger), imod at der herfor som
Vederlag tildeles dette den Deel af Noret, som ligger indenfor Grændserne af Giedesby Sogns Jorder,
dog forsaavidt Bøttø Fang tillige paagrændser Noret, ikkun til Midtstrøms.
b. ved Actier, der bestemmes til 100 Rd. pr. Stk. og
c. forsaavidt et tilstrækkeligt Antal Actier ikke blive tegnede, søges den resterende Capital tilveiebragt
ved Laan, for hvilket imidlertid Interessentskabet i Giedesby, eller den for dets Arbeide tildeelte An
deel i Noret ikke hæfter.
4.
Actionairerne ere forpligtede som en Eenhed for Laanet i Forhold til deres Actier.
5.
Efter at Arbeidet er udført, er Actieselskabet pligtigt som en Enhed at vedligeholde samme og lldgivterne hermed over dette i Forhold til Actierne, der ere tegnede.
Det nævnte interessentskab kom til at hedde: inddæmningsinteressentskabet i Gedesby sogn, men på et senere
tidspunkt, da diget er færdigt, ændredes navnet til: I/S Kobbelsøen. Desværre er der ikke hidtil fundet protokoller
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eller andre papirer fra interessentskabets virke. De foranstående oplysninger stammer I/S Bøtø Nor’s protokol,
og oplysningerne i det følgende hidrører fra en protokol i Ny Kirstinebergs arkiv. At protokollen ligger her,
skyldes at jægermester S. C. Hillerup til Ny Kirstineberg var medlem af landvæsenskommissionen af 14. 9.
1875.
Aktierne gav navn til området omkring Aktie vej, hvor aktionærerne efterhånden som udtørringen skred frem, fik
hver deres andel.
I brandforsikringsarkivalierne fra begyndelsen af 1860erne findes forsikret en mølle, som ellers ikke er fundet
omtalt noget sted:
Gjedesby sogn og by.
En vindmølle på Bøttø Nor til at male vandet af Koblebæk, tilhørende et actieselskab.
Møllen er bygget i 8-kant af grantræ beklædt med brædder, 9 alen fri, hvor hattehjul og___ ? af koncentriske
støbte hjul, vindfang 20’å alen, et *paternoster af jern, hatten klædt med pap.
Denne mølle taxeres til
13.000 kr.
Den er beliggende over 100 alen fra nærmeste nabobygning. Denne vurdering har vi foretaget således, at vi trø
ste os til med ed at bekræfte samme.
Datum ut supra
Jensen, W. Jappe, Blangstrup.
Mod vurderingen have vi intet at bemærke
F. Hom, Jens H. Skipper, Hans J. Rysse.

*Et paternoster ses stadig i Middelhavsegne, bestående af en kæde af beholdere, der løfter vandet til et højere ni
veau, hvor det tømmes ud.
Bestyier Nielsen, Bøtøgaard har i 1872 i anden anledning skitseret møllen og dens placering i hele kanalforløbet,
Den ligner en sædvanlig hollandsk mølle med 4 vinger. Den har antagelig ligget i nærheden af den første kanal
bro man møder på vejen til Noret, her er et areal af matr. nr. 5a kaldt Møllestykket på en anden skitse fra 1875.
Møllen kan være gået til grunde under stormfloden.

Inddæmningsinteressentskabets opgave var som navnet siger, at forestå inddæmningen fra "Strømmen" og syd
på, så langt det fandtes nødvendigt.
Med bagklogskaben om stormfloden i 1872 i hovedet, er det lidet flatterende, at dette selskab bestandig søgte at
unddrage sig de indgåede aftaler, f. ex. om digets bredde og højde. Flere gange måtte I/S Bøtø Nor true med
retsag for at fa arbejdet udført korrekt. Det fremgår, at der ikke var tale om et sammenhængende dige, som vi
kender det i dag, men flere, der antagelig gik fra klit til klit.
"Den 30. Januar 1863 var Bestyrelsen for I/S Bøtø Nor samlet i Giedesby med Undtagelsen af Rasmus
Corneliussen, Bøttø.
Den eftersaae samtlige af Interessentskabet i Giedesby opførte Dæmninger, som den fandt at lide af saa
væsentlige Mangler, at der ikke kunde være Tale om, at de vare tilstrækkelige.
Bestyrelsen tog den Beslutning nøie at overveie, hvad der var at giøre til Afnjælpning af denne Sag, og
efter at dette var skeet, at afholde et Bestyrelsesmøde i Nykiøbing imorgen 8te Dage Kl. 11 Formiddag
paa Giæstgivergaarden, til hvilket Møde Bestyrelsen for Interessentskabet i Giedesby, af hvis Medlemmer
J. Bolt og Jørgen Olsen vare tilstæde, opfordredes at give Møde.Bestyrelsen giorde Interessentskabet i Giedesby bekiendt med, at Ansvaret for mulige Gennembrud eller
Skade ved mangelfuld Udførelse af Dæmningsarbeide vilde paahvile Interessentskabet, og den opfordre
de derfor Bestyrelsen til ufortøvet at paabegynde Udbedringen af de mangelfulde Dæmninger, og at opfø
re Dæmninger hvor disse i Hullerne mangle.
E. Tesdorpf M. Grønbek Tønnes Nielsen
Severin Toxværd Jens Kaare Jens Nielsen".

"Den 7 Febr. 1863 var Bestyrelsen samlet i Nykiøbing, undtagen Jens Kaare.
Formanden fremlagte en Betænkning fra d'Hr. Landvæsensinspecteur Blangstrup og Veiinspecteur Lütken, der vare anmodede om, at syne de af Interessentskabet i Giedesby opførte Dæmninger. Bestyrelsen
for Interessentskabet i Giedesby var nærværende og blev giort bekiendt med Betænkningens Indhold,
hvilke de erklærede, at de ikke vilde gaae ind paa, og at opfylde de Fordringer, der i samme stilles til
dem.
Bestyrelsen bemyndigede derfor Formanden til at anlægge Sag imod Interessentskabet i Giedesby, for at
tvinge det til at opfylde de Forpligtelser de ved Landvæsenscommissionen af 3. Juli 1860 have paataget
sig med Hensyn til Dæmningernes Opførelse.
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Skulde der imidlertid kunne opnaaes Forlig under Sagen, vilde dette, under Generalforsamlingens Appro
bation, alene være at udgaae paa de i Erklæringen omhandlede Betingelser, dog med den Modification, at
man (var) tilfreds med at Forvalter Buus (Frisenfeldt) betroedes Tilsynet med det manglende Dæmningsarbeides Udførelse".
Interessentskabet i Giedesby måtte naturligvis bøje sig, men slap for at lægge 1er på digekronen, og så må det
formodes, at arbejdet snart efter blev færdigt.
Afledningen af vand fra Koblesøen er formentlig foregået efter oprensning af den naturlige Koblebæk til Noret,
og de omliggende lodsejeres interesse strakte sig næppe ud over fordelingen af tagrør og bruntop, som der var
tinglæst en plan om i 1844. (Navnet Bruntop er ikke kendt af botanikere, men må vel sagtens være Lysesiv, der
bl. a. kunne anvendes til kurve, bikuber og sivsko).
Efter at Etatsråd Tesdorpf havde købt Ludvigsgave, kom der fra den side pres på, for at fa disse jorder ordentligt
afvandet. Der blev afholdt en syns- og skønsforretning d. 19. maj 1871, dels for at fa oprenset de eksisterende
grøfter, og dels for at omlægge forløbet på visse strækninger, hvilket der blev opnået forlig om.
Så kommer stormfloden 13. nov. 1872 og ødelægger det meste, for digerne var ikke høje nok, og måske også for
nye til at beplantningen med marehalm havde faet rigtig fat.
Herefter trådte Staten som bekendt til og 1. juni 1875 (hvor det nye dige er færdigt) sendes godsforvalter Eggers,
Ourupgaard følgende oplæg til et kommende landvæsenskommissionsmøde:
"Da vandafledningen fra Ludvigsgaves jord og de til Koblesøen grænsende jordlodder er meget mangelfuld, så at
en tidssvarende behandling afjorden ikke kan finde sted, og da der aldeles mangler bestemmelser om, hvem det
påhviler at grave og vedligeholde et vandløb fra den sydlige ende af Koblesøen til Bøtø Nor, andrager underteg
nede om, at vandsynsmændene for Gedesby sogn ville prøve at ordne denne sag ved mindelig overenskomst
mellem pågældende lodsejere, og i den anledning snarest muligt beramme et møde, for at prøve at fastslå be
stemmelsen for nævnte vandafledning.
De pågældende lodsejere, som er interesserede i denne vandafledning og som måtte indvarsles er efternævnte:

Interessentskabet for Koblesøens Udtørring i Gedesby, ved dets formand Lars Olsen, Gedesby.
Peder Krøl
Morten Bolt
Mads Krøl
Jacob Bolt
Karen Alling
Jacob Vetterstrøm N. P. Jørgensen
Chr. Jensen Stær
Jørgen Koble
Hans Larsen
Johan Jensen
Peder Hansen Lander Hans Møller
Søren Skomager
Jens Madsen
Lars Larsen
Christen Hansen
Rasmus Skomager J. P. Pedersen
Peder Bolt
H. Andersen Bonde
H. Rasmussen
Lars Rasmussen
Hans Thiesen
Jens Skipper
Rasmus Lollike
Peiter Stiver
Karsten Tydsk
Ole Hollænder
Grethe Kok
Niels Krighaar
Jens Kruse
Anders Larsen
P. Olsen Skomager Mathiesen
Peder Lassen
Jens J. Stiver
Peder Være
Hans Rysse
Hans Skinder
Anders
Rask
Adrian
Lollike
Rs.
Pedersen
Suder
Rasmus Alling
Mads Rasmussen
Rs. Christoffersen Hans Henriksen
Niels Skonning
Medejerne af Lergraven *)
P. Skippers enke.
Hans Hollænder
Hans Stange
Henrik Tydsk
Jørgen Hjort
På Etatsraad Tesdorpfs vegne
Eggers, godsforvalter, Ourupgaard d. 1. Juni 1875",
til Hans Rysse og J. Mikkelsen Bolt, vandsynsmænd.
*) Udstreget fordi medejerne var med på listen i forvejen. Lergraven ligger på østsiden af kanalen, syd for broen.
Den var stadig ejet af gårdmændene i alt fald op i 1930erne.
14. juni 1875 mødtes vandsynsmændene med de indkaldte for at fa en mindelig overenskomst om gravningen af
et nyt vandløb fra Ludvigsgave igennem Koblesoen til Bøtø Nor. Det lykkedes ikke, og der blev så afholdt landvæsenskommissionsmøde d. 14. Sept. 1875, hvor bl. a. diskuteredes om det nye løb skulle ligge i vestre side af
søen eller midt i, som Tesdorpf ønskede, men da det var nødvendigt med en nivellering, udsattes mødet.
Først d. 14. nov. 1876 kunne mødet fortsættes på Tinghuset i Nykøbing, hvor der efter gennemgang af mange
indsigelser blev afsagt kendelse om at grave en kanal med bundbredde af 4 fod og lovbefalet skråning igennem
midten af Koblesøen. Arbejdet skulle udfores i løbet af sommeren 1877.
Det blev tilbudt lokale arbejdsmænd at påtage sig gravningen af et større eller mindre stykke. Således fremgår
det af kvitteringerne, at S. Pedersen og H.C. Pedersen påtog sig at grave strækningen fra punkt V til punkt 13.
Det drejede sig om at opgrave 230,4 kubikfavne for I krone og 30 øre pr. kubikfavn, så det gav 299.52 kr. til
deling. 1 kubikfavn er 6 2/3 kubik-meter. Altså ca. 1540 m for 300 kr.
Til først og andet møde var fremstillet kort over forløbet, som også findes på Ny Kirstineberg.
Der var stadig mange utilfredse, som ikke ville betale deres andel, så det blev nødvendigt, også at indkalde til et
overlandvæsenskommissionsmøde d. 16. april 1877, som slog fast at den tidligere landvæsenskommissions ken
delse stod ved magt.
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Uden at gå mere i detaljer, skal blot anføres, at et nyt landvæsenskommissionsmøde fandt sted 12. 2. 1879 angå
ende udvidelse og vedligeholdelse af vandløbet fra Kampernakke til Bøtø Nor.
I Nykøbing herreds realregister II, Gedesby sogn = R3 findes følgende udaterede oversigt, som må stamme
fra slutningen af 1870erne:
Skelby Fang.

Under Gedesbys gårdes Gamle=Hartkorn var en stor græsning, der dels benyttedes af gårdejerne og dels anvend
tes til henseende alene for dem ved husenes overtagelse tilstået græsningsret. Denne græsning er i forbindelse
med nogle såkaldede gadejorder og engstykker, der ikke havde Gammel=Hartkorn, i den nye matrikel ansat til
Hk. 20 Tdr. 2 Skp. - 2 1/4 Alb. under matr.nr.96, hvoraf propr. Tesdorpf eller Gedsergaard er søgt indlagt sin an
del under nr. 96b m. Hk. ISkp. 1 1/4 Alb. og den tilbageblevne del nr. 96a m. Hk. 20 Tdr. 1 Skp. 1 Alb. er senere
fordelt til de resterende ejere og brugere under nr. 96a til nr. 206, hvorved gårdene ere tillagte hver et bestemt
matr.nr. med hartkorn, og husmændene ligeledes hver et matr. nr. til brug i stedet for græsningsret; og vedbliver
gårdejerne således i fælledsskab at være ejere af græsningslodder, indtil de ved skøder afhænder disse.
Forklaring
som viser hvorledes nr. 96a er udstykket og til hvilke ejendomme henlagt:

matr. nr.:

navn:
96a ; Mads R Krøl

matr. nr.:

gd.nr.:
ejer af:

15

5

13

18a

98 J. Pedersen Brandt

17

20b

99 J. Ped. Larsen

14

16a

23

11a

97 T. Rasmussen

parcel af:

I

;

100 N. Olsen Skinder

101 J. Olsen Stiver
102 H. Jørgensen Koble

1

7a

17

20a

103 R Andersen Koch

6 '

26

104 J. Rasmussen Rysse

7

25

22

23a

105 Hans J. Adrian

106 |L. Pedersen Være
107 P. Jørgensen Bonde
108 iHans R Allings enke

h

3

13a

19

33a, 34b

21

109 I Hans Jacob Arnoldus

h

110 Hans Jacob Arnoldus

24

27

9a i

25

27a

111 J. Jensen Smed, "Windemorehus"
112 H. Olsen Hiorth
i
113 iJ. Jensen Rysse

39b

J

I

114 J. Hansen Østen

8

8b'

16

10c

har hørt
II

115 J. Madsen

til huset
16

10b,

Skemaet fortsætter de næste 2 sider
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116 N. Rasmussen

19

117 P. Jørgensen

19

31

118 P. Jørgensen

19

31

26 :

19b

19

32

II

119 L. Jørgensen Stikke
120 A. Hansen Stæhr

121 H. Bertelsen

31

bruger

122 N. Rasmussen

123 P. Pedersen Madsen
124 L. Hansen Knudsen
125 P. Nielsen

126 P. Hansen
127 Jacob Nielsen

128 H. Larsen
-

129 H. Nielsen
130 Jørgen Smed

131 Ped. Skippers enke

I

132 N. Madsen Hiorth

133 J.P. Rysse
134 H. Rasmussen Knudsen
1

II

135 R Bødker
136 Ole Jensen
137 Rasmus Hansen

138 0. Larsen
139 Hans P. Lander
140 N.RLollike
II

141 P.A. Buch
142 Skolelærer Korff

143 C. Christensen Buch

144 J. Larsen Knude

!

145 H. Hansens enke
146 C. Andersen
147 J. Madsen Smed
I

148 0. Pedersen
149 Jeppe Pedersen

150 L. Boesen

i

151 C. Hansen

II

152 J. Hansen Børgesen

II

153 N. Hansen
154 H.O. Hiorth
155 J. Jørgensen Stiver
156 Hans P. Knudsen
157 Hans J. Smed

I

158 J. Nielsen Krøl
II

159 Skolelærer Korff
160 J. Hansen Kok

!

"

..

161 R. Olsen

I

162 Carsten Hansen

163 H. Nielsen
164 P. Jørgensen Skipper

I

I

..
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II

165 .H. Larsens enke

166 i P. Jørgensen

II

"

lI

••

’

.1

1

”

i

j

167 H.R Stang
168 H. Larsen
169 b. Olsen Hiorth

170 [H. Olsen Graae

171 J. Jørgensen Stiver
172 !J. Jørgensen Stiver

i
i

1 gadejord

i

h

173 |N. Olsen
174 J. Jørgensen Stiver

i

II

"

175 R. Madsen

1

176 jR. Poulsen
177 Ij. Nielsen
178 H. Larsens enke

j

1

1

1

"

ii

|(

- 1

1

179 H. Olsen Graae
180 N. Lollike

181 R. Olsen Stiver

"

1
i

II

1

i

1 •'

!

1

;

j

182 R Redersen Madsen

183 ! N. Lollike
184 H. Knudsen

185 J. Rysse
186 'R Pedersen

i

i

"

187 J. Møllers enke
188 Jørgen Smed

i

189 Ole Larsen

h

190 Peder Nielsen

191 |H. Nielsen Hollænder

.ejer af

, parcel af

192 ÎLodseierne
193 0. Hansen Krihaar
194 IH. Nielsen Hollænder

Annexgd.
1 ejer af
parcel af

(gd. nr.:

i

195 !H. Larsen

"

i

197 (Jacob Boldt

Il

1

198 H.P. Lander

.1

196 M. Hansen

199 Mikkel Alling

200 H. Larsen Thiesen

1

i

202 A. Nielsen Rask
203 jj. Pedersen

1 C

2
3
4

II

!

204 J. Pedersen

L i.

205 Hans Olsen

h

:

u

1

206 R. Simonsen

1 B

-

i

201 J. Hansen Skipper

1 A

II

!
II

5

34c i

8

8a

8
16 ;

10a

18 '

17a

2

41

1
i
!

2

42

4

14

2

40

29

30

24
29

6 ;
29 I

20

12 ’

26 ,

19a'

11

4a

Ejendommene nr. 96a til 120 incl. og nr. 191 til 206 incl. er delagtige i den kgl. kapital af årlig afgift i
hvede til Gedsørgd., som påhviler de respektive ejendomme hvortil de er udlagte og henhørende.
Ejendommene nr. 121 til nr. 170 incl. som før henhørte under gårdens gi. hk. er frigjorte for kgl. kap.
(vide 1. bind folio 6 nr. 3, LA) hvorimod de muligt er pligtige at deltage med gårdene i afgiftshveden,
såfremt sådant ved skøderne er bestemt, og vil da være at notere ved ejendommene.Derimod må matr.nr. 171 til 190 incl., som er dels gadejord, og dels engjord, som er uden for det gi.
hk., anses fri, såvel for kgl. kap. som hvedeafgift.
Gedsørgaards (ejer) far skifteret, sigt- og sagefaldsret, jagtret, forstrandsret og fiskeret i forbindelse
med bønderne (vide 1. bind fol. 6 nr. 2).
Forening angående udskiftning af græsningsjord (som) husmændene bruger m.v., se 1. bind fol. 7 nr. 4.
Forening ang. delingen af rør og bruntoppe i uudskiftede vande, se 1. bind fol. 7 nr. 5.
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Efterhånden som udtørringen skred frem både i Bøtø Nor og Koblesøen blev det indvundne matrikuleret.
Fra d. 26. jan. 1877 findes en af landinspektør Blanstrup udført: Plan til udskiftningen af Koblebæk og en del af
Bøtø Nor, som tillægges Gedesby sogn.
18791107 tinglæses Indenrigsministeriets skrivelse, der viser hvem de nymatrikulerede enge tilhører:
209
Mads Jensen
210
Peder Larsen
211
Anders Rask
212
Jørgen Krøl
213
Hans Jacobsen
214
Jørgen Krighaars enke
215
Jens Skipper
216
Jens Rasmussen Kruse
217
Jens Jørgen Stiver
218
Kbm. Lindemann
219
E. Tesdorpf
220
Jørgen Pedersen Stiver
221
Lars Olsen
222
Anders Larsen
223
Søren Jansen
224
Niels Peder Skomager
225
Niels Christensen
226
Jens Koble
227
Peder Olsen Skomager
228
Hans Rysse
229
Kbm. Lindemann
230
E. Tesdorpf
231
Fælles ejendom.
18840404 tinglæses en ny Min. Skrivelse om nye matrikelnumre:
232
Tesdorpf
Kbm. Lindemann
233
234
P. Olsen
235
N. Christensen
236
O. Krighaar
237
J. Krøl
H. Rysse
238
239
Jens Skipper
J. Senter ?
240
241
J. Kruse
242
J. Jørgensen Stiver
243
H. Skinder
244
S.Jansen
245
H.Jacobsen
A. Rask
246
247
N. P. Jørgensen
248
Maegaard
249
M. Jensen
250
Lodsejerne.
Disse sandparter i den tidligere sø, kaldet aktierne, blev efterhånden blev afhændet til husmændene, der kaldte
sig parcellister, når de havde samlet sig nogle tønder land.
Udtørringen var ikke mere fuldkommen end, at der i 1930erne stadig stod meget vand på de laveste steder i for
årsmånederne, og med sen frost opstod her en kilometerlang skøjtebane helt fra byen til Ludvigsgaves jorder.
Forårsoversvømmelserne medførte et vidunderligt fugleliv med alt fra rugende dobbeltbekkasiner til traner på
træk mod nord. Senere er kanalen uddybet meget mere, og dette forhen så skønne areal er blevet sommerhus
område.
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Efter denne nogenlunde kronologiske gennemgang af eksempler på, hvad der findes om Gedesby i arkiverne og
litteraturen, vil der i det følgende blive gennemgået specielle emner, som forhåbentlig samler de spredte indtryk.
Bomærker.
I tiden op til midten af 1700-tallet, hvor kun fa kunne skrive deres navn, anvendtes bomærker ell. karvemærker,
der ofte fulgte gårdene. Man kan finde dem i kirkebøgerne og skifte- og fæsteprotokollerne, hvor de er anvendt
som underskrift. En del er fra Allan Tønnesens artikel i Sydfalster Nyt i 1983. At karve betyder at skære.
De første herunder, i matrikel-nummerorden (sidste tal), er det lykkedes at forbinde med gårdene til visse tids
punkter, men som det ses kunne de ændres med tiden eller med en ny fæster. Til numrene i sidste kolonne skal
bemærkes, at første nr. er anvendt til ca. 1719, hvorefter anvendtes det midterste nr. indtil matriklen 1844, der
indførte de sidste numre. Hvis det/de sidste nr. er nul, betyder det at gården er nedlagt og udparcelleret.

X
X

X

Rasmus Rasmussen

1721

3 > 2>0

Ole Rasmussen

1722

16 >12 > 0

Jørgen Laursen

1726

22 > 0>0

Jørgen Laursen Rase

1731

22 > 0 > 0

Rasmus Villumsen

1705

32 > 0 > 0

Jens Hansen Jeppesen

1700

14 >11 >4a

Jeppe Hansen Rysse

1693

19 >15 > 5a

Hans Pedersen Krøl

1724

19 >15 > 5a

Rasm. Fridrichsen Krøl

1745

19 >15 > 5a

Peder Jensen Rask

1705

33 >24 > 6a

Jens Pedersen Rask

1726

33 >24 > 6a

Niels Ollufsen

1706

2 > 1 > 7a

Niels Olsen

1729

2 > 1 > 7a

Didrich Pedersen

1699

36 >27 > 9a

Hendrich Pedersen

1728

36 >27 > 9a

Laurs Rasmussen

1692

21 >16 >10a

Peder Hansen Rase

1724

21 >16 >10a

Peder Didrichsen

1705

27 >20 > 12a

Peder Didrichsen

1731

27 >20 > 12a

Rasmus Andersen Bolt

1736

27 >20 > 12a

Jørgen Hansen Væver

1693

4> 3> 13a

Ole Jørgensen

1722

4>3> 13a
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Hans Hansen Michelsen

1693

5> 4> 14a

H

Jørgen Hansen

1730

5> 4> 14

J_
X

Peder Hendrichsen

1689

17 >14 >16a

_!_
X

Jørgen Olsen

1726

17 > 14 > 16a

Hans Jørgensen

1719

25 > 18 >17a

P. Jørgensen Skomager

1731-39

15> 13 > 18a

Christoffer Oelsen

1705

35 > 26 > 19a

OlufJensen

1730

23 > 17 > 20a

Jens Olufsen

1733-40

23 > 17 > 20a

Jens Pedersen

1722

13> 10 > 21a

Morten Mortensen

1731

30 > 22 > 23a

Morten Mortensen

1731

30 > 22 > 23a

Hans Pedersen Brand

1705

29 >21 > 24a

Rasm. Hansen Hollænder

1699

9> 7 >25a

Jeppe Hansen

1731

9> 7 >25a

Jeppe Hansen

1748

9> 7 >25a

Peder Pedersen

1721

34 > 25 > 27a

Peder Pedersen Skou

1728

34 > 25 > 27a

Niels Pedersen Bonde

1731

7> 5 > 28 + 34bc

Laurids Hansen Skomager

1693

38 > 29 > 29a + 30a

Hans Hansen Brand

1740-48

26 > 19 >31 -34

Peder Hansen Østen

1719

26 > 19 > 32a

Michel Hansen Buch

1732

smed, hus nr. 8 > matr. nr. 88.

De øvrige kendte, men ikke stedfæstede:

Oluf Hansen, færgemand

1656

Oluf Øesten, færgemand

1656

Jørgen Olsen

1705
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X
R
B
H
H
Fri
i

Jørgen Hansen

1705

Jeppe Hansen

1731

Jørgen Hansen Rase

1731

Morten Pedersen Bonde

1734

Morten Pedersen Bonde

1732

Jørgen Andersen

1735

Oluf Hansen

1735

Oluf Hansen

1735

Ole Pedersen Skipper

1736

De følgende har Allan Tønnesen fundet i beseglede og underskrevne breve. Birkefoged Niels Nielsen Kock
anvendte seglstempel i 2 variationer.

X
X
£
*

Hans Hansen Østen

1671

10>8> 8a

Niels Nielsen Kock

1671

8 > 6 > 26a

Niels Nielsen Kock

1681

8 > 6 > 26a

Hans Hansen (Michelsen)

1679

5 >4 > 14a

Niels Hiort, færgemand

1681

Jørgen Bolt, færgemand

1681

Gedesgaards jord.
Det vil være interessant at vide, hvor meget jord der egentlig hørte til Gedesgaard oprindelig, og hvem der efter
hånden overtog den. Men da dette emne i høj grad falder sammen med kroens historie, og da kroens historie ef
terhånden bliver gården matr. nr. 2la’s historie, er hele emnet behandlet senere under ét, under matr. nr. 21a.
Skoven.
Adgang til skov var meget vigtigt for det gamle bondesamfund, som brugte træ til næsten alle redskaber, til byg
geri, til gærder og til madlavning og opvarmning.
Det var oprindelig ikke noget problem, men da skovene kun fornyedes ved selvsåning, som blev delvis spoleret,
dels af oldensvin og dels ved kvægets afgræsning, var der henimod 1600-tallets begyndelse ved at være mangel
på træ. Forbruget af træ til flådens skibe var stærkt medvirkende til denne mangel. Særlig galt har det sikkert væ
ret på Sydfalster, hvor der kun var småskove til rådighed.
Gedehold var blevet forbudt for hele landet fra 1557 med fa undtagelser, på grund af deres enorme evne til at
ødelægge underskov og selvfomyelse. Skovene blev betragtet som kongens ejendom, og jordebog 1569 viser at
Gedesby betalte en skovleje på 10 mark, og det er Gedesskov det drejer sig om.
RA. filmrulle nr. 18.576, Jordbogens landskyld fra 1582-83:
Oppebåret for greisgang aff Giedeskog thette aar:
Skelby mænd giver af hvert høved 1 rdl, mens de andre byers mænd giver af 1 oxe 1 mk, 1 hest, 1 øg, 1 ko, 1
ungstykke 4 sk.; 1 kalv, 1 får 2 sk. Mærkeligt nok er der ingen liste for Gedesby, som måske på grund af nærhe
den har haft en særlig (gratis?) ordning. Der er en liste over Staurebys, Fiskebæks og Skelbys påsatte kreaturer,
men i det følgende anføres kun Skelbys:
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Anders Lauritsen
2 stude, 2 kalve
Jens Fønboe
2 høveder
Rasmus Lauritsen
7 høveder
Anders Fønboe
4 høveder
Rasmus Staphensen
5 høveder
Jep Naugel
6 høveder
Peder__ ?
6 høveder
Rasmus Jeppesen
4 høveder
Peder Friis
6 høveder
Hans Friis
7 høveder
Hans Rydtse
2 høveder
Rasmus Clausen
5 høveder
Maren Lo(d)sholders
1 høved
Peder Hansen
9 høveder
Rasmus Jensen Friis
6 høveder
Hans Bunde
2 høveder
Niels Hansen
5 høveder
Peder Villomsen
9 høveder
Peder Pigsteen
høveder
Hans Lauritsen
7 høveder
Hans Mougensen
1 høved
Laurits Se?ring
4 høveder
Jepe Hansen
2 høveder
Mougens Bagge
1 ungfæ
Peder Tue
3 høveder
Præstens dreng
1 høved
Det er ialt 113 stk. kvæg fra Skelby alene, og det siger sig selv, at når både Gedesby, Fiskebæk og Staureby
sendte et tilsvarende antal på græs i Gedesskov, så fik skoven ikke megen nyvækst.

Missive til Niels Friis, Giedisgaard 04.06.1590 vedr. Staurebys og Fiskebæks græsningsret fra Arilds tid, mod et
vist beløb pr. høved.
I lensregnskab 1647/48 betegnes Gedskov som ganske meget forhugget..... formedelst skansernes bygning
(under Torstensonkrigen).

Det danske landbrugs historie bd. 2/ Claus Bjørn:
Gedesskov kunne tage 410 fulde fæ’s høveder fra Gedsørs byer. Et høved var et voksent kreatur eller en hest, el
ler 2 ungkreaturer, eller 4 far eller 4 svin.
Et tingsvidne 8. sept. 1654 fastslår, at af kronens oldenskove kan Marrebæk skov føde 4 svin, Staureby og Fi
skebæk skove kan hver føde 4 stk. og Giedeskov 6 stk.
Dermed siges vel, at bøg og eg ikke har været videre talrige, men Gedesskov leverer dog i 1672, 2 læs hulle eger
og egestabbe og i 1673, 17 læs ege og egestabbe til bygninger, men det kunne nu godt lyde, som det var de sidste
sørgelige rester.
1654-55: Gedsør skov er taxeret for 6 stykker svin, som Gedesbys mænd køber for 12 svins olden(gæld), er 2
rdl.
1661-62: Niels Hansen, Jeppe Hansen og Søffren Rasmussen fæster et støche engbund ved Lilleskov i Gedesby.
1 '/2 rdl.
Lilleskov var den nordligste del af Gedesskov.

1664 Birkemose skov taxeret til 4 svins olden; senere er taksten sat til 8 svin.
Oldenår var det bl. a. i 1670. De fleste svin sendtes til Enemærket under Korselitse, og det måtte man betale for.
Taksten, der kaldtes Oldengæld udgjorde hvert 1 Oende hele svin. "Hele" svin er 3 årige, ungsvin er 2-3 år og
grise er under 1 år.

Falster led, som nævnt, stærkt under mangel på brændsel, dels på grund af svenskekrigene, dels fordi Nykøbing
slot og hofstaten forbrugte enorme mængder, 2 tusind læs fra hvert af de 3 amter (hele Loll.-Falster) hvert år,
hvor en bonde kunde få tildelt 2 læs til laveste pris, og dem kunne han for Gedesbys vedkommende hente 3 mil
borte.
Gedesby mændene klager over, at de, som lever mellem to kolde strande, ikke kan fa lov at hugge lidt krat i Gedesskoven.
Blandt breve til Dronning Sophie Amalies lensmand Cornelius Lercke i tiden 1672-80 findes de følgende to, her
i tillempet form:
"Næst al gående velstands ønske, forbliver vi underdanigst, vores gunstige og kære lensmand til al tjene
stes behag, beredte villige.
Eftersom vi fattige bønder af Gedesby høj ligen forårsages og med al som største ydmyghed vores store
nød og trang for vores gunstige og kære lensmand at fremføre, er denne først givet til kende, at vi fattige
mænd bor på et ganske koldt sted, ved søkanten, hvor ingen skov er, uden noget skovkrat, som er med
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tjørn og små hasler, hvilken os fattige mænd var af den fromme øvrighed indrettet, så at enhver havde sin
part at hæde og pleje, så at enhver kunne have lidt at bruge til det nødvendigste, således som også et
tingsvidne derom melder, hvilket os fattige mænd nu ganske fornægtes og må fraholdes, for udover at vi
fattige bønder lider stor sorg og bedrøvelse for vores brændsel, og på den tid hvor andre i landet har både
bøg og eg at brænde, må vi fattige mænd brænde vort foder, som både kvæg og heste skulle fortære, hvil
ket mærkes af mangen stakkel om våren, når hans plovkvæg må udslæbes og jorden derudover med sin
grøde forringes.
For det andet lider vi fattige bønder megen sorg og bedrøvelse, når den fromme og høje øvrighed bevilger
os nogen brændsel for betaling, da udvises det os så langt ud af vejen, at vi fattige bønder ikke uden den
største møjsommelighed kan fa fat i det, og mangen stakkel må lade det stå for vejens langheds skyld, for
hestene kan ikke klare det, nemlig 6 mil frem og tilbage, hvorfor vi fattige ansøgere, dette vort ydmyge
bønskrift for vores gunstige og kære lensmand fremstiller, og med hjertets vemodighed anmoder ham,
som en from og medlidende, ja landsens patron os herudi ville hjælpe, at vi fattige bønder måtte bekom
me vores skovkrats parter igen, til vores ganske, ja ringe nødvendige ophold; Gud, som er alle velgernin
gers rette belønner, det rigeligen igen belønner.
I de retfærdiges opstandelse, hvilket vi og samtlige hos Gud i himlen, med vores idelige bønner ville an
mode, ikendes ham med alt kært havende, under Gud den almægtiges tryggeste beskærmelse evindelig at
forblive. Amen.
Giedisbye dend 26 octob: 1672
Giedisbye Bynder, eders Underdanigste oc trohiertige tienere aldtid".
"Højædle og velbårne Hr. Lensmand, Gunstige Øvrighed.
Vi fattige mænd anfører allerydmygeligst for eders Velbårenhed, at da vi af Peder Jensen, ridefoged er
forfulgt til doms for ulovlig skovhugst, så giver vi eders Velbårenhed i dybeste underdanighed tilkende, at
vi ingen ulovlig skov-skade har gjort, hverken på oldentræer eller andet videre, end noget gammelt tjørne
krat, som vi huggede på vores egne afmålte skovparter og brændte sidste vinter, thi vi lider stor nød for il
debrand (brændsel), så vi må bruge vore halmbunde (sengehalm) til at brygge og bage med, hvorfor vi af
største nødvendighed er forårsaget hos eders Velbårenhed at gøre ansøgning, ydmygeligst bedende og be
gærende, at eders Velbårenhed af medfødt adelig fromhed vil tillade os fattige mænd ingen skade, i så
måde som før er meldt, at tilføjes, anseende at vi ingen skade har gjort, som vi bør lide dom for, thi vi har
af arilds tid kørt på samme vej, når som helst vi ingen anden kunne komme, fordi det hverken kunne hol
de eller briste.
I lige måde er vi ydmygeligst begærende, at eders velbårenhed vil bevilge os noget tjørn at bekomme, til
at hegne vor rugmark ind, eftersom gærderne i denne store storm er omblæste, og at vi måtte bekomme
noget hjultømmer, bygningstømmer og ildebrand (brændsel), eftersom vi frem for noget andet det højligt
behøver, thi vi brænder halm, som vi skulle give vort kvæg.
Herpå forventer vi et gunstigt gensvar,___ ? Herrens beskærmelse altid forblive.

Giedisbye d. 22.__ ? 1673

Eders Velbårenheds allerydmygeligste
og pligtskyldigste tjenere
Laurs Hansen Jeppe Hansen
Poffuel Pedersen Peder Ollsen".

Ikke sært at man huggede ulovligt i skovene, selv om straffen derfor var streng. I foranstående tilfælde fik hver
bonde på tingdagen d. 4. april 1673 en bøde på 10 rdl. Den har de næppe kunnet betale, og så blev bøden omsat
til en korporlig straf, som regel 3-4 dage og nætter på vand og brød i tårnet, og dertil 3 timer daglig på træhesten.
Amtsregnskab 1678-79
Giedesby
Efterfølgende som har begået skovhug og derfor straffes udi fængsel:
Jørgen Bolt
Claus Huegge
Lars Skomager
Dirich Pedersen

Rasmus Hollænder
Hans Koch
Morten Bunde
Olle Østen

Disse foranskrevne har hugget i Giedesby *) Heide skov og er derfor straffet udi tårnet fire dage og nætter på
vand og brød, og om dagen 3 timer på træhesten.
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Morten Boesen i Sillestrup officerer ladet hugge ved hans mark i Giedesby Heide skov 1 egestumbe; straffet i
tårnet med 3 dage og nætter på vand og brød; om dagen 3 timer på hesten.

Rasmus Olsen i Elkenøre officerer ladet hugge ved sin mark i Giedesby Heide skov af en eg; straffet derfor 3
dage og nætter i tårnet på vand og brød; om dagen tre timer på hesten.
Anders Rask i Fiskebæk officerer ladet hugge ved sin mark i Giedesby Heide skov en ege stumbe, straffet i tår
net 3 dage og nætter på vand og brød, om dagen 3 timer på hesten.

Hans Frandsen i Karleby officerer ladet hugge ved sin mark i Gedesby Heide skov en ege stombe, straffet i tår
net på vand og brød 3 dage og nætter, om dagen 3 timer på hesten.
Jørgen Kromands Poull (Stiffver), Niels Hiort, Søffren Hollænder, Claus Huegge, Hans Nielsens søn Hans, Pe
der Rash.
Foranskrevne har hugget i Giedesby Heide skov, straffet i tårnet på vand og brød 3 dage og nætter, om dagen 3
timer på hesten.
*) Heide kommer af et gammelt ord, at hæde, som betyder at hæge om noget. Det optræder ikke sjældent i for
bindelse mede opelskning af ung skov.
På Gedesskov kortet fra 1805 er Hæder Skov afsat omtrent på det område, hvor Fyret blev bygget. Måske er der
en sammenhæng med det nordligere Arnvænge (Agern) på grænsen mellem Gedesskov overdrev og Gedesby
mark, eller som det hedder på nævnte kort Egeskolen, der er en planteskole, anlagt fordi bønderne fik ordre til at
plante et vist antal egetræer årligt. Agernvænget er naturligvis det område, hvor egens frugter blev sået. Hæder
skov kunne så være en plantage, hvor man hædede om træerne, til de kom ordentligt i gang.
Netop de Gedesbymænd attesteres 12/6 1672 for, at have fremvist "deres flittige plantning og hej ding enhver af
20 unge ege ...for vildtmesteren. Bo Fritzbøger: Skove og skovbrug på Falster 1652-1685.
Det er mærkeligt, at der tales om marker i Gedesby Heide skov, og især er det mærkeligt, at folk fra Elkenøre og
Sillestrup i Idestrup sogn har haft marker her; for ikke at tale om en mand fra Karleby. Udttykket Sillestrup
officerer har ikke kunnet forklares, men måske er der tale om lægder, samlet omkring de steder, hvor der lå en
officersgård, det skulle så være i Sillestrup, Elkenøre, Fiskebæk eller Karleby, se de følgende citater fra:
K. C. Rockstroh: Udviklingen af den nationale hær 1614 -70:
"Militsen af 1614: 1 kaptajn deler sine knægte i korporalskaber à 50 mand, så nær hinanden, at de kan samles
ved kirken, hvor våbnene opbevares i et skab.
§12, side 463: Alle kaptajner og kaptajnløjtnanter skulle i fred(stid) hav en god gård af vor og Kronens kvit og
frit, hvorpå de skulle bo og residere, og samme også selv bygge (dyrke), ved magt holde og forbedre; og skal der
desuden gives dem årlig 100 rdl. i pension.
En løjtnant skal på lignende måde have en god gård kvit og frit, samt 60 rdl. i pension.
Side 410: 25. sept 1660 samledes 15 rigsråder for at lave en indstilling om den fremtidige værneforfatning: det
foresloges bl. a. især for fodregimenterne, at officersgårdene blev bibeholdt, eller at der eventuelt oprettedes
flere.
Side 418: I august 1661 bestemtes det, at have 4 landsregimenter fodfolk, bl. a. "det Fyenske" med Loll.-Falster
og øvrige øer inkluderet. Officererne skulle have dels løn og dels l eller 2 gårde.
Udskrivningsanordningen fra sommeren 1662 bestemte, at der skulle være 2 kompagnier på Loll.-Falster. 1
kompagni skulle have 1 kaptajn, 1 løjtnant, 2 sergenter, 3 korporaler og 1 tambour".

Foruden veddet hægede man særdeles meget om skovens vildt, der også tilhørte kongen. Bøndernes hunde skulle
lemmes hvis de var løsgående, dvs. at et forben blev delvis afhugget, så de ikke kunne jage vildtet, og bønderne
selv måtte kun komme i skovene på visse tider, som det fremgår af følgende citat fra Falsters historie II s. 69:
"I begyndelsen af 1680 er der igen tale om strid mellem dem på Gedser og vildtmesteren, og samtlige Ge
desby mænd klager til Dronningen over hans anordninger, se Sophie Amalies arkiv, ansøgninger
23.01.1680. Gedesby skov er nu, hedder det i denne klage, for anden gang blevet delt, sådan at hver af
bønderne har sin andel at "hejde" og vedligeholde, hvad de også vil gøre, som forsvarligt er. Men vildt
mesteren har forbudt dem fremtidig at komme i skoven uden i Tormåned (Marts) og ved Mikkelsdag, og
da må de kun hugge, hvad der er nødvendigt til deres gærder. Denne bestemmelse er dem for tung og be
sværlig, da de har 2 - 3 mil til skoven, hvor ildebrændsel udvises dem. Det der udvises dem er også knapt,
idet de hver kun far 2 læs og intet sankebrænde sådan som før. De lider derfor stor trang på brændsel og
tvinges til at brænde meget af deres foder, "hvilket vemodelig fornemmes om foråret, da vore bæster og
kvæg af hunger og sult en del må sætte livet til". De anmoder om lov til undertiden, når der er stor nød og
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trang, at komme i skoven for at hugge og opsamle noget af det småtjørn, der findes, til hjælp ”at fly os en
mundfuld mad ved, og til vore små nøgne børns varme og vederkvægelse”.
De dyrkede marker var indhegnede indtil høsten var overstået og man kunne opgive ævred, dvs. åbne hegnene så
dyrene kunne græsse på stubmarkerne. Fra gammel tid foregik hegningen på den måde, at man bankede stager
ned to og to, og fyldte ud med grene og tjørn imellem stagerne. Det var en meget materialekrævende metode,
som ganske vist med tiden gav en del brændsel til husholdningen, men i det lange løb blev det nødvendigt at gå
over til flettede risgærder, som sparede træ, og sikkert var stærkere. Derfor kom der efterhånden et punkt ind i
fæstebrevene, der indebar en forpligtelse til at "ympe pile", hvilket egentlig betyder at pode, men her nok bare
betyder formere; det sker meget let ved stiklinger i foråret.
1 "bondelæs” træ bestod i 1600-tallet af 10 stk. 3 alen langt træ med en omkreds på mindst 1 alen, hvilket kan
3
anslås til ca. 0.7 m incl. luft. Ved kgl. forordn. 1703 indførtes det 3 gange så store "skovlæs", som efterhånden
blev udlagt som 1 brændefavn på 3x3x1 alen.
Brænde bevilget i 1671-72:
i Gedesby 26 gårde
birkefogeden som har 2 gårde i brug
Jørgen Gotleber, kromand
Peder Hansen i Systofte, herredsfoged
thingskriveren

2
læshver
4 læs
4 læs
6 læs
8 læs

1673-74
2 læs Brænde bevilget til mindste taxt:
birkefogeden 2 gårde
26 bønder
kromanden
4 skippere
20 husmænd.
brændebevillingen 1674-75 omfatter nu kun 24 bønder.
Giedesby
Svin på olden har i 1676-77:
Jørgen Giertsen
Peiter Peitersen
Hans Koch
Jørgen Hansen
Michel Persen
Per Stiche
Hans Hansen Larsen Rasmus Knudsen
Lars Hansen.

Hans Michelsen
Hans Østen
Poul Persen
Dirich Pedersen

Morten Bunde
Peder Jensen
Olluf Rasmussen
Jens Rash

Niels Koch
Jørgen Kromand
Jørgen Stiche
Claus Pedersen

skovregister 1678:
brænde til Niels Kochs 2 gårde, til kromanden og til 26 bønder.
Niels Koch er birkefoged.
17. jan 1685
Peder Madsen, skovløber indskrives for Jørgen Madsens halve gård i Gedesby, som han fradøde, nogen ringe
biugt på stedet. Skylder 4 td. 3 skp. lfdk. (landgilde) Fæste 32 sk. med frihed til 1687. d.v.s. 2 års henstand med
fæsteafgiften.
Mathias Jensen får som skovbetjent udvist 2 læs brænde, mens Peder Madsen (skovløber) får 1 læs.
Præsten Niels Madsen i Skelby far udvist 10 læs. 1 Gedesby sogn far 29 bønder hver 2 læs til købs.
Præsten Niels Madsen i Skelby får udvist 10 læs bygningstømmer til hans øde Annexgård i Gedesby.
Her er altså både skovbetjent og skovløber ved Gedesskov, men det anviste brænde skal hentes nordpå.
6. dec 1685
Peder Madsen, skovløber i Gb. antager den heele øde jord, som han selv tilforn har den halve dertil brug af; og
den anden halve er hannem opladt af Rasmus Pedersen Krøll, formedelst han den uden sin skade og ruin længere
kan beholde, af årsag han endnu foruden denne har 3 jorder i brug; Skovløberen annammer den halve øde jord, 4
skp vintersæd og skal han hjælpes med bygningstømmer til 8 spenderum (fag). Rasmus Krøll svarer contributionerne til 1. maj 1686. Fæste 4 mk.
1690-91: Der er 32 bønder i Gb. som far lov at købe 32 læs brænde, 16 læs gærdsel og 16 læs staure (staver) for
9 rd 2 mk.
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1712: Gedesbys 30 boemænd og 24 husmænd bevilget 72 læs brendeved for 9 rdl. noch 2 husmænd hver aparte
(hver for sig) bekommer 1 læs for 12 sk ialt. Bornænd = gårdmænd.
Møllerne.
Stubmøller har været kendt siden middelalderen, og da en form for kværn var nødvendig, må man antage, at de
også har eksisteret på Sydfalster langt tilbage i tiden, men først i slutningen af enkedronning Sophies tid er de
omtalt, nemlig ved en mandtalsregistrering i 1628 på pendingeskatten. Her nævnes under Gedesby:
2 vejrmøller:
1 vejrmølle betaler 6 ort.
1 vejrmølle er fordærvet af storm og er øde.
/ ort er sædvanligvis % rigsdaler eller 24 skilling.
Ved en senere bådsskat til St. Hansdag 1638 nævnes igen 2 vejrmøller.
Matriklen 1662, Vejrmøller (i Gedesby):
Hans Hendrichsen i Schielbye, en vejrmølle der står på byens grund; ved magt.
Et møllehus som Niels Møller ibor.
Peder Vandmøller og Jeppe Mortensen i Nykøbing, en vejrmølle stående på *)præstegaardens grund, og
skylder årl. for stedet den står på.
De to Gedesbymøller blev i 1664-matriklen sat i hartkorn på 8 og 10 td. mel, og reglen var så, at de betalte det
halve i årlig afgift.
*) På denne plads stod stubmøllen indtil ca. 1912.

JORDEBOG EFTER KGL. KOMMISSIONS FORRETNING I APRIL 1671:
Peder Jensen, foged fæster det hus i Giedesby til et møllerhus, som Anders Koch fradøde, for 1 rdl.
Og det gør han, fordi han ejer og driver selve møllen.

Kop og kvægskat 1678:
Møllerne:
Niels Christoffersen, møller
hans hustru
1 ko
6 far og lam
1 svin
2 rdl 3 mk 14 sk.

Poffel Nielsen, møller
hans hustru
1 datter
1 ko
4 far og lam

2 rdl 1 mk 8 sk.

1679
Peder Madsen fæster det gadehus Peder Jensen tilforn har haft til et møllehus. Huset nogenledes ved magt, skyl
der 2 rdl. For 1 rdl.

Mandtal og ligning over korn- og proviant skat for 1688:
veirmøllen for byen
noch en veirmølle
1688:
"Peder Jensøn, foged (matr. nr. 22a) og Jørgen Hansøn Bolt (husmand i nr. 14) tilhører med Eyendomb 1 Veir
mølle, er beliggende udi Nørremarck imod SchielBye Markskel. Står på Jørgen Giertsøns ager med noget af
møllen og noget på Almind agrene, hvorfor han disse nøjagtig tilfreds stiller. Schatte til Amptstuen
1 Rdl. årlig.
Landgilden efter Peder Jensøns egen tilkendegivelse, nyder 10 td. mel. Men efter Granderne (ifølge naboerne)
kommer landgilden højere.
Til møllen findes 1 hus på 3 spenderum uden haverum (3 fag hus og ingen have), som mølleren udi beboer".
Alminde-agre kendes kun fra Søndermark, men da møllen står i Nørremark imod Skelbys Markskel, og da den
vel har ligget tæt ved vejen som fulgte Norets vestre bred, må man gætte på et sted i nærheden af radiofyret øst
for hovedvejen. Se kortet side 88.
"Hendes Majestæts hofsmed Monseur Hans i Nykøbing har i lige måde 1 veirmølle stående strax udenfor Byen
udi Nørremarck. Grunden tilhører noget Præsten og noget til Lauritz Hansøn Schoemager (matr. nr. 29+30),
hvorfor han dem må contentere (stille tilfreds), og er møllen (hof)smedens til ejendom.
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Til samme mølle befmdes et hus på 4 spenderum og som ejendom med en stor koldhafue (kålhave), giver til
landgilde efter møllerens egen beretning 8 td. mel. Schatten er årlig 1 rdl. som til Amptstuen betales”.
Der kan næppe være tvivl om, at denne mølle stod, hvor Gedesby stubmølle stod indtil ca. 1912.
Det fremgår klart, at møllerne var privat ejendom, om end på lejet grund; noget der ellers senere blev rejst tvivl
om i almindelighed på Falster, men møllerne vandt de rejste sager.
En møllers indtægt var toldkornet, som han med det autoriserede toldkar tog af hver skæppe korn der blev for
malet. Et toldkar rummede ca. 1 liter.

Kop- og Ildsstedsskat 1690:
Pofuel Møller og hustru.
2. okt 93 antog Pouffuel Nielsen, møller i Gedesby et gadehus nr. 11 af 8 fag, temmelig ved magt, som Hans
Jeppesen til hannem afstode; han svarer strax deraf og giver til fæste 3 mk.
Ved en storm i foråret 1693 skete der skade på en del gårde ligesom Gedesby Vejrmølle blev ødelagt.

Kopskat 1700:
Jens Stiche, Birthe Jørgensdatter, møller og hustru.
1697
26 jan. antog Peder Pouelsen Møller det gadehus i Gb. nr 14 som Jacob Oelsen tilforn havde i fæste og frakom til
en gård nr 31. Huset er 8 fag, ved magt, ingen jord dertil, kålhave; fæste 1 rdl.
Det skorter ikke på folk der kaldes Møller, men det kan ikke altid ses, om det er et tilnavn, erhvervet i tidligere
generationer, eller deres profession. Peder Pouelsen Møller er sandsynligvis søn af Pouffuel Nielsen, møller.

1703-04 Rasmus Pedersen Krøll i Gedesby bliver indskreven til fæste for en øde husplads, som hører til en veirmølle og af hr. Jacob Hansen i Nykøbing blev magelagt, at han må sætte et hus derpå, som hans exell. hr. Stift
amtmands højgunstige ordre derom videre formelder. Han betaler deraf årl. 2!/2 mk og ingen hoveri. Giver til fæ
ste 1 rdl.
1711 Rasmus Krøl, møller.
Rasmus Pedersen Krøl er søn af Peder Jensen, sognefoged, og har altså overtaget mølleandelen.

RA: 2215.241: Div. dok. vedr. vand-, vind- og hestemøller 1680-1848:
I et læg: Div. Møller i Fyen vedr. 1680-1842:
Giedesby sogn: I Giedesby Nørre Marck på kgl. Maj.'s grund, som er ved magt; og Steenens 10 Pfund; Eiere er
Rasmus Persen (Krøl) og Jørgen (Hansen) Boldt i Giedesby; Et Gadehus dertil 3 fag hus, Giver årlig landgilde 8
td. mel.
Skattehartkom er 8 skp. kom.
Noch i Giedesby Nørre Marck på Hr. Niels Madsens hans Annexgaards grund; en mølle gammel og forfalden;
Steenens 8 Pf. Dertil et kgl. Maj.'s gadehus 4 fag; Ejeren kgl. Maj.’s hofsmid Mester Hans Bremmer i Nykøbing.
Giver årl. landgilde 8 td mel.
Skattehartkom er 8 skp. kom.
Angivelsen af (mølle) stenene til hhv. 10 og 8 pund kan ikke være deres vægt, men er muligvis et udtryk for kvær
nens kapacitet; altså formaling af 10 hhv. 8 kornpund = 30-40 td. korn i en vis tid; om dagen måske? Ingen har
endnu kunnet svare på det!
Hoffmanns kort fra 1692 viser 2 møller i Nørremark, ligesom Scheels kort side 88, mens Jens Sørensens fra ca.
1700 kun viser den ene ved byen; Der er ingen på Hammershaimbs fra 1676, men det gengives alligevel her side
90. Det er kartografisk set det ringeste, men er valgt fordi det så klart viser den nordlige og den sydlige indsej
ling til Bøtø Nor. Bøtø var dog oprindelig delt i 3 øer med mindre passager imellem, som f.x. Fårevasken.

Ved en auktion 24-3-1741 efter salige Anna Else Mathiasdatter er en af køberne Carsten Rasmussen, møller i
Gedesby.

1 1775 er der kun 1 mølle i Gedesby.
Den videre historie om Gedesby mølle kan ses senere under matr. nr. 38a.
Læs også om Bager Madsens holl. mølle, først på Gedesby sportsplads og senere ved bageriet på matr. nr. 31b.
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Købmænd.
Købmandsskab var forbeholdt købstæderne indtil høkerloven af 8.3.1856, og især næringsloven i 1857 med
ikrafttræden 1.1. 1862 ophævede bestemmelsen, der senest var lovfæstet i Chr. V’s danske lov. Det var svært
utilfredsstillende, når der som i Gedesby var 3 mil til købstaden, men der har sikker været omløbende prangere,
som ulovligt forsynede folk med småfomødenheder. Men Gedesby far åbenbart straks sin første høker.
I fortegnelse over udstedte høkerpatenter, LA ses Karen Johansdatter i Gedesby, som 26. juni 1856 får sit
patent for 5 rdl.
Hun afgiver forklaring i en større kriminalsag: "Vidnesbyrd ved forhør i 1859 efter at hendes brændevin var
stjålet: Karen Johannesdatter af Gedesby, der under lige løfte deponerede således:
Høkersken, der er boende i Gedesby, havde i efteråret 1857 fået hjemkørt til sit da ejede hus, en tønde brændevin
osv., der blev stjålet.
Hun var enke efter gmd. Peder Hansen Koch *1797, Bruserup. Efter hans død fik hun et uægteskabeligt barn
med Niels Rasmussen, Korselitse, og blev derfor omtalt i kirkebogen som "fruentimmeret".

Fra kommunens protokoller, de følgende uddrag:
18590901
pkt 1. Peter Olsen Skomager, matr. nr. 18a må udstykke til købmand.
18591103
pkt 3. Købm. Nielsen får overdraget et lille stykke gadejord uden at vejen ændres.
18591214
pkt 3. Anbefaling af købm. Hans Peter Nielsens andragende til Kongen om bevilling til at udsælge bræn
devin.
Bevillingen afgår fra Indenrigsministeriet til Amtmanden d. 3. 3. 1860 og lyder:
Til amtsforvalteren for Nykøbing amtstuedistrikt.
At der dags dato herigennem ad mandatum (med bemyndigelse) er udfærdiget en bevilling, hvor
ved det tillades købmand Hans Peter Nielsen af Gedesby sogn og by sammesteds at drive en bræn
devinshandel blandt andet, mod deraf at svare en sådan årlig afgift, som til enhver tid bestemmes;
det tilmeldes herved tjenstligt hr. kammerråden til behagelig efterretning. Blichfeldt.
Hans Peter Nielsen er i 1862 afløst af Lars Olsen, der pr. 31. 12. 1862 far en lignende bevilling,
løvrigt skinner det andetsteds igennem, at en sådan bevilling gav ret til både at forhandle og ud
skænke brændevin.

18600301
pkt 5. Købm. Frederik Ferdinand Lindemann far bevilling til brændevinshandel mod 50 Rdl. i årl. afgift
til amtet.
18660503
Detaillist Lars Olsen, Gedesby ønsker at etablere en restauration, men det nægtes.
18660623
Købm. Lindemann søger bevilling til brændevinshandel i Gedesby. Det bevilges for at forebygge ulovlig
handel.
18671223
pkt 16. Sognerådsmøder i 1868 skal holdes i Gedesby hos detaillist Lars Olsen.
18710320
pkt 18. Da købm. From, Staureby, Kichelbach, Skelby og Lindemann, Gedesby driver brændevinshandel
her i kommunen uden næringsbevis, vedtog man at anmelde dem for uberettiget næringsbrug.
18711004
pkt 1. Der er betalt for næringsbevis til brændevinshandel af From, Staureby, Kichelbach, Skelby og
Brugsforeningen, Gedesby.
18720318
pkt 5. Købm. Lars Olsen, Gedesby nedlægger sin købm.- og brændevinshandel pr. 1.april.
18721218
pkt 5. Købm. Jacob Larsen, Gedesby får lov at opbygge sit stormflodsramte hus et andet sted, kun 10 alen
ffa naboen.
18720425
pkt 6. Lars Jørgensen, Gedesby far bevilling til brændevinshandel.

91

GEDESBY

Brugsen:
Jacob Mikkelsen Boldt skødede 18740410 matr. nr. 17d i Nyby til Hans Jørgen Pedersen Stange 1817. Denne
grund lå længst nede ved Hovedgaden.
17x, som er udstykket fra 17d.
Skøde fra Hans Jørgen Pedersen Stange til Skelby-Gedesby sognes 2 Brugsforeninger 18750430.
Brandpolice som adkomst på bygningen 18750528.
Der er altså tale om et samarbejde mellem de to byers brugsforeninger.
18790307: Deklaration om samejets ophævelse, hvorved ejendommen overdrages Gedesby Sogns Brugsfor
ening. 18791219: Skøde fra Hans Jørgen Pedersen Stange til Gedesby Brugsforening på 17y, som er endnu en
del af 17d.
Den resterende del af 17d overgik til Stanges datter, Ane Margrethe Hansen, 18871028. Hun viedes til Hans Jør
gen Nielsen Bolt, som derved fik ejendomsretten.
Mageskifteskøde fra Hans Jørgen Nielsen Stange til Brugsudsælger Carl Petersen 18970618.
Skøde fra Carl Petersen til husejer Peder Tønnesen 18991103.
Bestyreren hedder omkring 1881 -84, O. Pedersen.
Fra 1889 til 1899 er uddeleren Rasmus O. Hansen, som en del af tiden er købmand i Gedesby. Han var gift med
Anna Johanne Olsen * 1868, og de fik børnene: Chr. Vilh. Hansen * 18881220, Jens Aksel Hansen * 18900527 og
Agnes Nelly Oline Hansen *18910825.
Sidst i 90erne bliver Carl Petersen bestyrer, men ender med at købe Lindemanns forretning.
Fra 1899 til 1904 er uddeleren Hans Christian Larsen, og fra
1904 til 1914 Carl Christian Bruun.
11914 kom Peter Christian Knudsen til.
Købmænd:
Der er også en købmand L. S. Jantsen i årene 1883-85, samt måske en fjerde, J. Mathisen i 1882.
18791030
pkt 4. L. Olsen nedlægger sin næring som brændevinshandel pr. 30. sept.
18800102
Man vil holde orienteringsmøde for folketællerne i Gedesby Brugsforenings lokale og i Skelby skole.
18810410 Gedesby Brugsforening, brændevinsafgift.
18810415 Købm. Lindemann, brændevinsafgift.
18821214 J. Mathisen, brændevinsafgift.
18830102, mødet holdtes i Gedesby brugsforening.
pkt 7. Møder i indeværende år holdes hos L.S.Jantzen i Gedesby.
Skøde 18870513 ffa skomager Søren Larsen Jantzen til sønnen, detaillist Lars Sørensen Jantzen *18530410 på
matr. nr. 76. Han var gift 18780901 med Ane Margrethe Hansen *18500311 i Højet.
Skøde fra L. S. Jantzen til Ole Jensen 18910904.
Det er næppe her på matr. nr. 76 Jantzen havde sin forretning, for han var aktiv købmand allerede i 1883.
18830314
pkt 2. Købm. Lindemann, Gedesby far en husleje på 18 kr. for at have indsidder Rasmus Jensen boende.
18831221 Jantzen betalt brændevinsafgift.
18831221 Lindemann betalt brændevinsafgift.
18831221 Gedesby Brugsforening betalt brændevinsafgift.
18831221 Jantzen betalt for Lokale til Møder.
18840304 Købm. Lindemann, Gedesby ønsker bevilling til gæstgiveri i Gedser.
18841027 O. Pedersen, Gedesby Brugsforening.
18850627 Brændevinsafgift fra 4 udsalg i Gedesby i Jan. kvartal.
18851029
pkt 1. L.S.Jantsen i Gedesby ønsker tilladelse til at drive gæstgiveri i Gedesby sogn.
18851119
pkt 3. Man anbefalede Lars Olsens ansøgning om tilladelse til marketenderi ved havnen.
18870606
pkt f. Købm. Lindemann opgiver sin ret til brændevinshandel.
18870910
pkt f. Fhv. købm. A.J.Stybe tillades i sin ejendom ved Gedser station at drive gæstgiveri (krohold).
18871121
pkt b. Der er udstedt næringsbevis som købmand med brændevinsbevilling for Niels P. Pedersen, Gedser.
18871220 Næringsbeviser til: Jens P. Jørgensen Kok, detaillist,
H. B. Lindemann, detaillist i Gedesby.
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18890716
pkt 2. From's brændevinsafgift for Staureby Magasin er betalt for okt.-jan. kvartal.
pkt 5. Fra Peder Jensen, Gedser var indkommet tilbud af prima West Hartley dampkul fra skib ved Gedser
havn til 2 kr. 50 øre pr. td. kulmål. Man ønskede 155 td.
Matr. nr. 18c var ejet af Lindemann i 1890, Lars Jensen i 1885 og Carl Petersen i 1901.
18900710
pkt 6. J.J. Kok ønskede sin bygningsafgift som detailhandler halveret. Man skønnede ikke, at han havde
haft større indtægt af landbrug og fiskeri end af handelen, og afslog.
18910212
pkt 11. Købm. N.P.Pedersen, Gedser søger bevilling til gæstgiveri i forbindelse med sin købmandforretning.
18940315
pkt 11. Købm. H.P.Hansen, Gedesby søger lempelse i sin bygningsafgift af matr.nr. 17c.
pkt 12. Bl.a. købm. Sigvard ?, Gedesby søger optagelse på valglisten.
18971223
pkt 9. Christian Olsen, Gedser, der er gift med købm. og gæstgiver N.P.Pedersens enke, har søgt bevilling til
gæstgiveri i den ham nu tilhørende ejendom ved Gedser jernbanestation.
Sidst i 90erne bliver Carl Petersen brugsuddeler, men ender med at købe Lindemanns forretning, matr. nr. 18c,
der efter Lindemann havde været ejet af Lars Jensen.

I folketællingen 1901 nævnes Carl Henrik Mathisen som købmand på matr. nr. 23d, hvilket er Bakkegaard på
Krogedevej. Mathisen havde haft Søvang, nr. 22a og derefter 19a.
Disse få oplysninger om de mange, der forsøgte sig i købmandsbranchen, stammer fra kommunens protokoller
og Lokalarkivet i Gedser. Andet har det ikke været muligt at finde, men det fremgår i alt fald, at de var fortagsomme og opmærksomme på de nye muligheder, da Gedser blev overfartsby i midten af 80erne.
Vil man til bunds i købmændenes ejendomshistorie, må det ske ved at gennemgå realregistrene på LA.
Posten.
Omkring år 1800 havde alle købstæder en ugentlig brevpost, og på posthuset kunne man forhøre sig, om der var
brev. På landet havde man ofte sognebude, der også besørgede forskellige andre opgaver. Fra 1852 oprettede
man brevsamlingssteder, som oftest hos en høker eller købmand. Fra Gedesby kendes intet fra den første tid,
men de følgende eksempler, der er refereret fra kommunens protokoller, giver et lille indtryk af postgangen.
18591214
pkt 8. I stedet for afdøde postbud Peder Buk antages Ole Christoffersen.
Peder Andersen Buch *18021212, ti8591201. Han var gift med Anna Pedersdatter *1803.
Ole Christoffersen *1814, 118670618. Han stammede fra Horreby og blev gift med Karen Pedersdatter Stær
*1831. De boede på matr. nr. 72.
18700823
pkt 12. Beboere ønsker postgangen øget fra 3 gange ugentlig, til hver dag eller mindst 4 gange ugentlig.
Man vil søge generalpostdirektøren.
18751223
pkt 11. Man vil søge postvæsnet om at fa post 6-7 gange ugl. imod 4 nu.
18760203
pkt 22. Forskellige beboere i Gedesby ønsker brevsamlingsstedet flyttet fra købm. Lindemann til Brugs
foreningen. Blev afslået.
18760301
pkt 10. Postbudet hedder Hans Rasmussen.
Hans Rasmussen, parcelist og postbud, gift med Ane Kirstine Olsen *1834. Efter stormfloden boede de i Nyby i
matr. nr. 17h.
18760420
pkt 10. Nykøbing posthus meddeler, at posten fra 1. maj vil blive fremført med enspændervogn 6 dage om
ugen.
18800920
pkt 4. Det vedtoges at indleverede postsager i Gedesby bliver at udlevere af brevudvexleren til postman
den kl. 8/2 aften hele året.
Man ønsker at yde brevudvexleren i Skelby 10 kr. årl. af kommunens kasse.
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Forsamlingshus.
Det var almindeligt, at købmand og brugs havde et mødelokale, hvor f. x. Sognerådet kunne holde sine møder på
skift, men der var ofte behov for, at kunne huse en større forsamling.
Nu var det ikke almindeligt med offentlige baller, men de fa der blev arrangeret, har nok som det følgende været
afholdt i en privat have eller på en plads i skoven. Endnu i 30erne afholdtes der bal i Fiskebæk-skoven.
18680518
pkt Ih. En ansøgning til herredsfogeden fra smed Hans Hansen i Gedesby om tilladelse til at holde bal og be
værtning 2den Pintsedag i Peder Skomagers have er anbefalet af formanden.
18880718
pkt c. Et cirkulære fra biskoppen blev oplæst, hvori Sognerådet opfordres til at indskrænke ballers og festers
afholdelse, som skadelige for ædrueligheden og sædeligheden. Det vedtoges, at man kun vil give tilladelse til
Sygeforeningeme, hvoraf der var en i Gedesby og en i Skelby. 2 baller for hver årligt.
Sognerådets protokol 18851119 pkt. 3: "Man anbefalede Lars Olsens ansøgning om tilladelse til marketenderi
ved havnen". Han var en af Gedesby købmændene.
Da Gedser havn og jernbane blev bygget i årene 1884-86, var der opført en større barak med marketenderi på
Lyngen vest for Langgade til forsyning af de mange tilrejsende arbejdere. Da arbejdet var færdigt, blev barakken
overtaget af Gedesby Sygeforening og flyttet til matr. nr. 171 for at bruges som forsamlingshus og gymna
stiklokale.
18940315 behandlede Sognerådet som pkt 10 en ansøgning fra Gedesby Sygeforening, som vil opføre en byg
ning i 1 alens afstand fra vejen. Det tillades med visse forbehold.
Det drejer sig om det nuværende forsamlingshus "Fremtiden", som blev delvis finansieret ved at låne fra 10 til
50 kroner af en lille snes interesserede, ialt låntes 300 kr.
"Fremtiden" blev altså bygget i 1894, men antagelig blev barakken, også kaldet "Makketutten", liggende, for
Carl A. Nielsen, der kom til Gedesby som smedesvend i 1910, har omtalt den som eksisterende på den tid.
En matrikelskort-udskrift fra 1908 viser at Gedesby Sygeforening købte parcel nr. 2 af matr. nr. 171a, som fik
matr. nr. 171 f.
Sygeforen ingen skifter navn til Gedesby Sogns Sygekasse, og d. 22. dec. 1924 underskrives et skøde, der over
drager matr. nr. 17le og 171 f med bygninger og inventar til Andelsselsk. Forsamlingsbygningen "Fremtiden".
Der er pålagt servitut om, at ejendommen skal bibeholdes som forsamlingshus. Skødet tinglyst d. 8/1 1925.
Det fremgår af købekontrakten, at Sygeforen i ngen på et tidspunkt har heddet Skelby - Gedesby Sygeforening.
Efter at forsamlingshuset var overgået fra Sygeforen ingen til et selvstændigt andelsselskab, blev det almindeligt,
at man tegnede sig for en aktie, for at støtte foreningen.
Husmænd.
Foruden gårdmændene var der i Gedesby et antal husmænd, som mod fæsteafgift og et vist årligt hoveri, også
måtte fæste deres huse af kongen, eller efter 1766 af godsejeren, eller efter 1770 af de 23 gårdmænd, der kom til
at eje husene, dog med den klausul, at husmændene skal have lov til at frikøbe deres bolig for en kapital, som
svarer renter lig den i jordebogen anførte årlige afgift.
Husene kaldes ofte gadehuse, fordi de er lagt på den fællesejede gadejord. De blev oprindelig lagt tæt ved den
gård, hvor husmanden arbejdede, eller ligefrem klistret på gårdens mur.
Det var meget små huse, helt ned til 3 fag, dvs. næppe over 4 meter lange og ikke altid med have til. Ofte var et
hus delt til to familier. Til de fleste huse hørte en græsningsret til nogle fa husdyr, 1 ko og nogle far.
Foruden egentlige daglejere, var der visse håndværkere, som byens smed, møllere, snedkere og vævere.
Købmandshandel var forbeholdt købstæderne til midt i 1800-tallet.
Ligesom gårdene, havde husene deres egen nummerering, som desværre ikke er almindeligt anvendt før forar
bejdet omkring 1682 til matriklen af 1688; til gengæld blev de ikke ændret ved oprettelsen af rytterdistriktet i
1718. Det er dog ikke altid lykkedes at finde forbindelsen mellem det gamle nummer og det nye matrikelnum
mer fra 1844.
Ved denne sidste matrikulation fik gårdene de lave numre, stort set op til matr. nr. 40, og derefter kommer huse
nes numre.
Når der stadig findes huse med lave matrikelnumre inde i byen, er det fordi de ligger på gamle gårdspladser fra
før udflytningen.
Når gårdene skulle nybesættes, havde søn eller svigersøn, eller enkens nye mand, forret til fæstemålet. Når det
kneb med at finde en villig fæster, kunne det ske at en husmand blev "tilsat at antage fæstet". Som det fremgår af
ordvalget, var det ikke ganske frivilligt. Yngre husmænd fik tit valget mellem gården og at være soldat, og så var
gården dog at foretrække.

94

GEDESBY

Ved en fæsteaftale blev der udstedt et fæstebrev med betingelserne. Samtidig førte ridefogeden en liste over de
indtægter fæstemålet gav; de kaldtes uvisse indtægter, fordi de kom dumpende tilfældigt, modsat de visse ind
tægter, der var faste årlige afgifter.
Endelig førtes Fæstespecifikationsprotokoller, som hører Rytterdistrikt-tiden til; de indeholder kortfattede be
skrivelser af de fæsteaftaler, der er indgået indtil den årlige session, hvor de godkendes. Se et eksempel under
matr. nr. 56. Sessionen er et møde mellem dem, der styrer distriktet.
I det følgende bringes en afskrift af de fundne fæstemål, som det ikke er lykkedes at forbinde med kendte huse:
1641-42
Jep Jeppesen fæster et gadehus i Gb. med gaardtzranb?, som han sielffe haffe opbygdt, for 4 rdl..
Hans Jennsen fæster det gadehus i Gb. som Lise Rasmusdatter for ham oplod (overlod), for 2 rdl.
Niels Veffuer fæste det gadehus i Gb. som Hans Hiort fradøde, for 2 rdl.
Jep Koch fæste det gadehus i Gb. på det øde gårdstomt som Ole Christoffersen tilforn havde i brug med et hauge
romb til, for 4 rdl.
Halv gd.plads nr. 32: Peder Michelsen fæste den halve del af en stuffs jord i Gb. som var tilforn til den øde gård
som Olle Christoffersen havde i brug, for 2 rdl. (stuf, her = gårdsplads).
1652-53
Hans Pedersen fæster 1652 gadehus i Gb. som Anders Shruhemand fradøde, med et lidet stk. græsvænge. 2Vz rd.
Jacob Møller fæster 1652 gadehus i Gb. som Hans Pedersen for ham oplod. 2 rd.
1654-55
Hus nr. 14: 6. feb. 1655 oplod Jens Lauridtsen i Gb. sit gadehus med dens tilhørende haugerum (have) for Jør
gen Hansen Boldt, og hans moder oplod for ham en trediepart udi et vænge i skoven. Stedsmål 2 rdl. (stedsmål =
fæsteafgift).
Skoven er Gedesskov eller Lilleskov, der lå nærmere, og det fremgår altså, at der kunne være afdelte græsvæn
ger mellem skovresterne.
Hus nr. 5 eller 15: 21. feb. 1655 oplod Hans Jyde sit gadehus for Peder Hansen Skræder. 1 rdl.
1656-57
Gd.plads nr. 32: Johanne Lollickes i Gedesby har 1656 fæstet det hus med sit hauffueromb (haveplads), som står
på den øde gårds grund, hvilken Christoffer Løsholt og Rasmus Jensen i brug haver, og udi velb. Frederik Bernewisdtes tid har haft, (lensmand Fr. Barnewitz fra 1650-54) 1 rdl.
57- 58
Hus nr. 4: Søffren (Søren) Rasmussen fæster et gadehus i Gb. som Maegritt (Margrethe) er fradød.
58- 59
Rasmus Laursen fæster et gadehus som Hans Oelsen godvilligen oplod.
60-61
Hans Pedersen fæster et gadehus som Peder Skomager iboede.
1661-62
Hus nr. 5 eller 15: Rasmus Møen fæster det haugerum (haveplads) i Gb. som Peder Hansen Skræder afflytter. Vz
rdl.
Oluf Hansen Østen fæster det halve haugerum i Gb. som Peder Stiche tilforn havde i brug. Vz rdl.
Peder Oelsen Stiche fæster det gadehus i Gb. som Laurits Hansen Skomager fraflyttede. Vz rdl.
Fra matriklen 1664 er hentet følgende liste over gadehusmænd:
Hans Pedersen
Niels Mortensen
Per Fahweder ?
Hans Oelsen Sticke
Rasmus Jensen
til kirken 2 rd.

Rasmus Snøring
Rasmus Mortensen
Jacob Pedersen
Jørgen Nielsen
Hans Pedersen Hiulmand

Hans Bolt
Jørgen Gerdsen
Jacob Srehs ?
Jørgen Hansen Bolt
Olle Michelsen
Peder Oelsen Sticke
Olle Mortensen
Jacob Møller
Niels Hansen Hiort
Olle Hansen Kock
Hans Mortensen
Anders Nielsen Kock
Der er fra gammel tid 3 huse og 1 gård, hvis afgifter er tillagt kirken.
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Efterskrevne husmænd residerer på de øde og afbrudte gaarde, og bruger intet afjorden.
Felt Huse:
Jørgen Hansen på Jens Frises staufh (grund)
Jeppe Hansen Kock på Jeppe Oelsens afbrudte stuehus
Michel Jørgensen Rhydse på Per Persens øde gaard
Olle Hansen Østen på Jørgen Oelsens afbrudte stuehus
Jens Christensen på Jens Madsens afbrudte stuehus
Peder Christoffersen på Rasmus Michelsens stuehus
Rasmus Ollufsen på Peder Lollichs øde stuehus
en smedie som Jens Hansen, smed iboer og tilhører bymændene
en vejrmølle for byen, som Hans Hendrichsen af Skelby tilhører
nok en vejrmølle, som Peder Rasmussen tilhører.
1664-65
Olluf Jeppesen fæster hus efter Jørgen Nielsen.., for 1 rdl.
Bodild Clausdatter fæster en kirkebolig, som er et gadehus Rasmus Jensen fradøde, for 1 rdl. (3 huse betalte de
res årlige afgifter til kirken).
1667-68
Hans Hansen Tydsk fæster gadehus efter Per Stiche for 1 rdl.
1669-70
Peder Jensen Brand fæster et gadehus efter Peder Iffversen for 1 Vi rdl.
Anders Hansen fæster et gadehus med et lidet stk. have efter Olle Michelsen for 2 rdl.
Bertel Hansen fæster et gadehus som Jeppe Hansen Koch fradøde, for 1 Vi rdl.
1672- 73:
Olluf Hansen fæster det gadehus som Jacob Møller fradøde, for 1 Vi rdl.
1673- 74
Olluf Jensen fæster det gadehus som Rasmus Mortensen tidl. beboede, for 1 rdl.
1675- 76
Olle Jensen fæster det gadehus som Jacob Pedersen fradøde, for 1 rdl.
1676- 77
Per Jepsen fæster gadehus som Poul Nielsen fraflytter, for 1 rdl.
Jørgen Michelsen fæster det gadehus som står på Michel Jømsens øde stuffe med et lidet haverum, skylder 2 rm,
for 1 rdl.
Peder Larsen fæster et gadehus som Hans Tydsk fradøde, med et lidet haverum, huset ved magt, skylder 2 rm,
for 1 rdl.
1679
Hus nr. 7: Jacob Mortensen fæster et gadehus efter Peder Jensen for 1 Vi rdl.. Huset ved magt, skylder 2 rdl.
Peder Madsen fæster det gadehus Peder Jensen tilforn har haft til et møllehus. Huset nogenledes ved magt, skyl
der 2 rdl., for 1 rdl.

Da grev Hoick aftalte salget af 23 gårde og samtlige fæstehuse til de 23 bønder 24. okt. 1769, lod han 3die punkt
lyde således:
Eenhver Huusmand der i Byen, tilligemed sit af mig fæstede Huus og udi det Kiøb, som Enhver Bonde,
til mig for deres iboende Gaarde skal betale, dog med Reservation at naar een Huusmand vil og Kand ti 1kiøbe sig sit iboende Huus, skal samme ham overlades i det højste for een saadan Capital, hvoraf Renten
udgiør det Huuset i Jordebogen Staar anført for at Svare.
Mange af disse husmænd havde fra gammel tid haft ret til at lade nogle få kreaturer gå med i byens fællesgræs
ning, og ved udskiftningen nævnte nogle husmænd deres rettighed til dette og nogle vænger, men det blev hen
vist til et eventuelt senere åstedsmøde, og fællesgræsningen langs Østersøen blev ikke udskiftet.
Ved tinglæsning 18151019 blev der truffet en aftale mellem gårdmænd og husmænd om, at husmændene måtte
lade deres kreaturer græsse mellem gårdmændenes på fællesgræsningen langs den østre kyst, imod at husmæn
dene på dagligt skift vogtede samtlige kreaturer.
Denne aftale fik kort levetid.
I 1818 fik husmændene en aftale med gårdmændene om, at fa Sandet (Holmen) og Skelby Fang på 98 td. land
afgrænset til deres private fællesgræsning. Det er stort set arealet nord for Fladvandsvejen.
18910318 tinglæses følgende:
Påtegning på de mellem gårdmænd og husmænd i Gedesby under 11. jan. 1815 oprettede forening (aftale) om
græsningsretten lyder således:
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Da den Gedesby husmænd udi foranførte kontrakt belovede og tilståede græsning er udlagt disse på Skelby Fang
og af landinspektør hr. major v. Wodskou efter taxation af ved retten udmeldte uvillige (uvildige) mænd afsat så
vel på kortet som på åstedet, for derefter at adskilles fra byens øvrige græsning med forbehold af vej derover
som hidtil, så er denne kontrakt herved efter forening sat ud af kraft, og indsendes herved til kassation og ud
slettelse af pantebogen. Gedesby d. 13. marts 1819.
På samtlige gårdmænds vegne
På samtlige husmænds vegne
Rasmus Jørgensen
Hans Simonsen
Niels Hendrichsen Stær
Rasmus Rasmussen.
m. ført pen.
1 1842 blev denne aftale ændret til at arealet måtte udstykkes i 50 individuelle lodder, men med mulighed for, at
de der ville, kunne forblive i fællesskab. Se under Fællesgræsningen.
Mange af disse lodder blev, efterhånden som husmændene blev selvejere, opkøbt og samlet til små parcellistste
der, hvor jorden lå måske 6-7 forskellige steder. I dag er de fleste udstykket yderligere til sommerhusparceller.
18680518
pkt 15. (Sogne)Rådet er bleven underrettet om, at etatsråd Tesdorpf ikke antages at have opfyldt sin forpligtelse
til at udlægge jord til 2 huse, som Min. har tilladt ham at udlægge på Fanget i stedet for ved Frisenfeldt. Han
skulle udlægge 6 td. land til hvert hus, som efter Min. Skrivelse af 12. marts 1864 allerede skulde være udlagt;
men nu er den anførte jord tillagt 4 husmænd, og efter sigende er der ikke udlagt 12 td. land der, som der var
udstukket af landmåleren. Det vedtoges at gøre Stiftamtet opmærksom på dette.

Smeden.
En smed har der nok været i landsbyen siden jernalderen, hvis vi også ikke regner flintesmeden med, for det var
ikke enhver, der kunne klare det håndværk, men faggrænserne var ikke så klare, så han har sikkert også arbejdet
i træ, og selv om værktøjet synes lidt groft, går der jo historier om smedens funktion som landsbyens tandlæge.
Det er interessant at se, hvor meget jernaldersmedens værktøj ligner det, som smeden brugte indtil midten af det
20. århundrede.
Det fremgår flere steder i det følgende, at smeden var en bysmed, der boede og arbejdede i byens smedehus. Den
ordning holdt sig til omkring udskiftningen og udflytningen af gårdene, og blev afløst af et system, hvor smeden
så at sige gik på omgang mellem bønderne. Nu måtte smedearbejdet nødvendigvis udføres i smedien, men hver
gård fik tildelt en smededag, hvor emnerne blev bragt til smedien. Gården sørgede selv for indkøb af råjern og
smedekul, og serverede til de rette tidspunkter, også mad og drikke til smedefamilien med svende og drenge.
I lensregnskabets Mandtalsregister 1628 på pendingeskatten nævnes under gadehusmænd, husmænd og inder
ster:
Peder Smed.

Mandtal på den påbudne kopskat osv. bedaget til jul 1660:
husmænd:
Hans Smed, hustru, 1 barn.
Her var altså smedens plads, blandt husmændene. Der er forøvrigt mange, der kaldes smed, men måske ikke er
det, fordi det bare er et arvet tilnavn.
Matriklen 1662:
En smedie, som Jens Hansen, smed påbor, og (som) tilhører bymændene.

Mandtal vedr. magasin- og proviantskatten Martini 1674:
Noch kommer dette sougens husmænd Giedesbye sougen till hielp:
Peder Jensen
smedehuset
2 møller
Dvs. de skulle bidrage til den nævnte skat.
Mandtal over consumptionen og folkeskatten til de to terminer, 1. jan og 1. juli 1681 :
Rasmus Smed
Restanceliste for Gedesby 1685-86:
Husmænd:
Hans Olufsøn, nu Oluf Nielsøn smed
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Mandtal og ligning over korn- og proviant skat for 1688
Husmænd:
nr. 1 Oluf Smed

1698-99 landgildeligning
smedehuset
kopskat 1700
Husmænd
Hans Smid bruger håndværk (dvs. han er håndværker)

landgilde 1710
smedehuset, byens

fri (for landgilde)

1711
hans michelsen smed

landgilde 1717
Byens smedehus,
fri
Ud over en række smede, der rangerede som husmænd, bemærkes det her, at byens bønder ejede smedien med
beboelse, og at man ikke betalte landgilde af den. Om smedens løn kan kun gættes på, at han fik den i naturalier.
Fra Bruserup har Jørgen Nielsen, der kom til smedien i 1872, fortalt om, hvordan hver enkelt gård da havde en
smededag, hvor gårdens karle bragte de defekte redskaber til smedien sammen med det nødvendige jern og kul.
Karlene hjalp til i smedien efter evne, og fra gården bragtes mad til alle implicerede, også smediens kvinder og
børn. Se Helene Strange: Den ældste Generation i Lolland-Falsters Stift, 3. samling 1936.
Brønde og kær.
Gedesby har fra gammel tid tre gadekær eller gadestøvler, nemlig det centrale ved kirken og bystævnet, som må
formodes, at have ligget på kirkepladsen, kæret i Lungke, hvor også den ene bybrønd stadig findes, og kæret i
byens vestende ved Stubmøllegaard, der antagelig er en rest af Brede Bæk. Og så er der faktisk én vanding til,
nemlig Nystøvlen i det første sving på Krogedevej; den er ikke så ny som navnet antyder, for allerede i 1672
behandler birketinget en sag vedr. ”Den ny Stylffb”, hvor det bl. a. slås fast, at ”Den nye Støvle” er fælles for
alle i byen. Derfor var det smart, at Krogedevej i 1804 blev lagt tæt forbi Nystøvlen.
Kærene var alle yderst nødvendige til vanding af kreaturerne, og måske blev der også vasket ved dem, og ende
lig var det her man hentede vand ved ildebrande.
Angående brande, så synes der ikke, trods den tætte bebyggelse, at have været storbrande i Gedesby i kendt tid.
Fra kommunens protokoller er hentet følgende punkter, som vedrører brønde og kær:
18420701
pkt 4. Stiftamtets resolution af 25. maj 1842: Gedesby brandbrønd må nedlægges.
18680903
pkt 9. Iflg. lov af 2.3.1861 paragraf 34 dannes regulativ over de vandsteder i kommunen, som skulle betragtes
som offentlige, og vedligeholdes af kommunen.
Gedesby nordre brandkreds:
Gedesby by: 2 gadekær, 2 brandbrønde.
Gedesby syndre brandkreds:
I denne brandkreds blev rådet og brandfoged C. Mathisen
enige om, at der ingen vandsteder burde optages som offentlige.
18740922
pkt 2. Der meddeltes en klage fra en del beboere i Gedesby over brandbrønden, hvis vand ikke er godt, samt
klage over at Jacob Larsen har bygget et lille hus med uforsvarlige indretninger i, for nær ved brønden. 2 mænd
skal se på sagen.
18760420
pkt 26. Dækket over Gedesby brandbrønd skal sættes i stand.
18790801
pkt 5. Det vedtoges at sætte brøndværket istand ved den såkaldte Lunkebrønd i Gedesby (antagelig en vinde).
18840922
pkt 7. Brandbrønden i Gedesby (den østre) mangler dække, og sprøjtehuset i Gedesby skal repareres i murvær
ket.
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18851029
pkt 4. Lærer Petersen i Gedesby klager over, at der ved brandbrønden er en latrin og mødding - Jacob Larsens hvorfra urenlighed trækker i brønden; muligvis matr. nr. 6b i Gammelgade. Ligeledes ligger Chr. Rasmussens
mødding sådan, at urenlighed trækker i gadekæret. Den sidste ejendom var 17a, der lå overfor kirkens indgang
til den brændte omkring 1920.
18861220
pkt 7. Jens Koble m.fl. ønsker vejen syd om byen til den østre brandbrønd sat i stand, men den er ikke offentlig.
18870910
pkt 10. Niels Krøll, Gedesby klager over, at Jacob Larsen har bygget for nær den vestre brandbrønd og derved
spærret adgangen ved 2 sider. Det skal ordnes inden 1.10.
pkt 11. Brandfoged Poul Pedersen, Gedesby ønsker det nordre gadekær renset, men det finder man uheldigt, idet
vandet så skal kastes bort, og der er ikke andet at fa ved ildebrand. Det må være kæret ved Stubmøllegaard, der
menes.
18871210
pkt 4. Der er tvivl om, det kan forbydes Jacob Larsen at have sit nybyggede hus så tæt ved vestre brandbrønd.
Hvis huset ikke kan flyttes, egner brønden sig ikke til offentlig brandbrønd, så måske kan den nedlægges, da man
i forvejen har 2 offentlige vandsteder i byen.
18871103
pkt 2. Brandfogeden var imod at nedlægge den vestre brandbrønd, så han fik besked på at tilse, at ingen byggede
for nær de offentlige vandsteder.
18880315
pkt 5. Man afgjorde endeligt at lade Gedesby vestre brandbrønd udgå som vandsted.
18890613
pkt 14. Rasmus Johansen matr. nr. 29a, Gedesby fik lov at grave en brønd i Nystøvl, når der kom et forsvarligt
dække over.
Lægehjælp.
i en afsides egn som Gedesby, men på landet i det hele taget, var der ikke megen lægehjælp at fa. Man måtte
hjælpe sig med de gamle husråd og eventuelt ty til en klog kones hjælp.
Det var dog en farlig metier at give sig af med; grænsen til at blive udlagt som heks var hårfin, og svigtede et
godt råd, kunne taknemligheden let afløses af had, og så skulle der bare falde et ord det rette sted.
I Falster herreds tingbog 1688-94 er Anne Kruses proces behandlet side 304 ff og i denne udlægges Anne Børre
sen, Staureby og Karen Møllers, Gedesby som troldkvinder, bl.a. s. 315 og 320. Men hele sagen er en udløber af
sagen mod Karen Lommelev = Karen Gregersen Madsen, som også omfatter Anne Pallis og to andre. Anne
Pallis var den sidste, der blev brændt som heks i Danmark i 1693. Karen Møller er møller Poul Nielsens moder;
hun klarede antagelig frisag:
Falster herreds tingbog 1688-94, side 316.
"Anno 1693 torsdagen den 12. januar.
Såsom Poul (Nielsen) Møllers moder i Gedesby er udlagt på Sdr. Herredsting, og beskyldt for at være en trold
kone; Så har I ved tvende mænd at kalde hende med 14 dages kald og varsel til næste tingdag, som holdes efter
helligt, at møde til Sdr. Herredsting og anhøre den bekendelse og beskyldning, som Anne Hansdatter Nobels
vedstår, om hun har noget derimod at svare. Kaldsmændene møder at hjemle deres kald og tegne Kaldsoldelen
ind for retten.
Eder Gud befalet. Nykøbing Slot 14. dec. 1692 Casper Ernst Møller".
Hvorpå fremkom Poul Møllers moder i Gedesby, ved navn Karen Møller og benægtede ved sin højeste helgens
ed; ingen skal bevise hende nogen trolddoms støcker over, ej heller at ingen ærlig mand eller kvinde skal kunne
bevise hende noget over, enten ved trolddoms konster, som jeg kan bevise med alle vore bymænd og kvinder.
Dersom hun kan bevises med lovlig vinde (vidne), at hendes fader eller moder havde klaget over sligt, mens de
levede; at hun skulle have gjort dem noget imod, så ville hun gerne lide derfor.
Herpå begærede Poul Nielsen (Møller) tingsvinde (tingsvidne) på sin moders vegne".
Det var et ikke videre sagligt forsvar, men den aflagte ed var vigtig og måske afgørende.
"Anno 1693 torsdagen den 26. januar.
Ridefogedens fuldmægtig Tis Taisen forestilte 2de kaldsmænd, nemlig Hans Sticke og Hans Didrichsen, begge
af Gedesby, som hjemlede efter loven ved ed og oprakte fingre, med 14tende dags varsel at have kaldet hid til
sdr. h.'s ting idag d. 26. januari Pofuel Møllers moder i Gedesby, at påhøre og svare imod noget hexeri, som
Anne Smids af Ulsløf hende beskylder: Dernæst fremeskede Ridefogedens fuldmægtig Anne Smids at sige hvad
hendes__ ?__ ? om Pofuel Møllers moder. Anne Smids fremkom og sagde at Pofuel Møllers moder i Gedesby
havde forgjort hende og hendes moder, for en fjerdingskedel, de vilde ikke længere låne hende, og som hun var
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en gang hos dem og kaste__ ? på bordet for kedlen, havde hun kast noget ondt i døren, hvorover hendes moder
straks havde faet ondt, hvilket de siden havde sagt grunden til, i Anne Rydsens og Peder Madsens moders påhø
rende, da hun havde svaret, quinden far vel bedre igen og pigen ligesome__ ?__ ? det bedre derefter:
Derpå aflagde Anne Smids sin ed.
Dernæst blev påråbt om nogen på Pofuel Møllers moders vegne ville svare noget herimod, og som ingen fandtes,
var Ridefogedens fuldmægtig over dette, såvelsom over det, hvad over Peder Rydse indført, er tingsvinde (vid
ne) begærende".
Afslutningen på denne sag er desværre ikke fundet.

Omtrent samtidig møder vi første gang i Gedesby tilnavnet LAVINDSFAR, der betyder langelænder, men til
navnet er i anden generation skrevet LANDEFAR, hvormed menes landefarer, som var omrejsende "speciali
ster", der kunne være broksnidere (brokskærere), stensnidere (blæresten), stærstikkere (grå stær) eller tandtræk
kere. De nævnte tilnavne bliver efterhånden til LANDER, der har været et kendt tilnavn langt op i det 20. år
hundrede.
På den tid synes der dog at have været en anden udvej for de syge:
I amtsregnskabet 1693-94 og senere findes regninger fra hofmedicus Bøhme på hans leveringer til de syge:
Medicamenter til kgl. Maj.s her i amtet havende bønders conservation derfor betalt til hrr. doctor Bøhme osv.
18. jan. 1693 fik Jørgen Bolt i Gedesby schmertz-lindrender spiritus for 1 mk. 2 sk., samtt Tinetur zu ein paar
løffel voll for 3 mk. 8 sk.
30. jan. fik Jørgen Stiche tinetur zu 60 tropfen for 2 mk. 12 sk., samt pulver auff 8 mahl for 3 mk.
Kromanden Mathias Jensen fik påsat igler.
Her er mange navne fra Sk.-Gb. fx. det meget sigende Ole Træbeen.
Det kan vist kun forstås som at amtet betaler Bøhmes medicamenter, og det er da ret imponerende.
Senere blev der ansat en stiftsfysicus, der skulle behandle stiftets fattige syge gratis, men det var et stort distrikt
at pleje. Andre har vel søgt lægehjælp i købstæderne.
De gamle kirkebøger, fra før 1814, er blevet anvendt som protokoller for præsten, i hans forskellige funktioner,
f.x. som født medlem af fattig-kommissionen, og kan derfor indeholde langt yngre optegnelser. I det følgende er
gengivet nogle sider fra en periode, hvor en koleraepidemi truede i 1831, og man derfor oprettede sundheds
kommissioner.
Anno 1831 den 27de Juli var Sundhedskommissionen for Skælby og Gjedesby Sognedistrikt forsamlet i Skælby
Præstegaard, hvor der blev forhandlet som følger:
Ifølge den til os senest indløbne Skrivelse, om at anskaffe et Sted, der kunne være passende til Lasareth
for begge Sognene og være afsondret fra Byen, have vi gjort Aftale med Gaardmand Rasmus Væver,
hvis Gaard er beliggende omtrent midt imellem Skælby og Gjedesby, at han, om Ulykken skulle kom
me, overlader os sit Sted paa følgende Betingelse:
1.
Han erholder 5 rbd. Maanedlig fra den Dag at regne, da han udsiges til at flytte.
2.
Sognepræsten overlader ham til midlertidig Beboelse for sig og Familien, Borgestuen og Bryggerset.
3.
Byens Gaardmænd skaffer ham Plads til hans Kreaturer.
4.
Loves der ham Erstatning for hvad Tab han i denne Henseende maatte lide efter uvillie Mænds
Skjønne.
5.
I det ene Værelse, hvor der mangler et Vindue, forpligtes Rasmus Væver til at indsætte et saadant, i det
seneste i næste Maaned eller saasnart Sygdommen maatte yttre sig.
Loqalet bestaaer af 2de Værelser og et lille Kammer, i det største af Værelserne er en Bilæggerovn, men i de 2de
andre er der ingen; men Kirkesanger Thomsen lovede at laane en Vindovn til det andet Værelse, som opføres i
samme saasnart fornødent gjøres. En vindovn er åben og udstyret med en vinde dvs. en stang til at hænge køk
kengrej på under madlavningen.
Kommissionen formener at disse her omtalte Værelser ville kunne rumme en 16 til 18 Sengesteder, hver til en
Person; nogle Sengesteder er allerede lovede af Sognenes Beboere, og de manglende bliver at anskaffe af de
frivillie, hvis Bidrag som Ydere have tegnet sig for; dog formener Kommissionen, at dette først skulle skee, naar
Sygdommen yttrer sig i Landet (Falster), da vi allerede har en 8 à 10 Sænge til Øjeblikkelig Afbenyttelse.
Da intet videre var at forhandle, blev mødet hævet og med Underskrift bekræftet.
E.C.Brygmann, Thomsen, Tønnesen, Peder Rasmussen, J.H.Korff, Jørgen Pedersen.
Bemældte Mænd have faaet Aprobation paa at være Medlemmer ved Amtmandens Skrivelse af 20. Aug. 1831.
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At jeg Rasmus Væver forpligter mig til foranstaaende tilstaaes herved under min Haand, Rasmus Væver, m.f.P.
Væver-navnet hører til matr. nr. 13a i Gedesby, men her er ingen Rasmus Væver på den tid, så det må være en
Skelby-gård.
Der er kommen en Kancelli Cirkulære af 27. August om, at alle de Foranstaltninger der findes nødvendige forat
forebygge, at smitsomme Sygdomme indbringes i Landet fra Søe Siden, henhøre under de Kongelige Direktive
for Quarantaine Foranstaltninger, hvilket derfor og gjælder om Vagtholdet paa Kysterne.Derimod skulle de Foranstaltninger, som sigte til at standse Sygdommens videre Udbredelse i Landet, henhøre
under Kancellii Ressort.
Ved Kane. Skr. af 6. Sept, er det overdraget Sognepræsten og de øvrige Medlemmer af Sundhedskommissionen
at komme til Hjælp ved Uddeling af Medikamenter til de Syge, ved Anvisning om samt Brug efter aftale med
vedkommende Læge, samt at samtlige, af den nu grasserende epidemiske Sygdom angrebne, snarest lægges un
der Huus og Pleie for offentlig Regning.
Ved Kane. Skrivelse af 3. Sept, bemyndiges Fatt.kommissionen at reqvirere paa Fattighuusenes Regning fra
Apotheket: Lampe-Spiritus, Kamferdraaber, den hvide tykke Kamferolie, Igler, Rabarba, Krusemynte
o.s.v. samt hos andre Handlende: Eddike, Senep, Terpentinolie o.s.v.

I Følge Kancelliets Skrivelse af 6. Septbr.
1.
Skulle Præsten strax indberette til Lægerne, hvem der formentligen ere angrebne af den almindelig her
skende Epidemi, samt ved Opgivende af Patientens Opholdssted reqvirere disse Læger til at undersøge
Sygdommens Beskaffenhed.
2.
Samtidigen dermed, tilstille Stiftsphys(icus) Jessen Gjenpart af denne Indberetning.
3.
Ved hvert nyt Sygebesøg meddele Lægen Underretning om hvem der i Mellemtiden er bleven angreb
ne, og hvem der ved Døden ere afgangne, af hvilke Beretninger ligeledes ugentligen maatte meddeles
Jessen Gjenpart.
I Tillæg af 14. Octbr. ere gjorte følgende Bestemmelser:
1.
naar Sygdommen skulde vise sig paa 2 eller 3 fra hinanden afsondrede Steder i samme Stad eller for
saavidt Landet eengang, i det en og samme Sundhedskommission underlagte Distrikt, saa maa Huus
Spærringen bortfalde.
2.
dog bør de Huse eller Gaarde, i hvilke Sygdommen har yttret sig, gjøres kjendelige ved en paa Gadedø
re eller Porte paahæftet trykt eller tydelig skreven Seddel, der tilkjendegiver, at der samme Sted er
Cholera.
3.
den i forordningens St. 32 befalde Spæring af hele Byer eller Distrikter skal bortfalde.
Det er intet nævnt i kirkebogen om, at epidemien nåede til Gedesby; ikke usædvanlig mange døde. Derimod
skrev degnen 5 år tidligere, d. 6. okt. 1826 flg. anmærkning: "Årsagen til det uforholdsmæssigt mange døde
mænd, 32, hidrører formentlig fra en epidemisk eller endemisk sot i månederne august til november". Så stort et
antal mænd døde ikke i Gedesby i nævnte periode. Tallet må omfatte både mænd og kvinder i både Gedesby og
Skelby! Det var under denne epidemi, at den afgåede lærer og fyrinsp. Ole Lassen og hustru døde på samme dag.
Senere i århundredet er der bygget et epidemihus eller karantænestation ved Kroghagen i Gedser, som ind imel
lem anvendes som husvilde bolig.
Først i slutningen af 1800-tallet kommer en kommunal læge på tale i kommunens protokoller:
18820731
pkt 8. Ansøgning til amtet om, at måtte bruge 400 kr. til husleje for en bopæl for en doktor her i kommunen.
18830403
pkt 1. Læge Mikkelsen skal have bopæl i Skelby og kommunen betaler ham !. år 400 kr. i huslejetilskud. Siden
300 kr./årl.
18841106
pkt 7. Doktor Michelsen ønsker yderligere 300 kr. i tilskud fra kommunen.
18841204
pkt 14. Doktor Michelsens andragende bortfaldt ved stemmelighed.
18841222
pkt 5. Man vil tilbyde lægen 200 kr.årl. som lægehonorar for at betjene kommunens fattige. Større operationer og
fødselshjælp er undtaget aftalen.
18860405
pkt 11. Dr. Mickelsens huslejehjælp nedsættes med 100 kr til 200 kr./årl.
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18880216
pkt 5. Der kommer en læge for at gøre sig bekendt med forholdene i kommunen. Man vil tilbyde ham 200 kr.
som kommunens fattiglæge.
18880711
pkt 1. Man håber at læge Nærum fra Horsens vil tage ophold i Skelby.
18880816.
pkt 3. Dr. Mickelsen beder om henstand med tilbagebetaling af den for meget ydede huslejehjælp til nytår 1889.
Vedtaget.
18890507
pkt 11. Læge Lange, Skelby skal have 500 kr. som fattiglæge.
I 1890 rasede en koleraepidemi i Europa, hvorfor der blev bygget et Epidemihus på Kroghagen, hvor enhver med
tegn på sygdom blev interneret.
18940315
pkt 10. Gedesby Sygeforening vil opføre en bygning i 1 alens afstand fra vejen. Det tillades med visse forbehold.
18980707
pkt 1. Dr. Langes honorar forhøjes, fordi der er flere med alderdomsunderstøttelse. Hans løn øges pr. 1.7 fra 350
til 400 kr. årl. foruden hans huslejegodtgørelse på 200 kr.
18990505
pkt 3. Formanden har kautioneret for Theodora Hansen for en kort indlæggelse på Nyk. Sygehus, og bevilger
hende et par krykker.
19030928
pkt 5. Jordemoder madam Hansen, Gedser bad om hjælp til at fa 4 kr. som J.Frederiksen i Kommunehuset skyl
der for fødselshjælp. Kommunen betalte.
19050608
pkt 11. Amtet ønsker jordemoderboligen flyttet længere ned ad Gedser til. Man fandt ikke, at den skulle flyttes
mere end ca. 1/4 mil mod syd.
19060308
pkt 5. Det vedtoges at lave en sundhedsvedtægt for Gedser Stationsby.
19060712
pkt 1. Det fremgår at dr. Bemth nu er læge i kommunen. (Han blev der til op i 30erne)
19070314
pkt 5. Stiftamtet tillader kommunen at betale 600 kr til læge Bernth i Skelby, deraf 200 kr som fattiglæge, og 200
kr. som læge for de alderdomsunderstøttede.
pkt 11. Fra dr. Bemth's klinik modtaget regning for Rasmus Hansen Jacobs for ophold på klinikken. Man vedtog
at betale.
pkt 23. Sygepleje-foreningen får et tilskud på 150 kr årl.
Fester.
Når væsentlige kilder til denne bog er lensregnskaber og amtsregnskaber, kan man ikke forvente at finde oplys
ninger om livets mere festlige sider. Her læses om hårde afgifter, restancer og bøder.
Kirkebøgernes data, der viser stor børnedødelighed, og beretter om unge kvinder, der dør af barselsfeber ved den
første fødsel, giver heller ikke indtryk af nogen glad tilværelse; men vi ved da, at man forstod at feste ved bryl
lup og barnedåb, og for den sags skyld også ved begravelserne, hvor et godt gravøl hørte sig til.
Man må tro, at man dengang havde et nært og nøgternt forhold til døden, at man betragtede døden som en del af
livet, man nok standsede op ved, men ellers hurtigt måtte videre fra. Det viser sig ved, at der sjældent gik mere
end et halvt år før en ny kone indtog den afdødes plads, og det viste sig vel også, når man opkaldte den næstfødte
efter det afdøde barn, ofte flere gange inden det lykkedes at fa en overlevende med det en gang valgte navn.
Men det kendes dog fra mange andre beretninger, at man benyttede enhver god anledning til fest. Dels var der
helligdagene, og dels var der de fester, der knyttede sig til væsentlige sider af dagligdagen, såsom aversgilde,
høstfest og møggilde. Disse fester bundede sikkert i, at man hjalp hinanden med de store præstationer, og så var
et gilde en god måde at sige tak på. Aversgildet blev holdt, når det sidste kom læs var kørt hjem, og møggildet,
når møddingen var tømt og gødningen kørt ud på de nærmeste agre.
Ungdommen havde deres egne fester, og her kan endelig findes en smule oplysninger i Amtsregnskabet for Ny
købing amt:
Specification 1694-95
over en del af ungdommen i Falster som efter fogedens angivelse imod loven og velb. hr. stiftamtmands publice
rede forbud, har understået sig at bruge forargelige lege og sommer i by-renden år 1694.
Giedesby:
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ingen piger, men 1 dreng fra hver af flg. bønder:
Jørgen Giertsen
Jørgen Koch
Peder Koch
Jens Hansen
Hans Pedersen
Mathias Jensen
Poufuel Møller
Jørgen Laursen
Rasmus Olsen
Laurs Rase
Hans Laursen
Hans Knudsen
ialt 12 drenge, som haver brugt ulovlige syngelege og sommer i by-renden, og som efter forhen, da mange ind
komne klagemål såvel af bønderne som dels præsterne, er steed forbud år efter andet ved rettergangen, at sådan
ne gilder efter loven skulle indstilles i henseende, at når bønderkarle bliver ansat til gården, befindes almindeligen at de ej har part, selv det ringeste, som de kunde have til hjælp ved gårdens antrædelse osv.
Det foreslås at give dem en bøde, som kunne bruges til at hjælpe brændte gårde og andre nødlidende, hvilket
blev vedtaget. Bøden blev på 2 mk. til drenge og 1 mk til piger.
Bemærkningen om bønderkarlene som ikke har nogel at starte med, nar de fæster en gård, må vel gå på, at de
har soldet deres opsparing væk vedfester.
Ungdomsfesterne lod sig dog ikke udrydde, og kendes helt op i det 20. århundrede.
Sædeligheden.
Forbrydelser mod sædeligheden blev straffet hårdt, og det var præstens pligt at indberette til amtet, om der havde
fundet lejermål (ulovligt samleje) sted i den forløbne periode. Det kunne han formentlig kun konstatere, hvis der
fødtes et uægteskabeligt barn. De skyldige måtte betale en bøde, han dobbelt så meget som hun, hvis de kan be
tale, ellers må de straffes i tårnet, og de måtte tillige stå frem til offentligt skrifte i kirken.
I lensregnskabet 1655-56 findes et særligt graverende tilfælde:
"Anno 1655, den 19. August har de efternævnte 4 mænd udi Gedesby, nemlig Peder Oelsen Stikke, foged, Jør
gen Gottleber, kromand, Laurits Jørgensen Rytze og Peder Jensen været udi Jeppe Oelsens bo sammesteds, og
med største flid begransket og efterset al hans formue, gods og bohave, alt det han ejer, udi ridefogedens nærvæ
relse, på den høje øvrigheds vegne, eftersom samme Jeppe Oelsen sig, udi sit ægteskab, udi lejermål med hans
tjenestepige ved navn Gunder Pedersdatter, have forset. Og derfor sagen hos øvrigheden agtes at afsone, og
befandt sig udi hans bo dette efterfølgende gods og boskab:
side 1: 2 brune gildinger vurderet af forannævnte 4 mænd, for
20 sletdaler
1 skimlet og 1 rød gilding som er gamle og den ene__ ? , for
12 daler
1 brun blisset og 1 grå gilding, den ene have 1 øje, ere og gamle
begge vurderet for
10 daler
1 brun skimlet og 1 brun hoppe, begge vurderet for
8 daler
2 stude, vurderet for
12 daler
6 køer, stykket vurderet for 5 daler, (det) er tilsammen
30 daler
2 ungnød, vurderet for
3 daler
2 kalve, begge sat for
1 daler
10 stykker far og 5 lam, tilsammen vurderet for
12 daler
108 sletdaler.

side 2: 10 stykker sosvin og 2 galtsvin, stykket__ ?__ ? for 3 sietdaler, er
7/2 daler
4 grise, vurderet for
1 daler
10 gæs, vurderet for
6 mark
2 traver rug, 1 trave sat for 3 skpr., er 36 skpr. 1 skp. taxeret for 8 sk., er 4!4 daler
45 traver rug, traven sat for 3 skpr., 1 skp. taxeret for 12 sk., er
25 daler 20 sk.
10 traver havre og blandkorn, traven sat for 2 skpr. 1 skp. tax. for 8 sk. er 2 '/z daler
2 læs ærter sat for 6 skpr. 1 skp. sat for 1 sietmark, er
6 mark
1 jern kakkelovn, sat for
8 daler
4 gryder__ ? , 16 pund, sat for
4 daler
1 gammel bryggekedel, som er gammel og bødet, vurderet for
3 daler
2 gamle kobberkedler, sat for
1 daler
Adskillige gamle sengeklæder har de 4 mænd vurderet udi tilsammen 12 daler
Adskillig træværk, skuffer, bænke, kister og skeer, tilsammen, eftersom
de befandtes at være gamle, taxeret for
3 daler
1 __ ? og 3__ ? som er gamle, vurderet tilsammen for
1 daler
2 vogne, sat for
3 daler
78 sletdaler 3 mark 4 sk.
Alt fornævnte bos formue er tilsammen udi en summa penge
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Derimod er Jeppe Oelsen igen bortskyldig denne efterskrevne gæld:
Til Ditlev Eriksen for gammel landgilde
Til Morten Didriksen på__ ? for *børnegods til Jens Oelsens bom, ialt
Jørgen Kromand fordrer * vitterliggæld
Ole Østen i Gedesby fordrer og(så) vitterliggæld, som han har lånt
Jeppe Oelsen til
Ole Michelsen fordrer
Zille Kruse P__ ? , på hendes søns vegne
Der fordres lånte penge, som hendes søn har forstrakt Jeppe
Oelsen (med), 4 rigsdaler, er
Hans Laursen, tjenestekarl, restløn
Peder Hansen, tjenestedreng, tjenesteløn
Maren Pedersdatter, tjenestepige, resten
En liden tjenestedreng, resten
Resten til Slottet af dette nærværende års landgilde, tilsammen
2 pund 8 skpr. landgilde, og 5 skpr. biskoptiende, dommerkom og
kirkelandgilde, er tilsammen
Andre__ ? småredsel udi penge har ærter og andet mere,
tilsammen beregnet for
Alt foranført gæld er tilsammen udi en sum, som af boet skal betales,
Nårsomhelst forannævnte bos skyldige gæld fra fornævnte bo’s
formue bliver afkortet, da befindes sig at blive igenbeholdt
Hvoraf sig forberørte Jeppe Oelsen, hans *anpart og *boslod
kan beløbe (sig) tilsammen (til)
At dette således i alle måder rigtig befindes, eftersom at ofte
forannævnte 4 mænd, hans vilkår og formue__ ?
Dette bekræfter vi med vores egne hænder og mærker.
Actum ut supra.

Georg Gottleber
egen hand.

6 daler
40 daler
30 daler
20 daler
2 daler
8 daler

6 daler
6 daler
4'/2 daler
5 daler
6 mark

11 /daler + 4 sk.

9 daler 4 sk.
155/2 sietdaler
31 daler 1 mark 4 sk.

15/2 daler 10 sk.

div. bomærker for de 3 andre.

Jeppe Oelsen i Gedesby har forset sig udi lejermål i sit ægteskab, med Gunder Pedersdatter.
Samme Jeppe Oelsens gods og boskab er udi 4 mænds nærværelse registreret og vurderet, så hans boslod efter
registreringen udi det, tilsammen 15/ sletdaler 10 skilling beløber sig. Har afsonet ud af sin yderste formue sin
forseelse, og skal give derfor pendinge 12 rigsdaler.

Peder Juell i Gedesby afsonede sin datters Gunder Pedersdatters forseelse udi lejermål med Jeppe Oelsen i Ge
desby, og gav på hendes vegne af sin yderste formue pendinge 2 rigsdaler.

*børnegods
*vitterliggæld
*anpart
*boslod

gæld til børn, hvor der ikke er skiftet efter moderens død.
er gæld som enten er fastslået ved dom eller ved gældsbrev,
hans kones anpart i formuen røres ikke.
hans halvdel af formuen; altså det samme som anpart.

Nogle fa eksempler fra slutningen af 1600-tallet:
Rasmus Olsen Rase for lejermål med Maren Lauridtsdatter, 6 rdl.
Maren Lauridtsdatter for lejermål med Rasmus Olsen Rase, 3 rdl.

Efter præstens attest er ingen lejermaal begaaed fra oktober 1684 til dato (næste år).

Niels Cornelsen, Gedesby begaaed lejermaal med Kirsten Nielsdatter ibid (samme sted). Karlen straffes 14 dage
udi tårnet og på træhest. Quinden udi 14 dage i tårnet på vand og brød.
TILFØJET: er nylig ansat til en forfalden gård i Staureby, og for armod ej kan give bøder til kongen; dog begge
at straffes.
Fredag d. 9. juli 1688 starter på tinge en blodskamssag fra Højet, hvor to søskende har tilstået. De dømmes fra li
vet, men ikke ved brænding; hun dog først efter nedkomsten. Sagen slutter med, at der gøres udlæg i den salige
mand ejendom.
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Lidt senere, i 1689 en anden sag om blodskam og barnemord fra Staureby, der ender på samme måde.

Fra listen over Fæstere sept. 1708- febr. 1709:
Efter sognepræstens attest er ingen leiermaal forefaiden i Skelby, men i Gedesby er angivet Peder Pedersen, enroulleret (i landmilitsen), for at have besovet Johanne, Per Rasses datter, som ei ægter hverandre.
Anm.: For deres armod er bøderne modereret, hans på 4 rmk, hendes på 2 rmk, og for resten straffes.
Skrivelse fra Rentekammeret 4. oct. 1710 til herredsfogeden Nicolai Mandel i Nykøbing amt.
Som hans kgl. Maj. dend 15 sept. 1710 allernaadigst haver resolveret og bevilget, at landdragoneme og de
til landmilitien udskrevne soldater, ligesom andre ryttere og soldater for det 6te buds bøder maa være forskaanede, iche alleene for den tilkommende, men endog forbigangne tid; men hvad quindfolkene angaar,
da skal de søges bøderne at betaile, eller og efter loven afstraffes.
Saa forstandiges det hannem herved til efterretning, at hvad landdragonerne og soldaterne for de udestaaende bøder lader være ukrefvet, og for den følgende tid sig efter højstbemeldte kongelige allemaadigste
resolution retter og forholder, saa at ingen bøder hos dennem søges, men quinderne bør at betale eller ud
stå straf efter loven, som ved hans regnskab vill beviises og attesteris; Gud befalet af
Hans Velvillige
Kragh, Holten, Worm m.fl.
Det fremmede næppe sædeligheden, at lade soldaterne gå fri.

Absolutio Publice Anno 1726:
16. Søndag efter Trinitatis er Maren Laursdatter og Kirsten Andersdatter Publice absolveret (offentligt givet
syndsforladelse) for begangne lejermaal med Peder Skræder, dragon og Friderich Adamsen, rytter.
Domme.
Peder Jespersen i Gb. afsonede 1655 sin forseelse, fordi han hulde og dulde Rasmus Hollænders søn, som var
rømt af sit fængsel på slottet, efter at han var dømt til bål og brand; skal give af yderste formuffue (formue)
pendinge 1 rdl.
Registrering på Rasmus Hollænders og hans hustrus gods, som måtte rømme af Landet (Falster) efter landsdom
mers dom. April 1656. Læst på Gedsør birketing d. 14. nov. 1656.

Anno 1656 den 9. juli blev Rasmus Hollænders gods og bo registreret; og befandt sig udi hans bo, dette efterskrevne gods såvelsom efterfølgende gæld.
1. Først bortskyldig gæld:
Omkostningerne, som på den sag med Rasmus Hollænders henrettede søn, er blevet anvendt deraf tilsammen
120 slettedaler, som ved landsdommers dom godtgjort er. Hvoraf ridefogeden har udlagt rede penge:
10 rigsdaler
Til skarpretterens svend af Kiobenhaffn
20 rigsdaler 2V2 mark
For brevpenge og fortæring, rede penge udlagt
36 slettedaler
Husfogeden og portneren tilkommer begge
11 slettedaler
Jacob Smid af adskilligt arbejde
20 daler 1 mark
Skarpretteren fordrer sin egen løn, deraf tilkommer ham
1 daler
Laurits Nielsen i Skelby for sin hokke (stak el. bunke), som blev brændt
1 daler
Jørgen Jensen rester for fortæring
120 slettedaler.
Summa tilsammen:
30 rigsdaler
20 rigsdaler

Efter Niels Sørensens restseddel resterer ham
hvoraf Rasmus Hollænder tilkommer at betale
Resten skal hans søn Rasmus Rasmussen selv betale.

12 rigsdaler
Ditlev Eriksen fordrer
11 daler
deraf skal hans (Rs. Hollænders) søn betale
7 slettedaler
Resten skal betales af Rasmus Hollænders bo, som er
Rasmus Hollænders søsterlod, navn Kistine resterer udi hendes arv efter hendes
moders søster i Radbjerg, som blev Rasmus Hollænders søn Rasmus Rasmussen
3 slettedaler
anvordet i fornæring

5 daler

Tjenestebudene rester til løn, begge udi 2 år
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4
7
5
7

og bymændene for by___ ?
Oluf Væver rester for arbejde
Peder Skræder
Rasmus Madsen fordrer for en fjerding tørv
Summa summarum på alt forannævnt bortskyldig gæld, er penge

Dertil er gjort udlæg med dette efterskrevne gods:
En gul gilding, (vallak) vurderet for
1 sort gilding, for
En hvid gilding
En grå hoppe
En brun fole, for
En hvid hest for
En rød horsQoring (føl født i fjor)
Syv køer, sat efter hoved 5 daler, er tilsammen
To kalve for
Ti får og ti lam, vurderet for
Ni gamle svin for
Tyve unge gæs
Seks gamle gæs
En jernkakkelovn
1 kiste, sat for
En anden kiste for
En kiste for
2 skrin, sat for
2 ski—?, sat for
2 daglige senge, sat begge for
6 pund lin (hørgarn), sat for
En gammel bryggekedel, sat for
2 gamle gryder for
2 gamle kedler,sat for
2 dyner, sat for
2 gamle vogne
2 gamle slæder
2 ølkar

daler
mark
mark
mark

173 slettedaler 3 mark.

8 daler
5 daler
4 daler
4 daler
4 daler
2 daler
2 daler
35 daler
3 daler
10 daler
9 daler
3 daler
7!4 mark
16 daler
5 mark
4 mark
2 daler
4 mark
3 daler

10slettedaler
en daler
5 daler
6 mark
1 daler
6 daler
4 daler
2'/2 mark
2 daler

Her foruden befandtes hvis (= det) korn, som er sået udi byens kornmark dette år,
som er udi hver mark ti tønder kom, er tilsammen fem pund korn (kornpund!)
De 4 vurderingsmænd har taxeret hver skæppe sæd for en halv rigsdaler.
Beløber sig for samme forberørte korn udi penge
halvfemsindstyve slettedaler.
Er så al boets formue tilsammen udi en summa
Her afkortes gælden, som er tilsammen
Bliver så igen beholden, som kongl. Majestæt tilkommer

235 daler 2 mark 4 skilling
173 slettedaler 4 mark
61 slettedaler 3 mark 4 skilling.

Og eftersom Rasmus Hollænders ældste søn, Rasmus Rasmussen (er) begærende at måtte nyde sin faders gård til
fæste, efterdi at han for sig ville stille nøjagtigt løfte, at stå samme Cronens gårde således for, så at øvrigheden
deraf kunne fa det tilbørlige landgilde, skat og anden tribut, som af samme Rasmus Hollænders gård, såvel som
den øde gård, hvilken han selv har fæstet, bør at gå på og udstå, og gøre deraf det sædvanlige hoveri, ægt og ar
bejde, som han med rette skyldig er. Da er han og samme sin faders gård at besidde, bygge og forbedre, bevilget
og samtykket for fæste at må nyde.
Eftersom Peder Stikke, foged i Gedesby og 4 mænd der sammesteds, nemlig Jørgen Rytze, Hans Lauritsen, Chri
stopher Løsholt og Rasmus Jensen har for ham lovet og godsagt, så og for samme Rasmus Hollænders søn, Ras
mus Rasmussen gangen i løfte, at han forberørte højbemeldte kongl. Majestæts anpart, som er Rasmus Hollæn
ders og hans hustrus boslod, hvilken gør tilsammen 6W2 slettedaler 20 skilling, til næstkommende St. Michelsdag Anno 1656 tilgoderede, skal fuldgøre og betale.
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Efterdi at samme 4 mænd for nævnte gods: Heste, hopper, kvæg og sædekorn har udi penge taxeret og vurderet;
Til vitterlighed har de med Rasmus Rasmussen skrevet deres egne hænder og karvmærker forneden for, og Jør
gen Kromand med Niels Koch og Rasmus Hansen der sammesteds til vitterlighed.
Actum ut supra.
her følger 6 karvmærker og 3 navne fra dem der kunne skrive: Georg Gottleber, Niels Koch, Rasmus Hansen.

1656: Rasmus Hollænder og hans hustru i Gedesby, som havde indbragt deres søn i sit fængsel, som blev redtet,
nogedt Trol Dombs Tøij. Er af Velb. Hr Landsdommer (navn), at de som medvidere i samme sag, derfor bør, at
have forbrudt begge deres boeslod; Hvorfor deres bo og formue er udaf 4 mænd vurderet og udi Pendinge taxe
ret, og beløber sig deres boeslod, som kgl. Maj. tilkommer, efter registreringens indhold 61 Sletdaler 3 Mark 4
Sk. er
Pendinge +41 Rigsdaler 20 sk.
46 Rigsdaler 2 ort 8 sk.?
/ sletdaler er 2/3 rigsdaler eller 4 mark, og en ort er % rd. eller 24 sk. Det ses ikke, hvorledes det sidste belob
fremkommer.
1656: Rasmus Jeppesen Hollænder i Gb. som efter kgl. benådningsbrev, at måtte nyde sin fred igen og blive udi
landet (Falster), har fæstet sin egen gård igen, som han måtte drage fra tilforn og var borte af landet i nogle uger.
Gav deraf til fæstning såvel som af en øde jord og en tredjepart af hotjorden, eftersom al hans og hans quindes
boeslod kgl. maj. blev tildømt. Gav i stedsmål 2 rigsdaler.
Disse foregående afsnit af samme sag er anført i lensregnskabet, fordi der er tale om boder, altså indtægter t il
kongen. Desværre, for det er jo ikke helt klart hvad sagen drejer sig om, eksisterer de lokale tingbøger for dette
tidsrum ikke, og skønt den alvorlige sag sikkert er appelleret til Kongens Retterting, er den heller ikke fundet i
Herredags Dombog eller Rigens Dombog.
Hvis det skal tages bogstaveligt, at Rasmus Hollænders søn fra gård nr. 9, den senere matr. nr. 25a, var dømt til
bål og brand, så må der være tale om en meget alvorlig forbrydelse, måske trolddomskunst.
Forældrene hjælper åbenbart sonnen til fugt fra Nykøbing Slot, og han skjuler sig hos Peder Jespersen på gård
nr. 12, den senere matr. nr. 22a. Det koster denne en bøde på 1 rigsdaler, men Rasmus Jeppesen Hollænder og
konen må, for deres hjælp til fugt, bøde hele deres personlige ejendom, som det ses af registreringen overfor,
huset og jorden ejede de jo ikke, og drage fra landet dvs. fra Falster, k lens de er væk, anmoder en anden son,
Rasmus Rasmussen Hollænder om at få faderens gård i fæste, og det bevilges tilsyneladende, men så modtager
forældrene et kongeligt benådningsbrev, vender tilbage og starter forfra med at fæste deres egen gård.
Hvad der videre skete med sønnen, kan vel udledes af registreringen, hvor der er tale om løn til skarpretteren og
hans svend, samt at en gårdmand i Skelby (hvor Gedsør Birketing lå!) fik betaling for den hokke (bunke el. stak)
som blev brændt. Der er så to muligheder. Enten blev den anklagede halshugget og derpå brændt, eller også lod
skarpretteren ham brænde levende på bålet, som skik var med hekse?
Anders Brand i Gedesby har 1655 afsonet sin forseelse for ulovlig udførsel, og fordi han rømte af landet fra sin
ægtekvinde og lover derfor åbenbar skrifte; gav af sin yderste formuffue pendinge 2 rdl.

Hvis en fæster ikke opfyldte sine forpligtelser, kunne han dømmes fra gården, som i de følgende eksempler, der
er korte referater af domme, som næppe eksisterer mere:
Christoffer Jensen på nr. 22 dømmes bort og 'Ädelen afjorden lægges til nr 14 Jens Hansen og Ädelen til
Jens Hansen Hiordt, en husmand.
5.april 1698
Hans Hansen Larsen på nr. 29 dømmes væk og Hans Pedersen Brand, fød i Gedesby, 26 år gi. bliver tilsat
til at antage gården og annammer derved:
1 slagbænk
18 mk
2 brune heste for
2 mk
2 gi. bænke
1 sortblisset hoppe
1 bord i stuen
8 mk
1 ko
2 tår
2 mk
1 bord i køkkenet
1 ølkar
1 mk
2 grise
2 stk panel
4 traver ærtehalm
1 tromle
1 fyrreskab
5 læs hø
1 gi- gryde
plov, vogn og harver med redskab
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En huusmand Peder Ollsen i Gb. som har ruineret hegningen for en brønd, hvilket havde udseeende til stor skade
for naboerne med deres quæg og bæster, endog det han blev advaret, fremtured i hans formastelse, deraf at sættes
i straf og til at bøde__
Anm: Straffes med en dag på træhesten og natten i hullet.

Der var altid mangel på træ, enten til redskaber eller til brændsel, og eneste måde at skaffe det på, var ofte at
stjæle det i kongens skove, men straffen var streng:
1678-79
Efterfølgende som har begået skovhug og derfor straffes udi fængsel:
peder krøl
rasmus knudsen
jørgen bolt
rasmus hollænder
claus huegge
hans koch
lårs skomager
morten bunde
dirich pedersen
olie østen
Disse foranskrevne har hugget i Giedesby Heide Skov og er derfor straffet udi tårnet fire dage og nætter
på vand og brød, og om dagen 3 timer på træhesten.
Når svin gik på olden, kunne det vel ske, at nogen ”forvildede” sig et forkert sted hen, som i følgende tilfælde:
1690-91
Hos Hans Persen Stiche i Gedesby er befunden staalene svin, som Cornelius Mortensen i Weigerløse har
misted, og Piter Jacobsen har ført bemeldte Hans Persen Stiche svinene till. Gedesby mænd har drukket 1
tønde øl på ham indtil han forsvarer sig for (tyveri af) bemeldte svin, og (er) derfor de samtlige til retter
gang indskrevet og de skyldige til bøder anført.
Sidebemærkning: ”Disse personer som sagen angår ere forligte, og hovedmanden, som står for sagen, bor
på præstens gods”.
Maren Olufsdatter i Gedesby har begået lejermål og udlagt en soldat ved navn Hans Jensen.
Sidebemærkning: Efterdi denne ingen midler har, straffes hun på kroppen.
Måske pisk, men det sædvanlige var nogle dage på vand og brød i tårnet.

Sognefogeden, der var en slags mellemmand mellem bønder og ridefoged, må have haft det som en lus mellem
to negle; var han ikke var ivrig nok, så kunne også han anklages:
Mathias Jensen i Gedesby, sognefoged har ingen tid villet følge med på de steder hvor hans sognemænd
er bleven forbestilt i kgl. maj.s arbejde at forrette deres hoveri, at drive folket til arbejde og holde mandtal
over dem, som en foged bør at gøre, om end skønt det hannem adskillige gange er blevet befalet, endog
samme tid under penges straf og denne bestillings forbrydelse, hvorfor henstilles til velbårne hr. stift
samtmands decision (afgørelse) om han for sådan hans ulydighed skal være sit sognefogeden endlediget
og en anden vederhæftig og lydig mand, som kunde være Rasmus Peersen ibidm. sådan bestilling igien
skal forrette eller Mathias Jensen endnu derfor skal på penge mulcteres og forblive fremdeles ved besti 11 lingen og om han har lyst dertil.
Det ser ikke ud til at Rasmus Pedersen Krøl blev sognefoged; kromanden Mathias Jensen Holst blev ved jobbet
til hans svigersøn Jens Pedersen fa år efter overtog kroen og embedet.
En sag fra 1849 viser, at dommene endnu langt op i dette århundrede var særdeles strenge.
En mand fra Gedesskov havde begået voldtægt mod en 12-års pige. Han dømtes ved Falster Birk: "Arrestanten
bør hensættes til fæstningsarbejde i 8 år”. Dommen blev appelleret til Land-over-samt Hof- og Stads-Retten som
udtalte: ”Birketingsdommen bør ved magt at stande”.
Nu blev dommen appelleret til Højesteret, hvor straffen øgedes til, at han skulle have sit liv forbrudt; altså nu en
dødsstraf, men efter ansøgning og fornyet behandling af sagen ændredes dommen til ”tugthusarbejde på livstid,
dog således, at han om otte år må bringes i forslag til løsladelse, hvis hans forhold i Straffeanstalten imidlertid
har været godt”. Han blev indsat i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i København d. 2. Jan. 1850.
I 1857 sendte hans kone en ansøgning om benådning til Kongen, og den blev bevilget, da de 8 år var gået. Man
den døde 5-6 år efter i en alder af 46 år.
Proces vej.
Rundt i landet findes adskillige Trætteveje og Procesveje, og Gedesby har altså en af dem.
Vist nok første gang man møder skriftlig omtale af problemer med vejen er i følgende referater fra Kommunens
forhandlingsprotokoller:
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18420507
pkt 3. Andragende fra gårdmændene Adrian Jørgensen, Jens Pedersen, Christian Ladehoff og Hans Jørgensen
om, at en vej, som går fra Ladehoffs lod til Nyestøvl, som ufremkommelig må komme under reparation med by
ens øvrige veje; da Forstanderskabet ikke nøje kender bestemmelserne for denne vej, måtte den bestemmelse i så
henseeende udsættes til næste møde.
18420701
pkt 3. Med hensyn til det ffa Adrian Jørgensen m.fl. gjorte andragende angående vej over gårdene nr. 13 og 14,
nu matr. nr. 18a og 16a, der leder til Nyestøvl, erklærede formanden, at han efter at have gjort sig bekendt med
byens udskiftningsforretning af 1804, i samme intet finder, som kan give nogen tilstrækkelig oplysning om den
omhandlede vej, og må Forstanderskabet derfor overdrage til vedkommende, ad rettens vej at gøre deres for
mentlige ret til samme gældende.
Dette rådfulgte de interesserede dog ikke, men tværtimod lod Thyge Rasmussen, matr. nr. 18a, vejen aflyse, an
tagelig ved kirkestævne og avertering i Lolland-Falsters Stiftstidende, hvorefter han spærrede for brug af vejen.
Sådan stod sagen i 5 år, indtil Thyge Rasmussen døde 18480911 ca. 40 år gi. Så dristede Lars Jørgensen Stikke,
matr. nr. 19b, sig til at ferne forhindringerne for sit vedkommende, men det førte til at Thyge Rasmussens enke,
Karen Rasmusdatter d. 14. april 1849 stævnede ham for hærværk m.m. Det blev en langvarig proces med sta
dige udsættelser, således at man nåede op på 17 møder over næsten l år, inden sagen kunne gå til doms. Som
det ses af de følgende domme, var der ingen vej anlagt ved udskiftningen i 1804, men brugerne havde vundet
hævd ved uhindret at have brugt vejen over matr. nr. 18a ’s jorder i mere end 40 år (hævd vindes på 20 år).
LA. Falster Birk, Domsprotokollen.
1850 den 7. marts blev i sagen nr. 38/1849 gårdmand Thyge Kasmussens enke, Karen Rasmusdatter i Gedesby
contra parcellist Lars Jørgensen Stikke sammesteds afsagt følgende
Dom
imellem parterne i nærværende sag, under hvilken gårdmand Thyge Rasmussens enke, Karen Rasmusdatter i Ge
desby efter stævning af 14. april 1849, og forud forgæves prøvet mægling af Forligelsescommissionen, søger
pare. Lars Jørgensen Stikke, samme by, til, for begået hærværk, at bøde 3de 40 lod sølv (ca. 60 rdl.), samt betale
processens omkostninger, er det, som ej imodsagt, in confesso (indrømmet), at indstævnte og foregående besid
der af hans ejendom fra siden udskiftningen af byens jorder i årene 1804 og 1805, upåtalt afbenyttet en vej, som
går langs med skellet ved citantindens jorder, indtil hendes nu afdøde mand i året 1843 lod denne vej aflyse, op
tog stenkister og ledpæle og satte sig i besiddelse af vejen, samt afspærrede adgangen til den for andre, ved at
opkaste grøfter over den.
Efterat denne afspærring havde fundet sted i 5 år, har indstævnte, uden citantindens samtykke, igen forskaffet sig
adgang til at benytte vejen ved at tilkaste grøfterne, og formener hun, at denne hans fremgangsmåde indeholder
tilstrækkelig hjemmel for ovenmeldte hendes påstand.
Ved den af indstævnte, ved denne sags incamination (begyndelse) den 26. april 1849, af stiftlandinspektør, kam
merråd Bie, i embeds medfør under 20. sept. 1848 udstedte attest, hvis gyldighed ikke kan anses for svækket
ved de tvende af citantinden med hendes indlæg af 20. sept. 1849, fremlagte attester fra Smith på daværende
stiftlandinspektør Friis’s vegne og landmåler Winding for rigtighed og udstedernes competance, modsagt af ind
stævnte - men det anses for godtgjort, at den omhandlede vej til en bredde af 6 alen er aflagt på byens udskift
ningskort, og dette i forbindelse med, at indstævnte og foregående ejer mer end hævdstid har benyttet denne vej,
måtte ifølge Danske Lov 5-5-2 {Mand kand saa vel paa Brug som paa Ejendom fange Hævd) give ham fuld
kommen ret til at fordre, fremdeles at have uforstyrret adgang til at benytte den, indtil citantinden på lovlig måde
havde forundt ham sådan ret, og dertil måtte han (være) så meget mere berettiget, som det allenfals havde været
hendes sag, at føre bevis for, at vejens areal ifølge udskiftningsforretningen udgjorde en del af de hende udlagte
jorder, og var indbefattet under det disse påhvilende hartkorn; men et sådant bevis har hun ikke præsteret, da
dertil ikke kan regnes det negative, som hun har villet udlede af planen til udskiftningen.
Hertil kommer, at hun ikke har villet fremlægge det originale udskiftningskort, som, efter hvad der ses af den
med hendes indlæg af 10. jan. d. å. fremlagte communication af Indenrigsministeriets skrivelse af 1. dec. 1849
har været i hendes værge, eller en omtrentlig kopi af samme, og således sætte retten i stand til, at have nogen
mening om hine attester.
Da citantinden således må anses for, uden al beføjelse, at have afskåret indstævnte, den af ham hidtil hafte og
ved hævd vundne adgang til afbenyttelse af den omhandlede vej, må han også anses for, at have været berettiget
til at bortrydde de hindringer, som var lagt ham i vejen for afbenyttelsen af denne adgang, og kan ikke med føje
af hende drages til ansvar i sådan anledning, uden at det kan tale til forsvar for hendes påstand, at han i 5 år har
fundet sig i afspærringen.
Indstævnte bliver således at frifinde, og processens omkostninger efter omstændighederne at ophæve.
Det behørige stemplede papir er brugt.

109

GEDESBY

Det oversvømmede Sydfalster d. 13. nov. 1872.

Per Skippers hus på matr. nr. 1 ld i Gammelgade blev gengivet i Illustreret Tidende d. 1. dec. 1872.
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Den 6. til 9. november trængte en storm fra vest vandet op i den østlige del af Østersøen. Den 10. november lø
jede vinden af, men den 11. satte den ind fra nordøst, den blev til storm den 12. og natten til den 13. til orkan.
Vandet blev nu med voldsom kraft tvunget tilbage mod vest, og vandstanden steg og steg. Digerne blev ødelagt,
og en flodbølge skyllede ind over land, rev huse med sig og mange mennesker druknede”.

Bøtøgaard havde 4 arbejderboliger liggende på begge sider af ”Strømmen" med 8 familier, 33 mennesker ialt. De
var naturligvis mest udsatte, og her boede de fleste druknede.
De 20, der omkom i Gedesby var:
Peder Pedersen Vogter *18310215 og hans kone Amalie Petrine Rasmussen *1838, som fra før deres ægteskab
havde en søn Valdemar Thorvald Pedersen * 18660211, der også druknede, ligesom parrets to døtre, den 4 - årige
Marie Mathilde Pedersen og et kun 13 dage gi. unavngivet spædbarn, samt et plejebarn, Julie Christine Johanne
Jensen på 2’/2 år, der var datter af pige Grethe Sophie Jensen.

I denne arbejderbolig boede også Hmd. Jens Hansen og hustruen Ane som begge reddede livet, men mistede 3
børn: Hans Jørgen Hansen, 8 år, Maren Kirstine Hansen, 6 år og Ane Dorthea Hansen, 10 år. De er ikke nævnt i
kirkebogen, så familien må være nylig tilflyttet.
De var sammen med foranstående familie søgt op på loftet, men huset styrtede sammen og det lykkedes dem alle
at komme op på taget, hvor de så drev til byen. Taget blev dog revet i stykker ved sammenstød med nogle træ
toppe, og alle undtagen Jens Hansen og Ane druknede.

I en anden arbejderbolig boede Rasmus Jensen, som var gået på arbejde på Bøtøgaarden; han gjorde flere heroi
ske, men forgæves forsøg på at nå hjem til familien.
I samme hus opholdt sig Rasmus Jensens svigermoder, Jørgen Hansen Ellehauges enke Johanne Christoffersen
*18210730, og hendes broder Hans Christoffersen, der var ungkarl, og de druknede begge. De drev til vestsiden
af Noret nær Væggerløse, men blev dog begravet i Gedesby.
De to andre arbejderboliger holdt lidt bedre stand, og her reddede familierne livet.
Rasmus Jensen mistede sin hustru Karen Peitersen *18471020 og hendes uægteskabelige datter, Karen Margre
the Jensen *18710626, som ikke blev fundet og begravet sammen med de andre ofre, hvorfor hendes sorte kiste
stadig står på kirkeloftet.
Hendes lig blev dog fundet 8. jan. 1873, og hun blev begravet på Væggerløse kirkegård d. 10. januar, og noteret
korrekt i Væggerløse kirkebog.
Pastor Marth Olsen skriver i Kirkebladet i efteråret 1985: ”Hvorfor blev Karen Margrethe ikke begravet hos sin
mor og mormor, som begge omkom under stormfloden og blev begravet i Gedesby d. 20. nov. Her skal vi nok
tilbage til kommunegrænserne og begrebet ”forsørgelseskommune", og så dette, at Karen Margrethe var "uægte
barn", som det så groft, også i officielle skrivelser, hed dengang.
Karen Margrethes fødsel 26. juni 1871 er indført i Væggerløse kirkebog "moder Karen Peitersen på Bøtø Fang,
udlagt barnefader Jens Jørgensen, Frisenfeldt. Moder 23 år, tjente 10-månedersdagen før fødslen hos A. Engberg
i Gedesby". Herfra er hun så flyttet til sin mor, Malene Johanne Christoffersen på Bøtø Fang for at føde barnet.
Karen Margrethe blev døbt i Gedesby Kirke d. 30. juli 1871, og nu svigtede meldingssystemet ikke; der noteres
omhyggeligt, at "fødestedet er Væggerløse kommune". Gedesby sogn skulle ikke risikere udgifter med at ud
lægge børnepenge og den slags. Imidlertid blev Karen Peitersen d. 26. dec. 1871 i Gedesby kirke viet til ungkarl
Rasmus Jensen, husmand på Bøtøgaard, og 34 år gi."
Ja, hvorfor blev Karen Margrethe begravet på Væggerløse kirkegård? Marth Olsen fortsætter: "Jeg formoder, at
Rasmus Jensen efter katastrofen har været ganske forarmet, og det var jo heller ikke hans barn. Sognefolkene i
Gedesby har så nok efter den tids sparsommelighed, ikke villet påtage sig udgifterne, men henvist til den kom
mune, Væggerløse, der havde forsørgelsespligt".
Dette sidste må betvivles, dels fordi hjælpsomheden var stor, og dels fordi pigen antagelig ligesom mormoderen
og dennes broder er drevet over Bøtø Nor og strandet i nærheden af Væggerløse. Men da der gik næsten en må
ned inden hun fandtes, har det været nødvendigt at begrave hende nærmeste sted uden yderligere forsinkelse,
måske i mormoderens grav.
Hans Pedersen Lander *18180927 på matr. nr. 16b.

Smeden Jens Madsen *1814, hans hustru Maren Margrethe Jørgensen *1811 og deres voksne søn Mads Jensen
*18460108 i smedien matr. nr. 88.
Morten Hansen Rase *18100603, skomager i huset nr. 4 på matr. nr. 53; han ville redde sine to køer, men blev
begravet under et nabohus der styrtede sammen.
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Peder Hansen Smed *18100805, daglejer, i hus nr. 21 på matr. nr. 58, ville ikke med da hans hustru, datter, svi
gersøn og 3 børnebørn flygtede fra huset øst for Lungke.
Jens Rasmussen Meiers moder, enke Hylleborg Jensen *1815.
Sognerådets reaktion på katastrofen var tilsyneladende ikke overvældende, hvis man kun skal dømme ud fra
protokollerne, men selvfølgelig hjalp man med de midler der var til rådighed; her følger et uddrag af Sognerådets
protokoller fra den nærmest følgende tid:
18721203
”Aar 1872, den 3die December afholdt Sogneraadet et Møde i Gjedesby, alle Medlemmer tilstede undtagen Hans
Rysse og J.S. Pedersen; følgende Sager foretages:
pkt 1.
Departementschef Tobiasen var tilstede og meddelte, at der forhandledes om en Gjenopførelse af de ved Storm
floden den 13de f.m. ødelagte Dæmninger ved Østersøen, saaledes at Etatsraad Tesdorpf foreløbig udlægger de
fornødne Pengemidler i Forventning om, at Statskassen ham udredede en væsentlig Del af den medgaaende
Bekostning. I den Anledning blev det foreslaaet at indgaa med et Andragende til Indenrigsministeriet om, at
virke hos Regjering og Rigsdag for at Staten yder et saadant Tilskud. Et saadant Andragende blev affattet og
vedtaget og underskrevet”.
pkt 2.
Da der i anledning af den ødelæggelse stormfloden har anrettet på en mængde boliger her i kommunen udfordres
en større mængde kørsler, end der ad frivillighedens vej kan tilvejebringes, vedtoges det at udrede i det mindste
en del af disse kørsler i ægter; således at kommiteen for understøttelse for vandlidte bestemte hvortil kørslerne
skulle anvendes, dog at man forbeholdt sig siden at afgøre, når disse ægtkørsler må ophøre.
18721205
pkt 1.
Kommiteen til hjælp for Sydfalster i anledning af stormfloden d. 13. nov. har tilstillet rådet nogle exemplarer af
et opråb til at yde bidrag til de skadelidte.
På grund af den skade, der har ramt denne kommune, ser man sig nødsaget til at henlægge denne sag.
18721218
pkt 5.
Købm. Jacob Larsen, Gedesby far lov at opbygge sit stormflodsramte hus et andet sted, kun 10 alen fra naboen,
pkt 10.
1 anledning af en skrivelse fra Indenrigsmin. af 14 f.m. hvormed Sognerådet opfordres til at virke for, at de ved
stormfloden d. 13. f.m. ødelagte bygninger erholde en bedre og navnlig højere beliggenhed, når de genopføres,
havde formanden foreløbig forhørt om landinspektør Blangstrup måtte være villlig til at yde sin medvirkning.
Herpå har justitsråden svaret, at han er villig hertil og tilbyder at være en dag i Gedesby i denne anledning.
Det vedtoges at holde et møde i Gedesby med de vandlidte og hertil anmodes Blangstrup om at møde; ligeledes
vilde man opfordre kommiteen, der efter stormfloden har dannet sig, om at komme til mødet. Fra Sognerådet
udnævntes formanden og to andre.
De følgende lister er antagelig et resultat af dette møde:
Fortegnelse over de vandlidte i Gedesby sogn,
Hmd Peder Larsen Simon
x
som efter udvalgets formening alle er i øjeblik Andreas Larsen
h
kelig trang:
Jens Østen
h
A. De vandlidte, som udvalget anser for mest
Hans Rasmussen, postbud
h
trængende:
Johan Jensen
h
Husmand Hans Lander
Jens Larsen
h
” Jens Hansen Skov ?
Ole Madsen
h
Enke Bodil Andersen
Jens Jensen
h
Husmand Peder Larsen
Otto Benn
h
" Rasmus Christoffersen
Karsten Jørgensen
h
Enke Else Pedersdatter Graae
Jørgen Simonsen
Husmand Rasmus Buk
Enke Hanne Drejer ?
” Jørgen Smed
Arb Jens Jensen
II
” Hans Hjort
Rasmus Jensen
" Lars Hansen Simon
Rasmus Buk
” Peder Skippers enke
Frits Gløft, schæfer
" Jørgen Hjort
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C. De vandlidte, som udvalget anser
for mindst trængende:
Hmd Jens Jensen på Bøtø Fang
Hans Bek på Bøtø Fang
"
Jens Hansen
"
Rasmus Buk
”
Kristian Knudsen
”
Hans Rasmussen Smed
"
Jens Lindse
"
Søren Jensen
"
Hans Thiesen
"
Jørgen Stiver
"
Lars Buk
"
Jens Mikkelsen
"
Hans___ ?
”
Ole Hollænder.

" Hans Stange
" Peiter Jørgensen
" Rasmus Lollike
" Hans Rasmussen Stikke
” Hans Skov
" Niels Børresen
" Grethe Buk
” Peder Børresen
" Anders Jensen
” Jens Meier ?
Morten Lindses datter (Ane Johanne
Mortensen * 1860).
B. De vandlidte, som udvalget anser for mindre
trængende:
Husmand Jens Peder Pedersen
" Peder Alling
” Lars Larsen
" Jens Madsen
” Rasmus Boldts enke
" Hans Simonsen
" Hans Smed
" Jacob Larsen
” Hans Ellehave
" Lars Jørgensen
" Rasmus Stiver
" Jens Kok
” Jørgen Skipper
" Lars Jørgensen
" Birthe Stær

De, som er anført i første klasse, er folk,
der trænger til al den hjælp, de kan fa, og
er for øjeblikket uden erhverv.
Alle vandlidte, som ikke kunne anses for
trængende efter udvalgets mening, er ikke
anført på nærværende liste.
? efter et navn betyder, at den pågældende
ikke selv bør have pengene til sin rådighed.

Skelby den 30. Januar 1873.
På udvalgets vegne og efter dettes
bemyndigelse.
G. Mørch. (lærer i Skelby)

18730206
pkt 9. Peder Vogter er tillige med sin familie omkommet ved stormfloden. Da han havde en større gæld til kom
munen, ønsker man at pante i hans efterladenskaber. (Skifteretten siger senere ja).
18730515
pkt 3. J. M. Bolt, Hans Jacobsen og Hans Larsen i Gedesby har meddelt at kommiteen til hjælp for Sydfalster var
villig til at betale istandsættelse af en vej eller sti fra landevejen til gaden (Kobbelsøvej til Gammelgade) i Ge
desby forbi Ane Hansdatters hus imellem dette og Jens Skippers gårdsplads til brug for de omboende beboere i
tilfælde af højvande, og andrager om, at kommunen vilde overtage samme som ejendom og til vedligeholdelse.
Den skal anlægges i 5 alens bredde og optages i vejregulativet. (Det drejer sig om Katastrofe vej en eller Smede
dammen).
18740322
pkt 1. Der oplæstes en skrivelse fra Kommiteen til Understøttelse af de vandlidte ved Stormfloden 1872, som
bad om oplysning om ansøgernes tab og deres evne til at bære dette.
pkt 2.
Der valgtes et par vurderingsmænd i hvert sogn.
pkt 3.
Man vedtog at anbefale ansøgningen om hjælp til at flytte deres hus fra Hans Hansen Smed, Hans Simonsen,
Peder Danielsen, Jens Jensen og Simon Hansen.
18740922
pkt 9. I henhold til Sognerådets indstilling er fra centralkommiteen for understøttelse af vandlidte etc. modtaget
2000 Rdl. til hjælp for de beboere, hvis huse ikke bliver beskyttet af digerne, til at flytte deres huse.
Det vedtoges at uddele pengene, så at Peder Dreier far mindst 500 Rdl., Simon Hansen 400 Rdl., Jens Jensen 400
Rdl., Niels Olsen 150 Rdl. og Jens Mikkelsen 150 Rdl. Bestemmelsen om det øvriges fordeling udsættes til flyt
ningerne er foregået.
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1 samme arkiv hedder det videre i 1572 om Bona Mensalia eller landgilde til præsten, at Annexpræstegårdsjor-

den i Giedisby giver 2 pund byg, hvilket svarer til 7-8 td.
Degnegården som ligger i Giedisby sogn gav 9 skilling til degnen;
Degnen har 2 skæpper byg af hver mand i Giedisby, og der er 39.
Desuden har degnen i Giedisby 39 lempelige brød og 18 små oste.
Her er Annexgaarden medregnet i de 39 gårde. Lempelig må oversættes til passende eller rimelige, men det si-

ger os stadig ikke noget.
Degnens arbejde var, foruden det en kirkesanger i dag står for, at ringe med klokken, holde kirken ren og kirke
gården ryddelig. Ved kirkeordinansen 1537 pålagdes det degnen, at læse katekismus'en med ungdommen om
søndagen, men der var ikke tale om undervisning i regning og skrivning.
I Jordebogen 1582-83 er Rasmus Bonde stadig fæster af Annexgaarden for 5 skp. byg årl.
I Matriklen 1662 for Giedisbye sogn og bye meldes Annexhuset ved magt, Jeppe Oelsen (17a), Niels Koch,
(26a) og Peder Jensen, (22a) bruger hr. Mads Jensens præstegaards jord i Giedesbye.
Når Annekshuset er ved magt, bor der sikkert nogen; antagelig den tidligere fæster, som ikke kan klare arbejdet
mere, så det er overladt 3 gårdfæstere at dyrke jorden.
Samme kilde:
En deignebolig, hvor Søffren Lauridsen bor. Degneboligen lå antagelig ved den østre ende af Rytterskolen.
Der nævnes også i amtsregnskabet en snedker Søren Lauridsen, som kan være den samme.
1663 fremgår det af Jordebog og mageskifter mellem Kronen og præsterne udi Falster, at præstens annexjord i Gedesby nu bruges af bønderne, som betaler ham 2 pund byg samt 3 mark og 6 skilling. Det er sikkert
de 3 førnævnte.
Samme sted meldes, at Hans Jeppesen Juel (15a), hvis landgilde går til kirken, har faet nedslag, så han nu kun
skal betale årl. 9 tønder byg.
I 1664-65 fæster Bodil Clausdatter en kirkebolig, som er et gadehus Rasmus Jensen fradøde, for 1 rdl.
Det er et af de 3 huse, som fra gammel tid afleverede deres afgift til kirken og ikke til kongen.
1 Jordebog over gejstligt gods i Sdr. Herred 1668 bruger bønderne stadig Annexgaardens jord for 2 pund byg
og 3 rdl.
Det meddeles desuden her, at
”Udi Annexen har været i forrige tider 39 decimanter foruden 1 herregård, som blev afbrudt i Dr. Sophies tid, og
jorden eller avlen henlagt til bønderne, mens nu befindes hele og halve tiendere 29. De andre er blevet øde og af
brudte både før og i fjendens tid, ogjorden delt under de bedste bønder, af hvilke en del er forarmede".
Der er altså efterhånden nedlagt 10 gårde.

"En degnebolig ligger i Gedesby, skylder til degnen 1 dir., og er ingen jord til. Og er samme halve degnebolig
beskikket til skole i hans velb. hr. Palle Rosenkrantz’s tid, fordum lensmand over Nykøbing len, hvor Substitaten har sin bolig". Her er altså skole og degnebolig i samme hus. (det er degnestedfortræderen i Gedesby; den
egentlige degn hørte til i Skelby). Palle Rosenkrantz’s navn optræder på kvitteringer i tiden 1606-16, men iflg.
Thelma Jexlev er Palle Rosenkrantz først lensmand fra 1629 til 1642, og det kunne så tyde på, at være den bolig
2 mænd byggede til skole i 1642-43. Iflg. Tingbogen hedder substitaten Rasmus Hansen omkring 1675. Se under
Skolerne.
"Degnen har Hellemysse mad af Gedesby, 39 temmelige brød og 18 små oste. Af hvert gadehus 2 skilling årl.
Hellemysse betyder Helgenmesse, som fejredes 1. november for de helgener der ikke havde deres egen festdag. I
1770 blev festen henlagt til 1. søndag i november som Allehelgensdag.
Det gentages her, at Gedesby kirke, af en gård, som er kirkens, årligt har 9 tønder byg. Desforuden en frivillig
almisse af sognemændene, nemlig af hver mand og gård 1 opmålt skæppe eller ialt 6 td. og 3 skp. som ikke reg
nes i hartkorn. Opmålt kan sættes lig topmålt; altså en skæppe med top på.

Sognepræsten i Skelby Hr. Niels Madsen frasiger sig Annex-præstegården i Gedesby og alle efterstående restan
cer til l.jan. 1686.
28.12.1686 opremser sognepræsten sit mensalgods for biskoppen:
I Skelby sogn og by: 9 skp. byg af en øde jord, hvilken jeg aldrig har nydt (faet), ej heller ved hvor eller hos
hvem, jeg dem skal fordre.
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Gedesby Annex præstegård skylder (yder) til præsten 2 pund byg (8 td) og 3 Ripenmark gæsteripenge; hid indtil
har kronens bønder haft den i brug, men nu formedelst der er ingen vårned, har jeg opsagt den til Majestæten.
Denne landgilde har jeg nydt indtil opsigelsen og derfor betalt skat deraf.
Gæsteripenge var en afløsning i penge af en gammel pligt til at indkvartere og forsyne kongens folk Ribemark er
ikke en mønt, men et rummål på 30-40 td. korn. 3 Ripenmark er en usandsynlig stor afgift, så der er noget galt i
oplysningen, men det er hidtil ikke lykkedes at finde en forklaring.
I Højet i Væggerløse sogn har sognepræsten 1 stuf (parcel) jord, som betaler 5/2 skp. byg.
I Rabierg 1 stufjord, 572 skp. byg.
Af alt dette i Væggerløse sogn har jeg ikke nydt uden 4 skp. byg, siden jeg blev sognpræst, af en mand som
brugte jorden det år.
Med foranstående mensalgods er jeg ydmygeligt begærende, at velædle Hr. Biskop ville bevise mig den gunst, at
tale med Hans Exellence Hr. Overrentemester, om der måtte ske et mageskifte, hvis det kunne behage Majestæ
ten, således at jeg i stedet for den forannævnte herlighed og landgilde, måtte fa en øde jord, som betaler årl. 5 td.
byg, der ligger lige op til min jord (Skelby Præstegård), og at jeg måtte nyde den fri for landgilde og skat i min
livstid, og efterfølgerne efter mig, eftersom det ville falde mig fattige mand alt for besværligt at komme så lang
en vej med mine heste og redskaber for at pløje og så, idet der er ungefær 1 mils vej til hvert sted.
Den øde jord, som jeg begærer, kaldes Laurs Hofmands jord.
Gedesby Annexgaard slap præsten ikke for, og det vides ikke om resten blev ombyttet, men ideen var da god.
Samme dato angives Gedesby kirkes indkomst at være:
Peder Hansen Kock (15a) giver årlig 9 td. byg
3 små kirkeboder giver hver årlig til kirken 2 mark
Herligheden ligger til kirken.
Herforuden giver bønderne i Gedesby godvilligen 6 td og 1 skp byg til kirken årlig, hvilke de formoder ikke skal
indføres i matriklen, da det er en årlig godvillig skænk og gave.
I slutningen af opmålingen i 1682 meddeles, at degneboligen beboes af Søren Lauritsen. Den betalte årl. til deg
nen, men er nu ganske afbrudt og øde.
Der findes 1 hus til 1 skole som al byen tilhører, hvorudi degnen beboer.
I tidsrummet 1682-86 er indgivet en indberetning til amtsskriveren, antagelig fra provsten, om præstens ind
komst:
Skelby og Gedesby:
Hr. Niels Madsen i Skelby.
Af disse sogne nyder præsten den 30te kærv af alt komet, og den 30te skæppe af bolkornet. Hør og hamp skages
og flyes, og der gives den 30te del rengjort af alt som haves.
I kvæg-tiende får præsten hver tiende lam, hvori også kalve medregnes, og der tages et lam for en kalv. Af føl gi
ves hver tiende. Grise leveres ikke in natura, men hver mand giver 2 skilling af hver jord årligt, enten han har fa
eller mange grise.
Almisse-kom gives af hver jord i disse sogne = 3 skp byg gi. mål eller ’/2 td. byg.
For mader (enge) får han af hver gård i Skelby sogn 1 gås og ikke videre.
I Gedesby sogn giver hver gård 1 ost og 4 brød.
Tiende er som ordet siger, en afgift på en tiendedel af produktionen. Den blev oprindelig delt i 3 dele: til præ
sten, kirken og biskoppen, men efter reformationen i 1536 omdannedes bispetienden til kongetiende.
Bolkornet er det der dyrkes på en ejendom, der er mindre end en halvgård, altså nærmest et husmandssted, og
her leveredes tiendekornet altså i tærsket tilstand.

1.7.1687 kom en ny forenklet tiendeforordning, der afskaffede betegnelsen Biskopsgave, og delte tienden i 3 lige
dele til konge, kirke og præst.
I 1687 indkræves kop- og kvægskat, dog ikke af landalmuen, men her er degnen Jacob Møller og hustru anført.
Endvidere sognepræsten Hans Nielsen Madsen med hele sin husholdning:
hustru, 1 barn, 1 tjenestedreng, 1 tjenestepige, 4 heste, 2 hopper, 2 foler, 6 køer, 4 ungnød, 4 far, 2 svin.
Følgende opgørelse omhandler tiende til kongen, den tidligere biskopsgave, og udgør således kun den ene trediedel af årets tiende:
Amtsregnskabet: Tiende kunne betales i hvede, rug, byg, havre, ærter, vikker eller linser.
Anno 1687 Den kgl. maj. tiendes anpart.
Jørgen Gierdtsen
Peder Skaaning
Jørgen Veffuer
Hans Juel
Hans Michelsen
Hans K__ ?
Morten Bonde
Olle Byrresøn
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Jeppe Rydtse
Jørgen Koch
Jørgen Stiche
Jens Christoffersen
Hans Laursen
Peder Koch
Hans Rasmussen
Hans Østen
Hans Lolliche?
Rasmus Hollænder
Dirich Pedersen
Peder Hendrichsen
Rasmus Villumsen
Rasmus Krøll
Peder Rask
Mathis Jensen
Hans Skinder
Peder Madtsen
Claus Huege
Hans Skomager
Lauridts Skomager
Rasmus Ollsen
Summa på al foreskreven tiende er:
10 trauffuer = 2 neg; der menes 10 traver (à 20 neg) og 2 neg, altså 202 neg.
Rug
4 ”
43 ”
biug
15 ”
3 ”
huede
14 ”
4 ”
hauffre
15 ”
3 ”
blandkorn
Ovenskrevne kgl. Maj.s tiende er efter den instruktion som kgl Maj.s amtskriver mig underskreven given haver,
rigtig talt og uden nogen svig dermed omgået, så sandt hjælpe mig Gud, hvilket jeg ydermere med min sædvan
lige bomærke og egen hånd underskreven,
Skielby d. 11. september Ao. 1687
Tynnis Comeliussen.
1688: iflg. liste over degneindtægter fremgår at Annexgården nr. 41 bruges af Anders Pedersen.
Degnen fik ialt fra Skelby og Gedesby 25 td 1 skp ’/2 fjk rug og byg lige meget (d.v.s. halvt af hvert). 537 pund
brød, 805/2 æg! 537 gæs og 26871 pund flæsk. Men af komet skal 1/5 = 5 td 1 Qk gå til Nykøbing Skole.
Mandtal og ligning over kom- og proviant skat for 1688:
herr Niels Madsen (præsten) i Skielby:
Annexgaarden i Gedesby nr. 41 hk 4-6-0-0.
Præster: kaldsbrev 9.5.1691 for Chr. Hansen Falster efter Niels Madsen. 19.3.1695 for Eiler Hansen Vulf.

Kirkens beholdning til anno 1697 = 118rdl. 2 mk. 4 sk. og dens
Inventarium:
1 kalk og disk af forgyldt sølv
1 nyt alterklæde
1 ny alterdug
1 gl. messehagel af prentet fløjl
1 hørgarns messesvend - klæde
2 messing lysestager
1 messing bækken til fonten
1 vinflaske af tin
1 bibel, 1 alterbog og 1 ritual.

I 1698 har Gedesby sognemænd, altså bønderne, kirkens tiende i fæste; dvs. at man gav en fast afgift uden hen
syn til høstens størrelse.
Nu er det Peder Hansen Juel der betaler afgiften på 9 td. byg, og de 3 husmænd, hvis afgift går til kirken er Jør
gen Nielsen, Rasmus Jensen og Hans Pedersen Jueland med hver 2 rigsmark.
Efter landgildeligningen 1698-99 betaler Olle Jensen, Hans Pedersen, Peder Rasmussen og Rasmus Kræsing til
kirken.
Kopskat i 1700 omfatter stadig degnen Jacob Møller og hustru, og sognepræsten som nu hedder Hr. Eiler Han
sen Vulf.

Ved landgildeligningen 1704 nævnes at skolehuset ikke betaler landgilde.
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Af kirkeregnskaberne fremgår, at klokken i 1703 blev omstøbt i Lybeck. Den fik indskriften: "Vigilate et orate
confidentes Conradt Kleiman aus Lubeck me fudit anno 1703” (Våg og bed i tillid til Gud, Conradt Kleiman
støbte mig 1703). Det fik han 88 rd. og 4 mark for, samt 30 rd. til transport m.m.
Der var oprindelig en anden klokke på 1 ’å skippund og 8 lispund (304 kg), men den blev afleveret ved klokke
skatten i 1529. Nationalmuseet: Danmarks kirker.
I 1709 købes 26 potter vin og 1450 brød til sakramentet, samt 12 pund voks til 2 alterlys. Det er i denne størrel
sesorden, der købes ind hvert år.
Kirkeskibet.
Da kirkeskibet blev ophængt i 1859, anbragte man et dokument med følgende ordlyd:
"År 1859, fredagen d. 17. juni er dette skib ophængt her i Gedesby kirke. Skibet er forfærdiget af Poul Theodor
Gleie, smedemester i Nysted. Kirkens nuværende ejer Hrr. Godsejer E. Tesdorpf til Ourupgaard et.c. Ridder af
Dannebroge har givet sin tilladelse til dets ophængning. Menighedens nuværende sjælesørger, hvem det blev
givet at tolke betydningen af og hensigten med dette symbols anbringelse i Guds Hus, var pastor J. Wøldike.
Menighedens skolelærer og kirkesanger, hvem det blev overdraget at skrive nærværende linier, var Svend Peter
sen.
Skibet er tilvejebragt ved frivillige bidrag af efternævnte beboere af Gedesby sogn, nemlig:

Møller og gårdmand Hans Jacobsen
Gårdmand Hans Larsen
Ungkarl Rasmus Rasmussen
Ungkarl Jørgen Peitersen
Husmand Jens Olsen Lindse
Ungkarl Jens Madsen Suder
Husmand Morten Hansen
Ungkarl Hans Simonsen
Ungkarl Jens Jacobsen
Ungkarl Hans Hendriksen
Ungkarl Lars Olsen Skrædder
Enke Madamme Karen Korf
Bådfører Peder Madsen
Gårdmand Peder Skov
Bådfører Jørgen Smed
Gårdm. sognefoged Lars Rasmussen
Gårdmand Jørgen Olsen Kok
Gårdmand Jens Børsen
Skomager Søren Jansen
Gårdmand Hans Nielsen Lærke
Gårdmand Rasmus Skomager
Gårdmand Lars Wære
Gårdmand Niels Skinder
Gårdmand Mikkel Alling
Husmand Niels Krøl
Gårdmandsenken Ane Skomagers
Gårdmandsenken Cathrine Lassens
Ungkarl Jørgen Jensen
Smeden Hans Hansen
Lods Simon Clausen
Fyrpasser Jacob Johansen
Parcellist Lars Nielsen
Husmand Niels Bolt
Gårdmand Peder Olsen Skomager
Gårdmand Hans Olsen Krighaar
Gårdmand Jens Brandt
Gårdmand Hans Jørgensen Koble
Gårdmand Jens Larsen Wære
Gårdmand Jørgen Rasmussen
Enken Karen Allings

Jordemoder Dorthea Olsen
Husmand Jacob Nielsen
Husmand Peder Bolt
Husmand Peder Stoffersen
Husmand Peder Skipper
Gårdmand Jørgen Skomager
Gårdmand Jacob Mikkelsen Bolt
Gårdmand Mads Rasmussen Krøl
Gårdmand Jørgen Olsen Krighaar
Husmand Hans Rasmussen
Høkerske Karen Johansdatter
Gårdmand Henrik Jørgensen
Gårdmand Petersen
Enken Margrethe Petersen
Husmand Jens Nielsen
Parcellist Jens Mikkelsen
Husmand Rasmus Stikke
Smeden Hans Thomsen
Gårdmand Peder Rases enke
Ungkarl Ole Madsen
Gårdmand Hans Steensen
Gårdmand Peder Carstensen
Gårdmand Peder Ebbe
Ungkarl Jens Petersen
Husmand Hans Hansen
Avlsbestyrer Thomas Schütt, Frisenfeldt, og
hans kone Silke Schütt, født Ladehoff
Fyrmester Flint på Gedser fyr
Gårdmand Christian Frederik Ladehoff,
hans hustru Wibeke Ladehoff, og
deres søn Claus Ladehoff
Parcelist Niels Jensen Wære
Gårdmand Hans Madsen Suder
Gårdmand Anders Hansen Lollike
Gårdmand Peder Krøl
Parcelist Rasmus Steensen
Ungkarl Morten Madsen
Husmand Andreas Larsen
Gårdmand Jens Bolt
Tømmermand Carsten Hansen Tydsk
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1 hvid vadmels ulden skjorte 1 mk. 8 sk., 3 gi. hynder ved bordet lmk 8 sk.
1 liden gi. hvid skrin uden lås 8 sk., 1 hvid fyrre skrin med låge 2 mk. 8 sk.
1 hvid skrin, mindre for 2 mk., 1 fyrre slagbord 1 mk. 8 sk.
1 brunt egeskab ved bordenden med lås ldr.
1 gi hvid fyrreskab uden lås 2 mk.
1 fyrrebænk med skammel 1 mk., 1 fyrrebord med lugt fod (lukket fod, fodramme) 1 dr. 2 mk.
1 grønpanelet fyrre sengested med to lejer for 3 dr.
1 kværn med tilbehørighed 2 dr., 1 gi. kobberkedel indmuret 5 mk.
1 messingkedel 1 dr. 8 sk., 1 liden kobbergryde 1 mk. 8 sk.
1 standtønde 12 sk., 16 pund gi. lin à 10 sk., 2 dr. 2 mk.
1 messing bordkrans 12 sk., 1 gi. sort klædes kåbe 2 dr. 2 mk.
1 kobbergryde à 6 pund 1 dr.
Summa Boens formue 54 dr. 2 mk. 12 sk.
Derimod bortskyldig gæld:
Smeden for beslag til kisten 1 mk., Jeppe Væver arbejdsløn 2 dr.
Ole Skræder arbejdsløn 2 mk., skiftebeskatning til ridefogeden ldr.
vurderingsmændene 2 mk., Matthias Jensen fordrede 2 mk. for vognleje,
at hente skifteforvalteren fra Nykøbing og at age ham igen 1 dr. 2 mk.
skiftebrevet med stemplet papir og skriverløn 1 dr. 2 mk.
Summa bortskyldig 7 dr. 3 mk. Når dette fra boets formue fragår, bliver igen til
deling imellem enken og børnene 46 dr. 3 mk. 12 sk.
deraf tilkommer enken det halve 23 dr. 1 mk. 14 sk.
kommer på en søsterlod 11 dr. 2 mk. 15 sk.
følger nu udlæg:
til Smedens, Jeppe Vævers og Ole Skræders fordringer, som enken betaler, er udlagt for 2 dr. 3 mk.
1 blårandet bolsterdyne med klude 2 dr. 2 mk.
1 blårgams lagen 1 mk.
endelig
skiftebeskatningen og vognleje samt skiftebrev 4 dr., er udlagt
4 gi. far for 4 dr.
endelig
vurderingsmændene og Matthias Jensen fordrer 1 dr.., udlagt
1 brunt egeskab med lås for 1 dr.
endelig
den ene søsterlod som Maren Rasmusdatter tilkommer 11 dr. 2 mk.. 15 sk., udlagt
1 grå ko 5 dr., 1 blåstribet dyne 1 dr. 2 mk.
1 hvid hovedpude 2 mk., 1 par blårgarns lagner 1 dr. 1 mk.
1 gi. indmuret kobberkedel 1 dr. 1 mk., 1 kværn for 2 dr.
1 fyrrebænk for 1 mk.
lægger fra sig 1 sk. (hun giver tilbage)
endelig
endnu nyder fornævnte Maren Rasmusdatter af den anden søsterlod, som er kostet på hendes begravelse; og
denne derimod bør ske udlæg for 2 dr. 2 mk., udlagt
1 sort klædeskåbe 2 dr. 2 mk.
endelig
hvilket gods hun tillægges med sin formynder, Matthias Jensen straks annammes og forholdes dermed efter lo
ven.
Rasmus Persen beholder så resten af den anden søsterlod, der er 9 dr. 15 sk., udlagt
1 par nye vadmels bukser 2 mk., 1 par gi. ditto 1 mk. 8 sk.
1 hvid vadmels ulden skjorte 2 mk. 8 sk., 1 rød ulden skjorte 1 mk. 8 sk.
16 pund gi. lin à 10 sk. ere 2 dr. 2 mk., 1 gi. flækket underdyne 1 dr. 1 mk.
1 hvid lærreds barne dyne 3 mk., 1 par blårgarns lagner 5 mk.
1 hvidt fyrreskrin med låge 2 mk. 8 sk., 1 hvidt fyrreskab 2 mk. 8 sk.
1 messingkedel 1 mk. 8 sk.
giver fra sig 1 sk.
endelig
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hvilke foreskrevne 9 sidr. 15 sk., den forordnede værge og formynder Lauridtz Rasmussen i Gedesby nu straks
annammer og svarer myndlingen dertil efter loven.
Det øvrige af boet udlægges til enkens part, som er 23 dr. 1 mk. 14 sk. hvilket herefter følger specificera:
1 sorthjelmet ko 5 dr. 2 mk., 1 fjorlam 2 mk.
1 jemkakkelovn 8 dr., 2 små puder 2 mk. 8 sk.
1 ditto med rødt foer 1 mk. 4 sk., 1 hoveddyne af lærreds 1 mk. 8 sk.
1 smal ditto 1 mk., 2 gi. flammede hynder 1 mk. 8 sk.
3 gi. hynder ved bordet 1 mk. 8 sk., 1 gi. hvid skrin uden lås 8 sk.
1 hvidt skrin, mindre 2 mk., 1 fyrreslagbænk 1 mk. 8 sk.
1 fyrrebord med lugt fod (lukket) 1 dr. 2 mk., 1 liden kobbergryde 1 mk. 8 sk.
1 grønpanelet sengested af fyr 3 dr., 1 standstønde 12 sk.
1 messing bordkrans 12 sk., 1 kobbergryde à 6 pund 1 dr.
til overs 6 sk.
endelig
således at være tilgaaet, som foreskrevet står, det vidner vi med egne hænder, datum skiftestedet ut supra.
Rasmus Pedersen Laurs Rasmussen
på ridefogedens vegne
Matthias Jensen Jørgen Sticke
Pofuel Garb.
Rasmus Hansen havde altså to døtre, men Kirsten, der havde et uægteskabeligt barn, Rasmus Pedersen, er død.
Hvem der fulgte Rasmus Hansen, vides ikke, for den næste kendte, Peiter Hansen Hielm er for ung til, at kunne
have overtaget embedet.
Peiter Hansen Hielm er nævnt i 1713, han trak sig tilbage som 60-årig i 1742 og er altså født i 1682.
1 kirkebogen oplyses i 1741: Mandagen den 11. december er skoleholderens hustru S.L. Marie Olufsdatter (dod,
eller snarere begravet), barnefødt i Gotland i Lille Varbes i Sande og har været her ved steden baade (som) pige
og skoleholderkone i 40 aar.
1746 har kirkebogen flg.: Peiter Hansen Hielm, fordom skoleholder i Gedesby (døde) søndag Kl. 8/2 formiddag
og (blev) begravet 1. Marts; var 63 år.

Ved forundersøgelserne inden Rytterskolen blev bygget i 1724 oplystes det, at der eksisterede et skolehus på 10
fag. Det lå vest i byen og havde nr. 2; det var som skolehus fri for afgift, men siden skulle der betales 4 rdl. årlig.
Det var beboet af hmd. Jørgen Povelsen Stiver, som næppe var lærer. Stedet er Bredebæk 2, matr. nr. 48.
Der lå en degnebolig umiddelbart øst for Rytterskolen, hvor halvdelen muligvis havde været brugt som skole
stue, og som i 1800-tallet ved den nye skoleordning overgår til at være klokkerbolig, men blev øde og fik lov til
at forfalde, så pladsen blev ryddet omkring 1840. Gedesby Skolekommissions Protokol 1809-43, Lokalarkivet,
Gedser.
I kirkebogens liste over trolovede og viede står, lidt umotiveret, under 1724: Det foraar Gedesby kongelige
skole bygt. Hvilket jo er nok som bekendt, men man forstår, at det var en begivenhed. Om indretningen, se
Loll.-Falsters historiske Samfunds årbog 1993 side 21, Allan Tønnesen: Gedesby Rytterskole.
Først fra dette år vides det altså sikkert, at Gedesby skole lå på dette sted, som senere fik matr. nr. la.
Næste skoleholder er Christian Rasmussen Bondesen *1711, først gift med Peiter Hansens datter Johanne Peitersdatter *1720; de blev trolovet 174205nn. 17580101 begravedes skoleholderens dødfødte datter, og formo
dentlig er Johanne Peitersdatter død i forbindelse med denne fødsel, selv om det ikke er nævnt i kirkebogen; men
i alt faldt føder den næste hustru Johanne Mortensdatter en datter Kirstine, som døbes 17591111. Christian Ras
mussen Bondesen dør og begraves 17780417.
Herefter er Niels Lauridsen Cruckow skoleholder; han flytter til Torkildstrup i 1796, hvor han døde i 1802. Han
blev i 1787 gift med Dorthe Kirstine Minert *1768.
Hans afløser var Ole Lassen *1766 i Herning og student fra Horsens i 1789. Gift i 1801 med Christine Sophie
Møller *1771. De far ingen børn, men har tilsyneladende hans broders datter Karen Kathrine Lassen i pleje; idet
hun i årene 1810 - 14 optræder i eksamenslisterne i Gedesby Skolekommissions Protokol.
Ole Lassen var meget virksom og roses ofte i nævnte protokol. Han blev foruden lærer også den første fyrinspek
tør, da Gedser Fyr blev bygget i 1802.
I Gedesby skoles embedsbog, også i Lokalarkivet, Gedser findes et par kvitteringer fra Ole Lassen, som fortæl
ler lidt om aflønningen dengang:
Af den mig, som Skolelærer i Giedesby paa Falster allemaadigst tillagde Løn for Aaret 1816 er mig forskudsviis betalt 50 Rbdlr. N. V., for hvilke Halvtrediesindstyve Rigsbankdaler Navne Værdie herved vedbørlig qvitteres.
Giedesby Skole den 20de August 1816. Ærbødigst af Ole Lassen.
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Ærbødigst Regning.
Til Den respektive Skole-Commission for Giedesby og Schielby Sogner for havte Udgivter til Papiir for
Giedesby Skole.
For 2 Bøger ordinair Skrivepapiir
å Bøger 7 Mk. er
14 Mk.

2 Rbdlr. 2 Mk.
Giedesby den 3die December 1816, hvilke 2 Rigsbankdaler to Mark er mig betalt.
Giedesby. Datum ut supra. Ærbødigst Ole Lassen.
Alt hvad jeg som Skolelærer i Overensstemmelse med Anordningen af 29de Juli 1814 for Almueskole
væsnet paa Landet tilkommer af Brænde, Kom og Fourage, tilligemed den mig i Følge Planen som Skole
lærer og Kirkesanger tilkommende Pengeløn, nemlig 25 Tdr. Byg, betalt efter Kapiteltaxten for 1815, og
10 Rigsbankdaler S. V. (sølv-værdi) i alt 195 Rbd. 5 Mk. 4 Sk. N. V. tilstår jeg herved at være af Skole
patronen betalt for 1816, hvorfor vedbørlig qvitteres.
Giedesby d. 27de Maj 1817. Lassen.

Da Peder Nielsen Krøll udflyttede sin gård nr. 9 til det senere matr. nr. 22a, gav han 18050404 skøde på gårds
plads og haveplads til skolelærer Lassen, som her byggede sig nogle udhuse. Grunden var umatrikuleret og uden
hartkorn, men gav årlig til hovedparcellen 32 Sk. Senere fik den matr. nr. 89.
Matr. nr. 3a er parcel nr. 1 af gård nr. 2, som blev købt af kammerråd Friis i 1804. Jorden udstykkedes i 8 parcel
ler og parcel nr 1 sælges til Generaltoldkammeret, dat. 18061108, tinglæst 18070108, til brug for fyrinspektøren
ved det nylig byggede fyr.
Herved fik Ole Lassen som den første fyrinspektør rådighed over de 18 td. land og 12800 kv.alen, som lå sidst på
østre side af vejen fra Birkemosevej til Gedserodde skole. Der blev med tiden bygget på ejendommen, hvor
Lassen i hvert fald boede efter sin pensionering som lærer.
Af en panteobligation på 1200 rdl. som Ole Lassen låner af Godsejer Friis ses, at Ole Lassen som sikkerhed sæt
ter "et mig tilhørende nyopbygt våning, stal og ladehus, bestående af 15 fag, der er opført i beboelig stand på de
2 td. hk.s areal, som det kgl. General toldkammer haver afkøbt bemeldte hr. kammerråd Friis. Da dette hus’ be
kostning tilligemed jordloddens indgrøftning og andre jordforbedrings omkostninger, som af mig er bekostet, er
af det kgl. General toldkammer ved skrivelse under dato 10. nov. og 1. dec. 1810 mig tilstået, skal blive mig eller
mit stervbo erstattet af min efterkommer som fyrinspektør.
Forøvrigt er dette hus forsikret i Landets Brandassurance for 840 rdl.
Ligeledes pantsættes udflytter Peder Krøls gård- og haveplads, erhvervet ved skøde af 30.3.1805, med det af mig
opbygte hus à 13 fag indrettet til beboelse samt bryghus m.m. Det er forsikret for 500 rdl."
Denne obligation er dateret 11. 12. 1805, selv om den må være skrevet efter 1. 12. 1810, og tinglyst 24. 11.
1814.
"Af denne panteobligation på summen 1200 rdl. er til 11. juni termin 1812 afbetalt ved at sælge til Skoledistrik
tet, den under denne obligations 2. post beskrevne gård- og haveplads, samt det derpå opførte hus å 13 fag, nem
lig 430 rdl. Hvorimod dette i 2. post anførte pant aldeles bortfalder, hvorefter panteobligationens virkelige sum
ma ffa 11. juni 1812 bliver (med behæftelse af det i obligationens 1. post beskrevne husejendom à 15 fag, der
med Toldkammeret skrivelse af 4. 2. 1809 er vedtaget, at skal godtgøres debitor med 770 rdl.) den sum 770 rdl.
Friis".
Desuden var der udlagt en skolelod ved udskiftningen i 1804. Den ligger på Krogedevej ved Kampesvinget.
Skolestuen var for lille, og fra 1809 nævnes planer om udvidelse.
Fra forannævnte Skolekommissionsprotokol citeres følgende vedr. skolen pladsforhold:
Det Kongelige Danske Cancellie har under 23. f. M. (1811) tilskreven os saaledes:
Herr. Kammer Herre og Deres Højærværdighed som med Skrivelse af 24. f. M. til dette Collegium ind
sendt et Forslag fra Skolelærer Lassen i Giedesbye paa Falster, hvori han tilbyder, at overdrage til Skolen
i bemældte Bye, et ham tilhørende Huus paa 11 Fag, med sammes Grund og Fortog af 3 al. Jord, samt et
par andre smaae Huuse af Kleint Før-træe (fyrretræ) med Leer Vægge, alt for 680 R., af hvilken Sum
Skolepatronen Kammerraad Friis har skrevet, at ville betale 100 R.
I denne Anledning, skulle Cancelliet herved tienstligt tilmelde Dem til behagelig Efterretning og Bekiendtgiørelse for Vedkommende, at der efter de oplyste Omstændigheder, aldeles intet findes at erindre
imod, at indbemeldte Skolelærer Lassens Tilbud antages saaledes:
at han fritages for Renternes Erlæggelse af Kiøbesummen fra 11. Decb. 1810, samt at Man med Fornøj
else modtager foranførdte Kammerraad Friises uegennyttige Tilbud.
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Det Kongelige Danske Cancellie har under 22. f.M. (1811) tilskreven os saaledes:
"Skolecommissionen for Giedesbye Skole i Falster har i en med Herr. Kammerherre og Deres Høiærværdigheds Erklæring af 18. f. M. forsynet Ansøgning anholdt om:
1. at maatte Laane 593 R. offentlige Midler, for derved at betale de Skolelærer Lassen, i Følge dette Collegii Tilladelse af 23. Marti sidstleden, afkiøbte Bygninger m.v. og
2. at maatte afkiøbe bemældte Skolelærer Lassen den øvrige Deel af Gaards- og Hauges Pladsen, som
endnu tilhører ham, for den Summa 300 R.
I denne Anledning skulde Cancelliet herved tienstlig tilmelde Herr. Kammerherren og Deres Høiærværdighed til fornøden Efterretning og videre Bekiendtgiørelse:
at dette Collegium intet har her imod at erindre, og skal dette Laan, 893 R. tilbagebetales med 6 % aarlig i
Afdrag paa Capital og Renter.
Hvilket herved communiceres Deres Velbyrdighed til behagelig Efterretning og videre derefter føiende
Foranstaltning.
Hermed overgår Lassens udhus til at være skolestue for ca. 85 børn fordelt på 2 klasser. I 1825 sker en udvi
delse. Huset bruges til omkring 1837, hvor Rytterskolen blev udvidet, så den kunne rumme skolestuen igen, men
i 1886 bygges den røde skole her.
Se også Allan Tønnesens artikel i Lolland - Falsters Hist. Samfunds årbog 1993.
I 1824 søgte Ole Lassen sin afsked p.gr.a. svagt syn og dårligt helbred og boede nu i fyrmesterboligen matr. nr.
3a, hvor han og konen døde samme dag 18260903. Det kunne være nærliggende at gætte på selvmord, men kir
kebogen giver indirekte en anden forklaring, idet degnen d. 6. okt. 1826 har følgende anmærkning:
"Årsagen til det uforholdsmæssigt store antal døde mænd, 32, hidrører formentlig fra en epidemisk eller ende
misk sot i månederne august - november".
I Gedesby er dog kun 8 mænd døde i det nævnte tidsrum, så for at nå op på 32, må både mænd og kvinder i både
Skelby og Gedesby være talt med.
Parret havde ingen børn selv, men en broderdatter til Ole Lassen, nemlig Karen Cathrine Lassen var en del af sin
skoletid i pleje hos dem, og måske helt adopteret, siden hun traf sammen med lærer Korff, der startede i Gedesby
som hjælpelærer.
Næste lærer var Johan Hartvig Korff *1802 i Halsted på Lolland. Han fik seminaristeksamen fra Vesterborg
Seminarium i 1822, og startede i Gedesby som medhjælper for den svagtsynede Ole Lassen. Han blev 18251214
gift med den nævnte broderdatter til Ole Lassen, nemlig Karen Cathrine Lassen *1802 antagelig i Torkildstrup,
som havde været og måske stadig var plejedatter i huset. De fik børnene:
Johan Peter Oluf * 18260505,
Nicolai Lassen Korff *18280609,
Lene Kristine Cathrine * 18320627 og
Sophia *18350228.
Lærer Korff døde 18580804 efter flere års sygdom.
Han havde allerede i 1846 købt et hus, Timandsvej 3, matr. nr. 51, med nogle tilhørende græsningsrettigheder,
og her, må det antages, boede enkemadamme Korff til hun blev fordrevet af stormfloden. Hun solgte det 1874,
vistnok for at flytte til Nykøbing.
Svend Petersen *1824 blev så lærer fra 1858. Han kom fra et embede i Hyrup ved Flensborg med bl.a. sine
Angler-køer, der leverede god arvemasse til det stedlige kvæg. Han var gift med Christine Mette Langmark
*1828, og de havde en søn Peter Petersen *1856 samt en plejedatter Karen Margrethe Jensen *1849.
Svend Petersen er bekendt for sine erindringer om tiden på Sydfalster og navnlig for den deri værende glimrende
beretning om stormfloden 1872.
Han tog sin afsked i 1888 og flyttede til København, hvor han trods sin svagelighed blev 93 år, inden han døde i
1917.
Den på egnen herostratisk berømte lærer Nikolai Christiansen kom så til og blev i de næste 41 år til sin afgang i
1929 en lunefuld plageånd for de arme børn, hvis de ikke lige netop var gårdmandsbøm.
I 1929 kom så skolens sidste lærer til, P. Marquard Pedersen, som fortsatte indtil 1960, da skolevæsnet i Skelby
Gedesby kommune blev centraliseret på Østersøskolen. Han var gift med Hedvig Pedersen og de fik børnene:
Bent, Finn, Ruth, Jens og Therese.
Mange af oplysningerne om Gedesbylærerne stammer fra Allan Tønnesens artikel, GEDESBY RYTTERSKOLE i
L-F’s historiske samfunds årbog 1993.

Fra Sogneforstanderskabets protokol er udtrukket følgende emner, som vedrører skolerne:
18530225
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Der tales om opførelse af en ny skole i Gedesby.
18530401
pkt 2. Med hensyn til udvidelsen af skolerne i Staureby og Gedesby besluttedes:
a. Formanden der tillige er skolepatron ffemlagde 2 tegninger med tilhørende overslag over bygningerne, såle
des som de efter tilbygning af 3 fag til Staureby og 4 fag til Gedesby ville blive, og hvorefter disse forandringer
ville koste tilsammen 1179 Rd. 5 Mk. 4 Ski., foruden hvad flytningen af en gavl i udhuset og sammes indretning
til bryggers og sulekammer vil koste i Gedesby skole. Sogneforstanderskabet vedtog, at disse tegninger skulle
følges, (og de blev senere aproberet af amtsskoledirektionen).
18540400
side 68. Tømrermester Glahn får arbejdet ved de to skoler for 670 Rdl.
18581021
pkt 1. Skolelærer og kirkesangerembedet er ledigt, og af 9 ansøgere indstilles flg. 3:
1. Svend Pedersen fra Kallebye Kværn sogn pr. Flensborg.
2. Jens Madsen Smidt fra Omme pr. Marstal.
3. Peder Nicolai Bech, Strandbyeme pr. Vesteru___ ? sogn.
18581110
pkt 8. Skoledirektionen anmeldte at Svend Pedersen var kaldet til skolelærer til Gedesby skole.
18590303
pkt 6. Med skolelærer Pedersen i Gedesby er sluttet accord om skolen årlige reparation efter nærmere be
stemmelse (og) udførlig skriftlig contract, for den årlige sum af 30 Rd. med tilskud af 10 Rd. de første år.
Endvidere andragende om nedbrydelse af den østre længe af Gedesby skoles udhus, mod at der tilbyggedes 2 fag
à 2 3/4 alen i stedet for, efter medfølgende overslag, til den vestre længe, dog således at alt det gamle, der kan
bruges, bliver benyttet, og forpligtigede Petersen sig til at betale 1/4 del af de medgåede udgifter, som han og
forpligter sig til ikke for sin embedstid, at forlange udvidelse eller tilbygning til bemeldte udhus.
18600503
pkt 9. Andragendet om ny bageovn og skorsten bevilget.
18660215
pkt 10. Forstanderen fra Gedesby anmeldte at i Gedesby skolebolig vil være at anbringe nyt loft med bjælker og
nyt gulv, samt en dør i den___ ? storstue. Man vedtog forslaget.
18680220
pkt 13. Lærer Petersen vil have drænet syd og øst for skolebygningen, men man vil foreslå ham en rendesten i
stedet.
18681029
Amtet approberer fælledsskabet med Væggerløse om skolevæsnet, hvor Væggerløse betaler 1/9 af skolevæsnets
samtlige udgifter (Bøtø Fang med Bøtøgaard og arbejderboligerne, i 1860 ialt 24 personer, hørte under Væg
gerløse, men på grund af afstanden fik børnene lov at gå i Gedesby skole. Det samme var tilfældet med Bruserup-børnene, som gik i Staureby skole).
pkt 23. Lærer Petersen i Gedesby havde forlangt et verdenskort på stokke; blev bevilget.
18690304
pkt 8. Lærer Petersen ansøger om et lille hus ved skolen til brændehus og fåresti m.m., da det udhus han har
allerede er for lille til bryggers, lo og lade, stald og brændsel, (det blev senere bevilget).
18690628
pkt 15. skole. Lærer Petersens nye udhus udvides med 1 fag, så latrinerne kan flyttes derover.
18700307
pkt 2. Lærer Petersen ansøger om rygningstræ til sin ladebygning. Det afslås.
18710900
Afskrift af ferieregulativ for Skelby-Gedesby pastorat for 1871 :
1. Løverdag Eftermiddag holdes ikke skole; den derved tabte undervisning erstattes den
pågældende klasse ved 1 times undervisning i de øvrige skoledage.
2. I såtiden, forår og efterår fritages på forlangende af___ ? børn over 10 år for skolegang
i 12 dage.
3. Aim. ferier: søndage
52 dage
høsten
24 dage
fasten
2 ”
julen
8 "
påske
4 ”
fridage efter ex. 2 ”
bededag
1 ”
markedsdage
2 ”
Kr. himmelf.d.
1 "
til fri disposition 12 ”
pinse
2 ”
ialt
110 dage.
Bliver altså tilbage 255 Skoledage.
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18720722
pkt 3. Gedesby skole nyt brønddæksel.
18731023
pkt 10. Lærer Petersen, Gedesby er blevet nægtet en pumpe til brønden ved skolen; nu søges om en vinde med
tilhørende reb. Bevilget.
18740312
pkt 14. Lærer Mørch (Skelby) har forlangt 2 eksemplarer af Chr. Hansens Regnebog efter den nye mønt, med
facitlister, som bevilgedes. Ligeledes vedtoges det at tilstå de øvrige skoler i kommunen nye regnebøger i anled
ning af den nye mønts (Kronen) indførelse.
18740922
pkt 7. Lærer Petersen ønsker 1 fag bygget til det lille hus, for at fa plads til en tærskemaskine. Han anslår en pris
af 28-30 Rdl. og vil deltage i udgiften.
18741023
pkt 17. Lærer Petersen fik tilskud på 10 Rdl. til udvidelse af udhus mod selv at opføre det.
18760203
pkt 14. Sognerådet har købt 16 favne skolebrænde i Frejlev til 26 kr. pr. favn. Det skal sejles over.
18760727
pkt 15. Hans Rysse har solgt gamle gulvbrædder fra Gedesby skole for 2 kr.
18780516
pkt 1. Provsten spørger om et stykke jord af Gedesby kirkegård, som læreren dersteds i lang tid har benyttet til
have, må henlægges under skoleloddens matr. nr. 1. Formanden havde samtykket og det billigedes.
18780725
pkt 6. Det vedtoges at yde lærer Petersen 25 kr. til anskaffelse af et ventilationsapparat.
18831122
pkt 1. Væggerløse ønsker delvis ophævelse af det bestående skolefællesskab, men Skelby-Gedesby er imod.
18840521
pkt 5. Lærer Petersen, Gedesby søger tilladelse til at give skolen fri i pinseugen, da han agter at rejse til Køben
havn.
pkt 13. I møde med Væggerløse Sogneråd og amtsrådet foreslog amtet, at Væggerløse sogn tager Bruserup fra
Staureby, imod at betale 3000 kr., og at Bøtøgården fremdeles skal høre til Gedesby skoledistrikt, imod at Væg
gerløse betaler 1/8 af Gedesbys skoleudgifter.
Da det ville blive et stort tab for kommunen, valgtes 3 medlemmer til at affatte en indstilling om sagen til amts
rådets formand, for om muligt at modvirke tab ved det fremtidige fællesskab for Bøtøgårdens vedkommende.
18840703
pkt 3. Ved amtrådsmødet den 28.5 vedtoges det tidligere forslag om, at Væggerløse tager Bruserup fra Staureby
skoledistrikt mod 3000 kr., mens Bøtø Fang fortsætter under Gedesby skoledistrikt mod at fa 1/8 af skoleudgif
terne dækket. Foreløbig for en 5-års periode.
Man går nu til Indenrigsmin. med klage.
18851008
pkt 2.Væggerløse kommune meddeler at Bruserups børn fra l.okt. tages fra Staureby skole, og at dette fælles
skab derved ophæves mod erstatning på 3000 kr., som er betalt.
pkt 11. Efter at det hidtidige fællesskab med Væggerløse nu er ophævet for Bruserups vedkommende, hvorimod
Bøtø Fang endnu hører til Gedesby skoledistrikt, hvilket nu snart vil medføre, at der skal bygges til Gedesby
skole og holdes en lærer til. Det vedtoges derfor, at forlange, at dette fællesskab ophæves næste år, og hvis Væg
gerløse nægter, da at indstille til amtets afgørelse.
18851029
pkt 9. Man udsætter beslutningen om ophævelse af skolefællesskab vedr. Bøtø Fang.
18860617
pkt 6. Gedesby skole har været lukket længe p.gr.a. lærerens sygdom. Hans søn P. Petersen vil skaffe en hjæl
pelærer.
18861030
pkt 11. Man opgav at fa mere refusion til skolevæsnet fra Væggerløse kommune.
18861220
pkt 16. Iflg. overslaget for 1887 er det vedtaget at opføre en ny skolebygning i Gedesby, samt indrette den gamle
skole til bolig for en lærerinde eller en andenlærer. Man ønsker kontakt med amtet, så arbejdet kan påbegyndes i
vinter.
18870113
pkt 3. Amtet pålægger Sognerådet at lukke skolerne fra 2. jan. p.gr.a en strubehoste epidemi.
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18870113
pkt 15. Der skal udarbejdes tegning og overslag til en ny skole i Gedesby. Den skal opføres af V/2 stens hul
grundmur af 31 alens længde og 15 alens bredde, indrettet til 2 klasseværelser med forstue og kontor i midten.
Røde sten og skifertag.
18870207
pkt 6. Provst Povlsen spørger om lærer Petersen var trængende til den hjælp, han søgte til at holde hjælpelærer.
Det mente man nok.
18870310
pkt 1. 8 tilbud på skolen i Gedesby. Man antog Laurits Jensens, der var billigst med 4400 kr. Men Sognerådet
ønskede nu huset 2 alen længere og indrettet med 2 værelser med bræddeskillerum i midten til beboelse for en
andenlærer.
Ligeledes bræddeskillerum i forstuen med knager og hylder. Ændringen koster 340 kr. mere.
Gulvet i forstuen beton i stedet for bræddegulv. Samlet tilbud 4740 kr.
18870512
pkt 8. Da der snarest ansættes en andenlærer ved Gedesby skole foreslås lønnen ansat således:
275 kr.
25 td byg efter kapiteltaxt beregnet til
Løn i penge
150 kr.
50 kr.
Skolepenge ca.
3 favne brænde ell. kul af samme værdi
75 kr.
fri bolig
50 kr.
600 kr.
lait
Eventuelt i denne lærers tid, for at forestå kirkesangen 20 kr.
18870606
pktl. Skoledirektionen ønsker lønnen til en andenlærer i Gedesby sat til mindst 600 kr. + fri bolig og brændsel
og skolepenge. Det vedtoges.
Direktionen har intet imod at andenlæreren forestår kirkesangen. Man da lærer Petersen i skrivelse af 24. maj har
meddelt, at han vil vedblive at fungere som kirkesanger, måtte man antage, at han ikke selv vidste, hvor dårligt
han sang, og det vedtoges derfor at fastholde den tidligere beslutning om andenlæreren som kirkesanger i den
nuværende førstelærers tid.
18870808
pkt 1.26 ansøgere til andenlærerembedet i Gedesby. Hans L. Lærkesen indstillet som nr.l.
18870910
pkt 1. Den nye skolebygning i Gedesby afleveres 1 md. for sent, derfor trak man Laurits Jensen, Nyk. for 150 kr.
Han fik 4670 kr.
pkt 12. Brønden ved Gedesby skole har ikke altid vand nok. Man vedtager at lægge l’/z" rør fra den nye skoles
tagrende til brønden !
18871103
pkt 5. Lærer Petersen tilbydes 5 kr. årl. for afkald på den nye skoles byggeplads, samt 54 kr. i år, fordi han ikke
kunne dyrke haven.
pkt 8. Det vedtages at lade opstille en bræddeforstue i den gamle skole, samt en fritstående trappe på 6 kvarters
højde.
18880126
pkt 2. Det antydes, at man kan blive nødt til at bygge skole ved havnen i Gedser.
18880216
pkt 8. Man mener at Væggerløse bør afholde 1/8 af udgifterne til den nye skole i Gedesby.
18880315
pkt 2. Gedesby skolelod bortforpagtes åbenbart (af læreren).
18881015
pkt 7. Lærer Petersen (der holder op) efterlader visse ting, som han ønsker erstattet.
18881106
pkt 4. Lærer R.T.N. Christiansen udnævnes til førstelærer og kirkesanger i Gedesby.
pkt 15. 2 lærere ønsker lamper (antagelig petroleums-) som i aftenskolen ville give bedre og billigere belysning.
Afslag.
18890321
pkt 13. Til Gedesby skole anskaffes 30 Schippereb, 3 - 4/2 alen, og 1 kredssvingpose (6-8 alen langt reb, i hvis
ene ende er fastgjort en læder- eller skindpose fyldt med sand; posens længde er ca 1\2 kvarter).
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18890716
pkt 10. Skoledirektionen vil henlægge pløjeferien om foråret til roetiden, men den foreslås henlagt til roetiden
med 6 dage hhv. forår og efterår for alle børn over 10 år.
18890822
pkt 5. Efter skoledirektionens skrivelser af 30.7 og 14.8, formente Sognerådet, at efterårsferien bibeholdes som
hidtil foreslået i 14 dage, samt ferie i juni 14 dage.
18900225
pkt 8. Lærer Christiansen, Gedesby søger om nyt tag over skolens sandhus. Bevilget.
18900509
pkt 3. Det vedtages at sætte ny overdel på Gedesby skoles andenlærerlejlighed.
18900915
pkt 6. Andenlærer J.Chr. Christiansen har sagt op til 1. okt d. år.
18900930
pkt 11. Lærer N. Christiansen, Gedesby anmoder om, at måtte lægge omtrent 1 fag af den gi. skolestue, dels til
sit kontor og dels til spisekamret. Ja! for egen bekostning.
pkt 12. Der bevilges en pumpe til brønden ved Gedesby skole.
18901030
pkt 1. 16 ansøgere til andenlærerembedet i Gedesby. Indstillet som nr.l, Anders Erik Hansen, Stubberup.
18920621
pkt 6. skole. Ved Gedesby (gi.) skole beklædes den vestre gavl med fyrrespåner og taget forlænges ud over gav
len. Læreren fik tilladelse til at flytte det vestre loftsværelse.
18940720
pkt 1. Ved Gedesby gi. skole skal lægges bræddegulv i køkkenet med 1 alen belægning af de gamle mursten om
kring komfuret.
18950912
pkt 10. Loftstrappen i Gedesby (gi.) skole flyttes ind i nuværende spisekammer.
18961220
pkt 2. Der var 20 ansøgere til andenlærerembedet i Gedesby. Kaldet blev Adolph Ludv. Brun Saunte.
18970708
pkt 3. Den 11.marts pkt 2 blev omtalt, at forhenværende andenlærer J. Petersen, Gedesby havde krævet løn for
en måned efter at han var rejst, og at han havde solgt 1 favn brænde, der var beregnet til tiden 1.11.96 til
31.10.97. Nu har man søgt fri proces mod ham hos Københavns overpræsident.
18971014
Lærer Christiansen, Gedesby skole var tilstede ved mødet og foreslog, at skolelodden sælges, mod at han far 390
kr årl.+ for afløsning af fouragen 108,48 kr. Det blev antaget, hvis Min. tillader. Det gjorde Min. 18980820.
18980210
pkt 12. skole. Det vedtoges, at lade Peder Alling i Skelby lave tegning og overslag til nyt udhus ved Gedesby
skole. Man beser Staureby skole for evt. at efterligne det.
18980331
pkt 1. Gedesby skolelod udbydes for 6500 kr.
pkt 8. Gedesby skolelod blev købt af Torvald Pedersen i Gedesby.
pkt 9. Det lille udhus ved Gedesby skole solgtes til Hans Rasmussen Smed i Gedesby for 75 kr.
pkt 10. Det vestre og større udhus solgtes til Karsten Ludvigsen for 185 kr. Han havde som kautionister Jens
Ludvigsens enke og Carl Petersen (købmand).
pkt 11. Det nye udhus og ændringen i førstelærerens beboelse laves af murer Jens Rasmussen, Skelby for 1485
kr. for alt.
18980609
pkt 15. Det vedtoges at lægge nyt gulv i lærer Christiansens dagligstue og sætte panel af glatte brædder op efter
vinduerne, samt en ny dør til forstuen.
18980811
pkt 6. Da byggeriet ved Gedesby skole vil koste ca. 1800 kr, søges amtet om tilladelse til at bruge 1500 kr. af
beløbet fra skoleloddens salg.
18981013
pkt 5. p.gr.a. Dronningens død er der lejet folk til at ringe med kirkeklokkerne i Gedesby til 3 kr. daglig, og i
Skelby til 2 kr. daglig.
18990413
pkt 4. Der er faldet dom i sagen mod fhv. andenlærer Petersen, Gedesby. Skolevæsenet vandt sagen om en del af
hans løn og erstatning for 1 favn brænde.
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pkt 6. Beboere i Skelby sogn anmoder om, at der bygges ligkapeller ved kirkerne begge steder.
18990505
pkt 7. Samtlige lærere søger om afløsning af højtidsofferet.
18990713
pkt 7. Man kunne ikke gå ind for præst og læreres forslag om afløsning af højtidsofferet.
18990914
pkt 2. Amtet spørger om brændselsydelserne til skolerne:
Skelby
6 favne bøgebr.
Staureby
6
Gedesby 1. Lærer
6 ”
Gedesby 2. lærer
3 "
"
og 15 td. kul.
Gedserodde
4 ”
”
den er foreslået nedlagt!
Pogeskolen
4 "
"
den er foreslået oprettet!
Gedser nye skole
6 "
19000123
Skoledirektionen meddeler, at den nye plan for skoler Gedser kan ventes approberet. Dvs. at pogeskolen nedlægges og der oprettes en ny hovedskole.
Når og hvis der kaldes en ny andenlærer i Gedesby, sk han spille orgel i kirken uden vederlag; men han far 20
kr. årl. for afsavn af have.
19000510
pkt 6. Arkitekt Glahn, Nyk. skal levere udkast til Gedser skole.
pkt 7. Andenlærer Saunte, Gedesby flytter, (antagelig til Maribo, hvor han nævnes at være lærer i 1908)
19000612
pkt 3. Skoledirektionen meddeler, at den nye andenlærer i Gedesby vil fa 50 kr. årl. for at spille orgel i kirken,
pkt 4. Glahns udkast til Gedser skole vedtoges med mindre ændringer.
pkt 17. Det vedtoges at købe byggeplads til Gedser skole på Niels Olsens lod ved Strandvejen. Distriktslægen
skal først se grunden.
19000622
pkt 1. Der var 5 ansøgere til andenlærerembedet i Gedesby, men kun 3 der kunne spille orgel. Man indstillede
Johannes Ditlev Dibbert og Chr.V. Jørgensen, som begge var ugifte.
pkt 3. Tegningen til skolen i Gedser forelagdes og blev vedtaget.
pkt 4. Niels Olsen har forlangt 300 kr. pr. skæppe land til byggeplads for skolen. Vedtaget.
pkt 5. Skoleplanen, der er modtaget med Min. approbation fremlagdes:
Forslag til undervisningsplan for Skelby - Gedesby kommunes skoler i henh. til lov af 24 marts 1899 paragraf
13, og Kirke- og undervisningsmin. cirkulære af 6. april 1900.
a. Undervisningen i klasserne forbliver som hidtil fælles for drenge og piger.
b. Hver klasse får mindst 18 timers undervisning om ugen i gennemsnit.
c. Det forslås, at den hidtilværende skolegangsorden bibeholdes, således at hver klasse undervises 3 hele dage
ugentlig gennem hele året.
d. De forskellige undervisningsfag foreslås således fordelte:
1ste trin, dvs. for Gedesby dobbeltskole 1st og 2den (de to yngste) klasse, for de øvrige skoler
1 ste (yngste) klasse.
Religion
3 timer
Dansk, skrivning
9 "
Regning
6/2"
Historie, geografi, anskuelsesuv.
4/2"
Sang
2/2 "
18 timer
2det og 3die trin , dvs. for Gedesby dobbeltskole
skoler 2den (ældste) klasse.
Religion
Dansk, skrivning
Regning
Historie, geografi, anskuelsesuv.
Sang

142

3die og 4de (de to ældste) klasse, for de øvrige

3 timer
8 "
3 "
3 ”
J__
18 timer
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Det samlede timetal bliver således halvårlig for hvert enkelt fag:
Religion
Dansk, skrivning
Regning
Historie, geografi, anskuelsesuv.
Sang
Ialt

123 timer
369 •i
123 w
82 K
41 h
738 timer

For hele året 1476 timer, fordelt på 41 uger: 36 timer ugl. (18 timer til hver klasse) fordelte på
246 skoledage: 6 timer daglig.
e. Lærernes alvorlige bestræbelser ville gå ud på, for hvert enkelt undervisningsfags vedkommende, så vidt mu
ligt at føre skolen frem til det mål, der er angivet i Kirke- og undervisningsmin.
Cirkulære af 6. april 1900.
Da der i henh. til lov af 24 marts 1899 skal undervises mindst 246 dage årlig, ville lærerne altså få højest 119
feriedage. Disse foreslås således fordelte:
60 dage
Søn- og helligdage
24 i»
Høstferie
6 h
Juleferie
2 h
Påskelørdag og 3die påskedag
1 h
Pindseferie
1 h
Kongens fødselsdag
1 h
Grundlovsdagen
1 •*
Fastelavnsmandag
1 h
Sommermarkedsdagen
16
Til lærernes særlige disposition
113 feriedage
Ialt

Men foruden de 16 ovennævnte dage til lærernes særlige disposition tillægges yderligere 6 dage til ialt 22 dage,
hvorved feriedagenes samlede antal bliver 119 dage.
Men disse 6 dage tænkes eventuelt anvendte til at supplere de 246 skoledage.
Det forslås endelig, at lærerne skulle være forpligtede til, for det medlem af skolekommissionen, som har spe
cielt tilsyn med vedkommende skole, at melde, når de vil benytte de til deres disposition stillede fridage.
Skelby - Gedesby skolekommission d. 25de maj 1900.
Fibiger, R. Povlsen, G. Sehausen.
Foranstående forslag til undervisningsplan for Skelby - Gedesby kommunes skoler tiltrædes herved af Sognerå
det med følgende bemærkning: Sognerådet går ud fra, at det ifølge skolelovens paragraf 2, sidste stykke er be
rettiget til at undlade at mulktere for forsømmelser begåede af børn over 10 år, og som anvendes til markarbejde,
dog ikke over 3 dage forår og 3 dage efterår, hvor omstændighederne taler derfor.
Skelby - Gedesby Sogneråd den 22. Juni 1900.
p.s.v.
J. Tønnesen Lolle.
19000906
pkt 1. Tilbud på bygning af skole i Gedser. Man antog det laveste på 13.980 kr. fra tømrermester C. Cshultz,
Nyk. og murermester H. Jacobsen, Væggeløse.
19001011
pkt 9. Den nye skole tages først i brug 1. maj; så man venter med at kalde en lærer til den tid.
19001115
pkt 2. Iflg. den nye skolelov bortfalder Kirkeby-lærernes pligt til kirkeklokkernes ringning, men skal udføres ved
Sognerådets foranstaltning. Man vil dog spørge de pågældende lærere om de vil fortsætte.
19001213
pkt 2. Amtsrådet tillader erhvervelse af en byggegrund på 5 skp. land af matr.nr. 7 af Gedesskov for 1500 kr.
19010401
pkt 8. Den nye skole afleveres 26.4 og indvies ved et måltid mad til deltagerne.
19010509
pkt 2. Fra lærerne i Gedesby et andragende om 50 historiske billeder og 50 naturhistoriske på farvetrykte tavler.
De fas for 10 kr. De købes til alle skoler.
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udensogns byer til nogen skole er henlagt, når der i det sogn i hvilket skolen er beliggende, har været så meget
hartkorn, som til enhver efter denne inddeling udfordredes; men hvad skolen i Væggerløse angår, som ikkun har
kunnet beholde lidet af sit sogns hartkorn, da er samme ved de forhen dertil lagte, men nu afgangne Hasselø og
Bøttø byers hartkorn, som består af 110 td. 5 skp. 2 fdk. 1 alb. så meget formindsket, foruden det, at en del af
dette sogns hartkorn har måttet henlægges til Staureby skole, formedelst at det af samme skoles forrige, men nu
til Staurebygaards hovedgårdstaxt fritagne hartkorn derfra er afgået, at Væggerløse skoles hartkorn størstedelen
er i Idestrup sogn, men dog af de ved Væggerløse nærmest beliggende byer dertil tagen.
Nykøbing d. 14. nov. 1768
Oertz J. B. Monradt J. Wederkinch.
Og bliver altså efter denne repartition til hver skole henlagt 265 td. 7 skp. 1 fdk. hartkorn, som tilkommer at ud
rede den skole løn, fourage og ildebrændsel, som hidtil har været skolerne tillagt; til hvilken ende denne forret
ning og repartition bliver at bekendtgøre vedkommende største lodsejer i det til enhver skole henlagte hartkorn.
Og såiedes formener vi allerunderdanigst, at have opfyldt den os ved forbemeldte allemådigste rescript pålagte
Pligt.
Nykøbing d. 14. nov. 1768
Oertz J. B. Monradt J. Wederkinch.
1 1808 trækker det op til at Skelby skal have sin egen skole, og derfor fremkommer:
Amtsdirektionens forslag til en ny inddeling af skoledistrikterne af 10/10 1808:
Gedesby, dette skoledistrikt har hidtil været:
1.
Gedesby bys 28 gårde og 52 huse med hartkorn
2.
Præstebonden sammesteds
3.
af Skelby by 4‘/2 gård og 11 huse med hartkorn
Tilsammen ufrit hartkorn
265 » 7
3
Børn: 72.

II

1

II

Fragår til Skelby nye skole:
1.
2 gårde af Gedesby, nr. 1 og nr. 8 med hartkorn
2.
af Skelby, 4*/2 gård og 11 huse med hartkorn

15 ” 3
44 " 3

3
2

2 ”

Hvad der bør lægges til fra Staureby skole:
af Skelby, 2 på Gedesby skov udflyttede gårde, nr. 3 og nr. 17
samt 4 huse med hartkorn

21 " 7

3

2 ”

ti

Gedesby skoledistrikt bliver altså:
1.
af Gedesby, 26 gårde og 52 huse med hartkorn
201 " 2 " 1
1 ”
og præstebondens sammesteds
4 ” 6 ” 0
0 ”
2.
af Skelby, 2 udflyttere nr. 3 og nr. 17, samt 4 huse med hartkorn 21 ” 7 ” 3
2 ”
Tilsammen ufrit hartkorn
228 td. 0 skp. 1 fdk. 0 alb.
Børn: 60.
Nedgangen i børnetal viser, at børnene virkelig fulgte skoledistriktet, dvs. at nogle børn fra Skelby hidtil havde
måttet gå til Gedesby Skole, selv om der kun var halvt så lang til Staureby skole.
1808/09 anføres i en oversigt ved Skelby: dette distrikt bliver for lidet til selv at underholde sin skolelærer, og
opføre nye skolebygninger m.v. Men da denne skole skal oprettes ved degneembedets vacance (ledighed), vil
degneboligen med tålelig omkostning blive at indrette til skolehus, og degneembedets indkomst for størstedelen
henlægges til denne skoles lærer, der rimeligt også bliver kirkesanger. Indtil dette kan blive bragt i udførelse, må
skolebørnene vedblive at søge Gedesby og Staureby skoler.
4. maj 1809: ingen ny skole i Skelby endnu.

30. juni 1811 : Skelby nye interim anlagte skole. Formodentlig den omtalte degnebolig.
Gedserodde skole.
I Gedesby skolekommissions protokol, der starter i 1803, læses utallige gange om skoleforsømmelserne af ud
flytterbørnene på Odden. Man er som regel meget overbærende med dem for de har en meget lang og farlig sko
levej. Vejene var elendige og om snerydning var der ikke tale. Forældrene fandt det farligt for børnene, at der
ikke undervejs var nogen steder de kunne ty hen, hvis vejret blev helt galt.
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1lc+3lc+92
12a
13b
13a
14a+39a
15a
I6b+4O+81
84a
167+60
17a
17b
18a
19a
19b
20a
20c+94
21a
22a
23a
23b+35a
23c
24a
25a
26a+94b
27a
27b+29a
28ab
28cd
30a
3la+47a
32a
33a
36a
37a
43a+174a
44a
45a
46a+83+85
48a
49a
50a
51a
52a
53a
54a
58a
59a
61a
62a
63a
69a
66a
67a
68a
69a
70a
71a
72a

P. Jørgensen Stiver
Jens Skou
Hans Christian Hansen
Lars Være
Mikkel Alling
Peder Skomager
Jørgen Olsen___ ?
Hans Larsen Schou
Peder Bødker
Jens Larsen Bolt
Peder Bolt
Thyge Rasmussen
Hans Olsen
Lars Stikke
Hans Koble
Carsten Hansen Tysk
Chr. Ladehoff
Ole Krøll
Hans Adrian
Peder Suder
Hendrik Nielsen
Hans Allings enke
Jørgen Rysse
Peder Koch
___ ? Stær
Jørgen Skomager
Anders Lollike
Mads Suder
Mads Skipper
Niels Rasmussen Buch
Peder Stær
Peder Bonde
Lars Jacobsen
Jens Bertelsen
Hans Nielsen
Lars Boesen
Niels Steffensen
Ole Larsen
Hans Hansen Lander
Hans Graae
Rasmus Olsen Stiver
Jørgen Christensens enke
Claus Andersen
Ole Jensen
Hans Knudsen
Peder Hansen Smed
Hans Jørgensen Smed
Ole Simonsen Børsen
Hans Bertelsen Skræder
Jørgen Knude
Jens Krøll
Ole Buch
Jens Stange
Jørgen Olsen Hiorth
Peder Buch
Jacob Nielsen
Jeppe Pedersen
Hans Knude
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0-5-0-0
6-7-0-0
0-1-0-0
6-6-0-0
7-4-0-0
7-4-0-0
0-2-0-0
0-1-0-0
4-6-0-0
2-0-0-0
6-5-0-0
5-1-0-0
1-7-0-0
3-3-0-0
0-2-0-0
6-5-0-0
6-0-0-0
6-2-0-0
2-1-0-0
0-2-0-0
7-1-0-0
7-2-0-0
7-4-0-0
7-5-0-0
3-7-0-0
4-0-0-0
4-0-0-0
3-3-0-0
1-0-0-0
1-6-0-0
4-0-0-0
2-1-0-0
2-0-0-0
0-4-0-0
0-2-0-0
0-1-0-0
0-1-0-0
0-6-0-0
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valter Øllgaard på Gedsergaard, der, mht. hr. justitsråd Friis' ved fattigcommissionens møde 12.6.1827 gjorte til
bud om levering af materialer til Skelby fattighus, måtte forsåvidt disse attråedes at leveres i indeværende som
mer, forbeholde sig derom i denne henseende nærmere at meddeles hr. justitsråd Friis' bestemmelse.
18301005 s. 94
pkt 4.mht. sidste møde 7. juli, hvor skete bestemmelse angående fattighusenes istandsættelse for fattigkassens
regning, da var allerede en del materialer anskaffet, men da præsten for tiden ved døden er afgået, sic!, og ud
sigterne til det kommende år p.gr.a. den mislige høst, ere for mange af contr i buenterne heel maadelige, fandt
fattigkommissionens medlemmer det rigtigst at udsætte samme indtil videre.
18310929 s. 101 (årstallet er ikke anført i protokollen)
Fattighuset (antagelig Skelbys) har modtaget den fornødne istandsættelse og indretning, således som tidligere i
protocollen ere vedtaget; nemlig for 4 fattiglemmer.

Fra 1842 indgik fattigkommunen i Sogneforstanderskabet, og de flg. eksempler er refereret fra dets protokol.
18420107
Holdt Sogneforstanderskabet for Skelbye og Giedesbye Sogn, det første Møde i Skelbye, og efter at Justitsraad
Friis til Gedsergaard, paa lovbefalet Maade var valgt som Formand, for det indeværende Aar, blev forhandlet
som følger.Fremlagt fra Pastor Billeschou en Udsigt over Fattigvæsnets Tilstand ved indeværende Aars Begyndelse,
samt Opgørelse over hvad der omtrentlig vil udfordres til de Fattiges Forsørgelse i indeværende Aar, der ud
gør 27 Tdr. Rug - 53 Tdr. Byg - 10 Tdr. Ærter - 11 Tdr. 4 Skp. Malt - 192 Rdl. i Penge, hvormed Forstander
skabet fandt intet at erindre, og vil Forslag til Ligning af foranførte Udgivter blive at fremlægge og afgiøre
ved næste Forstanderskabs Møde.
2. aug. 1842 taxeres og tegnes brandforsikring på 180 rdl. for et af sognet opført nyt hus i Gedesby, der er be
stemt til fattighus. Det består af 6 fag, 10 alen bredt, opført af ege-under- og fyr-overtømmer, murede vægge
med stråtag, og indrettet til beboelse med loft over alt, med 4 køkkener og et værksted, fornødne vinduer og
døre.
Ligning
over bidrag til fattigvæsnet i Skielbye og Giedesby Sogne, for året 1844 sker ud fra hartkomets størrelse.
Gedesby:
matr.nr.:
hartkoi
navne:
stilling:
Hans Pedersen
skomager
Rasmus Pedersen
skræder
Rasmus Poulsen
Peder Nielsen
Peder Jørgensen
2a+34c
4-5-0-0
Ole Krighaar
3a
2-2-0-0
Linderstrøm
fyrinspek.
4a
6-2-0-0
Rasmus Simonsen
0-2-0-0
4b
Lars Hansen
4c
0-1-0-0
Jørgen Olsen Skipper
5a
7-0-0-0
Mads Krøl
7-0-0-0
6a
Anders Rase
7-0-0-0
7a
Jørgen Stiver
7b
Peder Hansen Lander
0-4-0-0
0-2-0-0
7c
Korff
skolelærer
7-1-0-0
8a
Hans Hollænder
0-2-0-0
8b
Hans Olsen Hiorth
6-1-0-0
9a
Peder Lærke
16a+?
7-0-0-0
Jørgen Lassen
0-2-0-0
9c+40?
Lars Boesen
9d+31+91
0-5-0-0
Jørgen Stiver
10a
4-4-0-0
Mikkel Rase
10b
1-2-0-0
Jens Smed
?
0-2-0-0
Jørgen Rask
husmand
20b
3-3-0-0
Jens Brandt
Rasmus Hansen Møller
10e+l8b+65
0-1-0-0
3-6-0-0
Niels Skinder
11a
38a
4-3-0-0
Jacob Møllers enke
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3.1 klasse

3.2 klasse

nr.

1
2
3n
4
5
6
7
8

nr. 1
2

Birthe Hanses
Hanne Kylling
Rasmus Møller
Ole Lindse
Maren Smeds
Ane Skræders
Kirsten Skinders
Maren Th ises

Gjedesby

Ole Rase
hans kone

Schelby

Schelbye

dvs. 12 fra Gedesby og 14 fra Skelby.
Af kasseregnskabet for 1817 ses, at pengeindtægterne består dels af:
a. frivillige og dels af pålignede beløb.
b. blok og tavlepenge (hvoraf årl. betales et beløb til Helsingør hospital!).
bl. indsamling ved bryllupper.
c. afgift ved jordkøb.
d. auktion over afdøde fattiges efterladenskaber.
e. godvillig mulkt, samt mange der åbenbart ikke er frivillige. Beløbene er på fra 2 til 25 rdl. Måske det er
for kirkelige forsømmelser.

Forsørgelses-Planen 1821 for Skælbye og Gjedesbye sognedistrikts Fattigvæsen:
"Af Distriktets 62 Gaarde bidrage Staurebye, Skælbye og Gjeddesbye, som ere 56 Contribuenter hver:
I/2 skp.Rug, 3 1/4 skp.Byg, 1 skp.Ærter, 1 skp.Malt, 5 pund Flæsk.
Fiskebæks 6 Contribuenter yde hver: 1 skp.Rug, 2 skp.Byg, 1 skp.Ærter, !/2 skp. Malt, 4 pund Flæsk".

I regnskabet for 1823 nævnes for første gang, en reparation på Fattighuset i Gedesby, for 56
skilling.
s.66
Væggerløse Fattighus nævnes 8.3.1824 i skrivelse fra Vgl. Fattigkommune.
s.68
I budgetforslag for 1825 nævnes distriktets gårdmænd:
7 i Staureby, 18 i Skelby, 28 i Gedesby, 6 i Fiskebæk, 2 fra Staureby udflyttet på Gieddeskou, 1
præstens mensalgård.
Møllerne i Skelby og Gedesby betaler hver 3 skp. rug.
1824. Ny reparation på Gedesby Fattighus for 16 skilling.
18260626 s.74
Fattigforstandeme for Gieddesby Sogn anmældte, at der på Fattighuset i Gedesby var foretaget en betydelig re
paration, da hele spærværket havde været nedtaget og omsat og en del nye lægter oplagte, ligesom og, at huset er
bleven forsynet med nyt tag, men at sognet selv havde foretaget og bekostet denne reparation uden nogen byrde
eller udgift for distriktets fattigvæsen; hvorimod Gedesby sogns beboere, som selv har anskaffet og vedligeholdt
fattighuset, påstod at de, såfremt Skælby sogn i tiden måtte anskaffe fattighuus, måtte med føie forvente sig frita
gen for andel i denne bekostning, men at dette ligeledes måtte blive en sag for Skelby sogn allene, det egentlige
distrikts fattigvæsen uvedkommende.
18261218 s.75
Nye fattigforstandere: Peder Friis i Skelby, Knud Væge i Staureby, Hans Brandt og Hans Hollænder i Gedesby.
18300707 s.93
pkt 4. Da fattigkommunen er i besiddelse af tvende fattighuse, et i Skelby og et i Gedesby; der blot beboes af en
enkelt familie, men uden stor bekostning kunne indrettes således at flere familier, som dertil tildels allerede have
meldt sig, kunne forskaffes fri bolig, uden videre byrde for distriktet, så blev af commissionens samtlige Lemmer
vedtaget, at begge fornævnte fattighuse endnu i denne sommer skulle indrettes og istandsættes, overensstem
mende med det tilsigtede øiemed, og aldeles på den måde som fattigvæsnets patron nærmere måtte bestemme og
anordne; hvorved alene bemærkes, at hr. justitsråd Friis til Gedsergaard, hvad fattighuset i Skelby angår, under
12.7.1827, af særdeles godhed har tilbudt sig, at levere (til) bemældte fattighus's istandsættelse, alle fornødne
materialer, imod at det udfordrede arbejde udredes af distriktets beboere, samt at han derfor erholder årlig 5
rbd.sedler i leie og desuden fortrinsret for fattige af Staureby og Fiskebæk Byer, til at nyde huusly i fattighuset
fremfor andre fattige. Hvad fattighuset i Gedesby angår, da bliver samtlige udgifter, både med hensyn til mate
rialer og arbejdsløn, at udrede af Gedesby fattigdistrikt. På største lodsejerjustitsråd Friis' vegne var mødt fors.65
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18770322
pkt 25. Lærer Kobbemagle har holdt aftenskole og ønsker lys og varme refunderet.
18771221
pkt 7. Kobbemagle holder aftenskole tirs- og løverdag fra kl. 6.30.
18780401
pkt 2. Lærer Kobbemagle far 66 øre pr. aftenskoledag til lys og brændsel.
18790102
Provst Koch meddeler at lærer Kobbemagle, Gedserodde skole er befordret til lærer ved Aarshøj skole på Sjæl
land.
pkt 5. Det fremgår at præparand Villiam Olsen og Kobbernagles hustru skal klare vakancen for samme betaling
som Kobbernagle fik.
18790306
pkt 2. Til embedet ved Gedserodde skole er indstillet som nr. I Hans Chr. Andersen fra Højbygaard Suk
kerfabriks skole (Holeby).
18791030
pkt 3. Lærer Andersen, Gedserodde anmelder, at han vil holde aftenskole for den konfirmerede ungdom.
18801220
pkt 6. Lærer Andersen holder aftenskole hver ons- og lørdag fra 6/2 - 10.
18810512
pkt 6. Lærer Andersen holdt aftenskole i 28 aftener; han far godtgjort lys og varme med 20 kr.
18830619
pkt 1. Provsten melder om 9 ansøgere til Gedserodde skole.
18840922
pkt 5. Der er for lidt plads til børnene i Gedserodde skole, så man vil bygge 6 fag til den vestre ende, og lade
nuværende skolestue indgå i lærerens bolig næste år.
18841106
pkt 5. Skoledirektionen tillader tilbygning til Gedserodde skole.
pkt 6. Lærer Jørgensen har lavet forslag til skolens indretning.
18850122
pkt 10. Det foreslås nu at udvide Gedserodde skole med 8 fag.
18850305
pkt 14. Tilbygningen til Gedserodde skole skal udføres af tømrer Hans Jensen Vantore for 2150 kr.
18851208
pkt 3. Lærer Jørgensen, Gedserodde skole er kaldet til Lunde skole 1.1.1886 og lærer Laursen, Særslev pr. Jyde
rup skal have vakancen.
18860121
pkt 12. Der var 24 ansøgere til Gedserodde skole. Lærer Laursen blev indstillet som nr. 1, og senere kaldet.
18860422
pkt 1. Lærer Laursen søger tilladelse til at give skolen fri fra 19 - 25 maj, da han vil rejse til Sjæll. for at gifte sig.
Fik lov!
18861201
pkt 8. Flere beboere på Gjedser anmoder om en skolegangsti fra Gedser havn til Gedserodde skole.
18861220
pkt 17. Man fandt ikke anledning til at lave skolesti fra Gedser.
18890321
pkt 18. Skoledirektionen mener, at man skal tænke på at øge lærerkræfterne ved Gedser(odde) skole.
18890328
pkt 5. De 3 indkøbte violiner til skolerne fordeltes ved lodtrækning således: nr.l à 25 kr. til Skelby, nr.2 à 20 kr.
til Gedserodde, og nr. 3 à 15 kr. til Gedesby skole.
19010214
pkt 1. Efter skrivelse fra skoledirektionen vedtoges, at andrage om, at lærer Laursen ved Gedserodde skole må
blive forflyttet til Gedser nye skole.
19020109
pkt 5. Den nye lærer ved Gedserodde skole hedder Poulsen.
Pogeskolerne.
1 købstæderne har man kendt til private pogeskoler helt fra 16-1700-tallet, men med en lov af 8. 3. 1856 blev de
anerkendt for børn op til 9-års alderen, dog uden at udgøre noget fast led i skolevæsenet. De fleste afløstes af
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kommunens økonomiske stilling.
den uheldige beliggenhed, der vanskeliggør skolegangen.
børnenes fremgang i kundskab, hvorom ingen visitator har klaget.
endelig er forsømmelserne for børnene på Gedserodde ikke så talrige, som af de bøm i byen, el
ler f.x. skolen i Staureby.
Formanden og patron Friis sørger for en indstilling til Min.
18681118
pkt l. Ved skrivelse fra skoledirektionen af 13. nov. er det iflg Min. Skrivelse af 9. f.m. pålagt kommunen at
oprette en skole på Gedserodde. I den anledning blev der vedtaget flg. forslag efter skoledirektionens skrivelse af
25. aug. d.a.:
1. Skolens beliggenhed. Med hensyn hertil var meningerne delte. Der fremkom 2 forslag, om
hvilken man ikke bestemt ville påvise, hvilken plads der skulle tages. Den ene var på det sydve
stre hjørne af den gamle fyrmesterlod (matr.nr. 3a), og den anden i det sydvestre hjørne af Frisenfeldt mark ved stranden. Man ønskede at skoledirektionen vilde vælge imellem disse pladser.
Pladsens størrelse foreslås til 2 Skp. land.
2. Embedet reguleres til en ugift lærer med fribolig og have, samt 4 td. rug, 10 td. byg efter kapiteltaxt og 100 Rdl i penge. Endvidere 3 favne brænde, offer og aksidentser af distriktet, anslået
til 15 Rdl. Småredsel anslås til 10 Rdl., samt skolepenge til omtrent 8 Rdl.
3. Distriktet foreslås begrænset af Strandvejen og den krogede Allé, dog at Engbergs gård (matr.nr.
22a, Søvang) ved den østre side af ovennævnte vej henlægges dertil I dette distrikt er der hart
korn: 79 td. 5skp. 2 fdk. 2’/2 album, dog vil der blive en lille forandring efter den plads, som vil
blive valgt.
18681203
pkt 1. Ved det i går afholdte møde med provsten for at vælge en plads til at bygge en skole på i Gedesby sogns
sydlige del, blev det vedtaget, at skolen bliver at opføre på Tesdorpfs mark ved Frisenfeldt, på den jord som har
tilhørt Jens Bertelsen vesten for Jens Bertelsens enkes aftægtshus. Pladsens størrelse bestemtes til 2!6 skp. land,
hvorom der bliver at underhandle med Tesdorpf. Det vedtoges at lønnen bliver som bestemt i forrige møde.
Skoledistriktet ligeledes.
18681219
pkt 9. Tesdorpf vil sælge skolejord på Odden for 100 Rdl pr. skp. land,og bruge pengene i skolevæsnets in
teresse, men man vil hellere købe efter taxation.
pkt 10. Tegning til Gedserodde skole forelagt råd og skolekommission. Vedtaget med flg. forandringer: I lære
rens værelse sættes kun 1 kakkelovn. Brændehus og latriner vil blive ændret lidt, så der bliver plads til staldrum.
18690114
pkt 8. Tegningen til Gedserodde skole er approberet af skoledirektionen. Overslaget regner med en pris af 1500
Rdl. Bygges i løbet af forsommeren 1869.
18690628
pkt 1. Vejen fra Krogede vej til den nye skole optages på vejregulativet.
pkt 6. Tesdorpf fik tilladelse til udstykning af matr.nr. 37 i Gedesby, hvoraf 2/2 skp.land skal bruges til den nye
skole på Odden.
pkt 9. Formanden lover provst Kok, at den nye skole kan tages i brug 1. okt.
pkt 14. Ved skrivelse af 9. dennes har lærer Petersen forlangt prop. Engberg ansat til offer i overensstemmelse
med placat af 9.6.1847, således at han kan komme til at betale for de sidste 5 højtider. Efter at have talt om
gårdmændenes offer, vedtoges at ansætte Engberg til at svare ved hver højtid 1 Rdl. til lærer Petersen, navnlig
for de sidste 5 højtider. For fremtiden tilfalder offeret den nye lærer ved Gedserodde skole, hvortil Engberg er
henlagt.
18691007
pkt 10. Skrivelse fra provsten af 24. sept, hvormed fulgte lærer Kobbemagles kaldsbrev til Gedserodde skole.
18700823
pkt 9. Lærer Kobbernagle, Gedserodde skole skal indkaldes til militærtjeneste.
18740827
pkt 3. Lars Kobbemagle har søgt hjælp til kursus i husflid i Kbh. Han far 25 - 30 Rdl.
18760727
pkt 12. Lærer Kobbemagle beder om anbefaling, da han vil søge andet kald.
18761220
pkt 9. Lærer Kobbemagle far et personligt tillæg på 200 kr. årl. "så han kan leve med sin familie uden næ
ringssorg".
1.
2.
3
4.
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Efterhånden som flere og flere udflyttede deres gårde, tænkte man mere og mere på at skaffe en nærmere under
visningsmulighed.
De følgende referater fra kommunens protokoller viser den langsomme udvikling.
18570108
pkt 7. Capellan Wøldike androg på, at børnene af yngste klasse i Gedesby skole yderst fra Odden måtte om vin
teren fritages for skolegang, forsåvidt de uden byrde for kommunen kunde skaffes undervisning nærmere, men
man fandt ingen særlig anledning til at billige andragendet, navnlig med hensyn til den påtænkte lærers agtelse i
menigheden.
18581021
pkt 2. Dernæst fremlagdes forslag fra biskop Bindesbøll, som går ud på, at anbringe en capellan for Gedesby
sogn, der tager bolig på fyrboligen, hvilke er skænket af hr. Tesdorpf i det øjemed; der skal tillige indrettes skole
i bemeldte bolig for de beboeres børn, som bor der på Odden, under ledelse af capelianen, men tillige ansættes
en hjælpelærer, hvortil communen skal udrede 100 Rbd. og 6 favne brænde om året, samt istandsætte skoletoilet.
Der besluttedes at nedsætte et udvalg af 5 medlemmer til at prøve forslaget og give deres indstilling til Forstan
derskabet, som da træder sammen for at afgive den endelige afgørelse; til udvalget valgtes: Peder Friis, Poul
Smed, Niels Danielsen, Lars Rasmussen og Jørgen Olsen.
18581110
pkt 3. Det udvalg, der i forrige møde blev nedsat for at prøve biskop Bindesbølls forslag, frem lagde et udkast til
svar som antoges med 10 stemmer imod 1, pastor Wøldikes (svaret må have været negativt, for nu går 8 år).
18661101
pkt 9. Fornyet ønske om biskole i fyrmesterboligen fra Flint, Horn og Tesdorpf, men det afslås.
18680518
pkt 2. Fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet er der gennem Skoledirektionen tilsendt rådet en
ansøgning fra fyrmester Flint, om at fa en skole oprettet på Gedserodde. Skoledirektionen anmoder under 9de
dennes rådet om at afgive erklæring, samt give nøjagtig oplysning om børnetallet i Gedesby skole og vejlængden
til samme, og desuden hvormange skolepligtige børn der har over 1/4 mil og hvormange der har over 1/2 mil til
skolen, (afsendt d. 25. maj).
1 denne sag vedtog rådet at afgive følgende erklæring:
Idet man i det væsentligste henholde sig til den af rådet under 8de maj f.A. afgivne erklæring, at planen om en
skole på Gjedesskov aldrig vilde blive understøttet af rådet, såmeget mindre som de fleste beboere på Odden ved
et møde som i denne anledning blev afholdt igår den 17de dennes i Gedesby eenstemmig erklærede sig imod at
der blev opført en skole på hvilket som helst sted på Odden.
Fyrmester Flints forslag at skolen skulde lægges 3/8 mil ffa fyret er omtrent ligeså uhensigtsmæssig, som det af
ham i forening med Tesdorpf og Horn f.a. til Sognerådet stillede andragende om en skole på fyrboligen; thi om
det endogså ser ud som om en skole i nærhed af den såkaldte Strandvej kunde være godt beliggende for Gedseroddes beboeres børn, så er dette dog på grund af egnens beskaffenhed langtfra tilfældet.
Når børnene skulde søge den projekterede skole ad de nuværende veje, så vilde en stor del fa omtrent 1/2 mil til
skolen, og skulle der til hvert hus eller gård anlægges en gangsti til skolen, så vilde det dog blive vanskeligt at
holde disse fremkommelige om vinteren.
Desuden må det i særdeleshed tages i betragtning, at det især om vinteren når uvejr indtræffer, vilde være for
bundet med fare at sende børnene til en skole, som lå så isoleret og så langt fra andre beboere, at de intet til
flugtssted kunde fa når skoletiden var forbi, således som det er tilfældet i byen. I Gedesby skole er der for øje
blikket 73 børn, deraf er der 15 som har over 1/2 mil og 2 over 1/4 mil til skolen.
Til at affatte en erklæring til Flints ansøgning og undersøge sagen så nøjagtig som mulig for at oplyse Ministeriet
om det uhensigtsmæssige i at anlægge en skole på Odden, valgtes et udvalg af rådet, bestående af Lars Rasmus
sen, P. Friis og Formanden.
18680702
pkt la. I anledning af den i mødet d. 18. maj pkt 2 afgivne erklæring til fyrmester Flints andragende til Min. har
skoledirektionen ved skrivelse af 2. juni forlangt yderligere oplysninger om hvormange børn, der har over 1/2
mil, hvormange der har mellem 1/2 og 3/8, og imellem 3/8 og 1/4 mil til skolen.
Efter nærmere oplysninger indhentet i Gedesby, er under 8. juni meddelt, at 11 børn har over 1/2 mil, 4 mellem
1/2 og 3/8, og 2 imellem 3/8 og 1/4 mil til skolen i byen.
18680907
pkt 4. Skoledirektionen anmoder 25. aug. råd og skolekommission om at indstille et forslag om en skoles opret
telse på Gedserodde, navnlig hvad pladsen angår, samt lærerens løn og det distrikt, som skulle henlægges dertil.
Man var enige om, at der måtte tages endnu et skridt for at afværge en skole på Odden, ved en direkte henven
delse til Ministeriet med flg. argumenter:
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P. Skippers enke og søn
Hans Koch
Lars Hansen Knudsen
Hans Hansen Stoffer
Hans Haar
Christen Buch
Niels Pedersen Bolt
Rasmus Pedersen Krøl
Giedesby Fællesskab

73a
74a
75a
76a
77?
80a
87a
95b
96a

0-3-0-0
20-2-0-0

Følgende er sandsynligvis beboere på Gedesskov:
forvalter
H. Wunschmann, Fr.feldt
15ab
21-4-0-0
Hans Christian
0-4-0-0
Jacob Hansen
0-2-0-0
Christian Mogensen
0-7-0-0
Peder Rase
3a
3-6-0-0
Poul Rasmussen
3b
1-7-0-0
Peder Carstensen
3c
2-1-0-0
Niels Drejer
3d+12a
1-6-0-0
' 2-0-0-0
Lars Lindse
4a
Rasmus Østen
5a
1-2-0-0
Jørgen Carstensen
5b
1-1-0-0
Lars Michelsen
6a+9a
1-6-0-0
7d
Jacob Møllers enke
9
Jens Børsen
0-4-0-0
Rasmus Hansen Stikke
10a
0-3-0-0
Ole Larsen
0-3-0-0
11a
0-3-0-0
Poul Madsen
13a
Peder Steensen
smed
Rasmus Olsen
Jørgen Smed
Peder Madsen
Jens Østen
hvilket fordelt giver for hver af de 28 gårde:
diverse naturalier og penge.
For den 29. gård (Annexgaarden) udreder Ole Hansen, Jens Østen og Jens Bolt en gårds bidrag, først med 3/5
Deel, og 2/5 hvoraf sidste udgår.
Hans Pedersen Lander, skrædder Jens Olsen, Rasmus Nielsen, Peder Vogter og skrædder Jens Koch, betaler
hver 12 Ski. lignet på formue og lejlighed.

18470521
pkt A. Fattigvæsnet angående: Det bestemmes, at et extramøde skal holdes, for at uddele godtkøbskorn. Møde
den 31 maj kl 5 eftermiddag.
Med hensyn til at nogle fattige havde søgt Væggerløse sogn og betiet, vedtoges i almindelighed, at de alvorligen
skulde advares om at afholde sig fra sådant.
At godtkøbskorn kan fas, bekendtgøres ved første kirkestævne.
18500625
pkt 2. Sagen angående opførelsen af et nyt fattighus var under forhandling. Man besluttede med 8 stemmer mod
2, at man skulle opføre et fattighus i Skelby, fælles for begge kommuner, og at dette hus skulle opføres på en til
Henrik Nielsens gård hørende plads, som var at erholde tilkøbt for 200 Rbd, hvorefter det gamle fattighus i Skel
by med pladsen bortsælges ved auktion. Hvilken sidste beslutning blev enstemmigt vedtaget.
Samtidig med, at herom gøres indstilling til Ministeriet, besluttedes, at indsende tegning og overslag såvel over
et grundmuret, som et bindingsværks hus på 15 fag, hvilke overslag og tegninger imidlertid først forelægges
Sogneforstanderskabet, og derefter, såfremt dette ikke bliver enigt om hvilket af disse, der skal foretrækkes, da at
overlade Ministeriet valget.
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18500830
pkt 5. Sagen om fattighusets opførelse var under forhandling efter det fremlagte overslag og tegning, men da
formanden ikke havde medbragt overslag til en bindingsværks bygning, udsattes forhandlingerne over samme til
den 12. september.
18500912
Formanden fremlagde overslag over et bindingsværks fattighus, hvorefter det viste sig, at forskellen mellem
grundmur og bindingsværk næppe udgjorde 100 Rbd., og man besluttede at give indstilling til Ministeriet om at
vælge.
18501213
pkt 9. Formanden gjorde Forstanderskabet bekendt med et fra Indenrigsmin., angående fattighusets opførelse,
indløbet svar af 9. okt. hvori samme sag gøres til ny behandling, for at tage beslutning om, hvorvidt huset skal
opføres af bindingsværk eller grundmures. Man besluttede nu enstemmigt at opføre et grundmuret fattighus i
Skelby, såfremt Min. ville bifalde at lånet optages til afbetaling i 26 år (12-1300 Rbd.).
Hvad det gamle hus med plads angår, formener man at kunne udbringe samme til henimod 80 Rbd.
18510225
pkt 7. Formanden fremlagde Min.'s resolution, hvorefter Min. approberer den tidligere indstilling om opførelsen
af fattighuset i Skelby, fælles for begge sogne. Efter at denne resolution var oplæst, fremkom sogneforstanderne
fra Gedesby med den bemærkning, at det var dem bekendt, at opførelsen af fælles fattighuset i Skelby, var dette
sogns beboere meget imod, og at de derfor var af den mening, at man burde indgive et fornyet andragende til
Min. om at der vedblev at være et fattighus i hvert sogn. Efter at denne sag havde været genstand for diskussion,
besluttede man, forinden videre foretages, at indhente Gedesby fattighus' ejeres mening, om de ville overlade
kommunen samme til ejendom.
18510302
pkt 4. Ifølge den i sidste møde tagne beslutning angående et nyt fattighus’ opførelse i Skelby og købet af det
tidligere som fattighus i Gedesby benyttede hus for kommunens regning, var indløbet en skrivelse, hvor ejerne
tilbød at overlade kommunen huset til den pris hvortil huset taxeres. Efter at have modtaget denne skrivelse
forsøgte Forstanderskabet at komme i besiddelse af en byggeplads, da den hvorom der tidligere var tale, nu var
afhændet. Efter at det var sat under afstemning, hvor man nu skulle fa en byggeplads fra, blev der ved stemme
flerhed vedtaget, at man skulle søge denne tilvejebragt ved expropriation, såfremt man ikke kunde få den over
ladt af Poul Bertelsens parcel uden expr., og at byggepladsen skulle have en størrelse af 2 skp. land geometrisk
mål; hvad bygningen angår, antoges det for vigtigt, at formanden fremlagde et overslag og tegning over et hus til
8 familier, samt at sammenkalde et extra møde, såsnart tegningen var skaffet til veje. Det overlodes formanden at
indhente Fru Friis's samtykke til at afhænde det gamle fattighus (må være Skelbys). Man lod derefter Poul Ras
mussen hente for at accordere med ham om jorden, og da han afslørede, at han ikke ville afstå samme, måtte man
skride til, at lade sig samme expropriere. Formanden bemyndigedes til at byde 100 Rbd. for pladsen.
18510411
pkt I. Der var fremkommet forskellige tegninger og overslag til opførelsen af det ny fattighus. Efter at disse var
gennemgået, blev enstemmigt vedtaget at huset skulle opføres på 28 alens længde og 13 alens bredde udvendig,
afbindingsværk med 3 1/4 alen stolper. Til at forestå indkøbet af materialer valgtes O. Rode, P. Friis, J. Nagel
og H. Koble, der bemyndigedes til at skaffe samme tilveje efter de priser, som er anført i overslaget, såfremt
pengene bragtes tilveje, hvorom man besluttede at forsøge, om det ikke var muligt at skaffe pengene på en eller
anden måde. Sogneforstanderne påtog sig at gøre håndværksfolkene her i sognet bekendt med, at såsnart penge
ne var tilstede, holdtes et møde, ved hvilket de kunne erfare betingelserne til huset opførelse, og ved hvilket der
kunne sluttes accord med dem om samme.
18510425
pkt 7. Angående fattighusets opførelse besluttede man nu, da der var givet håb om at skaffe de fornødne penge
tilveje, enten ved lån i Sparekassen eller ligning på distriktet, således at beløbet indkrævedes i 2 terminer, at
foranstalte materialer indkøbt efter de priser, som er anført i overslaget, dog at det måtte være de til indkøbet
udmeldte mænd magtpåliggende, at materialerne var forsvarlige og gode. Materialerne skulle købes i Nysted på
de betingelser, at såfremt vi ikke kunne fa penge at låne, skulle de tages på kredit, imod at svare renter af belø
bet, såfremt købmanden ikke ville sælge til andre priser, og at de betaltes 11. Dec. termin.
Med hensyn til expropriationen af Poul Bertelsens lod til byggeplads, overlodes det formanden at foretage det
fornødne snarest muligt.
Man accorderede med Carsten Hansen om at opføre huset for ialt 126 Rbd. 4 Mark, (på side 57r findes nærmere
beskrivelse af arbejdet).
Jacob Nagel leverer grundsten ude og inde for 25 Rd.
Man søger et sparekasse lån på 800 Rd.
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18510530
Man vil nu søge Ministeriets tilladelse til at bygge fattighus, efter erklæring fra stiftsfysikus.
18510711
I anledning af skrivelse af 2. juli fra Min. vedr. Fattighuset i Gedesby, som kommunen agter at købe; hvad det
første spørgsmål angår, formente man at burde svare, at bekostningen ved opførelsen af et nyt fattighus efter den
nu fattede plan, vil spare kommunen en udgift i penge af 400 Rdl., men hvad man anså for meget mere var, at
man sparede en betydelig og temmelig bebyrdende reparation.- Hvad beliggenhed og indretningen af Gedesby
fattighus betræffer, formentes at pladsen i denne henseende lignede den øvrige del af byen, uden at man troede,
at det var at befrygte, at sundhedstilstanden vil være mere udsat for flere her end andre steder.
Med hensyn til at huset i Gedesby var så lavt til loftet (3 alen), troede man at kunne råde bod herpå, ved at for
pligte sig til ikke at overfylde huset med beboere, således som man må tilstå var tilfældet, da stifts- fysikus (var)
nærværende i___ ?, og ved at anbringe de fornødne ventiler i skorstene.
Lånet på 800 Rdl. er bevilget.
18511219
Skelby gi. fattighus sælges med grund til nedrivning til Lars Rasmussen.
18520430
Ved mødet i dag den 30. april anmældte sognepræsten, at ingen almisselemmer vare ved døden afgåede i den af
vigte tid.
I følge vedlagt Quitteret regning af 24. april sidste, have forstanderne af Gedesby, Møller Hans Jacobsen og
gmd. Hans Jørgensen modtaget 70 rdl. af fattigkassen, som er det halve af den summa, der efter vurderings for
retning er tilstået beboerne for det dem i bemældte Gedesby tilhørende fattighus, der fra i dag af går over som et
fælles, pastoratet tilhørende fattiglejlighed - forudsat, at de resterende 70 rdl. udbetales først i året 1853.- (her
med altså kommunal ejendom)
Af samme dato en quitteret regning for udb. 3 Mk. 12 Ski. til muursteen, og for at opsætte en kakkelovn i 1853.
Skelby og Gedesby har reparation på fattighusene.
18541208
Skelby og Gedesby har reparation på fattighusene.
pkt 7. Fattighuset i Gedesby bestemtes at forsynes med tag.
pkt 9. Fattighuset i Gedesby far en kakkelovn til 4 rbd. 3 Mk.
18550629
pkt 6. Fattighuset i Gedesby er blevet omtækket, tækkerløn 4 rbd.
18551012
pkt 9. Fattighuset i Gedesby nye (tag?) repareret, 5 rbd. I mk. 14 ski.
pkt 10. Indtægt ved salg af (kasseret?) tækkehalm, 5 rbd. 2 mk. 6 ski.
18560214
pkt 6. Formanden anmeldte, at han havde gjort forespørgsel, om en plads i Gedesby med et gammelt hus på, der
syntes at egne sig til i tiden at opføre et fattighus på, var at erholde til købs under hånden af Goeter Deaker på
Næsgaard, og at der var rimelighed for, at den kunde erholdes for 250 à 300 rbd.
Det besluttedes, at fattighuset i Gedesby foreløbig skulle udbedres og befries for fugtighed, og fattigkassens be
holdning søges afbetalt på fattigvæsnets gæld til sparekassen.
18560214
pkt 4.For at lindre dyrtidens tryk, sælges en vis mængde korn (rug og byg) til underpris for hhv. 5 og 4 Rbd. pr.
Td.
18560508
pkt 5. Ane Rasmusd. Kræmmers tilstedes foreløbig 2 brød om ugen à 1 mk.
pkt 6. Til Gedesby fattighus skulde anskaffes og indsættes 2000 brændte sten og fortovet skulde omlægges.
18560703
pkt 5. Reparationer ved Gedesby fattighus bestemte man, at fremme som snarest.
18590303
pkt 7. "Med Brød var hjulpet i Gjedesby Jacob Hansens Familie, 3 Brød ugentligt, samt Sul 11 mk.".
pkt 9. "Da Hans Adrian, Smede-Rasmus og Jacob Hansen ere arresterede, havde man foreløbigt maattet anbringe
1 Barn af Smede-Rasmus (Hans) hos Ane Skomagers imod hendes Fattigbidrag (Hans), 1 do do hos Rasmus
Møller (Peder), do do hos Jørgen Stiver (Jens), Hans Adrians 2 Børn hos Niels Madsen eller Nielsen Krøll - Ja
cob Hansens Kone, som lå inden Kirke, tilstodes 3 rd." (hun havde født d. 1. jan.)
18590707
pkt 8. Syn på fattighus. Brønddækket skal hæves, og omgives med brolægning.
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18590929 (ordinært Sogneforstanderskabsmøde).
pkt 1. Regnskabsføreren meddelte, at godsejer Tesdorpf på Ourupgård som et høstoffer, har tilbudt at skænke
communen såmange brændte sten, som måtte behøves til at opføre et nyt grundmuret fattighus i Gedesby sogn,
hvortil han antog, der kunde være trang, som og han anså det gavnligt, at pladsen dertil erhvervedes så rundelig,
at der kunde blive en passende have til huset. Man var enig om, at modtage dette tilbud med taknemlighed, samt
at søge en passende byggeplads, så vidt muligt uden expropriation. Med hensyn til husets størrelse, mente man,
at burde lade tegning og overslag stille til 10 lejligheder og en sygestue, forstaaes som 2 værelser. Et lån måtte
da søges på i det mindste 10 år at afdrage.
Det gamle Gedesby fattighus bestemte man at sælge til nedbrydelse og afhænde pladsen.
Trægulv måtte lægges i værelserne, kampsten i forstue og køkken.
Tegning og overslag måtte erhverves indtil næste ordinære møde. Man mente, at nogle af værelserne måtte være
ca. 1/3 større end dem i Skelby fattighus, de øvrige af samme størrelse, en trediedel mellem begge; saa bageov
nen måtte sættes nærmest sygestuen.
Sognefogeden påtoge sig at erhverve tegning og overslag hos murermester Jensen, Nyk.; Forstanderne i Gedesby
påtoge sig, at opsøge billigst tilbud på en passende byggeplads.- Regnskabsføreren pålagdes at takke godsejer
Tesdorpf for den tilbudte gave.
18591103
pkt 2. En tegning med overslag til et fattighus i Gedesby fra murmester Jensen i Nyk. forelagdes; men overslaget
fandtes så lidet udført i enkelthederne, så at man ikke i forhold dertil kunde berede planens viderførelse og ind
stilling til Ministeriet; ligeledes var endnu intet tilbud at få om en passende byggeplads; skønt man fandt, at der
måtte søges plads enten på Jens Pedersen Skovs eller Jacob Mikkelsen Boldts lod; pastor Wøldike påtog sig,
såvidt muligt, at tilvejebringe et brugbart overslag, mens man mente at burde bruge tegningen.
18591214
pkt 8. I anledning af at sætte Niels Steffensen på omgang, bestemte man, at lade ham følge kørselsprotokollens,
2 dage for hver ægt, med den værende bestemmelse, at hvis nogen ønskede at beholde ham længere, måtte han
selv beholde halvdelen af hvad han kunde fortjene.
pkt 11. Man havde modtaget fuldstændigt overslag til fattighus lydende på 2866 rd. 6 mk. 8 ski., hvori man ved
at fradrage, hvad der kunde præsteres in nature eller anskaffes billigere, mente at kunne spare 8 à 900. Derfor an
tog man at kunne nøjes med, at søge lån på 2000, idet man af den forventede kassebeholdning, mente at kunne
bestride jordkøbet af byggeplads og brøndsætning m.m., når man indvandt noget ved at bortsælge det forrige
fattighus's plads og det meste af dets byggematerialer, mens en del deraf blev anvendt til opførelse af et lille bag
hus, navnlig til brænde.
Da hidtil ingen byggeplads havde været at fa bud på under hånden, bestemte man at gøre bud, under reservation
af Min. approbation, af indtil 200 rd. for 2 skp.ld. hos Peder Bonde, Hans Stange, Jacob Bolt, Peder Skomager,
samt såvidt 4 skp.ld var at erholde, da 300 rd. og, hvis sligt ikke ville lykkes, da at forlange expropriation. Sog
neforstanderne i Gedesby påtoge sig, at gøre deres bedste i den retning.
18600105
pkt 5. I anledning af at fattighuset i Gedesby (på matr.nr.79) nedlægges, vedtoges at købe en lod af Peder Jørgen
sen Bonde, som fandtes at ligge bekvemt (matr. nr. 34d) og i det hele svarede til det tilsigtede øjemed, af stør
relse godt 3 skp.ld., for den af ejeren forlangte pris af 300 rd., der ei holdes hvad der er for høj.Det vedtoges derfor at afslutte handelen på approbation, ligesom også at indstille til approbation, tegning og
overslag, endvidere at søge tilladelse til at stifte et lån af indtil 2000 rdl., at afdrage i 15 år med 150 rd årl.- og at
opnå tilladelse til at sælge det gamle fattighus med have.
18600110
pkt 2. Fra godsejer Tesdorpf fremlagdes en skrivelse af 9. jan., hvori meddeltes at han skønte, at efter vedlagte
post tilligemed tilsigelse afbrændte sten til et fattighus i Gedesby, da havde opstillet som betingelse, at det ar
bejde skulde udføres med håndværkere på Nykjøbing, at der skulle henlægges en have mindst 8 skp.ld. m.v.
fandt Forstanderskabet, at det hellere måtte ....(resten ulæselig)
18600217
Efter samtale med godsejer Tesdorpf var man bleven enig om den i forrige møde pkt 2 omtalte sag, således at
murerarbejdet bestemtes udført ved en købstads-murer, hvorimod tømrerarbejdet kan udføres ved landhåndvær
kere.
Med hensyn til fattighusets opførelse forhandledes endvidere:
På forespørgsel til det Classenske Fidecomis, om et lån på 2000 rd. var der under 10. Febr. svaret, at det ønskede
lån ei kan erholdes, hvorfor man vedtog, at indgå med forespørgsel til Sparekassen og Overformynderiet. Det
vedtoges at indhente beboernes samtykke mht. materialernes transport.
18600103
pkt 2. Ministeriel approbation af tegning og overslag til fattighus i Gedesby.
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pkt 3. Man vil forsøge solgt det gl. fattighus til naboen.
pkt 4. Handler om aftaler med håndværkerne.
18600705
pkt 2. I henhold til Ministeriets erhvervede resolution vedtog Sognerådet at bortsælge det gamle fattighus i Ge
desby til den nærmeste nabo Niels Madsen matr. nr. 78, som var mødt i dags mødet, for den sum 125 rdl. på vil
kår, at han overtager huset, såsnart det rømmes af fattigkommunen, at købesummen betales til 11. dec, termin
næstkommende, og at han afbryder sit eget beboelseshus, hvilket i flere henseender er af offentlig interesse.
18600913
Da det ny fattighus bliver færdig således, at det kan tages i besiddelse til november, bestemtes det, at det skal
belægges, foruden med de i Gedesby værende fattiglemmer, med følgende af Skelby fattighus: div. navne.
18610307
Regnskabet for opførsel af Gedesby fattighus fremlagt (ingen tal).

Fra 1870 findes i kommunens papirer følgende:
Leiekontrakt.
Efter bemyndigelse af Skjelby - Gjedesby Sogneråd bortleier undertegnede Rasmus Nielsen og J. P. Pedersen
herved til Jacob Hansen i Gjedesby et værelse i Gjedesby Fattighus, nemlig det 3die værelse fra den nordre ende
ved den østre side, samt adgang til det fælles kjøkken som findes i gangen og loftsrummet over nævnte værelse
og den haveplads som hører til værelset.
Leien gjælder fra dags dato indtil den med et halvt års varsel fra en af siderne lovlig er opsagt. Leien er bestemt
til 6 Rdl. skriver sex rigsdaler årlig, som betales forud for hvert halvår, hver gang med det halve.
Jeg Jacob Hansen modtager fra dato ovennævnte værelse med kjøkken, loftrum og haveplads i leie imod at be
tale ovennævnte afgift til Sognerådet.
Bygningerne vedligeholdes af Sognerådet, hvorimod jeg forpligter mig til ar erstatte den skade som muligen
kunne tilføjes værelset ved mig eller min familie.
Giedesby den 20. marts 1870
Som leier:
På Sognerådets vegne:
Hans Jacob Hansen
Jens P. Pedersen Rasmus Nielsen Rysse.

I en bog fra ca. 1865 er indhentet oplysninger om fattigvæsenet, og i fortegnelsen over fattighuse på Loll.Fal. hedder det i skemaet for Gedesby fattighus, at det er grundmuret, har bræddegulv i de 10 værelser,
hvor der opholder sig fra 1 til 4 personer, ialt 25. Der er brønd og locum. Rummenes størrelse er angivet i
kubikfod pr. individ og varierer fra 322 til 1218 kubikfod eller fra 10 til 37 kubikmeter.
I samme bog er opregnet:
Hovedbestemmelserne om de Fattiges Forsørgelse.
A. Det er det danske Fattigvæsens Pligt at drage Omsorg for, at Ingen, som opholder sig i Communen,
udsættes for Mangel paa det Nødvendigste til Livets Ophold og derved opfordres til Indgreb i Eiendoms
retten eller ved Tiggeri søger at forskaffe sig det Fornødne for at friste Livet.
En Ret er tilstede for enhver Borger, som ikke længer kan ernære sig selv, til at nyde Hjælp. Men det på
ligger ikke Fattigvæsenet at opsøge den trængende. Ved Cancellicirculæret af 5te Marts 1803 er nærmere
etableret det Princip, at Enhver, som kan blive pligtig til at bidrage til Fattigvæsenet, naar han er formue
nde, ogsaa er berettiget til at nyde Understøttelse af samme, naar han bliver stedt i Nød.
Fattigunderstøttelsen optræder her i Grunden som en Slags Association. Det er jo ogsaa overalt Tilfældet,
at selv den mest Ubemidlede maa, saalænge han ikke søger Fattigunderstøttelse, bidrage sin, om endog
ringe, Skjærv til den almindelige Fattigskat. Han mener saaledes at have erhvervet sig en velbegrundet
Ret, - og derfor see vi ofte Hjælpen forlanges saa fordringsfuldt, og deri er tillige Farerne ved det etable
rede Princip.
B. Forsørgelsen skal indskrænke sig til det aldeles Uundværlige for at vedligeholde Liv og Helbred,
hvortil regnes Føde, Klæder, Huusly, Pleie i Sygdom og Varme om Vinteren. Denne Understøttelse skal,
Sygepleien undtagen, ikkun tildeles de Paagjældende, forsaavidt de ikke, uagtet den yderste Anstrengelse,
formaae at tilveiebringe de ommeldte Fornødenheder.
For at kunne fyldestgjøre disse Krav, sondrer Reglementet hensigtsmæssigt de Trængende i 3 Klasser:
I. De Gamle og Svagelige, der ikke selv kunne fortjene Noget til Livsophold;
II. Børn, der have mistet deres Forsørgere;
III. De arbejdsføre Voxne, der paa Grund af talrig Familie eller ogsaa af andre Aarsager ikke kunne for
skaffe det Fornødne til Livets Ophold.
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Paa Landet skal Huusly stedse forskaffes de Trængende in natura og tilveiebringes enten ved:
1. at indkvartere paa Omgang, eller
2. ved at leie Huus, eller endelig
3. kjøbe eller bygge Huus til dem.
C. Fattigvæsenet kan disponere over sine "Lemmers” Arbejdskraft. Det kan dels anbringe dem i Arbeidshuse, dels er det berettiget til at udleie sine Fattiglemmers Kræfter, uden at de selv nyde Betaling derfor.
D. De fornødne Pengemidler til de Fattiges Forsørgelse skaffes tilveie ved Ligning paa Beboerne.”
18680414
pkt 8. Da der ingen latriner er ved Gedesby fattighus, blev det vedtaget, at lade opføre en sådan i løbet af som
meren.
pkt 9. Da der ingen bro(lægning) er udenom fattighuset i Gedesby, og der ligeledes fattes brolægning i flere
forstuer, vedtoges det, at lægge bro på 3 alens bredde udenom fattighuset, samt i de forstuer, der mangler.
18690505
pkt 14. Da en del af fattiglemmerne, og navnlig fruentimmerne havde klaget over mangel på arbejde, og som
følge deraf var trængende til understøttelse, vedtoges det, at formanden måtte anskaffe noget spind, så at de som
manglede arbejde, kunne anvises sådant. Det vedtoges foreløbig at anskaffe 1 lisp, hør og 1 lisp. blår.
pkt 19. Peder Rasmussen bødkers enke på Skelby Fang søger hjælp. Hun har 3 børn. Hun har fået 1 skp. rug og 1
skp. byg, men man mener at hun også bør have brød.
18690830
pkt 18. Til fattiguddelingen til okt. kvartal mangler 8‘/2 td. rug og 6 td. byg, som fattigforstanderen må købe op.
18740217
pkt 11. Til en kone i Gedesby har mølleren leveret et brød ugentlig for meget fra mikkelsdag til jul. Det vedtoges
at skænke brødene.
18740312
pkt 5. Der bevilges Trine foreløbig at få de 2 brød hver fjortende dag, som var lovet hende til 1. april,
pkt 6. Det vedtoges at betale for syning af noget tøj til Ane Børsen i Stavreby.
pkt 7. Det vedtoges at give Simon Pedersen 3 brød om ugen i stedet for det samme på 14 dage,
pkt 8. Det vedtoges at give Peder Kristian '/2 favn brænde.
pkt 9. Rasmus Tønnesen har forlangt 1 skp. byg mere i kvartalet, som nægtedes.
pkt 10. Det vedtoges, at sætte Lollike Karens barn i pleje hos Peder Kristian i Skelby fra 1ste april, for en almin
delig understøttelse af 1ste klasse.
pkt 11. Det vedtoges at lade Steffen fa Simon Klavsens hjemsendte klæder.
pkt 12. Det overlades til fattigforstandeme i Gedesby, at besørge nedlagt et nyt gulv i forstuen og komværelset i
Gedesby fattighus.
pkt 13. Det vedtoges at købe 21 favne storslået bøgebrænde til skolebrænde og 16 favne knippel til fattigbrænde;
det første til 10'/2 rdl. favnen, og det sidste til 5'/2 rdl.
18760518
pkt 23. R. Poulsen og J.P.Adrian fremkom med forslag om, at købe en gård eller et stykke jord til en fattiggård.
Et 5-mands udvalg skal undersøge, hvordan det er andre steder osv.
18760727
pkt 16. Købelev sender oplysning om deres fattiggård.
18761017
pkt 13. Det vedtoges at fa købt en gård eller jord til en fattiggård, og derfor bekendtgøres dette offentligt.
18770322
pkt 31. Man bestemte at indlede handel om Rasmus Krøls gård i Skelby til fattiggård.
18770426
pkt 14. Efter at Gedesby fattighus har fået tækket 2 stigange, er der nu solgt tagvra (tag-vrag = gammelt
nedrevet langhalm eller tagrør) for 1 kr. 75 øre.
pkt 16. Fattiggårdssagen udsættes foreløbig.
18780401
pkt 1. fattig anstalt. Diskussion om indkøb af Jacob Bolts gård (som er stillet til 4. auktion) til fattiggård.
Forkastet med 6 stemmer mod 5.
18790328
pkt 5. Amtsrådsmedlem Olsen har synet fattighusene og klager over den urenlighed, som fandt sted ved
fattighuset i Gedesby, og fordrede at retiraden skulle istandsættes med gulv osv., og at Sognerådet skulle
give lemmerne strengt tilhold om at afbenytte retiraden.
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18811222
pkt 6. Som følge af fattighusets brand den 17de dec. er der lejet husly til forskellige fattiglemmer, hos eftemævnte husejere:
Johan Lindemann, Gedesby
10 kr./mdl.
Hans Stange,
”
4 "
Ole H. Knude,
”
4 ”
Ole Madsen,
”
4 "
pkt 11. Til at forhandle med L. Maegaard og Rasmus Kristoffersen (nabogrunden matr. nr. 14b) om salg af deres
ejendom (eller en del deraf) til kommunen til fattiggård dannedes et udvalg.
18820109
pkt 1. Efter indhentede oplysninger fra forskellige fattiggårde enten med avlsbrug eller havebrug, stemte 5 for en
mindre avlsgård og 6 for en gård med havebrug, som således blev vedtaget.
pkt 5. Med gdr. R. Hansen i Gedesby har rådet sluttet overenskomst om 1 td.land til fattiggård.
18820117
pkt l.Formanden meddelte, at han under 14. dennes har indgivet ansøgning til direktionen for Landbygningernes
Bestyrelse, om tilladelse til at opføre det nedbrændte fattighus, på Gedesby mark matr. nr. 7 i stedet for i byen,
og at erstatning måtte blive tilstået uden fradrag af assurancesummen. Ansøgningen er anbefalet af branddirektø
ren.
pkt 2. Det vedtoges at lade Adrian Larsen anmode arkitekt Rosendahl om, at udføre tegning og overslag.
pkt 3. Til indkøb afjord og til fattigboligens opførelse og forsyning med inventar, samt til at bestride alle andre
udgifter ved denne anstalts indretning og brug, vedtoges at ansøge amtsrådet om tilladelse til at optage et lån i
11te juni termin d.a. til 5 % rente og til et bestemt årligt afdrag i 28 år.
pkt 4. Til bygningsudvalg ved fattigboligens opførelse i Gedesby valgtes Jens R. Væver, Adrian Larsen, P. Lar
sen, Rasmus Alling og Peder J. Skomager.
Til formand for bygningsudvalget valgtes Jens R. Væver.
18820313
pkt 2. Beboerne vil høres angående fattiggårdens indretning, men nej!
pkt 11. Justitsmin. tillader, at det nedbrændte fattighus genopføres på Gedesby mark matr.nr.7, med fuld udbeta
ling af assurance.
Den gamle grund må kun bebygges efter regler i lov af 2.3.1861 paragraf 1, hvilket skal tinglæses.
pkt 12. Det vedtoges at forespørge drainmester P. Mikkelsen og skipper Ch. Hansen af Marstal om en pris for
levering af 25000 mursten nr.l, fri for kalk og flint, og 7000 tagsten nr. 1, fri for brændesprækker og opstablet på
strandbredden ved Kroghagen inden 20de maj d.a.
18820605
pkt 4. se sidste pkt 12. Mikkelsens tilbud for dyrt, men skipperen leverer 20000 mursten à 25 kr. pr. tusind på
Kroghagen.
1 kommuneregnskabet 1881 - 1889 findes samlet udgifterne ved opførelsen af Fattig- Arbejdsanstalten (Det
gamle alderdomshjem ved Baneoverskæringen) i 1882. Arbejdet blev påbegyndt d. 8. juni 1882.
Kr:
6,60
P. Jørgensen, for en kalkkule
Juni
8
14
4,00
Do
, for
Do
500,00
18
C. Hansen for mursten
60,00
22
R. Andreasen for egetømmer
7,00
24
H. Larsen, transp. af brøndsten
24
344,00
H.A.Jensen for kalk
L. Christensen for brønd m.v.
17,50
26
46,60
27
R. Kristoffersen, opbrydning af d. gi.grund
Jens Larsen for stenflækning
30,00
27
50,00
R. Christiansen for kampesten
28
1,75
28
Jørgen Krøjer, 1 dags arbejde
48,00
Juli
2
R. Drejer, kalklæskning
600,00
C. Hansen, mursten
3
14,26
R. Skov for stenflækning
3
17,50
3
Jens Mikkelsen for brønden
22,50
9
H.P.Hansen for brønddækket
21,75
Jens Larsen for at flække sten
11
25,00
NB!
Lars Jørgensen, forskud
18
760,20
C. Hansen, mursten og tagsten
23
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19050309
pkt 2. Amtet tillader at sælge 1 à 2 skp.ld af fattiggårdshaven for 500 kr.
19050413
pkt 9. Forespørgsel fra enke Marie Larsen, Gedesby om at fa bestyrerpladsen på Fattiggården fra 1.11, men man
fandt ingen grund til ændring.
pkt 10. Lignende forespørgsel fra Kirstine Andersen, Gedesby. Se pkt 9.
Sogneforstanderskabet.
Fattigkommunen, hvis virksomhed til dels fremgår af foranstående eksempler, blev første led i den kommunale
udvikling. Dens størrelse var fastsat som pastoratets størrelse, og den afgrænsning fastholdt man i det næste led,
som under navn af Sogneforstanderskabet indførtes ved anordning af 13. aug. 1841. Under Sogneforstanderska
bet henlagdes fattigvæsenet, skolevæsenet og delvis vejvæsenet.
Valgprotokollen findes i Sydfalster kommunes arkiv. Den har været brugt ved det første valg til Sogneforstanderskabet, som blev afholdt sidst i 1841, og siden ved de følgende valg indtil 1909.

Valgprotocol for Skielbye og Giedesbye Pastorats Sogneforstanderskab.
Aar 1841, den 29 November, mødtes klokken 10 Formiddag i Skielbye Præstegaard paa Falster, Justitsraad Friis
til Gedsørgaard, Gaardmændene Mads Larsen Knudsen af Skielbye og Jørgen Pedersen af Giedesbye, for i Over
ensstemmelse med den os af Stiftamtet, under 23 Octbr. d. A. meddelte Cirkulære, som Valgbestyrere for Skiel
bye og Giedesbye Sognes Forstanderskab og paa Grund af paragrafferne 7 og 8 i Anordningen af 13 August d.
A. at besørge Valgene af 6 Sogneforstandere for disse Sogne udført, og blev da fremlagt:
1.
Stiftamtets Skrivelse af 23 Octbr.d.A. hvorefter undertegnede ere opstillede som Valgbestyrere for nær
værende Valg.
2.
Stiftamtets Skrivelse af 7 Octbr. d. A. hvorefter befaldtes, at Sogneforstanderskabet i disse Sogne skal
bestaae af 6 Medlemmer.
3.
Liste over samtlige Valgbare og Valgberettigede i Skielbye og Giedesbye Sogne, dateret den 13 No
vember d.A., der i Overensstemmelse med Anordningen af 13 August 1841 paragraf 7 i 14 Dage forin
den (var) udlagt til Eftersyn hos Valgbestyrerne Mads Larsen Knudsen og Jørgen Pedersen forsynet
med Paategning herom.
4.
Bekiendtgiørelse fra Valgbestyrelsen af 13 November d. A. om Dagen, Tiden og Stedet, naar Valgene
skulle foregaae, forsynet med Paategning, at denne 8 Dage forud, nemlig den 21 November d.A., ved
Kirkestævne efter nævnte Forordnings paragraf 8 ere offentliggjort.
5.
Andragende fra Giedesbye Sogns Beboere, dateret den 29 November d. A., om i Fremtiden at udgiøre et
eget Distrikt og Sogneforstanderskab, og saaledes blive adskildt fra Skielbye Sogn m.m.
Derefter opfordrede Valgbestyrelsen de Tilstædeværende med at fremkomme med de mulig havende Erindring
om mulig nogen Uberettiget paa de fremlagte Valglister findes anført, eller nogen Berettiget udeladt, og da Ingen
i denne Henseende havde noget at fremføre og ei heller nogen Indsigelse havde fundet Sted under den Tid Li
sterne havde været fremlagde til Eftersyn, maatte Valgbestyrelsen ansee denne Sag i lovlig Orden, og derfor gå
over til at fremme Valgene som følger:
Herefter følger indenfor hver by en liste over ialt 97 valgmænd, hvoraf nogle dog ikke er mødt på valgdagen, og
andre udgår enten som uberettigede eller mindreårige. Jacob Møllers enke var som kvinde uberettiget.
De resterende valgmænd stemmer hver på 6 forskellige valgbare, og efter endt valghandling viser opgørelsen, at
1. Gaardmand Lars Pedersen Være i Giedesby havde erholdt
74 (stemmer)
n
2.
Peder Jørgensen Bonde i ”
72
»i
3.
P. Rasmussen Kobbernagel i Skielby
70
n
4.
Jørgen Pedersen i Giedesby
60
»i
5.
Jeppe Pedersen i Staureby
44
il
6.
P. Rasmussen Suder i Giedesby
43
og da ingen af de Andre Tilstædeværende havde erholdet et saadant Antal Stemmer, at de kunne concurere med
Foranforte, blive disse saaledes, og som en Følge af Stemmegivningens Udfald, udvalgte Sogneforstandere for
Skielby og Giedesby Sognes Commission.
Formanden i Valgbestyrelsen opfordrede derefter Forsamlingen at tilkiendegive om den fandt noget at erindre
imod det skeete Valg, og da Ingen paa denne Opfordring meldte sig, og de udvalgte Mænd, som alle vare tilstæde modtog det paa dem faldne Valg, fandt Valgbestyrelsen intet videre i saa Henseende at erindre, og som en
Følge deraf blev Forhandlingen sluttet og forsynet med Bestyrelsens UnderskriftFriis
Mads Larsen
Jørgen Pedersen.
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1841 Debr. 12. modtaget fra Stiftamtet en Skrivelse af 11 Debr., hvorefter det paa foranførte Sogneforstandere
faldne Valg stadfæstes.

Foruden disse 6, der valgtes for 6 år, skulle Sogneforstanderskabet bestå af sognepræsten og ejere af over 32 td.
hartkorn, dvs. Gedsergaards ejer. Valgbare og valgberettigede var kun ejere af mindst 1 td. hartkorn, dvs. at hus
mænd og landarbejdere var udelukket ligesom kvinderne.
For at give et indtryk af Sogneforstanderskabets arbejde, gengives her et referat af visse punkter i Skjelbye og
Gjedesbye Pastorats Sogneforstanderskabs Protocol, autoriseret den 7. Januar 1842 og underskrevet af C.
Friis, Billeschou, Peder Jørgensen, Jørgen Pedersen, Peder Kobbernagle, Jeppe Petersen, Lars Pedersen og Peder
Rasmussen (Suder), mens andre relevante punkter er overført til flg. kapitler: Skolerne, Gedserodde skole, Po
geskolerne og Fattigkommunen og andre.
18420107
Holdt Sogneforstanderskabet for Skelbye og Giedesbye Sogn, det første Møde i Skelbye, og efter at Justitsraad
Friis til Gedsergaard, paa lovbefalet Maade var valgt som Formand, for det indeværende Aar, blev forhandlet
som følger. 1. Fremlagt fra Pastor Billeschou en Udsigt over Fattigvæsnets Tilstand ved indeværende Aars Begyndelse, samt
Opgørelse over hvad der omtrentlig vil udfordres til de Fattiges Forsørgelse i indeværende Aar, der udgør 27
Tdr. Rug - 53 Tdr. Byg - 10 Tdr. Ærter - 11 Tdr. 4 Skp. Malt - 192 Rdl i Penge, hvormed Forstanderskabet fandt
intet at erindre, og vil Forslag til Ligning af foranførte Udgivter blive at fremlægge og afgiøre ved næste Forstanderskabs Møde.
18420507
pkt 3. Andragende fra gårdmændene Adrian Jørgensen, Jens Pedersen, Christian Ladehoff og Hans Jørgensen
om at en vej, som går fra Ladehoffs lod til Nyestøvl, som ufremkommelig må komme under reparation med
byens øvrige veje; da Forstanderskabet ikke nøje kender bestemmelserne for denne vej, måtte den bestemmelse i
så henseeende udsættes til næste møde. Se afsnittet om Procesvej.
18420507
pkt 8. andragende til det kgl. danske Cancelli af 1. maj 1842 fra Gedesby sogns beboere om adskillelse fra Skel
by sogn, (det blev afslået ved resolution af 1. sept. 1842).
18420701
pkt 4. Stiftamtets resolution af 25. maj 1842: Gedesby brandbrønd må nedlægges.
18420902
Gedesby skole er under istandsættelse; det varer endnu 14 dage.
18431103
Langt indlæg om husmændenes forhold i almindelighed (åbenbart en diskussion som pågår i hele landet).
18440112
pkt A. Det fremgår at Jens Larsen Bolt er oldermand i Gedesby.
18440301
pkt 3c. I afvigte fastelavn er formanden forevist politimesterens tilladelse til tvende ungdomsgilder i Staureby,
og i Skelby 1 do, samt i Gedesby 1 do. Flere, erklærede de tilstedeværende sogneforstandere, ikke at være dem
bekendte.
Extraordinært møde da formanden etatsråd Friis er død.
pkt 1. Anders Hansen (Lollike), Gedesskov har klaget til amtsrådet over bøden på 24 sk. for hans 2 børns for
sømmelse. Det fremføres i Forstanderskabet, at de 2 børn har forsømt 47 af 100 skoledage i løbet af okt.- febr.
1844-45.
18461204
pkt la. En skr. fra justitsråd Pontoppidan, som begærer en erklæring om hvorvidt Lars Hansen af Gedesby bør
meddeles brandbrev, da hans indbo og hus er afbrændt, uden at være assureret, og da han har kone og 3 uforsør
gede børn, (et brandbrev var en tilladelse til at tigge, eller brandsle som det kaldtes, for at komme igang igen).
pkt lb. En skr. fra samme, som forlanger erklæring ang. en ansøgning fra Jørgen Olsen Stiver, der anholder om
at måtte afhænde sin gårdsplads fra gården.
Formanden havde besørget begge sager med anbefaling.
18470521
pkt C. Jørgen Olsen Hjorth's ansøgning om murerbevilling anbefales.
18480424
Sogneforstanderskabet holdt extramøde i Gedesby i anledning af de indtrufne krigeriske begivenheder mod
Preussen og hele Tydskland. Se afsnittet: Krigene.
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18480823
pkt l. Der skal være valg til Rigsforsamlingen og man melder sig til optagelse på valglister, som kommer til at
omfatte 23 vælgere i Gedesby og 37 i Skelby.
18500628
Mikkel Alling far lov at afhænde sin gårdsplads (matr. nr. 14)
18500830
Jørgen Olsen Stiver ønsker at udstykke gården i 3 parceller. Hans Allings enke ønsker at sælge matr. nr. 108 i 2
parceller. Blev anbefalet.
18530225
pkt 5. Over møller Hans Jacobsens andragende om anlægget af købstadsvej fra hans gård, over hvilket var ind
kommet erklæring fra en del af Gedesby' beboere, tog man den beslutning:
I anledning af Hans Møllers andragende blev taget den beslutning, at sagen skulle indstilles til amtsrådets afgø
relse, efter at Ole Rode havde begæret tilført, at han anså det rettest, at indkørslen til Hans Møllers gård fra ga
den, blev istandsat som gade, hvorimod han vedblev sin påstand, at vejen over Bredebæk ikke burde istandsættes
som gade.- Sogneforstanderskabets andre medlemmer fra Skelby sogn, antog imidlertid at vejen over Boltens
burde istandsættes, fornemmelig fordi denne vej vil blive den nærmeste til gjordemoderen.
18560925
pkt 1. Formanden meddelte forhandlingerne angående Bøtø Fangs inddragelse under Gedesby skoledistrikt, som
hidtil havde ført til, at Min. under 30. aug. havde approberet skoledirektionens indstilling, således, at henlæggel
sen finder sted, når skolevejen er gjort farbar, navnlig ved indretning af faste gangbroer, om hvis anskaffelse
amtsrådets afgørelse måtte indhentes, forsåvidt Væggerløse Forstanderskab ikke kunne bevæges til at bekoste
dem.
18561105
pkt 1. Forelagdes til betænkning en skrivelse af 14. okt. fra Væggerløse Sogneforstanderskab til amtsrådet, an
dragende på ikke at pålægges byrden ved at anlægge og vedligeholde gangstien fra Fanget til Gedesby, i hvilken
anledning besluttedes påny at protestere imod at Laursen bebyrdes med at anlægge eller vedligeholde broerne,
som og at gøre opmærksom på, at broerne og stien hidtil kun haves til privat brug for Fanggaard, som yder godt
gørelse til husmændene for passage over deres lodder.
18561205
pkt 4. Formanden gjorde opmærksom på, at fattiglem Niels R. Møllers fjollede datter Ane Margrethe tegnede til
at blive en væsentlig byrde for kommunen.
18581021
pkt 3. skole, kirke, en ansøgning fra skolelærer Thomsen om tillæg for klokkernes ringning. Man fandt ikke
anledning til at forhøje hans løn, da det viste sig, at han får mere end skolelæreren i Gedesby.
18581110
pkt 7. Pastor Wøldike havde indkøbt 5 landkort til brug ved samtlige skoler, hvilket blev vedtaget at skulle tilba
gebetales ham.
18590414
pkt 3. veje. I forbindelse med snekastningsreglement gives følgende oversigt over de berørte veje:
A. Skelby:
1. Den mindre landevei fra Weggerløse sogneskjel til Gjedesby skjel, 3288 Favne.
2. Staureby Strandvei fra Landeveien, 670 Favne.
3. Veien til Staureby og igjennem Byen til Niels Madsens Gaard, 480 Favne.
4. Veien til Fiskebæk igjennem Byen til Bæk-eng-led ? 336 Favne.
5. Veien fra Skjelby By til Møllen og Stranden, 491 Favne.
6. Skjelby Vei til Byens Skolelod, 143 Favne.
Ialt 5118 Favne eller 15354 Alen.

B. Gjedesby:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Veien fra Skjelby Skjel til Kjælderhalsen, 2822 Alen.
Mølleveien, 294 Alen.
Korsagerveien fra Kjælderhalsen til Frisenfeldts Veien, 7650 Alen.
Strandveien, 2634 Alen,
Krogede Alleen til Skolelodden, 5725 Alen.
Salmorveien Fra Krogede allé en Vei fra Skolelodden til Stranden, 3834 Alen.
Veien fra Krogedevei ved Skolelodden til Kjælderhalsen, 2500 Alen.
Veien fra Sønderbro til "Strømmen" ved Bøtø Fang, 1150 Alen.
Ialt 26609 Alen.

Det blev vedtaget at der ydes 1 dags snekastningsarbejde for hver Td. Hartkorn man ejer.
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Husmænd som har 4 skp. Hartkorn udfører 1 dags snekastning foruden pligtdagene.
18590707
pkt 3. Hmd. Rasmus Mikkelsen får murerbevilling.
pkt 4. Hans Larsen Thiesen, Hans Rasmussen Skou m.fl. far hjælp til anskaffelse af et bundgarn mod at til
bagebetale i løbet af nogle år.
pkt 8. Det skal undersøges om Gedesby brandsprøjte må anses som kommunal ejendom.
18590901
pkt 1. Peter Olsen Skomager udstykker parcel af 18a til købm. Nielsen.
18591103
pkt 3. Købm. Nielsen får overdraget et lille stykke gadejord uden at vejen ændres.
pkt 4. Væggerløse Sogneforstanderskab meddeler at gangsti og broer fra husene på Bøtø Fang nu er færdige til
brug.
pkt 5,2. I Gedesby sogn påbegyndes en tidligere bestemt brolægning af Gedesby gade, og udføres efter planen
fra Sønderbro til Skoleledet.
18591214
pkt 1. Fra Væggerløse sognef.skab forelå meddelelse om skolestiens istandsættelse på Fanget:
"Da nu Weggerløse Sogn i Henhold til Amtsraadets Resolution i Mødet den 30te Mai d. A. har kjøbt Jord til
Gangstien som fører fra Hr. Tesdorpfs Beboelses Ledighed paa Bøtø Fang, over Huusmand Jens Kok's Lod (til)
Gjedesby Skole, og har betalt for Opfyldning og Istandsættelse af samme, samt bygget de i saa Henseende nød
vendige Broer; saa tillader man sig herved i Overensstemmelse med samme Resolution, at overlevere den
nævnte Skolesti og Broer til Gjedesby Sogn til Fremtidig Vedligeholdelse og Istandsættelse.
Som adkomst paa Gangstien over den af Jens Kok tilhørende Lod, tiener i Afskrift følgende Erklæring, som den
af samme er afgivet, og findes beskrevet i Weggerløse Sogns Forhandlingsprotocol, nemlig:
For at udlægge, opfylde og istandsætte Skolestien, der fører fra Fanggaarden over min Lod til Gjedesby Skole,
saa at den kan overleveres til Gjedesby Skoledistrikt til fremtidig Vedligeholdelse er mig af Weggerløse Sogn
betalt den anordnede Kjøbesum 25 Rd., hvilket tilstaaes.
Jens Hansen Kok.
Weggerløse den 28 October 1859, på Sogneforstanderskabets Vegne.
P. Mikkelsen, Formand.
18600301
pkt 4. Fra en del beboere i Gedesby var modtaget en klage over vedtagelse af brolægning af Gedesby gade; I
denne anledning kunne Forstanderskabet ikke fravige den eengang vedtagne bestemmelse.
18610502
pkt 9. Da Cathrine Simonsdatter ikke længere kan være for sin datter i Skelby, indlægges hun til næste kvartal i
Gedesby fattighus hos Hanne Hases.
18631209
Der bygges sprøjtehus i Skelby, og man agter at bygge i Gedesby også.
18640102
pkt 2.Gedesby sprøjtehus skal bygges for 148 Rd.
18641026
pkt 7. I anledning af at gmd. Peder Olsen Skomagers hund har bidt fattiglem Karen Jørgensdatter farligt, og det
blev oplyst, at hans hund også afvigte år har bidt en dreng, blev han af Forstanderskabet tilholdt at holde omtalte
hund, og betale læge og medicin, da han ellers ej vil undgå tiltale hos politiet.
18641211
pkt 4. Fra sognefogeden skr. af 14.nov., at Peder Olsen Skomager af Gedesby havde fået tilhold til at holde sin
hund bunden (så og 26 Mk. betale) gennem sognefogeden.
18660215
pkt 6. Ny brandsprøjte til Gedesby bestilles hos sprøjtefabrikant Rasmussen, København. Det er type nr. 3 til 26
Rd., samme slags som i Systofte.
18660503
Detaillist Lars Olsen, Gedesby ønsker at etablere en restauration, men det nægtes.
18661101
pkt 2. Fra Hans Jørgensen og Hans Jacobsen i Gedesby begæring om at den af et actieselskab gravede kanal fra
Koblesøen til Noret må optages på regulativet over off. vandløb. Afslag: det måtte være selskabets private sag, at
holde kanalen i orden.
18661228
pkt 3. Landevejen fra Skelby til Gedesby udgår af vejregulativet, da amtsrådet overtager.
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18670502
pkt 6. Fra Hans Jacobsen, møller i Gedesby ansøgning til amtet om tilladelse til at opføre en Bygning 1 alen
dybere end den gamle, således at afstanden fra nærmeste nabo bliver 33 alen. Anbefales.
18671223
Et sidste extraordinært møde som Sogneforstanderskab. Næste møde d. 2.1.1868 er som Sogneråd. Det sker med
henvisning til Min. cirkulære af 16. Juli 1867 post 3.
Hans Friis er valgt til formand. Man søger tilladelse til at give ham 30 Rd.

Ved lov af 22. Marts 1855 ændredes reglen om at sognepræsten og storgodsejeren var fødte medlemmer af
Sogneforstanderskabet. Endvidere fik husmænd og landarbejdere valgret, men ikke tjenestekarle. Gårdmændene
sikredes dog flertal ved at den højstbeskattede femtedel ved priviligeret valgret udpegede én mere end halvdelen
af medlemmerne.
Selv om lov af 6. juli 1867 ændrede styrelsen til Sogneråd, bevaredes denne valgregel til 1908, hvor den privili
gerede valgret ophævedes og og valgret tilkom både mænd og kvinder over 25 år, hvis de ikke havde modtaget
fattigunderstøttelse uden at have tilbagebetalt den.
Herefter er det altså Sognerådets virksomhed der i referat gives eksempler på.
Skelby -Gedesby Sogneråd.
18671223
pkt 7. Oversigt over kommunale veje i Gedesby, nævnt efter Skelbys:
8. Vejen fra landevejen til møllen.
9. Vejen fra Kælderhalsen til stranden og langs med stranden over Lyngen indtil vejen til
Frisenfeldt (Korsagervej).
10. Vejen fra Gedesby til Væggerløse skel på Bøtø Fang (Bøtøgaardsvej)..
11. Samtlige byens gader tilligemed en tæt sønden for byen løbende vej.
12. Vejen fra Gedesby forbi skolelodden ad den krogede allé til Skoven, samt vejen imellem
P. Andersens og C. Mathisens lodder til stranden.
13. Salmorevejen fra skolelodden til stranden.
14. Vejen fra Skovleddet til Birkemose.
15. Vejen fra Holmerenden til Østersøen (Sortevej).
pkt 11. Smed Hans Hansen ønsker erstatning for jord (36 kv.alen), som han mener er lagt til amtsvejen. Afvises,
pkt 12. Smed Hans Thomsen ønsker en Vej, fra Strandvejen til hans smedie over matr.nr. 6, gjort offentlig, men
man betragter den som privat og afslår. (Smedevej, Gedser).
pkt 14. Det blev meddelt, at Lisbet Rasmusdatters børn er udsat i kost og pleje, nemlig en dreng hos hmd. Lars
Buk i Gedesby for en understøttelse af 1 Vi td. rug, 2 td. byg og 6 rd., samt 3 læs brænde årlig.
Den anden dreng hos Hans Jacob Hansen for en lignende betaling.
pkt 16. Sognerådsmøder i 1868 skal holdes i Gedesby hos detaillist Lars Olsen.
18680220
pkt 7. Fra Hans Christensen Stange i Højet en skr. af 7. feb. med tilbud om at tage Lisbet Rasmusdatters dreng,
som for tiden er hos Jacob Hansen i Gedesby, imod at han får den understøttelse, som kommunen giver til ham
om året. Det vedtoges at gå ind på dette tilbud, så at han kan hente ham når han vil; men han får ingen under
støttelse førend til april kvartal.
pkt 12. Det pålagdes vejsynsmændene at lade broen til Bøtø Fang istandsætte med rækværk snarest muligt (må
være i Gedesby).
18680312
pkt 4. Fra stiftamtet var under 1ste dennes tilsendt os et andragende, som Jens P. Pedersen havde indgivet til
stiftamtet, i anledning af den i forrige møde under pkt. 14 omhandlede sag, hvorom amtet udbeder sig Sognerå
dets mening. Den omhandlede gangsti menes at ligge udenfor nævnte mands ejendom, og den forrige ejer af det
jordstykke som Jens P. Pedersen nu ejer, Sognerådsmedlem Rasmus Nielsen erklærede, at han havde købt det
omtalte jordstykke af Gedesby gårdmænd, da det var gadejord, men han havde aldrig ejet, eller troet sig beretti
get til at benytte jorden længere end til bemældte gangsti, da det stykke som var ved den syndre side af gangstien
indtil kørevejen måtte betragtes som gadejord.
Gangstien har i mange år været benyttet som gangsti til huslodderne, og i året 1858 har Væggerløse sogn ladet
gangstien istandsætte og broer bygge over ”Strømmen" til at benytte som skolegangsti for børnene på Fanget.
Væggerløse sogn havde nemlig den forpligtelse at anskaffe og istandsætte såvel broer som gangstier, og da der
ingen gangsti fandtes over hmd. Jens Kok’s lod, købte sognet en gangsti af ham, men da der lå en gammel gang
sti, som tilhørte Gedesby gadejord, blev denne overladt Væggerløse sogn uden godtgørelse.
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Nu har imidlertid Jens P. Pedersen pløjet gangstien og indtaget den under sin jord, så at børn ej kan passere den,
og den af J. P. Pedersen anførte kørevej er så lavt beliggende, at vandet står over den, så den ej kan passeres af
fodgængere. Som følge heraf er der klaget over at gangstien er pløjet, så børnene ej kan komme til skolen, og da
kommunen ifølge amtsrådets resolution af 30te maj 1859 har forpligtelse at vedligeholde såvel broer som stier,
fordrede man at J. P. Pedersen, som uden at være berettiget dertil, havde pløjet gangstien og borttaget stenene,
som var sat ved siderne, at lade den istandsætte igen som den var førend han pløjede den.
Jens P. Pedersen ville ej istandsætte gangstien, da han påstod at den tilhørte ham tilligemed den jordstrimmel
imellem gangstien og kørevejen. Han ville nok udlægge en gangsti, men ikke uden betaling, som rådet ikke ville
give ham, da gangstien ikke tilhørte ham; thi hvis dette var tilfældet skulle Væggerløse sogn (have) købt jorden
til gangsti, men da det som før bemærket var gadejord, blev den overladt til Væggerløse uden betaling.
Da det nu er aldeles nødvendigt at gangstien bliver istandsat, for at børnene kan komme til skolen, er rådet nød
saget til at lade den istandsætte, da J. P .Pdersen ikke vil, og hvorledes man så har at forholde sig med betalingen
for dette arbejdes udførelse, ønsker man at høre stiftamtets mening om.
pkt 13. Peder Rasmussen på Skelby Fang har anholdt om at fa lagt en bro over "Strømmen", da hans børn ikke
kunne komme over "Strømmen" til skole. Rådet kunne ikke gå ind på denne fordring, da det ikke var en gangvej,
som hører under kommunen, men måtte betragtes som privat, og da flere mænd benyttede denne sti måtte disse
selv sørge for at anlægge en bro.
pkt 17. Ole Jeppesen har forlangt nogle klæder. Fattigforstanderen må anskaffe ham 1 skjorte og 1 nattrøje og
hvad eventuelt er nødvendigt.
pkt 18. Sidsel Knude tilstås !6 brød mere om ugen, altså 1 */2 brød om ugen fra 15, marts.
18680323
pkt 1. Et regulativ over komm, offentl. gangstier blev affattet til at gælde for årene 1868-69-70, således:
Nr. 1. En gangsti over etatsråd Tesdorpfs mark fra landevejen til Staureby.
Nr. 2. En gangsti med broer oprettet af Væggerløse sogn i året 1858 fra Bøtø Fang over Jens
Kok's lod til vejen nr. 10, og fra vejen over Hans Olsens lod til broen over kanalen, og
derfra over Jens P. Pedersens lod til vejen mod Gedesby.
Nr. 3. En gangsti fra Fiskebæk over Niels Danielsens mark ved skellet imellem ham og Peder
Rasmussen til landevejen ved Uglebanken.
pkt 10. Smed Hans Thomsen klager igen over vejen og henviser til lov af 14.4.1865. Der berammes åsteds
forretning til 29. april kl. 9.
18680518
pkt lh. bal. En ansøgning til herredsfogeden fra smed Hans Hansen i Gedesby om tilladelse til at holde bal og
beværtning 2den Pintsedag i Peder Skomagers have er anbefalet af formanden.
pkt 4. Margrethe Pedersdatter har anholdt om at fa penge til at indløse sine klæder for, som er pantsat hos
Ohlenbestel. Rådet bemyndigede formanden til at indløse dem såsnart som muligt (indløst 23 maj).
pkt 6. Smede Karen i Gedesby fattighus har forlangt understøttelse; den blev midlertidig, og på 2 skp rug, 2 skp.
byg og 1 Rdl.
pkt 8. Hans Jensen Adrian har anmodet om hjælp til at rejse til Amerika. Da rådet skønnede, at det vilde være i
kommunens interesse, at fa ham sendt bort, da han meget snart ville komme fattigvæsenet til byrde, vedtoges det,
at man med amtsrådets samtykke var villig til at betale af kommunens kasse for hans rejse til Amerika, under
den forudsætning at Gedesby sogns beboere ved frivillige bidrag giver noget til hjælp.
pkt 11. Da Lars Stikke har forlangt doktor til sin tjenestepige, som var syg, har rådet efter lovens bydende foran
staltet læge og medicin til hende; men på grund af de ejendommelige forhold som har været imellem ham og
hende, blev det vedtaget at lade denne sag undersøge af øvrigheden.
pkt 14. Da det blev oplyst at Dæmningsinteressentskabet har fordybet kanalen ved Gedesby, så at den midterste
sadel til broen blev for kort, vedtoges det at forlange betalingen for denne af Interessentskabet.
pkt 15. Rådet er bleven underrettet om, at etatsråd Tesdorpf ikke antages at have opfyldt sin forpligtelse til at
udlægge jord til 2 huse, som Min. har tilladt ham at udlægge på Fanget i stedet for ved Frisenfeldt. Han skulle
udlægge 6 td. land til hvert hus, som efter Min. Skrivelse af 12. marts 1864 allerede skulde være udlagt; men nu
er den anførte jord tillagt 4 husmænd, og efter sigende er der ikke udlagt 12 td. land der, som der var udstukket
af landmåleren. Det vedtoges at gøre stiftamtet opmærksom på dette.
18680602
Extraord. møde for at tage beslutning om Hans Adrians Amerikarejse. Amtet tillod ikke at den betales af kom
munens kasse uden skatteydernes tilladelse. Alle beboere i de to sogne var indkaldt til mødet, og de fremmødte
var enige om, at der måtte bruges af kassen.
For at være sikker på, at han kunne komme med skibet fra Hamborg, vedtoges det, at lade en mand rejse med
dertil, hvortil valgtes Lars Rasmussen af Gedesby, som får sin rejse betalt af kommunekassen. Rådets medlem
mer i Gedesby blev bemyndiget til at anskaffe klæder og støvler til ham, og sørge for hans afrejse snarest mulig.
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18680702
pkt f. Der er oprettet overenskomst med jordemoderen om pengeløn i stedet for naturalier. Hun far:
12 Rd 1 Mk (1 Mk. pr. lispund)
i stedet for 73 lisp, hø
9 " - ” (12 Sk. pr. lispund)
” ” ” 73 ” halm
30 ” ”
husleje- og græsningsgodtgørelse

ialt
51 Rdl Mk 12 Sk.
18680903
pkt 9. Iflg. lov af 2.3.1861 paragraf 34 dannes regulativ over de vandsteder i kommunen, som skulle betragtes
som offentlige, og vedligeholdes af kommunen.
Gedesby by: 2 gadekær, 2 brandbrønde.
Gedesby nordre brandkreds:
I denne brandkreds blev rådet og brandfoged C. Mathisen
Gedesby syndre brandkreds:
enige om, at der ingen vandsteder burde optages som offentlige.
pkt 18. Sognerådets medlemmer i Gedesby oplyste at Lars Stikke og Lindse Ane, samt smedesvend Rasmussen
og Birthe Hansdatter endnu fortsætter deres forargelige samliv, hvorfor man vedtog at gøre stiftamtet opmærk
som på dette.
18681029
pkt 23. Lærer Petersen i Gedesby havde forlangt et verdenskort på stokke; blev bevilget.
" Mørch (Skelby)
"
"
" Asienskort. Nægtet med 9 mod 2 stemmer.
18681203
pkt 2. Amtet ønsker den drænede jord optalt i kommunen. Gedsergaard og Frisenfeldt har 750 td.land, og af
bondejord er drænet omtrent 393 td. land, ialt 1143 td. land.
18690114
pkt 4. Det vedtoges at sætte rækværk ved den ene side af broen over kanalen ved Gedesby.
pkt 10. Da Peder Pedersen Vogters ældste datter bliver mishandlet af sin stedmoder, så at der er fare for barnet,
vedtoges det at tage hende fra forældrene og udsætte i kost og pleje hos andre.
18690405
pkt 1. Forårsferien for børnene over 10 år vedtoges lagt fra 12 - 26. april, for de børn som brugtes til markarbejde
og er over 10 år.
pkt 3. Da beboernes børn på Bøtø Fang hidtil er indført i Gedesby sogns kirkebog, og som følge deraf bliver
henvist til Skelby Gedesby kommune, hvis de bliver trængende til fattigunderstøttelse, når de er fyldt 18 år,
vedtoges det, at indhente oplysning om der er nogen ældre (aftale) om dette forhold, da det ellers må ordnes
(med Væggerløse).
18690505
pkt 5. Proprietær Engberg har på Dæmningsinteressentskabets vegne lovet at betale 20 Rdl. til broen ved Gedes
by. Det er en tidligere nævnt sag, der nær var gået til retten.
pkt 19. Peder Rasmussen Bødkers enke på Skelby Fang søger hjælp. Hun har 3 børn. Hun har faet 1 skp. rug og
1 skp. byg, men man mener at hun også bør have brød.
18690628
pkt 7. Et uægtefødt barn, født i Væggerløse kommune, skal indføres i Skelby kirkebog, da faderen tjente i Skelby
sogn 10 md. før fødslen.
pkt 12. Søren Larsen, Gedesby må bygge nyt hus på det gamles plads.
18690830
pkt 5. Via amtsrådet meddeler Min. 7. f. m., at børn født på Bøtø Fang indføres i Gedesby kirkebog og anmeldes
til Væggerløse, hvor de også indføres i kirkebogen.
18700313
Overenskomst med A. Engberg, matr.nr. 22a, om at kommunen må grave lynggrus på ’/z td.land, nord for Strand
vejen imod 50 Rdl. een gang for alle.
18710320
pkt 18. Da købm. From, Staureby, Kichelbach, Skelby og Lindemann, Gedesby driver brændevinshandel her i
kommunen uden næringsbevis, vedtog man at anmelde dem for uberettiget næringsbrug.
18711004
pkt 1. Der er betalt for næringsbevis til brændevinshandel af From, Staureby, Kichelbach, Skelby og Brugsfor
eningen, Gedesby.
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18711214
Overslag over kommunens indtægt og udgift i 1872.
indtægt:
5361 rd 2 mk 3 sk
udgift:
4906 ” 2 ” 6
18720318
pkt 5. Købm. Lars Olsen, Gedesby nedlægger sin købm.- og brændevinshandel pr. 1.april.
pkt 18. Tesdorpf ønsker at lægge matr.nr. 36 til Ludvigsgave. Tillades, men han skal efter loven så aflægge et
hus med 3 td. land boniteret jord.
18720425
pkt 6. Lars Jørgensen, Gedesby far bevilling til brændevinshandel.
18721205
pkt 6. Vejregulativet for Gedesby er ændret. Gedesby Møllevej og vejen sønden om Gedesby forbi Mads S___ ?
og P. Skovs gårde udgår.
18730303
pkt 12. Det anmeldtes at skolelæreren i Gedesby i den senere tid har undladt at ringe morgen- og aftenklokke.
Han fik et tilhold.
18730402
pkt 4. Herredsfogeden har tilstillet Sognerådet en ansøgning til Indenrigsmin. fra Blangstrup, om approbation på
en udstykning af Jacob Bolts gårdlod. Rådet havde intet herimod.
18740202
pkt 11. Da digekommissionen har givet tilladelse til, at vejen fra Gedesby til Østersøen føres i lige retning ud
over dæmningen, skal der forhandles med Jørgen Smeds enke om udlægning afjord til vejen, og at afrette den
med pæle.
18740217
pkt 11. Til en kone i Gedesby har mølleren leveret et brød ugentlig for meget fra Mikkelsdag til Jul. Det vedto
ges at skænke brødene.
pkt 19. Vejmændene har for 11 Rdl. købt jord af Jørgen Jensen Srheds enke til en ny vej til Østersøen over dæm
ningen. Den købte vej skal være mindst ligeså bred som den nuværende, og gå fra denne til dæmningen. Længde
70 favne.
18740301
Vedr. pkt 19, 18740217. Handlen repiteres. Enken hedder Ane Jørgensdatter, ogjorden tages fra matr. nr. 130
for 11 Rdl. een gang for alle.
1874 0312
pkt 16. Det vedtoges at forsøge at fa en gammel sprøjteslange og 2 fag vinduer fra Staureby skole solgt ved en
auktion i Bruserup.
18740922
pkt 2. Der meddeltes en klage fra en del beboere i Gedesby over brandbrønden, hvis vand ikke er godt, samt
klage over at Jacob Larsen har bygget et lille hus med uforsvarlige indretninger i, for nær ved brønden. 2 mænd
skal se på sagen.
18751223
pkt 11. Man vil søge postvæsnet om at fa post 6-7 gange ugl. imod 4 nu.
pkt 18. Det vedtages at købe en nattrøje til Lars Lollike.
pkt 19. Hans Lollike skal feje skorstenen i fattighuset i Gedesby for 4 kr. årl.
18760203
pkt 22. Forskellige beboere i Gedesby ønsker brevsamlingsstedet flyttet fra købm. Lindemann til Brugsfor
eningen. Blev afslået.
18760217
pkt 2. Der holdes auktion over vejgræs.
pkt 9. Det forbydes fattiglemmeme at holde høns i fattighusene.
18760301
pkt 10. Postbud Hans Rasmussen har beklaget sig over, at skolelærer Petersens søn har skåret hans søn i det ene
øre, og dernæst anført de dage drengen i den anledning er udeblevet fra skolen, som forsømt uden lovlig grund,
hvilket igen har haft til følge, at bemeldte Hans Rasmussens søn er idømt skolemulkt. Derfor forlanger H. Ras
mussen mulkten eftergivet og Petersen givet et tilhold om, at forebygge at sådant indtræffer for fremtiden. Man
ønsker lærerens erklæring i sagen.
18760420
pkt 10. Nykøbing posthus meddeler, at posten fra 1. maj vil blive fremført med enspændervogn 6 dage om ugen,
pkt 26. Dækket over Gedesby brandbrønd skal sættes i stand.
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18760706
pkt 9. Det vedtoges at indberette, at den tidligere smed i Gedesby Hans Hansen er flyttet, og at der er kommet en
ny samme sted og af samme navn.
pkt 9a. Møller Poul Pedersen, Gedesby foreviste sit næringsbrev som møller i Gedesby.
18760907
pkt 3. Det meddeles at Jørgen Madsen Brasiliens kone, Skelby har forladt ham med barnet, og som husvild faet
anvist bolig i Gedesby fattighus for hans regning.
pkt 6. Kommiteen i anledning af haglskaden på Loll.-Falster har tilstillet rådet en opfordring til at sende bidrag.
Man vil virke for sagen efter bedste evne.
18761220
pkt 20. Nogle mænd i Gedesby ønsker istandsat vejen norden for byen fra Peder Larsen Simons hus til den så
kaldte Smedebanke.
18770322
pkt 32. Man vil forsøge samarbejde med Væggerløse Sogneråd om, at få macadamiseret landevejen til Gedser af
amtsrådet.
18770611
pkt 2,2. Møller Poul Pedersen, Gedesby anmoder om, at et stykke gadejord må blive lagt til hans jord, matr.nr.
189 og 39b.
18780516
pkt 1,1.Herredsfogeden spørger om kommunen er pligtig, at vedligeholde vejen til Jens Skippers gårdsplads, og i
bekræftende fald at få vandstedet (må være Bredebæk eller gadekæret) langs vejen indhegnet. Formanden havde
erklæret, at det ikke var kommunens pligt.
18970328
pkt 5. Amtsrådsmedlem Olsen har synet fattighusene og klager over den urenlighed, som fandt sted ved fattighu
set i Gedesby, og fordrede at retiraden skulle istandsættes med gulv osv., og at Sognerådet skulle give lemmerne
strengt tilhold om at afbenytte retiraden.
18790801
pkt 5. Det vedtoges at sætte brøndværket istand ved den såkaldte Lunkebrønd i Gedesby (antagelig en vinde).
18791030
pkt 4. L. Olsen nedlægger sin næring som brændevinshandel pr. 30. sept.
18800503
pkt 10. Ved kørselsprotokollernes opgørelse i 1879, viste det sig, at der i Gedesby er præsteret 82’/2 spanddage
eller 190 mil, og i Skelby 125’72 spanddag eller 196 mil.
pkt 14. Akkord med Jens Jensen, Gedesby om, at overføre 8-9 favne fattigbrænde fra Lolland til Staureby
Strandvej og opstille dem der for 2 kr./favn.
18800920
pkt 4. Det vedtoges at indleverede postsager i Gedesby bliver at udlevere af brevudvexleren til postmanden kl.
8!/2 aften hele året.
Man ønsker at yde brevudvexleren i Skelby 10 kr. årl. af kommunens kasse.
18801028
pkt 1 .Justitsmin. afslår oprettelse af et hjælpeapotek på Sydfalster.
pkt 4. Brandfogeden kræver ny hampeslange til sprøjten i Gedesby. Bevilget!
18810126
pkt 10. Stiftamtet har under 19de d.M. udbedt sig Sognerådets erklæring angående et andragende fra lærer Peter
sen, der ønsker gdr. Lars Rasmussen i Gedesby ansat til offer. Han indstilles til 50 øre ved hver højtid.
18810214
pkt 3. Iflg. skr. fra herredsfogeden er Lasse Peder død den 1. jan. i Horsens tugthus og har efterladt sig 4 kr. 46
øre, som formanden har modtaget.
pkt 14. Nogle husmænd i Staureby ønskede dispensation fra brandpolitilovens bestemmelser angående opførelse
af en mølle inde i Staureby by. Det er Sognerådet ikke imod.
18810315
pkt 1. Klokkeringning i begge sogne over enkedronning Caroline Amalie er bortakkorderet for 50 øre pr. time,
pkt 11. Stiftamtét har ansat gdr. Lars Rasmussen (se 26/1) til. at ofre lærer Petersen 1 kr. for hver af de sidste 3
højtider.
18810512
pkt 5. Herredsfogeden meddeler at Niels Johansen har afsonet alimentationsbidraget til 28. jan d.å.
18810920
pkt 12. Bager N. Madsen vil have grøften ud for sit sted fyldt.
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pkt 13. Bager N. Madsen fik leverancen afbrød til Gedesby fattigvæsen fra 1. jan.
18811222
pkt 6. Som følge af fattighusets brand den 17de dec. er der lejet husly til forskellige fattiglemmer, hos efternævnte husejere:
Johan Lindemann, Gedesby
10 kr./mdl.
Hans Stange,
4 ”
Ole H. Knude,
4 ”
Ole Madsen,
4 ”
18820109
pkt 4. Pigen Birthe Sofie Jensen, Frisenfeldt er tilstået et lån på 10 kr., for at kunne rejse til København for at
overvære Tjenestekarl Peder Olsens edsaflæggelse, angående paterniteten til hendes uægtefødte drengebarn.
18820216
pkt 6. Man ydede Rasmus Kristoffersen 2 kr. i erstatning for den skade hans have led ved branden d. 17.12.1881
(Fattighuset).
18820313
pkt 8. Lærer Petersen far 2 kr. i erstatning for skade på hans have ved branden 17.12.1881.
18820605
pkt 2. Detaillist Kjeselbach har optaget sin brændevinshandel i Skelby.
pkt 6. I en alimentationssag regnes med 40 kr. årl. indtil barnet er fyldt 14 år.
pkt 8. Ansøgning til amtet om, at måtte bruge 400 kr. til husleje for en bopæl for en doktor her i kommunen.
18830102, mødet holdtes i Gedesby brugsforening.
pkt 7.officielt, Møder i indeværende år holdes hos L.S.Jantzen i Gedesby.
pkt 9. Da fattiglem Karen Larsen Lollike har udvist en så slet opførsel og trodsighed imod bestyreren og Sogne
rådet, blev det vedtaget at anbringe hende på arbejdsanstalten i Saxkøbing snarest ved politibetjent Pedersen på
kommunens regning.
pkt 13. Skriftlige tilbud på fattigpladsen i Gedesby ønskes.
18830201
pkt 8. Niels P. Stoffer fik lov at opsamle murbrokker på fattigpladsen for 2 kr.
18830308
pkt 12. Med et flertal af 6 stemmer fik Hans N. Skinder lov at købe fattigpladsen for 490 kr. (matr. nr. 34d i
Gammelgade)
18830314
pkt 2. Købm. Lindemann, Gedesby far en husleje på 18 kr. for at have indsidder Rasmus Jensen boende i sit hus.
18830403
pkt 1. Læge Mikkelsen skal have bopæl i Skelby og kommunen betaler ham 1. år 400 kr. i huslejetilskud. Siden
300 kr./årl.
18830619
pkt 4. Fattigudvalget i Gedesby har tilstået hmd. Hans Chr. Petersen, Gedesby en husleje på 25 kr./årl. for fat
tiglem Rasmus Jensen, som for tiden beboer hans hus.
pkt 6. Herredsfogeden beder om rådets erklæring vedr. andragende fra Hans H. Adrian i Gedesby om, at lukke
gavlen med spån på det under opførelse værende hus på matr. nr. 34d i Gedesby by. Ingen indvendinger.
18830916
pkt 1. Hans Kristian Petersen har opsagt Rasmus Jensen pr. 1. maj 1884.
18840131
pkt 13. Vejen fra Skovleddet til Østersøen optages i regulativet efter ønske ffa Gedseroddes beboere.
18840424
pkt 5. Carsten Jørgensen bad om honorar for ulejligheden han havde haft, ved at finde N. Steffensens lig ved
Stranden. Han fik 2 kr.
18840731
pkt 3. Da besigtelseskommissionen for jernbanen i forrige uge gennemgik den udstukne linie, vedtoges det at
lægge en station i Fiskebæk.
Beboerne ønskede, at rådet skulle medvirke til, at stationen blev i Skelby, men kun 3 Sognerådsmedlemmer
ønskede dette, imod de 7 som var tilfredse med Fiskebæk Station (eller i lommen på Tesdorpf, JN).
18840904
Amtet billiger sagen om husvildebolig til Rasmus Jensen og tillader kommunen at låne indtil 2000 kr. Da det
ikke kan nås inden vinter, søger man en anden udvej.
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18840922
pkt 3. vedrørende Rasmus Jensens familie. Det vedtoges med 5 stemmer mod 4, at købe 1 skp.land af Hans
Steensen, af den lod som har tilhørt Lars Lindse, i det sydvestlige hjørne ved Strandvejen, men H.S. vil ikke
sælge, så der skal exproprieres.
pkt 7. Brandbronden i Gedesby (den ostre) mangler dække, og sprøjtehuset i Gedesby skal repareres i murvær
ket.
18840929
pkt 1. Hans Steensen gik med til at sælge 1 skp.land af matr. nr. 44 ved den nordvestre side af marken for 225 kr.
Formanden fremlagde grundtegning, og man ændrede til skrå gavle med tegl. Det blev overdraget lærer Mørch,
at lave fuldstændig tegning og så udbyde. Man vedtog at låne.
18841010
pkt 1. Vedr. husvildeboligen. Tømrer Jensen, Vantore fik entreprisen for 1850 kr. incl. alt undtagen grus og
grundsten.
18841106
pkt 2. Der skal exproprieres til jernbanen d. 10, 11 og 12. i kommunen.
pkt 7. Doktor Michelsen ønsker yderligere 300 kr. i tilskud fra kommunen.
18841204
pkt 14. syge. Doktor Michelsens andragende bortfaldt ved stemmelighed.
18841222
pkt 5. Man vil tilbyde lægen 200 kr.årl. som lægehonorar for at betjene kommunens fattige. Større operationer og
fødselshjælp er undtaget aftalen.
18850223
pkt 3. Fra stiftamtet er fremsendt skema til udfyldelse med oplysninger om bogsamlingen og/eller læsefor
eningen. Gdr. Rasmus Poulsen, Skelby og lærer Petersen Gedesby fik det til expedition.
pkt 6. Det vedtoges at anskaffe et stempel til Sognerådet. Teknologiens indmarch!
pkt 21 .Eventuelle sygejembanearbejdere skal indlægges på Anstalten, dvs. Fattiggården, eller som den senere
hed, Alderdomshjemmet.
18850305
pkt 2. Andragende fra Jørgen Bonde m.fl. i Gedesby om, at kommunen vil plante pil langs vejen fra Adrian
Madsens mark til Rasmus Suders skel, da vejen er svær at tinde i mørke. Det vedtages at plante med 30 alens
mellemrum på begge sider, men forskudt.
pkt 8. Vedr. husvildeboligen. Huset på matr. nr. 44 blev overdraget og de 1850 kr. udbetalt.
18850505
pkt 6. Min. cirkulære af 26.3 d.a. om opsamling af oldenborrelarver gøres der intet ved, da her ikke er larver af
betydning.
18850710
pkt 7. Det vedtages at udleje 2 værelser i det nye husvildehus til tømrer H. G. Hansen og Dyreborg for 13
kr./mdl., samt 1 værelse for 772 kr./mdl.
pkt 20. Klage over at den af jernbanen inddragne vej over Lyngen ikke kan befares med heste og vogn, da gru
stransporten med dampkraft føres langs med vejen, og den nye vej ikke er anlagt.
18851029
pkt 1. L.S.Jantsen i Gedesby ønsker tilladelse tilat drive gæstgiveri i Gedesby sogn.
pkt 4. Lærer Petersen i Gedesby klager over at der ved brandbrønden er en latrin og mødding - Jacob Larsens hvorfra urenlighed trækker i brønden. Ligeledes ligger Chr. Rasmussens mødding sådan at urenlighed trækker i
gadekæret.
pkt 5. Bager Madsen søger om tilladelse til at bygge til den ostre ende af sit hus i Gedesby, så det kommer 172
alen nærmere vejen, for at få rettet forsiden af huset af. Bevilget.
pkt 8. Niels Bolt andrager om tilladelse til at flytte fra anstalten til november, samt om understøttelse og senge
klæder til en seng. Han fik lov at flytte, samt 6 kr. i kvartalet, men ingen sengeklæder.
18851119
pkt 1. Det forud for mødet afholdte Sognerådsvalgs resultat:
Rasmus Kaarde af Staureby, Henrik Andersen af Skelby, Rasmus Hollænder, Hans Østen og A. Bidstrup af
Gedesby valgtes fra 1.1.1886.
pkt 3. Man anbefalede Lars Olsens ansøgning om tilladelse til marketenderi ved havnen.
18860121
pkt 10. Et flertal vil ansætte Hans Stranges højtidsoffer til lærer Petersen til 35 øre, mens mindretallet mente 30
øre pr. højtid (3 gange om året).
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18860218
pkt 9. Lærer Petersen i Gedesby klarer over boet, som Søvang har leveret. Han fik ikke medhold.
18860627
pkt 6. Detaillist L. Olsen søger Min. tilladelse til at drive gæstgiveri ved Gedser havn. Det anbefales.
18860910
pkt 16. Restauratør Stybe ved Gedser station ønsker bevilling til gæstgiveri, men fik afslag, da andre allerede
havde søgt.
18861014.
pkt 2. Stationsforvalter Klixbül søger ansættelse som vejer og måler ved Gedser Havn.
pkt 9. Pare. Peder Hansen Lander blev Sognerådsmedlem i stedet for Bidstrup (som flytter), men han frabad sig
det p.gr.a. svaghed, men den kendte rådet ikke til og fastholdt ham som valgt.
18861*030
pkt 3. Peder Hansen Lander frem lagde attest fra dr. Struckmann på sin svagelighed, men rådet nægtede stadig at
lade ham udtræde af Sognerådet.
18861105
pkt 2. Man skal mødes i politiretten med Jacob Wetterstrøm, fordi han ved sin bopæl har bygget et hus på den
offentlige vej.
pkt 6. Bestyrer Schütt, Bøtogaard meddeler at gangstien over J. J. Kok’s og R. Buk's parter er ufarbar og gang
broen fjernet. Vej udvalget skal lægge nyt gangbræt og lade vedkommende planere det overpløjede.
18861220
pkt 24.Da den offentlige gangsti fra Bøtø Fang til Gedesby efter nærmere undersøgelse findes overflødig, søges
amtet, om den må udgå af regulativet.
18870113
pkt 20. Flere beboere i Gedesby ønskede en kisterendesten over gaden ved Simon Larsens hus.
18870125
pkt la. Fattig-Peter i Gedesby har søgt et læs brænde. Det bev.
18870207
pkt 20. Det vedtoges at Gedesbyerne (dvs. Sognerådsmedlemmerne) måtte bekendtgøre i de stedlige blade, når
og hvor de ville modtage kommuneskatten.
18870310
pkt 10. Gårdmandssønnerne Jørgen Jensen Skipper og Lars Jensen Skipper samt Lars Pedersen Krøl i Gedesby
søgte optagelse på valglisten til folketinget. 6 stemte for, men H. Friis imod da ingen af de 3 havde selvstændigt
erhverv, og den ene netop havde været et år i Amerika. Man undlod så Jørgen Jensen Skipper p.gr.a. Amerika
turen.
18870421
pkt 1. Den af jernbanen anlagte vej øst for banen blev overdraget, (det må vel være Langgade).
18870606
pkt f. Købm. Lindemann opgiver sin ret til brændevinshandel.
18870808
pkt 6. Bager N. Madsen, Gedesby har trods advarsel bygget for nær vejen. Det skal fjernes inden 1.9.d. å. ellers
går sagen rettens vej.
18870910
pkt c. Det blev den som nr.3 indstillede Jens Chr. Christiansen, der blev andenlærer i Gedesby fra I. sept.
pkt f. Fhv. købm. A.J.Stybe tillades i sin ejendom ved Gedser station at drive gæstgiveri (krohold) imod at er
hverve sig næringsbevis inden 3 md.
pkt 6. Aktieselskabet i Gedesby far pålæg om, at lægge en gangbro i forbindelse med den offentlige skolesti.
18871210
pkt 1. veje. Sagen vedr. bager Madsens byggeri henvises til privat søgsmål, da han ikke mødte på Tinghuset d. 7.
pkt 3. P.gr.a. Boto Nors og Kobbelsøens udtørring menes gangstien fra Bøtø Fang unødvendig, så derfor slipper
Aktieselskabet for at lægge bro, og man vil næste år tage stien ud af regulativet for offentlige stier.
18871103
18880216
pkt 5. Der kommer en læge for at gøre sig bekendt med forholdene i kommunen, så dr. Mickelsen må være rejst.
Man vil tilbyde ham 200 kr. som kommunens fattiglæge.
18880315
pkt 3. Brandfogeden besværer sig over, at sprøjtehuset benyttes til lighus, og foreslår kommunen at bygge et
ligkapel. Man gav ham ret, og vil opfordre kirkeejeren til at opføre en lille bygning til dette brug.
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18880529
pkt 8. Købmand Lars Olsen (Krøl) far lov at udstykke matr.nr. 22d i Gedesby.
18880618
pkt 3. Da Rasmus Jensen og hustru fra Gedesby havde henvendt sig til præsten om skilsmisse, spørger pastor
Bøllemose om Sognerådets udtalelse. "Da man var bange for, at de efter at være adskildte, vilde blive dyrere at
underholde, og der ikke forelaa videre Beviser for Mishandling fra nogen af Siderne, blev man enige om. at
fraraade Skilsmisse foreløbig".
18880711
pkt d. Min. meddeler bevilling for Carl Kort til at drive Restauration i Gedser jernbanestation.
pkt 1. Man håber at læge Nærum fra Horsens vil tage ophold i Skelby.
pkt 2. Efter klage fra bestyrer Schütt far J. J. Jensen Kok tilhold om ikke at forulempe folk som bruger den of
fentlige gangsti fra Fanget til byen, og fjerne de hindringer han har opført.
18880816.
pkt c. Et cirkulære fra biskoppen blev oplæst, hvori Sognerådet opfordres til at indskrænke ballers og festers
afholdelse, som skadelige for ædrueligheden og sædeligheden. Det vedtoges, at man kun vil give tilladelse til
Sygeforeningerne. 2 baller for hver årligt.
pkt 2. Beboere i Skelby og Gedesby ønsker et "trinbrædt" ved Fattiggården. Sognerådet anbefaler, og beder dem
henvende sigtil bestyrelsen for jernbanen.
pkt 8. Folk, som har købt græs på kommunens veje, må ikke tøjre deres kreaturer der.
18890507
pkt b. Indre missionær L.H.Aage ønsker tilladelse til gudelige forsamlinger i skolerne. Man har intet derimod,
men henviser til Min. Cirkulære af 19. marts 1889, som gør det tvivlsomt om de må.
pkt 1. se pkt b. Lignende andragende fra P.Andersen, Vordingborg.
pkt 11. Læge Lange, Skelby skal have 500 kr. som fattiglæge.
18890613
pkt 14. Rasmus Johansen, Gedesby fik lov at grave en brønd i Nystøvl, når der kom et forsvarligt dække over.
18890718
pkt 5. Fra Peder Jensen, Gedser var indkommet tilbud af prima West Hartley dampkul fra skib ved Gedser havn
til 2 kr. 50 øre pr. td. kulmål. Man ønskede 155 td.
18890822
pkt 3. Efter lov af 12. april 1889 skal affattes vedtægt til hundetegnsløsning. Ikke alle hunde er afgiftspligtige.
18890924
pkt lO.Medlem af de fattiges kasse i Gedesby, gdr. Maegaard er rejst fra kommunen og erstattes af R. Krighaar.
pkt 13. Lærer Christiansen ønsker at ændre på østre og vestre udhus' indretning. De indeholder svine- og faresti,
ko- og hestestald bl.a.
18901110
pkt 2. Peder L. Være, Gedesby ønsker at udtræde p.gr.a. kronisk brystsygdom (lægeerklæring). Skønt man nødig
gav slip på så god en medarbejder, blev det tilstedt.
18910212
pkt 11. Købm. N.P.Pedersen, Gedser søger bevilling til gæstgiveri i forbindelse med sin købmandsforretning.
18910420
Lærer Joensen, Skelby androg om 1 ex. af Saabyes Retskrivningsordbog; den bevilgedes.
pkt 3. oldenborre. Det er pålagt at samle oldenborrer dette år, og amtet har sat prisen til fra 4 til 12 øre (pr. pund
eller pot?).
pkt 5. oldenborre. Man vil spørge mejerierne i Gedesby, Fiskebæk og Gedsergaard, om de vil dræbe oldenborrerne med damp.
18911214
Et udvalg samlet i Gedesby vedrørende istandsættelse af vejen sønden for Gedesby, der løber fra amtets landevej
i byen til N.Madsens møllevej ved Lunge, og er ca. 557 alen lang. Arbejdet blev fordelt mellem brugerne: Lars
Jensen. Jens Ludvigsen, Morten Bolt. Jacob Wetterstrom, Hans Stange, Hans Stikke, J. Hjorts enke, J.J. Stiver,
Hans Møller, J. Peitersen og Ole Krighaar.
18921222
Beboerne ønsker vejen fra sprøjtehuset til Lungke istandsat.
18930216
pkt 6. Peder Mikkelsen Alling bedes om påtegning afen ansøgning til Kongen om æresoprejsning. Man erklæ
rede, at Sognerådet bekendt har han i de sidste 5 år ført en ulastelig vandel.
18940123
pkt 3. Tilgang af næringsdrivende: Maler Chr. Hansen i Gedesby (tidl. i Lars Olsens hus).
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18940315
pkt 11. Købm. H .P .Hansen, Gedesby søger lempelse i sin bygningsafgift af matr.nr. 17c, Forh. 142 ?
pkt 12. Bl.a. købm. Sigvard ?, Gedesby søger optagelse på valglisten.
18950211
pkt 6. I Gedesby sogn er kørt (pligtægt) 74 3/4 Mil; nemlig 33 spanddage til fattigvæsnet og 24'/2 spanddage til
18950509
pkt 2. oldenborre. Der skal som tidligere indsamles oldenborrer. Man vil i begyndelsen give 6 øre, og efter 14
dage 10 øre pr.(pund eller pot?). De skal dræbes på mejerierne.
18951010
pkt 2. Karl Johan Johnsen på Frisenfeldt søger indfødsret. Han er født i Jønkjøbing len i Sverige d. 6.5.1846. An
befales. Han er den senere tomrer i Gedesby.
18951129
pkt 1. Lars Andreas Ivar Børgesen ansøger om æresoprejsning. Han var i 1886 straffet med fængsel på vand og
brød for forfalskning af sin søfartsbog. Man anbefalede ansøgningen.
pkt 6. Fremlagt skøde: Jens Rasmussen Tue har købt en sandpart, matr.nr. 164 af Jens Frederiksens enke.
18960109
pkt 1 .Urmager Michelsen i Gedser var tilstede og tilbød at modtage Karen Jacobsen og hendes 3 børn, og påtage
sig deres underhold i et og alt mod en betaling af 140 kr. årl. fra 1. dennes at regne; samt den sædvanlige konfir
mationshjælp til bomene. Aftalen indgået.
18970812
pkt 3. Amtet har fremsendt et andragende fra Joh. Petersen, Nakskov om tilladelse til, at befare amtets både
større og mindre landeveje med selvbevægelige lokomotiver til at trække damptærskeværker, til erklæring. Sog
nerådet fraråder at give den ansøgte tilladelse, da vejene i kommunen er for smalle og svage.
18971209
pkt 4. De kommende 3 år lignes stadig 1/9 på formue og lejlighed, og 8/9 på hartkornet.
18971223
pkt 9. Christian Olsen, Gedser, der er gift med købm. og gæstgiver N.P.Pedersens enke, har søgt bevilling til
gæstgiveri i den ham nu tilhørende ejendom ved Gedser jernbanestation.
18980120
pkt 1 1. krig. Ved krigsberedskab skal kommunen stille 12 heste og afgive de 8, 2 vogne og afgive den ene. Mø
dested Nykøbing den 2. monstringsdag kl. 12.
18980707
pkt 3. Lolland-Falsters Telefon-Aktieselskab har andraget Min. om koncession her i amtet. Man ønsker Sognerå
dets udtalelse. Den var positiv.
18980726
Åstedsmode på begæring af Hans Skinder, N.P.Stoffer, Lars Kristensens enke, Ole Hansen, S. Petersen, H. Ras
mussen Smed og H. Hjulmands enke i Gedesby om i hht. lov af 14.4.1865, at tå vedtaget bestemmelser om
istandsættelse og vedligeholdelse af den private vej fra Svend Lundh til aktielodderne i Bøtø Nor.
Rekvirenterne frem lagde deres begæring af 1, juli 1898, forsynet med påtegning om lovlig forkyndelse for gdr.
P. Mikkelsen, Gedesby på Aktieselskabet for Kobbelsoens vegne og ligeledes forsynet med påtegning om, at
være oplæst ved kirkestævne.
Af de indvarslede var mødte:
Hans Skinder, H.P.Hansens enke ved Hans Skinder, Seehausen, Søren Petersen, Hans Rasmussen, Ole Hansen,
Niels Pedersen ved Søren Petersen. Lars Buk’s enke ved Anders Buk. Peter Mikkelsen og Carl Petersen på egne
og Hans Skovs vegne.
Der opnåedes forlig om at vejen, der fører fra Seehausens indkørsel ved byen til aktielodderne i Noret istandsæt
tes og vedligeholdes efter en nøje fordeling mellem parterne; og aktieselskabet forpligter sig til at vedligeholde
broen over kanalen til lodderne, og til, ved de årlige oprensninger, at kaste det oprensede ind midt på vejen og
planere det.
18981208
pkt 3. J.H.Dyreborg får bevilling til gæstgiveri ved Gedser, imod at svare brændevinsafgift fra 1.10.
18990713
pkt 4. Tilgang af næringsdrivende: Oltapper Peter Larsen ved Gedser.
1900011r
pkt 6. Mejeribestyrer Jesper Jensen har på Foredragsforeningens vegne bedt om tilladelse til at holde moder i
skolerne. Det havde Sognerådet intet imod.
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pkt 8. Indberetning om næringsdrivende, afgang: Maler Villiam Larsen og smed Hans Hansen i Gedesby. Til
gang: Smed Hans Christensen og Snedker Oskar Striiving hos Hans Karstensens enke i Gedser, og skomager Ju
lius Nielsen i Skelby er flyttet fra Ejlertsens enke til J. Brasiliens hus.
19000123 Sognerådsmøde på Gedser kro!
19000108 ordinært møde på Fattiggården.
pkt 7. Kørselsprotokol fremlagt. I Gedesby er kørt 9/2 spanddage til fattigvæsnet med 14 mil, og til skolevæsnet
29’/2 spanddage med 73'/2 mil.
19000411
pkt 1. veje. Stiftamtet forlanger Sognerådets erklæring til et forslag til forandring i politivedtægten, om landeve
jes befarelse af automobiler og lignende køretøjer, der trækkes ved mekanisk kraft. Man havde intet at erindre
imod ændringen.
pkt 9. Det meddeltes, at Jørgen Krøjer og hans 2 sønner Hans og Carl ere druknede, og at Carl er funden og be
gravet ved fattigudvalgets foranstaltning. De to andre er ikke fundne. Konen Karen Krøjer har fået 4 kr. i under
støttelse. Hun far 40 kr årl., eller kan evt. komme på Fattiggården.
19000510
pkt 3. Jørgen og Hans Krøjer er nu fundne og begravet på fattigvæsnets regning.
Det var på Guldborgsund de 3 druknede.
19000612
pkt 9. Stiftamtet meddeler, at normalunderhold for børn født udenfor ægteskab fastsættes for de næste 5 år til 45
kr. årl.
19001011
pkt 2. Bager R. Rasmussen har forevist næringsbevis som bager i Gedser.
19010228
pkt 8. Gedser Afholdsforening bevilges 20 kr. til opførelse af et afholdshjem ved Gedser.
19010614
pkt 4. Landbrugsmin. ønsker at låne Gedesbys udstykningskort til kopiering.
pkt 9. Gedser Afholdsforening søger tilladelse til at drive afholdsbeværtning. Blev anbefalet på det bedste.
19011114
pkt 2. Rasmus Nielsen Buk søgte forgæves alderdomsunderstøttelse.
pkt 12. Ølhandler Chr. Jørgensen i Gedser har løst næringsbevis med ret til brændevinshandel.
pkt 13. Hans Rasmussen (smed) i Gedesby er udnævnt til ligsynsmand i stedet for parc. P. Madsen.
pkt 14. Beboere i Gedser ønsker kloakledning langs kommunens vej. Det blev afslået, men man vil rense grøften
op.
19020509
pkt 7. Aftægtsmand Adrian Madsen søger om æresoprejsning hos Kongen. Anbefalet.
19021222
pkt 4. husmænd. Der skal til Min. udfyldes skema over, hvor mange pligthuse der er udlagte ved nedlægning
eller sammenlægning af bøndergårde, og ligeledes hvor mange fæstehuse der er og har været siden 1850, da
disse ikke må nedlægges.
1 kommunen er ingen fæstehuse. Der skulle have været et pligthus ved sammenlægningen af Danielsens og tidl.
P.Friis’s gårde i Fiskebæk. Det pligthus bliver så at føre på skemaet med meddelelse om, at det ikke er fraskilt.
19030709
pkt 5. Til brandsynsvidner i Gedesby syndre kreds valgtes slagtermester L(eo) Sønderup og købm. Chr. Olsen,
Gedser for 3 år.
19030910
pkt 7. Fra Husholdningsforeningen i Gedesby ansøgtes om, at måtte bruge Gedesby skolelokale 1 aften ugl. i
vinter. Tilstodes, men lys og varme må man selv betale.
19031210
pkt 15. Fra slagter Sønderup i Gedser et andragende om tilladelse til at drive gæstgiveri. Anbefales, på betingelse
af at Chr. Olsen (købm.) trækker sig tilbage.
19040114
pkt 7. Min. cirkulære om at tilskud til bogsamlinger afhænger af kommunens bidrags størrelse. Derfor ydes 15
kr. til bogsamlingen i Skelby, og ligeledes til bogsamlingen i Gedesby, såfremt der bliver noget mere orden i
måden at udlevere bøger på, og i det hele vedrørende den måde, den bliver bestyret på.
pkt 8. Skatten lignes de næste 3 år med 1/3 på formue og indkomst, og 2/3 på hartkorn og ejendomsskyld.
19040310
pkt 2. Fra husejer Svend Lund, Gedesby ansøgning om indfødsret. Anbefales, da Svend Lund, Gedesby er en
hæderlig mand og efter Sognerådets mening har opført sig agtværdigt.
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19050309
pkt 1. Det meddeltes, at Pedersen Thorup har faet kgl. bevilling til at drive gæstgiveri og krohold i Gedser.
19050911
pkt 1. Man nægter Peder Hansen, Gedesby alderdomsunderstøttelse fordi han den 9.9.1898 har modtaget 20 kr. i
konfirmationshjælp til sin søn!!!
19060108
pkt 3. folketælling. Resultatet af folketællingen den 1.2 blev 745 i Skelby, 815 i Gedesby og 763 i Gedser stati
onsby.
pkt 8. Amtet anmoder om indsamling af oldenborrer, da det i år bliver flyveår, men da der ingen er i kommunen,
foretages intet.
pkt 14. Andragende fra Fremskridtsforeningen om bidrag til evt. undersøgelse af vand- og kloakforhold.
19060308
pkt 4. Se pkt 14 d. 8.1. Man bevilgede 100 kr. og amtet giver det samme.
19060809
pkt 8. Brandsynsmand i stedet for bortrejste bager Rasmussen i Gedesby bliver Svend Lundh.
19060913
pkt 7. Fra amtet var forespørgsel om hvorvidt Sognerådet ville give tilladelse til at postholder Larsen må køre
med automobil på kommunens veje. Sognerådet erklærer, at den nævnte tilladelse ikke ønskes givet.
19061011
pkt 7. Man vedtog at købe West-Hartley kul til 105 ør pr. centner fra Frigast.
19061108
pkt 12. Sogneråd, valg. Sognerådsvalg tirsdag d. 4.12 kl.l Z».
pkt 13. Beboere beder kommunen bidrage med 1/3 = 15.000 kr til kloakering og vandforsyning i Gedser. Man
afslog.
19061213
pkt 7. Fra Chr. Christensen ved holdepladsen var anmodning om at betale for beboernes brug af gangstien fra
landevej til holdepladsen (trinbrædtet modsat Holmegaard). Man bevilger 4 kr i år.
19070104
pkt 1. Ved lodtrækning valgtes parc. H.J. Børsum til formand, (han blev bekendt og karikeret for sin brummende
stemmeføring, og hunden, der hed Feibus) Han var i Sognerådet fra 1.1.1898.
19070119
pkt 14. Vejmand for Gedesby sogn blev Jens Peder Jeppesen, som fungerede endnu i 30erne. Han havde mistet
en hånd, og brugte en protese med krog. Konen kaldtes Christine Vejmand.
19070411
pkt 7. Iflg. rotteloven må præmien for dræbte rotter være fra 5 - 10 øre. Man valgte 8 øre pr. hale.
19070422
pkt 4. For fattige i Gedesby er i 1906-7 kørt 36 spanddage eller 47 mil.
Til skolen i Gedesby 9/2 spanddag eller 11 3/4 mil.
Til skolerne i Gedser, Gedesskov og Gedserodde 21 spanddage eller 21 mil.
19070604
pkt 4. Modtagere af rottehaler i Gedesby sogn blev smed Hans Christensen og smed J.P.Hansen, Gedser.
Antagelig i juli md. 1907 holdes protokollens sidste møde, hvor en sundhedsvedtægt for Gedser gennemgås.

Krigene.
Da krigen i 1848 brød ud, følte man på Lolland - Falster i høj grad, at den var tæt på. Det var jo Holsten man var
i krig med, og at det var så nær, så man af de mange holstenere, der havde slået sig ned på disse øer.
1 Skelby - Gedesby Sogneforstanderskabs protokol fornemmes en del af den aktivitet krigen medførte; man flyg
tede simpelthen et angreb over Østersøen.
18480424
Sogneforstanderskabet holdt extramøde i Gedesby i anledning af de indtrufne krigeriske begivenheder mod
Preussen og hele Tydskland, hvortil Forstanderskabet havde indbuden overkrigskommissair Brodersen, fyrin
spektør, forsåvidt der kunne være spørgsmål om at benytte fyrtårnet som signalmiddel, samt gårdmand Ole Ro
de, der foruden tvende af forstanderne udgør en Væbningscommitte.
Forstanderskabet besluttede i den anledning følgende:
1.
at den påbegyndte exercering fremdeles skal vedblive, og at enhver er pligtig at møde fra 18 til 50 år,
samt at anskaffe sig landser i mangel af gevæhrer, hvoraf, som hrr. proprietair Tesdorpf lovede, om mu
ligt at forskaffe nogle fra regeringen.
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Som væbningscommitte for Gedesby sogn er tidligere valgt sognefoged Ole Hansen Krighaar, gmd. P. ?
og Ole Rode, for hvem udeblivelse fra exerceringen anmeldes, og som påser, at Forstanderskabets beslut
ning overholdes, samt at forsømmelserne anmeldes for Forstanderskabets formand til videre foranstalt
ning.
For Skelbys vedkommmende bestyres det hele derimod af gmd. P. Friis, forvalter Fibiger (Gedsergaard)
og S. Rasmus Larsen.
2.
Det vedtoges dernæst, at der skulle oprettes en art telegraflinie fra fyrtårnet til Skelby, hvilket overdrages
bevæbningscommitterne at udføre.
3.
På sognets kyster skal finde patroui Hering sted af 4 mand i Gedesby og 4 mand i Skelby sogn, samt an
sættes 1 mand ved hvert signal. Dernæst at en ridende Exprès skal holdes parat i nærheden af fyrtårnet.
Skellet mellem sognenes vagter skal være ved enden af vejen til stranden. Til kystpatrouilleringen er en
hver over 18 år pligtig.
4.
Af de tegnede bidrag til krigsomkostninger vedtages at 1/4 skal tilbageholdes til sognenes fornødenheder,
og 3/4 sendes Krigsministeriet, dog at ikkun halvdelen af beløbene i det hele, nu således anvendes. Til at
vælge på medlemmer til den almindelige væbningscommitte for Stiftet, samt afgive motiver om anven
delsen af de tegnede bidrag overensstemmende med foranførte beslutning, valgtes proprietær Tesdorpf.
5.
Exerserdagene bestemmes fremtidig til tirsdag eftermiddag fra kl. 5 til 8 og søndag eftermiddag på sam
me tid. I Skelby sogn bliver det derimod onsdag fra kl. 5 - 8 og søndag fra kl. 2-4.
18480517
Om væbningsvæsenet: Udkast til reglement for exerceringen forelagdes, hvorefter det i Skelby sogn allerede an
vendte reglement vedtages som norm for fremtiden, under den Sogneforstanderskabet overdragne krontrol.
Forøvrigt var Sogneforstanderskabets medlemmer enige om, på alle mulige lovlige måder at virke til væbnings
sagens fremme; og i den anledning at udstede en almindelig opfordring til at virke i denne.
Til at incassere de tegnede bidrag til krigen befuldmægtigede Sogneforstanderskabet forvalter Fibiger, der assi
steres af sogneforstanderne.
Til på Forstanderskabets vegne at forelægge sognebeboeme væbningssagerne valgtes forvalter Fibiger imod at
sogneforstanderne i hvert sogn yder ham fornøden assistance.
I Skelby formentes ingen forsamling nødvendig, da sagen allerede af beboerne er modtaget i ovenanførte regle
ment.
2. I anledning af det til Sogneforstanderskabet stillede circulaire om at åbne dørene for forhandlingerne, vedtoges
at dette skulde ske næste gang.
18480616
pkt 3. Væbningssagen fremmes til dato ganske godt og forestås i Skelby sogn af Lars Andersen, Niels Danielsen
og Lars Larsen, samt i Gedesby af Peder Kok, Hans Koble, Niels Skinder, Anders Lollike og overkrigskommissair Brodersen.
Det vedtoges at væbningscommitteeme skulle afgive lister over dem der exerserer, og dem der ikke ville dette,
forsåvidt de ei er under 20 og ei over 5Ö år, til næste møde.
18480704 Der holdtes extramøde i Sogneforstanderskabet i anledning af at der skulle stilles 2 heste fra Skelby
og Gedesby sogne, i hvilken anledning vedtoges:
” 1. efter Overenskomst med Beboerne i Gjedesbye Sogn at anmelde for dette:
Thyge Rasmussens sorte Hest, med 4 hvide Sokker og Stjern, 6 Aar gi., lO'/z Qvt. høi, og ifald den
skulde blive casseret, en af følgende:
a. Jørgen Rasmussens mørkebrune Hest uden Aftegning, 9 Aar gi., 10 Qvarter høi.
b. Jørgen Lassens røde Hoppe, 10 Qvt., Blis, 5 Aar gi.
c. Jens Skovs røde Hoppe med 2 hvide Bagben og Blis, så og et hvidt Forben, 8 Aar gammel, 10 Qvt. + 1
Tomme høi.
d. Anders Rask, 1 sort Hest med Stjern, 7 Aar, 10 Qvt.
Dog forandredes dette saaledes, at Thyge Rasmussens ikke skal stilles førend Jørgen Rasmussens er prøvet.2. med Hensyn til Skjelbye Sogn præsenteredes paafølgende:
a. Peder Jørgensen: en lysebrun Vallak med Stjern og 2 hvide Bagsokker, 7 Aar, 10 Qvt.
b. Tønnes Lolle: en mørkebrun Hest med 2 hvide Bagsokker, 10 Qvt. 2 Tommer, 9 Aar.
c. Jens Børsen: en brun Hoppe uden Aftegning, 5 Aar, 10 Qvarter.
d. Lars Adrian: en brun Hest med Stjern, 8 Aar, 10 Qvarter.
e. Lars Jacobsens graa Hest, 10 Qvt. 1 Tomme, 9 Aar gi.
i hvilken Anledning vedtoges efter Overenskomst med Beboerne, at af ovenanførte, skal den under e. anførte
Hest anmeldes, og at dernæst a. og d. holdes i Reserve.Hestene skulle alle møde med 4 nye Skoe og holdes i Reserve i Byen hvor Mønstringscommissionen holdes”.
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18480721
pkt 3. I anledning af de til krigen af Lars Jacobsen i Staureby og Lars Madsen Adrian stillede og nu antagne
heste bestemtes, at da hestene, der er indkøbte for 220 Rbd. og kuns vurderede til 200 Rbd., bliver disse 20 Rbd.
at betale med 10 Rbd. af hvert sogn, såvelsom mulige erholdende udgifter ved bortsendelsen, at refundere stiller
ne ved ligning på hartkornet.- Dette udsattes indtil disses erklæring er indhentet.pkt 4. I anledning af exerceringen bemærkedes, at denne nu er udsat indtil videre.18490427
pkt 4. Der er indkasseret frivillige bidrag til krigen, hhv. 107 Rbd. i Gedesby og 50 i Skelby, men i Gedesby resterer endnu de tegnede bidrag fra flg.:
Rasmus Østen, pare.
1 R
Povel Smed
1 ”
Thyge Rasmussens enke
4"
1 ”
Anders Stær, pare.
1 ”
Lars Stikke, pare.
1 Mk
Povel Madsens enke
1 ”
Karl Holst, hmd.
2 ”
Hans Smed
Jens Østen, hmd.
1 ”
1 "
Hendrik Nielsen
1 ”
Hendrik Bøtel
1 ”
Jens Olsen
l ”
Peder Hansen
1 ”
Hans Nielsen
1 "
Jørgen Jensen
1 ”
Peder Rase, pare.
2 ”
Hans Christian, hmd
1 "
Jens Mikkelsen
2”
Rasmus Nielsen
1 ”
Hans Larsen
1 ”
Peder Carstensen, parc.
1 ”
Lars Lindse
1 ”
Hans Knudsen, hmd.
1 ”
Niels Madsen
1 ”
Jens Kok
1 ”
Chris. Christensen
1 ”
Ole Skrædder
2”
Ialt: 16 R. 5 Mk.
Jørgen Lassen, gmd.

18490803
Opfordring fra Krigsministeriet til at give 4 Rdl. til et minde for slaget ved Fredericia (Landsoldaten).
18510509
Man skal udstationere distriktsheste (remonter, militære) for et år ad gangen, og der udfærdiges en 2 sider
lang liste over conditionerne.
18540400
Nye conditioner for distriktshest nr. 638.
18570108
pkt 9. Fra 1. artilleriregiment var kommen en godtgørelse af 20 Rbd. for distriktshest nr. 630.
18590303
pkt 5. Der fremlagdes en indbydelse til sammenskud til et nationalt mindesmærke for de faldne krigere på
Flensborg kirkegård (Istedløven). Det vedtoges at der dertil af communens kasse indbetaltes 4 Rd.
18590414
pkt 2. Fremlagdes skrivelse fra stiftamtet af 6. april d.å. om distriktshestenes indkaldelse, nemlig nr. 574,
638 Og 640 den 14. maj d.å. og møde om morgenen kl. 7 i Gaabense med samme.
18640108
Iflg. lov af 12. dec. 1863 skal anskaffes 6 heste til militær brug. De tilbydes til priser fra 215 til 300 Rd.

I Treårskrigen deltog fra Skelby - Gedesby kommune kun 4. En af dem var Claus Ladehoff, matr. nr. 21a,
der var indvandret fra Holsten ca. 10 år tidligere.

183

GEDESBY

Fra krigen 1864 kendes ikke en tilsvarende aktivitet, men der var naturligvis lokale deltagere.
18980120
pkt 11. Ved krigsberedskab skal kommunen stille 12 heste og afgive de 8, 2 vogne og afgive den ene. Mødested
Nykøbing den 2. mønstringsdag kl. 12.
18980609
pkt 12. Fra hmd. Jørgen Rasmussen, Skelby, Rasmus Jensen Pille i Fiskebæk, Jens Pedersen, Frisenfeldt, Hans
Jørgen Rasmussen, Gedesby og tømrer Jensen, Gedser forelå ansøgninger om jubilæumsgave som deltager i kri
gen 1848-50. Det vedtoges at påtegne alle ansøgninger, at de anførte besvarelser anses for rigtige, og at ansø
gerne sidder i små kår.
pkt 16. Hvis der kommer lignende ansøgning fra bødker Nielsen, Skelby, far han samme påtegning.
18981118
pkt 1. Meddelelse via amtet fra Finansmin. om at samtlige ansøgere til jubilæumsgave, vil fa hver 100 kr.
19020213
pkt 11. De der ringer kirkeklokkerne til daglig, skal også gøre det ved mobilisering.

Bøtøgaard.
Bøtø og Hasselø blev ved auktionen i 1766 købt af overvisitør Lars Sørensen Leegaard, Bøtø. Han er også kaldt
strandrider, men det var en afskaffet stilling. Derimod indførte en kgl. resolution begrebet strandløber, og det er
sikkert det han var. Det var en slags toldembedsmand, der skulle forhindre ulovlig ind- og udførsel via øde
strande.
Ved hans død 1783 blev Bøtø og Hasselø købt af Hincheldey på Ourupgaard, som straks solgte dem til beboerne,
men beholdt Bøtø Fang. Falsters historie II s. 597.
Efter Hincheldeys død blev hans hustru Laurentia ejer indtil 1809.
Fra da af var baron Charles de Selby ejer. Han blev fulgt af sin søn Chr. Borre de Selby, som i 1838 solgte til E.
Tesdorpf,der dermed også blev ejer af Bøtø Fang, hvor han byggede Bøtøgaard tæt ved Gedesby. Tesdorpfs ene
søn, Edward Frederik arvede Ourupgaard med Kringel borg og Bøtøgaard.
Da han døde 1937 arvede hans datter Fritze Ahlefeldt-Laurvig de to sidstnævnte, og beholdt Bøtøgaard, som
senere sønnen Claus overtog. Den meget smukke og idylliske Bøtøgaard brændte d. 6. oktober 1936, og blev
erstattet af et ret almindeligt stuehus.
Det var den første E. Tesdorpf, der byggede Fanggaarden i holstensk stil, og lod den drive ved hjælp af bestyre
re.
Gården skal være bygget mellem 1847 og 1850, hvilket er ret utroligt, da der jo ikke var noget dige på det tids
punkt, men bestyrer Thomas Schütt boede der i alt fald i 1851.
Da gården lå så tæt ved Gedesby, har man altid følt, at den hørte til dér, men i virkeligheden ligger den altså i
den gamle Væggerløse kommune; "Strømmen" var skellet. Af praktiske grunde havde man dog aftaler om at
beboerne søgte Gedesby kirke og skole mod refusion.
Det var også i Gedesby, gården fik sin arbejdskraft ud over de faste i gårdens arbejderboliger. Fra en regnskabs
bog stammer følgende lister over hvem der var beskæftigede i visse perioder som daglejere:

Mellem 15. juli og 10. aug. 1849:
Hans Huder
Rasmus Krøll
Jens Østen
Ole Buch
Ellehaves datter
Knude Karen
Knuds Karen
Marie Olsdatter
Eine Buchs
Grethe Krølls
Rasmus Madsen
Marie Østens
Ane Buch
Jens Krøll
Hans Hjort
Peder Madsen
Rasmus Hansen
Hans Bertelsen
Ole Skræder
Jens Stange
Maren Ellehaves.
30. juni til 27. juli 1850:
Christian Hansen
Peer Madsen
Hanne Knuds
Maren Hansdatter

Peer Vogter
Peer Buch
Kirsten Smeds
Grethe Hjorts
Hans Peersen, en dreng
Ane Tydsk
Kirsten Bertelsen
Hans Ellehave
Hans Knudsen
Peder Smed

Hans Peersen
Fattig Dorthea
Karen Jensdatter
Ane Tydsk

Hans Ellehave
Peer Jensen
Karen Olsdatter
Frederikke
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Rasmus Dirk
Claus Rysse
Hans Hjort
Smede Rasmus.

13. Juli til 9. aug. 1851:
Christian Hansen
Peder Jensen
Hans Pedersen
Karen Jensdatter
Jens Østen
Ole Buch
Jens Bertelsen
Smede Rasmus
Hans Stange
Niels Hjort
Niels Boldt

Jens Lindse
Jens Østen
Peer Wære

Peder Smed
Hendrik Tydsk
Niels Boldt

Hans Ellehave
Jens Mikkelsen
Peer Jensens dreng
Grethe Rasmusdatter
Jørgen Smed
Peder Vogter
Jens Lindse
Jørgen Smed
Jens Kok
Hans Knudsen
Peder Jensens dreng nr. 2.

Peer Madsen
Rasmus Pedersen
Margrethe Rasmusdatter
Hanne Ellehave
Morten Rase
Ole Jensen
Peder Smed
Peder Buch
Peer Wære
Niels Kok

Ved folketællingen 1860 er folketallet i Gedesby skoledistrikt, Væggerløse sogn anført til sidst:

ægteskab:

fødested:

stilling:

41
40

g
g

S. Kirkeby
Tingsted

bestyrer
kone

Jens Mikkelsen Myssen 50
Margrethe Rasmusd.
49
Bodil Jensdatter
15

g
g
u

Skelby
Væggerløse
Væggerløse

arb.m.
kone
barn

Bolig:

navn:

Fanggaarden

Niels Olsen
Karen Maria Nielsen
4 tjenestefolk

2-fam. hus

hus

2-fam. hus

a Ider:

Rs. Pedersen Vraa
Margrethe Rasmusd.
Karen Rasmusdatter
Rasmus Rasmussen
Johanne Christoffersd.
Karen Peitersdatter
Ane Marg. Hansen
Hans Hansen

42
35
13
Jo
39
13
10
5

g
g
u
u
enke
u
u
u

N. Vedby
Idestrup
Idestrup
Væggerløse
Gedesby
Gedesby
Væggerløse
Væggerløse

arb.m.
kone
barn
barn
arb.ske
barn
barn
barn

Rasmus Olsen Buch
Margrethe Pedersd.
Ane Rasmusdatter
Johanne Rasmusd.
Peter Rasmussen

30
40
10
4
2

g
g
u
u
u

Skelby
Gedesby
Skelby
Væggerløse
Væggerløse

arb.m.
kone
barn
barn
barn

Peder Jensen
Karen Jensdatter

48
57

g
g

Lolland
Skelby

arb.m.
kone

Gård og 3 huse med 6 familier og ialt 24 personer. De unge der meldes født i Væggerløse, er sikkert født på Bøtø
Fang.

I 1887 affattede bestyreren Christian Asmussen Schütt følgende beskrivelse af gårdens og det tilhørende mejeris
drift. Originalen findes på Lokalarkivet, Gedser.
Bøtøgaard 1887.
Bøtøgaard, der ejes af konferenceråd Tesdorpf, og bestyres af bestyrer Schütt, ligger i Gedesby sogn (det er
ukorrekt), og 1 mil fra nærmeste station (Gedser). Til gården hører et areal af 1510 tdr. land ager, eng og skov,
som for det meste består af sand.
Af ager er under regelmæssig drift 476 tdr. land, delt i 9 marker, som drives på følgende måde:
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1. Brak, der bliver gødet med 12 læs animalsk gødning og 300 pund benmel pr. td. land;
2. Rug;
3. Blandsæd, der bliver gødet med 300 pund benmel pr. td. land, heraf 14 à 15 tdr. land med foderroer, som gø
des med 16 læs animalsk gødning, 4 centner benmel, 2 centner fiske-guano og 1Ï4 centner Peru-guano pr. td.
land;
4. Havre, gødet med 14 læs animalsk gødning og 4 centner benmel pr. td. land, marken udlægges med græs;
5. og 6. slås i reglen;
7. tøjres;
8. tildels slået (til hø) og tildels tøjret;
9. udelukkende til græsgang til får; der græsser ca. 300 far hver sommer.
Endvider er 162 tdr. land, som er noget lavtliggende, optaget til drift således:
1. Brak;
2. Blandsæd gødet med 5 centner benmel pr. td. land, og så udlagt med græs;
4. 5. 6. 7. 8. 9. benyttes til tøjring af køer, og ofte de ældre skifter til far.
661 tdr. land benyttes altid til græsgange til kvier og plage. Der er i reglen 350 til 400 stk hver sommer og ca.
1500 får. Arealet er inddelt i 9 skifter, som er adskilt ved ståltrådshegn. Kultiveringen af arealet påbegyndtes i
1878, og optages igen i 1887, og foregår således: Piøjes 3 à 4 tommer dybt, og der tages så brede furer, som plo
ven kan vende; udlægges så med 20 pund kløver- og græsfrø.
I hvert skifte forefindes artesiske brønde til vanding af kreaturerne.
Skov: ca. 200 tdr. land er under beplantning med nåletræ og el.
Man fornemmer i den nævnte inddeling afjorden, Tesdorpfs medbragte holstenske kobbeldrift.
Bestyreren Chr. Asmussen Schütt er anden-generations indvandrer fra Holsten, gift med sin kusine, Vilhelmine,
der ligeledes er anden-generations indvandrer fra Holsten. Hun var datter af Thomas Schütt, som også havde
bestyret Bøtøgaard tidligere.
Mange har været i tvivl om Fårevasken skulle hedde Forvasken på grund afsin beliggenhed ved stranden.
Fårevasken er det korrekte navn, som skyldes at de nævnte mange får blev vasket her inden klipningen. Min
Bedstemor havde deltaget i arbejdet, hvor man smedfårene i på den ene side og trak dem op på den anden.
Denne lange sø er iøvrigt et af Bøtø Nors tilsandede udløb.
Til at rejse skov bag det nye dige, havde Tesdorpf hidkaldt Niels Andersen fra Hedeselskabet. Han viede hele sit
liv, de næste 50 år til at skabe Bøtøskoven. Han skabte først og fremmest læ ved at plante gråpopler i skellene,
og fik også befolkningen til at plante en del. De præger stadig landskabet. Plantøren. som han kaldtes i det dag
lige, købte privat et par lodder i den udtørrede Koblesø, hvor han dyrkede pil. Efter hans død i 1928 groede
pilene frit og kaldtes Pileskoven. Se tidsskriftet Skoven nr. 1/1993 s. 26.

Plantør Niels Andersen var født 18. aug.
1854 i Jylland.
Han arbejdede i Hedeselskabet under Dal
gas, men blev af Edv. Tesdorpf hentet til
Bøtøgaarden for at skabe skov på Bøtø
Fang. Det skete som bekendt.
En af hans fortjenester er, at han indførte
gråpoplen som lætræ på Sydfalster.
Den præger stadig landskabet.
Niels Andersen blev Ridder af Dannebrog
inden han d. 26. dec. 1928 døde på Bøtø
gaard.
Han blev begravet på Gedesby kirkegård.
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Foder-tabel over koernes fodring på Bøtøgaard i vinteren 1887.
1. række pr. stk.: 4 pund skrå, 3 pund klid, 2 pund kager (halvt raps- og halvt hirsekager), 20 à 25 pund roer, 16 à
18 pund hø, og en gang byghalm, en gang blandsædhalm og en gan affodring med rughalm om aftenen.
2. række pr. stk.: 3 pund havreskrå, 2 pund klid, 2 pund kager, halvt af hver som de andre, 18 å 20 pund roer og
12 å 16 pund hø. Halm som nr. 1 køeme.
3. række pr. stk.: 2’/2 pund skrå, 1 Vi pund klid og 2 pund kager, 16 à 18 pund roer og 10 à 12 pund hø. Halm så
ofte som de andre, men noget mindre.
Overløbere, kastere og goldkøer far pr. stk.: 1 pund skrå, l pund klid og 1 pund kager, 7 à 8 pund hø. Halm som
nr. 3-erne.
Ved prøvemalkninger i vinter har 1. række i gennemsnit pr. stk. 30 pund mælk. 2. række 20 à 22 pund, og 3.
række 14 à 16 pund mælk.
Mejeriet på Bøtøgaard i 1887.
I mejeriet bliver der daglig bearbejdet 14 - 1500 pund mælk (750 liter). Der begyndes om vinteren kl. 4 hver
morgen, og om sommeren kl. halvfire.
Mejersken begynder straks at skumme (fløden), mens pigerne bærer fløden og ostemælken op, og når de er fær
dige med det, går de ned og malker.
Mens de er nede og malke, laver mejersken ost og kærner (smør).
Ostens behandling: Ostemælken bliver opvarmet (til) 26 - 27 grader, og bliver så slået op i ostekarret, hvor der
da bliver tilsat i kvint ostefarve og 5 kvint osteløbe til hver ost (1 kvint = 5 gram).
Mælken står derefter i 35 minutter og løber sammen, og når sammenløbningen er færdig, skæres osten med oste
lyren, røres først lidt sagte med åren, og derefter bliver den rørt temmelig hurtigt med ostegreben i 20 minutter,
hvorefter den står og synker i 15-20 minutter.
Derefter bliver vallen taget fra, og osten mases så rigtig fint med hænderne, trykkes sammen og mases igen med
hænderne.
Ostemassen kommer så i ostekappen og bliver sat i pressen, hvor den står i 23 timer, og i den tid bliver den vendt
3 à 4 gange.
Osten tages ud af pressen næste morgen og far kanterne skåret af. Derpå vejes osten og bliver lagt i saltlage i 4
dage, hvorefter den tages op, skrabes godt ren med en kniv og tørres af, for derefter at blive lagt ned i ostekam
meret.
Til 1 ost bruges 210 pund skummet mælk og 16 pund kæmet mælk, og der bliver lavet 2 oste daglig. Om vinte
ren laves de på en gang, hvorimod der om sommeren laves ost 2 gange hver dag.
Smørret og flødens behandling: Der kærnes hver dag fløde fra 1250 - 1300 pund mælk. Mælken bliver siet op
morgen og aften, og står i 3 dage førend den bliver skummet. Fløden bliver om eftermiddagen opvarmet til 16 à
18 grader, køles så af, så den om morgenen når den skal kærnes ikke er mere end 12, højest 14 grader.
Når vi er færdige med at kærne, tager mejersken smørret op af kærnen med en si. Det lægges så i smørtruget,
hvor det først trykkes godt med hænderne, og derefter bliver lagt på smørbrættet.
Når alt er trykket godt af, bliver det atter lagt i smørtruget, men denne gang lægges det i lag, og imellem hvert
lag bliver der strøet salt. Det æltes igennem med hænderne og lægges i smørkassen i 1 time. Til sidst æltes det
med smøræltemaskinen og lægges i smørdritler (tønder).
Der kærne daglig 40 à 45 pund smør, og til 1 pund smør bruges 30 à 31 pund mælk, x pund fløde og 3 kvint salt.
Syrens behandling: Fløden skummes så tykt som muligt om morgenen, og varmes op til 25 à 27 grader om for
middagen; sættes så ned i en tønde, som er foret med hø, og holdes godt tillukket. Når det er rigtig godt jævnt,
tages det op og nedkøles.
Andelsmejeriet.
I 1886 oprettedes Gjedser Andelsmejeri i Gedesby. Da den nye bygning, se side 188, blev opført i 1905 gik man
over til at kalde mejeriet for Andelsmejeriet Øborg. Ingen ved i dag hvorfor man valgte dette udmærkede navn.
De første 3 bestyrere blev kun et år hver, men fra 1. aug. 1889 til 1. nov. 1903 var Jesper Jensen ansat. Han var
født på Samsø 18630430, og blev gift 18900427 med Inger Marie Mogensen *1866. De fik en søn Jens Ingvar
Jensen * 18901223 og en mere.
Jesper Jensen var aktiv ved oprettelsen af en Læseforening.
Dernæst fulgte: Jens Raunsbech til 1907, Theodor Kragh til 1910, Jens Palle til 1914.
Fra 1. april 1914 ansattes Johannes N. Suhr, og hermed begyndte mejeriets storhedstid, hvor det ofte præmiere
des for dets fine produkter.
Johannes Suhr var enkemand, men blev gift med købm. Carl Petersens datter Ellen.
Han var ansat indtil 1. okt. 1953, hvorefter sønnen Peter N. Suhr overtog driften indtil mejeriet blev nedlagt 1.
okt. 1965.
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Den første bestyrelsesformand var gdr. Carl Mathiesen fra 1886 til 1888, og den sidste blev gdr. Kurt Krighaar
fra 1964 til 1965.
Af mejeribygningeme eksisterer nu kun den første bestyrerbolig på Kobbelsøvej 4 B, og den nye, der blev byg
get i 1934 overfor mejeriet. Det er Kobbelsøvej 3.

Mejeriet Øborg med mejeriudsalget i gavlen. Billedet er antagelig fra 1930erne.
Hus-og gårdhistorie.
Herefter følger hver enkelt ejendoms historie, så vidt den har kunne udledes bl. a. af de foregående oplysninger.
Det vil sige dels gårdenes historie, og dels husenes, og tildels udstykningernes indtil slutningen af 1800-tallet.
Når det er valgt at slutte her, hænger det sammen med, at de mest tilgængelige kirkebøger slutter omkring 1892,
og at Gedsers ejendomshistorie herefter ville blive meget omfangsrig.
Hovedkilderne er indtil 1660 lensregnskabeme for Nykøbing ell. Falster len, og derefter amtsregnskabeme for
Nykøbing amt. Fra ca. 1719, hvor Falster blev et Rytterdistrikt er der bl. a. Fæsteprotokoller, samt Krigsjordebogen med mange oplysninger.
Fra 1713 er der spredte kirkebogsrester indtil 1757, hvorfra man kan regne med sammenhængende kirkebøger,
lige med undtagelse af de første år i 1780erne og 1802 -14, hvor kirkebogen er ført meget sjusket og tildels ulæ
selig.
Efter gårdenes frikøb omkring 1770 er anvendt realregistre til skøde- og panteprotokolierne, hvor man har en
kortfattet oversigt over handlerne med hver enkelt matrikel nummer.
Skøde- og panteprotokollerne indeholder kopier af de fulde skøder, og skifteprotokollerne giver ofte god oversigt
over familieforhold.
Folketællingslisterne fra 1787, 1801, 1834 og fremefter har bidraget væsentligt.
For den som vil gå videre med sin slægts historie, skulle det være ret nemt, at forsætte op igennem 1900-tallet.
Her skal der lige indskydes, hvad man ved om Gedesbys befolkningstal gennem tiderne.
Folketællingen 1787: 336 beboere.
Folketællingen 1801: 388 beboere.
Folketællingen 1834: 503 beboere.
Folketællingen 1845: 548 beboere i 120 familier.
Folketællingen 1860: 607 beboere i 146 familier i 140 gårde og huse.
Begtrup angiver i 1812, at Gedesby har 304 heste, 255 køer, 281 får og 136 svin.
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En egentlig nummerering af gårde og huse er ikke anvendt i regnskaberne før matriklen 1688, men da gårde og
huse også før den tid optræder i samme rækkefølge, er der grund til at tro, at nummereringen har eksisteret længe
før 1688, og at det er den man anvendte i matriklen. Derfor er det muligt, at følge gårde og en del huse tilbage til
omkring 1640, hvorfra der starter en sammenhængende række jordebøger frem til 1658. Herefter kommer den
første matrikel 1662, og den anden 1664 og endelig matriklen 1688, der alle er væsentlige kilder.
For gårdenes vedkommende omfatter denne første nummerering 41 numre. Så mange gårde er der dog ikke, for
mange er blevet ødegårde, ogjorden fordelt til dem, der var "ved magt". Meget tyder dog på, at der allerede på
Valdemars jordebogs tid var ca. 40 gårde i Gedesby.
Ved overgangen til rytterdistrikt tog man endelig konsekvensen af de mange ødegårde, og skar antallet af gårde
ned til 30, Annexgaarden inklusive. Så fra 1719 gjaldt nye numre, og de bestod til matriklen 1844 indførte det
nuværende system.
Disse 3 nummersystemer er i det følgende betegnet efter formlen: x > y > z. Optræder 0 i formlen, eksisterer går
den ikke længere som selvstændig enhed.
Man skal være opmærksom på, at Ole, Olle, Olluf og Oluf; Lars, Laurs og Laurits; Per, Peder, Pitter og Peiter
ofte anvendes i flæng for samme person.
Hartkorn er betegnet f. x. således: 5-7-2-1, og skal læses: 5 td. 7 skp. 2 fdk. 1 alb., hvor td. = tønder, skp. =
skæpper, fdk. = Qerdingkar og alb. = album. 1 td. = 8 skp. 1 skp. = 4 fdk. 1 fdk = 3 alb.
Et b. efter en dødsdato betyder, at det egentlig er begravelsesdagen. På samme måde betyder et d. efter en fød
selsdato, at det er dåbsdagen. Denne mærkning er dog ikke gennemført fuldt ud, men man kan regne med, at
indtil omkring år 1800 går datoen på hhv. begravelsesdag og dåbsdag.
Efter udskiftningen i 1804 var det så meningen, at gårdene skulle flytte ud på deres hovedlod; der blev endda til
budt udflytningshjælp iflg. forordninger af 13.5.1776 og 23.4.1781, men det var svært, at opgive det trygge sam
vær i byen, så der gik det meste af århundredet inden udflytningen var gennemført.
Ved at sammenligne det minorerede matrikelkort fra ca. 1820 (se omslaget) med Hoicks kort fra 1836, som ikke
vises her, ses, at gårdene er flyttet ud på følgende matrikelnumre inden 1836: 3a, 6a, 7a, 8a, 9a, 13a, 15a, 16a,
19a, 21a, 22a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28ab, 28cd, 33a og 34a; hvoraf følger, at de resterende ikke er flyttet ud
endnu: 4a, 5a, 10a, 11a, 12a„ 14a, 17a, 18a, 20a, 29a, 30a, 31a og 32a.
Se den gennemførte udstykning side 191.

Gedesby ejerlag.
Gård nr. 3 Gård nr. 3 > 2 > matr. nr. 3, 35, 36, 37, 40, 41, 42.
anbringes her, fordi den blev delt inden den nåede at fa det sidste matrikelnummer.
1610 - 12 antagelig Peder Krøl. Simon Jeppesen Krøl fra 1626 til han døde i 1652.
Peder Pedersen fæster 1652 "den gård i Gedesby som Simon Jeppesen Krøl fradøde". Han betaler 8 rdl. i ind
fæstn ing.
Han blev gift med Anna Hansdatter, med hvem han fik 4 sønner og 1 datter. Oplysningerne om hans ægteskabe
lige forhold stammer dels fra skiftet i 1693 efter Anna Hansdatter, og dels fra Gedsør Birketings protokol 1698 1719, hvor den sidste søn, Peder Pedersens familieforhold udredes på tingdagen d. 6 april 1714. Her oplyses
også, at han har været færgekarl ved Sundby færge, og stadig bor i Sundby.
Derefter Peder Pedersen iflg. jordebog 1656. Han har taget tilnavnet Krøl til sig, men det bruges ikke meget ved
officielle skrivelser.
Jordebog april 1671: "Ved magt; Per Pedersen".
1679: Peder Pedersens landgilde beregnet til hk: 9 td 1 fdk.
1681-82: Rasmus Pedersen gifter sig med enken, der var gravid med Peder Krøls sidste søn Peder, og fæster for
5 skp., "den gård i Gedesby Peder Pedersen Krøll fradøde med en ’/2 øde jord. Gårdens jord skylder 9 td. og den
halve øde jord skylder 4’/2 td. Gården ved magt".
Det var almindeligt, at ødegårdes jorder blev fordelt på de bønder, der var nogenlunde ved magt.
Rasmus Pedersen kaldes Krøl i 1682 med gårdens tilnavn, men han er søn af fogeden Peder Jensen, som har nr.
11 og 12.
15. marts 1685: "Peiter Peitersen, fød i Gedesby fæster den halvanden gård som Rasmus Pedersen Krøl frakom
til sin fader Peder Jensens gård og øde jord, (nemlig nr. 11 og 12, se matr. nr. 22a). Gården er ved magt. Skylder
12 td 4’/2 skp. Fæsteafgift 1 rdl. men med frihed for betaling til 1. maj 1686".
1688/89 Peiter Peitersen.
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I 1692 og 1704 kaldes han hhv. Piter Pitersen og Per Persen. Han var gift med Karen Hansdatter og de fik bør
nene: Peder Peitersen, Hans Peitersen, Peiter Peitersen og Anna Pedersdatter. Se skiftet 1.4.1730 nedenfor.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: hk: 5-7-2-1, 13 fag adelhus, dvs. stuehus, 13 fag lade, 1 hus
på 10 fag og 1 hus på 3 fag øst i gården, lidt brøstfældighed, 6 bæster dvs. heste, 2 køer, 2 stk ungkvæg, 6 far og
6 unggrise. Peder Pedersens økonomiske situation betegnes som værende i en ringe tilstand. Da han døde i 1711,
giftede enken Karen Hansdatter sig med efterfølgeren Rasmus Rasmussen Villumsen.
"D. 24. april 1711 blev Rasmus Rasmussen Villumsen indskreven for den gård i Gedesby nr. 3 som Peiter Peiter
sen fradøde. Hartkornet er: 5-7-2-1, så og nr. 32 som han har fæstet (måske kun halvdelen af), hvorved han an
nammer fuld besætning. Bygningerne består af 4 længer, som er temmelig ved magt. Han svarer udgifterne og
giver til fæste 8 rdl". Hartkornet opgives i hhv. tønder, skæpper, fjerdingkar og album. De udgifter han skal svare
for, er dels skatter beregnet af hartkornet og dels landgilden, der mest betales i naturalier, samt eventuelle ekstra
skatter.
"Den gi. bygning på nr. 32 er delt til de mest stedtrængte og pladsen tillagt Hendrich Persen at flytte sit hus hen
på, formedelst han hus stander udi et morads". Mange af husmændene boede så lavt ud mod Kobbelsøen, at
deres grunde blev oversvømmede når der var højvande i Østersøen.
Gården nr. 3 lå på det lave område mellem den øst-vestgående del af Bredebæk og kanalen, der dengang kaldtes
Koblebæk. Ved sammenlægning omkring 1720 med halvdelen af nr. 32, far gården nyt nr. 2.
I 1721 havde gården et hartkorn på 8-5-3-11/2 +1/8 album skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes
som slet.
Bygningerne bestod af 39 fag, besætningen af 10 heste og 8 far. Udsæden var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6 td. byg, 4
td. havre og 1 Vi td. ærter.
Fæster i 1721 var stadig Rasmus Rasmussen. Han blev i 1728 fulgt af sin stedsøn Peiter Peitersen, som i 1730
blev trolovet til Else Jensdatter *1700. Rasmus Rasmussen Villumsen og Karen Hansdatter har sandsynligvis
boet på aftægt hos de unge, men i 1730 døde Karen, og i 1732 Rasmus, som blev begravet 17320124.
"1730 d. 1. april var der skifte efter Karen Hansdatter mellem enkemand Rasmus Rasmussen og den salige ko
nes i forrige ægteskab med afgangne Peiter Peitersen avlede 4 børn: Peder Peitersen, Hans Peitersen, Peiter Pei
tersen af hvilke den første har gård, den anden hus i Gedesby og den tredie fæster sin stedfaders gård nr. 2. Anna
Pedersdatter er gift med en bomand i Gedesby".
Efter at denne tredie Peiter Peitersen var døde 17361115, blev der 1737 d. 12. april holdt "skifte efter Peiter Pei
tersen gd. nr. 2 mellem enken Else Jensdatter og d. salige mands efterlevende arvinger, en datter Karen Peitersdatter". Karen blev i 1751 gift med Jens Madsen Krøl *1730, søn af Mads Rasmussen Krøl matr. nr. 22a.
Efter Peiter Peitersens død giftede landsoldat Didrich Pedersen Skou sig med enken Else Jensdatter 1736 og
overtog fæstet af den 3-længede gård. Didrich Pedersen døde, og blev begravet 17511005. 1752 d. 15. juli skifte
efter Didrich Pedersen mellem enken Else Jensdatter og mandens halvsøskende:
Peder Pedersen som er død fra Niels Pedersen 10 år, Maren Pedersdatter 8 år og Anna Pedersdatter 4 år.
Hans Pedersen, Mikkel Pedersen og Karen Pedersdatter gift med bomand Peder Jørgensen i Staureby.
Svigersønnen Jens Madsen Krøl *1730 blev derefter fæster, hvilket han også var i 1766. I 1751 bestod bygnin
gerne af 36 fag. Else Jensdatter døde 17780201 b.
Jens Madsen Krøl -1751 Karen Peitersdatter. Hvis ikke Krøl-navnet var bevaret ved gården, så bliver det i alt
fald genindført nu. Han var søn af Mads Rasmussen Krøl *1697. Det vil sige at han nu far gården, som hans bed
stefar Rasmus Pedersen Krøl havde fra 1682-85.
Karen Peitersdatter døde efter en fødsel og blev begravet 17570911. Sønnen Peder Jensen blev døbt 17570612,
men døde d. 30. juli.
1757 d. 1. okt. skifte efter Karen Peitersdatter mellem enkemanden Jens Madsen og deres datter Birthe *1754.
Tilsynsværge blev barnets mormors broder Jeppe Jensen Gd. nr. 23.
Jens Madsen Krøl giftede sig så 17571218 med Bodil Hansdatter, med hvem han fik Maren Jensdatter, som blev
døbt 17630202, og Karen Jensdatter døbt 17701223.
Jens Madsen Krøl døde 17760306, hvorefter Bodil Hansdatter giftede sig 17771109 med Jens Mathiassen på
14> 1 l>matr. nr. 4a.
Det vides ikke hvornår og hvorfor Jens Madsen, i 40års alderen før 24. 10. 1769, er blevet afløst som fæster af
Peder Andersen, men efter at Grev Hoick ved auktionen i 1766 havde købt det meste af Sydfalster som Hoved
gård nr. 5, Gedsergaard, gav han skøde til Peder Andersen 17710214. Peder Andersen Buch* 1737 var først gift
17691029 med Anna Jeppesdatter *1747, som døde 17760507. Derefter giftede han sig 17760922 med Marie
Christiansdatter Bondesen* 1757,som var den tidligere skoleholders datter. De fik sønnen Hendrich Pedersen i
1784.
Ved brandtaxationen i 1788 bestod gården af: 14 fag stuehus med loft over halvdelen, østre længe på 5 fag, nor
dre længe på 14 fag og vestre længe på 10 fag, halvdelen med loft.
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De havde stadig gården ved folketællingen 1801, men 18010226 gav Peder Andersen, der døde 18240303, på
grund af sin skrøbelighed skøde uden undertægt til sin brodersøn Anders Hendriksen, som 18. april 1805 gav
Kammerråd Friis skøde på ejendommen incl. 2 udbygninger som overtages til foråret. Men uden gårdsplads og
have, som senere fik matr. nr. 49. Vitterlighedsvidner er P.R.Alling og Anders Hendrichsen.
Anders Hendrichsen er muligvis født i 1782 som søn af Hendrich Andersen Stær på matr. nr. 12.
Jorden udstykkes i 8 parceller og parcel nr. 1 sælges til Generaltoldkammeret, dat. 18061108, læst 18070108, til
brug for fyrinspektøren ved det nylig byggede fyr. Se matr. nr. 3.
Gården har haft samme hartkorn, som de øvrige gårde i byen; idet de var egaliserede til hk: 7 td. 5 skp. 3 fjk. 2%
alb. + 1/7 alb. skovskyld for at gøre afgiftsberegningen mindre besværlig. Det resulterede så ved boniteringen i
forbindelse med udskiftningen, i lidt forskellige arealstørrelser.
Friis gav skøde på parcel nr. 8 til 1. Ole Larsen, 2. Lars Jensen og 3. Hans Hansen 18070108. Se matr. nr. 40, 41
og 42.
Friis gav skøde til Jens Pedersen 18181217 på parcel 2 og 3, samt 6 og 7, der senere fik hhv.matr. nr. 37 og 36.
Se disse.
Parcel 6 og 7 havde forinden været lejet ud til Hans Rasmussen, Lidstrup, og derefter med 13 fag hus til Carsten
Carstensen fra 1. maj 1810, tinglæst 18121112 indtil 18150501, og derefter til Niels Jensen fra Staureby, ting
lyst lejekontrakt 18150928. Hans Rasmussen Lindse købte selv ejendommen matr. nr. 4a på Gedesskov.
Friis gav skøde på parcel 4 og 5 18181217, se matr. nr. 35; forinden havde parcellerne været lejet ud med hus til
Peder Larsen, som fratrådte 18160501 til fordel for ungkarl Hans Jensen, tinglæst lejekontrakt 18160530.
Hermed ophørte den gamle ejendom nr. 3, der omkring 1720 fik nr. 2 med at eksistere som en enhed. Gården var
altså ved udskiftningen tiltænkt en lod på begge sider af vejen fra Birkemosevej til Frisenfeldt, men det nåede
ikke at blive effektueret.
Gård nr. 6. Gård nr.6 > 0 > 0.
En tidlig bruger af gården med hartkornet: 5-5-2-0 hed Jørgen Hansen, men allerede fra 1640 er jorden delt mel
lem gd. nr. 5>4>14a og nr. 17> 14> 16a og inkluderet i deres hartkorn.
Gård nr. 7 Gård nr. 7 >5 > matr. nr. 28 og 34bc.
anbringes her, fordi den blev delt inden den nåede at fa det sidste matrikelnummer. Gården lå på det nuværende
matr. nr. 34d, Gammelgade 13.
1610-40 Oluf Rasmussen Bunde. 1641 Morten Oelsen el. Olufsen Bunde fæster gården som faderen fradøde.
Han nævnes jævnligt i lensregnskaberne og efter 1660 i amtsregnskaberne. Jordebog april 1671: "Ved magt;
Morten Oellsen Bunde", og samme sted om gård nr. 22: "Ved magt; Per Rasmussen og Morten Oellsen Bunde".
1679: Morten Olesen Bunde hk: 11 td 2 fdk af sin egen og % part af en øde jord (nemlig nr. 22). 1681-82: Hans
Nielsen Koch, som fejlagtigt er kaldt Krøll, fæster for 5 skp. den gård i Gedesby, Morten Olsen Bonde fradøde.
Gården ved magt. Skylder 11 td.
Hans Nielsen Koch nævnes i 1682 og 88, men han har i det daglige brugt Bonde-navnet, som det fremgår af føl
gende:
1686 d. 15. dec.: "Peder Hansen Jeppesen, føed i Eigidt på præsten Hr. Peder, dennes i Maarsbye øde gård, begiert den gård i Giedisby som Hans Nielsen Bunde fradøde. Gården nogenledes ved magt på tømmer. Dens brøstfældighed satt på 14 rd, hvortil han haver bekommet udlæg af efterlatte jords saa og huis till Herskabs Restance
blev udlagt og på bolligen sat foranstående Per Hansen Jeppesen. Gårdens skyld er 11 td 2 skp. Fæste 1 rdl. med
frihed til 1. maj 1687".
Han nævnes i 1688/89, og i 1690 far han en fjerdedel af nr. 28 foruden den fjerdedel han har.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 4-4-0-0, 12 fag adelhus, 11 fag lade og 7 fag foderhus,
som alle er ved magt. 6 bæster, 4 køer, 2 stk ungkvæg, 8 far og 6 ungsvin. Peder Hansen Bonde er nogenledes
ved magt.
Han kaldes i 1704 Per Hansen Bunde og i 1713 bare Per Hansen, men det er stadig den oprindelige Peder Han
sen Jeppesen fra Eget på Nordfalster.
25. febr. 1716 er Niels Pedersen Bunde "indskreven for sin gamle, snart udlevede fader Peder Hansen Bundes
gård nr 7; hk 4-4-0-0 og ^parten af nr 28, hk 2-0-1 -2Yi tilsammen 6-4-1 -2Vi. Derved annammmet til besætning
bæster og andet gods til fuld udlæg efter forordningen. Niels Pedersen Bunde svarer strax (landgilde og skatter),
såsom biugten på gården, der er 2 længer, er temmelig ved magt. Han giver fæste 4 rdl". Det er Forordningen af
15. jan. 1701 der henvises til. Den havde til formål, at sikre en ny fæster det nødvendige til gårdens videre drift.
Derfor skulle der, inden eventuelle kreditorers krav blev opfyldt, udtages "8 dygtige bæster"; så var godsbesidde
ren sikret, at fæsteren kunne klare sit hoveri. Desuden skulle der forefindes et par køer, nogle far, en plov, en
vogn og en harve, samt nødvendigt såkorn og foder til det første år.
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I 1719 er det stadig Niels Pedersen Bunde, der har gården, den far i 1719 tillagt ’/z af nr. 28 og far nyt nr. 5.
I 1721 havde gården et hartkorn på 6-4-1-2 !/z +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som
god.
Bygningerne bestod af 34 fag, besætningen af 10 heste, 6 køer og 12 far. Udsæden var 4 td. rug, 2 td. hvede, 4 td.
byg, 3 td. havre og 1 td. ærter.
Fæster i 1721 var stadig Niels Pedersen Bonde 1, som blev gift 173103nn med Maren Nielsdatter* 1698 og døde
17370111. De fik børnene: Peder Nielsen *1735 og Maren Nielsdatter *1737.
Niels Pedersen Bonde 2*1716 giftede sig med enken 173704nn og overtog fæstet. Gården havde da 3 længer.
Landgilden var i 1733 for denne gård:
penge:
1 rdl. 1 mark 8 skilling
byg:
13 td. 6 skp.
lam:
1 % stk.
gæs:
2’/z stk.
høns:
874 stk.
æg:
1 ’4 snes.
Landgildens enkeltdele er ældgamle, men blev bevaret som regneenheder, når man omsatte landgilden til penge
eller korn.
Maren Nielsdatter døde 17580920.
1759 d. 4. maj skifte efter Maren Nielsdatter gd. nr. 5 mellem enkemand Niels Pedersen Bonde II og den sal. ko
nes efterladte 2 børn med Niels Pedersen Bonde I: Peder Nielsen *1735, Maren Nielsdatter *1737,og Anna
Nielsdatter *1740 som var Niels Pedersen Bonde II's datter.
17581226 giftede Niels Pedersen Bonde II sig med Margrethe Rasmusdatter* 1737. Han var fæster i 1766, og
opnåede at blive selvejer, idet Grev Hoick skødede gården til Niels Pedersen Bonde 17710214. Han døde
17810321 b. men har forinden givet skøde til ældste stedsøn.
19.5.1781 skifte efter Niels Pedersen Bonde II gd. nr. 5 mellem enken Margrethe Rasmusdatter og hans datter af
1. ægt. Anna Nielsdatter * 1740 gift med selvejer Jens Nielsen Rask matr. nr. 6a, og 3 sønner fra sidste ægteskab.
Peder Nielsen *17620117 d.,
Rasmus Nielsen * 17650728 d.,
Hans Nielsen *17760602 d.
Margrethe Rasmusdatter døde 18220407.
Skødet fra Niels Pedersen Bonde II til Peder Nielsen Bonde tinglæses først 17880131.
Ved brandtaxationen i 1788 bestod gården af: 14 fag stuehus, halvt med og halvt uden loft; herpå var en udbyg
ning til syd på 4 fag og en til nord på 3 fag, østre længe var på 16 fag, nordre på 9, og vestre havde 2 fag med loft
og 5 uden.
Peder Nielsen Bonde blev 17871109 viet til Anna Rasmusdatter Hollænder *17650707 d. Hun var datter af Ras
mus Jørgensen Hollænder *1715. De fik børnene:
Margrethe Pedersdatter 1790 og
Maren Pedersdatter 17930822.
Anna Rasmusdatter døde 18330219, og Peder Nielsen Bonde døde 18410208.
Peder Nielsen Bonde havde 18060220 givet skøde på parcel nr. 1 til Hans Pedersen *1762, der kom fra Nystedegnen, nemlig Ålholm sogn og derfor fik tilnavnet Lollike. Her omtales han som skovfoged Hans Pedersen i
Roden Huus. Hans Pedersen var gift 17870928 med Anne Henrichsdatter *1761.
1 folketællingen 1801 Nysted landsogn, Ålholm sogn nævnes familien:
Hans Pedersen Tærsker
39 år
1. ægteskab
skovfoged
Ane Henrichsdatter
40 år
1. ægteskab
Maren
10 år
Ane
9 år
Anders
2 år.
Disse børn samt den ældste, der ikke er nævnt i folketællingen er alle født på Lolland:
Peder*17880908,
Maren *17910524,
Anne *17920909 og
Anders *17991116.
Gmd. Hans Pedersen døde i 18090305. 1.8.1809 skifte efter gmd. Hans Pedersen, Gedesskov.
Ane Henrichsdatter døde midt i marts 1814. I anledning af hendes død findes følgende i Gedsergaards skiftepro
tokol, film nr. 470 side 322, 331, 334, 504 og 508 i LA:
Tillempet citat:
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"År 1814 den 19de Marts blev anmeldt død Gårdmandsenke Ane Henrichsdatter på gården Nr. 5 i Gedesby, og
efterladt sig 2de umyndige døtre og 1 umyndig søn.
Skifteforretning,
Efter afdøde selvejergårdmand Hans Pedersens afdøde enke Ane Henrichsdatter af Gedesby.
Anno 1814 den 1ste April indfandt sig på Skifteforvalteren S. T. Hr. Overkrigskommissær Kammerherre Friis's
Vegne, undertegnede H. Elvers fra Gedsergaard, for i overværelse af de tvende døtres vidner, sognefogeden
Niels Rasmussen af Gedesby og Rasmus Jørgensen af Fiskebæk, at foretage en registrerings- og vurderingsfor
retning efter bemeldte Ane Henrichsdatter.
Den afdøde havde efterladt sig 3 umyndige børn, nemlig en ugift datter Maren, 22 år gi., lditto datter Ane, 21 år
gi. og en søn Anders, 15 år gi., på hvis vegne var mødt som værge og formynder, som dertil af skifteforvalteren
beskikket selvejergårdmand Hans Pedersen Skou af Gedesby. (da den fødte værge, børnenes morbroder, ungkarl
Axel Terkelsen haver afgivet erklæring om, formedelst uformuenhed ej at kunne eller ville påtage sig værgemå
let) og blev da i forenævntes sted og overværede denne forretning, foretaget som følger:"
Herefter følger liste over og vurdering af alt i ejendommen, og skiftets udgang er den, at ejendommen ikke skiftes
mellem børnene, der som nævnt har Hans Pedersen Skou som formynder.
Side 331 fif i skifteprotokollen fortsættes:
"Underdanigst Promemoria.
Ved Gedesby bys udskiftning i året 1804 afkøbte en husmandsfamilie fra Lolland den, gården Nr. 5 i Gedesby
ved lodkastning tilfaldne udlod Nr. 3g på byens overdrevsgræsning, bestående af en med buskads bevoksen
flade, som aldrig før havde været under ploven.
Denne hindring for dyrkningen uagtet, arbejdede denne familie med mageløs flid sig således igennem, at omtrent
de 2/3 dele af hele lodden, der består af 6 td. _ skp. hartkorn, ikke alene blev gjort bekvem til at holde under plo
ven, men og(så) ganske blev ryddede og brugbargjorte, ligesom og 2de huslænger på lodden blev opførte, alt i en
tid af mindre end 4 år.
Nu døde pludselig manden Hans Pedersen i begyndelsen afåret 1809.
Dette satte denne familie, der med så megen anstrengelse havde slået sig igennem, i den sørgeligste forfatning,
da enken Ane Henrichsdatter nu var tilbage med 4 børn, hvoraf de 3 endnu var små, og med 1600 Rdl. gæld på
gården, som dengang var så betydelig, at endog boet ved skiftet blev fallit; ikke destomindre besluttede dog
enken, understøttet af den veltænkende og retskafne gårdmand Hans Skou, som var hendes nabo, at vedblive
gårdens drift, efterat hun tillige havde faet hendes ældste søn Peder *1788 fritaget for kgl. tjeneste, hvilken
hjælp ikke alene snart betoges hende, men endmere forvandledes til en byrde, da bemeldte søn straks blev syg,
og efter et års sengeliggende døde, fortsatte hun det svære arbejde som endnu stod for med at rydde og opdyrke
den 1/3 af lodden, som ved den udbrydende krig blev for hende så meget mere vanskelig, fordi ingen folk kunne
erholdes til leje.
Med dette andet kors lod sig denne brave salige kone endnu ej afskrække; med hjælp af hendes 2 døtre Ane og
Maren, hvilke foruden at pløje og beså jorden endog kørte de fornødne avlingsredskaber, stræbte hun således, at
hun i årene 1810-11-12 og 13 ikke alene fik afbetalt al den gæld, der hæftede på ejendommen, men tillige hele
lodden gjort frugtbar.
Men det var ikke bestemmelsen, at hun her skulle høste frugten af hendes anstrengelser, thi hun var i sidst af
vigte sommer bleven svagelig, og i begyndelsen af indeværende år måtte hun undertiden ligge til sengs; Men
såsom hun bestandig nærede det bedste håb, og ikke troede døden at være så nær, fik hun ingen bestemmelse
gjort over hendes efterladenskaber til fordel for sine børn.
Først i det øjeblik da hun mærkede hendes tid snart måtte være ude, sendte hun bud efter skifte forvalteren og ud
bad sig hans assistance, da hun forsikrede ikke at kunne dø venlig og veltilfreds forinden hun af denne erholdt
vished om, at hendes efterladenskaber ikke skulle blive solgt, men in natura komme hendes børn tilgode, og hvil
ket var hendes højst billige ønske.
Skifteforvalteren Hr. Overkrigskommissær Friis lovede med al mulig bistand at ville understøtte.Og som følge heraf er det, at jeg tager mig den underdanige frihed på skifteforvalterens vegne at forespørge mig
hos Deres Højvelbårenhed, om De finder at loven og anordningerne kunne gøre den bestemmelse stridig, at
denne gårds bygninger og tilliggende jordareal bliver delt mellem bemeldte børn Ane og Maren, der er ugifte og
drengen Anders, der ikkun er 15'/2 år gi., på følgende vilkår:
Børnene bliver i en tid af 3 år tilsammen og driver under bestyrelse af deres formynder og tilsynsværge gmd.
Hans Skou (der endnu er ligeså beredvillig til at tage sig af børnene, som han var det i forældrenes levende live)
gården til fælles fordel som hidtil; thi efter denne tid ville den 15-årige søn komme i myndig alder under loven,
og pigerne finde lejlighed at gøre fordelagtige partier. Dette forudsætter da naturligvis, at børnene i ligeså lang
tid måtte blive samsiddende i uskiftet bo, hvilket til sikkerhed for fremtiden allerede straks ved dødsfaldets dato
er på anordnet måde, af de sædvanlige registreringsmænd og rettens vidner, sognefogederne Niels Rasmussen af
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Gedesby og Rasmus Jørgensen af Fiskebæk bleven vurderet med bygninger, besætning og indbo, samt gårdens
jordareal.
2
Ved det endelige foretagende skifte formener jeg, på det at ethvert af børnene kunne bekomme lige megen jord,
at sønnen for det som han udi sin broderiod må kunne tilkomme, med søstrene skulle nyde udlæg i gårdens byg
ninger, ligesom og ethvert af børnene bør tillægges den til deres andel afjorden udfordrede besætning af bæster,
qvæg og indbo etc., alt efter slægtskabsforholdene.

Imidlertid skal til det kgl. Rentekammer indgives ansøgning om tilladelse, at lade bemeldte jordlod udstykke i
lige dele efterat Stifts Landinspecteuren har gjort fordelingen og derover afgivet de fornødne kort og beregnin
ger.
4
Til den ende bliver en foreløbig skifteforretning af de vedkommende snarest mulig at beramme. Hvor de for
holdsregler kunne bestemmes, som inden ovenbemeldte tid vil blive at tage til følge, såvel i henseende til bør
nene, som uden deres formynders samtykke ikke egenrådig må beskæftige dem med noget, der kunne have ufor
udsigelige følger til hindring for det fælles bedste, som og til ham, der altid i tvivlsomme tilfælde bør henvende
sig til skifteforvalteren (under hvem det i dette tilfælde dependerer), gårdens anliggende og den fælles sag be
træffende.
Hvor Deres Højvelbårenhed måtte finde, at dette forslag således måtte og kunne bringes i udøvelse, blev børne
nes højeste ønske opnået, og deres fælles mål vist befordret, og skulle jeg herpå slutning udbede mig Deres Højvelbårenheds resolution behageligst meddelt.
Giedsergaard den 8de Juni 1814 / underdanigst H. Elvers.
Til Højvelbårne Hr. Kammerherre og Stiftsamtmand Cederfelt de Simonsen.

Bekræftende svar fra amtet 25. juni 1814.
Endelig aftale 1. juli 1814.
Inden de 3 år er forløbet, er der sket det i familien, at ældste søster Maren er blevet gift med Niels Rasmussen,
der får deres tilnavn Lollike. De får en søn Rasmus. Maren dør i barselssengen, og Niels Rasmussen Lollike gif
ter sig med søsteren Ane.
Efter de 3 år:
Registreringsberetning.
1 dødsboet efter enke Ane Henrichsdatter og hendes afgangne mand Hans Pedersen i Gedesby.
År 1817 den 20de nov. mødte undertegnede med tilsagte vurderingsmænd, sognefoged Hans Schou af Gedesby
og Adrian Pedersen af Skelby i stervboet efter Ane Henrichsdatter og forhen afgangne mand Hans Pedersen på
gården Nr. 5 i Gedesby, som er udflyttet på Giedesskoven, for at foretage en lovlig registrerings- og vurderings
forretning til brug ved fordeling og endelig skifteslutning, som skal finde sted mellem dette stervbos arvinger,
nemlig:
Den under 20. marts 1816 afgangne datter Marens efterladte mand, Niels Rasmussen og søn Rasmus * 18160224.
Søsteren Ane, der er gift med den afdøde søster Marens mand, bemeldte Niels Rasmussen, og
en søn Anders, nu 18 år gi.
Niels Rasmussen på sin kones og søn Rasmus' vegne har altså arveret.
Tilsynsværge Hans Schou var tilstede og foretages da denne fordeling i nærværelse af forannævnte, alt i henhold
til de bestemmelser som indeholdes i de skifteforhandlinger som under 1ste Juli 1814 og 24de April 1816 fandt
sted i anledning af Stiftamtets resolution af 25de Juni 1814.
Herefter følger en liste med vurderinger. Tilsidst underskrevet af:
Niels N R S Rasmussen
Anders Hansen
med påholden pen.
Fortsættelse:
Skifteforretning.
Efter enke Ane Henrichsdatter efter forhen afgangne selvejergårdmand Hans Pedersen i Gedesby.
År 1818 den 16de April holdtes skifteret på Giedsergaards skriverstue, og blev da i overværelse af vidnerne
Adrian Pedersen af Skelby og H. Elvers på Gedsørgaard foretaget skifte til endelig slutning efter enke Ane Hen
richsdatter på gården Nr. 5 på Giedesskoven, som under 19de Marts 1814 ved døden er afgået, til efterretning for
hendes efterladte børn, nemlig: En datter Maren, der 22 år gi. var død og i ægteskab med Niels Rasmussen sammenægtet og efterladt sig en søn Rasmus, 2 år gi., en datter Ane en 25 år gi. gift med hendes afgangne søsters
mand Niels Rasmussen, og en søn Anders en 19 år gi.
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Niels Rasmussen mødte dels på egne og sin kones vegne og dels for den med hans første kone avlede søn Ras
mus, ligesom og sønnen Anders med kurator, sognefoged Hans Pedersen Schou af Gedesby.
Det må førend videre foretages foreløbigen bemærkes, at den skifteresolution Stiftamtet under 25de Juni 1814
udvirkede om, at det måtte tillades bemeldte børn at forblive i uskiftet bo hensiddende i 3 år, for derefter uden
boets, ejendommens og ejendeles realisation ved auktion at tiltræde samme efter vurdering og jordernes foregå
ende udstykning i 3 lige store dele, hvoraf hvert af børnene skulle have én, og sønnen Anders, for det han mere
udi sin broderiod kunne tilkomme, skulle nyde udlæg i bygningerne og løsøre m.v., nu ikke ganske kan følges,
men efter omstændighederne må fraviges formedelst det ældste datter Maren indtrufne dødsfald.
Hvilket alt i en skifteforsamling er bemærket i protokollen pag. 432 og efter begge af de endnu levende børns
ønske og deres minde, som nu alle er myndige, samt med kurators samtykke, førend at derhen, at gårdens jorder
deles i 2 lige dele, halvdelen til Anders for broderparten og halvdelen til Niels Rasmussen for 2 søstres lodder,
hvoraf han skylder at tilskrive sin søn Rasmus 1/4 del som tilkommende ham efter hans moder Maren, Niels
Rasmussens første kone, hvilke lodder som meddelt efter vurderingen udlægges dem tillige med bygninger og
indbo__ ? således som det efter skifterettens skønnende, for enhver af dem bedst måtte være timeligt og efter
omstændighederne såvidt som muligt overensstemmende med ovenmeldte skifteresolution.
Til grund for denne deling lægges vurderingsberetningen af 20de Jan. 1818 (såsom den ved dødsfaldet foretagne,
nu ikke mere kunne være passende) og__ ? hele beløb udgør den summa = 3613 rbd. På dette beløb hæfter føl
gende gæld og udgifter:
Herefter følger liste over gældsposter, som modregnes ovenstående beløb, og resten deles med 1633 rbd. til
hver. Senere følger en ny vurdering af indboet m.v., der deles imellem dem, således at Niels Rasmussen kun får
en bygning til 100 rbd., og derfor skal bygge mere når udstykningen er sket.
Først 18200122 tinglæses denne skifteattest efter Hans Pedersen og hustru, hvorefter parcel nr. 1 af parcel nr. 1
(se matr. nr. 28ab) udlægges til Anders Hansen Lollike, som er en søn, født i Nysted i 1799, og parcel nr. 2 af
parcel nr. 1 udlægges til Niels Rasmussen Lollike (se matr. nr. 28cd)”.
Tilbage til Peder Nielsen Bonde som 18180226 gav skøde til svigersønnen Peder Jørgensen på parcel nr. 2. Pe
der Nielsen Bonde+18410208.
Parcel nr. 2 deles og Peder Jørgensen Bonde beholder selv pare. nr. 1 af parcel nr. 2 (se matr. nr. 34b), mens
pare. nr. 2 af parcel nr. 2 (se matr. nr. 34c) skødes til Rasmus Rasmussen 18230925.

Gård nr. 16 Gård nr. 16 > 12 > 0.
1626-40 Michel Pedersen. I 1641 fæster Peder Michelsen gården som faderen oplod for ham.
1660 til 1664 Peder Michelsen. Jordebog april 1671: "Forarmet, forstrakt med div. midler; Per Michelsen". Her
fremgår det desuden, at Peder Michelsen deler halvdelen af nr. 32, som er uden bygninger, med Poul Pedersen,
mens den anden halvdel ligger øde. De får i 1672-73 et nedslag på 6 td. byg, men betaler skat og landgilde.
1679: Michel Pedersen hk: 9 td 1 fdk, i Michel Pedersens gård, giøres arm, har 5 bester og 1 ko som hører Hen
des Majestæt til. I 1682 nævnes igen Michel Pedersen. Det er antagelig en søn af Peder Michelsen, men fæsteaf
talen er ikke fundet. Der er altså allerede ydet hjælp til gården i form af 5 heste og 1 ko, men nu erklæres manden
arm, hviket vil sige, at han kommer i en kategori, hvor man ikke forventer nogle afgifter betalt, og hvor manden
kan sættes fra gården, hvis man bare kan finde en afløser.
1684 den 21. oct.: "Rasmus Olesen fæster den øde gård i Gedesby, som Michel Pedersen fradøde og i slet til
stand efterlod. Skylder 9 td 1 fdk. Fæste 4 mk. med frihed til Philippi Jacobi 1686".
Rasmus Oelsen nævnes i 1688/89, 1692 og 1713.
Ved synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres tilstand,
besætning og bondens økonomiske situation: hk: 5-4-0-2, 13 fag adelhus, 7 fag lade; der er lidt brøstfældighed. 6
bæster, 2 køer, 2 stk ungkvæg, 6 far og 4 ungsvin. Rasmus Olsen er nogenledes ved magt.
"19 nov 1716 er Olle Rasmussen indskrevet for sin ældgamle fader Rasmus Olsens gård i Giesbye. 2 længer ikun
i mdl. stand, fæste 3 rdl". Ole Rasmussen var i 1714 viet til Anna Hansdatter Stikke.
De fik børnene: Olle Olsen 1712, Bodil Olufsdatter 1715, Hans Olsen 171712nn, Rasmus Olsen 1723 og Maren
Olufsdatter 1726.
11719 Oluf Rasmussen. Nyt nr. 12 i 1719. Gården med hartkorn 5-4-0-2 + 1/8 skovskyld var i 1721 stadig fæstet
af Olle Rasmussen, hvis økonomiske situation betegnes som mådelig.
Bygningerne bestod af 21 fag, besætningen af 6 heste, 2 køer og 4 får. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 2 td. havre og 3/4 td. ærter.
10. okt. 1729 skifte efter Anna Hansdatter mellem enkemanden Ole Rasmussen og deres børn. Deres tilsyns
værge farfader Rasmus Olsen. Gedesby.
Derefter blev Ole Rasmussen trolovet til Karen Nielsdatter i efteråret 1730 (i kirkebogen står fejlagtigt Karen
Christophersdatter), men Ole Rasmussen dør snart og 1731 .d. 3. okt. er der skifte efter Ole Rasmussen mellem
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hans enke Karen Nielsdatter og den salige mands udi ægteskab med forrige hustru Anna Hansdatter avlede børn:
Ole Olesen *1709, Hans Olesen *1719, Rasmus Olesen *1722, tj. hos Jens Rask, Boedel Olsd. *1724, Maren
Olsd. *1725, Anna Olsd, *1723, deres værge er deres morbroder Peder Hansen Sticke, Gedesby.
I oktober 1731 blev Karen Nielsdatter trolovet til Rasmus Rasmussen, som dør kort tid efter, så 1732 d. 9. febr.
er der skifte efter Rasmus Rasmussen mellem enken Karen Nielsdatter og hans arvinger som er afdøde Jens Ras
mussen, en broder, som efterlod sig: Jeppe Jensen 18, Birthe Jensdatter, Else Jensdatter, som er gift med Peder
Pedersen, bomand, Johanne Jensdatter og Margrethe Jensdatter.
Alt blev solgt ved auktion.
Gården blev nedlagt samme år, 1732 og delt mellem 3 gårde, således at Laurs Pedersen på gd.nr.16, den senere
matr. nr. 10a, fæster halvparten med hartkorn 2 -6 - 0 - 1 + 1/16 skovskyld, "med fuld besætning uden Biugt dvs.
uden bygninger. Fri for hans Liv(stid) derpaa heftende Restancer; begynder at svare deraf fra 1ste Januar 1732
og derfor bekommer fæstefri".
Hendrich Pedersen på gd.nr.27, den senere matr. nr. 9a, fæster 1/4 part af hartkorn 1 - 3 - 0 - Vi + 1/32 skovskyld
med fuld besætning uden Biugt o.s.v.
Jørgen Laursen på gd.nr.28, den senere matr. nr. 15a fæster 1/4 part af hartkorn 1 - 3 - 0 - Vi + 1/32 skovskyld
med fuld besætning uden Biugt o.s.v.
Hermed er denne gård nr. 16 > 12 ude af gårdrækken.
Gård nr. 18. Gård nr. 18 > 0 >0.
Fra 1640-58 og sandsynligvis længe før er denne gård delt mellem de to gårde nr. 27>20>l2a og 36>27>9a, som
i det nævnte tidsrum er fæstet af Peder Hansen Juul og Jens Lauridtsen Juul, som også kalder sig Jens Lauridt
sen Brand. Først i 1718 blev gård nr. 18 endeligt og formelt delt og lagt til de nævnte gårde. Se matr. nr. 9a og
12a.
Gård nr. 20. Gård nr. 20 > 0 > 0. Oplysningerne er overført til 19> 15>5a og 29>21>24a.
1610-47 Morten Hansen Rask. Derefter Michel Mortensen, som kan være en søn, fra 1652-55. Fra 1656 Morten
Olsen Bunde, Hans Rasmussen Knudsen og Rasmus Rasmussen Knudsen.
I 1662 er bygningerne øde og afbrudt for mange år siden, ogjorden delt med 'Åpart til Rasmus Knudsen og 1/4
til Hans Knudsen og Morten Oelsen hver. De har også parterne i 1664, men højest til 1671.
Jordebog april 1671 : "Ved magt; Jeppe Hansen (Rydtse på gd. nr. 19).
Ved opmålingen afjorden i 1682-83 lyder det: Bodis el. Bou's afbrudte og øde jord, som er delt mellem Jeppe
Hansen Rydtse, gd. nr. 19> 15>5a og Hans Laursen, 29>21>24a. Se disse.
1688/89 Jeppe Hansen.
1688 d. 12. marts. Anders Jeppesen, husmand antager den halve øde jord som Jeppe Hansen har den anden halv
del i brug af, og Hans Laursen tilforn har haft i brug. Den hele jord skylder efter nye matrikel 5 td. Frihed til 1.
maj 1689.1 fæste kan intet give.
1691-92 Jeppe Hansen Rydtse. Jeppe Hansen Rydtse dør i 1699; om de følgende fæstere indtil 1719, se gd. nr.
19> 15>5a. Nr. 20 ophører fra 1719, idet jorden tillægges de to nævnte gårde.
Gårdsplads nr. 20: Sommeren 1698: Eftersom de 8 fag hus som står på den øde plads nr. 20, hvoraf nr. 19 har
den Vi jord og nr. 29 den anden 'Äpart, har været et gadehus og i forrige tider flyttet her til stufen, medens som
huset nu forfalder, og den som skulle holde det vedlige ikke har formue dertil, ej heller det allernådigste herskab
har nogen nytte deraf, da er Jens Larsen tilsat at antage samme hus, og svarer deraf skatten og husbondhold, samt
al den rettighed som af et gadehus bør svares. Er en temmelig god have dertil. Giver til fæste to sietmark. Og så
som huset er brøstfældigt, da for at reparere det, nyder han frihed for hoveri til Michelsdag.

Gård nr. 22. Gård nr. 22 > 0 > 0.
I tiden 1626-36 er Christoffer Jensen antagelig bruger, og fra 1637-58 nævnes Rasmus Madsen jævnligt.
I 1660 er "gården øde, størsteparten nedreven, og Rasmus (har) intet saad. 1 1662 er bygningerne brøstfældige og
ingen bruger jorden".
1 1660-64 er Rasmus Madsen nævnt med sit tilnavn Knudsen, men i året 1664/65 fæster sønnen Peder Rasmus
sen Knudsen gården for 4 rdl. efter sin fader Rasmus Madsen som var gammel og syg.
Jordebog april 1671: "Ved magt; Per Rasmussen og Morten Oellsen Bunde".
Den 12. marts 1679 fæster Christoffer Jensen for 2 rdl. den gård Peder Rasmussen Knudsen tidl. haver haft i
brug og for armod ei længere kunne svare hendes højhedfor halv skat og landgilde, til maj 1680. Gården ganske
forfalden. Skylder 8'/? skp.
1679: Peder Rasmussen Madtsen hk: 9 td 1 fdk; fra gården i armod, Christoffer Jensen (her er fejlagtigt skrevet
Jens Christensen!) dertil giver i år V landgilde.
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Maren Hansdatter *18130507; samt plejebørnene:
Karen Jensdatter * 18231218 og Maren Jensdatter * 18250727.
Johanne Hansdatter *1800 blev gift 18231012 med Jens Jørgensen Lassen fra matr. nr. 16a. De blev husmands
folk på Gedesskov og fik de to piger Karen og Maren som fra 1827 er plejebørn hos bedsteforældrene, fordi
begge forældre dør samme dag 18270317 af en smitsom sygdom kun 27 år gamle.
Michel Larsen Hollænder var indsidder på gården til sin død 118141130.
Maren Mikkelsdatter døde 118370923.
Hans Nielsen Hollænder *1776 skødede hovedlodden 8a til svigersønnen Hans Nielsen Rase *18410121, og
gårdspladsen 8b til Hans Olsen, med ”Forpligtelse til at underrette Hovedparcellens Eier om hvad der passerer
paa Gadestævne”. Gården var udflyttet før 1834 iflg. brandtaxationen.
Maren Hansdatter ~ 18401023 Hans Nielsen Rase *18170410. Hans Nielsen tog Hollændemavnet. Han var søn
af gmd. Niels Jensen ~ Johanne Mortensdatter på matr. nr. 10a.
Deres børn var:
Hans*18410904,
Maren *18440830 og
Niels *18480925.
Hans Nielsen *1817 skødede til Hans Olsen matr. nr. 112 m. andel i nr. 192,
og til H. J. Arnoldus matr. nr. 194 m. andel i 120 - 170, 18531222.
Hans Nielsen *1817 skødede til Niels Hansen Skaaning matr. nr. 8d 18710317, og til
sønnen Hans Hansen Hollænder, hovedlodden 8a, tinglæst 18740710.
Hans Hansen Hollænder ~ 18740605 Karen Johanne Hemmingsen *1848. Hun var datter af gmd. Rasmus Hemmingsen, Marrebæk.
Deres søn:
Niels Marius Hansen *18750102 overtog gården i 1913.

008b
Hans Nielsen *1776 skødede 18410121 gårdspladsen 8b til Hans Olsen Hjort, med "Forpligtelse til at underrette
Hovedparcellens Eier om hvad der passerer paa Gadestævne”.
Det er sikkert den samme mand, som far matr. nr. 112, der blev i familien og endnu i 1930erne kaldtes "Hjort
parten".
Ane Kjeldsen, Lars Christensen Buchs enke sidst i 1890erne.
008c
Skøde fra Jens Hansen Skov til Rasmus Nielsen Lollike.
Skøde fra Rasmus Nielsen til Rasmus Mogensen dat. 28-1-1878, læst 1-2-1878.
008d
Hans Nielsen *1817 skødede til Niels Hansen Skaaning matr. nr. 8d, som er en Kampelod.
I 1876 Hans Henrik Hansen.

008e

Gammelgade 21.

008g

Tidemandsvej 8.

009a Gård nr. 36 >27 >9a.
GI. Landevej 9.
Fra 1626-33 gættes på Rasmus Brand på grund af tilnavnet Brand, som Jens Lauridsen Juul 1636-62 tog til sig.
Det vides at gård nr. 18 fra 1640 og antagelig længe før har været delt mellem denne gård og gård nr.
27>20>12a. Ikke desto mindre må Jens Lauridtsen Brand i 1653 fæste en halv øde jord af nr. 18, som i mange år
har ligget til hans gård og give til stedsmål 2 rdl.; det samme sker for Peder Hansen Juel, matr. nr. 12a, med den
anden halvdel, så der må have været et interval uden deres fæstemål.
1663/64: Peder Jensen fæster for 4 rdl. gården efter faderen Jens Lauridsen, som døde.
1668/69 Dirik Persen fæster den gård som Per Jensen Brand for armods skyld måtte fratræde.
Jordebog april 1671: "Forarmet, forstrakt; Dirik Pedersen".
Om nr. 18 hedder det i 1671 : "Øde, er forstrakt med div. midler; Dirik Pedersen og Olle Rasmussen".
1679: "Dirich Pedersen hk: 8/2 td 1 fdk; arm, og nu gården afbrendt".
Om nr. 18 siges i 1679: "Dirich Pedersen og Olle Rasmussen hk: 9 td 1 fdk; det er en øde gårds jord; de kan ikke
svare til deres eget", og i 1680-81 : "Diderik Pedersen og Olle Rasmussen, øde og fri for landgilde".
Også i 1682 nævnes Diderich Pedersen.
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Dirik Pedersen låner i 1684 2 td. såsæd.
1688/89 Dirich Pedersen.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 4-1-0-1, 13 fag adelhus, 7 fag lade, 5 fag vest i gården
og 4 fag øst i gården. Nogen brøstfældighed. 6 bæster, 3 køer, 3 stk ungkvæg, 10 far og 4 ungsvin. Didrich Pe
dersen er nogenledes ved magt. Hans kone hedder Karen Hansdatter, og de havde børnene:
Karen Didrichsdatter
Madalena Didrichsdatter *1673
Peder Didrichsen *1675
Laurs Didrichsen *1679.
27. juni 1707 antog Niels Jørgensen den gård i Gb nr 36 af hk 4-1-0-1, i lige måde den ‘/2 part af nr 18 som er 20-2-‘/2, som Didrich Pedersen fradøde, gårdens bygt består af 3 længer, temmelig ved magt, annammer derved
besætning osv. i hht. forordningen. Han svarer til udgifterne og giver til fæste 4 rdl.
1 1713 stadig Niels Jørgensen.
25. febr. 1715 er Claus Laursen indskreven for nr 36 og ^parten af nr 18, som Niels Jørgensen fradøde. Tilsam
men hk: 6-2-0-0. Han har annammet ved gården på skiftet efter Niels Jørgensen fuld udlæg efter forordningen til
besætningen. Han svarer strax og giver til fæste 2 rdl. Claus Laursen havde giftet sig i 1715 med Didrich Peder
sens datter Karen Didrichsdatter. Det er sandsynligt at forgængeren Niels Jørgensen enten også har været gift
med Karen Didrichsdatter eller med Didrich Pedersens enke. Claus Laursen dør 1720, men allerede den 18. jan.
1718 er "Hendrick Pedersen indskrevet for en gård i Gedesby nr. 36 og Sparten af nr. 18, som Claus Laursen
hidtil har beboet, men formedelst armod har måttet forlade. Biugtens 4 længer temmelig holdne, han annammer
til besætning 8 dårlige bæster, plov, vogn og harve strax, og formedelst besætningen ikun er slet, forundes han
fæste på 1 rdl." (Karen Didrichsdatter gifter 1721 sig med Jørgen Pedersen).
11719 Henrik Pedersen *1682. Han får i 1719 tillagt ’/2 af nr 18 og far nyt nr. 27.
I 1721 havde gården et hartkorn på 6-2-0-0 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som må
delig.
Bygningerne bestod af 26 fag, besætningen af 7 heste, 1 ko og 4 far. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3‘/2 td.
byg, 3 td. havre og 1 td. ærter.
1722 d. 14. febr. skifte efter Hendrich Pedersens hustru Maren Olsdatter, som blev begravet 17210709. Børnene
var:
Maren Hendrichsdatter*1705,
Oluf Hendrichsen *1711,
Anne Hendrichsdatter *1715,
Karen Hendrichsdatter *171908nn.
Afdødes svogre Ole Rasmussen og Oluf Jørgensen bliver børnenes formyndere.
Fæster i 1721 stadig Hendrich Pedersen *1678-82, og han var det også i 1732, hvor gården blev tillagt 1/4 af nr.
12’s hartkorn, nemlig 1-3-0-/4 + 1/32 skovskyld.
Hendrich Pedersen blev trolovet og viet 172106nn til sin anden hustru var Margrethe Madsdatter *1681-87.
De fik sønnerne:
Peder Hendrichsen *172204nn og
Mads Hendrichsen *17231 lnn.
Et par piger døde antagelig som små.
Hendrich Pedersen døde 17640304 b, og Margrethe Madsdatter 17650421 b.
Mads Hendrichsen *17231 lnn overtager fæstet i 1766; Han er søn af den forrige fæster. Han blev gift med Ka
ren Nielsdatter, og de fik børnene:
Madsen, Lars *17580602,
Madsen, Henrich *17600220 d.,
Madsdatter, Margrethe *17611101 d.,
Madsen, Peder *17660211 d.
Mads Hendriksen døde 17680425 b.
Karen Nielsdatter giftede sig 17690129 med Mads Pedersen Bolt *1749, og de fik børnene:
Johanne Madsdatter *17710213.
Birthe Kirstine Madsdatter *17761013.
Denne gård er en af de 5 gårde, som præsten Niels Amager købte ved auktionen i 1766. De blev først frikøbt i
1782 på lidt andre betingelser end Gedsergaard-bøndernes.
Ved Mads Pedersen Bolt død i 1781, overlod enken Karen Nielsdatter gården til sønnen, da Ivar Bruun og mode
ren ved Jens Bruun gav skøde til Lars Madsen *17580602 d. på gården uden andel i husene og uden afgift til
Gedsørgaard. Handelen blev tinglæst 17820606.
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Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus, 8 fag med loft og 7 uden, samt en udbygt mod nord på 4
fag med loft, østre længe på 9 fag, søndre længe på 14 fag, vestre længe, 7 fag med loft og 2 uden. Et dertil hø
rende hus på 6 fag.
Ved folketællingen 1787 var Lars Madsen ugift, og på gården opholdt sig hans søskende:
Peder Madsen *17660211 d.,
Johanne Madsdatter * 17710213 og
Birthe Madsdatter *17761013.
Lars Madsen ~ 1788 Ane Elisabeth Jørgensdatter *1772 fra 5a, og de fik børnene:
Karen Larsdatter *1790,
Mads Larsen * 1792,
Cathrine Larsdatter *1793,
Jørgen Larsen * 17951212 d. og 118230813 og
Anna Elisabeth Larsdatter *17980804 d.
Margrethe Larsdatter *18010823.
Gården havde det gi. nr. 27, oprindelig nr. 36. Gården lå på sydsiden af gaden, hvor nu Gammelgade 14 ligger.
Arealet var 49 td. land og 3800kv.alen incl. en Saltmadelod og en Wængelod. Der var græsningsret for 4 høve
der. Den er efter udskiftningen flyttet til hovedlodden ved Gammel Landevej 9, hvor den fik navnet Brøndagergaard.
Fra skifteprotokollen: "27.5.1817 anmeldt død selvejer Lars Madsen. Enken er Ane Elisabeth Jørgensdatter og
børnene er: Mads Larsen *1792, gift gmd. i Skelby, Karen Larsdatter *1790 gift med gmd. Adrian Jørgensen,
Cathrine Larsdatter *1793 gift med gmd. Rasmus Simonsen, Jørgen Larsen *17951212 , hjemme, Anna Elisa
beth Larsdatter *17980804 og Margrethe Larsdatter * 18010823'hjemme". Uskiftet bo! Gården blev udflyttet i
1822 med 55 fag.
Enken Ane Jørgensdatter drev gården videre ved børnenes hjælp, men først 18230925 fik hun tinglæst ret til at
sidde i uskiftet bo, og solgte samme dato til Jørgen Jørgensen * 1795-96, smedens søn fra Sdr. Kirkeby.
Han blev gift 18231028 med enke Ane Jensdatter *1802. Antagelig Anna Dorthea Jensdatter *18020912, datter
af smed Jens Jensen og Anna Kirstine Rasmusdatter. Det ses ikke hvem hun først var gift med. De fik børnene:
Ane *18240715 og
Jørgen *18260321.
Gmd. Jørgen Jørgensen døde 18271216.
28.2. 1828 skifte efter gmd. Jørgen Jørgensen mellem enken Anne Jensdatter og sønnen Jørgen *1826 og datte
ren Anne *1824.
Enken Anne Jensdatter får skifteattest som adkomst til gården 18280703, og samme dag giver hun skøde til
Peder Larsen Lærke *1789. Han er født i Grønnegade ved Kettinge og i alt fald den ældste søn er født i Herritslev, så det er troligt at også konen stammer fra den egn, og at de først er flyttet hertil ved købet af gården. Fa
milien findes ikke i Gedesby kirkebog før Maren dør i 1842.
Peder Larsen Lærke ~ Maren Jørgensdatter * 1781, og de fik børnene:
Hans Pedersen *1815,
Rasmus Pedersen * 1818 og
Poul Pedersen *1820.
Maren Jørgensdatter 118420212.
Peder Larsen Lærke skøder parcel nr. 2 = 9b til fyrinspektør Clavert 18300114. Se denne.
Peder Larsen Lærke skøder gårdsplads nr 27 = 9d til Jørgen Stiver 18320112. Se denne.
Peder Larsen Lærke skøder parcel 3 = 9c, en Wængelod til Lars Boesen 18360923. Se denne.
Peder Larsen Lærke skøder til sønnen Hans Pedersen Lærke hovedparcellen 9a undtagen andelen i fællesgræs
ningen, som nu er udstykket til matr. nr. 109, tinglæst 18480413. Hans Pedersen er gift 18380518 med Ane
Nielsdatter *18150627, som er datter af Niels Hendrichsen Stær og Cathrine Margrethe Jacobsdatter på matr. nr.
12a. De har børnene:
Cathrine Margrethe *18380114,
Karen *18420101,
Niels Peter *18451024,
Jørgen *18471118 og
Jacob Mathias *18500522.
Peder Larsen Lærke dør 18500823.
Hans Pedersen skøder 18660706 9a til Rasmus Madsen Krøl 18331229. Han blev gift 18660727 med Maren Pe
dersen Suder *1828, men hun døde 18680428, og Rasmus Madsen Krøl giftede sig med Else Hansen *1848.
Han dør 18790420.
Rasmus Madsens enke Else Hansen *1848 far ved testamentet adkomst til ejendommen 18790725.
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Hendes næste mand Hans Larsen Strange *18420804 i Kraghave far ved vielsesattest adkomst til ejendommen
18791107.
Hans Larsen Strange skøder til Carl Severin Pedersen (Friis) 19010118, som senere skøder til Anton Ostergaard.
009b
Peder Larsen Lærke skøder parcel nr. 2 = 9b til fyrinspektør Clavert 18300114. Det er en græslod ved Salmorevejen.
Clavert skøder 18340130 til Jørgen Pedersen Lassen, matr. nr. 16a.
Jørgen Pedersen Lassens enke, Cathrine Mikkelsdatter *18150515 far bevilling til at sidde i uskiftet bo
18660112.
Cathrine Mikkelsdatter skøder til sønnen Peder Jørgensen Lassen 18660112.
Peder Jørgensen skøder til sønnen Peder Chr. Lassen 19040122.
009c
Peder Larsen Lærke skøder parcel 3 = 9c til Lars Boesen 18360923. Det er en græslod ved Salmorevejen.
Lars Boesen *1788 ~ Catrine Hansdatter Mathiassen *18000816 skøder 18480210 til sønnen Hans Larsen Thiesen *18220316. Død 18861026.
Det kunne tænkes, at tilnavnet Thiesen er opstået som en forkortelse af Mathiassen, der sikkert har været udtalt
Matisen.
Hans Larsens enke, som han var viet til 18560808, Karen Jensdatter *1836, får bevilling til uskiftet bo som ad
komst til parcellen 18870128.
Karen Jensdatter skøder til sønnen Lars Hansen Thiesen *1857, 18870204.

009d
Kobbelsøvej 15.
Peder Larsen Lærke skøder gårdsplads nr 27 = 9d til Jørgen Stiver 18320112.
Jørgen Stiver skøder til Jørgen Jørgensen 18370209.
Jørgen Jørgensen skøder 18461224 til Niels Olsen Krighaar *18191123.
Niels Olsen Krighaar skøder til skomager Niels Peder Larsen 18990324.
Skøde fra Niels Peder Larsen til kbm. Carl Petersen 19080320.
Skøde fra Carl Petersen til Jens Peter Rasmussen Buch 19170622. Han var gift med svenske Ida.
Tvangsauktion 19390126.
Fogedudlægsskøde til Carl Jacob Petersen 19390330.

009e

GI. Landevej 11. Niels Peter Jørgensen sidst i 1890erne.

009f

GI. Landevej 7.

009i

Gammelgade 12. Se matr. nr. 45a.

010a Gård nr. 21 > 16 > 10a.
Det har ikke været muligt, at finde fæsterne før 1657, da der er flere muligheder, men Poul Pedersen fæster 1657
helten (ant. hælften = halvdelen) i sin fader Peder Hansen Juels gård nr. 27, og han har sikkert allerede da været
fæster af gård. nr. 21.
1662 nævnes Poul Pedersen Juell. I 1662 er bygningerne nogenledes ved magt.
Jordebog april 1671: ”Forarmet, forstrakt med div. midler; Poull Pedersen".
1679: Pouel Pedersen hk: 9 td 1 fdk; arm; har kun 3 bester, som hører Hendes Majestæt til.
Povel Juul låner i 1684 1 td 3 skp såsæd.
Sønnen overtager efter Poul Pedersen Juels død: 1685 25. febr.: "Hans Poulsen sin fader Poul Pedersens gård
han i armod fradøde og brøstfældig efterlod. Skylder 9 td 1 fdk. Fæste 32 sk. med frihed til 1. maj 1687”.
”1688 d. 12. febr. Laurs Rasmussen, født i Gedesby blev tilsat at antage den gård i Gedesby, som Hans Poulsen
formedelst ladhed og uduelighed blev fradømt, og havde forbrudt sine friheds åringer (fri for afgift i flere år).
Annammer ved gården 6 gi. bæster, 1 ko, vintersaad 2 td. plouge, vogne og harre; gaarden er brøstfældig. Skyl
der 5 td. 4 skp. 2 fdk." (ingen fæsteafgift nævnt).
I 1692 kaldes han Lauridts Rasse, og i 1704 Lars Rasmussen som er den samme. Her startes måske tilnavnet
Rase, som en forkortelse af Rasmussen. Han dør i 1706 og skiftet lyder således:
”1707 d. 13 okt. har jeg Maren Jørgensdatter contraheret med mine og min sal. mand Lars (Rasmussen) Rasses 5
børn: sal. Rasmus Lauridtzen *1691, Kirstina Laursdatter *1692, Maren Laursdatter *1694, Jørgen Laursen
*1698, Olluf Laursen *1706”.
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”Den 11. jan. 1707 blev Peder Hansen, fød i Gedesby, som er indrulleret under Gietsørs comp, nr 72. (hos)
lægdsmanden Peder Hansen udi Skelby, indskreven for Lars Ras gård i Gedesby, nr. 21 af hk. 5-4-2-2, som ved
døden er afgangen, annammer derved besætning efter forordningen. Gårdens biugt består af 3 længer. Husene
temmelig ved magt. Til fæste har han betalt 10 sletdaler.
1713-19 stadig Peder Hansen Rase. Nyt nr. 16 fra 1719.
I 1721 havde gården et hartkorn på 5-4-2-2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 32 fag, besætningen af 8 heste, 3 køer og 8 far. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 2 td. havre og 1 td. ærter.
Fæster i 1721 og endnu i 1726 var Peder Hansen Rase. Han døde 17400423 b., men var i 1731 afløst, antagelig
af sin søn, Laurs Pedersen Rase *1708, som i 1732 fik tillagt halvdelen af nr. 12's hartkorn på 2-6-0-1 + 1/16
skovskyld. Han blev trolovet 173906nn til Anna Jensdatter *1708. Kirkebogen er mangelfuld på denne tid, men
sønnen Jørgen bliver døbt 174602nn. Anna Jensdatter dør 17600226 b.
1760 d. 14 marts skifte efter Anna Jensdatter mellem enkemanden Lars Pedersen Rase gd. nr. 16 og børnene: Pe
der Larsen *1743, Jørgen Larsen 174602nn, Maren Larsdatter 1740, Karen Larsdatter 1741.
Lars Pedersen er stadig fæster i 1766, men afløses snart af sønnen Jørgen Larsen Rase *1746 som Greve Hoick
giver skøde til 17710214. Lars Pedersen Rase dør 17721113 b. Det skal nævnes, at navnet Lars lige så ofte er
skrevet som Laurs eller Laurits til samme person.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus, 6 fag med og 8 uden loft, østre længe, 3 fag med loft og
5 uden, søndre længe på 12 fag og vestre længe på 11 fag. Desuden var der 3 fag hus norden gården.
Ved folketællingen 1787 er ejeren stadig Jørgen Larsen Rase - 17680207 Ane Hansdatter *1748, begge i 1. æg
teskab og med børnene:
Jeppe Jørgensen, blev gmd. i Bruserup.
Maren Jørgensdatter blev gift med Niels Drejer i Fiskebæk.
Ane Jørgensdatter Rase * 17680529 d. Gift med Peder Hansen, der tog tilnavnet Rase, Gedesskov.
Lars Jørgensen *17720628 d. og
Hans Jørgensen * 17760630 d.
Begge sønnerne er ved folketællingen 1801 i sølimiten, som er en kystbevogtning i anledning af Danmarks delta
gelse i Napoleonskrigene.
Husbonds faster Margrethe Jensdatter * 1722 og enke efter 2. ægteskab, er indsidder, men det må være en moster,
og iflg. opl. ved hendes begravelse 18041007 må hun være født i 1717. Hun var først gift med Rasmus Jensen og
sidst med smed Hans Larsen.
Gården med gi. nr. 16, oprindelig nr. 21, lå sydøst i byen på Spar-købmandens område. Hovedlodden ved Gam
mel Landevej 3 med Strandgaarden tæt ved Guldborgsund. Der var ved udskiftningen en Saltmadelod og en
Wængelod includeret i de 45 td. land og 1990 kv.alen, samt græsningsret for 4 høveder på matr. nr. 96.
Jørgen Larsen Rase er stadig ejer 17950611, men 18000226 skøder han til sønnen Lars Jørgensen. Denne aftale
må være ophævet ret hurtigt, for Lars Jørgensen far skøde på 12a af Gedesskov, dateret 18020223, men først
tinglæst efter hans død. Lars Jørgensen Rase døde 18181209 som Lars Jørgensen gift Drejer, parcelist i Gedes
skov. Skifte 1819.
18090420 skøder Jørgen Larsen Rase til en anden søn, Hans Jørgensen Rase, gift 1809 med Johanne Mortensdat
ter Bolt *1783. Skødet har en senere tilføjet forklaring: Jørgen Larsen Rase er den oprindelige ejer, som efter
skifteattest af 18140301 atter er tiltraadt ejendommen ved sin søn Hans Jørgensens død.
Hans Jørgensen fik 18100603 tvillingerne Morten og Lars, men han døde i 1812.
4.12.1812 skifte efter gmd. Hans Jørgensen Rase gd. nr. 16 mellem enken Johanne Mortensdatter og tvillingerne
Morten og Lars Hansen *18100603 med værge deres morfader Morten Adriansen Boldt.
Hans Jørgensen Rases enke Johanne Mortensdatter far først skiftebrevet tinglæst 1824 0318, men det er muligvis
dateret 18140301.
Enken -1812 Niels Jensen * 1784, der tager tilnavnet Rase. Med vielsesattest som adkomst får Niels Jensen
Rase skøde på gården 18340116. Gården blev udflyttet i 1822 med 44 fag.
De far børnene:
Maren Nielsdatter * 18140424,
Hans Nielsen *18170410, som vies til Maren Hansdatter *1813 fra 8a.
Margrethe Nielsdatter *18220108 vies 18401020 til Hans Madsen 1827.
Niels Jensen giver skøde til Mads Rasmussen på parcel nr. 2 = 10b 18260316. Se denne.
Niels Jensen giver skøde til Jens Pedersen på pare. nr. 3 = 10c med græsningsret 18260316. Se denne.
Niels Jensen giver skøde til Hans Pedersen Brand på gård- og haveplads m. bygninger, 18300610. Se lOd.
Niels Jensen giver skøde til Rasmus Hansen på det andet nr. 2 = lOe 18380322. Se denne.
Datteren Maren Nielsdatter *18140424 - 18400617 Mikkel Hansen Hollænder fra matr. nr. 8a; han er døbt
18080717. Mikkel Hansen tager tilnavnet Rase, da han 18410121 får skøde på gården.
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Forældrene bor på aftægt hos dem. Johanne Mortensdatter 1*18540325 og Niels Jensen Rase ti8660130.
Mikkel og Maren far børnene:
Hans *18400429,
Niels *18411120,
Lars *18440202,
Peder*18480705,
Maren Johanne * 18510406,
Rasmus * 18530226 og
Ane *18550216.
Mikkel Hansen Rase ti8690428, mens Maren Nielsdatters dødsdag ikke er fundet.
Sønnen Lars Mikkelsen Rase sidst i 1890erne.
010b
GI. Landevej 5.
Niels Jensen giver skøde 18260316 til Mads Rasmussen *1779 på parcel nr. 2 = 10b, som er den lille ejendom,
der ligger nærmest GI. Landevej. Han var skræder i 1809, men blev smed i 1810, se matr. nr. 88, hvor familien
boede. Han blev gift palmesøndag 1809 med Ane Jensdatter *1783. De havde børnene:
Jens Madsen *1814,
Ane Madsdatter * 18180701,
Rasmus Madsen *18210308,
Maren Madsdatter * 18251231 og
Hans Madsen *18270912.
Mads Rasmussen giver 18400129 skøde til sønnen Jens Madsen på parcellen og på huset med smedien, nyt nr.
88. Skødet blev tinglæst 18400423.
Mads Rasmussen døde 18400403, og Ane Jensdatter døde 18560106.
Jens Madsen blev gift 18450611 med Maren Margrethe Jørgensdatter *1811. De fik sønnen Mads Jensen *1845.
Hele denne lille familie i matr. nr. 88 omkom under Stormfloden 1872, og af hus og smedie stod kun ambolten
tilbage på sin plads.
Lars Olsen sidst i 1890erne.

010c
Niels Jensen giver skøde til Jens Pedersen på pare. nr. 3 =10c ved Salmorevej med græsningsret 18260316. 1
1848 Jørgen Pedersen Rysse. I 1876 Christen Jensen Stær.
Niels Christensen Stær sidst i 1890erne.
01 Od
Lungkevej 4.
Niels Jensen giver skøde 18300610 til Hans Pedersen Brand *1788 på gård- og haveplads m. bygninger af nr. 16.
Han dør 18360423, og enken Johanne Danielsdatter far skifteattest som adkomst på:
a. denne gårds-og haveplads matr. nr. lOd.
b. en parcel af gård nr. 17.
c. bygninger af gård nr. 19.
d. halvdelen af pare. nr. 4 af gård nr. 19. Tinglæst 18370119. Se også matr. nr. 20a og 20b.
Vielsesattest som adkomst for Jens Pedersen *1811, gift med Johanne Danielsdatter 18370119.
Skøde fra Jens Pedersen Brandt til Hans Larsen Thiesen på forannævnte punkt a og c under nyt matr. nr. 32b.
Tinglæst 18520521. Andelen i parcel nr. 4 afhændes 18380906. Se matr. nr. 31c og d. Tilbage med matr. nr. lOd
er altså kun gårdspladsen af nr. 16, og den afhændes til Hans Larsen Thiesen 18511214, tinglæses 18520527.
Hans Larsen Thiesen døde i 1886, men sønnen Lars Hansen Thiesen (Ties Lavs) havde overtaget ejendommen
og havde den endnu i 1930erne.

010e
Niels Jensen giver skøde til Rasmus Hansen Møller på det andet nr. 2 = 10e 18380322.
Mads Rasmussen i 1876.
Jørgen Larsen sidst i 1890erne.

01 Of

Hans Hansen, smed sidst i 1890erne.

010h

GI. Landevej 3.
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Gård nr. 31 >23 > 1 la. GI. Landevej 1.
1639-58 Oelle Jørgensen Rydtse.
I 1660 Oluf Jørgensen {Rydtse). I 1662-64 Rasmus Pedersen Align, hvilket tilnavn nok må udlægges som Alling.
I 1682-92 er brugeren Hans Pedersen Stiche.
1688/89 Hans Pedersen Stiche.
”1690 d. 23. nov. Hos Hans Persen Sticke i Gedesby er befunden nogen stjålne svin, som Cornelius Mortensen i
Weigerløse har mistet, og Peter Jacobsen har ført bemeldte Hans Persen Sticke svinene til. Gedesby mænd har
drukket 1 tønde øl på ham, indtil han forsvarer sig for (tyveri af) bemeldte svin, og derfor de samtlige til retter
gang indstævnet og de skyldige til bod (ell. bøde) anført".
Sidebemærkning: "Disse personer som sagen angår ere forligte og hovedmanden, som står for sagen bor på præ
stens gods".
Det må nok forstås således, at Peter Jacobsen har fundet nogle oldensvin, som var ude af kontrol, i skoven, og
Hans Pedersen Stikke er blevet delagtig i tyveriet ved at give svinene husly. Gedser Birks tingbøger for dette
tidspunkt eksisterer desværre ikke, så den endelige dom far vi aldrig at vide.
Fæstere: "27. jan 1697 blev Jacob Olsen af Gedesby sat til at antage den gård sammesteds nr 31, som hans sted
fader Hans Pedersen Stiche for armod, gæld og høj alderdom ej længere kunde forestå; bygten består i 19 fag
huse, nogenledes ved magt. Annammer derved 3/2 td. vintersæd (som må være sået), 5 bæster for 26 dir, 1 føl 2
mk., 1 ko 6 mk., plov, vogn og harve med tilbehør, 1 slæde, meje- og huggeredskab. Findes intet korn enten til at
æde eller så; Hans Stiche svarer til udgifterne til næste maj; derefter Jacob Olsen som giver til fæste 4 mk.."
Maj 1699-marts 1700: "Såsom Jacob Oelsen som havde nr. 31 i fæste er ganske forarmet, så at han ikke kan
forestå gården, og ved den frihed og skånsel som han har nydt, ikke i ringeste måde forbedret sig, da er Jens
Rasmussen, født i Gedesby, 24 år gi. tilsat at antage samme gård, hvis bygd består af 13 fag. Ladehuset er på 4
fag; fattes 3 fag, som skal bygges til".
Det er antagelig samme Jacob Olsen, der i 1722 bliver ihjelskudt på Lolland, som det meddeles ved begravelses
datoen 17220202. Han boede, efter at være sat fra gården i hus nr. 14 > matr. nr. 65.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-6-2-0, 14 fag adelhus og 5 fag lade. Der mangler 2
bjælker. 6 bæster, 2 køer, 2 stk ungsvin, 12 far og 8 svin. Jens Rasmussen er nogenledes ved magt.
1704 og 1713-19 Jens Rasmussen. Får nyt nr. 23 i 1719.
Jens Rasmussen *1676 har antagelig tilnavnet Villumsen.
1721 d. 19. maj skifte efter Jens Rasmussen på den kongl. ryttergård. Enken er Anna Jeppesdatter.
Hans broder er Rasmus Rasmussen, Gedesby, som bliver formynder for de to yngste: Sønnen Jeppe Jensen og
den yngste datter Margrete; og børnenes farbroders søstersøn! Peder Pedersen, Gedesby bliver formynder for de
3 ældste døtre Birgithe, Else og Johanna.
I 1721 havde gården et hartkorn på 5-6-2-0 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 22 fag, besætningen af 6 heste, l ko og 6 far. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 2 td. havre og 3/4 td. ærter.
Peder Pedersen, som også er stavet Piter Pitersen giftede sig 172106nn med enken Anna Jeppesdatter, og de fik
tilsyneladende ingen børn.
Det hedder sig så at sønnen Jeppe Jensen Villumsen *1713 afløste i 1737; men det er altså Jens Rasmussens yng
ste søn. Gården er 2-længer i 1737. Jeppe Jensen Villumsen blev trolovet til Malene Hansdatter *1710 i foråret
1739. Jeppe Jensen Villumsen var fæster til 1762, hvorefter hans søn, Jens Jeppesen *1738-39, i 1766 fejlagtigt
kaldt Jens Nielsen, blev fæster. Bygningerne var på 36 fag. 17710224 skødede greve Hoick ejendommen til ham.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus, 5 fag med loft og 9 uden, samt en udbygt til nord på 7
fag med loft, østre længe på 2 fag, søndre længe på 12 fag og vestre længe på 2 fag med loft og 2 fag uden, samt
en udbygt til sønder på 7 fag.
Ved folketællingen 1787 er Jens Jeppesen Willumsen *1738 er viet 17691227 Margrethe Sophia Carstensdatter
*174604nn. Begge i første ægteskab, og med børnene:
Carsten Jensen *17700930,
Malene Jensdatter * 17721227 d.
Rasmus Jensen * 17750827 d.
Margrethe Kirstine Jensdatter * 17791024 d., der vies til Niels Jensen Haar *1770, og
Niels Jensen, 1784
Hans Jensen 178703 17 d.
Jeppe Jensen Villumsen døde 17880220 b. og Malene Hansdatter var død 17720903 b.
Gården med gi. nr. 23, oprindelig nr. 31, lå i sydsiden af gaden; det må være ejendommen nord for vandværket.
Der var 43 td. land og 3230 kv.alen i hovedlod, Saltmadelod og Wængelod ved udskiftningen, samt ret til 4
hoveders græsning på matr. nr. 96.
Olla
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Gården hedder Højagergaard og ligger på Gammel Landevej 1.
Jens Jeppesen Willumsen skøder til sønnen Carsten Jensen, men dør 18060410 inden tinglæsningen 18061120.
Carsten Jensen +18271216.
31.12.1827 skifte efter gmd. Carsten Jensen, Gb. mellem enken Maren Allertsdatter med lavværge gmd. Jens
Allertsen, Bøtø og arvingerne pare, Hans Jensen Gb., gmd. Niels Jensen, Margrethe gift med pare. Niels Jensen
Haar Gb.
Ved skifteattest far Carsten Jensens enke adkomst til ejendommen, som hun skøder til møller Jacob Jørgensen
18281218.
Da denne dør far hans enke, Malene Hansdatter bevilling til at sidde i uskiftet bo 18360915.
Hun skøder gårdlodden nr. 3 = 1 le der er en græslod til Peter Jørgensen Stiver 18360501, og
hun skøder hovedparcellen nr. 1 = 1 la til Niels Olsen Skinder 18360915.
Endvidere skøder hun til sønnen Hans Jacobsen:
a. Gedesby vindmølle m. hus og grund, matr. nr. 38.
b. parcellen matr, nr. 7 af Gedesskov.
c. parcel nr. 2 af gård nr. 23. matr. nr. 1 lb. Læst 18480511.
Niels Olsen Skinder *1802 i Vaalse var gift med enken Karen Mortensdatter *1795 i Sdr. Alslev, som havde 2
børn af første ægteskab:
Jens Hansen *1824 og
Grethe Hansdatter *1821.
Deres fælles børn er tvillingerne:
Ane Nielsdatter * 18360924 og
Hans Nielsen *18360924.
Niels Olsen Skinder skødede til Peter Jørgensen Skipper den gamle gårdsplads, matr. nr. 1 ld à hk: lskp 2% alb.
18570618.
Ved Skøde fra Niels Olsen 18581216 havde sønnen Hans Nielsen Skinder -18590930 Karen Larsdatter
* 18340718, overtaget gården med andelen af fællesgræsningen matr. nr. 192 og forældrene på aftægt.
Karen Larsdatter var datter af Lars Mikkelsen, Gedesskov.
De fik sønnen: Hans Hansen * 18701016.
Hans Nielsen skødede 18781004 græslodden matr. nr. 1 le til Peder Pedersen Madsen.
18950715 skødede Hans Nielsen gården til sønnen Hans Hansen Skinder; han fik 19050309 kgl. bevilling til at
hedde Hans Skinder.
Hans Skinder skødede 19060629 ejendommen til Jens Rasmussen Thue *18630202, som var gift med Karen
Jensen Thue *18550312, ti944. De fik en søn Georg Julius Rasmussen *18790817.

11b
Malene Hansdatter, Gedesby mølle skøder til sønnen Hans Jacobsen:
a. Gedesby vindmølle m. hus og grund, matr. nr. 38.
b. parcellen matr, nr. 7 af Gedesskov.
c. parcel nr. 2 af gård nr. 23. matr. nr. 1 lb. Læst 18480511. Se 11a.
Ved hans død arver enken Christine, som gifter sig med Peder Mikkelsen. Se matr. nr. 38a.

011c
Peter Jørgensen Stiver fra 18360501. Jørgen Peitersen Stiver sidst i 1890erne.

01 ld
Gammelgade 16.
Se også 4c og 23f. Niels Olsen Skinder skødede 18570618 til Peter Jørgensen Skipper *18231105, matr. nr. Ild
à hk: lskp 2’Zi alb.
Han var gift 18510221 med Maren Nielsdatter *18190630, der var datter af gmd. Niels Hendrichsen, og de fik
datteren Trine Margrethe Pedersen *18530620. Hun kaldtes Skipper-Trine og levede endnu i 1930erne. Hun blev
boende i huset, gift 18741106 med Jens Frederiksen *18490424. De fik ikke mindre end 7 piger og ingen dren
ge: Frederiksen, Marie Frederikke * 18750515
Frederiksen, Anna Petra *18760713
Frederiksen, Julie Margrethe *18771126
Frederiksen Karen Sofie *17790219
Frederiksen, Kristine Jacobine *18800819
Frederiksen, Emma Jensine * 18820220
Frederiksen, Petra Andrea *18851224, og så må der endda være en til, for Amalie, der var gift med vogn
manden Peder Nielsen i Nyby, hørte med til flokken.
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Peder Jørgensen Skipper døde 18710306, men huset, der meget ødelagt, blev tegnet efter stormfloden 1872,
kaldtes alligevel Per Skippers hus. Se billedet side 118. Hans enke kom på listen over mest trængende til øjeblik
kelig hjælp.
Skøde fra Maren Nielsdatter til Jens Frederiksen 18780802.
Maren Nielsdatter døde 18910725.
Jens Frederiksen døde 18860707, og enken, Trine fik tilladelse til uskiftet bo, som først blev tinglæst 18950705.
Skipper-Trine, der levede endnu i 1930erne, ernærede sig som syerske sammen med datteren Anna, der blev bo
ende hjemme med sin søn Holger, der overtog huset efter dem.
Olle Peder Pedersen Madsen sidst i 1890erne.

012a Gård nr. 27 > 20 > 12a.
Korsagervej 2.
1626-58 Peder Hansen Juull.
Det vides at gård nr. 18 fra 1640 og antagelig længe før har været delt mellem denne gård og gård nr. 36>27>9a.
Derfor er det uforståeligt hvorfor Peder Hansen Juell fæstede den halve øde jord og gav stedsmål 2 rdl. i 1653,
men der må have været en pause.
Samtidig genfæster Jens Lauridtsen Brand den anden halve øde jord, som i mange år har ligget til hans gård
nr.36>27>9a. Han gav også til stedsmål 2 rdl. Delingen mellem disse 2 gårde varer ved til 1719.
Poul Pedersen gård nr. 21 > 16> 10a fæster 1657 helten (ant. hælften = halvdelen) i sin fader Peder Hansen Juels
gård nr. 27. Men det må have været forbigående.
1660 øde, afbrudt for 5 år siden.
" Peder Hansen Juell som 1663 ffakom p.gr.a armod, hvorefter Olluf Rasmussen Pedersen fæster gården for 1
rdl.”
Jordebog april 1671: "Forarmet, forstrakt; Olle Rasmussen".
Om den delte nr. 18 hedder det i Jordebog april 1671 : "Øde, er forstrakt med div. midler; Dirik Pedersen og Olle
Rasmussen".
1679: Olle Rasmussen hk: 8/2 td 1 fdk; hel arm, har kun 4 ringe bester og 1 kvie som hører Hendes Majestæt til
indtil videre.
Om nr. 18 hedder det i 1679: Dirich Pedersen og Olle Rasmussen hk: 9 td 1 fdk; det er en øde gårds jord; de kan
ikke svare til deres eget, og i 1680-81: Diderik Pedersen og Olle Rasmussen, øde og fri for landgilde.
Denne Oluf Rasmussen er i 1682 kaldt Olle Rasmussen Børresen.
1688/89 Oluf Rasmussen, måske sammen med Peder Hendrichsen.
"28. dec. 1688 blev Rasmus Olsen Biørsen indskreven for sin fader Oluf Rasmussens gård, eftersom Rasmus er
meget svag og uduelig at forestå gård længere, som nu er nogenledes brøstfældig. Bekommer dertil 5 bæster, 1
ko, vintersaad. Giver fæste 3 mark danske".
Ved en synsforretning i 1702, der skulle give oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 4-2-3-0 og ellers ingen oplysninger.
"Anno 1703 dend 30 Januarij blef Peder Diderichsen, fød i Giedesbye og enroulleret under hr. capitain Rolfs
compagnie nr. 4 (hos) lægdsmanden Olle Hansen Gregersen i Sdr. Vedbye, tilsadt at antage dend gaard i Giedes
bye nr. 27 af hk 4-2-3-0 sampt een half øde jord nr. 18 af hk 2-0-3-2 som Rasmus Ollsen Børresen formedelst
største armod, og at hand lod gaarden forfalde og ikke betalte herskabet udgifterne, men drog paa sig aar efter
andet, Gaardens bygt består af 2 længder 23 fag ganske brøstfældig, annammer derved besætning som ikun er
ringe, som bygningen er gammel og laden mest af nye vil opsættes, behøver hand hielp med noget tømmer, skal
og betale restancen som findes ved gaarden, under frihed til 1 maj 1704 og fri for fæste.
1704-19 er brugeren Per Diderichsen *1675, som er søn af den nævnte Diderich Pedersen, matr. nr. 9a. Peder
Didrichsen er gift med Bodil Pedersdatter. Han far i 1719 tillagt ’/2 af nr. 18 og far nyt nr. 20.
I 1721 havde gården et hartkorn på 6-3-2-2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 29 fag, besætningen af 8 heste, 3 køer og 11 far. Udsæden var 4 td. rug, 2 td. hvede, 4 td.
byg, 2 td. havre og 1 '/2 td. ærter.
I 1721 er fæsteren stadig Peder Didrichsen. Han fulgtes i 1734 af Rasmus Andersen Bolt, der kom fra Skelby,
var gift med Maren Mortensdatter Stær* 1713-16 og tog hendes tilnavn. De fik en datter Karen Rasmusdatter. På
det tidspunkt bestod gården af 4 længer. Peder Didrichsen døde 17360619.
Rasmus Andersen Stær *1696 var fæster indtil 1762, hvor han blev afløst af sin svigersøn Jens Jørgensen Alling
*1723, som også var fæster ved auktionsudbudet 1766. Bygningerne er på 44 fag. Jens Jørgensen Alling ~
17620711 Karen Rasmusdatter. Det er begges 1. ægteskab. De fik en datter, Karen Jensdatter 1772.
Greve Hoick gav ham skøde som Jens Jørgensen Stæhr 17710214.
Rasmus Andersen Stær ti7710401 b. og Maren Mortensdatter i 1790.
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Jens Jørgensen Stæhr gav skøde til Hendrich Andersen Stæhr 17740407.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: 17 fag stuehus, 8 med og 9 uden loft og en udbygt til nord på 8
fag, østre, søndre og vestre længe på hhv. 14, 9 og 5 fag.
Ved folketællingen 1787 er Henrik Andersen Stæhr *1743-47 ~ 17800806 Birthe Kirstine Nielsdatter
* 17590218, datter af gmd. Niels Madsen Krøl, 22a, begge i 1. ægteskab, og med børnene:
Maren Henrichsdatter *17810408,
Anders Henrichsen *1782, og
Niels Henrichsen *1784.
Ved folketællingen 1801 nævnes Maren ikke, hun kan være ude at tjene, men der er kommet følgende til:
Karen Henrichsdatter *1787,
Birthe Henrichsdatter *1792 og
Peder Henrichsen 17960530.
Jens Jørgensen Stæhr døde 17810107 b. og Karen Rasmusdatter 18031009.
Hendrich Andersen Stæhrs søster Karen Andersdatter *1741, der er enke efter 1. ægteskab, er indsidder i 1801.
Gården havde gi. nr. 20, oprindelig nr. 27 og lå ved kirkepladsen på Bøtøgaardsvej 4. Den flyttede ud på hoved
lodden på hjørnet af GI. Landevej og Korsagervej. Kom til at hedde Højbjerggaard.
Der var ved udskiftningen 46 td. land og 5150 kv.alen med en Saltmadelod og en Wængelod. Græsningsret for 4
høveder på matr. nr. 96.
Hendrich Andersen dør i 1813 og
9.9.1813 bevilges enken Birthe Nielsdatter uskiftet bo efter gmd Henrich Andersen Stær nr. 20.
Børnene er Niels 1784,
Karen *1787, gift med gmd Rasmus Simonsen nr. 1 l>4a.
og Peder 1796.
Hendrich Andersen Stæhrs enke, Birthe Nielsdatter, hvis lavværge er Peder Andersen, afstår gård nr. 20 d. 9.
marts 1814, tinglæst 14. april 1814 ved skøde til sønnen Niels Henrichsen Stæhr samme dag. Han var gift med
Katrine Margrethe Jacobsdatter *1786. De fik børnene:
Ane Nielsdatter* 18150627, blev gift med Hans Pedersen Lærke.
Anders Nielsen * 18170622, ugift.
Maren Nielsdatter *18190630, blev gift med Peder Jørgensen Skipper.
Jacob Mathiassen *18220628, som er opkaldt totalt efter sin morfar. Senere er han kaldt Jacob Nielsen.
Hendrich Nielsen * 18251115, ugift måske død ung.
Hendrich Andersen dør i 1813, og Birthe Nielsdatter dør 18300507.
Niels Hendrichsen ti8270527.
29.5.1827 anmeldes død gmd. Niels Henrichsen Stær. Enke Cathrine Jacobsdatter. Søn: Anders (åbenbart eneste
arveberettigede).
Enken Cathrine Margrethe Jacobsdatter * 1787 får adkomst 18290625, og med vielsesattest får tjenestekarl Chri
sten Hansen, gift 18290602 med enken, samme dag adkomst til gården.
Christen Hansen tager tilnavnet Stæhr.
De fik ingen børn. Cathrine Jacobsdatter dør 18330531, og Christen Hansen Stæhr gifter sig med Ane Pedersdat
ter * 1810, og de får børnene:
Grethe Christensdatter * 18341108
Hans Christensen *18370228
Maren Christensdatter * 18411211
Peder Christensen * 18440411
Christoffer Christensen * 18440411
Christen Hansen skøder 18330418 til Jens Pedersen *1805, som er gift med Maren Hansdatter Skou *1805, dat
ter af Hans Pedersen Skou.
Jens Pedersen Skou skøder 18611213 til Peder Jensen Skou * 1831, som givet er en søn, men han er ikke indført i
kirkebogen, lige så lidt som forældrenes vielse; kun en broder Hans Jensen Skou's fødsel 18231225 afslører at
det må have været et tidligt ægteskab.
Peder Jensen Skou bliver gift 18560808 med Kirsten Olsdatter *18260729, som er datter af indsidder Ole Si
monsen og Karen Rasmusdatter, Gedesskov.
De får en datter Maren Kirstine Pedersen * 18581017.
Peder Jensen Skou skøder den gamle gårdsplads til Peiter Jørgensen Stiver, som matr. nr. 12b à hk: 1 fjk.
18731205.
Peder Jensen Skou skøder til Hans Hendriksen matr. nr. 12d à hk: 1 skp. 1 alb. 18740213. En græslod.
Peder Jensen Skou skøder til Peder Hansen Lander matr. nr. 12c, en græslod og 204, hhv. 2 skp. I/2 alb. og 3
skp. 2 fjk. 1 alb. 18740213.
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Peder Jensen Skou skøder 12a til Mads Laurids Hansen 18840905.
Mads Laurids Hansen skøder 12a til Hans Jørgen Olsen fra Ønslev 19000427.
Mads Laurids Hansen skøder matr. nr. 12e à hk: 0-1-3-274 19000427 til gdr. Peder Jørgensen på 15a. Det er
Bakkepigernes gartneri, som faderen forærede dem.

012b
Bøtøgårdsvej 4.
Peder Jensen Skou skøder den gamle gårdsplads til Peiter Jørgensen Stiver matr. nr. 12b à hk: 1 fjk. 18731205.
Peiter Jørgensen * 18060207 var gift 18290201 med Karen Hansdatter * 1803 og de fik børnene:
Hans Peitersen *18290904
Jørgen Peitersen *18320629
Ane Malene Peitersdatter *18410915, gift med Lars Hansen *18411008 i Kettinge.
Maren Sophia Peitersdatter *18450221, gift med Peder Jørgensen.
Peiter Jørgensen Stiver skødede 18760519 til sønnen Jørgen Peitersen Stiver. Se også 1 lc.
Testamente som adkomst for hans enke Maren Sofie Peitersen 19021114.
Skøde 19030821 fra Maren Sofie Peitersen til Hans Jørgen Jørgensen Børsen (Børsum).
012c
Salimorvej 4.
Peder Jensen Skou skøder 18740213 til Peder Hansen Lander matr. nr. 12c, en græslod og 204, hhv. 2 skp. 172
alb. og 3 skp. 2 fjk. 1 alb.
Efter 1900 H. P. Pedersen Børsen.

012d
Peder Jensen Skou skøder en græslod til Hans Hendriksen matr. nr. 12d à hk: 1 skp. 1 alb. 18740213.
Hans Henrik Hansen sidst i 1890erne.
012e
Korsagervej 6. Helene Pedersen sidst i 1890erne.
Mads Laurids Hansen skøder til gdr. Peder Jørgensen matr. nr. 12e à hk: 0-1 -3-2% 19000427, hvor hans døtre,
Karen og Helene, drev gartneri i 40 år fra Bakkehuset, hvorfor de blev kaldt Bakkepigerne.
En søster, Ane havde været på Askov højskole et par gange, og havde desuden taget en ekstra uddannelse i gym
nastik. Da hun kom hjem, fandt søsteren Marie, at hun måtte have et hus at drive gymnastikundervisningen i, og
så byggede hun et flot gymnastikhus til Ane på denne grund, udvendig beklædt med taglagte brædder og indven
dig med lyst lakeret træ. 3 store vinduer mod vest og ribber på væggen mod øst, dertil alle mulige redskaber. På
nordgavlen var malet mottoet: Hvor ungdommen er, er fremtiden. Mod syd var omklædningsrum og balkon til
tilskuere.
Her drev Ane så gymnastik med pigerne, og karlene blev ledet af Peder Jensen, Carlsberg-depotet i Gedser.
Senere, med nye kræfter, flyttede gymnastikken til forsamlingshuset Fremtiden i Gedesby.
Ane blev gift med Poul Poulsen, Skelby, og Marie med Jacob Nielsen, St. Hedinge.
Imens drev Bakkepigerne deres gartneri, og overtog med tiden gymnastikhuset, som de brugte til at holde søn
dagsskole i, ligesom de arrangerede foredragsaftener, mest med højskolefolk.
Omkring 1920 blev gymnastikhuset bygget om til en lejlighed, hvor bl.a. gartner Basse, deres medhjælper, bo
ede, da han blev gift med Mette. Senere overtog han gartneriet, og Bakkepigerne flyttede ind i det tidligere gym
nastikhus, hvor de blev så længe de levede. Huset testamenterede de til yngste søn på Strandgaarden, Peter, som
straks solgte det.
012f
Korsagervej 4.
012k

GI. Landevej la.

013a Gård nr. 4 > 3 > 13a.
Korsagervej 8.
1610-55 Jens Lauridtsen Friis. Derefter Jørgen Gottleber iflg. jordebog 1656.
Gården meldes i 1660 afbrudt og øde; fra 1660 til 1664 nævnes kromanden Jørgen Gotleber som bruger. Jørgen
Hansen far gården (måske kun halvdelen) i fæste i 1664/65 "Jørgen Hansen fæster en ødegårdsjord som Jørgen
Gotleber for hannem oplod for 1/2 rdl." Jordebog april 1671: "Ved magt; Jørgen Gotleber af Jørgen Hansens".
1679: Jørgen Gotleber og Jørgen Hansen hk: 9 td 1 fdk; er en øde gårds jord de har sammen.
Under Vestermark 1682 oplyses: at J. Gotleber og Mathias Jensen deler jorden. Det er den gamle og den nye
kromand.
1688/89 Matias Jensen og Jørgen Hansen Vefuer. Her kommer Væver-navnet til; det hængte ved gården helt
frem til omkring år 1900, men det blev med tiden forvansket til Være.
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Fæstere 1698: Jørgen Hansen Vefuer, som har Sparten af nr. 4, har med sin søn Jørgen antaget den anden 'Apart
af samme gård, som Mathias Jensen har haft i fæste, og han med sin svoger antager nr. 13; se nr. 13!
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: hk: 5-3-1-2, 12 fag adelhus, som er ved magt, men der behø
ves tømmer til 6 fag hus, 6 bæster, 3 køer, 2 stk. ungkvæg, 8 far og 6 ungsvin. Jørgen Hansen Væver er i en ringe
økonomisk situation. Jørgen Hansen står som bruger så sent som 1704.
Det kan ikke udelukkes, at navnet Jørgen Hansen gennem 40 år, dækker 2 eller endda 3 personer, idet den i
1698 nævnte søn Jørgen kan være døbt Jørgen Jørgensen Hansen, der i daglig tale er blevet til Jørgen Hansen.
Det er der flere eksempler på.
1705 d. 2. maj er indskeven Olle Jørgensen, enroulleret under Gietsørs comp. nr. 85, for den gård nr. 4 i Gedesby
som Jørgen Hansen, formedelst hans og Quindens uformuenhed og svaghed, har opsagt og forladt, gårdens bygt
ikun temmelig ved magt. Annammer besætning efter forordningen og giver til fæste 4 rdl.
I 1713-19 er han kaldt Ole og Oluf Jørgensen. I 1719 nyt nr. 3.
Gården lå på Gammelgade 7. I 1721 havde gården et hartkorn på 5-3-1-2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske
situation betegnes som slet. Bygningerne bestod af 24 fag, besætningen af 7 heste, 3 køer og 6 far. Udsæden var
3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td. byg, 2 td. havre og 3/4 td. ærter.
Fæsteren i 1721 var stadig Olluf Jørgensen, som i 1734 afløstes af sønnen Jørgen Olsen *1715, der var fæster
indtil 1760, hvor han blev afløst af hmd. Morten Pedersen Væver, *1734 i Skelby. Gården var 2-længet i 1734,
og bestod i 1760 af 43 fag. Morten Pedersen Væver var gift 17581227 med møller Hans Nielsens enke Kirstine
Margrethe Pedersdatter * 1719 af Skelby, som har 2 børn:
Niels Hansen og
Mads Hansen.
Han fik skøde af greve Hoick 17710214.
M. P. Væver ti7760412 b., hvorefter Margrethe Kirstine Pettersdatter, selvejerbonde Morten Pedersens enke
skøder til sin søn af første ægteskab Niels Hansen, som antog Væver-navnet. Dateret 17790301 og tinglæst
17790603.
Ved brandtaxationen i 1788 bestod gården af: 5 fag stuehus med loft og 6 uden, østre længe havde 5 fag med loft
og 3 uden, nordre længe på 10 fag og vestre længe på 15 fag.
Hovedlodden blev ved udskiftningen i 1804 lagt ud til Guldborgsund. Der var en Saltmadelod og en Wængelod
i det samlede areal på 53 td. land og 3870 kv.alen, med ret til 4 hoveders græsning på matr. nr. 96. Gården flyt
tede ud i 1821, og kom til at hedde Strandgården.
Niels Hansen Væver * 1753 -17800908 Marie Poulsdatter Stiver * 1747, og de har datteren:
Margrethe Kirstine Nielsdatter *1779-1781.
Hun vies 2. søndag i advent 1807 til Jens Pedersen Krighaar * 1784 fra Annexgården.
Denne fik skøde på gården 18100621 og kaldte sig Wæver, men kirkebogen skriver Wære og sådan brugtes det
lokalt senere. Gården er iflg. brandtaxationen udflyttet før 1821 med 54 fag.
De fik børnene:
Birthe Kirstine *18080214, som blev gift med Jørgen Olsen Hjort *18031023.
Niels * 1812 blev arbejdsmand og gift med Cathrine Jesdatter * 1823, som næppe er fra Gedesby.
Peder*18180105 og
Jørgen 18210607.
Margrethe Kirstine Nielsdatter ti8271221.
I. 3.1828 skifte efter Grethe Nielsdatter mellem enkemand Jens Pedersen Være og børnene: Niels 16, Peder 10,
Jørgen 7 og Birthe ugift.
Jens Pedersen Være giftede sig derefter med Maren Steensdatter *17960418. Hun var datter af Steen Christen
sen, der i sin tid havde matr. nr. 20a og senere Gedesskov matr. nr. 4a. Se disse numre.
De fik datteren: Grethe Jensdatter * 18301102.
J. P. Være 118310130.
Enken Maren Steensdatter fik skiftebrev som adkomst forgården 18320126.
Hun giftede sig 18310622 med Lars Pedersen *1803 af Idestrup.
Han fik med vielsesattest adkomst til gården 18320126, og antog tilnavnet Være.
1 kirkebogen er Maren Steensdatter fejlagtigt kaldt Hansdatter!
De fik børnene:
Jens Larsen *18320407, som bliver gift med Margrethe Pedersdatter og tager navnet Bonde efter svigerfaderen
Peder Jørgensen Bonde * 1793 på matr. nr. 33a, 34a og 34b.
Peder Larsen * 1834 0213 og
Ane Larsdatter *18350703.
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Lars Pedersen Være solgte parcel nr. 2, der er den gamle gårdsplads i Gammelgade, samt en græslod til Niels Ol
sen 18350430, og den bliver så til matr. nr. 13b.
Sønnen Peder Larsen Være overtager gården 18630925, og hans enke Ane Petersen far tilladelse til uskiftet bo
18940216. Hun driver gården endnu sidst i 1890erne. Senere kommer Hans Jørgensen og Ole Hansen.
013b
Gammelgade 7.
Fra 18350430 var Niels Olsen *1787 ejer den gamle gårdsplads i Gammelgade, samt af græslodden, der også fik
matr. nr. 13b. Gift med Dorthea Christine Olsdatter *1797. De havde en datter Caroline Nielsdatter *1823, der
ikke er født i Gedesby.
Niels Olsen 1*18430107 som hmd., væver og gjordefader i Gedesby (dvs. jordemodermand).
Enken Dorthe Olsdatter fik adkomst 18440111, og solgte samme dag til svigersønnen Hans Christian Hansen
*1808-09. Han var gift 18430609 med Caroline Nielsdatter *1823. De fik børnene:
Dorthea Christine Hansen * 18470609, der blev gift med Hendrik Carstensen Tydsk * 1843,
Lisbeth Hansen * 18510817.
Hans Christian Hansen døde 18690720.
Hans enke Caroline Hansen fik tilladelse til uskiftet bo 18710901. Hun gav skøde samme dato til svigersønnen,
tømrer Hendrik Carstensen Tydsk *18430904, som var gift med 18710331 Dorthe Christine Hansen *1847. De
fik børnene:
Christian Henriksen *18741114,
Theodor Karsten Henriksen *18760627, som kom til at bo i Nyby.
Anna Karoline Henriksen * 18800101.
Anna blev gift med en Kobbemagel; de boede i huset endnu i 1930erene.
013e

Korsagervej 10.

013f

Korsagervej 12.

013g

Korsagervej 14.

014a Gård nr. 5 > 4 > 14a.
Gård nr. 6 med hartkornet: 5-5-2-0, der tidligt i 1600-tallet var fæstet af Jørgen Hansen, blev øde og allerede fra
1640 delt mellem gd. nr. 5>4>14a og nr. 17> 14> 16a og inkluderet i deres hartkorn.
1637-64 Hans Michelsen fæster.
Sønnen Hans Hansen fæster gården i 1664/65 efter sin fader Hans Michelsen for 3 rdl. Denne søn har antagelig
haft kendenavnet Hans Hansen Michelsen, som daglig tale er blevet til Hans Michelsen på linie med de andre
tilnavne man brugte.
Jordebog april 1671: "Ved magt; Hans Hansen Michelsen".
1679: Hans Michelsen hk: 13 ’/2 td. af sin egen og Jørgen Hansens øde jord.
Han låner 1 td. 3 skp. såsæd i 1684.
1688/89 Hans Hansen Michelsen.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: hk: 5-3-2-2, i 1 fag adelhus, 13 fag lade og 7 fag foderhus.
Lidt brøstfældighed, 10 bæster, 5 køer, 4 stk ungkvæg, 10 far og 6 svin. Hans Hansen Michelsen'er økonomisk
ved magt.
Hans Hansen Michelsen nævnes som bruger frem til 1704.
anno 1706 d. 4 maj. Jørgen Hansen, fød i Gedesby, ei enroulleret, blev tilsat at antage sin fader Hans Michelsens
gård nr. 5, som faderen fordi han er ældgammel, ej længere kan bebo, af hk: 5-3-2-2. Annammer den med besæt
ning efter hs. kgl. Maj.s allernådigste udgangne forordning, svarer til udgifter og giver til fæste 10 sletdaler.
Jorden er i 1719 delt som før mellem nr. 5 og nr. 17, der nu far numrene hhv. 4 og 14.
Jørgen Hansen er stadig bruger af nr. 5 i 1713 og 19. Han far i 1719 tillagt ’/2 af nr. 6 og far nyt nr. 4.
Gården lå på Gammelgade 11. I 1721 havde gården et hartkorn på 8-2-1-2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomi
ske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 29 fag, besætningen af 10 heste, 5 køer og 8 får. Udsæden var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6 td.
byg, 4 td. havre og 1 td. ærter.
Fæsteren i 1721 hed stadig Jørgen Hansen.
1738 d. 1. april skifte efter Jørgen Hansen gd. nr. 4 mellem enken Karen Rasmusdatter og den salige mands ef
terladte børn: Hans Jørgensen *1714, Rasmus Jørgensen *171603nn, bomand, 8a, Peder Jørgensen *171802nn,
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landsoldat, Jens Jørgensen *172004nn, Jørgen Jørgensen *172206nn, Ole Jørgensen *17241 lnn, Anna Jørgensdatter gift med Mikkel Hansen.
Han blev fulgt af sin søn Hans Jørgensen * 1714.
Denne blev 173905nn gift med Zidsel Larsdatter *1716, og de fik datteren Karen Hansdatter i 1746.
Zidsel Larsdatter døde, og blev begravet 17620729.
1762 d. 29. okt skifte efter mellem enkemand Hans Jørgensen gd. nr. 4 og barnet Karen Hansdatter 16/2 år. Hans
Jørgensen, som døde, og blev begravet 17680320, var i 1766 afløst af svigersønnen Peder Rasmussen Alling
*1742, som fik skøde af greve Hoick 17710214.
Gården var i 1739 3-længet. I 1766 var bygningerne på 40 fag.
Han var først gift 17651229 med Karen Hansdatter *1746. Hun døde 17741120.
25.2.1775 skifte efter Karen Hansdatter mellem gmd. Peder Alling gd.nr. 4 og deres børn Hans Pedersen 8, Ras
mus Pedersen 4 og Jørgen Pedersen * 17740331.
De efterladte sønner var født:
Hans Pedersen *17661114,
Rasmus Pedersen * 17700416, som fik matr. nr. 24a og var gift med Gjertrud Jørgensdatter * 1777-78.
Jørgen Pedersen * 17740331.
Derefter giftede Peder Rasmussen Alling sig 17750219 med Karen Hansdatter Stiver 1750, og de fik datteren:
Maren Pedersdatter *1778.
Ved brandtaxationen i 1788 bestod gården af: stuehus med 5 fag med loft og 8 fag uden, hvorpå der var en ud
bygning til nord og en til syd på hver 3 fag med loft. Østre længe var på 8 fag, nordre på 14 og vestre havde 5
fag med loft og 4 uden.
Ved folketællingen 1801 er Peder Rasmussen Alling sognefoged og lægdsmand. Hans farbror Peder Jensen
*1709 på 91 år er som enkemand efter 3 ægteskaber, indsidder på gården. Han var ved folketællingen 1787 hus
mand, og hans 3. kone hed Ane Larsdatter *1727. Heraf kan man slutte, at Peder Rasmussens far hed Rasmus
Jensen, måske den husmand som var født ca. 1710.
Ved udskiftningen blev hovedlodden lagt som sidste areal på nordre side af Korsagervej inden Sundet. Dertil den
østre og den vestre lod ved Kampesøen, samt en Wængelod. Det samlede areal var 44 td. land og 4090 kv.alen.
Peder Rasmussen Alling solgte parcel nr. 2, som blev til 39a til Lars Hansen 18061023, og parcel nr. 1, nemlig
hovedparcellen til svigersønnen:
Jens Pedersen Tydsk* 17760404 d., som tog tilnavnet Alling. Han var søn af Peder Hendrichsen Tydsk * 1745.
Peder Rasmussen Alling ti8090306.
Jens Pedersen Alling * 1777 og Maren Pedersdatter * 1778, der vies i 1809, får tilsyneladende ingen børn.
Da ejeren af parcel nr. 2, hmd. Lars Hansen Lander ti 8261202, 60 år gi., sælger dødsboet parcellen tilbage til
Jens Pedersen Alling 18271122.
Jens Pedersen Alling ti8310323, og enken Maren Pedersdatter far ved skifteattest adkomst til gården 18340123,
og skøder samme dag gården med begge parceller til Michel Pedersen Krøl fra matr. nr. 22a, der tager tilnavnet
Alling.
Han giver undertægt til sælgerinden og dennes moder Karen Hansdatter. Michel Pedersen Alling *18030213 ~
Ane Pedersdatter Rask *18040805, datter af Peder Jensen Rask, 6a.
De fik børnene:
Karen Mikkelsdatter *18350919, som blev gift med Peder Olsen Skomager, 18a.
Maren Mikkelsdatter *18370906, som blev gift med Rasmus Olsen Skomager, der er Peder Olsens broder, og
Peder Mikkelsen 18390819.
Michel Pedersen Alling gav skøde 18510116 til Hans Jørgen Pedersen på den gamle gårdsplads matr. nr. 14b.
Ved folketællingen 1860 er kun Maren hjemme. Hun bliver senere gift med Rasmus Olsen Skomager
*18340530, som får skøde 18640531 og antager navnet Alling. Han var søn af gmd. Ole Pedersen Skomager og
Karen Rasmusdatter på matr. nr. 18a.
De fik børnene:
Karen Olsen * 18641217 og
Peder Olsen *18690529,
som bliver næste gårdejer, Peder Olsen Alling *1869 ~ Kathrine *1867. Disse havde ved folketællingen 1906
børnene:
Iver *1894,
Viggo *1895,
Albert 1898,
Signe *1901 og
Julie *1907.
Peder Olsen Allings søster Karen boede på gården ved folketællingen 1906.
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Denne søn, Peder Jørgensen, blev gårdbestyrer for, og udvalgt arving efter sin faster Ane, da hendes mand Peder
Rasmussen Skomager ti8510626. Ane Pedersdatter fik ved skifteattest adkomst til gården 18530217.
Ved folketællingen 1860 var der på gården, foruden disse to, plejedatteren Maren Jørgensd. *1826, som er Pe
ders halvsøster, og et plejebarn, Hans Peder Rasmussen på 12 år *18480419, søn af indsidder Rasmus Madsen
Smed og Karen Hansdatter, som var død 18540516. Rasmus Madsen Smed var indblandet i kriminalitet og sand
synligvis i fængsel, hvor han begik selvmord.
Ane Pedersdatter gav 18610607 skøde til brodersønnen Peder Jørgensen *1834 på 15a, og til broderen Jørgen
Pedersen Skomager på gård nr. 28's gamle plads i Gammelgade, 15b à hk: 0-0-1 -1 % (som forenes med matr. nr.
29) også 18610607.
Peder Jørgensen * 1834 -18610726 Gjertrud Jørgensdatter * 18370211, som var datter af Jørgen Pedersen Lassen
og Cathrine Mikkelsen, 16a.
De fik 14 børn, hvoraf de 12 blev voksne og fik gode uddannelser. De hed: Peder, Maren, Jørgen, Kathrine, Jens,
Ane, Julie, Marie, Karen, Helene, Louise og August.
omkring 1900 købte Peder Jørgensen grunden til Bakkehuset, udskilt fra 12a, Højbjerggaard, til døtrene Karen
og Helene, som drev gartneri her i henved 40 år. Se matr. nr. 12e.
Omtrent samtidig køber han Strandgaarden, 13a til sønnen August.
Peder Jørgensen gav skøde 19010628 til sønnen Jens Pedersen på 15a.
Claus Ladehoff skøder matr. nr. 21 til Jens Pedersen samme dato, mens
H. P. C. S. Engberg, 22a far skøde på matr. nr. 15c à 2alb.
I 1905 købes Landerjorden matr. nr. 95a. Disse småhandler tjente sikkert til afrunding af arealet.
I 1907 købes Allinggaarden, 14a af søsteren Kathrine og hendes mand Peder Olsen Alling, som udvandrede til
Canada.
Peder Jørgensen Skomager døde 19130408, og hans hustru Gertrud Jørgensdatter Lassen døde 19130411.
De blev begravet i en fælles grav under stor deltagelse. Avisen skrev bl. a.: Aldrig er der set så mange mennesker
i og omkring Gedesby kirke siden begravelsen af ofrene for stormflodskatastrofen i 1872.
Kort før sin død overtager Jens Pedersen driften af Strandgaarden, men familien August Pedersen bliver boende
i bygningerne, som imidlertid brændte i 1939. Ved den lejlighed udstykkes jorden til 4 statshusmandsbrug på
hver 12 td. land, hvilket var for lidt, så de fik senere tillægsjord.
Jens Pedersen *18690617 - 19060706 Hansine Olsen *18810218. Hun var født i Ønslev, men flyttede med sine
forældre, Hans Jørgen Olsen til matr. nr. 12a i Gedesby.
De fik datteren Margrethe *19080328.
Margrethe - 19300523 Hans Kristen Rasmussen *19011220 i Allerslev som overtog gården.
Hansine Pedersen 119150102 og Jens Pedersen 119330804.
Margrethe og Hans Rasmussen fik børnene:
Jens Eigil *19320910,
Hans Gunnar *19360503,
Ellen Margrethe *19380309, som døde 19391129, og
Svend Ove *19391020.
Sidstnævnte er ejer af Vesterhave fra 1972. Han købte i 1979 og 1990 de to nærmeste parceller af Strandgaarden,
altså de to af husmandsbrugene, og i 1992 matr. nr. 22a Søvang, hvis bygninger blev solgt videre til Allan Ro
senhøj.

015b
Gammelgade 19.
Ane Pedersdatter gav skøde 18610607 til broderen Jørgen Pedersen Skomager på gård nr. 28's gamle plads i
Gammelgade, 15b à hk: 0-0-1 -1 % (som forenes med matr. nr. 29).
Skøde 18650721 fra Jørgen Pedersen Skomager til Rasmus Johansen på 29a, 203 og 15b samt 27b.
Skøde fra Rasmus Johansen til Jørgen Rasmussen 19040617.
015c

Peder Jørgensen Skomager sidst i 1890erne.

015i

Gedser Landevej 67.

015L

Gedser Landevej 61.

015n

Gedser Landevej 59.

015m

Gedser Landevej 60.
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015o

Gedser Landevej 58.

016a Gård nr. 6 > 0 > 0. Gedser Landevej 50.
En tidlig bruger af gården med hartkornet: 5-5-2-0 er Jørgen Hansen, men allerede fra 1640 er jorden delt mel
lem gd. nr. 5 og nr. 17 og inkluderet i deres hartkorn. Nedlægges som selvstændigt nr. i 1719, idet jorden deles
som før mellem nr. 5 og nr. 17, der nu far numrene hhv. 4 og 14. Nr. 14 består altså af gi. nr. 17 og halvdelen af
gi. nr. 6.
Gård nr. 17 > 14 < 16a.
1640-84 Lauridts Jørgensen Rydse,der allerede i 1640 har far halvdelen af Jørgen Hansens øde gd. nr. 6, mens
Hans Michelsen gd. nr. 5 far den anden halvdel.
Hartkornet er i 1660 sat til 13’/2 td 3’/z fdk 3d, hvor d står for penning, en enhed man snart gik væk fra.
I matriklen 1664 er hartkornet for Lauridts Jørgensen Rydse's 1 ’/z gård sat til 13 % td.
Jordebog april 1671: ”Forarmet, forstrakt med div. midler; Lauridts Jørgensen Rydse”. Jørgen Larsen fæster i
1672/73 gården "som hans fader Lars Jørgensen for alderdom og armod ej længere kunne forestå, for 6 rdl”.
Laurs Jørgensen fæster 1678/79 for 5 rdl, den gård i Giedesby hans søn Jørgen Larsen havde fæstet og fraflyttet,
gården ved magt, skylder 12 td. 4 skp.
1679: Lauridts Jørgensen Rydse hk: 13'/z td; hans egen og en '/z øde jord; giøres arm; 4 bester og 1 ko hører
Hendes Majestæt til.
Det er nogle voldsomme op- og nedture denne gård er udsat for, men misvækst og sygdomme hos folk og fæ
kunne ramme hårdt. Desværre vides det heller ikke, hvorfor eller hvorhen Jørgen Larsen flyttede, eller hvordan
han overhovedet fik lov, hvis han fik lov. Det hændte, at folk stak af med deres fa ejendele i nattens mulm og
mørke.
"Anno 1684 den 8 Martii: Peder Hendrichsen efter hr. Amptsbefalingsmands ordre indskreven for Lars Rydses
øde gård i Gedesby, som er heel brøstfældig. Skylder 13'/z td. Fæste 4 mk. med frihed til Philippi Jacobi 1687"
(1. Maj 1687).
1688/89 Peder Hendrichsen.
Hartkornet er 10 td l3/4 skp 2 alb 1 d + 3 td 2 skp af Gedesgaardsjorden, som de fleste andre.
Omkring 1698-99 bliver Peder Hendrichsen afløst af Jørgen Ollsen el. Olufsen, som også nævnes i 1704 -19.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: hk: 5-4-3-0, 17 fag adelhus, 13 fag lade og 8 fag foderhus.
der er nogen brøstfældighed og taget skal repareres med 6 traver langhalm. 8 bæster, 4 køer, 3 stk ungkvæg, 10
far og 8 ungsvin. Jørgen Olsen er nogenledes ved magt.
Han får i 1719 tillagt ‘/z af nr. 6 og far nyt nr. 14.
Gården lå lige nord for gadekæret på Botøgaardsvej. Hoved lodden, hvor gården er flyttet ud og har faet navnet
Skøjgasegaard, ligger ved GI. Landevej omtrent overfor Østersøskolen. Det sære navn er et gi. marknavn, hvis
betydning ikke kendes.
I 1721 havde gården et hartkorn på 8-3-2-0 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 35 fag, besætningen af 11 heste, 4 køer og 8 far. Udsæden var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6 td.
byg, 4 td. havre og 1 td. ærter.
Jørgen Ollufsen var fæster i 1721.
1739 d. 13. nov. skifte efter Jørgen Olsen gd. nr. 14 mellem enken Maren Pedersdatter og den salige mands ef
terladte børn: Hans Jørgensen *172006nn, Peiter Jørgensen *1727, Peder Jørgensen *1730, Maren Jørgensdatter
*1720. disse børn er fælles. I et tidl. ægteskab med Maren Laursdatter havde han 3 børn som alle er døde: Ole
Jørgensen, Petter Jørgensen og Bodil Jørgensdatter. Sidste var gift med Jørgen Kielsen i Staureby, som har deres
3 børn: Ole Jørgensen 7, Piter Jørgensen 4 og Maren Jørgensdatter 9.
Gården var 3-længet da han døde i 1739. Han fulgtes af Oluf Mortensen *1717, som blev trolovet 173908nn til
Maren Jørgensøn, der antagelig er ældste datter * 1720.
I 1752 blev han for armods skyld fradømt fæstet og afløst af Jens Pedersen Lassen fra Systofte, og siden da
hængte Lassen-navnet ved gården i næsten 200 år.
I Fæstespecifikationsprotokollen hedder det:
Jens Lassen fra Systofte fæster den gård nr. 14, bestående af hartkorn ager og eng 7 td. 5 skp. 3 fdk. 2% alb. og
skovskyld 3/7 album, som Oluf Mortensen for armods skyld blev fradømt. Bygningerne er på 40 fag, til hvis re
172 rdl. 4 mark og 8 skilling,
paration og gårdens besætning, som foruden sædekornet beløber (sig til):
54 rdl. 5 mark og 4 skilling,
hvor hand ikkun annammer værdier for
117 rdl. 5 mark og 4 skilling,
og mangler så
som Ryttergodset antagelig må sætte i gården.
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Selve fæstebrevet i Skøde- og Panteprotokol nr. 15 lyder:
Paa Deres Kongl. Majsts., min Allernaadigste Arve Konge og Herres Vegne, og de Herrer Sessions Deputeredes Behag af Gotfindende, Stædes og Fæstes herved til Jens Lassen, den Gaard nr. 14 i Giedesbye,
som Oluf Mortensen for Armods Skyld blev fradømt, bestaaende efter nye Landmaalings Matricul, af
Hartkorn Agger og Eng 7 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 2!4 Alb. og 3/7 Album Skovskyld, hvilken Gaard Bunde Jens
Lassen sin Livstid maa nyde, bruge og beholde paa følgende Conditioner:
1. At hand Bygningerne, som bestaar af 40 Fag, og ere ikkun i temmelig Stand, forsvarlig vedligeholder
og forbedrer.
2. Jorden i Marken tilbørlig Giøde og dyrker, og den lovligen bruger.
3. Alle Kongl. Skatter, som allerede ere, eller herefter vorder paabudne, til rætte Forfalds Tider aflægger
og betaler, saa og udi aarlig Landgilde efter Jordebogen, at svare Penge: toe Rigsdaler 1 Mark 8 4/7 Skil
ling, og Biug__ Td. 1 Skp. 4/7 Fdk., samt det sædvanlige Hoveri vedbørligen forrette.
4. At være Øvrigheden hørig og lydig, og ellers i alle andre Maader rætte hørsommeligen efter Deres
Kongl. Majsts. Allernaadigste Lov og Forordninger.
Til Besætning annammer Fæsteren hvis (hvad) paa Gaarden findes, som beløber 54 Rdl. 5 mk. 4 sk. og
Indfæstningen samt Restancens Eftergivelse til 1ste October 1750.
Beroer paa Sessionens Resolution.
Nykiøbing Slot d. 21. Martz 1752. H. Wosemoese.
Dette Fæste approberes, og gives Fæstet frit. Sessionen i Nykiøbing d. 26. Sept. 1752.
G. von der Luke J. Willumsen.

Jens Pedersen Lassen *1723 var gift med Karen Hansdatter *1725, som døde 17680508 b.
21.5.1768 skifte efter Karen Hansdatter mellem enkemanden Jens Lassen gd. nr. 14 og børnene Lars Jensen
* 1748, Hans Jensen * 1752, Morten Jensen * 1756, Maren Jensdatter *1751.
Jens Pedersen Lassen ~ 17680731 Margrethe Pedersdatter *1748.
De fik børnene:
Karen Jensdatter *1772 og
Jørgen Jensen *17730516 d.
Ved auktionsudbuddet 1766 kaldes fæsteren Rasmus Pedersen, hvilket er en fejlskrivning for Jens Pedersen
(Lassen).
Greve Hoick skødede gården til Jens Pedersen Lassen 17710214.
Jens Pedersen Lassen døde 17740424 b.
10.6.1774 skifte efter Jens Pedersen Lassen gd.nr. 14 mellem enken Margrethe Pedersdatter og børnene: Jørgen
Jensen 1 år og Karen Jensdatter 4 år.
Fra 1. ægt med Karen Hansdatter: Peder Jensen *1750, Hans Jensen *1752, Morten Jensen *1756 og Maren
Jensdatter *1751.
Efter hans død giftede Margrethe Pedersdatter sig 17741002 med Peder Henrichsen Tydsk *1745, som tog til
navnet Lassen. Han ejer også gården ved folketællingen 1787.
Det er hans første ægteskab og hendes andet.
Deres fælles børn er:
Jens Pedersen *17760404 og Giertrud Pedersdatter *1782.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus på 7 fag med loft og 12 uden, østre længe på 5 fag, nor
dre længe på 13 fag og vestre længe hvor der var 6 fag med og 6 fag uden loft.
8.1.1795 skifte efter gmd. Peder Henrichsen Lassen mellem enken Margrethe Pedersdatter og afdødes børn og
arvinger: Jens Pedersen 17, Giertrud Pedersdatter 13. Værge var deres farbroder hmd. Niels Hendrichsen
(Tydsk), Gedesby. Denne boede på gården.
Da Peder Hendrichsen Lassen dør 17950107 giver enken, Margrethe Pedersdatter 18000206 skøde til sin søn
Jørgen Jensen Lassen *17730516 d.
Jørgen Jensen Lassen ~ Giertrud Pedersdatter Lander *17780823, og de far sønnerne:
Jens Jørgensen * 18000210 og
Peder Jørgensen* 18030227.
Der var til gården en Saltmadelod og en Wængelod; ialt 52 td. land og 13810 kv.alen, samt ret til græsning på
fællesarealet ved udskiftningen i 1804.
Efter Jørgen Jensen Lassens død 18040418 far enken Giertrud Pedersdatter adkomst til gården i 1804, men den
blev først tinglæst 18250428.
Hun troloves 18040510 til Peder Jørgensen * 1765 af Fiskebæk, som far adkomst til gården og føjer Lassen til sit
navn. Vielsesdatoen blev glemt i kirkebogen.
De far en søn Jørgen Pedersen i 1812.
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Peder Jørgensen Lassen skøder til Jens Jørgensen Lassen *1800 gårdspladsen nr. 14 og en græslod, 16b. Se den
ne.
Peder Jørgensen Lassen skøder 18300312 hovedparcellen nr. 14 til sønnen Jørgen Pedersen* 1812.
Jørgen Pedersen Lassen *1812 ~ 18360612 Catrine Margrethe Mikkelsdatter *18150515, som har boet hjemme
hos sin stedfader Jens Larsen Bolt på 17a. Hendes forældre var Michel Jacobsen Holst og Ane Mortensdatter
Boldt. Gården fik udflytningsbevilling 18341129.
De får børnene:
Gjertrud * 18370211, gift med Jørgen Pedersen Skomager * 1834, og
Peder*18391222.
Hans forældre er aftægtsfolk: Peder Jørgensen Lassen 118340811, og Gjertrud Pedersdatter 118540409.
Iflg. Danske Gaarde 1920 døde Jørgen Pedersen Lassen i 1849, men det er ikke noteret i kirkebogen.
Hans enke Cathrine Mikkelsdatter fik bevilling til at sidde i uskiftet bo og dermed adkomst til gården 18520722.
Hun skødede matr. nr. 99 til Jacob Wetterstrøm Johansen 18550927, og
sønnen Peder Jørgensen Lassen * 1839 får skøde på 16a 18660112.
Peder Jørgensen Lassen -18690409 Karen Thygesen *18430404 fra 18a, der var tjenestepige hos halvbroderen
Rasmus Olsen Alling.
De fik børnene:
Jørgen Lassen * 18710827 og 118720308,
Jørgen Lassen * 18730709 og 118750610,
Peter Kristian Lassen *18750408,
Thyra Kamilla Lassen *18760719,
Jens Jørgen Lassen * 18790218 og +18790927,
Jørgen Lassen *18830704 og
Johannes Lassen * 18851016 og 118860911.
Peder Jørgensen Lassen skødede gården til sin søn Peter Kristian Lassen 19040122.
016b
Bøtøgårdsvej 1.
Peder Jørgensen Lassen skøder 18250428 til Jens Jørgensen Lassen *1800 gårdspladsen nr. 14 og en græslod,
der begge fik matr. nr. 16b.
Skøde fra auktionsretten til væver Lars Jensen 18280605, som boede i matr. nr. 56a.
Skøde 18281120 til Jørgen Olsen Hjort og Peder Hansen Lander, som er Lars Jensens svigersøn. De kan begge
have boet i den gamle gård.
Skøde fra Jørgen Olsen Hjort til sin pleje- og søstersøn Hans Larsen Fisker *1817 på hans andel, så og halvdelen
af 16b og huset nr. 81. Undertægt til sælger og kone. Læst 18470218.
1 1876 ejes 16b af Hans Larsen og Peder Hansen Lander. Hans Larsen boede i matr. nr. 81a.
Skøde fra Hans Larsen til Jens Rasmussen 18760317 på 16e. Se reg II f 5
Skøde fra Hans Larsen til F.F. Lindemann 18810325 pål6d. Se reg II f 19
Det er altså den halve matr. nr. 16b, der bliver til 16e og 16d, mens den anden halvdel forbliver matr. nr. 16b.
Skøde fra Peder Hansen Lander til sønnen Hans Pedersen Lander * 18180927 på hans andel af 16b.
Parcellen får nyt nr. 7b, vel sagtens fordi har matr. nr. 7a, samt græsning ved Dilemaalet.
Undertægt til sælger og kone.
Det er Hans Pedersen Landers druknedød, der skildres i lærer Sv. Petersens stormflodsskildring.
Hans enke er på listen over øjeblikkelig trængende.
Tilladelse til uskiftet bo for Hans Pedersen Landers enke, Dorthea Pedersen 18740320.
Skøde til sønnen Peder Hansen Lander samme dato.
Gårdsplads nr. 14 og hus nr. 7 > 56a blev efterhånden til én ejendom, et parcelliststed. Det var tilsyneladende
sket inden stormfloden 1872.
Skøde fra Peder Hansen Lander til Carl Theodor Olsen 19120310.
Adkomst for enke Karen Margrethe Olsen på 18i, 56, 139 og 167 læst d. 19420326.

016c
Skøde 18350409 fra Jørgen Pedersen til Lars Mikkelsen på part 2 af gd. nr. 14, nyt nr. 16c.
Skøde fra Lars Mikkelsen til Peder Pedersen Bødker for at forenes med hans hus nr. 11, nu nyt nr. 182. Dateret
18371227, læst 18390207.
Skøde fra Peder Pedersen til Jørgen Hansen og Peder Pedersen Boldt på denne parcel, 18541214.
1. halvdel:
Skøde fra Peder Pedersen Boldt på hans andel til Claus Andreasen 18570716.
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Skøde fra Claus Andreasen 18590527 til Bodil Larsdatter *18321127 mod 300 rd. og undertægt. Hendes far var
Lars Jacobsen *1798, og hun blev gift med hjulmand Hans Pedersen *1834.
Vielsesattest med Bodil Larsdatter som adkomst for Hans Pedersen 18610816.
Bodil Larsdatter døde 18620315.
Hans Pedersen giftede sig derefter med Hans Madsen Suders enke, Margrethe Nielsdatter *18220108, som hav
de adkomst til matr. nr. 28cd.
2. halvdel:
Skøde fra Jørgen Hansen til Niels Christensen på hans halve ejendomsret 18610531.
Tilladelse til uskiftet bo for N. C.s enke Marie Christensen 18901010.
Skøde fra Marie Christensen til Hans Jørgen Jørgensen på den halve ejendomsret 18901010.
Skøde fra Hans Pedersen Suder og Hans Jørgen Jørgensen på begge halvdele til Hans Peter Petersen Steensen
18971015.
Skøde 19060112 fra Hans Peter Petersen Steensen til Jørgen Suhr på 16c.
Skøde fra Jørgen Suhr 19270324 til Laurits Suhr på 16c.
016d

Skøde fra Hans Larsen i 81a til F. F. Lindemann 18810325 på 16d. Se reg. II f. 19.
Jens Larsen sidst i 1890erne.
016e

Ved Kæret 2.
Skøde fra Hans Larsen i 81a til Jens Rasmussen Østen 18760317 på 16e. Se reg. II f. 5.

016f

Salimorvej 3. Jens P. Jeppesen sidst i 1890erne.

016g

H. P. Petersen Børsen sidst i 1890erne.

016h

Korsagervej 3a.
Karen og Helene Petersen (Bakkepigerne).

016i

Gedser Landevej 51.
Fhv. skovrider O. Petersen.

016k

Korsagervej 5.

016L

Gedser Landevej 53.

016m

Tidemandsvej 12.

016n

Gedser Landevej 55.

016o

Gedser Landevej 57.

016p

Gedser Landevej 52.

017a Gård nr. 25 > 18 > 17a. Korsagervej 1.
Gårdene nr. 23, 24 og 25 har i sidste halvdel af 1600-tallet sammenfald af navne, og antagelig også fejlskriv
ninger af både numre og navne, så at oplysningerne i de forskellige lister optræder selvimodsigende. Det føl
gende er bedste bud på gårdens tidlige historie.
Fra 1626-40 antagelig Unge Jens Oelsen. Jeppe Oelsen fra 1640. Antagelig fra 1657 er halvdelen af gd. nr. 24
lagt til denne gård. Den anden halvdel er lagt til gd. nr. 8>6>26a.
1670/71 fæster Jørgen Jørgensen Stiche den gård, som Jep Ollsen ffadøde for 8 rdl. Det ser ud til at Jørgen Jør
gensen omtrent samtidig far hele nr. 24 i brug.
Jordebog april 1671: "Ved magt; Jørgen Jørgensen Stiche".
1679: Jørgen Jørgensen hk: 9 td 1 fdk; 3 stk (af) hans kvæg hører Hendes Majestæt til.
"Anno 1687 d. 1. maj: Eftersom Jørgen Jørgensen Stick have en øde gårds jord (nr. 24) i brug og formedelst børnegods og andet tilfald er gården i armod, så han ej af foreskrevne gårds jord kan svare, er derfor Peder Jensen
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Rask (nr. 33) udi Gedesby tilsat, at skal antage halvparten, af forbemeldte øde jord og svare tilbørligen deraf, og
holde jorden i en god stand. Fæste = 0”. Børnegods er gæld til børnene, fordi han sidder i uskiftet bo.
Fra 1688/89 er Jørgen Jørgensen Stick afløst af Peder Jørgensen Stiche, som også nævnes i 1692.
1 1697/98 kommer en ny Jørgen Jørgensen Stiche til. Han har hele nr. 25 og deler nr. 24 med Peder Rask på nr.
33.
I marts 1701 er brugeren blot kaldt Jørgen Jørgensen.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Det er gård nr. 24 der har bygninger og besætning. På nr. 25
er kun et gadehus.
Nr. 24, hele gårdens hk: 5-1-2-1. Jørgen Jørgensen Stiche har halvdelen; 14 fag adelhus, 8 fag lade, en vestre
længe på 7 fag og en østre længe på 4 fag. Noget brøstfældigt. 8 bæster, 4 køer, 2 stk ungkvæg, 10 får og 6 ungs
vin. Bonden er nogenledes ved magt. Nr. 25's hk. er også 5-1-2-1.
Jørgen Jørgensen Stiche bor altså i bygningerne til nr. 24, og driver herfra nr. 25 og halvdelen af nr. 24, mens
Peder Jensen Rask fra nr. 33 driver den anden halvdel af nr 24.
1704 d. 8. nov. antog Hans Jørgensen (Bolt), født i Gedesby, 36 år gi. (dvs. *1668) og enroulleret under Giedtsør
Compagni nr. 82, den gård nr. 25, som Jørgen Jørgensen Stiche formedelst høj alderdom og svaghed oplader for
ham. Af hk: 6-0-2-1, og Vi parten af en øde jord nr. 24 à 2-4-3-,/z. Bygninger i 3 længer med 34 fag. Fæste 20
sletdaler.
At han skulle være 36 år i 1704 tnå betv ivies. Alt tyder på at han er søn af Jørgen Hansen Bolt og hans anden
kone Maren Hansdatter, og at han er født 1679-82.
1704 Peder Jensen Rask nr. 33 har halvdelen af nr. 24.
21-11-1705 skifte efter Jørgen Jørgensen Stiche. Enken er Maren Hansdatter. Han har en bror, som skal arve,
men hans navn er ikke kommet med. Børnene er alle fra konens tidl. ægteskaber med hhv. Ole, Per og Rasmus:
Jørgen Olsen, bomand i Gedesby, Lars Persen Stiche, husm., Zille Persdatter, Jens Rasmussen Skræders hustru i
Marrebæk, Anne Persdatter, Michel Olsens hustru i Skelby, Margrete Persdatter ugift, Maren Persdatter ugift,
Jørgen Olsen Ko__ ?, bomand i Staureby, Zille og Maren Olsd.er begge ugifte, tjenende i Staureby, fremdeles
Zille, Karen og Anne Rasmusdatter også ugifte og tjenere.
1713 er jorden nr. 24 delt af gd. nr. 25 og 33 hhv. Hans Jørgensen Bolt og Peder Jensen Rask.
Hans Jørgensen Bolt far i 1719 tillagt !4 af nr. 24 og får nyt nr. 18.
I 1721 havde gården et hartkorn på 8-5-1-I’å +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som
god.
Bygningerne bestod af 29 fag, besætningen af 10 heste, 5 køer og 8 far. Udsæden var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6 td.
byg, 4 td. havre og 1 ’/2 td. ærter.
Fæsteren i 1721 er stadig Hans Jørgensen Bolt *1679-82, og han levede til 17520427 b., mens hans kone *1683
var død 17510405 b.
Sønnen Peder Hansen Boldt *172501 nn efterfulgte ham, i hvert fald fra 1751. Han var gift i 1745 med Johanne
Madsdatter *1725. Hun var datter af Mads Rasmussen Krøl *1697 og Birthe Kirstine Jensdatter *1687, matr. nr.
22a. De fik datteren Maren Pedersdatter Boldt *17580929.
Han var fæster til sin død 17620319 b., hvorefter Hans Michelsen Buch *1734 ægtede Enken 17620412 og blev
fæster med tilnavnet Bolt. Han var søn af smeden Michel Hansen Buch i matr. nr. 88. Bygningerne er på 40 fag
og noget brøstfældige. Han var stadig fæster ved auktionsudbuddet 1766, og døde 17780319.
Johanne Madsdatter døde 17951112.
Den næste fæster blev svigersønnen Morten Adriansen *1751, som er søn af Adrian Pedersen *1722 og Karen
Mortensdatter *174706nn på matr. nr. 23a.
Gård nr. 25> 18> 17a var en af de 5 gårde præsten Niels Amager købte ved auktionen i 1766, men Ivar Bruun og
Moderen ved Jens Bruun gav skøde 17820606 til Morten Adriansen Boldt *1749-51, uden andel i husene.
Han blev gift 17780614 med Maren Pedersdatter Boldt *17580929, som er datter af Peder Hansen Boldt *1725;
begge i første ægteskab og de fik børnene:
Karen Mortensdatter *17790303, der blev gift med Hans Jørgensen, matr. nr. 25a.
Johanne Mortensdatter *1783, der giftes til matr. nr. 10a.
Peder Mortensen *1786,
Ane Mortensdatter *1790, som blev gift 18150129 med Mikkel Jacobsen Holst *1792.
Margrethe Mortensdatter *18001123, som bliver gift med Mads Hansen Skipper på 30a.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: 14 fag stuehus, halvt med og halvt uden loft, hertil en udbygt
mod nord på 3 fag med loft; østre og søndre længe på hver 12 fag og vestre på 10 fag, halvt med og halvt uden
loft.
Tingdagen d. 26. jan. 1792 tinglæses et skøde fra Morten Adriansen Bolt til Olle Pedersen, Gedesby. Det drejer
sig om en husplads nr. 23 med have på 45 x 30 alen, som de 23 bønder har overdraget til hr. Amager og henlagt
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under Morten Bolts gård nr. 18, førend at ommeldte gård er solgt, og hvilken plads efter husets nedbrydelse, ved
købet af Morten Bolt fra consortiet Bruun forblev til gården, og er byens rettighed uvedkommende. Se matr. nr.
93a. I 1856 solgtes grunden tilbage til matr. nr. 17a.
1801 : Morten Adriansen Bolt bevilges tilladelse til at sidde i uskiftet bo efter konens Maren Pedersdatters død.
Gården med gi. nr. 18, oprindelig nr. 25 lå ved siden af gadekæret overfor kirkens indgang indtil den brændte i
1920erne. Den lå tilstrækkeligt højt til at fungere som samlingssted under stormfloden 1872.
Efter udskiftningen 1804 ligger hovedlodden mellem Korsagervej og GI. Landevej, men strakte sig helt ind til
byens daværende sydkant ved Kobbelsøvej, ligesom den senere Nybygade hørte til. Der var en Saltmadelod og
en Wængelod og ret til 4 høveders græsning på fællesgræsningen ved udskiftningen.
Morten Adriansen Boldt skødede 18160307 hovedparcellen nr. 1 med andel i fællesgræsningen til svigersønnen
Mikkel Jacobsen Holst, og på samme tid skødede han parcel nr. 2 med 2 td hk. og andel i fællesgræsningen til
sin søn Peder Mortensen 18160317.
Mikkel og Ane fik børnene:
Cathrine Margrethe Mikkelsdatter *18150515, som blev gift med Jørgen Pedersen Lassen på 16a.
Maren Mikkelsdatter * 18170317, som blev gift med Hans Larsen 1817, der var fisker og skomager.
Margrethe Mikkelsdatter * 18220829, gift med Jørgen Olsen Krighaar * 1722 på 2a, og
Jacob Mathias Mikkelsen *18250614, gift med Margrethe Kirstine Rode *1829.
Mikkel Jacobsen Boldt døde som sognefoged 18270308, hvorefter enken Ane Mortensdatter fik adkomst til går
den 18280117.
Citat fra gd. nr. 10 > matr. nr. 21 a:
Jacob Mathiassen ti814 og enken fik bevilget ret til at sidde i uskiftet bo 18140325. Herved fik hun ad
komst til gården, som tinglæstes 18230703, og skødede samme dag til sønnen Lars Jacobsen hele gården,
undtagen gårdspladsen (nr. 10).
Lars Jacobsen gav 18280320 skøde til broderen Mikkel Jacobsens bo (han var død 3. aug. 1827) paa
gaardsplads nr. 10, (som han ikke ejede,se foran) , derfor er følgende kommentar dateret 18280328 og
tinglæst 18290319: "— og er denne Overdragelse ratihaberet af Jacob Mathiasens Enke, som med Skiøde
nr. lc er forbeholdt denne Gaardsplads".
Ratihaberet, vil sige at man har godkendt et ikke gyldigt løfte. Hermed er den gamle kroplads nr. 10 til
lagt gården matr. nr. 17a.
Den omtalte gårdsplads nr. 10 var umatrikuleret og uden hartkorn, og svarede årlig 48 sk. til hovedparcel
len matr. nr. 21a, i hvis hartkorn den indgik.
Mikkel Jacobsens enke, Anne Mortensdatter fik med skifteattest adkomst 18570226 til gårdsplads nr. 10,
og skødede samme dag til Jacob Mikkelsen *1825, der er en søn, som i 1848 havde faet skøde på 17a.
Men han går fallit og må give afkald på ejendommen. Amtstueretten skøder efter auktion gården til Chr.
Rasmussen 18781013. Se nedenfor.
Denne skøder gårdsplads nr. 10 til Rasmus Hansen Østen 18831021.
Ved disse handler med gårdspladsen fik man ikke flyttet den årlige afgift med, således at endnu den sene
ste ejer af Freder iksminde, gdr. Wiberg, uden modregning til en værdi af oprindelig 48 skilling, har betalt
afgift af arealet, som om intet var sket siden 1823.
Gårdmændene skødede til Mikkel Jacobsens bo andel for 2 høveders græsning i fællesgræsningen 18280320.
Enken Ane -18271028 Jens Larsen *18010823, som herved fik adkomst til gården og antog tilnavnet Bolt
18280117. Han var søn af hmd. Lars Olsen og Karen Jensdatter.
De fik ingen fælles børn.
Morten Adriansen Bolt ti8291007 som indsidder på gården.
Jens Larsen Bolt mageskiftede 18481116 med Morten Pedersen og far dennes andel i fællesgræsningen matr. nr.
197 for en mose beliggende i matr. nr. 176.
Jens Larsen Bolt gav 18481214 skøde til konens søn Jacob Mathias Mikkelsen Bolt på parcel nr.l = 17a, med
fællesgræsningen for samme og for parcel 2 = 17b.
Jacob Mathias Mikkelsen skødede 17c, som var en Wængelod à 3 fjk. Vz alb. til fyroppasser Jacob Wetterstrøm
Johansen.
Jacob - 18550511 Margrethe Rasmusdatter Rode. Hun var født i Torkildstrup i juli 183 laf afdøde gmd. Rasmus
Jensen og Karen Olsdatter, Sdr. Taastrup, og antagelig søster til Ole Rode, som i 4 år havde matr. nr. 22a.
Ved folketællingen 1860 havde de datteren Ane Kirstine Elisabeth Jacobsdatter *1855.
Margrethe Rode døde 18571016, hvorefter Jacob Mathias Mikkelsen blev gift med Margrethe Rasmusdatter
1836, som antagelig ikke er fra Gedesby, da vielsen ikke er noteret i kirkebogen.
De fik frem til 1878 yderligere 14 børn, hvoraf dog mange døde som små.:
Margrethe Kristine Jacobsen, 18610325
Rasmus Mathias Jacobsen, 18670227
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Lovise Jacobsen, 18680606
Laurits Jacobsen, 18701021
Marie Jacobsen, 18730624
Petra Jacobsen, 18730624
Olaf Jacobsen 18740824
Peder Jacobsen 18780723
Hans stedfader og moder havde aftægt på gården: Jens Larsen Bolt døde 18620218 og Ane Mortensdatter døde
18760127.
Af sognerådets protokol fremgår det 18780401 at Jacob Bolts gård er indstillet til 4. auktion. Rådet overvejede at
købe den til fattiggård, men endte med at bygge "Det gamle Alderdomshjem" på matr. nr. 7.
Ved auktionen blev budt 19.750 kr. af Christian Rasmussen for 17a, 197 og den gamle gårdsplads nr. 10, og det
blev approberet af Sparekassen d. 7. juni 1878.
Gården blev liggende inde i byen til den brændte i begyndelsen af 1920erne, hvorefter den flyttedes ud på hoved
lodden og fik navnet Hjørnegården.

017ag

Gammelgade 25. 17ag og 17al er den gamle gårdsplads.

017ak

Kobbelsøvej 2.

017al

Gammelgade 23.

017ax

Kobbelsøvej 4b.

017b
Korsagervej 3.
lå som et parcelliststed på 13 td. land og 4930 kv.alen på sydsiden af Korsagervej, nu nr. 3. Parcellen blev skilt
fra hovedlodden i 1816. Den oprindelige græsningsret på fællesarealet blev mageskiftet med hovedloddens i
1848.
Peder Mortensen Bolt havde købt huset i Gammelgade, matr. nr. 82a, hus nr. 12 med 2 haver uden hartkorn og
uden græsningsret. Skøde 18141215 fra gårdmændene til Peder Mortensen Boldt *1786. Derefter købte han så
parcellen ved Korsagervej i 1816. Jorden blev sikkert drevet fra Gammelgade.
Peder Mortensen Bolt * 1786 ~ Margrethe Pedersdatter * 1790, og de fik børnene:
Niels *18150424, blev væver og gift først med Maren Nielsdatter *1818 og siden med Katrine Hansdatter
*1831.
Morten *18180117, overtog parcelliststedet og blev 18551031 gift med Maren Pedersdatter.
Peder *18201029, blev arbejdsmand og først gift med Karen Larsdatter *1827, og 18581001 med Maria Peders
datter *1838.
Rasmus *18271026, blev skræder og gift med Maren Pedersdatter *18350505, og
Ane Pedersdatter * 18311221, gift med væver Lars Hansen Lander * 1828.
Peder Mortensen Bolt ti8441022, og enken fik adkomst 18450206 ved skifteattest på 17b og et huslod matr. nr.
82.
Margrethe Pedersdatter gav derefter skøde til sønnen Morten Pedersen *1818 på parcellen med græsning (matr.
nr. 176) og huslodden 18450206. Han beholdt parcellen 17b, men solgte huset matr.nr. 82a ved skøde 18520624
til sin broder Peder Pedersen Boldt *18201029.
Morten Pedersen blev gift 18551031 med Maren Pedersdatter *18230302. Hun var datter af hmd. og væver Pe
der Jørgensen og Margrethe Larsdatter.
Morten Pedersen gav skøde på ejendommen til Mads Laurits Hansen 18910410.
Morten Pedersen gav skøde på matr. nr. 17aa ved Salmorvej til Ole Jensen 18910410.
Mads L. Hansen gav skøde til Hans Jørgen Olsen på 17b 19000427.
H. J. Olsen gav skøde til enke Maren Hansen Skov på 17b 19020620. Se også matr. nr. 60a.
Hans Jørgen Olsen gav skøde til pare. Anders Larsen, Gedesskov på 17ab ved Salmorvej.

017c
En Wængelod. Skøde 18570618 fra Jacob Mikkelsen Boldt til fyroppasser Jacob Wetterstrøm Johansen *1815.
Han var gift med Karen Margrethe Piil * 1818. De var gift 18491111, og fik en datter Maren Jacobsen * 1850.
Anders Larsen sidst i 1890erne.
017d

Kobbelsøvej 6.
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Jacob Mikkelsen Boldt skødede 18740410 til Hans Jørgen Pedersen Stange 1817. Han blev gift 18590527 med
Karen Larsdatter Børsen* 18331101, som var datter af indsidder Lars Rasmussen Børsen * 1805-07 og Margrethe
Hansdatter *1807. De fik en datter, Ane Margrethe Hansen *18601205.
Skøde fra Hans Stange til Skelby-Gedesby 2 Brugsforeninger 18750430.
Skøde 18791217 fra Hans Stange til Gjedesby Brugsforening på 17y, se denne og 17x.
Adkomst til Ane Margrethe Hansen på 17d, 18871028.
Hun blev viet 18851113 til Hans Jørgen Nielsen Bolt *18591 115. De fik børnene:
Karl Gustav Marius Nielsen *18830710
Jens Henrik Valdemar Nielsen *18840921
Margrethe Jensine Nielsen * 18890506
Hans Peter Nielsen * 18911210.
Mageskifteskøde fra Hans Jørgen Nielsen Stang til Brugsudsælger Carl Petersen 18970618.
Skøde fra Carl Petersen til husejer Peder Tønnesen 18991103.

017e
Nybygade 2.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til ugift murer Johan Henrik Jensen *1837, der var på listen over mindre
trængende ved stormfloden, men det vides ikke hvor han boede før. Han døde 18761118, og auktionsretten skø
dede til Hans Peder Hansen 18801217.
Hans enke, Marie Sofie Hansen fik adkomst 18970827.
Hun skødede til Peter Morten Christoffer Carstensen 18990616.
Denne skødede til Mads Vilhelm Petersen 19050623.

017f
Ny by gade 4.
Jacob M. Boldt skødede til Peder Larsen 18740410.
Peder Larsen skødede til Hans Peder Pedersen 18860326.
017g
Nybygade 6.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Anders Jensen. Han boede før stormfloden på matr. nr. 64a i Lungke.
Anders Jensen gav skøde til Hans Rasmussen og H.C. Mathiesen, dat. 18791217, læst 18871104.
Disse skødede til Peder Tønnesen, dat. 18810614, læst 18871104.
Peder Tønnesen gav skøde til P. Larsen 18860618.
P. Larsen gav skøde til gdr. Peder Madsen 18880412.
P. Madsen skødede til gdr. Ole Jørgensen 18900110.
Ole Jørgensen gav skøde til Maren Olsdatter 18921104.
Skøde ved testamente til fyrbøder Ludvig Rasmussen 19030724.
017h
Nybygade 8.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til postbud Hans Rasmussen, som er på stormflodslisten over mindre træn
gende, men det vides ikke hvor han boede.
Hans Rasmussen skødede til Dorthea Rasmussen, enke efter Niels Peter Hansen Suder 18961127.
017i
Nybygade 10.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Rasmus Nielsen Lollike, der havde boet øst i byen på matr. nr. 59a. Han
var gift 18420311 med Ane Hansdatter, med hvem han fik børnene:
Bodil Rasmusdatter * 18431220
Margrethe Rasmusdatter * 1845
Niels Rasmussen *18460830, og gift 18520331 med Margrethe Jørgensdatter *1828, og de fik datteren:
Ane Rasmussen *18550825.
R. N. Lollike skødede 18780201 til sin svigersøn Rasmus Mogensen, som var gift med Ane.
Rs. Mogensen skødede til Jens Peter Hansen Stikke 18990707.
Denne skødede til Hans Rasmussen Hjort 19000420, som er hans svoger, idet Hans Rasmussen Hjort blev gift
med Karen Marie Hansen Stikke *18731126. Dette par, der boede på matr. nr. 17i, benævnedes i 30eme altid
som Hjort-Hans og Stik-Karen Marie.
017k
Nybygade 12.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Jens Peder Pedersen, som skødede til udsælger Carl Petersen 18950726.
Jens Peder Pedersen er på stormflodslisten over mindre trængende, men det vides ikke hvor han boede.
Carl Petersen gav mageskifteskøde til Hans Nielsen Stang 18970618 på 17d.

240

GEDESBY

017L
Nybygade 14.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Bodil Pedersdatter, som
skødede til Rasmus Nielsen Rysse 18870624.
R. N. Rysse skødede 18931013 til Ane Margrethe Andersen *18530613, Hans Hansen Sjællænders hustru (de
havde ægtepagt).
17m
Nybygade 16.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Peder Jensen Børsen, som var gift med Karen Rasmusdatter *1828. De
blev fortrængt af stormfloden fra matr. nr. 63a i Lungke.
Peder Jensen Børsen gav 18951115 skøde til pare. Rasmus Rasmussen Hollænder, som var gift 18780714 med
Maren Margrethe Rasmussen *1852. De fik børnene:
Hans Rasmussen *18790224
Ane Georgine Rasmussen *18830531
Julie Laura Rasmussen *18900726
Marie Kristine Rasmussen *18810511
Olga Rasmine Rasmussen *18850915
Udlægsskøde fra fogeden til overretssagf. Fr. Graae, som 19021212 skødede til Hans Peter Christian Hansen
*18671022 (Maler-Hans?), som var gift 18920129 med Karen Hansine Jørgensen *1873.
Derefter kom antagelig Lars Larsen, som boede der omkring 1910-12, og omkring 1920 og frem i 30eme boede
hans enke Marie Larsen her.

017n
Nybygade 18.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Hans Rasmussen Stikke *18320420, der var gift 18620927 med Maren
Pedersen *1837. De fik datteren Karen Marie Hansdatter *18731126 og sønnen Jens Peter Hansen Stikke
*18770320. Se matr. nr. 017i.
Hans Rasmussen Stikke skødede 18990707 til sønnen Jens Peter Hansen Stikke.
017o
Nybygade 17.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til bådfører Rasmus Nielsen Buk *18360520, som indtil stormfloden havde
boet på matr. nr. 47a. Han var gift 18681109 med Maren Hansen * 1844. De fik børnene:
Andreas Rasmussen *18870717
Hans Rasmussen *18750803
Niels Rasmussen *18710502
Peder Rasmussen *18780210
Ane Marie Rasmussen *18800519
Klara Nielsine Rasmussen, *18841124
Trine Dorthea Rasmussen *18681230
Efter Rasmus Nielsen Buk's død fik hans enke, Maren Hansdatter fik adkomst 19050609.
Senere boede Peder Pedersen Drejer her, gift med Klara. Han kaldtes gerne Pe-drejer.

017p
Nybygade 15.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Grethe Olsdatter, som gav skøde til Rasmus Olsen Buk 18890111.
Rasmus Buk gav skøde til Hans Jacob Hansens stedsøn, arbm. Rasmus Hansen 18930811, der var gift med Døve-Hanne.
017q
Nybygade 13.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Jørgen Jensen Smed *1820, som imidlertid var død 18731204, så enken,
Ane Jørgensdatter *1818, som han var gift med 18450316, fik adkomst 18741106. Han var oprindelig hjulmand
og senere bådfører.
Hun skødede til Niels Madsen 18810701, og denne skødede til Mads Madsen 18820901.
Mads Madsen gav mageskifteskøde til Hans Fr. Larsen *1851 samme dato. Han var gift 18750604 med Maren
Larsen, født Maren Koch Jensen * 1850, som efter hans død fik adkomst 18870624. De havde børnene:
Hilfried Rosara Sofie Larsen *18780102
Siegfride Augusta Larsen *18850814
Thyra K. J. M. Larsen *18760501.
Maren Larsen gav skøde 18870624 til Jens Jensen Krøl og Sven Svensson Lundh samme dato.
Sven Lundh gav skøde til Jens Jensen Krøl på sin andel 18940112.
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Efter J. J. Krøls død sælger herredsfuldmægtig Jacobsen til Hans Hansen Sjællænder 19041223.
Adkomst til hans enke, Ane Margrethe Hansen f. Andersen 19050310.
017r
Nybygade 11.
Før stormfloden boede Christian Hansen Knudsen på matr. nr. 54a ved den nuværende Bredebæk, men disse lave
grunde fik forbud mod bebyggelse i fremtiden.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 den ekstra store grund til Christian Hansen Knudsen *1836, som herfra drev
sit parceliststed. Han giftede sig sent, 18920809 med Jørgen Jensen Hjorts enke, Ane Pedersen *18480207, og
døde 18980303. Hans enke, Ane Hansen får adkomst 18981125. Se matr. nr. 39b, 54a og 68a.
017s
Nybygade 9.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Niels Christensen Børsen *18210126 fra Døllefjelde. Han var gift
18591216 med Marie Olsdatter Børsen * 18310617, datter af hmd. Ole Simonsen og Karen Rasmusdatter.
De boede før stormfloden på matr. nr. 61a i Lungke.
De havde børnene:
Kirstine Nielsen *18610703 og plejesønnen Hans Peier Pedersen *1847.
Niels Christensen Børsen døde 18890103.
Hans enke, Marie Christensen får adkomst 18901010.
Hun skøder samme dag til svigersønnen Hans Jørgen Jørgensen Børsum, som bliver gift med Kirstine Nielsen
18900423. Når han almindeligvis blev kaldt Hans Jørgen Børsum, skyldtes det hans brummende stemme, som
alle kunne karikere, der fik Børsen (efter konens tilnavn) til at lyde som Børsum. Han blev medlem af sognerådet
i 1898 og sognerådsformand fra 1907. Hans hund bør også nævnes; den hed Feibus.
Skøde fra Maren Sofie Pedersen til Hans Jørgen Jørgensen Børsen 19030821 på matr. nr. 92a.
Han skødede til Ferdinand Johansen 19040624.
017t
Nybygade 7.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til ugifte Birthe Pedersen Stæhr *18220520, som før stormfloden boede på
4e.
17u
Kobbelsøvej 8b.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Hans Rasmussen Skov *1825.
Enken Kristine Lovise Harms *1831 får adkomst 18950222, og
skøder samme dag til svigersønnen Hans Hansen *17520610. Han var gift 18841106 med Maren Hansen Skov
* 18580101. Han tog tilnavnet Skov. De havde børnene:
Ludvig Hansen Skov *18860428
Johannes Hansen Skov *18870624
Hartvig Hansen Skov *18890330
Hans Hansen Skov skøder 18990630r til Peter Rasmussen Vraa, som var gift med Maren Pedersen *1850.

17v
Annexgaarden.
Jacob M. Boldt skødede 18740213 til Jørgen Olsen Krighaar *18220324. Gift 18530318 med Margrethe Mik
kelsdatter *1822. Han døde 18770523 og enken Margrethe Mikkelsdatter fik adkomst og skødede 18800813 til
den eneste søn Ole Jørgensen *18550413. Han var gift 18850523 med Karen Olsen *18611108.

17x
Skøde fra Hans Jørgen Pedersen Stange til Skelby-Gedesby sognes 2 Brugsforeninger 18750430.
Sælgeren sælger det nordøstlige hjørne af sin ved skøde af 24. 10. 1873 erhvervede parcel i Gedesby. Det hjørne,
som sælges, begrænses mod nord af grøftekanten, mod øst af den nye gade, mod syd af en linie, hvorefter styk
ket får en bredde af 16 alen, og mod vest af en linie, der afsættes vinkelret på nord- og sydlinierne med en af
stand af 40 alen fra den nye gade mod syd. Købesum 150 rdl.
Brandpolice som adkomst på bygningen 18750528.
Deklaration om samejets ophævelse, hvorved ejendommen overdrages Gedesby sogns brugsforening 18790307.
Se Skødeprotokol nr. 6 folio 263.
Skøde fra Hans Jørgen Pedersen Stange til Gedesby Brugsforening på 17y, 18791219. Se denne.
17y
Skøde fra Hans Jørgen Pedersen Stange til Gedesby Brugsforening på 17y, 18791219.
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017z

Peder Tønnesen sidst i 1890eme. Senere postbud Hans Rasmussen.

17æ

Kobbelsøvej 4a. Mejeriet Øborg.

17ø

Hans Skovs enke sidst i 1890erne.

018a Gård nr. 15 >13 >18a.
Kobbelsøvej 8a.
1640-58 Jørgen Oellsen Rydtse, som tillige har halvdelen af nr. 28.
I 1662 er jorden delt af Hans Rasmussen Skomager og Jørgen Oelsen Stiche, dvs. af gårdene nr. 14 og 23.
Jordebog april 1671 : ”Uden bygning, dog svares skat og landgilde, deles Gierti’s øde jord af Per Jørgensen Stiche
(søn af Jørgen Oelsen Stiche) og Hans Rasmussen". Giert, der omtales, er en tidligere bruger. Det kan være Giert
Hemmingsen, som er nævnt i ekstraskattelisterne 1610-12.
1679: Hans Rasmussen og Peder Jørgensen Stiche hk: 9 td 1 fdk; det er en øde gårds jord, de bruger til deres
egen. I 1682 er det stadig Hans Rasmussen nr. 14 og Peder Jørgensen Stiche nr. 23, der deler, men ny fordeling:
1682/83: Hans Rasmussen og Lars Hansen (ant. søn) en øde gård å 9 td 1 fdk med frihed til 1. maj 1683.
1688/89 Lars Hansen Skomager nr. 38 og Hans Rasmussen Skomager nr. 14.
1690 d. 23. nov. fik Christen Mougensen, født i Stødstrup, Hans Rasmussen Skomagers gård og hans datter til
lige, og altså også det halve af nr. 15.
1692 d. 20. aug. blev Jens Hansen Jeppesen, Eget, tilsat at antage den gård i Gedesby nr. 14, som Christen Mo
gensen blev sat fra, men ikke den halve nr. 15, som derimod blev givet til Lars Skomagers søn:
"1692 d. 27. juni blev Laurs Skomagers søn Jørgen Laursen tilsat at antage den '/z jord nr. 15 som Christen Mo
gensen nr. 14 havde i fæste, og ej vil svare noget deraf, så og bedrive den samme tilbørligen, hvor ved han an
nammer og bevilges huset, som står på gårdens stufe, og imens jorden har været uddelt iblandt andre, bleven sva
ret deraf som et gadehus og er 7 fag, at må følge sin jord igen og høre til gårdens bygt. For det vænge som er 3
td. hk. svares à parte udgifter. Til fæste giver han 4 mark". Det må vist betyde, at Gadehuset på gårdsplads nr.
15, nu ophøjes til gård igen, med det halve afjorden til.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: hk: 5-3-1-0, 11 fag adelhus, 6 fag lade og 6 fag foderhus,
som alle er ved magt. 4 bæster, 2 køer, 6 får og 4 ungsvin. Jørgen Larsen er nogenledes ved magt.
Hartkornets størrelse svarer til en hel gård, så det må antages at Jørgen Laursen Skomager har fået tillagt en øde
gårds halve jord yderligere.
1 1692 frem til 1719 har Jørgen Larsen el. Laursen den ene halvpart af nr. 15. Denne halvpart af gd. nr. 15 bliver
i 1719 lagt sammen med halvdelen af gd. nr. 22 til det nye nr. 13 stadig under Jørgen Larsen.
1 1721 havde gården et hartkorn på 5-0-3-2'/2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som må
delig.
Bygningerne bestod af 28 fag, besætningen af 7 heste, 3 køer og 10 får. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 1 td. havre og 3/4 td. ærter.
I 1721 er fæsteren stadig Jørgen Laursen Skomager (han er i 1726 fejlagtigt kaldt Laurs Laursen Skomager), og
han blev i 1727 på grund af alder og svaghed afløst af sin søn Peder Jørgensen, der antagelig er den, der
17271 Inn giftede sig med Maren Olsdatter. Det kunne tænkes at de i 1737-38 har faet en søn Jørgen Pedersen
Skomager, der bringer Skomagernavnet til matr. nr. 15a ? Her er desværre en lakune i kirkebogen, så det bliver
næppe bevist nogensinde. Men i alt fald begravede Peder Jørgensen 17360413 en søn Jørgen, og så var det skik
at næstfødte søn fik samme navn.
Rasmus Peitersen Just *171902nn, søn af Peiter Justsen, tog tilnavnet Skomager, og er visse steder kaldet Peder
sen. Han blev i juni 1740 trolovet til Maren Olufsdatter. Hun var født i 1705, så hun er sikkert Peder Jørgensens
enke, Maren Olsdatter. Han var fæster indtil 1760, da hans søn Peder Rasmussen Skomager *1741 overtog fæstet,
hvor bygningerne udgjorde 36 fag. Han kaldes i 1766 fejlagtigt Jens Pedersen!
Rasmus Peitersen døde 17621211 b.
Peder Rasmussen far skøde af greve Hoick 17710214, og her nævnes tilnavnet Skomager.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: 8 fag stuehus med loft og 2 fag uden, østre længe på 14 fag, nor
dre på 8 og vestre, der havde 2 fag med loft og 8 uden.
Ved folketællingen 1787 er han -17770601 Ane Hansdatter Brand *1752, begge i første ægteskab og med bør
nene:
Hans Pedersen *1783, som først overtager 18a, og efter trolovelse 18090304 og vielse til Anna Jeppesdatter
*1780, overtager svigerfaderens tilnavn, Stiver og gården matr. nr. 7a.
Ole Pedersen *1786, der efter broderen overtog 18a,
Karen Pedersdatter *1785,
Maren Pedersdatter *1789.
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Ved folketællingen 1801 er Ane Hansdatter glemt, hun dør først 18280626. Hendes bror Jørgen Hansen *1763 er
karl på gården.
Gården med det gi. nr. 13, der bestod halvt af det oprindelige nr. 15, og halvt af det oprindelige nr. 22, lå sydøst
for kirken på Lungkevej. Der var ved udskiftningen 44 td. land og 11000 kv.alen incl. en Saltmadelod og en
Wængelod. Desuden ret til 4 hoveders græsning på fællesgræsningen matr. nr. 96.
Peder Rasmussen Skomager skødede til sønnen Hans Pedersen Skomager 18010226, men dør først 18150524.
Hans Pedersen Skomager skøder til sin bror Ole Pedersen Skomager 18130304, idet han selv havde faet skøde
på 7a i 1810.
Ole Pedersen Skomager kaldes ved senere tilføjelse på udskiftningskortet for Gamle Pedersen Skomager.
Ole Pedersen Skomager var først gift 1813 med Maren Larsdatter *1785, der døde 18270127. Hun efterlod dat
teren Gjertrud Olsdatter *18160304.
Ved skiftet 18.3.1829 bevilges uskiftet bo til gmd. Ole Pedersen, Gedesby efter afdøde hustru Maren Larsdatter.
Datteren Gertrud arver 930 rdl.
Derefter blev Ole P. Skomager gift 18290612 med Karen Rasmusdatter Krøl *1808. Hun kom antagelig fra matr.
nr. 5a.
De fik sønnerne:
Peder Olsen *18300721 og
Rasmus Olsen *18340530.
Ole Pedersen Skomager døde 18381118, og der blev skiftet 18390128.
Med skifteattest som adkomst fik enken gården 18410121. Hun giftede sig ~ 18411016 med Thyge Rasmussen
*1808 fra Glostrup i Sjælland, og med vielsesattesten fik han adkomst til gården 18411118.
Thyge Rasmussen gav 18421006 Rasmus Hansen *1814 skøde på den gi. gårdsplads matr. nr. 18b "med pligt til
at underrette hovedparcellens ejer om, hvad der foregår på kirke- og gadestævne".
Karen og Thyge fik døtrene:
Karen Thygesdatter * 18420404,
Johanne Thygesdatter *18450610 og
Ane Thygesdatter * 18470411.
Thyge Rasmussen 118480911, og efter ham var der skifte 18490410.
Karen Rasmusdatter t 18570705, og med skifteattest af 18570730 som adkomst, far hendes søn Peder Olsen
Skomager *18300721 skøde på gården med matr. nr. 18a 18570820 .
Peder Olsen Skomager ~ 18591014 Karen Mikkelsdatter *18350919. Hun var datter af gmd. Mikkel Pedersen
Alling på matr. nr. 14a. De fik en datter:
Karen Olsen *18611108. Hun blev senere gift med Ole Jørgensen Krighaar på Annexgaarden.
Peder Olsen Skomager gav 18600727 skøde til købm. Hans Peter Nielsen på matr. nr. 18c à 1 skp. land med
bygninger.
Peder Olsen Skomager gav 18780920 skøde til etatsråd Tesdorpf på matr. nr. 18e, som er en Wængelod.
Peder Olsen Skomager gav 18860108 skøde til Rasmus Jensen på 18f, som antagelig er en Saltmadelod.
Ægteparret var ikke døde inden 1891.
Senere Rasmus Mogensen, (se matr. nr. 59a) som lagde navn til den private Monsvej (egentlig Mogensensvej),
der løber parallelt med Nybygade øst for Annexgaarden fra Kobbelsøvej til Landevejen.

018b
Lungkevej 6.
Thyge Rasmussen gav 18421006 Rasmus Hansen Møller *1814 skøde på den gi. gårdsplads matr. nr. 18b "med
pligt til at underrette hovedparcellens ejer om, hvad der foregår på kirke- og gadestævne".
Rasmus Hansen var søn af hmd. Hans Simonsen, og gift 18400807 med Karen Madsdatter *1810-12, datter af
gmd. Peder Rask. De havde et plejebarn Peder Rasmussen * 1850, som underholdtes af fattigvæsnet. Han var søn
af Rasmus Madsen Smed, ligesom nedennævnte Jens Rasmussen Thue.
Efter Rasmus Hansens død 18630908 fik enken Karen Madsdatter adkomst 18680306, og skødede samme dato
til Mads Rasmussen.
Mads Rasmussen skødede til Jens Rasmussen Thue 18890412; som mageskiftede med
Hans Pedersen Suder 18970618, hvorefter denne skødede til Niels Peter Rasmussen 18971015.
Niels Peter Rasmussen skødede til Hans Jørgen Jensen 19011011, og denne skødede til
Hans Pedersen 19060112.
018c

Kobbelsøvej 14. Se side 247.
Peder Olsen Skomager gav 18600727 skøde til købm. Hans Peter Nielsen på matr. nr. 18c à 1
skp. land med bygninger.
Rasmus Hansen, Leergaard sidst i 1890erne. Senere Carl Petersen.
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Gedesby købmandsforretning og bagest det tidligere bageri.
018d

Peder Mathias Rasmussen sidst i 1890eme.

018e

Tesdorpf sidst i 1890eme.

018f

Rasmus Hansen Leergaard sidst i 1890eme.

018g

Lars Jensen sidst i 1890erne.

018h

Johan Ludvig Søgaard sidst i 1890erne.

018i

Peder Hansen Lander sidst i 1890eme.

018k

Lars Hansen Thiesen sidst i 1890erne.

018L

Kobbelsøvej 10. Johan Ludvig Søgaard sidst i 1890erne.

018m

Carl Petersen sidst i 1890erne.

018n

P. Rasmussen, bager sidst i 1890eme.

018o

Kobbelsøvej 12.

018q

018r

Kobbelsøvej 16. Se billede ovenfor.
var senest Johan Nielsens ejendom indtil bygningen blev nedrevet.
Krogede vej 6.

018s

Krogede vej 8.
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019a Gård nr. 35 > 26 > 19a.
Krogedevej 16.
1610-40 Jeppe Pedersen Huege. 1641 Rasmus Jeppesen Huege fæster faderens gård, som han oplod for ham.
16. juni 1654 fæster Claus Pedersen i Gedesby en gård som Rasmus Jeppesen Huege fradøde, stedsmål 4 rdl.
I 1660 øde, (og) gården af Svensken ganske afbrudt.
Jordebog april 1671: "Forarmet, forstrakt; Claus Pedersen Huegge".
1679: Claus Pedersen Huegge hk: 9 td lfdk.
Claus Hueke låner 1 td såsæd i 1684.
1688/89 Claus Hvege.
Der er tvivl om tilnavnet har været udtalt Hugge eller Vegge, men stavemåden Hvege og Vege kan vist kun udta
les Vege eller eventuelt Wegge, som er et eksisterende navn endnu; så derfor må udtalen Hugge forkastes, selv
om det også findes i vor tid. Chr. Lisse gør opmærksom på, at der i dag findes både Hugge og Huge; det sidste
udtaltes i hans barndom på Nordfalster som Hue. Ligeledes minder Chr. Lisse om, at skrivemåden jo helt er den
pågældende skrivers ansvar.
Når denne gårds kæde af tilnavne på forskellige former af Huege efter 100 års forløb ender med en Vege, vil jeg
dog mene, at navnet hele tiden har været udtalt Vegge, med falstringsk hårdt g, så det har lydt, som man udtaler
navnet på planten Vikke.
13. maj 1693 antog Christoffer Oelsen af Skielbye gården, som Claus Pedersen Huege fradøde, idet han gifter
sig med enken. Der findes kun 1 længe af 15 fag på gården, hvori en del tømmer er brøstfældigt. Han annammer
gården til fæld, for at reparere dette og sætte en lade op. Fæste 4 sletdaler.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-6-3-0, 15 fag adelhus, som mangler 2 bjælker og 2
spær, og 5 fag lade, som er nybygget, men han skal have tømmer til 1 6 fags hus. 6 plovbæster, 3 køer, 3 stk ung
kvæg, 8 far og 5 svin. Christoffer Olsen er temmelig ved magt.
I 1704 Christoffer Olesen.
År 1712 d. 9. febr. er Jens Michelsen indskrevet for nr. 35 i Gedesby, som Christoffer Houge fradøde. Hk: 5-6-30. Gårdens biugt er 2 længer, temmelig ved magt. Han har ved skifteafhandling fået besætning efter for
ordningen. Svarer udgifterne og giver til fæste 4 r mk.
Også i 1719 Jens Michelsen. Nyt nr. 26 i 1719.
I 1721 havde gården et hartkorn på 5-6-3-0+1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 26 fag, besætningen af 7 heste, 4 køer og 6 får. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 2 td. havre og 1 td. ærter.
1721 og 1726 hed fæsteren stadig Jens Mickelsen. Han er et sted kaldt Vege.
Anno 1726 d. 27. febr. skifte efter Jens Michelsen, som blev ihjelslagen af et nedfaldende træ i Tunderup skov.
Enken Margrete Clausdatters lavværge er broderen Peder Clausen i Staureby. Børnene: Mickel Jensen *1716,
Laurs Jensen *171803nn, Marike Jensdatter *1716. Da datteren Marchen *17201 lnn ikke er nævnt her, må hun
anses for død på dette tidspunkt. Deres værge er farbroder Peder Michelsen, bomand i Radbjerg. Tilsynsværge
Allert Jensen, Bøtø, deres fasters mand.
Det er sandsynligt, at de nævnte søskende Margrethe Clausdatter og Peder Clausen er børn af Claus Pedersen
Huege. Antagelig giftede Claus Pedersen Huege sig med Rasmus Jeppesens enke og fik de to børn. Jens Michel
sen er så svigersøn til Claus Pedersen Huege.
Derefter fulgte Jørgen Pedersen Bolt, der giftede sig med enken Margrethe Clausdatter, men han blev fradømt
fæstet i 1732. Han fulgtes så af hmd. Jørgen Laursen el. Larsen, som det efterhånden blev til. Han var søn af
Laurs Laursen Stiche. Se matr. nr. 60. På grund af gårdens tilstand slipper Jørgen Laursen for at huse en rytter
soldat og for at levere halmfourage resten af året fra 28. febr. 1732, ligesom han slipper for indfæste.
Fæster ved auktionsudbuddet, hvor præsten Niels Amager købte gården sammen med 4 andre, var stadig Jørgen
Larsen Stikke *1698; hans første kone, Karen Jensdatter Stikke var født i 1685; hun døde og blev begravet i sept.
1729.
Han blev så trolovet til Karen Andersdatter 173103nn. Hun døde og blev begravet 17461008 b. Af skiftet frem
går at hun havde en søster Johanne og to brødre, Hans og Peder. Jørgen Lauritsen giftede sig i december med
Karen Hansdatter.
Jørgen Larsen Stikke døde 17710424 b., og i 1782 var Anders Hansen Stikke *1741, antagelig som den næste,
fæster hos præsten Niels Amager og dennes arvinger.
Anders Stikke fik skøde af Ivar Bruun og Moderen ved Jens Bruun uden andel i husene og uden afgifter til
Gedsørgaard. Skødet er dateret 17820530, men mærkeligt nok først tinglæst 18270607.
Anders Stikke var først gift med Birthe Kirstine Rasmusdatter *1743. De fik en søn Rasmus, døbt 17730124.
Birthe Kirstine Rasmusdatter døde efter en forfærdelig trillingefødsel i 1774, der må have rystet byen og degnen,
siden den beskrives så detailleret i kirkebogen: Den 31/10 fødtes Hans, som døde 2/11; Så fødtes Anna 3/11 og
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levede 1 dag; derpå endnu en datter dødfødt. Moderen døde 7/11. Alle 4 blev begravet 9/11; moderen og de to
piger i én kiste, og sønnen å parte i sin kiste.
Anders Stikke giftede sig så med Anna Adriansdatter *1749, men trods utallige fødsler overlevede ikke et eneste
barn.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus, 6 fag med loft og 11 uden, samt en udbygt til nord på 4
fag med loft, østre længe havde 3 fag med og 7 uden loft, søndre længe 12 fag og vestre længe 4 fag.
Gården havde det gi. nr. 26, oprindelig nr. 35 og gården lå på Gammelgade 4’s areal.
Anders Hansen Stikke ti 8040530, og overleves af enken Anna Adriansdatter. Arvingerne giver afkald imod at
fa 100 rdl. af enken, som så overtager gården. Disse arvinger er Anders Hansen Stikke’s søstres børn, evt børne
børn: Hans Michelsen, Anders Michelsen, Bodil Michelsdatter, Michel Pedersen og Jeppe Pedersen.
Anna Adriansdatter bliver trolovet 18051018 og —18051216 Niels Larsen *1777-80, hvis moder Bodil Rasmus
datter havde gård nr. 9 i Marrebæk. Han tager tilnavnet Stikke og får tinglæst adkomst til gården 18191216 efter
at Anna Adriansdatter var død i februar 1816. Han havde dog allerede 18150112 solgt halvdelen af hartkornet,
nemlig 3 td. 6 skp. 3 fjk. 2Vi alb. til Anna Adriansdatters søstersøn, møllersønnen Adrian Jørgensen *17850403
som parcel 2. Senere solgte han til samme yderligere halvdelen af parcel 1 m. hk. 1 td. 7 Skp. 3 fjk. 18230515.
derefter blev disse to parceller betragtet som hovedparcellen med matr. nr. 19a, og arealet må ligge på ca. 35 td.
land.
Adrian Jørgensen var møllersøn fra Gedesby, — 1812 Karen Larsdatter *1789, datter af Lars Madsen, 9a. De fik
to piger:
Ane Adriansdatter * 18141002 og
Karen Adriansdatter *18170927.
Ane blev gift med Mads Krøl på 5a og Karen -18411001 Hans Jørgen Olsen Krighaar *18171208. Han tjente
hjemme hos faderen Ole Hansen Krighaar på Annexgaarden matr. nr. 2a.
Adrian Jørgensen gav skøde til Hans Jørgen Olsen Krighaar 18420210, og Adrian og Karen var herefter aftægts
folk på gården til deres død.
Hans og Karen fik en datter:
Karen Marie Hansdatter *18420829. Hun - Carl Henrik Mathiasen *1833 i Øster Ulslev. Han havde 18660126
købt Søvang, matr. nr. 22a , men solgte igen 1868 til Engberg, hvorefter Hans Olsen Krighaar 18690611 gav
ham skøde på 19a.
Carl Henrik og Karen Marie fik børnene:
Hans Laurits Mathiasen *18670129
Karen Sophie Magdalene Mathiasen *18680802
Anna Eline Mathiasen *18690923
Marie Henriette Oleofine Mathiasen *18710114
Katrine Margrethe Julie Mathiasen *18720113
Elisa Jacobine Adriette Mathiasen *18730124
August Emmanuel Mathiasen *18740210
Fanny Emilie Juliette Mathiasen *18751226
Otto Vilhelm Mathiasen *18800415
Agnes Kamilla Eleonore Mathiasen *18840818
Adrian Jørgensen døde ti8600410, og hans kone Karen allerede 118480510.
Hans (Jørgen) Olsen Krighaar 118700429.
Det skal bemærkes Hans Olsen Krighaar i flæng kaldes Hans Olsen Adrian.
Carl Henrik Mathiasen solgte en parcel 19d til Peder Jensen Børresen 18800521. Det er en Wængelod.
Carl Henrik Mathiasen skødede 18951213 resten af ejendommen til gårdbestyrer Mads Willum Andersen.
Denne skødede allerede 18980204 til Hans Jørgen Jensen.
19b
Procesvej 8.
Fra 1823 havde Niels Larsen Stikke altså kun den kvarte lod tilbage, se 19a, efter at han havde erhvervet hele
gården 19a ved at ægte Anders Stikke’s enke Ane Adriansdatter *1750 - 56. Efter hendes død i febr. 1816 giftede
han sig igen - 18160623 Karen Hansdatter *1786. Hun var Hans Skippers datter fra matr. nr. 30a.
De fik en datter,Gjertrud Nielsdatter *18220301, men hun døde i 1843 kun 21 år gi.
Niels Larsen solgte sin lille ejendom 18441030 til Lars Jørgensen *18160607 i Vaalse af gmd. Jørgen Rasmus
sen Møller og Maren Larsdatter, mod aftægt for sig og konen. Niels Larsen døde 18451107, og enken blev boen
de hos Lars Jørgensen Stikke.
Karen Hansdatter 1*18520207.
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Ved folketællingen 1860 ejer Lars Stikke stadig ejendommen, og har hos sig Ane Hansdatter *18350630, datter
af smed Hans Larsen, som husholderske. Hun har et barn, Hans Jørgen Larsen Stikke *18570425, som åbenbart
er Lars Stikkes søn. De bliver aldrig gift.
Lars Stikke døde 18700210, hvorfor Amtstueretten 18710310 skøder 19b og en græslod 19e samt matr. nr. 119
til Jens Rasmussen Kruse, og samtidig far Ane Hansdatter skøde på 19c, der er den gamle gårdsplads.
Jens Rasmussen gav skøde til Peder Jensen Børresen 18800527 på græslodden 19e.
Jens Rasmussen Kruse blev fulgt af sin søn Laurs Rasmussen Kruse, kaldet Kruse-Laurs.

019c
Smededammen 1.
Gårdspladsen til gård nr. 26, den senere 19a, skødes 18710310 til Lars Jørgensen Stikkes samleverske Ane
Hansdatter *18350630.
Hans Rasmussen Smed sidst i 1890erne.
19d og e Peder Jensen Børresen sidst i 1890eme.
020a Gård nr. 23 > 17 > 20a. Procesvej 2.
Gårdene nr. 23, 24 og 25 har i sidste halvdel af 1600-tallet sammenfald af navne, og antagelig også fejlskriv
ninger af både mimre og navne, så at oplysningerne i de forskellige lister optræder selvimodsigende. Det føl
gende er bedste bud på gårdens tidlige historie.
1626 antagelig Peder Andersen.
1629-55 Jørgen Oellesen Sticke.
I perioden 1656-59 deler Jørgen Oelsen Stiche jorden med Peder Olsen Stiche nr. 14, men i tiden 1660-64 er
Jørgen Oelsen Stiche igen ene om gården og har det halve af nr. 15. Det vides ikke hvornår han dør inden 1671,
hvor et nyt navn er på listerne:
Jordebog april 1671 : ”Ved magt; Per Jørgensen Stiche". Han kan være søn afJørgen Oelsen Stiche.
Peder Jørgensen Stiche hk: 9 td lfdk; 7 (af) hans bester og 2 køer hører Hendes Majestæt til.
Som bruger i 1682 stadig Peder Jørgensen Stiche.
1682-83: Peder Stiche er ganske forarmet og bevilges frihed for landgilde til 1. maj 1684.
Peder Stiche låner 1 td 3 skp såsæd i 1684, som så mange andre.
1 1684 dør han, og fæsteprotokollen skriver:
1684 den 21 oct.:”Peder Jørgensen Skaaning, den gård som Peder Stiche i armod fradøde. Gården er heel brøst
fældig. Skylder 9 td 1 fdk. Fæste 3 mk. med frihed til Philippi Jacobi 1687”.
1682-92 Peder Jørgensen Skaaning.
Fattigdommen hersker stadig, og i 1696 går den ikke længere; Peder Jørgensen Skaaning bliver sat fra gården:
”26. sept. 1696 er Lars Pedersen Stiche, fød i Gedesby tilsat at antage den gård sammesteds nr 23, som Per Jør
gensen Skaaning for største armod og uduelighed, og at lade bygningen ganske forfalde, frakom; gaardens bygt
er 3 længer huse af 10, 7 og 6 fag. Ahlhuset ganske forfalden og de andre huse meget brøstfældig".
1798/99 Lars Stiche, men snart er det hans tur til at blive sat fra gården:
"Fæstere 26. okt 1701: Såsom Lars Pedersen Stiche formedelst armod og tilfaldene vanheld på bæsterne, uanset
han har nydt store remisioner udi udgifter, ej længere kunne blive ved sin gård; så er Olle Jensen *1671, fød i
Gedesby 30 år gi. tilsat at antage bemeldte gård igen, som er nr 23 af hk 5-5-3-1. Gården biugt består af 2 læn
ger. ahlhuset er 11 fag. Østerlænge 3 fag". Som det fremgår af ordet tilsat, er det næppe frivilligt, at Ole Jensen
overtager den nedkørte gård.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-5-3-1. 11 fag adelhus, 6 fag lade og 6 fag foderhus.
Taget skal repareres. 4 bæster, I kvie, 4 far og 4 ungsvin. Ole Jensen er forarmet.
1704-19 Ole el. Oluf Jensen. Nyt nr. 17 fra 1719.
Gården med det gi. nr. 17, oprindelig nr. 23, lå mellem kirken og Spar-købmanden.
I 1721 havde gården et hartkorn på 5-5-3-1 + 1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som mådellg.
Bygningerne bestod af 22 fag, besætningen af 7 heste, 1 køer og 5 far. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 1 td. havre og 3/4 td. ærter.
Fæster i 1721 var stadig Olluf Jensen, og i 1727 overtog hans søn Jens Olufsen fæstet. Da var besætningen bestå
ende af: 8 bæster (heste), 7 stk. quæg, 7 stk. faar og 4 stk. sviin.
Jens Olufsen blev gift 173001 nn med Anne Jeppesen *1704. Hun døde 17590225 b.
1759 d. 4. maj skifte efter Anna Jeppesdatter gd. nr. 17 mellem enkemand Jens Olsen og børnene: Jeppe Jensen
* 1745, Johanne Jensdatter * 1732, Bodil Jensdatter * 1740, Maren Jensdatter * 1742.
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I 1759 blev Jens Olufsens svigersøn Peder Nielsen Bonde *1734 fæster; bygningerne på 32 fag er i slet stand og
besætningen meget ringe, Peder Nielsen må betale en restance på 5 rdl. men slipper så til gengæld med en ind
fæstn i ng på 1 rdl.
Han var gift 17590729 med Johanne Jensdatter *1732-33, men han døde i 17620929 b.
1762 d. 29. okt skifte efter Peder Nielsen gmd. nr. 17 mellem enken Johanne Jensdatter og mandens søster Ma
ren Nielsdatter gift med Ole Rasmussen Sdr. Tåstrup, 1 søster Anne Nielsdatter 20 hos hendes faster gift med
Niels Bonde gmd.
Rasmus Poulsen Stiver *1739 giftede sig med enken 17621226 og overtog fæstet. Han var søn af Povel Jørgen
sen Stiver. De fik børnene:
Anne *17641007 d.
Elisabeth *17710922 d.
Maria *17750506 d.
Johanne Jensdatter døde 179903nn.
Ved auktionsudbuddet i 1766 var fæsteren Rasmus Poulsen Stiver, og greve Hoick gav skøde til denne
17710214.
På tingdagen 17800406 gør Steen Christensen, selvejer af møllen i Øverup på Falster vitterligt:
At jeg bekender mig vitterlig gæld skyldig at være til mine stedbørn, som dem ved sluttede skifter er tilfalden:
1. efter sluttet skifte d. 20. dec. 1773:
Jørgen Jacobsen
79 rdl. 5 mark 5 3/14 sk.
Peder Jacobsen
79 rdl. 5 mark 5 3/14 sk. og
Ellen Jacobsd.
39 rdl. 5 mark 8 3/28 sk.
Ialt 199 rdl. 3 mark 8 15/28 sk.
2. efter sluttet skifte d. 18. dec. 1779:
Maren Rasmusdatter
189 rdl. 3 mark 2 47/56 sk.
Herfor pant i min vejrmølle i Øverup by. dat. 31. marts 1780.
Dette kan ikke dokumenteres ved skøde; de foreliggende skøder viser at Jacob Pedersen køber Øverup mølle af
auktionsretten, dat. 17580203 og tinglæst samme dag. Næste skøde viser at Anders Hansen, som ikke har
tinglæst adkomst, sælger til Christopher Christophersen, dat. 18040611 og tinglæst 18040621. Herimellem har
Steen Christensen altså sin tid.
Rasmus Poulsen Stiver skødede til Steen Christensen 17870111. Rasmus Poulsen Stiver døde 18030522.
Ved brandtaxationen i 1788 består gården af stuelængen som står i øst og vest, på 13 fag, lervægge og
stråtag, deraf 5 fag med loft, og de øvrige 8 fag uden loft, indrettet til stald og lo.
En bygt fra samme til nord, bestående af 4 fag med loft.
Den østre længe udhus ligeledes med lervægge og stråtag, består af 14 fag, deraf de 7 som nyt
opbygt. Den søndre længe af samme slags bygning, 12 fag.
Ved folketællingen kort efter nævnes gårdejeren som Steen Christensen Stiver *1756, 31 år, enkemand efter 1.
ægteskab.
30.5.1787 skifte efter Mailene Jørgensdatter *1734 mellem enkemanden Steen Christensen og den afdødes søn
Jørgen Jacobsen *1760, møller her i byen , Peder Jacobsen *1772, Ellen Jacobsdatter gift med smed Hans Olsen
i Virket, Maren Rasmusdatter *1775 (hun er kaldt Maria i kirkebogen). Det er gd. nr. 17 som han har købt af
Rasmus Poulsen Stiver med skøde dat. 11.12.1786. Her finde hele den opr. handel med grev Hoick repiteret.
Den afdøde kone, Malene Jørgensdatters børn af første ægteskab er Jørgen Jacobsen, Peder Jacobsen *1772 og
Ellen Jacobsdatter, og hendes datter af andet ægteskab er Maren Rasmusdatter *1774.
Ægetskabet med Steen Christensen er altså hendes tredie.
Malene Jørgensdatter *1734 døde 17870601 b., hvorefter Steen Stiver blev trolovet til pige Anna Pedersdatter af
Gedesby, som han giftede sig med 17871005. De far børnene:
Peder * 1788, Hans * 1790, Maren Steensdatter * 17960418 og Dorthe Steensdatter * 17971231.
Pitter Pedersen, smed havde 17890124 købt gd. nr. 11 (matr. nr. 4a) af Simon Larsen, og handelen blev ting
lyst 17 890212, men blev ikke effektiv, hvorfor Simon Larsen blev boende uden at de sørgede for at skøde tilbage,
hvilket gav forviklinger, dels ved Pitter Pedersens død og dels da Simon Larsen ville skøde sin gård til sin søn.
Steen Christensen Stiver gav skøde 17901216 til Piter Pittersen Smed *1761 på 23>l7>20a, og købte 10 år se
nere gård nr. 3, der blev udflyttet fra Skelby til Gedesskov.
Steen Christensen fik skøde på Systofte mølle dat. 17901208 og tinglæst 17901223, men han solgte den igen, dat.
17910912 og tinglæst 17920112.
Ved folketællingen 1801 var Piter Pittersen Smed stadig ejer og gift med Ane Jørgensdatter *1767. De havde
børnene:
Hans Pedersen Pittersen *1792 ti8270317,
Peder Pedersen Pittersen * 1796,
Ane Pittersdatter *1797,
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Jørgen Pedersen Pittersen * 1799,
Johanne Pittersdatter *18020328,
Karen Pittersdatter * 18070118.
Pitter Pittersen gav inden sin død skøde til lods Rasmus Rasmussen Hollænder på englod matr. nr. 45, som blev
tinglyst 18090615. Se denne.
Pitter Pittersen 1*18080823,
12.6.1809 registrering efter Pitter Pedersen. Arvinger er børnene:
Hans *1792, Peder *1796, Ane *1797, Jørgen *1799, Hanne *1802, Karen *1807. Deres værge er farbroder
hmd. Jørgen Pedersen, Gedesby. Enken er Ane Jørgensdatter med lavværge gmd. Hans Jørgensen, Gedesby, bro
der?
Af skifteforretningen fremgår at det drejer sig om gd. nr. 17 og at der til stervboet hører et smedehus på 6 fag og
en smedie på 3 fag, samt et lille vænge. Alt blev vurderet til 100 rdl. og smede værktøj et, som der er en liste over,
til 44 rdl.
Skifteprotokol på LA rulle 470 s. 126 "Men da Smedehuset (nr. 8, matr. nr.88) med Smedie og Hauge var af Bymændene solgt til den afdøde med Vilkår også at overlades til Bymændene eller til en ny Smed som kunne fore
stå Byens arbejde, så er, formedelst Byens Trang til denne Håndværksmand, dette Hus med Smedie og Hauge
med Vedkommendes Samtykke solgt til Ungkarl og Smed Mads Rasmussen af Elkenøre, der som Byens Smed
skal forestå Byens Arbejde, for den Summa som til Panthaveren hr. Købmand Strange, Nyk. er betalt med 100
rdl."
Her følger endvidere en udredning af forviklingerne med Simon Larsens salg af gd. nr. 11. Se matr. nr. 4a.
Enken Ane Jørgensdatter - 18100317 Jeppe Pedersen *1779 af Staureby. De fik en datter, Maren Jeppesdatter
*18151024. Han var tækkemand, og fik tinglæst sin adkomst ved vielse til gården 18220328 efter Ane Jørgensdatters død 18211214, men Jeppe Pedersen Pitter havde dog allerede 18161219 givet skøde på halvdelen af går
den, parcel nr. 1 med halvdel i fællesgræsningen og i husene til Jens Pedersen Brandt. Arealet blev derved 26 td.
land og 2850 kv.alen. Der var en hovedlod og en Saltmadelod og græsningsret for 2 høveder. Denne parcel blev
senere matr. nr. 20b. Se denne.
Samtidig gav Jeppe Pedersen skøde til Peder Hansen Stiver *1785 på parcel nr. 2, den senere matr. nr. 20a, med
halvdel i fællesgræsning og huse. Arealet var af samme størrelse. Jeppe Pedersen gav skøde på gårdspladsen
med 8 fag hus og græsningsret til Hendrik Mortensen 18211111. Se matr. nr. 20c.
Jeppe Pedersen Pitter giftede sig 18220614 med Karen Hansdatter *1793, og de fik sønnen Peder Jeppesen
*18221224.
Peder Hansen Stiver - 18161222 med Karen Olsdatter Skipper *1792-94. De fik datteren:
Maren Pedersdatter *18210708.
Peder Hansen 1*18270420, og enken fik med skiftebrev adkomst til denne parcel og halvdelen af parcel nr. 4 af
gård nr. 19, samt huset gi. nr. 30 = matr. nr. 31 b, i 8280612.
Enken Karen Olsdatter -18271012 Jens Jørgensen Koble *18010823, og han fik med vielsesattesten adkomst
18280612. Han var søn af gmd. Jørgen Pedersen og Trine Jensdatter, Bøtø. Af fadderne ses en forbindelse til
Krøl-familien i Gedesby. Der er intet Koble-navn nævnt ved brødrenes fødsel, og heller ikke ved deres vielse
med Karen Olsdatter, så det må antages, at de har navn efter Koble sø.
Jens Jørgensen Koble ti8340402, og enken fik adkomst igen 18360128.
Hun giftede sig med sin svoger Hans Jørgensen Koble *18071129 i Væggerløse sogn. Vielsen skete med flg.
bemærkning i kirkebogen:"Viet efter kgl. Bevilling og med en Kendelse til Hospitalet, som Biskoppen bestilte
den 11. ds. og Forstander Gjerding modtog d. 15. Okt. 1834, ifølge begges Beviser". Grunden til denne attest må
vel være, at de var brødre.
Ved folketællingen 1845 bor Maren Pedersdatter stadig hjemme, men - 18450801 Jørgen Pedersen Bonde
*18180901, som 18450211 af Hans Jørgensen Koble fik tilskødet halvdelen i pare, nr 2. Jørgen Pedersen Bonde
tager navnet Koble. Han betegnes ved folketællingen 1860 som hjulmand. De har to sønner:
Niels Peter * 18461017 og
Jens *18540713.
Hans Jørgensen Koble gav skøde til Jørgen Pedersen Koble på sin halvdel af matr. nr. 20a, 18671101, således at
denne nu ejer hele matr. nr 20a.
Jørgen Pedersen Koble gav 18770824 skøde til sønnen Jens Jørgensen *1854.
Karen Olsdatter ti8600513 og hendes mand Hans Jørgensen Koble er aftægtsmand til sin død 18901112.
Jørgen Pedersen Koble 1*18770830.
Jens Jørgensen Koble blev gift 18770629 med Margrethe Jensen *1853. De fik sønnerne:
Carl Jørgen Marius Jørgensen, 18790914 og Jens Georg Harald Jørgensen, 18861116.
Jens Jørgensen Koble gav 18990616 skøde på matr. nr 20a, til Rasmus Hansen Leergaard , som senere afløstes af
sønnen Osvald Leergaard.
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020b
Procesvej 4.
Jeppe Pedersen gav 18161219 skøde på halvdelen af gård. nr. 17, parcel nr. 1 med halvdel i fællesgræsningen og
i husene til Jens Pedersen Skou *1741-42, se matr. nr. 32a. Arealet blev derved 26 td. land og 2850 kv.alen. Der
var en hovedlod og en Saltmadelod og græsningsret for 2 høveder. Denne parcel blev senere matr. nr. 20b.
Jens Pedersen Skou, der tog tilnavnet Brandt, var gift 17711222 med Kirsten Olufsdatter *172603nn, som først
havde været gift med Hans Hansen Brandt. Kirsten Olufsdatter døde 18000118 b. og J. P. Brandt giftede sig der
efter 18010201 med enke efter Daniel Jensen *1765, Marie Elisabeth Jensdatter *1758, som havde datteren Jo
hanne Danielsdatter *17931107.
J. P. Brandt gav 18171016 skøde til Hans Pedersen Rase *1787 på 20b, samt gårdsplads med bygninger til gård
nr. 19.
Hans Pedersen -18161110 Johanne Danielsdatter, som var Jens P. Brandts steddatter, og tog tilnavnet Brandt.
De fik børnene:
Ane Hansdatter *18171205 død 1837 steddatter,
Marie Elisabeth Hansdatter *18240223,
Katrine Hansdatter *18311031.
Hans Pedersen Brandt ti8360423, og Johanne Danielsdatter fik adkomst 18370119.
Hendes adkomst lyder på:
a. denne gård- og haveplads
b. en parcel af gård nr. 17
c. bygningen af gård nr. 19
d. halvdelen af parcel nr. 4 af gård nr. 19.
Hun -18361023 Jens Pedersen *181 I, og han fik derved adkomst til de foran nævnte ejendomme 18370117.
Han var søn af Peder Stensen og havde arbejdet hjemme som hjulmand.
Johanne Danielsdatter ti8490303, og Jens Pedersen Brandt -18491024 den kun 16-årige Margrethe Kirstine
Hansdatter * 1833 i Vollerup på Møn, som datter af Hans Jacob Arnoldus Numsen.
De fik børnene:
Hans Peter Jensen * 18520611,
Johanne Marie Jensdatter * 18550401.
Jens Pedersen Brandt (d. Yngre) døde 18680206, hvorefter enken fik adkomst 18680619, men hun må være død
kort efter, for det hedder i Realregistret R2 :
Skifteretten gav 18690122 skøde til Peder Nielsen Krøl *18200503 på Jens Pedersen Brandts og hustrus dødsbo
matr. nr. 20b. Han var gift med Katrine Marie Larsdatter * 1825.
De fik sønnen Lars Pedersen Krøl *18560204.
Peder Nielsen Krøl gav 18880203 skøde til sønnen Lars Pedersen Krøl.

020c
Lungkevej 8.
Jeppe Pedersen gav 18211111 skøde på gårdspladsen med 8 fag hus og græsningsret til Hendrik Mortensen
Tydsk* 17730404. Han var gift 18020620 med Karen Jensdatter Stær * 1772. De fik børnene:
Karen Hendriksdatter Tydsk * 18080131 og Anna Hendriksdatter Tydsk * 1812.
Hendrik Mortensen fik 18340925 skøde på 1/3 af parcel nr. 2 af matr.nr. 26a. Se 26a.
Hendrik Mortensen Tydsk gav 18380823 skøde til svigersønnen Carsten Hansen Østen, som tog tilnavnet Tydsk.
Han var søn af Hans Jensen Østen og Grethe Carstensdatter.
Carsten Hansen Østen *1814-18371020 Ane Hendriksdatter Tydsk *1812. De fik børnene:
Hans Carstensen Tydsk *18390110,
Hendrik Carstensen Tydsk *18430904,
Karen Margrethe Carstensdatter Tydsk * 18560429.
Efter hans død 18800329 fik enken fik adkomst 18801217, og
skødede 18801217 til svigersønnen, Jens Rasmus Ludvigsen *18530529, som var søn af pare. Carl Ludvig, matr.
nr. 7e+f af Gedesskov, hvis efternavn ikke kendes. Jens Rasmus Ludvigsen er ikke i Gedesby kirkebog. Han var
gift 18741218 med Karen Margrethe Carstensdatter Tydsk og de fik børnene:
Carsten Ludvigsen *18750210,
Ane Ludvigsen *18770623.
Carl Ludvigsen *18790304,
Sofus Ludvigsen *18810407,
Rasmus Ludvigsen *18830717,
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Hans enke, Karen Margrethe Ludvigsen *18560429 fik adkomst 18970507.
Huset ligger tilbagetrukket på sydsiden af Lungkevej. Det kaldtes i 1930erne, hvor Karen Ludvigsen endnu le
vede, for Maltgørerens hus, men det er uvist hvem der har bedrevet dette håndværk.

020d

Procesvej 6. Jørgen Simonsen sidst i 1890erne.

020e

Hans Hansen Skov sidst i 1890erne.

020f

Birthe Kirstine Pedersdatter Stær sidst i 1890erne.

021a.
Gedesby Kro.
Gedesby kro's historie indskydes her, fordi ender den med at være den følgende gård, matr. nr. 2la's historie.
Samtidig bliver det historien om hvad der i tidens løb skete med Gedesgaards jord.
Egne kommentarer er skrevet med kursiv.
Kilderne til oplysningerne er angivet med fed skrift ligesom årstallene, der er forsøgt holdt i kronologisk orden.
Kroens betydning afhang af færgeoverfartens betydning, og for at give et indtryk af denne skal nævnes en for
ordning af:
18.08.1551, der giver eneret til Gedesbys indbyggere på færgefart, men med pligt til altid at have 4 færger parat,
så store at de kan overføre 12 heste hver, med tilhørende ryttere naturligvis.
Dette færgeri har sikkert fundet sted meget langt tilbage i tiden. Når store overførsler skulle finde sted, blev fær
ger fra andre færgesteder dirrigeret til assistance.
Selve udskibningen er næppe sket inde ved byen, men snarere ved Strømmens munding, der på gamle kort er
kaldt Rostocker Havn. "Strømmen" er det yngste navn på Bøtø Nors sydligste udløb, der et kort stykke følger
Sortevej. Bøtøsminde, der betyder (ud)mundingen ved Bøtø, antages at være navnet på den nordligste indsejling
til Bøtø Nor, som først sandede til.
I 1396 blev det påbudt at opføre kroer for hver 4. mil langs hovedvejene, og den gejstlige lov af 1521 påbyder en
kro for hver 2. eller 3. mil.
Gedesby lå absolut ved en hovedvej og har sikkert været et vigtigt overfartssted, men om den har haft kro så
længe vides ikke; først i
1570

antydes det, at der var kro i Gedesby i åbent brev af 12.8.1570 vedrørende de kgl. enspænderes
betaling af kroophold og færgepenge. Kroen lå uden tvivl hvor den også senere lå, nemlig på
højre side af vejen, lige før kanalbroen nar man kommer fra byen ad Bøtøgaardsvej.
Gedesgaard eksisterede, som det er set tidligere, allerede omkring 1230, men nu på dette tids
punkt er Gedesgaards jord antagelig allerede udlejet til bønderne, som det fremgår af

Jordebog 1569, hvor det efter listen over Gedesbys landgilde hedder:
"Giffuis aarligen aff altt Lenet vj Løde Mark. Fripenge xij Rdr xxx faar".
Det kan forstås således, at bønderne giver 6 sølvmark årl. i leje af Gedesgaards jord. Da der dermed ikke bliver
brug for så meget hoveri, må 30 af dem betale fripenge, som udgør 12 rigsdaler.

I Jordebogen 1572 hedder det" End giffuer Giedisbymænd tilhobe aff Gedisgaards iord 10 pd. byg".
Denne afgift er 1582-83 faldet til 6 pd. byg.
I kornpund er 3-4 td. En kgl. enspænder er et ridende bud.
Kancelliets Brevbøger:
1571 Hans Kiøn far 27.11.1571 livsbrev på kroen uden afgift, uden at noget jordtilliggende nævnes. Han skal
skaffe de vejfarende nødtørftig underholdning (bord og seng) for en rimelig pris, og opføre sig således, at
der ikke kommer klager over ham, da brevet forbrydes, hvis han forser sig.
1575 d. 5. Dec.: Hans Kiøn må årligt fa 8 læster å 12 tønder Rostockerøl sisefrit (toldfrit).
Det er en anseelig mængde, der svarer til ca. 11500 liter af det gode øl. Hertil kommer forbruget af
hjemmelavet øl; så der har været en pæn omsætning.
I en gammel indberetning om Gedesby kirke er omtalt en gravsten, hvis svage indskrift blev tydet som
Bodel Kiøn, der efter 12 års ægteskab døde som en Christi Martyr i barselsseng den 30. august 1575. Det
må være Hans Kiøns Kone.
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1576 Hans Kiøn far livsbrevet på kroen fornyet uden afgift 23.2.1576. Han må, efter anvisning af lensmanden
eller dennes fuldmægtig, få det ildebrændsel, han behøver i Kronens skove til en rimelig pris.

Jordebogens landskyld fra 1582-83:
1582-83 Af Giedisgaards jord 6 pd. byg. Det er bøndernes årlige leje.
Oppebåret af bønderne på Gedsør, som betaler for at være forskånet for hoveri til Giedtsgaard; de betaler
hver 4/2 mark.
Kancelliets Brevbøger:
1588 Missive af 17. april fra regeringsrådet til lensmanden Niels Friis i anledning af, at hertug Ulrich af
Mecklenburg ventes til sin svigersøn, Frederik d.II's begravelse d. 5. juni:
Da hertugen ikke vil ligge på Giedtsgaard (her døde hans hustru), skal Niels Friis sørge for, at han far
natteleje i kroen i Giedesby eller på Nykøbing slot.
3. maj: I samme anledning anmodes nogle adelsmænd om, at møde noget tidligere i Gedesby og lade sig
sætte over til Warnemünde, og der vente på hertugens ankomst d. 20. maj. De skal lade hestene blive i
Gedesby, til de som hertugens følge vender tilbage og derefter ride med i følget.

1588 I et kgl. brev fra 1589 siges, at den kgl. enspænder Hans Kiøn for nogen tid siden er blevet gandske ihjelskudt i Holsten, hvortil han var sendt som kurér.

Enkedronning Sophies kopibøger:
1588 Missive til Niels Friis: Da enkedronning Sophie erfarer, at Giedis Ladegård ikke kan drives med fordel,
skal den udlejes på 2 år for landgilde til Gedesbys bønder. De slipper for ægt (kørsel) og hoveri og skal i
stedet betale fripenge; se 1582-83. Dette kan tyde på at al Gedesgaards jord lejes af bønderne.

1588

10. dec. Missive til Niels Friis: Da Matthias Røver, enspænder, hvem enkedronningen har bevilget kroen
ved Gedtzør, har begæret, at fa tillagt nogle enge eller agerland udover det, som nu ligger til, og hun ikke
ved på hvilke betingelser samme kro bliver bortforlenet, ikke heller hvormeget agerland eller engbund der
ligger dertil, skal Niels Friis med det første undersøge, hvilke enge, agerland eller anden rente og rettig
hed der ligger til nævnte kro, så enkedronningen deraf kan erfare al lejligheden.

1589

5. april, Missive til Niels Friis: Han skal indvise Matthias Røver i kroen. Da der ikke ligger meget ager
land dertil, skal Niels Friis yderligere bevilge ham noget agerland til brug, og derefter give enkedronnin
gen besked, så hun kan udstede brev på kroen.

29.4.1589: Forleningsbrev for Mathias Røfver på Gedtsøer Kro på Falster med al den ager og eng, som nu
ligger dertil, og som den tidligere kromand havde i værge. Han må bruge og beholde den kvit og fri for al
tynge og afgift indtil videre. Han må desuden fa nødtørftigt brændsel af vindfælder og fornet træ efter
lensmandens udvisning og fri olden, når der er olden, til 20 hjemmefødte svin på Kronens skove, der lig
ger til slottet, afgiftsfrit. Desuden brændsel og olden til 20 svin på Kronens skove. Enkedronningen har
også bevilget Mathias Røver 4 parter af den 36te part af Gedis Gaards jord, som Gedis bymænd har haft i
leje før ham, hvoraf årlig svares 26 mk. dansk 10 sk. og 2 alb. Denne jord må han ligeledes beholde og
bruge uden afgift.
Dette skal antagelig forstås således, at Gedesgaards jord (helt eller delvis) oprindelig er delt mellem de forment
lig daværende 36 bønder i 36 lige store parter. Selv om jordebogen 1582-83 har 38 gårde, kan der meget vel
være opstået et par ødegårde i mellemtiden. Hvis der i 1589 er opstået yderligere 4 ødegårde, er der 32 gårde
tilbage med hver en part. De ledige 4 parter får Mathias Røver. Denne fordeling fortsætter langt ud i fremtiden,
og stemmer smukt med oplysningerne i matr. 1662, hvor 32 bønders hartkorn af en part af Gedesgaards jord
sættes til 3 td. 2 skp. Hvis kromanden Jørgen Gottlebers 4 parter, som er bevilget ham frit på livstid, sættes til
samme hartkorn, bliver det 4x3 td. 2 skp. = 13 td. hk., hvilket antagelig bekræftes i modelbogen for gård nr. 39,
som er kromandens øde, dvs. ubebyggede jord, "denne jord skal være i gi. matrikel tilsammen 13 td. hartkorn".
Samme dato: Missive til Niels Friis. Enkedronningen har faet at vide, at Gedis kro, som hun har forlenet
Matthias Røfver med, er meget bygfalden (forfalden), så han ikke vel kan bo der, medmindre husene re
pareres. Dette skal Niels Friis lade gøre, hvor det er fornødent, såvel med tag som med bygningstømmer,
så Matthias Røfver kan bo tilfredsstillende der.
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1590 Mathias Røver dør efter kort tid som kromand, og hans efterleverske Lissebet, Matthias Røfvers far d.
4.6.1590 et forleningsbrev mage til det Mathias Røver fik, men åbenbart på lånt tid; se 1591.
Forpligtelserne for hende lyder omtrent som for de foregående: Hun skal skaffe fremmede og andre, som
hænder at gæste kroen, god redelighed med øl og mad, det godt er, for en billig penge, så den vejfarende
mand, fremmede såvel som indbyggerne, som gæster nævnte kro, ikke med billighed skal have noget at
beklage sig over.
1590 Missive af 20.11.1590 til Niels Friis at enkedronningen har bevilget Mickel von Wessensteen, kgl. en
spænder, at måtte få Giediskro førstkommende påske. Han klager nu over, at der til kroen ligger en meget
ringe avl, og begære at hun vil bevilge ham 7 dele af den 36te part af Giedisgaards jord. Niels Friis skal til
enkedronningen erklære sig om, hvor meget der kan sås og enghøstes i nævnte kro's jord, og hvor meget 3
parter af nævnte jord kan beløbe sig til. Hun ønsker at den kommende kromand tillige skal være skovfo
ged i hele Nykøbing len.

Missive til Niels Friis 30. august 1590 om at nedrive det nørre hus på Giedisgaard og opføre det ved kro
en med gode bekvemme gemakker, så Enkedronning Sophie kan overnatte der.
1591

Missive til Niels Friis af 13.1.1591 om, at han skal tilholde Mathias Røvers efterladte hustru, at hun må
være betænkt på at holde, hvad hun har lovet Mickel von Wessensteen med hensyn til trolovelse og ægte
skabs handel, så det engang kan komme til en ende dermed; og det har hun formentlig bøjet sig for.
Missive til Niels Friis af 22. august 1791 om at inventar på Geditsgaard skal afleveres og opbevares i
kroen hos Mickel von Wessensteen, og 22. sept. 1791 om at flytte en stald fra Gedisgaard til kroen og
indrettes med gode lossementer (logier).

Ca. 22.9.1591 sendes forleningsbrevet for Mickel von Wessensteen på Gedsøer Kro på Falster. Han må
indtil videre bruge al den ager og eng, som nu ligger dertil, og som afgangne Mathias Røver har haft i
værge. Han må få udvist det nødvendige brændsel af vindfælder og fornet træ, og han må nyde fri olden,
når der er olden i Gedis’s skove til 20 af hans egne hjemmefødte svin. Endvidere er han bevilget 4 parter
af den 36te part af Gedisgaards jord, af hvilken Gedis's bymænd har de andre parter i leje, og desuden må
han uden afgift bruge den jord og eng, som Christen Pedersen i Gedisgaard hidtil har haft.
Dette tyder modsat i 1588 på, at bønderne kun har lejet en del af Gedesgaards jord. Denne Christen Pedersen er
ikke kendt, men må være en bestyrer af den hensygnende Gedesgaard, som formodentlig nu er død.
Foruden de tidligere nævnte forpligtelser for kromændene, skal han have godt tilsyn med Kronens skove,
der ligger på Giedsøer, så intet deraf forhugges til upligt, og ikke heller noget vildt skydes uden enke
dronningens tilladelse. Han skal også bygge og forbedre nævnte krogård og holde den ved god hævd og
bygning, som det sig bør.
I lige måde skal han have opsyn med Gedisgaard, så den ikke yderligere forringes.

1591

Sv. Jørgensen i Loll. - Fal. hist. Samf. Årbog:
1600 Fra 1600 til 1606 har M. v. Wessensteen tillige Bønned gods i forpagtning, men ellers hører man ikke
mere til ham, så han må antages at være død først i 1600-tallet. Der følger en Niels Lauridsen og en Jens
Hansen efter som kromænd; de kendes fra nogle toldregnskaber, men man ved intet om dem.

Lensregnskaberne for Nykøbing len:
1640 Det tidligste spor af den næste kendte kromand Jørgen Gottleber, er i lensregnskabemes jordebøger fra
1640 - 58, hvor han hvert år noteres for de 4 parter af Gedesgaards jord, som må formodes bliver drevet
fra kroens bygninger.

1646 Georg Gottleber, fik i 1646 anbragt sit epitafium i kirken. Indskriften er tysk, og lyder i oversættelse:
"Anno 1646 har Georg Gottleber, kromand her på stedet, født i Bischoffswerda, samt hans højtelskede
hustru fru Anna Gottleber fra byen Meissen, i hans alders 45. år, hendes alders 51. år og deres eneste søns
Christian Gottlebers 10. år, givet dette epitafium til denne kirke, Gud til ære, kirken til pryd og efter deres
død, dem til minde".

1656 Fra dette år har Jørgen Gottleber fæstet den gård som Jens Lauridsen Friis havde i hvert fald fra 1610.
Den fik i matriklen 1688 nummer 4, og i 1721 nr. 3 for endelig ved matriklen 1844 at fa nr. 13a. Den
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meldes i 1660 afbrudt og øde dvs. uden bygninger, så det er sandsynligt, at gården er drevet fra kroen
bygninger.
Fra 1660-64 noteres Jørgen Gotleber igen for de 4 parter af Giedesgaards jord.
1 matriklen 1662 er anført Jørgen Gotlebers almindelige gård nr. 4 med et hartkorn på 10 td. 1% skp. 2 alb. 1 d.
+3 td 2 skp for 1 part Gedesgaardjord.
Han kan årligt så:
rug
3 ‘4 td
byg
S'/z td
havre 15 skp
og avle 6 læs hø.
% gaard. Jørgen Gottleber, kromand (har) 4 parter af Gedesgaard. Biugten ved magt. Denne jord er han
af hans fyrstelige Nåde Prinsen årlig fri bevilget, at må nyde hans livstid.
Dette er blot en bekræftelse af gammel hævd. Benævnelsen en '/< gård hører til en skattemæssig indeling i hele,
halve eller kvarte gårde. Biugten betyder bygningerne.

matriklen 1664:
Jørgen Gotleber: Hartkorn: 9 td.l fjk.
Dette er gård nr. 4, og det var den almindelige størrelse i Gedesby, hvor alle gårde var gjort lige store.
Jørgen Gotleber, kromand af 4 parter af Giedesgaards jord.
De 4 parter er formodentlig stadig afgiftsfrie.
Amtsregnskabet 1664:
Jørgen Hansen Væver fæster en ødegårdsjord, som Jørgen Gotleber for hannem oplod, for 1Vi rdl.
Det er gård nr. 4 = matr. nr. 13a. Det fremgår senere, at der kun er tale om halvdelen afjorden.

Jordebog efter kgl. kommissionsforretning i april 1771:
nr. 4 ved magt
Jørgen Gotleber af Jørgen Hansens
ved magt
Jørgen Gotleber, kromand af 4 parter af Giedesgds. jord
1670-71 jordebog:
Jørgen Gotleberaf: Jørgen Hansens
ved magt
Jørgen Gotleber4 parter af Giedesgd.
ved magt
Jørgen Gotleber, kromand og Jørgen Hansen, en øde gårds jord, ingen bygt, svarer til skat og landgilde.
Lidt uklart udtrykt, men de to deler stadig jorden til gård nr. 4.

1674-75
føres årlig delvis til afkortning: Jørgen Gotleber udi kroen i Giedesby er fri bevilget til kroen en fjerdepart af
Giedesgaards jord som findes udi jordebogen for landgilde penge 6 rdl. 3 mark.
Afkortning = nedslag eller her fritagelse for afgiften; men jorden var altså taxeret.
En fjerdepart af Giedesgaards jord er et nyt udtryk, men om det stadig er udtryk for de 4 parter eller om der er
sket en ny tildeling, vides ikke.
Kop- og kvægskat 1678:
Jørgen Gottleber
hans hustru
5 thienestefolk
4 heste 2 hopper
4 foeler 2årige
10 køer
2 kalve
16 far og lam
6 svin
ialt 6 rdl 1 mk. 12 sk.
Kop kommer af tysk Kopf = hoved, altså en personskat.
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1679: Følgende liste oplyser om udsæd, landgilde og hartkorn; her medtages kun navn og hartkorn:
Jørgen Gotleber og
Jørgen Hansen Væver
9 td 1 fj.
er en øde gårds jord de har sammen
Jørgen Gotleber,
kromand 6/2 rdl.
landgilde
13 td
hører til kroen og er fri for landgilde aarlig.
/ løbet af delte år kommer en ny mand til kroen, Mathias Jensen Holst.
Ca. 1680: Afkortning i Gedesby:
Mathias Jensen i kroen i Gedesby er fri bevilget til kroen en fierdepart af Giedesbygaards jord, som findes i jordebogen for landgilde. Penge: 6 rdl 3 mk. Dette beløb er senere rubriceret som Gæsteri, der er en afløsning af en
gammel pligt til underholde kongen på rejser.

1680

matrikelekstrakt 1680-81 hedder det om Gedesgaard-jorden:
Mathias Jensen, kromand, som nådigst er bevilget den jord, som fri til kroen, fri for landgilde, som
er udi hartkorn 13 td.
Maties Jensen og Jørgen Hansen Væver: 9 td. 0 skp. 1 fjk.
Alt er ved det gamle. Kroen har 4 Gedesgaardparter uden afgift, og Mathias Jensen deler stadig gård nr. 4’s
jorder med Jørgen Hansen Væver, som bor på gårdspladsen.
1682

Markbogen, der indeholder opmålingerne til Matriklen 1688, giver den nye oplysning, at kromanden
dyrker en halv øde jord, underforstået halvdelen af Gedesgaards, samt en kvart part af Gedesgaards jord
foruden den halve nr. 4. Det vides ikke hvornår kromanden er tillagt den halve Gedesgaardjord.

Rtk. bestallings protokol nr. 23a (nr. 53).
1685
Mathias Jensen, Gedesby kro; han fik i 1685 fornyet bevillingen på livstid.
Amtsregnskab 1694-95 Uvisse indkomster R. Bilag nr. 2.
Mathias Jensen var også sognefoged. Sognefogeder var mellemled mellem befolkningen og amtets
embedsmænd. 1 1694 bliver Mathias Jensen kritiseret for sin embedsførelse:
"Mathias Jensen i Gedesby, sognefoged har ingen tid villet følge med på de steder hvor hans sognemænd er bleven forbestilt i kgl. Majestæts arbejde at forrette ved hoveri, at drive folket til arbejde og
holde mandtal over dem, som en foged bør at gøre om end skønt det hannem adskillige gange er blevet
befalet, endog__ ?__ ? under penges straf og denne bestillings forbrydelse, hvorfor henstilles til hr.
stiftsamtmands decision om han for sådan hans ulydighed skal være sit sognefogeden* endlediget og en
anden vederhæftig og lydig mand, som kunde være Rasmus Peersen ibidem, sådan bestilling igien skal
forrette, eller Mathias Jensen endnu derfor skal på penge mulcteres og forblive fremdeles ved bestilllin
gen og om han har lyst dertil". Han flik tilsyneladende lov at beholde embedet.
1686 I Modelbogen, udarbejdet på grundlag af Markbogen, der først far sin endelige afslutning i 1686, har den
halve Gedesgaardjord faet nr. 39, den bruges af Mathias Jensen.
Ialt 316568 kv.alen eller 22.61 td.land. Nye hartkorn: 6-0-0-1-1. Denne jord skal være i gi. matrikel til
sammen 13-0-0-0-0 td. hartkorn.
Her er sket en forveksling med den kvarte part af Gedesgaard!

Den V2 part (af Gedesgaard) bruges af bemeldte Mathias Jensen. Den 4de part er kromanden af hans fyr
stelige Naade fri bevilget sin livstid. Den øvrige 4de part af samme gårds jord, skal for mange år siden
være de andre gårde underlagt.
Den frie fjerdedel har faet nr. 40, Mathias Jensen % part af Gedisgaards jorder, ialt 217377 kv.alen eller
15.53 td. land. Hartkornet er beregnet til 4-2-2-2-0.
Der tages nok lidt let på halve og kvartes indbyrdes forhold, men hvis kromandens 3 fjerdedele af Gedesgaards
jord udgør ca. 38 td. land, så skulle hele Gedesgaard have haft godt 50 td. land.
Hvis man derimod går ud fra, at den kvarte part på 15 td. land, som tidligere, er 4 parter af oprindelig 36 par
ter, hvor 32 gårde fik hver en part, så udgør de 36 parter, og altså hele Gedesgaard, 135 td. land.
Det sidste synes mest antageligt, men kan slet ikke forenes med det første.
Til støtte for første beregning tjener en efterskrift til nr. 40:
"Parterne i denne gård (Gedesgaard) er efter Decisionen af 25. jan. 1686 delt i 4 lige dele således:
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Al udsæden sammenlagt bedrager 15 td. 4 skp. O fdk. 2 alb. 2 penning, hvilket multipliceret med 5 og divideret
med 24 gør med hø og andre herligheder hartkorn tilsammen 4 td. O skp. J fdk. 1 alb. 1 2/5 penning" (for hver
fjerdedel). Det samlede hartkorn skulle så være 16 td. 1 skp. 1 fdk. I alb. 5 3/5 penning, hvilket svarer meget
godt til de 50 td. land, sammenlignet med de andre gårdes areal og hartkorn.
Det må altså antages, at Gedesgaards jordtilliggende kun udgjorde ca. 50 td. land.

Restancer 1687-88:
Mathis Jensen Holst og Jørgen Hansen Væver af øde jord (nr. 4) de i brug har.

1688 Matriklen 1688 anfører for nr. 39: Kromandens øde jord, bruges af Mathias Jensen. Vi Gedis Jorder.
GI. hk.: 13-0-0-0, ny hk.: 6-0-0-1.
Nr. 40: Jørgen Gottleber, nu Mathias Jensen % af Gedis Jorder. Hk.: 4-0-1-1. Den øvrige fjerdepart af
fjerde part af fornævnte Giedes Jord er for mange år siden, de andre gårde underlagt.
Jordebog over Nyk. amt; indrettet efter ordre af dato d. 3. dec. 1687 med regnskab fra 1 maj 1688 til 1689.
Giedisbye Sogn og Bye:
gi. matr. hk:
nye matr. hk:
nr.:
navn og landgilde:
td: skp: fdk: td:
skp:
fdk:
alb:
9 0
1
5
3
1
2
4
Matias Jensen og Jørgen Hansen
1 rdrgiesteri
8 td 6 skp 1 ottingkar byg
1 lam
1 gaas
6 høns
20 æg
13
6
1
0
0
39
Matias Jensen af en 1/4 jord 6/2 rdr
giesteri
4
2
Matias Jensen, denne jord findes ej i gi.
0
1
40
matr. jordebog.

1690 Dette år opsatte kromanden sit epitafium i kirken ligesom forgængeren; også her er indskriften tysk, men
lyder i Svend Jørgensens oversættelse:
Anno 1690 har Mattias Jenssen Holst, kromand og tillige sognefoged, født i Haderslevhus amt i Tyrstrup
herred, samt hans højtelskede hustru Anna Holst, født i grevskabet Pinneberg i flækken Wedell i Holsten,
i hans alders 53. år, hendes alders 48. år, givet dette epitafium til denne kirke, Gud til ære, kirken til pryd
og - efter deres død - dem til minde. De avlede tilsammen 5 sønner og 6 døtre.
1690-91
Jordebog igen. Omregningen kaldes Ligningen.
Efter Jordebogen Hvorpå efter giorde ligning
skulle svares:
skal betales:
4
Mathias Jensen og Jørgen Hansen:
—
6 td. byg, 1 td havre, 1 rd 5 mk. 12 sk.
39+40 Mathias Jensen: dette er en krojord som hannem allernådigst er fri bevilget.
Her er set bort fra de første poster. Ligningen skal nærmest forstås som Udligningen, idet der i en tid med øde
gårde og andre svage skatteydere blev lavet en omregning, så amtet alligevel bevarede den forventede indkomst.
Jordebog med ligning fra 1. maj 1691 til 1. maj 1692
4
Mathias Jensen og Jørgen Hansen
39
Mathias Jensen af Vi jord
40
Mathias Jensen: denne jord findes ej i gi matr.s jordebog. Fri efter kgl. benådning.
Der er lidt tvivl om kromanden betaler af nr. 39 eller ej.
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Landgildeligning 1695-96
ingen ændringer fra forrige.
Hounings penges register; betales til St. Mortensdag og 1. maj.
4

hartkorn:
2-3-0-2'/z

Mathias Jensen den halve til nr. 39

Gd.s taxt

Jørgen Hansen den halve
2-3-0-2/2
1/4
Dette må være den afgift for fritagelse for hoveri, der tidligere er kaldt fripenge.
I 1698

penge i rdl:

1

opgiver Mathias Jensen denne halve gård nr. 4 til fordel for Jørgen Hansen Vævers søn Jørgen
Jørgensen Væver, og dermed har denne gård ingen relationer til Gedesby kro mere.

Fæstere 1698: Jørgen Hansen Vefuer, som har ’Aparten af nr. 4, har med sin søn Jørgen antaget
den anden ’Apart af samme gård, som Mathias Jensen har haft i fæste, og han med sin svoger
antager nr. 13. Se gård nr. 4's videre historie under matr. nr. 13a.
Det er svigersønnen Jens Pedersen, der her er kaldt svoger.

Herfra går vi lidt tilbage i tiden for at fa de ældste oplysninger om gård nr. 13 med:

021a Gård nr. 13 > 10 > 21a. Gedser Landevej 63.
1626-29 Jørgen Michelsen. Fra 1633 Michel Jørgensen Tydsk, der jo nok er en søn.
1660-62 en øde jord, hvor gården er nedbrudt og forladt, som har været brugt af Michel Tydsk {Michel Jørgen
sen Tydsk). Han nævnes i 1670 som boende på en øde og nedbrudt gård som husmand uden at bruge jorden. Det
er uden tvivl nr. 13's gårdsplads han bor på.
Hans Hansen Østen, gård nr. 10 fæster 1661 Sparten af Michel Tydskes øde gårds jord, (og) noch Aparten afen
shouffjord (skovjord) liggende til fornævnte gård. 1 rdl. Altså et stykke opdyrket jord i skoven sydøst for byen.
Den anden ’Apart fæstes af Peder Pedersen Krøll, gård nr. 3.
Jordebog april 1671: "Uden bygning, dog svares skat og landgilde af den øde jord af Hans Hansen Østen og Per
Persen. Michel Jørgensen Tydsk bor i bygningerne og har ingen jord".
1672-73: Hans Hansen Østen og Peder Pedersen får nedslag, men svarer skat og landgilde af den øde gård.
1678-79: Jørgen Michelsen fæster det gadehus, som står på (faderen?) Michel Jørgensens øde stufe med et lidet
haverum. Skylden er 2 mark. Fæsteafgift 1 rdl.
1679: Hans Østen og Per Pedersen hk: 9 td. 1 fdk.; det er en øde gårds jord, de bruger til deres egen gårds avl. De
har hhv. gård nr. 10 og nr.3.
1681- 82 Jørgen Michelsen (Tydsk) modtog (i fæste) den øde gårds stufe (gårdsplads), hans fader Michel Jørgen
sen for en tid (siden) fradøde, hvoraf Hans Hansen Østen og Peder Krøll en tid lang har brugt jorden til; (de)
skylder (af) 9 td. 1 fdk. hartkorn. Nyder frihed for 1 ’A skp.
I begyndelsen af 80erne bliver Hans Hansen Østen erklæret arm, og Peder Pedersen Krøl dør. Han efterfølges af
Rasmus Pedersen, som tog navnet Krøl og muligvis giftede sig med enken. Det er derfor tænkeligt at Jørgen Mi
chelsen overtager Hans Østens halve del af nr. 13, og at Rasmus Krøl fortsætter med Peder Pedersens halvdel,
som det ses senere i 1685.
1682- 83: Jørgen Michelsens øde gård å 9 td 1 fdk bevilget frihed for landgilde til 1. maj 1683. Hartkornet er for
kert angivet, det burde kun være halvt så stort.
Det følgende år far han et nedslag i landgilden på 2 mark og 8 skilling. Han er nævnt under husmænd, men det
bemærkes, at det nu er en gård.
Jørgen Michelsen låner i 1684 2 td såsæd.
1 1684 dør Jørgen Michelsen åbenbart, for "17. jan 1685: Peder Madsen, skovløber indskrives for Jørgen Mad
sens (fejlskrivning for Michelsen; der var ingen af det navn på nogen gård) halve gård i Gedesby, som han fra
døde, nogen ringe biugt på stedet. Skylder 4 td 3 skp lfdk. Fæste 32 sk. med frihed til 1687.
Rasmus Pedersen Krøl, der på denne tid havde gård nr. 3, havde den anden halvdel.
6.12.1685: "Peder Madsen, skovløber i Gb. antager den heele øde jord, som han selv tilforn har den halve dertil
brug af; og den anden halve er hannem opladt af Rasmus Pedersen Krøll, formedelst han den ej selv bruger__ ?
__ ? og ruin kunde forestå; af årsag han (har) endnu, foruden de nuhavende, 3 jorder i brug; Skovløberen annam
mer den halve øde jord, 4 skp. vintersæd og skal han hjælpes med bygningstømmer til 8 spenderum. Rasmus
Krøll svarer contributionerne (skatterne) til 1. 5. 1686. Fæste 4 mk.
I 1688/89 stadig Peder Matzen, skovløber.
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Ved det følgende fæste er der sket en forveksling med gård nr. 30 hvad angår nummer og hartkorn.
20. aug. 1692: Niels Rasmussen, født i Gedesby er tilsat at antage den gård i Gedesby nr. (30) 13, som Peder
(Rasmussen) Madsen for udygtighed og vanførhed ej kunne længere forestå.
Gården skylder efter nye matrikel hk: (6 td. 2 skp) 5-6-3-2. Annammer derved 2 gamle heste, 1 brun hoppe, 1
sort hest og en liden fjoring; 2 grise, 1 fyrrebord, 2 gi. fyrrebænke, ploug, vogn, harre og en slæde med behørig
redskab. Bygten på 12 spænderum er temmelig ved magt; der fattes et ladehus på 8 fag, hvortil er ham belovet
bygningstømmer og frihed for landgilde til 1. maj 1693.
1692. Niels Rasmussen. Ved et syn på gårde og huse samme år betegnes hans tilstand som meget armlig. Han
har kun 4 heste og ingen køer. Han har et stuehus på 12 fag og behøver tømmer til et 8 fags hus mere.
1 1698 bliver Niels Rasmussen forvist og gården antaget af kromand og sognefoged Mathias Jensen sammen
med forrige herredsfoged Peder Hansens søn Jens Pedersen af Systofte, hvor han er sognefoged. Det er en svi
gersøn, som er gift med Mathias Jensens datter Anna Else.
Denne gård nr. 13 bliver herefter sammen med jorderne nr. 39 og 40 kroens jordti 1 liggende, der omkring 1720
lægges sammen under nyt nr. 10, tilsyneladende uden frihed for landgilde for noget afjorden.

Det falsterske domænegods 1701-05:
Anno 1702 d. 14. febr. skifte efter forrige kroholder og sognefoged Mathias Jensen imellem hans hustru Anna
Justdatter og deres børn: Anna Else, som nu er gift med Jens Pedersen, sognefoged udi Systofte. Cathrine Maria
som er gift med sognefogeden Jørgen Rydse af Vejerløse, Anna Lutzie Mathiasdatter 22 som er fæstemø med
Lars Larsen Skomager, Gedesby og Just Christian 18.
Mathias Jensen Holst er antagelig død i 1701. Det ser ud til at Mathias Jensen har drevet gården til sin død, og
at Jens Pedersen er blevet ved sin gård og sit embede i Systofte. Men nu flytter han til Gedesby og overtager
kroen og de tilhørende jorder.
Det skal her bemærkes, at han ikke havde tilnavnet Rask, som det ofte er anført og gentaget, antagelig siden
Svend Jørgensen, Thoreby skrev sine artikler om kroerne i Historisk Samfunds årbøger. Fejlen skyldes en for
veksling med en anden samtidig gårdmand Jens Pedersen Rask, gård nr. 6. Kromand Jens Pedersen har sikkert
brugt svigerfaderens tilnavn Holst. Det ses dog ikke i nogen kilder, men sandsynliggøres af at sønnen Mathias
Jensen brugte dette tilnavn.
Fæste-liste 16850317 under Systofte: Jens Pedersen, født i Systofte antager den øde gård nr. 11 hans fader her
redsfogeden Peder Hansen har haft i brug og formedelst hans alderdom, som skal være 66 år, ikke længere kan
forestå. Peder Hansen har dog endnu i 1699 sin egen gård nr. 1 af Systofte. Jens Pedersen, der har gården nr.
11 endnu i 1699, skal svare skat og landgilde og hoveri. Bygningerne er nogenledes ved magt. Skylden er 4/? td.
og indfæstningen er 32 sk.
Ved en synsforretning i 1702 på gård nr. 13 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal
fag, deres tilstand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-6-3-2, 12 fag adelhus som er nogenledes
ved magt, som er sognefogedens. Jens Pedersen overtog svigerfaderens sognefoged-stilling.
At der ingen udbygninger er, og at der ved en tjeneste- og folkeskat 1710-11 om gård nr. 13 siges at den bruges
af nr. 39 og 40, som er den særlige krojord, tyder meget på, at de samlede jorder er dyrket fra kroen, som har
store bygninger i 1721, se nedenfor. De 12 fag stuehus på nr. 13 kan have været brugt som gårdsæde, dvs. bolig
for en medhjælpende familie.
1710 Mandtal over matrikelskatten: nr. 13, 39 og 40: Jens Pedersen.
1712 Hoveripenge
Nr. 13 i brug af 39 og 40 sognefoged Jens Pedersen.
1713 bruges jorden stadig af gd. nr. 39 og 40, hvilket vil sige af kromanden Jens Pedersen. Han har også jor
den i 1719.
1716 Dette år havde Jens Pedersen og konen den specielle oplevelse som kromand, at Zar Peter midt om natten
invaderede kroen og ægteparrets personlige varme seng.
1718 Ved rytterdistriktets oprettelse pr. 1. okt. 1718 sammenlægges nr. 13 med nr. 39 og nr. 40 under nyt nr.
10. Det samlede hartkorn er opgjort til 15 td. 7 skp. 1 fdk. 1 alb. Bygningerne er byens største med 64
fag. Besætningen består af 15 heste, 13 køer og 18 får. Mindre dyr blev ikke talt. Den årlige udsæd var
12 td. rug, 3 td. hvede, 11 td. byg, 6 td. havre og 1 td. ærter.

”Anno 1729 d. 16. juli skifte efter Jens Pedersen, sognefoged som boede og døde på den gård i Gedesby nr. 10,
mellem enken Anna Elsa Mathiasdatter og børnene:
2 sønner og 4 døtre: Peder Jensen p.t. i Frankfurt *1703, Mathias Jensen, sognefoged *1704, Karen Jensdatter
gift med Olle Erichsen Normand, borger og skipper i Stubbekøbing, Anna Jensdatter trolovet 17260824 til Ar-
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rent Hansen, tobakspinder i Nykøbing, Kirstine Jensdatter *1713-15, Marie Elisabeth Jensdatter *171605nn
begge hjemme hos moderen.
12 år efter døde også enken d. 27. jan. 1741, og der blev holdt skifte d. 24. marts 1741 efter Anna Else Mathiasdatter, afdøde Jens Pedersens enke, som boede og døde i Gedesby. Arvinger er 2 sønner og 3 døtre: Seigneur
Peter Giertsen, vinhandler i København, Mathias Jensen, sognefoged i Gedesby, Karen Jensdatter gift med Ole
Erichsen, Stubbekøbing, Anna Jensdatter gift med Arent Hansen, der sidst boede i Stubbekøbing og er for unge
fær 8 år siden bortvist, "men (ved) tils nu ej hvor hann er", Kirsten Jensdatter *1713-15 er hos broderen Peter
Giertsen i Kbh. Datteren Marie Elisabeth *171605nn var død i okt. 1738 , og Peder Jensen *1703 har taget
navneforandring til Giertsen, tilsyneladende uden forbindelse til de lokale Giertsen9er.
Næste fæster blev sønnen Mathias Jensen Holst *1704-06, der altså bærer bedstefaderens navn. Gården betegnes
ved dette skifte som værende i "temmelig stand", og det skal forstås, som temmelig god stand.
Mathias Jensen Holst den yngre blev trolovet 17310926 til Maria Elisabeth Johansdatter *1704, som døde
17460906 b. Hendes far hed Johan Lybke.
Rentekammerets Relations- og Resolutions Protocol fra 3.11.1730-ult. dec. 1731. nr. 97.

24.8.1731.
Stormægtigste Konge, allemaadigste Herre!
Matthias Jensen Holst fra Giedesbye i Falster har ved allerunderdanigst Memorial Litra A, indsendt det hans Fa
der, afgangne Jens Pedersen under 13. Martii 1700 allemaadigst meddelte Bevillings Brev paa et Kroehold der
udi Giedesbye, med allerunderdanigst Ansøgning, at samme for hannem maatte vorde indrettet, saasom bemeldte
hans Fader nu er ved Døden afgaaen:
Vi have om dette Kroeholds Beskaffenhed og i Henseende til hvad Afgift deraf efterdags kunde svares, indhentet
Etats Raad og Amtmand Landorph’s Erklæring Litra B og C, og som han derudi melder, at han ved dette ansøgte
Kroehold intet haver at erindre, men samme recommenderer, i Henseende Transporten falder der fra Byen til
Rostock og det højlig for de Rejsende er fornøden at sammesteds, som er 3 Mi i le fra Kiøbstaden, forbliver et
Gæstgiver Huus af hvilket Afgiften, efter hans eragtende, icke til mere end aarlig 4 rdr. eller i det højeste 6 rdr.
kan ansees, siden Indkomsterne af samme Gæstgiveri ikkun ere smaae.
Saa haver Vi den fornødne Bevilling derpaa ladet opsette og Afgiften derudi til 6 Rdr. aarlig anført, hvilken op
satte Bevilling herved til Eders Kongl. Maij. allemaadigste behagelige Approbation og Underskrivelse allerun
derdanigst insinueris.
(Til) Rentekammeret
Eders Kongelig Maijts.
d. 23 Augustij 1731
allerunderdanigste og troe pligtskyldigste Tienere
div. navne.
Vi have denne Bevilling allemaadigst underskreven og følger samme herved igien tilbage.
Rosenborg Slot d. 24 Aug. 1731
Christian R.
Rentekammeret. Rytterdistr. Renteskriverkontor 24.8.1731 læg nr. 72.
Paa Cammerets allerunderdanigste Forestilling af 23de Aug. 1731 angaaende Mathias Jensen Holstes Ansøg
ning, har hans kongelig Majest, ved allemaadigst Bevilling af 24de næstefter, tilladt Supplicanten det Kroe- og
Værts Huus i Giedesbye i Falster at holde som hans Fader afgangne Jens Pedersen er fradød; af hvilket Kroe
hold, der forhen har været uden Afgift, herefter aarlig skal svares til hans Mst's Cassa 6 Rdr.
in fidem (til bekræftelse)
communiceret 1. Sept. 1731.
navn.

LA. Falster Birk, Gårdforsiddersager 1737-95:
Memorial for Kaldsmændene
som haver at stævne Mathias Jensen ved Gaarden No. 10 i Giedesbye, at møde ved Birketinget i Kraghauge
Torsdagen den 10. November førstkommende, den hos hannem giorde Beskrivelse og Forbud, tillige med Vidner
og andre Beviiser, samt u=villige (uvildige) Mænds Udmældelse og deres Forretning at anføre, paa Spørgsmaal
at svære (sværge) og endelig Sag og Dom at lide, saa vel for resterende Kongl. Contributioner, da hand ikke efter
mindelige Erindringer eller paalagde Execution har vildet betale, men i saamaader viist sig gienstridig og ellers
ladet Gaarden Bygt blive brøstfældig. Som og for indestaaende Børnepenge for hvilke hand ikke vedbørlig Rig
tighed i rette Tiide har aflagt. Her om at vidne stævnes Mads Rasmussen og Peder Adriansen, begge af Giedes
bye, deres Vidne under Ed at aflægge omgaaende, alt hvis de kand være vidende, som denne Sag kunde tiene til
Oplysning, eller der af dependerer (afhænger). Hvor-efter ieg saa vel et lovlig Tingsvidne, som en retmæssig
Dom efter Sagens Befindende Beskaffenhed agter at erhverve. Datum:
Nyekiøbing den 27de Octbr. 1740. / Navn.
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Her er Mathias Jensen altså ved at miste fæstegården, men han bliver tilsyneladende hængende. De indestående
børnepenge er antagelig de yngste søskendes arv efter faderen, der døde i 1729.
I 1746 døde Marie Elisabeth Lybcke eller Johansdatter og blev begravet 17460906b, og 4.10.1746 afholdtes
skifte mellem manden sognefoged Mathias Jensen Holst og børnene: Jens Mathiassen 12, Johan Mathiassen 5,
Anna Margrethe Mathiasdatter 2. Der meldes eller at være 2 sønner og 2 døtre! Hun nævnes senere: Anna Else
Mathiasdatter. Det er et stort skifte og der gøres udlæg for skatter og restancer.
Han blev derefter gift i dec. 1746 med Cathrine Maria Jacobsdatter *1717, og de fik en datter Ane Elisabeth
*1750 og sønnerne Jacob Mathiassen *1753 og Nicolay Mathiassen *175810nn inden Mathias Jensen Holst
døde 17610113 b.
Familens spredning belyses af et skifte 3.10. 1793 efter yngste søn, gmd. Nicolai Mathiasen gd. nr. 5 i Marrebæk, mellem enken Bodil Rasmusdatter og arvingerne som blev anmeldt at være:
1 broder gmd. Jacob Mathiasen Gedesby, 2 halvbrødre hmd. Jens Mathiasen, Gedesby og Johan Mathiasen død i
Skelby fra Elisabeth Johansdatter *1773. En søster Ane Elisabeth gift med gmd. Jørgen Krøll, Gedesby, 1
(halv)søster Ane Else Mathiasdatter, enke efter gmd. Lars M___ ? i Staureby og boende i Gedesby, 1 (halv)søster
Ane Margrethe Mathiasdatter gift med tømmermand Peder Kaare i Stubbekøbing.
På grund af havnens tilsanding, og dermed svigtende kundegrundlag, opgav Mathias Jensen Holst den kgl. bevil
ling i 1744, hvormed ikke er sagt, at der ikke længere var krovirksomhed i Gedesby. Ved tinglæsning 17741027
erkender Simon Larsen gd. nr. 11 og Jørgen Larsen nr. 16 at være Rasmus Krumand 200 rigsdaler skyldig.
I begyndelsen af 1800-taIlet kaldes ejeren af naboejendommen matr. nr. 29b Niels Rasmussen Kromand.

Rtk. Rytterdistr. Renteskriverkontor 19.4.1745 læg. nr. 40.
2den Post (i de fra Rytterdistriktets Session til Rentekammeret indsendte poster)
Beboeren paa Gaarden nr. 10 i Gieddesbye Mathias Jensen har tillige haft Privilegium paa Kroe- og Verts-Huus
der i Byen, men (efter)som den Passage, der forhen har været imellem denne Bye og Rostock, gandske er ophæ
vet, hvilken var det hvoraf Hand skulle have sin Næring, saa har Hand frasagt sig samme Frihed og til Rente
kammeret indsendt det Ham derpaa meddeelte allernaadigste Privilegium, alleene siden Hand i værende Tiid har
paadraget sig Restancer af dette Kroehold, der yder aarlig 6 Rdr., fra 1738, som bedrager sig i Alt 36 Rdr.
Saa ansøges om disse Restancers Eftergivelse, efterdi Hand ikke uden sin og Gaardens største Ruin samme har
kunnet eller kand betale.
—, Og i Henseende til den 2den Post, da siden Stædet er højtskyldende, og det er bekiendt, at Beboeren er ik
kun af ringe Tilstand, saa ville det blive til Hands saa meget meere yderligere Armod, og foraarsage Stædets
Ruin, om Hand skulle paalægges at betale denne Kroeholds Restance, Altsaa bliver det fornøden at samme vor
der Ham efterladt.

Rtk. Rytterdistr. Renteskriverkontor 6.2.1753 læg nr. 12B.
2. Udi Memorialens 1ste Postes 14de Punct.
Foredrager Regiment Skriveren, at hos Sognefogeden Mathias Jensen Holst paa Gaarden nf 10 i Giedesbye, som
skylder Agger og Eng 7 td. 5 skp. 3 fdk. 2% alb. og skov 3/7 alb. hæfter af Eders Maj.'s Prætentioner for Gaar
dens Besætning og dens Bygnings BrøstfæIdighed
265 Rd. 26 sk.
Og som hos ham af hans Børns Mødrene Arv indestaar
38 Rd. 46% sk.
303 Rd. 72% sk.
Hvorimod hans Boes Formue ikkun beløber sig til:
^244 Rd. 82 sk., saa at altsaa mangler til at for
nøje ovenmeldte Eders Maj.'s og Børnenes Prætentioner:
58 Rd. 86% sk., foruden at aldeeles intet hos
ham er at erholde for de paa ham tillige hæftende Restancer, der er 83 Rdr. 49% sk., hvorfor han udbeder sig
Resolution, hvorledes med forberørte Restance og ellers med Børne Godset især skal forholdes.Den efterlyste resolution er ikke fundet, men med hensyn til det første kuld børns arv findes følgende i:
Falster Birk Pantebog 1738-67 på side 184, Anno 1755, Tingdagen dend 3die April læst:
”Kender jeg underskrevne Mathias Jensen Holst, sognefoged og gårdmand på nr. 10 udi Gedesby, at hos mig
indestående børnepenge, som mine 4 børn efter skiftebrev af dato 4. Oktober 1746 efter deres salige moder, min
afgangne hustru Maria Elisabet Lybke, er tilfaldne, der for enhver især efter skiftebrevets formælding er for søn
nen Jens Mathiassen 12 rd. 4 mk. 15 5/12 sk.., Johan Mathiassen 12 rd. 4 mk. 15 5/12 sk.., datteren Anna Mar
grethe 6 rd. 2 mk. 7 17/24 sk. og Anna Else 6 rd. 2 mk. 7 17/24 sk.., tilsammen for dem alle 4: Tredive og aatte
Rigsdaler Trei Mark for hvilke hos mig indestående arve-capital og renterjeg til forsikring om skadesløs beta
ling, pantsætter efterskrevne, mig tilhørende effekter:
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Et brunt anstrøget fyrreskab = 8 rd.,
En jern kakkelovn = 10 rd.,
En indmuret kaaberkiedel 5 rw? store = 16 rd.,
En kaaberkiedel ’ä tønde store 5 rd. 3 mk..,
som ialt udgør efter vurderingen 39 rd. 3 mk.; desforuden forbinder jeg mig til, når nogen af ovenmeldte mine
børn opnår deres myndige år, samme dennem tilfaldne mødrene arv, enhver især med rente 5 pro ct. at udbetale,
så længe capitalen hos mig bliver bestående, så at oberformynderen og skifteforvalteren af mig derfor i alle må
der skal vorde skadesløs holdne; Denne min panteforsikring må på min egen bekostning og uden foregående var
sel til tinge læses og protokolleres, når behaged, og om dette gods i sin tid skulle blive forringet, skal det være
tilladt andet fornøjelig pant derfor at antage, på det vedkommende skal være og blive skadesløs. Dette hermed
mig til vitterlighed underskrevne Lars Pedersen Rask og Jens Pedersen Lassen, begge gårdmænd i Gedesby.
Datum Giedisbye 8 Marts 1755. Mathias Jensen Holst.
Til vitterlighed: Lars Pedersen J. P. Lassen.

Kroen er nu almindelig fæstegård med 50 fag bygninger under Kronens rytterdistrikt, men Mathias Jensen Holst
dør snart og begraves 17610113.
1761 d. 19. jan skifte efter sognefoged Mathias Jensen Holst gd. nr. 10 mellem enken Cathrine Jacobsdatter og
mandens børn af 1. ægteskab med Maria Lisabeth: Jens Mathiasen 28, gd. nr. 11, Johan Mathiasen 21, Anna
Margrethe Mathiasdatter gift med en kornmåler i Stubbekøbing Peder Jørgensen, Anna Else Mathiasdatter.
I det andet og sidste ægteskab med Cathrine Jacobsdatter: Jacob Mathiassen 8, Nicolai 2 og Anna Elisabeth 11.

Næste fæster er enkemand Mads Rasmussen Krøl *1697, gård nr. 9>22a, der tillige gifter sig med Mathias Jen
sen Holst’ enke Cathrine Maria Jacobsdatter i 1761. Han havde først været gift 172402nn med Birthe Kirstine
Jensdatter Kiem *1687, med hvem han fik datteren Johanne Madsdatter i januar 1725 (hun blev kone på matr. nr.
17a), og Niels i juli 1727 (han fik matr. nr. 22a) og Jens Madsen Krøl *1729-30 og måske flere, men kirkebogen
mangler her. Birthe Kirstine var død 17580228 b. Mads Rasmussen Krøl dør dog allerede næste år, 17620312 b.,
hvorpå Lars Nielsen *1741-46 i Væggerløse fæster gården, som nu angives at bestå af 58 fag, og gifter sig
17620704 med enken. Han var også fæster ved auktionsudbuddet i 1766. Denne Lars Nielsen har undertiden
knyttet tilnavnet Foged til sit navn. Det var en flere hundrede år gammel bestilling, som lensmanden beskikkede;
den kaldtes undertiden bondefoged eller sognefoged. Efter en forordning af 11. nov. 1791 blev hvervet som sog
nefoged borgerligt, men lønnet ombud, og udnævnelsen blev foretaget af amtmanden. Lars eller Laurs Nielsen
havde en broder Rasmus Nielsen på gård nr. 10 i Væggerløse.
Da greve Hoick ved auktionen 1766 købte den nydannede Gedsørgård i Staureby, fulgte de fleste af Sydfalsters
landsbyer med, dog for Gedesbys vedkommende uden de fem gårde, som Skelbypræsten Niels Amager købte
sammen med Skelbys gårde.
Grev Hoick valgte at sælge de resterende 23 fæstegårde til selveje i Gedesby. Fællesskødet blev underskrevet
17690924 og senere blev udfærdiget personlige skøder, som blev tinglæst i februar 1771; de fleste 17710214.
En af underskriverne var Lars Nielsen på gård nr. 10, men han afstod ca. halvdelen af gården til sin kones søn af
første ægteskab Jacob Mathiassen *1753 allerede 17701227, tinglæst 17710110.
Jens Matthiassen havde ved skøde 17711027 solgt halvdelen af gård nr. 1 l's jord til Lars Nielsen *1746, ejeren
af gård nr. 10 (matr.nr. 2 la) for 60 rdl. pr. td. hartkorn, hvoraf de 40 rdl. indestod i gården som kongelig kapital,
altså samme pris som han selv havde givet.
De solgte begge hver deres halvdel til Simon Larsen *1739 for samme pris. Dateret 17740207 og tinglæst
17740224. Simon Larsen blev altså ny ejer af gård nr. 11 eller matr. nr 4a.
Tingdagen d. 4de aug. 1785:
Kender jeg underskrevne Laurs Nielsen, ejendomsbonde på gården nr. 10 udi Giedesbye, og herved vitterliggør,
at ligesom jeg ved lovlig skøde under 27de dec. 1770 allerede har solgt og afstået til min kære stif-søn Jacob Ma
thiassen af min påboende ejendoms gårds hartkorn, nemlig: ager og eng hartkorn 3-5-3-2 1/4, således sælger og
afstår jeg nu hermed resten af bemeldte min gårds tilliggende hartkorn ager og eng 4 td. og skovskyld 1/7 alb.
med den på gården befindende bygning og besætning samt dettes nu tilligende i by og mark. Og som bemeldte
min stif-søn Jacob Mathiassen herfor har betalt mig, efter vores mundtlige afhandling, købesummen med 169
rdl. skriver et hundrede og tredsindstyve rigsdaler, så vil jeg ved dette mit lovlige skøde herved fra mig og mine
arvinger have lovlig solgt, skødet og afhændet, til bemeldte min stif-søn og arvinger fornævnte fire tønder ager
og engs og en syvendedel album skovskylds hartkorn, samt gårdens bygt og besætning, med alt dennes rette
tilliggende, alt således og med samme ejendomsret, som jeg dette, efter et herved overleverende, af hans højgre
velige excellence hr. geheimeråd grev Gustav Hoick Winterfeldts udstedte skøde under 24de oct. 1769 har ejet
og brugt og for nærværende tid besidder; Thi kender jeg for mig og mine arvinger ingen ydermere lod, del, ret
eller rettighed at have herudi (end hvis herefter findes reserveret), men forbinder mig og mine arvinger at hjemle
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min stif-søn og arvinger samme således som mit eget adkomst, nemlig som forbemeldte hr. grevens contract og
skøde i alt omformelder.
Imidlertid har jeg ved dette køb forbeholdt mig følgende, nemlig: Den vesten gården beliggende have, hvorpå
mit nylig opbygte ejendomshus befindes, samme haveplads skal uden nogen slags betaling eller godtgørelse
være forbeholden til bemeldte mit hus, til nytte og brug for mig og min kone sålænge en af os lever; men når vi
omsider begge ved døden måtte afgå, skal bemeldte haveplads hjemfalde til gården uden nogen betaling til min
eller konens stervbo, dog reserveres deraf, som bestandig skal tilhøre bemeldte mit ejendomshus, der er beståen
de af 7 fag udi stuelængen og 6 fag til korn- og foder huse, nemlig: østen for stuehuset ni alen ud fra huset, og
derfra i lige linie i nord til gærdet, og vesten huset fra huset og ud til skellet imellem mig og min nabo Olle
Møllers jord, og i lige linie med samme skel i nord til gærdet; item sønder for mit huset tilkommer samme i lige
måde fem alen i bredden, og i længden støder samme til det østre benævnte skel og i vester til Ole Møllers jord.
Dernæst forbeholder jeg mig i lige måde til brug for min og konens livstid, uden nogen godtgørelse: I Nørre
Mark Bagmølle stykke, indeholder 1 Vi skp land, i Vestre Mark Krang 2 skp. land, på skoven, den såkaldte Fogede skov til brug efter godtbefindende, og den store eng på Diele; og skal pløjelandet af gårdens beboere årlig
piøjes, gødskes og besås uden nogen betaling derfor i mindste måde.Så og forbeholder jeg mig og korn for livs
tid, græsning og fodring til to køer og fire får blandt gårdens kreaturer. Og skal fornævnte ager og eng samt skov
og græsning ved min og kones dødelige afgang, være gården hjemfalden uden videre betaling, men køeme og
farene bliver vores stervbo tilhørende.
Fri indkørsel til mit ejendoms hus reserveres for bestandighed, ind af det til fornævnte have værende led. Og har
jeg dette mit skøde ikke allene egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået undertegnede med
mig til vitterlighed at underskrive, ligesom det derefter til tinge kan læses og protocolleres hvor og når forlanges
uden mit forevidende.
Giedesbye den 28de juni 1785 Lars Nielsen.
Til vitterlighed som overværende underskrivere Jørgen Povelsen
Jens Pedersen.
At ikke nogen købecontract, skriftlige conditioner eller noget andet sådan dokument har været oprettet imellem
sælger og køber eller andre på vores vegne, dette køb betræffende, bekræftes under eds tilbud når forlanges, med
vore underskrift.
Lars Nielsen
Jacob Mathisen.

Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus, 14 fag med loft, østre længe på 13 fag, nordre længe på
14 fag og vestre længe på 18 fag.
Ved ft. 1787 var Jacob Mathiassen i 1785 viet til Bodil Michelsdatter *1757. Endvidere boede Jacobs Broder
Nicolay Mathiassen på gården.
Ved ft. 1801 havde de børnene:
Kathrine Jacobsdatter *1786, hun blev kone på 12a.
Matthias Jacobsen *1789,
Michel Jacobsen * 17920703 d., blev gmd. på gd. nr. 18 > 17a og gift med Ane Mortensdatter * 1788.
Lars Jacobsen * 17981111 d.
Jacob Mathiassen 11814 og enken fik bevilget ret til at sidde i uskiftet bo 18140325. Herved fik hun adkomst til
gården, som først tinglæstes 18230703, og skødede samme dag til sønnen Lars Jacobsen hele gården, undtagen
gårdspladsen.
Lars Jacobsen gav 18280320 skøde til broderen Mikkel Jacobsens Boe (han var død 3. aug. 1827) paa gaardsplads nr. 10, (som han ikke ejede, se foran) , derfor er følgende kommentar dateret 18280328 og tinglæst
18290319: "— og er denne Overdragelse ratihaberet af Jacob Mathiasens Enke, som med Skiøde nr. lc er forbe
holdt denne Gaardsplads”. Ratihaberet, vil sige at man har godkendt et ikke gyldigt løfte.
Dvs. at matr. nr. 2la’s gi. gårdsplads nr. 10 nu hører til matr..nr. 17a.
Lars Jacobsen ~ 18201215 Ane Elisabeth Larsdatter *17980804, datter af Lars Madsen 9a, og de fik børnene:
Ane Larsdatter *18210611.
Cathrine Marie Larsdatter *18250319, gift med Peder Nielsen Krøl *1820.
Karen Larsdatter *18270227, gift med Peder Pedersen Bolt 1820.
Bodil Larsdatter * 18321127, gift med Hans Pedersen 1834.
Jacob Mathias Larsen *18360518.
Lars Jacobsen gav 18340109 skøde til Hans Larsen Lander på parcel nr. 2, det senere matr. nr. 95a.
Hovedparcellen skødede Lars Jacobsen 18380830 til holsteneren Christian Frederik Ladehoff, hvorefter han
købte den mindre ejendom 36a. Chr. Fr. Ladehoffs køb blev formidlet af hans broder Claus Ladehoff, der for
uden at være landvæsenskommissær, var avlsinspektør på Kringelborg.
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Chr. Fr. Ladehoff * 17990714 i Schönberg i Holsten 118850202, og hustru:
Wiebke Götsch, døbt 17850928 i Schönberg nær Kiel i Holsten f 18620530 kom iflg. kirkebogen til Gedesby i
1838 med 3 børn:
1. Ane ca.*1821 i Schönberg, f 18771015 blev gift med Marx Wiese (Wiesesminde på Bøtø). De fik mange
børn og familien eksisterede på Bøtø i lang tid. Marx Wiese var også indvandret fra Holsten, næsten samme
egn, nemlig Fiffenbergen nær Preetz.
2. Claus Heinrich *18250601 i Schönberg, ti9220902, blev gift med Doris Lamp *18291018 i Holsten
ti8940705. Skønt holstener, deltog Claus Ladehoff i krigen 1848-51 ligesom 3 andre fra Gedesby.
3. Silke ca.*1826 i Schönberg blev gift med Thomas Schütt ca.*1821 i samme by. De fik 7 børn, som blev
voksne, og blev derved ophav til en mængde Schütfer på Sydfalster, samt mange der ikke bruger navnet
Schütt.
Nogle Schütfer stammer dog fra Thomas Schütts broder Asmus, der først udvandrede til Fyn, mens hans søn
Christian senere kom til Falster og blev bestyrer på Bøtøgaarden, hvilket Thomas også havde været.
Claus og Doris Ladehoff overtog omkring 1863 gården, hvor faderen blev boende på aftægt til sin død. Doris var
efter sigende meget temperamentsfuld og sprang i arrigskab i gårdens dam og druknede 18940703.
Claus og Doris fik datteren Methine Theodora Evibke Alexandra *18661003 f 19400907. Hun giftede sig med
Charles Engberg *18691217 f 19430329, og han overtog gården. Han var søn af J. P. A. Engberg på nabogården
Søvang. De fik 2 sønner, der døde som små, samt datteren Charlotte *18971119 f 19881204. Hun blev gift med
Arnhild og de fik 3 sønner: Claus, Finn og Jess.
Den omtalte gårdsplads nr. 10 var umatrikuleret og uden hartkorn, og svarede årlig 48 sk. til hovedparcellen.
Mikkel Jacobsens enke, Anne Mortensdatter fik med skifteattest 18570226 adkomst til 17a, og skødede samme
dag til Jacob Mikkelsen *1825, der er en søn. Men han gik fallit, og Amtstueretten skøder gården til Chr. Ras
mussen 18781013.
Denne skøder 18831221 til Rasmus Hansen Østen, som boede på naboejendommen matr. nr. 29b.
Ved disse handler med gårdspladsen fik man ikke flyttet den årlige afgift med, således at endnu den seneste ejer
af Frederiksminde, gdr. Wiberg, uden modregning til en værdi af oprindelig 48 skilling, har betalt afgift af area
let, som om intet var sket siden 1823.
021b

Claus Henrik Ladehoff sidst i 1890erne.

021c

ca. 1860 Lars Hansen.

02Id

Gedser Landevej 56.

02le

Gedser Landevej 54.

02If

Gedser Landevej 59.

022a Gård nr. 11+ 12 > 9 > 22a.
1626-55 Peder Lauridtsen. 1642-43 fortegnelse over bønder som har ydet småredsel, hvor Peder Lauridtsen be
tegnes som foged.
Derefter Peder Jensen iflg. jordebog 1656.
Fra 1662 dyrker han også gd. nr. 12.
Han bliver på et el. andet tidspunkt sognefoged, måske arver han erhvervet efter forgængeren.
Jordebog april 1671: "Ved magt; Per Jensen, foged".
1679: Peder Jensen hk: 9 td 1 fdk.
1680-81 : Fogeden Peder Jensen haver årlig fri for afgifter (på grund afbestillingen).
Hans søn Rasmus Pedersen Krøl flytter fra gård nr. 3>2 i 1685 og overtager fæstet.
Skifte efter Rasmus Pedersen Krøll’s hustru Anna Hansdatter d. 24. 4. 1693:
Konen har været gift før med Peder Pedersen Krøl på gård nr. 3 > 2, der døde 1681-82, hvorefter Rasmus Peder
sen fæstede gården og tog tilnavnet Krøl. Hun tog børnene Peter Petersen *1668, Laurs Petersen *1675, Hans
Petersen *1679, Peder Pedersen *1683, Marne Pedersen *1681 med ind i ægteskabet. Den sidste søn var dog
endnu ikke født. Med Rasmus Pedersen Krøll har hun Rasmus Rasmussen *1689. Efter denne kones død i 1693
er Rasmus Pedersen Krøl gift med Birgitte Kirstine Jensdatter (Kiemp?). Se også gård nr. 3 > 2.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-7-2-1 og 5-0-2-2, 19 fag adelhus, 1 hus øst i gården på
11 fag, 11 fag lade, 11 fag foderhus, 1 herberg på 4 fag og et lidet hus på 4 fag, som alle er ved magt. Manden
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har ympet nogle pile. 10 plovbæster, 6 køer, 6 stk ungkvæg, 10 far og 10 ungsvin. Rasmus Pedersen Krøll er ved
magt.
Han var en tid medejer af den fjernest liggende mølle nær skellet til Skelby.
Rasmus Pedersen Krøl døde, og blev begravet 17160610.
8.12.1716 Skifte efter afd. Rasmus Pedersen Krøl mell. enken Birgitte Kirstine Jensdatter og deres søn Peder
Rasmussen *1713.
Den 19 nov. 1716 er Peder Frandsen på Waalsøe (Vålse) indskr. for en gård i Gb. nr. 11 og nr 12, som Rasmus
Krøl er fradød. Biugten er 5 længer, derpå befindes brøstfældighed ved skiftet ansat for 40 rdl, som af boet blev
gjort udlæg til, og til gårdens besætning 11 bester for 132 dir, 2 vogne til 16 rdl, 2 plove med behørig redskab 6
rdl, 2 harver til 1 sletdlr, hvortil vare in natura er udlagt og det øvrige andet gods som skiftebrevet nærmere ud
viser. Peder Frandsen svarer strax udgifterne og giver i fæste 15 rdl. I 1719 er han afløst af Peder Justesen, som
17161106 blev trolovet til Rasmus Pedersen Krøl’s enke Birgitte Kirstine Jensdatter.
Gården sammenlægges i 1719 med nr. 12 under nyt nr. 9.
I 1721 havde gården et hartkorn på 11-0-1-04-1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 39 fag, besætningen af 11 heste, 6 køer og 12 får. Udsæden var 8 td. rug, 2 td. hvede, 8 td.
byg, 5 td. havre og 2 td. ærter.
Gård nr. 12 4- 11 > 9 > 22a.
Fra 1633 Peder Jespersen, til 1657 hvor han blev fradømt gården.
Jens Rasmussen iflg. jordebog 1657.
I 1660 meldes gården: af Svensken nederbrudt og øde. Gården blev i 1662 overtaget af Peder Jensen, foged på
nr. 11.
Jordebog april 1671 : ”Uden bygning, dog svares skat og landgilde af Per Jensen, foged”.
1679: Peder Jensen hk: 9 td 1 fdk, af Per Jespersens øde gårds jord, han bruger til sin egen gårds avl.
Omkring 1685 overtager Rasmus Pedersen Krøl sin faders gårde. Krøl-navnet hentede han i løbet af 2-3 år på
gård nr. 3 >2.

Gård nr. 11 + 12 >9.
Næste fæster er altså Peder Justsen i 1719, der må være den Peder Just *1693, som 17161106 blev trolovet til
Birthe Kirstine Jensdatter *1685-87. Han døde kun 30 år gi. og blev begravet 29. august 1723.
Anno 1724 d. 13. jan. er der skifte efter Peder Justsen. Enken Birgitte Kirstine Jensdatters lavværge er hendes fa
der Jens Jørgensen som bor på gården. Børnene Rasmus Pettersen *171902nn og Margrete Pedersdatter *1718.
Deres formynder er farbroder monsieur Tønnes Justsen, Ålholm.
Enken giftede sig 172402nn med Mads Rasmussen Krøl *1695-97, der overtog fæstet som han havde endnu i
1741 og til sønnen Niels overtog det inden 1751. De fik datteren Johanne Madsdatter i januar 1725 (hun blev
kone på matr. nr. 17a), Niels Madsen Krøl i juli 1727 og Jens Madsen Krøl *1730. Birthe Kirstine Jensdatter
døde 17580228 b.
1733 d. 29. maj skifte efter Peder Rasmussen, som døde hos sin moder og stedfader på gården nr. 9 den 13. jan.,
mellem hans moder Birthe Chirstine Peitersdatter (fejl for Jensdatter) og hans halvsøskende: Margrethe Kirstine
Peitersdatter 15, Rasmus Peitersen 14, som er et kuld med hendes anden forrige mand Peiter Justesen, så og Jo
hanne Madsdatter 8, Niels Madsen 6, Jens Madsen 4 med hendes tredie og nuværende mand Mads Rasmussen.
Tilstede på de to ældstes vegne er deres farbroder seigneur Tønnes Just på Aalholm. Efter skiftebrevet af 14. aug.
1716 som er holdt efter afdøde Peder Rasmussens fader Rasmus Pedersen Krøl er der en capital på 593 rdl.
Niels Madsen Krøll * 1727 var fæster i 1751.
Birthe Kirstine Jensdatter Kiemp døde og blev begravet 17580228.
”Anno 1758 dend 29de maj var vi underskrevne som arvinger efter vore moder Birgitte Jensdatter Kiemp, for
samlede hos hendes efterlevende mand og vores kiære fader Mads Rasmussen Krøll, nu til huse hos vores ene
broder Niels Madsen, gmd. nr. 9 —", kort sagt, de enes om at dele uden myndighedernes hjælp.
Mads Rasmussen far en halv part.
Rasmus Peitersen *171902nn gmd. nr. 13, en broderiod 60 rdl.
Niels Madsen *172707nn gmd. nr. 9, en broderiod 60 rdl.
Jens Madsen *1730 gmd. nr. 2, en broderiod 60 rdl.
Hans Nielsen Møller, Skelby en søsterlod til konen Margrethe Kirstina Peitersdatter * 171706nn, 30 rdl.
Peiter Hansen Boldt gmd. nr. 18 en søsterlod til konen Johanne Madsdatter *172501 nn.
Niels Madsen Krøll (se matr. nr. 21a) var fæster i 1751 og ved auktionsudbuddet 1766. Han fik skøde af grev
Hoick 17710214.
Niels Madsen Krøll * 1727 ~ Maren Pedersdatter * 1735. Det var deres 1. ægteskab og de fik børnene:
Peder Nielsen ca.* 1757,
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Birthe Kirstine Nielsdatter, 17590218 d., gift med Hendrich Andersen Stær, matr. 12a.
Karen Nielsdatter *17680417, gift med Hans Hansen Stoffer * 1761 og
Mads Nielsen *17750417, blev daglejer og gift med Karen Nielsdatter *1794.
Niels Madsen gav skøde til sin ældste søn Peder Nielsen Krøll 17840715.
Niels Madsen Krøl døde 17940509 b.
Ved ft. 1787 var Peder Nielsen ugift, og på gården boede hans forældre på aftægt og de to søskende.
17871220 tinglæses:
Undertægts Kontrakt.
Jeg Niels Madsen og min søn Peder Nielsen er bleven forenede om, hvad mig skal fra min gård tilhøre; jeg Niels
Madsen forbeholder mig til mig og min kone een husværelse at bebo og at være i så længe vi lever, så og en
have beliggende ved den vestre side (af) gården, uden nogen afgifter deraf at svare; ligeledes forbeholder vi
tvende gamle folk os til vores ophold tvende skp. land i hver (By)mark, så længe vi lever, navnlig: Den store
Krang i Søndre Mark, den store Krang i Vestermark og *)Barne Højen i Nørre Mark uden nogen afgift; denne
jord skal jeg Peder Nielsen pløje og så med mit korn, og tilligemed i rette tid gødske.
*)Bavnehøjen er fristende, men der står_r. Krangerne kendes i Søndremark, men ingen i Vestermark, og Barnehøj er helt ukendt.
Ligeledes forbeholder vi tvende gamle folk os årlig en års-gris, som ved gården skal fødes og et gås at føde og
fire gæs at føde; legeledes forbeholder vi tvende gamle folk os en ko og 4 stykker far, som årlig skal fodres og
græsses på gården.
Hvad min båd er angående, da skal jeg og min søn Peder Nielsen have hver den halve part.
I lige måde forbeholder jeg Niels Madsen mig til mine andre tvende børn, hvad ethvert barn skal have: Karen
Nielsdatter skal have et eget himmel-sengested med behør, og en sortflakket kvie og 8 rigsdaler og en klædeski
ste.
Mads Nielsen skal have den kakkelovn som er stående ude i huset, og en sort vrinsk toårs plag (hingst), og 12
rigsdaler som skal udbetales fra gården til disse børn.
Og således kan denne kontrakt læses og protocolleres uden nogen varsel mig derom at give. Dette til bekræftelse
under min hånd, samt 2de til vitterlighed underskrevet.
Gedesby d. 3. dec. 1786, snarere 1787.
Peder Nielsen
Til vitterlighed underskrivere
N. Cruchow Henrik Andersen.

Senere blev Peder Nielsen ~ Karen Rasmusdatter *17670719, datter af Rasmus Jørgensen Hollænder, og de fik
børnene: Niels Pedersen *17930913, Maren Pedersdatter *17950808 og Rasmus Pedersen *17990825.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus, der havde 9 fag med loft og 10 uden, østre længe havde
3 fag med loft og 7 uden, søndre længe på 11 fag og vestre længe, hvor 4 fag var med loft og 7 fag uden.
22a havde det gi. gård nr. 9; den var sammenlagt af den oprindelige nr. 11 og nr. 12. Den lå ved siden af kirken,
hvor den røde forhenværende skole ligger på Bøtøgaardsvej. Gården hedder i dag Søvang og ligger på hovedlod
den Strandvej 33.
Arealet var ved udskiftningen 50 td. land og 11780 kv.alen. Der var 6 særskilte lodder i Wester- og Suinehaugen.
Desuden en tredjepart i fællesgræsningen matr. nr. 95.
Indenfor hovedlodden findes slotsgrunden på 2040 kv.alen med voldgravsrester efter Gedesgaard eller Getzørgaard slot.
Peder Nielsen Krøll gav skøde 18050404 til skolelærer Ole Lassen på gårdsplads og haveplads til gård nr. 9. Den
var umatrikuleret og uden hartkorn, men gav årlig til hovedparcellen 32 sk. Den fik senere matr. nr. 89. Udateret
noterer realregistret, at Lassen skøder til Skoledistriktet.
Peder Nielsen ti8210313, hvorefter enken Karen Rasmusdatter overtog gården uden tinglysning.
Hun gav 18260612 skøde til sønnen Niels Pedersen Krøll på hovedparcellen nr. 1.
Karen Rasmusdatter skødede 18260112 parcellen første nr. 2 = matr. nr. 44 til Hans Jensen Østen.
Karen Rasmusdatter skødede 18260112 parcellen andet nr. 2 = 95b til Rasmus Pedersen.
Karen Rasmusdatter skødede 18260112 parcellen nr. 3 = matr. nr. 43 til Hans Madsen.
Karen Rasmusdatter f 18300201.
Niels Pedersen Krøll ~ 18190408 Ane Elisabeth Pedersdatter *17991123. Hun var datter af Peder Jørgensen
Rysse *1755. De fik børnene:
Peder Nielsen *18200503, blev gift med Cathrine Marie Larsdatter * 18250319, datter af Lars Jacobsen, 21a.
Rasmus Nielsen *18220421, blev gift med Ane Margrethe Hansdatter *1821.
Karen Nielsdatter * 18241110, gift med Peder Hansen * 1822, og
Niels Nielsen *18270628, gift med Karen Hansdatter 1819.
Niels Pedersen Krøll 118270111.
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12.2.1827 registrering efter gmd. Niels Pedersen Krøl. Enke Lisbeth Pedersdatter. Børn: Peder 6, Rasmus 4 og
Karen 2.
hvorefter enken, Lisbeth Pedersdatter ved skiftebrev fik adkomst til hovedparcellen nr.l, 18280522.
Enken ~ 18271026 Ole Eriksen * 1805, der tog navnet Krøll og fik adkomst 18280522.
Ole Eriksen var som ungkarl hjemme hos stedfaderen Jørgen Christoffersen Pille i Sdr. Alslev.
De fik børnene:
Lars Olsen *18320919, der blev købmand i Gedesby,
Jens Olsen *18370924,
Kirsten Olsdatter *18390901 og
Grethe Olsdatter 18450126.
Ole Eriksen Krøll ti8440818
Ved ft. 1845 er Lisbeths ældste søn Peder Nielsen hjemme, men ugift.
Lisbeth Pedersdatter fik ved skifteattest adkomst tinglæst 18500124, og skødede 18500110 til Ole Rode.
Denne skødede 18541221 til Niels Andreasen.
Niels Andreasen skødede 18610111 til Lars Mathiasen, som døde 18651016.
Hans enke, Sophie Mathiasen fik adkomst 18660126, og skødede samme dag til sønnen, Carl Henrik Mathiasen
*1833 i Øster Ulslev.
Denne gav 18680814 skøde til Johan Peter Axel Engberg * 1835, som døde 18710714. Han var gift med Hansine
Rasmine Clausen, og de fik børnene:
Hans Peter Severin Charles Engberg * 18691217,
Johanne Petra Axeline Engberg * 18711110
Hans enke, Hansine Rasmine Clausen fik adkomst og giftede sig med enkemand og købmand ved Gedser havn
Lars Olsen Krøl (der var født på gården), som derved fik adkomst til Søvang 18750319.
Anders Rudolph sidst i 1890erne.

022ab

Gedser Landevej 73.

022ac

Gedser Landevej 69.

022b

H. P. Charles S. Engberg sidst i 1890erne.

022c

Niels Peter Jørgensen sidst i 1890eme.

022d

Gedser Landevej 71. Niels Peter Jørgensen sidst i 1890erne.

022e

Niels Peter Jørgensen sidst i 1890erne.

022f

Hans Jørgen Sørensen sidst i 1890erne.

022g

H. P. Charles S. Engberg sidst i 1890erne.

022o

Gedser Landevej 77.

022p

Gedser Landevej 75.

022r

Gedser Landevej 62.

023a Gård nr. 30 >22 > 23a.
Krogedevej 9.
1626-58 Rasmus Knudsen, hedder egentlig Rasmus Rasmussen Knudsen.
1642 En Rasmus Knudsen er tømrer ved Gedesgaard.
1641-42: Ole Christoffersens ødegårdsjord deles mellem 4, nemlig Rasmus Knudsen, Christoffer Olsen Løsholt,
Hans Rasmussen Knudsen og Morten Olsen Bonde.
Gadehuset på gårdspladsen fæstes af Jeppe Koch.
1652: Rasmus Rasmussen Knudsen fæster en fjerdedel af Jeppe Jeppesens ødegårdsjord, måske nr. 20, som
Christoffer Olsen Løsholt havde fæstet til sin søn Ole Christoffersen, for 2 rdl. Det er den samme som i 1642.
Denne gård, nr. 30 + en halv øde har Rasmus Knudsen fra 1660 til efter 1664.
Der er, især efter Svenskernes hærgen, en stadig omfordeling af ødegårdes jorder, som ikke helt kan følges i de
kilder, der er til rådighed, og det er uklart hvor Ole Christoffersen hører til i tid og sted.
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Jordebog april 1671: "Ved magt; Rasmus Knudsen".
1679: Rasmus Knudsen hk: 13/2 td; sin egen og l øde jord.
1681-82: Peder Rasmussen Knudsen fæster den gård i Gedesby for 5 skp., hans fader Rasmus Knudsen forme
delst svaghed ej længere kunne svare til. Gården ved magt; skylder 11 td, med fri jord?
Hvis Rasmus Knudsen har haft et voksen liv på mindst 56 år, nemlig fra 1626 til 1682, er det et meget langt liv
for den tid. Mere sandsynlig er det nok, at den første fik en søn Rasmus, der så også kommer til at hedde Rasmus
Rasmussen Knudsen.
I 1682 er det altså sønnen Peder Rasmussen der har overtaget gården.
1684 16. december: "Hans Rasmussen Knudsen som har været soldat, overtager sin fader Rasmus Knudsens
gård som er ved magt. Skylder 13 Vi td. Fæste 32 sk.
Det er sært, at Hans Rasmussen Knudsen ikke overtager gården efter Peder Rasmussen.
Der er en del forvirring i oplysningerne på denne tid, for i 1685 sidder Peder Rasmussen Knudsen på gården og
betegnes som temmelig ved magt.
Derefter meldes i 1688/89 at Hans Rasmussen Knudsen har gården, og endelig:
Ved et syn 1692 er tilstanden på nr. 30 følgende:
Hans Rasmussen Knudsen
navn:
hartkorn
6-2-0-0
noget arm lig
tilstand:
antal fag i:
11
stuehus
vestre længe
6
7
søndre længe
bæster
5
køer
3
2
ungkvæg
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 6-2-0-0, 11 fag adelhus, 7 fag lade, et herberg på 5 fag
og et fæhus på 5 fag. Alle huse er brøstfældige. 8 plovbæster, 4 køer, 3 stk ungkvæg, 10 far og 6 ungsvin. Hans
Rasmussen Knudsen er temmelig ved magt. Her er dog lidt fremgang.
I 1704-19 er brugeren stadig Hans Rasmussen. Han får i 1719 tillagt Vi af nr. 28 og far nyt nr. 22.
I 1721 havde gården et hartkorn på 8-2-1-2/2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som
god.
Bygningerne bestod nu af 26 fag, besætningen af 10 heste, 4 køer og 8 far. Udsæden var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6
td. byg, 4 td. havre og 1 Vi td. ærter.
I 1721 er fæsteren stadig Hans Rasmussen, men i 1726 nævnes Hans Hansen Knudsen som fæster og det er anta
gelig en søn. Gift med Anna Laursdatter *1703. Han blev imidlertid ret hurtigt blev fradømt fæstet og afløst i
1732 af Morten Mortensen Bolt *1691. Da gården er i slet stand, bliver Morten Bolt fri for indkvartering af en
ryttersoldat og for at levere halmfourage resten af året fra 28. febr. 1732, og han slipper for indfæstning.
Morten Bolt var gift 1715nn med Karen Jørgensdatter.
De fik 3 piger:
Maren 1716, gift i 1736 med Rasmus Andersen Stær *1696 på 12a.
Gjertrud 171809nn, gift 17400228 med Peder Adriansen *1696 på 24a, og
Karen 1722, gift 174706nn med Adrian Pedersen *1722.
Morten Mortensen Bolt døde 17610110 b. Karen Jørgensdatter var død 17571127 b.
Fæster ved auktionsudbuddet i 1751 og i 1766 var svigersønnen Adrian Pedersen *172202nn, som var søn af
gmd. Peder Adriansen *1696. Adrian Pedersen var gift 174706nn med Karen Mortensdatter * 1722. Han nåede
ikke at blive selvejer, idet denne gård var en af de 5, som Skelbypræsten Niels Amager købte ved auktionen i
1766.
De fik i 1747 sønnen Peder Adriansen, der blev gårdmand i Skelby,
i 1749-51 Morten Adriansen, der blev gårdmand på nr 17a,
i 1753 Jørgen Adriansen, der blev gårdmand i Skelby,
og 17571229 d. får de sønnen Hans, som også lever i Skelby.
Karen Mortensdatter døde 17680309 b., hvorefter Adrian 17680915 giftede sig med Maren Jensdatter *1741,
med hvem han fik sønnen Ole Adriansen *17690903 d., der blev matros, og datteren Margrethe *17720216 d.
Adrian Pedersen døde 17760721 b. Næste fæster er Hans Jeppesen Villumsen *1743, gift med Adrian Pedersens
enke, Maren Jensdatter *1741. Det er hans første, og hendes andet ægteskab. De får sammen sønnerne:
Adrian Hansen, 17780920 d. og Jens Hansen *177909nn, og en datter Ane i 1784.
Hans Jeppesen og sønnerne bruger tilsyneladende både tilnavnet Villumsen og Adrian.
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Skelbypræstens efterfølgere som gårdejere, Ivar Bruun og Moderen ved Jens Bruun skødede 17820606 gården
til Hans Jeppesen Adrian *1743 uden andel i husene og uden afgift til Gedsørgaard.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: 16 fag stuehus, halvt med og halvt uden loft og en udbygt til
nord på 4 fag med loft, østre længe har 3 fag med loft og 2 uden, søndre længe har 12 fag og vestre længe har 10
fag. endvidere er der nok et hus norden i gården på 3 fag med loft og 2 uden.
Gården havde det gi. gårdnr. 22, oprindelig nr. 30. Gården lå midt i byen syd for gadevejen, dvs. på sydsiden af
Gammelgade, overfor Timandsvej. Ved udskiftningen kom hovedlodden til at ligge ved Krogedevejs tredje sving
med f.x. Krogedevej nr. 5. Arealet var ved udskiftningen inclusive Saltmadelod og Wængelod på 47 td. land og
12270 kv.alen. Med ret til 4 hoveders græsning på matr. nr. 96.
Ved ft. 1801 er sønnen af Maren Jensdatters 1. ægteskab Ole Adriansen *17690903 og Jens Hansen *177909nn
af andet i sølimiten, som er et lokalt kystværn under Napoleonskrigene.
Hans Jeppesen Adrian gav skøde til sin søn Jens Hansen 18080303.
Hans Jeppesen Adrian ti8210522, og Maren Jensdatter ti8260927.
Jens Hansen Adrian ~ Karen Hansdatter *1777. Hun ti8291213.
13.12. 1829 anmeldt død Karen Hansdatter gift med gmd. Jens Hansen nr. 22, og med børnene: Hans 18190101,
Maren * 18020725, Grethe * 18080904 og Anne * 1811 ugifte.
Ved ft. 1834 var Jens Hansen Adrian enkemand med børnene:
Maren Jensdatter * 1802,
Grethe Jensdatter * 1808, som blev gift med Rasmus Hansen Østen * 1817.
Ane Jensdatter *1811, som blev gift med Hans Jacob Hansen * 18170315, og
Hans Jensen *18190101.
Jens Hansen Adrian gav 18331219 skøde til Peder Rasmussen Suder, 35a på den lille græslod, matr. nr. 23b.
Jens Hansen Adrian gav skøde 18390110 til Hendrik Nielsen på den større græslod, matr. nr. 23c til forening
med huset gi. nr. 34, nyt matr. nr. 57.
Jens Hansen Adrian gav 18390110 skøde til Jens Olsen Skipper på gårdsplads nr. 22 = 23f.
Jens Hansen Adrian gav 18390110 skøde på hovedparcellen 23a til sønnen Hans Jensen.
Hans Jensen Adrian ~ 18390101 Trine Hansdatter *1813, datter aflods Hans Nielsen, og de far børnene:
Karen * 18390204, Maren * 18440414, Ane Marie * 18460806, Hans * 18500319.
Ved ft. 1845 er Jens Hansen Adrian aftægtsmand på gården, men han dør 18460626.
Hans Jensen Adrian gav 18460402 skøde til Hans Larsen på 23d.
Hans Jensen Adrian gav 18510703 skøde til Peder Nielsen Krøl på matr. nr. 105 ogandelinr. 192 og 121-170.
Hans Jensen Adrian gav 18510703 skøde på gården 23a til Christian Jensen.
Hans Jensen Adrian gav 18530721 skøde til Niels Pedersen Boldt på 23e.
Hermed havde Hans Jensen Adrian slagtet slægtsgården. Senere blev han indblandet i kriminalitet. Da han ytrede
ønske om, at emigrere til USA, var kommunen mere end villig til at betale billetten. Sognefogeden Lars Rasmus
sen fulgte ham endog til Hamborg for at få ham ordentlig afskibet.
Hans kone Trine Hansdatter som han var viet til 18390101 døde 18530301. De havde børnene:
Karen Hansdatter, 18390204
Maren Hansdatter, 18440414
Ane Marie Hansdatter, 18460806
Hans Hansen Adrian, 18500319.
Christian Jensen gav skøde på 23g til Rasmus Nielsen 18550426.
Christian Jensen gav 18560124 skøde på gården 23a til Jørgen Rasmussen Krøl *1824.
Enken efter Jørgen Rasmussen, Maren Olsdatter Rysse *18270515 fik adkomst 18920701.
Hun skødede til Lars Christian Mortensen 18920701, og
Lars Christian Mortensen skødede til Hans Peter Jørgensen Rase 18970205.

023b
Jens Hansen Adrian gav skøde til Peder Rasmussen Suder, 35a på den lille græslod, matr. nr. 23b 183*31219.
Peder Rasmussen Suder gav skøde 18660629 til Rasmus Pedersen Suder. Se også 35a.
Auktionsskøde 18870415 til E. Tesdorpf.
023c
Jens Hansen Adrian gav skøde 18390110 til Hendrik Nielsen på den større græslod, matr. nr. 23c til forening
med huset gi. nr. 34, nyt matr. nr. 57. Hendrik Nielsen var gift med Maren Hansdatter.
Skifteextrakt efter Henrik Nielsen med udlæg i ejendom og særligt gods 18520513.
Skifteattest som adkomst 18540713 til hans enke Maren Hansdatter *1811. Idet hus nr. 34 far nyt matr. nr. 57
forenes det med græslodden matr. nr. 23c, der var parcel 2 af parcel 1 af gård nr. 22.
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Ved vielse 18520526 til enken, adkomst 18540713 til skomagersvend Andreas Larsen *1820 fra Thoreby.
Andreas Larsen i matr. nr. 57 er på stormflodslisten over mindre trængende.
Skøde 18750521 fra Andreas Larsen til "svigersønnen" Hans Peder Pedersen *1847 gift med Bodil Hendriksdat
ter *18490415.
I 1876 Hans Peder Pedersen, bødker, som 19000706 skødede 23c, 3 ld og 118 til Ludvig Jensen.
Ludvig Jensen skødede 19230621 til Marius Rasmussen, som fik en tvangsauktion 19310805.
Fogeden skødede 19321108 til rentier Ludvig Jensen og denne skødede samme dag til Osvald Petersen.
023d Bakkegaard. Krogedevej 5.
Hans Jensen Adrian gav 18460402 skøde til Hans Larsen på 23d. Bakkegaard.
Skøde fra Hans Larsen 18750903 til Lars Olsen.
Skøde fra Lars Olsen til Andreas Bidstrup 18810909.
Skøde fra Andreas Bidstrup til Henrik Larsen 18880706.
Skøde fra Henrik Larsen til C. H. Mathiesen 18951220.
Skøde fra C. H. Mathiesen til Hans Laurits Mathiesen 19030626.

023e
Hans Jensen Adrian gav 18530721 skøde til Niels Pedersen Boldt på 23e. Huset brændte d. 7 april 1854. Det
nye, som straks blev opført, taxeres således i Brandtaxations-protokollen:
6. 10. 1854: Parcellist Niels Pedersen Bolts fra Gedesby By udflyttede, og fra nyt af opbyggede hus, der er opført
på samme sted og i stedet for det under 7. April dette år afbrændte hus under Hovednr. 44 Bi nr. 120
(som) var assureret for 430 Rd.
Befandtes det nye sted nu således:
12 fag hus, 10 alen bredt, opført af ege-under- og fyr-oventømmer, tildels murede vægge med
brændte sten og stråtag, loft over 8 fag, og brætgulv i 2 fag med en skorsten, køkken, og i resten
imod øster til lo og lade. Taxeredes til ialt 540 Rd.
Niels Pedersen Boldt havde haft matr. nr. 49a; det købte Hans Jensen Adrian samtidig.
Mageskifteskøde fra Niels Pedersen Boldt til Claus Andreasen 18580114. Da Niels Pedersen Boldt’s kone, Ca
trine Hansdatter døde 18730911 boede de i Gedesby Fattighus. Catrine styrtede på hovedet i Rasmus Andersens
brønd på matr. nr. 49 og knuste hjerneskallen på en sten, fordi der kun var lidt vand i brønden.
Skøde fra Claus Andreasen til Bodil Larsdatter 18590521.
Vielsesattest som adkomst for Hans Pedersen 18610816.
Skøde fra Hans Pedersen Suder til Peder Larsen 18671220.
Skøde fra Peder Larsen til Peder Pedersen Madsen 18700701.
Skifteattest som adkomst for Thorvald Petersen 19060615.
023f
Jens Hansen Adrian gav 18390110 skøde til Jørgen Olsen Skipper, matr. nr. 4c på gårdsplads nr. 22 = 23f.
Jørgen Olsen Skipper gav skøde mod undertægt til sønnen Peder Jørgensen 18461203.
Adkomst for Peder Jørgensens enke Maren Nielsdatter 18770824.
Skøde fra Maren Nielsdatter til Jens Frederiksen 18780802.
Tilladelse til uskiftet bo for enken Trine født Petersen 18950705.

023g Ryssesminde. Krogedevej 5a.
Hans Jensen Adrian gav 18510703 skøde til Christian Jensen på 23a.
Christian Jensen gav skøde på 23g til Rasmus Nielsen 18550426. Ryssesminde. Rasmus Nielsen var gift
18461216 med Anna Margrethe Hansdatter Rysse *1821.
Rasmus Nielsen Rysse gav 18760331 skøde til Jens Jensen på 23h.
Rasmus Nielsen Rysse gav 18870624 skøde til Hans Andersen på 23g.
Hans Andersen gav 18951115 skøde til H. B. Lindemann på 23g.
H. B. Lindemann gav 18971228 skøde til Hans Jørgen Nielsen på23g.
023h
Krogedevej 7.
Rasmus Nielsen Rysse gav 18760331 skøde til tømrer Jens Jensen på 23h.

023i Rasmus Nielsen Rysse gav 18881130 skøde til tømrer Jens Jensen på 23i.

023L

Krogedevej 11.
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024a Gård nr. 29 > 21 > 24a.
1626 -58 Hans Lauridtsen. 1660 Hans Lauridtsen. Herefter kommer sønnen Hans Hansen Lauridtsen til, men det
vides ikke hvornår.
Jordebog april 1671: ”Ved magt; Hans Hansen Lauridtsen”.
1679: Hans Hansen hk: 13 td 2 skp; arm, 5 hans bester, 2 kvier og 2 kalve hører Hendes Majestæt til.
Ved opmålingen afjorden i 1682-83 lyder det om nr. 20: Bodis el. Bou's afbrudte og øde jord, at den er delt
mellem gd. nr. 19> 15>5a og 29>21>24a. Hartkornet i 1679 tyder på at den halve nr. 20 allerede da var tillagt
denne gård nr. 24.
Også i 1682 Hans Hansen Lauridtsen.
1688/89 Hans Hansen Larsen. Det er stadig den samme, men man skrev Lauridtsen, Laursen og Larsen i flæng.
28. juni 1685 Anders Jeppesen det hus i Gedesby som Peder Brand fradøde. Nogenledes ved magt. Skylder 2
rmk. Fæste 16 sk.
1688 d. 12. marts. Anders Jeppesen, husmand antager den halve øde jord (nr. 20) som Jeppe Hansen Rydse nr.
19 har den anden halvdel i brug af, og Hans Laursen tilforn har haft i brug. Den hele jord skylder efter nye matri
kel 5 td. Frihed til 1. maj 1689. I fæste han intet giver. Nu har Hans Laursen kun nr. 29 og Anders Jeppesen har
altså etableret sig med hus og halv gård nr. 20, men glæden er kort, hvis der var nogen:
"1691 13. nov. Hans Hansen fød i Gedesby, som er Hans Hansen Larsens søn, fæster og antager den halve gårds
jord (nr. 20) med tilliggende 10 fag hus i Gb. som Anders Jeppesen for hannem afstod og oplod, hvorved han be
kommer 2 fæste (hus ogjord) for 10 rdl.
2 td byg og 10 skp rug er saad, Anders Jeppesen svarer skatten til jan. førstkommendes, siden svarer Hans Han
sen, og skal han holde huset vedlige og svare hoveri deraf ligesom Anders Jeppesen førhen svarede. Huset er ved
magt. Giver i fæste 1 rdl.
Ved synsforretningen i 1692 har Jeppe (Hansen) Rysse hele nr. 19 og 20, mens den yngste Hans Hansen dyrker
nr. 28, hvor der er 5 fag stuehus og ingen besætning, sammen med sin fader Hans Hansen Laursen på gård nr.
29.
Faderen dør i 1693 og 13. maj 1693 antog Hans Hansen Laursen sin afgangne faders gård i Gb. nr 29 tillige med
en */2 jord af nr 20, som hans fader med Jeppe Rydse havde i brug. Bygningen derpå består af 4 længer, hvoraf
avlshuset med den ene lade er meget brøstfældig; de andre 2 ved magt. 4 sletdaler.
Avlhus = Adelhus = Stuehus.
5. april 1698 bortdømmes Hans Hansen Larsen, og Hans Pedersen Brand *1672 i Gedesby bliver tilsat til at an
tage gården og annammer derved:
2 brune heste for
18 mk.
1 ko
8 ”
2 far
2 ”
2 grise
1 ”
1 sortblisset hoppe
2mk.
5 læs hø
4 traver ærtehalm
plov, vogn og harver med redskab
1 tromle
I gi- gryde
1 slagbænk
1 bord i stuen
2 gi. bænke
2 stk. panel
1 bord i køkkenet
1 fyrreskab
1 ølkar.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-3-1-2, 15 fag adelhus, 8 fag lade og 14 fag foderhus;
nogen brøstfældighed. 8 plovbæster, 4 køer, 2 stk ungkvæg, 8 far og 7 grise. Hans Pedersen Brand er nogenledes
ved magt. Han har desuden halvdelen af nr. 20.
1704-19 Hans Pedersen Brand. Han far i 1719 tillagt ’/2 af nr. 20 og far nyt nr. 21. Det tog ofte tid at få rettet pro
tokollerne.
Det kan være denne Hans Pedersen som blev begravet 17170326, men skiftet er først færdigt 2 år senere.
1719 d. 31. juli skifte efter Hans Pedersen Brand. Enken Anne Pedersdatter. Hendes fader Peder Hansen Brand.
Børn: Hans Hansen *1715 og Per Hansen *171705nn. Afdødes broder Jeppe Brandt bor i Vejrløse.
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Derefter giftede enken, Anna Pedersdatter sig i 1719 med Peder Adriansen *1696, som var søn af Adrian Oluf
sen, Bøtø, der menes at være efterkommer efter en af de første fæstere på Bøtø, Adrian Hansen, der er nævnt i
1552 iflg. Sven Adrian: Slægten Adrian gennem 300 år, udg. 1923 i Nakskov.
Fæster i 1721 var iflg. Krigsjordebogen, Hans Pedersen Brand, men det er sjusk med ajourføringen og skulle
have været Peder Adriansen. 1 1721 havde gården et hartkorn på 7-7-1 -2'/2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomi
ske situation betegnes som god. Bygningerne bestod af 40 fag, besætningen af 10 heste, 4 køer og 12 får. Udsæ
den var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6 td. byg, 4 td. havre og 1 td. ærter.
Anna Pedersdatter døde 17400206.
1740 d. 19. juli skifte efter Anna Pedersdatter mellem enkemanden Peder Adriansen gd. nr. 21 og hendes børn
med Hans Pedersen Brant: Hans Hansen, bomand; Peder Hansen, bomand. Fællesbarn er Adrian Pedersen
*172202nn.
Herefter giftede Peder Adriansen sig 17400228 med Gjertrud Mortensdatter * 171809nn og fik 4 børn.
Peder Adriansen døde 17490505 b.
1749 d. 17. juni skifte efter Peder Ariansen gd. nr. 21 mellem enken Gertrud Mortensdatter med lavværge, hen
des fader Morten Mortensen Bolt matr. nr. 23a, bomand i Gb. og 5 børn: Adrian Pedersen, bomand i Gb., Hans
Pedersen *1744, Morten Pedersen *174607nn, Ane Pedersdatter *1741 og Margrethe Pedersdatter 2 uger.
Enken, Gjertrud Mortensdatter giftede sig 1749 med Hans Jørgensen Stiver *l72503nn. Endnu ved auktionen i
1766 var Hans Jørgensen Stiver fæster. Gården var en af de 5 som blev købt af Skelbypræsten, så først i 1782
blev gården selveje. Hans Jørgensen Stiver var søn af Jørgen Povelsen Stiver.
Niels Amagers efterfølgere: Ivar Bruun og Moderen ved Jens Bruun gav skøde til Hans Stiver uden andel i hu
sene og uden afgift til Gedsørgaard 17820530.
Ved ft. 1787 var Hans Jørgensen Stiver *1725 ~ Giertrud Mortensdatter *171809nn.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: 18 fag stuehus, halvt med og halvt uden loft og en udbygt til
nord på 5 fag med loft, østre, søndre og vestre længe på hhv. 10, 15 og 10 fag.
Hans Stiver gav skøde til Rasmus Pedersen Alling *17700416 d. fra 14a, tinglæst 17950806.
Hans Stiver døde 17950721 b., og Gjertrud Mortensdatter døde 17980506.
Gården havde det gi. gårdnr. 21, oprindelig nr. 29, og den lå i det lave område for enden af Timandsvej, men må
være flyttet straks efter udskiftningen i 1804, da den ikke er tegnet på kortkopien fra 1807. Hovedlodden er hjør
net mellem Krogedevej og Salimorvej (Saltmadevej), og gårdens navn er Allingsgave. Arealet er ved udskiftnin
gen 53 Td. land og 5390 kv.alen. Der er to tilgrænsende lodder i Saltmadeengen. Ret til 4 hoveders græsning på
matr. nr. 96.
Rasmus Pedersen Alling ~ Gjertrud Jørgensdatter *1777 fra Skelby.
Ved ft. 1801 har de børnene Karen og Ane på hhv. 2 og 1 år, men de må være døde som små, og 18021212 får
de sønnen Hans Rasmussen, siden får de tvillingerne Maren og Karen *18120524.
Maren ~ 18350222 Peder Jørgensen Rase *18101118, som bestyrer Moderens gård i Gedesskov, og ved ft. 1845
sidder de som gårdfolk, men tilsyneladende uden børn.
Rasmus Pedersen Alling skøder 18320315 til sønnen Hans Rasmussen Alling, som 18340214 blev gift med Ka
ren Rasmusdatter *1817. Forældrene bor på aftægt. Karen Rasmusdatter er født 18170929 af gmd. Rasmus Si
monsen *1784 og Cathrine Marie Larsdatter *1793 på 4a, men ved vielsen er hendes alder opgivet til 21 år,
skønt hun altså er ca. 17 år.
De får sønnerne:
Rasmus 18350715, som døde 18580210 og
Peder 18371228, som døde 18480831.
Rasmus Pedersen Alling ti8471213. Hans kone Gjertrud Jørgensdatter er som 83-årig på aftægt endnu ved ft.
1860.
Hans Rasmussen Alling gav 18340109 skøde til Hendrik Nielsen på pare. nr. 2. Den fik matr. nr. 46.
Hans Rasmussen Alling gav skøde til Rasmus Olsen Stiver på gårdspladsen 18360818. Den fik matr. nr. 50.
Hans Rasmussen Alling 118420416, hvorefter enken Karen Rasmusdatter fører gården videre.
11.5.1842 registrering efter gmd. Hans Rasmussen Alling. Enke Karen Rasmusdatter. Børn: Rasmus Hansen og
Peder Hansen. Bedstefaderen Rasmus Pedersen afslog at være værge p.gr.a. alder og svagelighed.
Ved skifteattest fik hun adkomst 18511127.
Karen Alling afhænder matr. nr. 108a og b Til hhv. Niels Pedersen og Rasmus Nielsen.
Karen Rasmusdatter Alling døde i 1893.
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18930421 fik Johannes Theodor Tønnesen Lolle ved testamente adkomst til gården. Han var oldebarn af Karen
Rasmusdatter, nemlig på flg. måde:
Anders Lolle, Skelby fik en søn:
Rasmus Pedersen Alling, 24a fik en datter:
Jørgen Andersen Lolle *1794 ~
Karen Rasmusdatter *1812, de fik en datter:
Ane Jørgensdatter Lolle *18220224 ~
Tønnes Nielsen *1816, Højet, de fik en søn:
Jørgen Tønnesen Lolle *18441120 ~
Maren Hansen *1844, de fik sønnen:
Johannes Theodor Tønnesen Lolle *18741003
Laura Gerhardine Larsen *18760122 i Øverup.
Gården blev senere overtaget af deres søn Anton Tønnesen Lolle, og derefter af dennes søn Johannes Tønnesen
Lolle.
025a Gård nr. 9 > 7 > 25a.
1610-26 Søffren Rasmussen har allerede fra 1610 en ’/2 øde gårds jord desuden. Han dør i 1626, men hans quinde har gården frem til 1629. I 1633 har Rasmus Jeppesen Hollænder fæstet antagelig det hele.
Rasmus Hollænder fæstede 1653, ’/z øde gårds jord, som i mange år har ligget til hans gård. Gav til stedsmål
pendinge 3 rdl.
I begyndelsen af 1650erne har Rasmus Jeppesen Hollænder, eller rettere han søn, forset sig på en eller anden
måde, som i bedste fald skal findes blandt lenets referater af visse tingsvidner fra tiden forud, da denne tids ting
bøger fra Gedser Birk ikke eksisterer. Her følger hvad der er fundet i lensregnskaberne:
Peder Jespersen (gård nr. 12) i Gedesby afsonede 1655 sin forseelse, fordi han hulde og dulde Rasmus
Hollænders søn, som var rømt af sit fængsel på slottet, efter at han var dømt til bål og brand; skal give af
yderste formue pendinge 1 rdl.

1656: Rasmus Hollænder og hans hustru i Gedesby, som havde indbragt (til) deres søn i sit fængsel, som
blev redtet, nogedt Trol Dombs Tøij. Er af Velb. Hr Landsdommer__ ?, at de som medvidere i samme
sag, derfor bør, at have forbrudt begge deres boeslod; Hvorfor deres bo og formue er udaf 4 mænd vurde
ret og udi Pendinge taxeret, og beløber sig deres boeslod, som kgl. Majestæt tilkommer, efter registrerin
gens indhold:
61 Sletdaler 3 Mark 4 sk. er = Pendinge 41 Rigsdaler 20 sk.
Denne bo- og formueregistrering er gengivet i kapitlet Domme. Af denne fremgår, at sønnen virkelig blev hen
rettet, men ikke hvad han blev dømt for.
1656: Rasmus Jeppesen Hollænder i Gb. som (fik) kgl. benådningsbrev, at måtte nyde sin fred igen og
blive udi landet, har fæstet sin egen gård igen, som han måtte drage fra tilforn og var borte af landet i
nogle dage. Gav deraf til fæstning såvel som af en øde jord og en trediepart af hofjorden, eftersom al hans
og hans quindes boeslod kgl. Majestæt blev tildømt. Gav i stedsmål 2 rigsdaler.

Skal man gisne om et handlingsforløb ud fra disse oplysninger, må det blive noget i retning af følgende:
Rasmus Hollænders søn har fors ét sig meget alvorligt. Når han er dømt til bål og brand, kunne det være for
noget med heksekunster.
Det lykkes ham at flygte fra Nykøbing slot, måske ved hjælp afforældrenes ” troldomskunster", og Peder Jes
persen på gård nr. 12 skjuler ham. Han bliver alligevel fundet, og Peder Jespersen må bøde for sin venlighed.
Forældrene, der formodentlig har smuglet et eller andet ind i fængslet, må aflevere til Kongen, alt hvad de ejer
og har af indbo og anden formue, og desuden forvises fra Landet dvs. fra Falster.
Efter nogle dage benådes de, forsåvidt som at de får lov, at starte forfra med at fæste deres gamle gård for 2
rigsdaler, men uden at få det konfiskerede tilbage.
Rasmus Jeppesens søn, som vi ikke får navnet på blev redtet dvs. rett et dvs. henrettet af skarpretteren, og en
gårdmand i Skelby (Gedtsør Birketing lå her!) får betaling for sin hokke (bunke el stak), der blev brændt. Mulig
heden er så enten, at han blev halshugget og derefter brændt, eller at skarpretteren bare skulle sørge for at
brænde ham levende, som man gjorde med hekse.

I forannævnte registrering registreres besætning, udsæden og det mest værdifulde indbo, som vist i følgende ud
drag:
En gul gilding, (vallak) vurderet for
8 daler
5 daler
1 sort gilding, for
4 daler
En hvid gilding
4 daler
En grå hoppe
4 daler
En brun fole, for
2 daler
En hvid hest for
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2 daler
En rød horsQoring (født i fjor)
35 daler
Syv køer, sat efter hoved 5 daler, er tilsammen
3 daler
To kalve for
10 daler
Ti far og ti lam, vurderet for
9 daler
Ni gamle svin for
3 daler
Tyve unge gæs
7/2 mark
Seks gamle gæs
16 daler
En jemkakkelovn
5 mark
1 kiste, sat for
4 mark
En anden kiste for
2 daler
En kiste for
4 mark
2 skrin, sat for
3 daler
2 ski___ ?, sat for
10 slettedaler
2 daglige senge, sat begge for
en daler
6 pund lin (hørgarn), sat for
5 daler
En gammel bryggekedel, sat for
6 mark
2 gamle gryder for
1 daler
2 gamle kedler, sat for
6
daler
2 dyner, sat for
4 daler
2 gamle vogne
2!/2 mark
2 gamle slæder
2 daler
2 ølkar
Her foruden befandtes det korn, som er sået udi byens kornmark dette år,
som er udi hver mark ti tønder kom, er tilsammen fem pund kom (kornpund!)
De 4 vurderingsmænd har taxeret hver skæppe sæd for en halv rigsdaler.
Beløber sig for samme forberørte kom udi penge halvfemsindstyve slettedaler.
I 1660 og fremefter er brugeren af 1V2 gård stadig Rasmus Jeppesen Hollænder.
Jordebog april 1671: ”Forarmet, forstrakt i 1670 med byg, ko, hest; Rasmus Jeppesen Hollænder”.
1679: Rasmus Hollænder hk: 13 td V2 fdk; gården er arm, har kun 2 bester, og 1 ko hører Hendes Majestæt til.
1680-81 Rasmus Hollænder er død i armod, øde og fri for landgilde.
1682- 83: Rasmus Jeppesen Hollænders øde gård å 13 td lfdk fæstes til Rasmus Hansen med fritagelse for land
gilde til 1. maj 1683.
1683- 84: Rasmus Hansen fæster for 1 rdl 2 mk. den gård som Rasmus Jeppesen Hollænder for to år siden fra
døde og øde forlod. Gården heel brøstfældig; skylder 13 td 2 skp.; Frihed til 1. maj 1785.
Rasmus Hollænder låner 1 td 3 skp såsæd i 1684.
1688/89 Rasmus Hansen Hollænder.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 6-3-0-1, 16 fag adelhus, 9 fag lade og 4 fag foderhus.
Taget skal repareres. 8 bæster, 3 køer, 2 stk ungkvæg, 8 far og 6 svin. Rasmus Hansen Hollænder er temmelig
ved magt.
Frem til 1718 nævnes Rasmus Hansen Hollænder som bruger. Nyt nr. 7 i 1718.
Gården lå på vestre side af den lille vej Ved Kæret, nemlig på nr. l's grund. I 1721 havde gården et hartkorn på
6-3-0-1 + 1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 27 fag, besætningen af 8 heste, 2 køer og 6 far. Udsæden var 4 td. rug, 2 td. hvede, 4 td.
byg, 2 td. havre og 1 !4 td. ærter.
Fæsteren i 1721 var Rasmus Hansen Hollænder, viet 1714 til Anne Pofvelsdatter, men han døde og blev begravet
17210319, og efterfulgtes af Jeppe Jensen iflg. Krigsjordebogen, men det er en fejlskrivning for Jeppe Hansen (i
1726 og i 1733 kaldes han Jeppe Hansen), således at det er den Jeppe Hansen Rydtse *1695, som i dec. 1720 fik
døbte en søn, Hans. Hans kone, Maren Pedersdatter Bonde, var født i 1685. De fik børnene: Hans Jeppesen Rys
se *172012nn og Karen Jeppesdatter *172207nn. I 1750 er bygningerne på 36 fag.
Jeppe var fæster indtil 1750, hvor hans svigersøn Jørgen Hansen Rysse *1713 overtog. Han blev i 1751 gift med
Karen Jeppesdatter *172207nn. Parret fik børnene:
Hans Jørgensen * 1754
Peder Jørgensen *1756
Niels Jørgensen 17590408 d.,
Jørgen Jørgensen 17590408 d. og Maren Katrine Jørgensdatter 17640603 d.
Grev Hoick gav skøde til Jørgen Hansen Rysse 17710214.
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Jørgen Hansen Rysse døde 17750319 b.
28.3.1775 skifte efter Jørgen Rysse gd. nr. 7 mellem enken Karen Jeppesdatter og deres børn: Hans Jørgensen
21, Peder Jørgensen 19, Niels Jørgensen 16, Maren Catrine Jørgensdatter gift med hmd. Ole Larsen, Gedesby.
Tilsynsværge er Niels Larsen Hare som er gift med afdødes søster, Catrine Hansdatter.
Ved brandtaxationen i 1788 er det Hans Jørgensen Rysse, der står som ejer. Gården består da af: Stuehus på 16
fag, halvt med loft og halvt uden, østre længe har 3 fag med loft og 8 uden og nordre længe er på 9 fag.
Enke og arvinger fik først 18040621 tinglyst skøde til Hans Jørgensen Rysse *1753, som er ældste søn, født i
1754. Hans Jørgensen Rysse blev 17770504 gift med pigen Maren Pedersdatter *1739. De fik tilsyneladende kun
et barn, datteren Karen Hansdatter *17780517 d.
Maren Pedersdatter døde 17990327 b.
24.4.1799 skifte efter Maren Pedersdatter mellem enkemanden gmd. Hans Jørgensen Rysse gd. nr. 7 og datteren
Karen Hansdatter 21.
Hans Jørgensen Rysse -18020530 Karen Mortensdatter *17790303 d., datter af Morten Adriansen Bolt. De fik
også kun én datter:
Maren Hansdatter *18030330.
Gården lå mellem gadekæret og Timandsvej på vestre side af smøgen Ved Kæret.
Hovedlodden lå mellem Birkemosevej og Salimorvej tæt efter Strandvejens start mod Gedser, kort efter Motel
let.
I arealet på 58 td. land og 5950 kv.alen ved udskiftningen var tillige en Saltmadelod og en Wængelod. Endvidere
var der ret til at græsse 4 høveder på fællesgræsningen, matr. nr. 96. Der var 36 fag bygninger.
Hans Jørgensen Rysse gav skøde 18220207 til svigersønnen Jørgen Rasmussen Krøl *18000409 som kom fra
matr. nr. 5. Han tog navnet Jørgen Rasmussen Rysse -18211202 med Maren Hansdatter *18030330, hun er i
kirkebogen kaldt Margrethe.
De fik børnene:
Rasmus Jørgensen Rysse* 18291111 f 18400106, og
Hans Jørgensen Rysse *18341104.
Karen Jørgensdatter * 18410402.
Den ældre Hans Jørgensen Rysse ti8270107 på aftægt, og derefter var enken Karen Mortensdatter på aftægt til
hun døde 18481128.
Jørgen Rasmussen gav 18640205 skøde til sønnen Hans Jørgensen Rysse *1834, som var gift 18611025 med
Birthe Rasmusdatter *1838 fra Sdr. Taastrup.
De fik børnene:
Karen Johanne Hansen *18621221 og
Jørgen Hansen *18660912.
Hans Jørgensen gav 18780111 skøde på gårdspladsen 25d til Jens Mikkelsen *1835, som var gift med Karen
Hansdatter Adrian * 18390204.
Hans Jørgensen gav skøde til etatsr. Tesdorpf på 25b og c, 18781004.
Hans Jørgensen gav skøde til etatsr. Tesdorpf på 25e, 18810107. Det er græslodder ved Salmorevej.
Karen Hansdatter skødede, som befuldmægtiget for Jens Mikkelsen 25d til husejer Peder Tønnesen 18881012.
Peder Tønnesen skødede til Chr. Hemmingsen 18991103.

025b

Hans Jørgensen gav skøde til etatsr. Tesdorpf på 25b, 18781004.

025c

Hans Jørgensen gav skøde til etatsr. Tesdorpf på 25c, 18781004.

025d
Ved Kæreti.
Hans Jørgensen Rysse gav 18780111 skøde på gårdspladsen 25d, der sikkert var tom, til Jens Mikkelsen *1835,
som var gift med Karen Hansdatter Adrian *18390204. De havde boet på matr. nr. 70, se denne.
Karen Hansdatter skødede, som befuldmægtiget for Jens Mikkelsen 25d til husejer Peder Tønnesen 18881012.
Peder Tønnesen skødede til Chr. Hemmingsen 18991103.
Tømrer Laurits Rasmussen, Kraghave solgte 19230628 matr. nr. 25d til Niels Peter Petersen Stoffer, tidl. 45a.
025e
Hans Jørgensen gav 18810107 skøde til etatsr. Tesdorpf på 25e, der er en Saltmadelod.
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Vedrørende Niels Koch 26a.
jb. 1626-40 gd. nr. 8 Niels Kock, foged.
1636-55 har Niels Koch tillige nr. 37 > 28 > 15a.
jb. 1641-59, gd. nr. 8 Niels Kock.
oldensvin 1667-68 Niels Koch.
1670-71 nr. 8 ved magt og er sognefoged Niels Koch, nr. 1 uden bygn. Niels Koch af Jeppe Madsens jord, Niels
Koch og Jeppe Olsen af Jens Madsens øde jord nr. 24.
jb. 1670-71 gd. nr. 8 Niels Koch ved magt, nr. 1 Niels Koch af Jeppe Madsens, nr. 1, Niels Koch og Jeppe Olsen
af Jens Madsens nr. 24.
1672- 73 afkortning for øde gårde, Niels Koch, en øde jord.
1673- 74 2 læs brænde pr. gård, birkefogeden 2 gårde.
1674 magasinskat Niels Koch af nr. 1 og 8 og en han deler med 2 andre.
1675 mandtal på contributioner Niels Koch af nr. 1 og 8 og en han deler med 2 andre.
1676-77 svin på olden Niels Koch.
1678 skovregister brænde til Niels Kochs 2 gårde.
1679 Niels Nielsen Koch, tingsfoged til Gietzør birketing.
1679 liste over udsæd m.m. Niels Koch 9 td 1 fdk, Niels Koch 9 td 1 fdk, er en øde jord han bruger til sin egen
gårds avl.
1682-83 en øde jord er antaget af Niels Koch.
1684 lån af såsæd 1 td 3 skp.
1682-84 tingsvidne, Niels Nielsen Koch i Gb., birkefoged til Giedsør birketing
8.okt. 1684 Jørgen Nielsen Koch antager sin faders gård, samt den øde jord som var Jeppe Madsens (nr. 1)
Niels Koch fra 1626 til 1684, det må være lo generationer. Et forslag kunne være at faderen var sognefoged, og
at sønnen avancerer til birkefoged.
026a
Gård nr. 1 > 6 > 26a.
Greorkgaard.
Fra 1626-40 hed fæsteren Madts Pedersen, og i 1641 fæstede Jeppe Madtzen gården efter sin afdøde fader. Jeppe
Madtsen havde gården frem til 1664, hvor den meldes øde og afbrudt af Svensken, hvilket vil sige, at bygnin
gerne ikke eksisterer mere. Efter Jeppe Madtsen blev den øde jord overtaget af Niels Nielsen Koch, gd. nr. 8.
Jordebog april 1671: ”Uden bygning, dog svares skat og landgilde af Niels Koch”.
1679: "Niels Koch hartkorn: 9 td. 1 fdk., er en øde gårds jord han bruger til sin egen gårds avl." Han far i 168182 frihed for landgilde.
Niels Koch låner i 1684 1 td. 3 skp. såsæd.
Sønnen Jørgen Nielsen Koch overtager fæstet af begge gårde efter Niels Nielsen Koch's død i 1684.
Skifte efter Jørgen Nielsen Kok's hustru Margrete Pedersdatter d. 11-7-1693.
Deres børn er: Niels Kok *1688, Peder Kok *1689 og Karne Jørgensdatter.
Jørgen Nielsen Koch gifter sig igen og får sønnen Jørgen Jørgensen Koch *1694-96. Konens navn kendes ikke.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-1-2-0, fæstet til nr. 8. Der er indrettet et gadehus på
gårds- tomten.
Jørgen Nielsen Koch døde, og blev begravet 16. marts 1715; hans anden hustru fortsatte fæstet, men ”18. jan.
1718 er Jørgen Jørgensen Koch, som siden faderens død har holdt gård med sin moder og imidlertid skikket sig
vel, så han kan gården forestå, til hvilken ende hans moder, som selv er svag og gammel, den til hannem har
afstået, og han samme er forundt. Gården består af 4 længer som er meget forfaldne. Hk. er for nr. 8: 5-7-2-2 og
for nr 1: 5-1-2-0. Han overtager besætning m.m., og svarer strax skatter og afgifter, og for at bringe bygningerne
i forsvarlig stand er han forundt fæsteafgift på 1 rdl 2 mk.”
Jørgen Nielsen Koch's enke døde og blev begravet 8. maj 1724.

Gård nr. 8 > 6 > 26a.
Fra 1610 er Niels Koch fæster. Fra 1626 skrives der altid Niels Koch, foged.
I jordebogen 1640 står han også som fæster af nr. 37, og det varer ved til 1656, hvor han er afløst af Hans Jeppe
sen Juell. Det kunne tænke, at han dør på denne tid og afløses af sin søn Niels Nielsen Koch, der så har jorden til
nr. 8, nr. 1 og det halve af nr. 24.
Jordebog april 1671: "Ved magt og er sognefoged; Niels Koch".
1674 og -79 er han kaldt tingsfoged til Gietzør Birketing. Han har altså først været sognefoged efter faderen,
men er afløst af Peder Jensen nu.
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Ved kop- og kvægskatten 1678 bemærker man at unge Niels Koch passer gård nr. 1 :
Unge Niels Kock, ugift
1 dreng, 1 pige
4 heste, 1 hoppe
4 køer, 2 kalve i 2. år
50 far og lam
6 svin
ialt: 2 rdl 5 mk. 12 sk.
Denne unge Niels Koch er antagelig en broder til nedennævnte Jørgen Nielsen Koch.
Niels Koch døde ca. 1684 som birkefoged, hvorefter sønnen Jørgen Nielsen Koch overtager fæstet af begge
gårde.
I 1684 den 8. okt. : Jørgen Nielsen Kok fæster sin fader Niels Kok’s gård i Gedesby, som er ved magt. I lige
måde antages den øde jord, som var Jeppe Madsens, altså nr. 1, og i mange år har ligget til Niels Koks gård uden
bygning. Skylden (beregnet af det samlede hartkorn) 18 td. '/z skp. Fæsteafgift 2 rdl. med frihed på den anden
jord til Philippi Jacobi 1687". (Philippi Jacobi dag er 1. maj)
Skifte efter Jørgen Nielsen Kok’s første hustru Margrete Pedersdatter d. 11-7-1693.
Deres børn er: Niels Kok *1688, Peder Kok *1689 og Karne Jørgensdatter. Med sin anden kone fik han sønnen
Jørgen Jørgensen Koch *1694-96. Konens navn kendes ikke.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, .deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-7-2-2, 14 fag adelhus, 11 fag lade, 9 fag foderhus 1
hus vest i gården på 8 fag. Kun lidt brøstfældighed. 10 bæster, 6 køer, 4 stk ungkvæg, 10 far og 10 ungsvin.
Jørgen Nielsen Koch er ved magt. Jørgen Nielsen Koch døde og blev begravet 16. marts 1715; hans anden hustru
fortsatte fæstet, men
"18. jan 1718 er Jørgen Jørgensen Koch, som siden faderens død har holdt gård med sin moder og imidlertid
skikket sig vel, så han kan gården forestå, til hvilken ende hans moder, som selv er svag og gammel, den til han
nem har afstået, og han samme er forundt. Gårdens 4 længer er meget forfaldne. Hk er for nr. 8: 5-7-2-2 og for
nr. 1: 5-1-2-0. Besætning annammet af moderen fylligt efter forordningen. Han svarer strax (skatter og afgifter)
og for at bringe bygningerne i forsvarlig stand er han forundt fæste på 1 rdl. 2 mk.
Jørgen Jørgensen Koch far i 1719 sin gård nr. 8 sammenlagt med nr. 1 under nyt nr. 6. Den lå hvor nu Gammel
gade 15 ligger, på hele arealet mellem Gammelgade og Bredebæk. I 1721 havde gården et hartkorn på 11-1-0-2
+ 1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som mådelig.
Bygningerne bestod af 39 fag, besætningen af 10 heste, 3 køer og 8 far. Udsæden var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6 td.
byg, 4 td. havre og 2 td. ærter.
Jørgen Jørgensen Koch *1694-96 ~171902nn Anna Hansdatter *1699, var fæster i 1721 og indtil 1750. (Han er i
1733 fejlagtigt kaldt Jørgen Jensen). De fik børnene:
Peder * 1721 og
Jørgen * 172410nn.
Anna Hansdatter døde i 1746, og der blev ved begravelsen prædiket over profeten Jeremias kap. 10 vers 19: Ve
mig for min Brøst! mit Saar er Svart; men jeg siger: Dette er kun min Lidelse, og jeg vil bære den.
Det er ikke almindeligt at få en sådan oplysning i kirkebogen, så der må have været en særlig årsag; måske et
pinefiddt dødsleje!
Jørgen Koch ægtede 174608nn Karen Pedersdatter *1699, men de fik ikke mange år sammen; hun døde
17540314 b. Hun var datter af Peder Hansen Bonde, gård nr. 7>5.
1754 d. 6. april skifte efter Karen Pedersdatter gd. nr. 6 mellem enkemanden Jørgen Jørgensen Kock og den sal.
kones arvinger, som er hendes hel- og halvsøskende eller deres børn siden hun ingen børn har:
Een fuld broder Hans Pedersen Bonde boende i præstens annexgård, een fuld broder Niels Pedersen Bonde som
har boet på gd. nr. 5, men er død fra 2 børn: Peder Nielsen 20 og Maren Nielsdatter 17. Een halvbroder Morten
Pedersen som er død fra sønnerne Lars Mortensen 28 og Peder Mortensen 26, gmd. En halvsøster Maren Peders
datter gift med Jeppe Hansen Rydse. En halvsøster Anna Pedersdatter som var gift med Peder Adriansen og
Hans Pedersen Brand er død fra 3 sønner: Hans Hansen gd. nr. 19, Peder Hansen på gd. nr. 28, Adrian Pedersen
gd. nr. 22.
De "fulde brødre” er naturligvis helbrødre.
I 1750 overtog Jørgen Hansen Koch* 1727 fæstet. Han var søn af husmand Hans Jørgensen Koch, der antagelig
er bror til Jørgen Jørgensen Koch. Fæsteprotokollen 17500930-17510921: "Jørgen Hansen, ungkarl haver fæstet
den gaard nr. 6 bestaaende af hartkorn ager og eng 7 td. 5 skp. 3 fjk. 2% album og skovskyld 3/7 album, alt som
Jørgen Jørgensen sidst beboede, og formedeis alderdom og svaghed godvillig afstod.
Bygningen er 51 fag, til hvis brøstfældigheds reparation, saavelsom og til besætningen, hand paa gaarden har
bekommet fuldkommen fornøjelse, betaler i fæste 20 rdl".
Jørgen Jørgensen Koch levede til 17730924.
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Jørgen Hansen * 1727 var stadig fæster ved auktionsudbuddet i 1766.
Grev Hoick gav skøde til Jørgen Hansen Koch 17710214.
Ved ft. 1787 var han gift med Ane Rasmusdatter *1737, begge i første ægteskab.
Ved brandtaxationen i 1788 bestod gården af: stuehus, hvoraf 6 fag var med loft og 12 uden, østre længe havde
10 fag, nordre længe havde 4 fag med loft og 6 uden, og vestre længe havde 6 fag med loft og 9 uden.
Jørgen Hansen levede til 18070328, men skødede 178811 13 til broderen Morten Hansen Tydsk's søn med Anna
Henrichsdatter * 1738, Hans Mortensen Tydsk * 17710428 d. Han tog tilnavnet Koch i stedet for Tydsk.
Deklaration fra Hans Mortensen Koch på at fornævnte skøde først træder i kraft ved Jørgen Hansen Koch og hu
strus død. Dateret 17880327, læst 17980913.
Hans Koch blev gift med Margrethe Mortensdatter * 1779.
De fik en datter: Anna Hansdatter 18030424 d., som senere blev gift med Peder Andersen Kock *1803 i Væg
gerløse. Han var født Kock.
Senere fik de Karen Hansdatter 18120601 d., som blev gift 18350313 med Lars Mikkelsen *1809, søn af Mikkel
Larsen, Marrebæk.
Ved ft. 1801 var de tidligere ejere inderste på gården.
Ved udskiftningen blev hovedlodden lagt syd for byen ved "Markeskellet"; det er uvist hvad der ligger i ordet,
men lodden udgør hjørnet mellem Strandvejen og Birkemosevej, så det kunne muligvis betyde skellet mellem de
dyrkede marker og det tidligere overdrev; men også skellet mellem Skelbys og Gedesbys græsninger er en mu
lighed. Der var en Wængelod med i de 59 td. land og 4910 kv.alen ved udskiftningen, samt ret til græsning for 2
2/3 høved på matr. nr. 96.
Hans Mortensen Koch gav skøde til husmændene Hans Jensen, Niels Jørgensen og Hendrik Mortensen Tydsk
”den min gård ved udskiftningen tilfaldne største englod nr. 3 (det er Wængelodden) + 1/3 fælles græsning (af
gårdens andel) af 26 bønder i Gedesby, præstebonden indbegreben, og som af landinspektør Grønvold er ansat til
5 skp. 1 4/11 alb. i hartkorn. Underskrevet 1. april 1805.”
Sandjorden udenfor Kobbelsøen blev ikke udskiftet før 1841, men lå under betegnelsen matr. nr. 96 som fælles
eje for gårdmændene, hvor de kunne græsse et antal ”høveder” i forhold til deres hartkorn.
Hendrik Mortensen Tydsk er hans broder.
Hans Mortensen Koch gav skøde til svigersønnen Peder Andersen Kock 18340925 på Parcel nr. 1, altså hoved
lodden, af hartkorn 7 td. 3 fjk. 1 alb., og samme dag tinglæstes det gamle skøde fra 18050401 på parcel nr. 2 =
matr. nr. 94 til Hans Jensen, Niels Jørgensen og Hendrik Mortensen.
Samme dag gav Hans Jensen og Niels Jørgensen skøde på deres andel af parcel nr. 2 til Peder Andersen Kock.
"Vi underskrevne parcelister Hans Jensen og Niels Jørgensen, begge af Gedesby skøder til ejeren af udflyttergår
den nr. 6, Peder Andersen, den andel i parcellen nr. 2 af bemeldte gård med hartkorn: 5 skp. 1 1/4 alb. + skov
skyld 1/7 alb., som vi (havde) i forening med hmd. Hendrik Mortensen af Gedesby efter skøde fra Hans Morten
sen Kok af 1. april 1805, eftersom vi af bemeldte Peder Andersen Kock have annammet for fornævnte andel i
berørte parcel, den købesum 200 Rbd. sedler.
Thi skal desårsag dette dokument hjemle oftnævnte Peder Andersen Kock den ejendomsret til forberørte købte i
forening og i fællig med hmd. Hendrik Mortensen af Gedesby, som vi have besiddet forhen”.
Citaterne er fra Skøde- og panteprotokol nr. 13, 1833-37, LA.
Peder Andersen Kock og Ane fik børnene:
Johanne Pedersdatter * 18270902 og
Hans Pedersen * 18320313.
Ved ft. 1834 var de forrige ejere aftægtsfolk, men Hans Mortensen Koch 1*18360521, og Grethe Mortensdatter
1*18570525.
Peder Andersen gav skøde 18580909 til sin søn Hans Pedersen Kock på gården incl. matr. nr. 103 og 94b, som
er en del af det nu udstykkede fællesareal, og en uge efter, 18580917 giftede denne sig med Margrethe Olsdatter
Krighaar *18300728, som var hjemme hos broderen Jørgen Olsen Krighaar på Annexgaarden.
Hans Pedersen Kock dør imidlertid 18590819, så faderen Peder Andersen Kock må drive gården videre.
18600907 far enken Margrethe Olsdatter, ved udlægspåtegning på Hans Pedersen Kock's skøde, adkomst til går
den. Hun skal have konstrueret det ejendommelige gårdnavn ud fra sit eget, og var efter sigende en af de sidste,
der brugte folkedragten.
Ved ft. 1860 i begyndelsen afåret, har Peder og Ane gården med datteren Johanne og svigerdatteren Grethe i hu
set, men efterhånden overtager Grethe Olsdatter Kock driften af gården. Ane 1* 18650118 og Peder 1* 18841001.
Grethe Olsdatter skøder det halve af gårdsplads nr. 6, som 26c til Hans Chr. Pedersen 18860212, den halvdel,
som ligger ud til Bredebæk. Denne byggede straks det nuværende hus. Den anden halvdel ud til Gammelgade
blev skødet som 26b til Peder Rasmussen Vraa 18860212. Denne grund blev først bebygget 1974 af Svend Aage
Johnson.

278

GEDESBY

Margrethe Olsdatter Kock's bo skøder 26a til gdr. Adolf Christensen 18980819.
Denne skøder 26d til smedemester H. P. Christensen 18990728, og 26a til Niels Peter Rasmussen 19001123. På
et minoreret kort 1899 er to store arealer, nemlig matr. nr. 26h og 26i skilt fra.

026b
Gammelgade 15.
Grethe Olsdatter skøder det halve af gårdsplads nr. 6, som 26b til Peder Rasmussen Vraa 18860212.

026c
Bredebæk 6.
Grethe Olsdatter skøder det halve af gårdsplads nr. 6, som 26c til Hans Chr. Pedersen 18860212, og efter hans
død i 1905 boede hans enke Maren Jacobsdatter her til sin død i 1939.

026d
Smedemester Rasmus Hansen *18660604 købte af smed Hans Hansen *1834 og Maren Hansdatter *1837.
Han var gift med Maren Sofie Olsen * 1866.
026e

Tesdorpf, Ludvigsgave sidst i 1890erne.

026f

Tesdorpf, Frisenfeldt sidst i 1890erne.

026g

P. Rasmussen Fynsk sidst i 1890erne.

026h

Adolf Christensen sidst i 1890erne.

026i

Hans H. Lander sidst i 1890erne.

026k

Smedemester Rasmus Hansen *18660604 købte af smed Hans Hansen *1834 og Maren Hans
datter * 1837. Han var gift med Maren Sofie Olsen * 1866.

026L

Karsten Ludvigsen sidst i 1890erne.

027a
Gård nr. 34 > 25 > 27a.
1610-1638 antagelig Gamle Jens Oelsen. 1639-58 Rasmus Jensen Juull, der kan være en søn.
I 1660 øde, (af) Svensken afbrudt.
Fra 1660-64 Rasmus Jensen Juell. Efter denne tid deles jorden, som det fremgår af:
Jordebog april 1671: "Ved magt; Per Olisen Knudsen, matr. nr. 32a og Anders Hiulmand".
1679: Peder Olsen og Anders Rasmussen Hiulmand hk: 9 td Ifdk; Denne mand er ganske arm (antagelig om
sidstnævnte).
1682-83: Peder Olsen og Anders Hiulmand antager en øde jord å 9 td lfdk med frihed for landgilde til 1. maj
1683. Det er sikkert bare en fornyelse af aftalen.
I 1682 bruges jorden stadig af 2 mand, Per Olsen Knudsen og Anders Rasmussen Hiulmand.
Anders Hiulmand låner i 1684 1 td 3 skp såsæd.
1685 17. jan.: "Hans Krøl, husmand den halve gård anders hiulmand fradøde. Nogen bygning på stedet. Skyld 4
td 3 skp lfdk. Fæste 32 sk. med frihed til 1. maj 1687".
I 1688 står Per Olsen Knudsen alene for gården.
1688/89 Hans Koch og Peder Oelsen. På denne tid dør Peder Olsen Knudsen og hans enke står til 1691 noteret
for den halve jord.
I 1692 har Hans Olesen Skinder halvparten og Hans Hansen Knudsen den anden halvpart.
Fæstere fra okt. 1695 til april 1696: "Såsom Hans Hansen Knudsen som har nr. 26 samt halvparten af nr. 34 i fæ
ste formedelst stor skade som er ham påkommen, at quæg og bæster er hannem frafalden ved ulykkelige hændel
ser, således at han er kommen derved i største armod og ej kan forestå den '/2 anden jord, som han foruden hans
egen gårds jord har i fæste, da er Hans Oelsen i Gedesby tilsat, som har tilforn den ene halvdel i fæste, at antage
den anden '/2 part med, af bemeldte nr. 34".
Godkendt med bemærkningen: Forbliver derved og hjælpes med et par fag hus.
Hans Olsen Skinder var gift med Karen Jørgensdatter, og de havde børnene:
Anne 1681, Maren 1685, Karen 1691 og Ole 1693.
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Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-2-2-1, 9 fag adelhus, 5 fag lade. Han behøver tømmer
til 4 fag hus. 5 bæster, 3 køer, 1 kalv, 6 får og 4 svin. Hans Olsen Skinder er temmelig ved magt.
Hans Oelsen Skinder er bruger i 1704.
1705 d. 14 sept, antog Peder Hansen, fød i Gb. enroulleret under Gietsørs comp. nr. 77, den gård i Gedesby nr.
34, som Hans Olsen Skinder fradøde, er af hk: 5-2-2-1. Biugten nogenledes ved magt. Annammer besætning
efter forordningen, gifter sig med mandens datter og forsyner enken med nøddtørftig ophold, svarer til udgifterne
og giver til fæste 4 rdl.
11713 Peder Hansen.
d. 25 febr 1715 er Peder Pedersen, Rabiere skreven for en gård i Gb. Hk 5-2-2-1 nr. 34 som Peder Hansen fra
døde. Biugten er 2 længer, temmelig ved magt. Derved annammet til besætning ved skiftet, til bæster, plov, vogn
og harve, gods for 68 mark. Han svarer udgifterne og giver til fæste 2 rdl.
Han bruger tilnavnet Skou.
11719 Peder Pedersen Skou. Nyt nr. 25 i 1719.
1 1721 havde gården et hartkorn på 5-2-2-1 + 1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som god.
Bygningerne bestod af 24 fag, besætningen af 7 heste, 2 køer og 4 får. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 2 td. havre og 3/4 td. ærter.
Peder Pedersen Skou var fæster i 1721. Han var blevet trolovet til Maren Didriksdatter *1681 onsdag d. 6. marts
1715. De fik sønnerne Didrich *1714, Peder *171601 nn, Hans *171710nn og datteren Karen *172205nn. Maren
Didriksdatter døde 17270320 b.
1728 21.jan skifte efter Peder Pedersen Skou's hustru Maren Didrichsdatter. Børn: Didrich Pedersen 14, Peder
Pedersen 11, Hans Pedersen 9, Karen Pedersdatter 5. Tilsynsværge er deres morbroder Peder Didrichsen.
Herefter ægtede Peder Skou 172706nn Anne Pittersdatter, og de fik sønnen Peiter 172809nn og datteren Maren
Pedersdatter *1737.
Anne Pittersdatter døde 17370506 b., og Peder Skou ægtede så 173706nn Johanne Nielsdatter *1708-12, og de
fik sønnerne: Niels * 1739, Jens * 1743 og Ole * 174507nn, der må være død som barn.
Peder Pedersen Skou døde 17571208 b.
1758 d. 24. april skifte efter Peder Pedersen Skov gd. nr. 25, mellem enken Johanne Nielsdatter og børn: fra hans
1. ægteskab med Maren Didrichsdatter: Peder Pedersen *1716, forhen husm. i Skelby, nu død fra Niels Pedersen
*1742, Maren Pedersd. *1746, Anna Pedersd. *1750, nu hos moderen Maren Nielsdatter i Skelby, på hvis vegne
farbroderen Michel Pedersen, hmd. nr. 26 i Gedesby var mødt, Hans Pedersen, hmd. nr 11 i Gedesby, Karen Pe
dersdatter som er gift med gmd. Jens Jeppesen i Staureby. Didrich Pedersen * 1714 var død i 1751.
Fra det andet ægteskab med Anna Pederdatter er 2 børn: Peiter Petersen *172809nn, landsoldat, Maren Peders
datter *1737.
1 3. og sidste ægteskab med Johanne Nielsdatter er børnene: Niels Pedersen * 1739 og Jens Pedersen * 1743.
Ole Pedersen *1734 ægtede enken Johanne Nielsdatter 17580205 og overtog tilnavnet Skou og fæstet, hvor
bygningerne nu er på 33 fag.
Grev Hoick gav skøde til Ole Pedersen Skou 17710214.
Johanne Nielsdatter havde en søn af første ægteskab med Peder Pedersen Skou, Niels Pedersen Skou *1739.
Til ham gav Ole Pedersen Skou skøde 17730107.
Johanne Nielsdatter døde 17751022 b, og Ole Pedersen Skou døde 17751107.
Niels Pedersen Skou ~ 17721025 Birthe Kirstine Carstensdatter *1741-43, og de havde en søn:
Hans Nielsen Skou, hvis fødsel ikke ses i kirkebogen, men måske er det ham, der blev begravet 17750723; han
er i alt fald ikke nævnt i ft. 1787, så lidt som andre børn.
Efter N. P. Skou's død 17880415 b. fik enken Birthe Kirstine Carstensdatter adkomst til gården. Den er dateret
17880129, men først tinglæst 18230109.
Hun giftede sig 17880502 med Hans Pedersen Alling, så han fik den egentlige adkomst.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: stuehus, 6 fag med loft og 5 fag uden, samt en udbygt til nord på
5 fag med loft, østre længe på 16 fag, søndre længe på 10 fag og et hus på 3 fag.
Birthe Carstensdatter dør 18010306 b., og Hans Pedersen Alling gifter sig med Karen Pedersdatter 18010531, og
de får døtrene Karen * 18020502 d. og Maren * 18050516 og Kirsten.
Det gi. gårdnr. var 25, oprindelig nr. 34. Gården lå syd for gaden omtrent ved Gammelgade 6. Hovedlodden blev
ved udskiftningen lagt som den østligste del af det senere Ludvigsgave, mellem Birkemosevej og Salimorvej.
Der var ved udskiftningen 67 td. land og 8180 kv.alen. Dertil en Saltmadelod og en Wængelod, samt ret for 4
hoveders græsning på fællesarealet. Gården er iflg. brandtaxationen udflyttet før 1821.
Hans Pedersen Skou, som han kaldte sig, var sognefoged.
Han anmeldes død 18221022 iflg. skifteprotokollen.
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13.9.1823 skifte efter sognefgd gmd. Hans Pedersen Skou gd. nr. 25 mellem enken Karen Pedersdatter og børn:
Karen *18020502 gift med Jørgen Pedersen, Maren gift med Jens Pedersen og Kirsten ugift med Farbror gmd.
Rasmus Pedersen Alling, som værge.
Enken driver åbenbart gården videre, til 18231218, hvor skiftebrev giver adkomst for svigersønnen Jens Peder
sen *1805, til hvem gården er udlagt på skiftet efter Hans Pedersen.
Karen Pedersdatter bliver indsidder til sin død 18321117 hos Jens Pedersen Skou *1805, som er gift med Maren
Hansdatter *1805. De faren søn, Hans Jensen Skou *18231225.
Karen Hansdatter *18020502 d. bliver gift 18230525 med Jørgen Pedersen Skomager *1805 på matr. nr 29a.
De fik datteren Maren Jørgensdatter *1826. Da moderen dør allerede 18270427, bliver Maren plejebarn på
matr. nr. 15a. Se dette.
Jens Pedersen Skou gav skøde 18330418 til Christen Hansen Stæhr *1802, som samme dag gav skøde på matr.
nr. 12a til Jens Pedersen Skou, så der er altså tale om mageskifte.
Christen Hansen gav skøde til Jørgen Pedersen Skomager på pare. nr. 2, en græslod med nyt nr. 27b, 18360616.
Christen Hansen gav skøde til Ole Larsen på gårdsplads nr. 25 mod afgift 48 sk. til gården i stædet for hartkomskatten, ”og gives dens Eier Underretning om, hvad der foregaaer paa Gadestævne”. 18390207.
Christen Hansen skøder hovedparcellen 27a til Hans Jacob Arnoldus Numsen 18461210. Han var gmd. i Skieme
i 1843.
Arnoldus køber en del græsningsparter inden han sælger det hele, med skøde 18580729 fra Arnoldus til David
Hansen og Peter Christoffer Petersen på matr. nr. 27a + 110 og andel i 192, 109, 194 og 196. pris 25000 Rdl.
Skøde fra disse to til prokurator Blæsberg på hele ejendommen 18620425.
Skøde fra Blæsberg til Frits Horn 18620523.
Frits Horn køber græslodderne 191, 193 og 195.
18670927 giver Frits Horn skøde til Harald Laurits Engberg gift med Frederikke Vilhelmine Vogelberg. De fik
sønnerne: Ludvig Christian Theodor Engberg *18670608 mens de endnu var forpagtere i Sillestrup, som de
forlod 15. juni 1867.1 Gedesby fødtes Harald Laurits Severin Engberg *18681002.
Idet første søn antagelig er opkaldt efter sin farfar, som kunne tænkes, at have hjulpet sin søn til matr. nr. 27a, er
det nærliggende at antage, at Harald Laurits Engberg gav gården navnet Ludvigsgave til ære for sin fader, men
det kan naturligvis også være sket i taknemlighed over den førstfødte søn.
Harald Laurits Engberg skøder 18710113 til etatsråd Edw. Tesdorpf, og
18910417 tinglæses arveudlægtil A. W. Tesdorpf.

027b
Christen Hansen Stæhr gav skøde til Jørgen Pedersen Skomager på pare. nr. 2, en græslod med nyt nr. 27b,
18360616. I 1876 Rasmus Johansen. Se matr. nr. 29a.

027c ca. 1860: Ole Krøls enke og derefter bådfører Niels Nielsen Krøl *18270628, som var søn af Niels Peder
sen Krøl *1794. Gift 18501211 med Karen Hansdatter *1819, som døde 18850204, og 18870204 med Karen
Jensdatter *1836, som var Hans Larsen Thiesens enke.
Senere J. Hansen Thiesen, og fra 10-7-1897 Carl M. L. Lydolph.

028ab
Anders Hansen Lollike fik skøde 18200122. Se gård nr. 7. Han giftede sig 18191212 med Margrethe Larsdatter,
og de fik børnene:
Ane Andersdatter 18220721 som blev gift med Lars Rasmussen Simonsen *1822, matr. nr. 4a.
Maren Andersdatter *18350601 som blev gift med Adrian Madsen Krøl *18390509 fra matr. nr. 5a. De fik ingen
børn.
Hans Andersen *18361008 som blev gift med Margrethe Pedersdatter *1827, der var enke efter Jens Larsen
Være. Hendes fader var Peder Jørgensen Bonde.
Anders Hansen Lollike skødede 18740130 til svigersønnen Adrian Madsen Krøl fra matr. nr. 5a.
Anders Hansen Lollike døde 18800426.
Mads Rasmussen Krøll skødede 18750430 en Wængelod matr. nr. 5b til sønnen Adrian Madsen, som netop
havde købt matr. nr. 28ab.
Adrian Madsen gav 18920108 skøde til Jørgen Jensen Skipper *18560805, og fra 18941109 foreligger et mage
skifteskøde fra Jørgen Jensen Skipper til Christian Mortensen.
Chr. Mortensen gav mageskifteskøde til Hans Larsen Børsen samme dag.
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028cd
Niels Rasmussen *1793 fik skøde 18200122. Se gård nr. 7. Han var først gift 18150611 med Maren Hansdatter
* 17910524, og de fik en søn Rasmus * 18160224. Moderen døde 4 dage efter, d. 28-2-1816.
Skifteforretning d. 29.4. 1816 efter at Hans Pedersens og Ane Hendricksdatters datter, Maren Hansdatter, gift
med Niels Rasmussen er anmeldt død d. 8. 3. 1816; hun efterlader sønnen Rasmus, som blev gift først med Anna
Hansdatter * 1819 og siden med Margrethe Jørgensdatter * 1828.
Derefter blev Niels Rasmussen Lollike gift 18160804 med søsteren Ane Hansdatter *17920909, og de fik bør
nene:
Maren *18180527 som blev gift med Niels Pedersen Bolt *1815.
Hans Nielsen *18240219.
Niels Rasmussen Lollike skødede 18350115 til Mads Rasmussen Suder *1788, og købte i stedet matr. nr. 49.
Mads Rasmussen var gift 18250619 med Anna Jensdatter * 1801, og de fik børnene:
Maren Madsdatter * 18251231,
Hans Madsen *18270912 og
Jens Madsen *18350213.
Mads Rasmussen skødede 18530414 til sønnen Hans Madsen *1827. Han fik en søn, Niels Peder Hansen
*18480509 med Birthe Pedersdatter inden han blev viet 18530603 til Margrethe Nielsdatter *18220108, som
han ikke fik nogen børn med. Hans Madsen Suder døde 18611122, og hans enke, (Mar)grethe Nielsdatter fik ad
komst 18620110.
Ved vielse til enken fik Hans Pedersen *18341127 adkomst 18920325 og tilnavnet Suder.
Han gav mageskifteskøde 18970618 til Jens Rasmussen Smed *18630202, og gift 18790314 med Karen Jensen
Thue* 18550312. Hun var datter af væver Jens Madsen Thue *1823, og han var søn af Rasmus Madsen Smed,
men tog tilnavnet Thue. De fik en søn Georg Julius Rasmussen * 18790817.
Jens Rasmussen Thue gav skøde til Hans Hansen Lander 19060629.

028e og f Tesdorpf.
029a Om forhistorien, se matr. nr. 30a. Krogedevej 12.
Hans Jørgensen Skipper på gård nr. 29, oprindelig nr. 38, skødede 18050613 til Niels Rasmussen Kromand på
halvdelen af ejendommen, parcel nr. 1, uden gårdsplads og haveplads. Denne lod blev senere til matr. nr. 29.
Niels Rasmussen havde formentlig sin bolig ved siden af den gamle kroplads, nu Bøtøgaardsvej 14. Den fik
matr. nr. 29b.
Niels Rasmussen *1771 fra Elkenøre giftede sig i 1796 med enken Birgitte Marie Madsdatter *1753 til den tidli
gere ejer af gd. nr. 10, Lars Nielsen, som havde indrettet sin aftægtsbolig på 29b. I ft. 1801 benævnes Niels
Rasmussen som "husmand med jord og kroermand".
1 indberetningen dec. 1804 om: Selvejere, kroer og møller, benævnes han således: Kromand Niels Rasmussen
gårdmand, iøvrigt i forbindelse med en særaftale af 17971209 om stormflodsafgift.
Ved udskiftningen kom hovedlodden til at ligge overfor det fælles kær Nystøvle på Krogedevej 12.
Niels Rasmussen Kromand havde i forvejen nogle td. land spredt i bymarken, men de blev indregnet ved ud
skiftningen. Der var ved udskiftningen 23 td. land og 9510 kv.alen inclusive en Saltmadelod på 19.920 kv.alen
og en Wængelod på 9.300 kv.alen, samt græsningsret til 4 høveder på fællesgræsningen.
Niels Rasmussen Kromand skødede 18220131 ved Amtstueretten til Jørgen Pedersen Skomager *18050331.
18610607 skødede enken Ane Pedersdatter, hans søster på 15a (Vesterhave), den gi. gårdsplads i Gammelgade
nr. 28, eller matr. nr. 15b til Jørgen Pedersen Skomager.
Jørgen Pedersen Skomager ~ 18230525 Karen Hansdatter Skou *1802, der var gmd. Hans Pedersen Skou's dat
ter.
De fik en datter Maren Jørgensdatter * 18261001.
30. 4. 1827 døde Karen Hansdatter.
Den lille datter blev plejebarn hos fasteren Ane Pedersdatter og P. Rasmussen Skomager på matr. 15a.
Jørgen Pedersen Skomager ~ 18271109 Maren Adriansdatter *1807, gmd. Adrian Pedersens datter ffa Skelby,
hvor de blev viede.
De fik først en datter Karen, der døde som lille; senere fik de:
Peder Jørgensen 18340618 og
Ane Pedersdatter 18361219.
Peder Jørgensen kom til at arve Vesterhave, matr. nr. 15a og
Ane ~ Rasmus Johansen * 18340418 i Væggerløse.
Christen Hansen Stæhr gav 18360616 skøde til Jørgen Pedersen Skomager på pare. nr. 2, en græslod med nyt nr.
27b.
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Jørgen Pedersen Skomager gav svigersønnen Rasmus Johansen skøde 18650721 på det hele, dvs. matr. nr. 29a,
203 og 15b, samt 27b. Med gården overtog han også Skomager-navnet.
De fik børnene:
Maren *18660122,
Jørgen *18680117,
Peter Johannes * 18710414,
Maren Margrethe *18730618 og
Ane *18780806.
Jørgen Pedersen Skomager, der en tid var sognefoged, ti8860928 og Maren Adriansdatter f 18931118.
Rasmus Johansen skødede til sin søn Jørgen Rasmussen 19040617.

029b
Bøtøgårdsvej 14.
Efter at at Lars Nielsen havde afhændet gd. nr. 10, den tidligere kro i 1785, se matr. nr. 21a, slog parret sig ned
på nabogrunden, som han forbeholdt sig; den har i dag nr. 29b, og er det nuværende Bøtøgaardsvej 14. Han kan
muligvis have haft krohold her. Han købte Windemors agre og flere jordstykker i Gedesby Mark.
Hans hustru Cathrine Marie Jacobsdatter døde 17871126 b., hvorefter Lars Nielsen giftede sig med Birgitte
Madsdatter 1753 fra Nykøbing efter kgl. bevilling 1788, så de må have været beslægtede, men bevillingen findes
ikke. De fik sønnen Niels Larsen 17921224 d., som antagelig dør inden faderen, da han ikke nævnes ved fade
rens død d. 21. 5. 1796, og det fremgår da også af det følgende.
Lars Nielsen og hustru Birthe Madsdatter af Gedesby opretter 20.5.1790 testamente til gensidig fordel for den
længstlevende, og det fremlægges i 1796 ved Lars Nielsens død.
Lars Nielsen døde 17960521, og enken Birgitte Marie Madsdatter giftede sig samme år med Niels Rasmussen
*1771 fra Elkenøre. Han kaldes vedft. 1801 "husmand medjord og kroermand". Se matr. nr. 29a.
Selvejerhus uden nr. kaldtes ejendommen ved brandforsikringen i 1788. det var et af Lars Nielsen, foged nybyg
get hus, der bestod af: Stueværelse, 7 fag med loft og fjællegulv i 2 fag, samt murede vægge af dels brændt og
dels rå sten. 6 fag udhus.
Skøde 17840527 fra gårdmændene til Lars Nielsen, tidligere gd. nr. 10 > matr. nr. 21a, på forskellige jordstykker
i Gedesby Marker og 2 køers græsningsret for 171 rdl.
Gårdmændene sælger til Lars Nielsen denne os tilhørende i Vestermark såkaldte Vindemors agre; et styk
ke ved Kromands mose i Søndermark; et stykke ved Smedstens skelle; sydagrene ved Kijberre; det nørreste stykke indtil Præste eng; det nørreste stykke ved Dile Vaad, og Smedeholmen på Dile, alt efter indstængning, tilligemed årligen fri græsgang til 2 køer for 171 rdl.
Skøde fra gårdmændene på nok et grundstykke ved hans hus, stor 25 alen i firkant for 25”, tinglæst 17900318.
Underskrevne Gedesby By’s selvejer gårdmænd tilstår og hermed vitterliggør:
At da Laurs Nielsen, foged her i byen, for den til ham solgte, hans hidindtil fra os i fæste havende, liden
og umatrikuleret stykke jord, der er beliggende sønden for hans iboende ejendoms hus, og løber i sønder
fra det bemeldte hans hus, efter skøde af 28.06.1788 tilhørende jord, til stengærdet, og i vester til skellet
mellem Olle Møller og Simon Larsens gård, og i øster til Jacob Mathiassens gårds jord, der er bred i beg
ge ender og i lige linie 25 alen, til os haver betalt 25 Rdl. Gedesby d. 28. December 1788.
Lars Nielsens enke lod, ved vielse i 1797 til Niels Rasmussen Kromand, denne fa adkomst. Den tinglæstes først
18310120 på de fornævnte grundstykker, som nu siges at være et hus med 2 haver og et vænge. En anmærkning i
realregistret siger, at det nok ikke er matrikuleret.
Skøde- og panteprotokollen 18310120:
"Aar 1797 d. 15. søndag efter Trinitatis blev ungkarl Niels Rasmussen fra Elkenør ægteviet til enkekone
Birgitte Marie Madsdatter i Gedesby kirke. Dette således overensstemmende med sognets kirkebog, bli
ver herved bevidnet under min hånd.
Skelby d. 20. nov. 1830.1 præstekaldets vacance Thomsen, kirkesanger".
"Forestående attest udbedes tinglæst for mig som adkomst på huset nr. x med tilhørende 2 små haver og
vænge i Gedesby.
Gedesby d. 25. nov. 1830. Niels Rasmussen gift med Lars Nielsens enke.
Er anmærket at Birgitte Marie Madsdatter ikke har tinglæst adkomst på forhennævnte hus og jord efter
hendes afdøde mand Lars Nielsen, møller".
De nævnte agre og jordstykker blev indregnet i Niels Rasmussen Kromands ejendom matr. nr. 29a ved udskift
ningen, og herefter omfatter matr. nr. 29b sikkert kun hus og grund på Bøtøgaardsvej 14.
I brandtaxationen 1822 meldes gårdens bygninger i byen delvis flyttet til 29a. Tilbage blev kun 13 fag hus.
Skøde- og panteprotokollen 18310120:
Skøde fra Niels Rasmussen til Jens Hansen Østen *18030731 af Gedesskov på det mig ved ægteskab med
Lars Nielsens enke Birgitte Marie Madsdatter, og efter skøde af 17840410, tinglæst 17840527 og ditto af
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17881228, tinglæst 17900318, tilhørende vænge tilligemed 2 små haver og derpå af bemeldte min kones
afdøde mand opførte 13 fag hus i Gedesby, hvilket hus er betegnet nr. x samt vanlig græsningsret til 2 kø
er på byens fælles græsning ved Dilevaad for køberen incl. afgift.
x) Da huset stod på hidtil ubebygget jord havde det intet nummer.
Jens Hansen Østen *18030731 er søn af Hans Jensen Østen og Margrethe Kirstine Carstensdatter. Han var gift
18310206 med Marie Pedersdatter *18070712, som var datter af Peder Mortensen og Maren Hansdatter.
Jens Hansen Østen dør 18720420.
Jens Hansens enke, Marie Pedersdatter far adkomst og skøder samme dato 18740320 til Rasmus Hansen, som
arvede tilnavnet Østen uden at være af familien.
Chr. Rasmussen på matr. nr. 17a skødede 18831221 matr. nr. 21a’s gamle gårdsplads til Rasmus Hansen Østen.
Rasmus Hansen skøder til Ludvig Jensen 18971224.
Hans Peder Pedersen skødede 19000706 nr. 23c, 3 ld og 118 til Ludvig Jensen.
Ludvig Jensen skødede 19230621 til Marius Rasmussen Buch, som fik en tvangsauktion 19310805.
Fogeden skødede 19321108 til rentier Ludvig Jensen, som samme dag skødede til Osvald Petersen.
030a
Skippergaard, Krogedevej 14.
Gård nr. 38 > 29 > 29a + 30a.
1626-29 antagelig Claus Jensen. 1633-58 Rasmus Jensen.
Laurits Hansen fæster i 1661 den halve øde jord liggende til Rasmus Jensens gård. 1 rdl.
Rasmus Jensens øde jord deles i 1662 af Lauridts Hansen Skomager og Hans Lauridtsen.
Jordebog april 1671: "Ved magt; Lauridts Hansen af Rasmus Jensens øde jord".
1679:Lauridts Hansen Skomager hk: 9 td lfdk.
I 1682 er Lauridts Hansen Skomager stadig enebruger.
1688/89/92 Lars Hansen Skomager. Den samme.
Fæstere: 14. aug. 1700 oplod Lars Skomager i Gb. formedelst høj alderdom sin iboede gård nr. 38 til sin søn
Lars Larsen af hk: 5 td 5 skp 3 fdk 1 alb. Gårdens bygd 3 længder. Ahlhuset 14 fag. Søndre længde 5 fag, vesterlængde 6 fag; ved magt. Annammer derved fuld plov og vogns bedrift, samt hvad dertil hører vinter- og vaarsæd. Svarer til alle udgifter som vedbør; den gamle mand bliver i gården. Giver til fæste 10 rdl.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-5-3-1, 18 fag adelhus, 6 fag lade og 1 hus syd i gården
på 16 fag, som alle er ved magt. 8 bæster, 3 køer, 2 stk ungkvæg, 8 far og 4 svin. Lars Larsen Skomager er no
genledes ved magt.
I 1704-19 Lars Larsen Skomager. Han far i 1719 tillagt ’/z af nr 15 og får nyt nr. 29.
I 1721 havde gården et hartkorn på 8-3-l-2’/2 +1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som
god.
Bygningerne bestod af 38 fag, besætningen af 9 heste, 6 køer og 10 får. Udsæden var 6 td. rug, 2 td. hvede, 6 td.
byg, 4 td. havre og 1 Vi td. ærter.
I 1721 og 1726 er fæsteren stadig Laurs Laursen Skomager. Hans kone var kromandsdatter Anna Lucia Mathias
datter, og de fik børnene:
Mathias Laursen *1704
Anna Laursdatter * 1703
Karen Laursdatter *1706
Maren Laursdatter *1708
Anna__ ? Laursdatter * 1711
Anna Lucia Mathiasdatter døde i 1713, hvorefter Laurs Laursen Skomager giftede sig med Maren Hendrichsdat
ter i 1714. De fik børnene:
Ole 17140110, der antagelig er død som barn.
Anna Lucia 171705nn,
Marie 171902nn og
Inger172610nn.
1729 2. juli skifte efter Laurs Laursen Skomager. Med 1. kone Anna Loezie Mathiasdatter fik han børnene: Ma
thias Laursen *1704, Anna Larsdatter gift med Hans Hansen, bomand nr. 30>22 Gedesby, Karen Larsdatter
*1706, tjener hos Jørgen Pedersen, Maren Larsdatter *1708, tjener hos Jørgen Laursen, Anna__ ? Larsdatter
*1711. Med enken Maren Hendrichsdatter har han børnene: Anna Loezie Larsdatter *1717, Maren Larsdatter
*1719, Inger Larsdatter *172610nn. Da Laurs Laursen Skomager døde i 1729, giftede Jacob Pedersen sig
172912nn med enken og overtog fæstet.
Jacob Pedersen døde 17341214 b.
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1735 d. 22 marts skifte efter Jacob Pedersen gd. nr. 29 mellem enken Maren Hendriksdatter og den sal. mands
efterladte arvinger som er den sal. mands søster Karen Pedersdatter gift med Tønnes Didrichsen i Højet og den
sal. mands moder Gertrud Mortensdatter i Højet.
Ved hans død i 1735 kom svigersønnen Lambert Jansen til, han var trolovet 173502nn til Anna Lucia Lauritsdatter * 1717. Laurs, Laurits og Lars bruges i flæng, men ofte får Lars overtaget.
Det hedder sig på dette tidspunkt at "Biugten (er) i temmelig stand", hvilket vil sige at bygningerne er i rimelig
god stand.
De fik børnene:
Lambertsdatter, Maria *1739,
Lambertsdatter, Maren *1742 og
Lambertsen, lårs *1744.
Lambert Jansen døde 17531209 b.
1754 d. 22 jan skifte efter gmd Lambert Jansen gd. nr. 29 mellem enken Anna Lusie Larsdatter og deres børn:
Lars Lambertsen 10, Maria 15 og Maren 12. Til stede var enkens lavværge og fæstemand Peder Jørgensen
*1730, som giftede sig i 1754 med enken Anna Lucia Larsdatter = Lauridtsdatter. Han hægtede navnet Lambert
efter. Han også var fæster ved auktionsudbuddet i 1766. Grev Hoick, Gedsergaard gav skøde til Peder Jørgensen
Lambreth 17710214.
Anna Lucia Larsdatter *1717 døde 17700401, og Peder Jørgensen giftede sig 17710610 med Karen Pedersdatter
Skipper, og det er tilsyneladende først her Skippemavnet kommer til gården. De fik en datter Ane Lucia Peders
datter *17740512.
Karen Pedersdatter Skipper var datter af Peder Olsen Skipper 1720-72, som var søn af Oluf Pedersen Skipper
1695-1762.
Peder Jørgensen Lambert dør 17760324b.
22.3.1781 ! skifte efter Peder Jørgensen gd. nr. 29 mellem enken Karen Pedersdatter og deres fælles datter Anna
Lucia Pedersdatter 3 år. Hvis der først er skiftet i 1781 er datterens alder 7 år, men der er snarere skiftet 1 1777.
Der gives Adkomst for enken, som dog først tinglæses 18231120.
Adkomst ved vielse 17760512 til enken, Karen Pedersdatter fik Hans Jørgensen *1743; den blev tinglæst
18231009. Han bliver nu kaldt Hans Lambert eller Skipper i flæng.
De far børnene:
Jørgen Hansen *17780809 d. og
Gjertrud Hansdatter *1783.
Karen Pedersdatter døde i 1784, men kaldes i kirkebogen Ane.
2.12.1784 skifte efter Karen Pedersdatter mellem enkemanden Hans Jørgensen Skipper og Anna Lucia Peders
datter 12, af tidligere ægteskab og Jørgen Hansen 7, Giertrud Hansdatter 3 af dette ægteskab.
Samme år bliver Hans Jørgensen Skipper ~ Margrethe Madsdatter *17611101 gift, og ved ft. 1787 har de har et
fælles barn, Karen Hansdatter * 1786. Margrethe Madsdatter er barn af Mads Henrichsen og Karen Nielsdatter på
9a.
Desuden er der på gården Ane Lucia Pedersdatter *1774, som er hans afdøde kones bam af 1. ægteskab, og Jør
gen Hansen *17780809 d. og Giertrud Hansdatter *1783, som er hans børn af 1. ægteskab med Karen Pedersdat
ter.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: 8 fag stuehus med loft og 16 uden, søndre længe har 4 fag med
loft og 12 uden, vestre længe er på 9 fag.
Ved ft. 1801 har de faet to børn mere:
Margrethe *1790, som blev gift med skomager Jørgen Olsen Hjort *17770914, og
Mads *17981111.
Gården lå ved den rigtige Bredebæk, nu Gammelgade 2 og hovedlodden kom ved udskiftningen i 1804 til at
ligge syd for vejen mellem de to første sving på Krogedevej ved hhv. Nystøvle og Kampehjømet. Hertil er går
den udflyttet før 1834 iflg. brandtaxationen.
Hans Jørgensen Skipper skødede 18050613 til Niels Rasmussen Kromand på halvdelen af ejendommen, parcel
nr. 1, gårdsplads og haveplads forbeholdt. Denne lod blev senere til matr. nr. 29a. Se denne.
Hans Jørgensen Skipper skødede den anden halvdel, parcel nr. 2 = matr. nr. 30a til sønnen Mads Hansen
18231009. Her døde han som aftægtsmand 18260926, og Margrethe Madsdatter døde 18261101.
Efter udskiftningen og delingen var ejendommen på 23 td. land og 9020 kv.alen inclusive Saltmadelod og Wæn
gelod. Desuden ret til 2 hoveders græsning på fællesarealet.
Mads Hansen ~ 18220705 Margrethe Mortensdatter *18001123 d.. Hun var datter af Morten Adriansen Bolt og
Maren Pedersdatter på 24a (Allingsgave). De fik datteren:
Karen *18281021.
Margrethe Mortensdatter ti8420617, og ved ft. 1845 sidder Mads tilbage med sin 17-årige datter Karen.
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Karen Madsdatter-18491214 Jens Hansen *18240708 og
Mads Hansen skødede til svigersønnen Jens Hansen 18500110, som antog Skipper-navnet.
Jens og Karen har ved ft. 1860 stadig Mads Skipper på aftægt, og de har faet børnene:
Hans *18510107,
Margrethe *18530130 og tvillingerne
Jørgen og Lars *18560805.
Jens Hansen solgte andelen i fællesgræsningen matr. nr. 201 til Jens Pedersen Brandt, og
18920819 gav han skøde på gården til sønnen Lars Jensen Skipper. Den nu nedlagte gårds navn er Skippergaarden.
Den gamle gårdsplads har matr. nr. 30b og 30e.

030b

Smededammen6.

030e

Gammelgade 2.

030g

Smededammen4.

030h

Smededammen2.

031a
Skøde 18071105 på parcel nr. 4 af gård nr. 19 til Hans Pedersen Stiver *1744.
Gård nr. 19 havde oprindelig nr. 26, og dens forhistorie ses under matr. nr. 32a.
Hans Pedersen var søn af Peder Adriansen, men fik Hans Jørgensen Stiver som stedfader og dermed tilnavnet
Stiver.
Han var gift med Maren Olsdatter *1757-60 i 1785 og de fik børnene:
Peder Hansen *1785 og
Ole Hansen *1789.
18161219 tinglystes skøde fra Jeppe Pedersen Pitter på halvdelen af nr. 23>17>20a til Hans Pedersen Stiver.
Hans Pedersen Stiver 1*18150615 og hans enke Maren Olsdatter *1757-60 deler ejendommen og giver 18191216
skøde til 1. sønnen Peder Hansen Stiver *1785 og 2. Hans Pedersen Rase *1787, der ved vielse 18161110 til Jo
hanne Danielsdatter tog tilnavnet Brandt.
Peder Hansen blev viet 18161222 til Karen Olsdatter Skipper *1793, og de fik en datter Maren Pedersdatter
*18210708.
Peder Hansen dør 18270420 og enken, Karen Olsdatter får adkomst på hans andele 18280612, og giver adkomst
ved vielse 18271012 til Jens Jørgensen Koble *18010823 samme dato. Se 31b.
Ved hans død 18340402 får hun igen adkomst 18360128, og giver adkomst ved vielse 18341031 til svogeren
Hans Jørgensen Koble * 18071129.
Hans Jørgensen Koble giver skøde til Niels Rasmussen Buch 18380208.
Denne skøder 18501219 til Rasmus Hansen Hollænder *18130507, og 18641223 påtegnes hans skøde, at ejen
dommen er matr. nr. 31a. Han var søn af Hans Nielsen Hollænder *1776 matr. nr. 8a.
Rasmus Hansen blev gift 18400502 med Kirsten Olsdatter *18281124. Datter af skræder Ole Jensen. De fik bør
nene:
Maren Margrethe Rasmusdatter * 18520224 og
Ole Rasmussen *18550921.
Rasmus Hansen døde 18640504.
Rasmus Hansens enke, Kirsten Olsdatter far adkomst 18760623, og giver adkomst ved vielse 18650614 til Ole
Rasmussen *1813 samme dato, hvorefter Ole Rasmussen Hollænder samme dato skøder til Hans Rasmussen
*1851, der var gift 18760211 med Maren Margrethe Rasmussen *18520224, som var datter af Rasmus Hansen
Hollænder og Kirsten Olsdatter.
De fik datteren Rasmine Amalie Rasmussen Hollænder *18760630.
Ved Hans Rasmussen Hollænder's død far enken, Maren Margrethe Rasmussen adkomst 18780412, og skøder
samme dato til Etatsråd Tesdorpf.

031b Hus nr. 30.
I 1721 boede her en gammel kone i et hus på nr. 6’s grund. Der menes sikkert gård nr. 6, men spørgsmålet er, om
der er tænkt på det nye gårdnummer pr. 1721, som gård nr. 8 i Gammelgade fik, eller den oprindelige gård nr. 6,
der blev sammenlagt med nr. 5 tidligt i 1600-tallet. Det sidste er mest sandsynligt, og hermed far vi altså at vide,
at gård nr. 6 lå østligst i byen.
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31 b består af den trekant der dannes af byens østende, kanalen og Kobbelsøvej.
Nogle år senere boede her Poul Nielsen, som ved sin død 1731 afløstes af Anders Hansen.
Skøde fra gårdmændene til Hans Pedersen Stiver på hus nr. 30 med vænge og græsningsret som førhen for 200"
17860119.
Ved brandforsikringen i 1788 har selvejer-husmand Hans Pedersen Stiver et ny opbygget hus på 9 fag.
Adkomst for enken som skøder til sønnen Peder Hansen Stiver 18161219. Se 31a.
Adkomst for Peder Hansen enke, Karen Olsdatter 18280612, som ved vielse giver adkomst til Jens Jørgensen
Koble *180Isamme dato. Da han dør 18340402, far enken igen adkomst 18360128.
Ved vielse giver hun adkomst til afdødes broder Hans Jørgensen Koble, læst samme dato.
Skøde 18571101 fra Hans Jørgensen Koble til Jørgen Pedersen Bonde *18180901, gift 18450801 med Maren
Pedersdatter *1818. Han brugte tilnavnet Koble. De fik sønnerne:
Niels Peter Jørgensen *18461017 og Jens Jørgensen *18540713.
Skøde 18770824 fra Jørgen Pedersen Koble til sønnen Jens Jørgensen Koble, som blev gift 18770629 med Mar
grethe Jensen *18530130, datter af Jens Hansen Skipper. De fik børnene:
Carl Jørgen Marius Jørgensen *18790914 og
Jens Georg Harald Jørgensen *18861116.
Skøde 18910710 fra Jens Jørgensen Koble *1854 til bager Niels Madsen, gift med Ane Katrine Nielsen *1858.
De var tilflyttere, og han lå i stadig strid med kommunen, som følgende uddrag fra kommunens protokoller viser:
18810920
pkt 12. Bager N. Madsen vil have grøften ud for sit sted fyldt.
pkt 13. Bager N. Madsen fik leverancen afbrød til Gedesby fattigvæsen fra I. jan.
18851029
pkt 5. Bager Madsen søger om tilladelse til at bygge til den østre ende af sit hus i Gedesby, så det kommer
1 ‘/2 alen nærmere vejen, for at fa rettet forsiden af huset af. Bevilget.
18860121
pkt 9. Ændringer vedr. næringsdrivende: I Gedesby tilgang af bager Madsen som møller. 18870808
pkt b. Møller Madsen fik sit næringsbevis som møller.
18870808
pkt 6. Bager N. Madsen, Gedesby har trods advarsel bygget for nær vejen. Det skal fjernes inden 1.9.d.å.
ellers går sagen rettens vej.
18870910
pkt 9. Bager Madsen i Gedesby har ikke reageret, og meldes nu til politiet.
18870929
pkt 1. Bager Madsen klager over, at piletoppene hænger for langt ud over vejene.
18871012
pkt 1. Sagen ang. bager Madsens byggeri henv. til privat søgsmål, da han ikke mødte på Tinghuset d. 7.
18880315
pkt 10. Bager Madsen har klaget over, at købmand Lindemann i Gedesby står anført på listen over valgbe
rettigede vælgere til folketinget, og forlanger ham udslettet p.gr.a. at han er straffet med en måneds sim
pelt fængsel, som Madsen mener, at være foranlediget ved vanærende handlinger, og mener at han i alt
fald ikke kan komme til at stå uden på tillægslisten, da han iflg. fallitten ikke har rådighed over sit bo, og
forlanger dernæst sig selv optaget på valglisten, da han er over 30 år, og mener at indeholde betingelserne
for at være valgberettiget til folketinget.
Begge parter var tilsagt til sognerådsmødet i dag. Bager Madsen kom ikke, hvorimod Lindemann kom og
erklærede, at han ikke havde lidt vanærende straf, og ikke var straffet for vanærende handlinger. Sognerå
det fandt derfor ikke anledning til at udslette ham, med undtagelse af P. Maegaard.
Mht. bager Madsens begæring om egen optagelse, og som, såvidt sognerådet bekendt var straffet med
vand og brød for voldshandlinger, som rådet skønnede at være vanærende, fandt man ikke at kunne optage
ham på valglisten.
18911214
Et udvalg samlet i Gedesby vedrørende istandsættelse af vejen sønden for Gedesby, der løber fra amtets lande
vej i byen til N. Madsens møllevej ved Lunge, og er ca.557 alen lang. Arbejdet blev fordelt mellem brugerne:
Lars Jensen, Jens Ludvigsen, Morten Bolt, Jacob Wetterstrøm, Hans Stange, Hans Stikke, J. Hjorts enke, J.J.
Stiver, Hans Møller, J. Peitersen og Ole Krighaar.
18930202
pkt 6. Bager Madsen, Gedesby skylder for vejgræs fra 1891.
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Det fremgår af foranstående citater, at Niels Madsen var etableret som bager i Gedesby 10 år før han købte matr.
nr. 31b. Sandsynligvis lå bageriet på matr. nr. 18q i en nu nedrevet bygning, hvor der endnu i 1920-30eme var
bageri.
Møllen, som han får næringsbrev til i 1886-87, har han antagelig selv ladet bygge. Den lå på Matr. nr. 158b, hvor
der siden 1940erne har været sportsplads. Placeringen er klart afmærket på Geodætisk Instituts målebordsblad,
som er opmålt i 1887. Denne mølle af hollandsk type er formentlig senere flyttet om til bageriet, som et foto fra
ca. 1915 viser.
Den omtalte møllevej løb østen om Lungke-vandingen og var en forlængelse af en nu næsten forsvunden vej, der
udgår fra Gammelgade mellem Tømrer Johnsens og Spar-købmandens ejendomme. Den førte også til byens ler
grav, der lå overfor nævnte mølle.
Udlægsskøde fra fogeden til bager Peter Mathias Rasmussen 18960814, hvilket antagelig betyder Bager Niels
Madsens afgang fra Gedesby.
1 1906 får sognerådet besked om bager Rasmussens afgang fra kommunen.
031c og d.
Se matr. nr. 31 a: Hans Pedersen Stiver j* 18150615 og hans enke Maren Olsdatter giver skøde til 1. Peder Hansen
og 2. Hans Pedersen Rase 18191216. Hans Pedersen Rase var søn af Peder Hansen Rase.
Vedr. Peder Hansens havdel, se 31a.
J. P. Brandt havde 18171016 givet skøde til Hans Pedersen Rase *1787 på 20b, samt gårdsplads med bygninger
til gård nr. 19.
Hans Pedersen Rase *1788-18161110 Johanne Danielsdatter *17931107, som er Jens Brandts steddatter, og han
tager derfor tilnavnet Brandt. Han har nu adkomst til bl. a. halvdelen af parcel nr. 4 af gård nr. 19. Parret fik bør
nene:
Ane Hansdatter *18171205, død 1837
Marie Elisabeth Hansdatter *18240223
Katrine Hansdatter *18311031.
Hans Pedersen Brandt 118360423.
Enken Hanne Danielsdatter får adkomst, som ved vielse 18361023 til Jens Pedersen *1811 overgår til ham
18370119. Han tager tilnavnet Brandt. Hanne Danielsdatter dør 18490303.
Jens Pedersen Brandt skøder sin halve parcel nr. 4 til Peiter og Jørgen Jørgensen 18380906. Jørgen Jørgensen
benævnes senere med tilnavnet Stiver; de er sandsyligvis brødre, født hhv. 18060207 og 18160628 af væver Jør
gen Jensen Stiver *1769 og Ane Boesdatter på 91a.
18641223 far skødet en påtegning, som ikke er set, men formentlig markerer at Peiter Jørgensens del har matr.
nr. 3 lc, og Jens Jørgen Jørgensen Stivers har nr. 3 ld. Se de følgende matr. nr. nedenfor.
031c
Peiter Jørgensen Stiver *18060207 var gift 18290201 med Karen Hansdatter *18050510, datter af Hans Jensen
Østen. De fik børnene:
Hans Peitersen * 18290904
Jørgen Peitersen *18320629
Ane Malene Peitersdatter * 18410915
Maren Sophia Peitersdatter * 18450221.
Peiter Jørgensen Stiver *18060207 skøder 18760519 til sønnen Jørgen Peitersen Stiver, og da denne dør får hans
enke, Maren Sofie Petersen adkomst 19021114. Hun skøder til Hans Jørgen Jørgensen Børsen 19030821.

031d
Jens Pedersen Brandt skøder sin halve parcel nr. 4 til Peter og Jørgen Jørgensen 18380906, og 3 Id bliver matri
kelnumret på Jørgen Jørgensen Stivers del. Hertil hørte græsningsret på matr. nr. 118. Jørgen Jørgensen var gift
18450611 med Ane Madsdatter * 18180701, datter af smed Mads Rasmussen og Ane Jensdatter.
Jørgen Jørgensen Stiver dør 18730807, og en skifteattest giver 18740306 adkomst til sønnen Jens Jørgen Jørgen
sen * 18470709, der blev gift 18731212 med Karen Rasmusdatter * 18490129.
03 le

Tesdorpf.

03 If

Tesdorpf.
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032a
Salimorvej 6.
Gård nr. 26 > 19 > 32a
Fra 1626 er Laurits Jyde nævnt som fæster indtil 1640, hvorefter Hans Rasmussen Knudsen i 1641-42 fæster den
gård som Laurits Jyde fradøde for 8 rdl. Han er i jordebøgeme indtil 1662 kaldt Hans Rasmussen, men er også i
1662 kaldt Hans Knudsen.
1 1664-65 fæster Peder Olsen Rydse for 10 rdl. gården som Hans Rasmussen Knudsen fradøde.
Peder Olsen antager åbenbart tilnavnet Knudsen, og kaldes Peder Knudsen.
1688 d. 12. febr. Hans Hansen Knudsen fæster og antager den gård i Gedesby som Peder Knudsen sidst påboede
og fradøde, annammer derved fuld plovs gang med kvæg og bester samt vintersæd, plov, 2 vogne og harve. Går
den er ved magt; skylder af hk: 5-5-2-0. Fæste 3 sletdaler.
Han havde desuden en fjerdedel af Jeppe Olsens øde jord, nr. 28, men den blev i foråret 1690 overladt til Peder
Hansen Bonde, som i forvejen havde en fjerdedel, fordi Hans Hansen Knudsen dyrkede l'/z jord.
Vinteren 1695-96: Såsom Hans Hansen Knudsen som har nr. 26 samt halvparten af nr. 34 i fæste formedelst stor
skade som er ham påkommen, at quæg og bæster er hannem frafalden ved ulykkelige hændelser, således at han
er kommen der ud over i armod og ej kan forestå den ‘/2 anden jord, som han foruden hans egen jord har i fæste,
da er Hans Oelsen i Gedesby tilsat, som har tilforn den ene halvdel i fæste, at antage den anden ’/2part med, af
bemeldte nr. 34. Svarer deraf til primo juli. Er ikun saad 4 skp. rug; svarer det første år ikun halve skatter og
landgilde og er fri for fæste(afgift).
Fæstere: 7. marts 1701 blev Peder Hansen Østen, fød i Gedesby tilsat at antage den gård i Gedesby nr. 26, som
Hans Hansen Knudsen formedelst største armod, og at kvæg og bæster er død for ham, så og at han har ladet
jorden udhale (behandle) af andre, der kunne brugen forestå, uanset at han har nydt stor skånsel og frihed. Går
dens bygd består af 3 længer; Ahlhusets 15 fag fattes 6 stolper, 6 opløbere, 6 bånd, 24 alen lædetræ, 1 bjælke, 4
sparrer, 6 tylvter lægter. Søndre længe på 7 fag er ved magt. Vestre længe på 5 fag fattes 1 bjælke, 4 sparrer og
overalt 20 traver langhalm, 4 læs hæle. Annammer derved:
1 gi. hvid hest, 15 år for 6 dir.
1 brun plag, 3 år for
6 rdl.
1 brun hoppe, 5 år for 10 rdl.
1 ko for
6 mk.
4 lam
6 ”
1 ungsvin
3 "
1 vogn slet udygtig, kan ikke bruges, ploven noget beholden, fattes en del.
2 harve boil (bulharve, planke med tænder), 1 gl. trommel udygtig er alt ikke 3 mk. værd,
bord og bænk i stuen af fyr.
Hans Knudsen har år 88 annammet fuld besætning med quæg og bæster, stort og småt, samt 1 husgeråd og
bordskaber, som alt er borte og (der) findes ikke mere end forklaret står. (Peder Hansen Østen) nyder frihed til
1ste Majum 1702 og fri for fæste.
Lædetræ = toprem vandret over stolperne. Hæle kaldes andre steder støjler; det er de lodrette pinde i bindings
værket, evt. medfletværk imellem, som man klinede lervæggen på. Se side 291.
Ved en synsforretning i 1702 gives følgende oplysninger om hhv. hartkorn, bygningernes antal fag, deres til
stand, besætning og bondens økonomiske situation: Hk: 5-5-2-1, 15 fag adelhus, 6 fag lade og 4 fag foderhus.
Brøstfældighed på alle huse. 6 bæster, 2 køer, 8 far og 6 grise. Peder Hansen Østens økonomi er i en ringe til
stand.
1704-19 Per Hansen Østen. Nyt nr. 19 i 1719.
11719 havde gården et hartkorn på 5-5-5-1 + 1/8 skovskyld; fæsterens økonomiske situation betegnes som mådeli&
Bygningerne bestod af 22 fag, besætningen af 6 heste, 3 køer og 8 far. Udsæden var 3 td. rug, 1 td. hvede, 3 td.
byg, 2 td. havre og 3/3 td. ærter.
Gården var i 1721 stadig fæstet af Peder Hansen Østen, som var gift med Maren Laursdatter, der døde, og blev
begravet 17210701.
Anno 1722 d. 14. febr. holdter skifte efter Maren Laursdatter. Enkemand var Peder Hansen Østen og børnene
var: Birthe Pedersdatter *1705, Hans Pedersen *1713.
Peder Hansen Østen blev derefter gift med Margrethe Nielsdatter *1699; de fik døtrene:
Maren *172309nn og
Kirsten * 172707nn.
Peder Hansen Østen døde 17360218 b.
Han fulgtes af Hans Hansen Brand *1715, som 173603nn giftede sig med enken.
Gården havde i 1736 3 længer.
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Margrethe Nielsdatter døde 174512nn, og Hans Brand giftede sig 17460lnn med Kirsten Olufsdatter *1726, og
de fik børnene:
Anna Hansdatter * 1752, der blev gift med Peder Rasmussen Skomager, 18a.
Ole Hansen *17610101 d. og
Jørgen Hansen i 17630619 d.
Grev Hoick skødede til fæsteren Hans Hansen Brand 17710214. Han døde kort efter, nemlig 17711110.
Enken Kirsten Olufsdatter giftede sig så 17711222 med Jens Pedersen Skou *1741, og han tog tilnavnet Brandt;
han har ikke har tinglæst adkomst.
Ved brandforsikringen i 1788 bestod gården af: 8 fag stuehus med og 12 uden loft og herpå en udbygt til nord på
5 fag, østre længe, 2 fag med og 3 fag uden loft, søndre længe på 13 fag, vestre længe på 7 fag.
Kirsten Olsdatter dør 18000118 b., og Jens Brandt gifter sig 18010201 med Daniel Jensens enke Marie Elisabeth
Jensdatter *17581029, som havde en datter, Johanne Danielsdatter *17931107.
Jens Pedersen Brandt deler ejendommen i 4 lige dele, som skal søges under matr. nr. 31, 32, 33, 34 og 32b, der
er den gi. gårdsplads. Han skøder 1816020 parcel nr. 1 med fjerdedel i fællesgræsning og huse m.m. til Peder
Hendriksen Stær *17960217, døbt 17960530. Denne parcel får senere matr. nr. 32a og navnet Stærsminde.
Jens Pedersen Brandt dør 18250624.
Peder Hendriksen var først gift med Karen Jensdatter * 1791, og de fik døtrene:
Maren Marie Pedersdatter *18180810, Birthe Kirstine Pedersdatter *18220520 og Karen Pedersdatter
*18310122.
Karen Jensdatter *1791 døde 18310407, og derefter giftede Peder Hendriksen sig 18310916 med Ane Elisabeth
Rasmusdatter * 1807, og de fik datteren:
Marie Pedersdatter * 18381117.
P. Hendriksen *17960530 dør 18440912 og hans enke, Ane Elisabeth Rasmusdatter *1807 far adkomst, og giver
ved vielse 18441206 adkomst 18450116 til Anders Hansen *1820 i Skelby. Han tager tilnavnet Stær.
Da han dør 18650416, far enken Ane E. Rasmusdatter igen adkomst 18700225, og skøder samme dato til Chri
sten Jensen *18440725, som er gift med Mathilde Reinholdine Bjerregaard. Han tager ligeledes tilnavnet Stær.
Ved hans død 18770426 får enken adkomst, som hun ved vielse 18771221 giver videre 18780726 til Niels Chri
stensen *18520516. Han tager tilnavnet Stær.

032b Se nr. 3 lc og d foran.
Hans Pedersen Rase *1788 giftede sig 18161110 med Jens Pedersen Brandts steddatter Johanne Danielsdatter
*17931107 og tog navnet H. P. Brandt. De fik børnene:
Ane Hansdatter * 18171205,
Marie Elisabeth Hansdatter *18240223,
Cathrine Hansdatter * 1831 1031 og
Johanne Hansdatter *18311031.
Da han døde 18360423 fik enken adkomst på flere ejendomme, deriblandt gårdsplads nr. 16 og gårdplads nr. 19.
Tinglæst 18370119.
Ved vielse til enken 18361023 far Jens Pedersen * 1811, som tager navnet Brandt, adkomst 18370119.
Han var hjulmand hjemme hos faderen Peder Steensen.
Johanne Danielsdatter dør 18490303, og Jens Pedersen Brandt gifter sig 18491024 med den kun 16årige Margre
the Kirstine Hansen *1833; hun var datter af Hans Jacob Arnoldus, 27a. De far børnene:
Hans Peter *18520611,
Johanne Marie * 18550401.
Han sælger gårdsplads nr. 19 til Hans Larsen Thiesen *18220316, søn af hmd. Lars Boesen *1788 og Cathrine
Hansdatter Mathiassen * 1800, og den far matr. nr. 32b. Den ligger på Lungkevej 4. Hans Larsen Thiesen var gift
18560808 med Karen Jensdatter * 1836 og de fik sønnen Lars Hansen Thiesen * 18571011.
Den anden gårdsplads nr. 16, som ligger tæt syd for, sælges også til Hans Larsen Thiesen under matr. nr. lOd. Se
denne.
Hans Thiesen er på stormflodslisten over mindre trængende.
Tilnavnet Thiesen formodes opstået som en forkortelse af Cathrine Hansdatters tilnavn Mathiassen. Se matr. nr.
42a. Sønnen Lars Hansen Thiesen har ejendommen sidst i 1890erne og endnu i 1930erne.
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Formodet tiggertegn, fundet i Stubmøllegaards have i Gedesby, matr. Nr. 38a, nu matr. Nr. 4L. Målestokken er 4
cm.

Lerklinet væg i Stubmøllegaard. Hælene er de lodrette pinde, der blev påklinet 1er fra begge sider. Undertiden
var der flettet pile- eller hasselvidjer imellem hælene.
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033a
Jens Pedersen Brandt gav 18081222 skøde til Peder Nielsen Bonde *17620117 på parcel nr. 2 afgd. nr. 19.
P.N. Bonde var gift 17871109 med Ane Rasmusdatter *17650707, som var datter af Rasmus Hollænder og Ma
ren Rasmusdatter. De havde ved ft. 1801 pigerne:
Margrethe * 1790 og
Maren *17930822 d.
Peder Bondes mor Margrethe Rasmusdatter *1735 var på aftægt.
Peder Nielsen Bonde gav 18180226 skøde til svigersønnen Peder Jørgensen mod aftægt, og han tog navnet Bon
de til sig. Peder Jørgensen Bonde *1793 var gift med Maren Pedersdatter Bonde* 17930822.
Vielsen er ikke noteret i Gedesbys kirkebog, men første barn fødes i 1818:
Jørgen *18180901,
Peder*18200928,
Niels *18230424, ti844 og
Margrethe *18271116.
Ane Rasmusdatter døde 18330219 og Peder Nielsen Bonde døde 18410208.
Iflg. brandtaxation er gården nylig udflyttet i 1821.
Peder Jørgensen Bonde gav skøde til Hans Andersen 18660216. Hans Andersen var gift med Maren Elisabeth
Nielsen *1849. Han gav skøde til Jens Jørgensen Koble 18881005.

033b

Tesdorpf sidst i 1890erne.

034a
Jens Pedersen Brandt gav skøde til Anders Michelsen på parcel nr. 3 af gd. nr. 19, dateret 18061227, læst
18130708.
Anders Michelsen *17690910 var søn af Michel Pedersen Bonde. Han giftede sig sent, nemlig 18150802 med
Jørgen Stikkes datter Maren Jørgensdatter *1796, men hun døde ved sin første fødsel 18160211 ligesom barnet.
A.M. giftede sig derefter 18170126 med Peder Jørgensen Rysses enke, Kirsten Knudsdatter *1757. Hun døde
18281024, og Anders Michelsen døde 18331007. A.M. har sikkert kaldt sig Bonde. Se også matr. nr. 179a.
Anders Michelsen gav skøde 18121224 til Rasmus Nielsen *17650728 , som var søn af Niels Pedersen Bonde.
Han blev gift 1797 med Maren Jørgensdatter *1762. 18260824 døde Maren Jørgensdatter, gmd. Rasmus Nielsen
Landers kone, 63 år, dvs. *1763. Når han nu er kaldt Lander, må det skyldes at Maren Jørgensdatter var en Lan
der. Rasmus Nielsen Lander gav skøde til Peder Jørgensen 18190218, og købte hus nr. 6, matr. nr. 55. Se matr.
33a.
Peder Jørgensen *1793 var gift med Maren Pedersdatter Bonde* 17930822 og brugte hendes tilnavn.
Rasmus Nielsen Lander døde 18360227 som indsidder og enkemand hos hmd. Hans Olsen Hjort.
Peder Jørgensen Bonde gav skøde til Hans Andersen 18660216.
Hans Andersen gav skøde til Jens Jørgensen Koble 18881005.
034b
ejes af Peder Jørgensen Bonde. Se gård nr. 5 og matr. nr. 33a.
Ved udflytningsapprobation 18601201 deles matr. nr. 34b, i 34b og 34d, som er den gi. gårdsplads i Gammel
gade. Se 34d.
Han giver skøde til Hans Andersen 18660216.
Hans Andersen giver skøde til Tesdorpf på 34b (samt 33b og 34c) 18780426.

034c
ejes af Peder Jørgensen Bonde. Se gård nr. 5 og matr. nr. 33a.
Han skøder 18230925 til Rasmus Rasmussen Brandt *1785 på parcel 2 af parcel 2 af gård nr. 5 med andel i fæl
lesgræsningen, der omsættes i matr. nr. 191. 34c er den nordligste halve gårdsplads i Gammelgade. Den lægges
senere til 34d igen som 34d. Han var gift med Marie Olsdatter *1767, som er Jørgen Hansen Brandts enke. Da
Rasmus Rasmussen dør 18270128 far hans enke adkomst 18300325 og giver samtidig skøde til Ole Hansen
Krighaar *1789, gift med Karen Nielsdatter Krighaar *1796, matr. nr. 2a.
Ole Hansen skøder 18510206 til sønnen Niels Olsen *18191123.
Niels Olsen skøder til Søren Pedersen 18920624.
Niels Olsen skøder til Horn, matr. nr. 27 på matr. nr. 191.

034d
Gammelgade 13. (nu incl. 34c)
Ved udflytningsapprobation 18601201 deles matr. nr. 34b, i 34b og 34d, som er den gi. gårdsplads nr. 5.
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Peder Jørgensen Bonde skøder den til Skelby - Gedesby Fattigvæsen, dat. 18660331, læst 18680110. Her bygges
et fattighus, der blev taget i brug i november 1860. Det brændte d. 12. dec. 1881.
Fattigvæsenet skøder grunden til Hans Hansen Adrian *18500419, dat. 18831021, læst 18860430.
Han var søn af Hans Jensen Adrian *1819, og gift 18731119 med Karen Rasmussen Vraa *1847. De fik sønnen
Rasmus Hansen Adrian * 18741109, som senere kom til at bo i nabohuset, Gammelgade 11.
034e

Tesdorpf sidst i 1890erne.

035a
Friis gav skøde 18181217 til Hans Jensen på pare. nr. 4 og 5 af gd. nr. 2, som senere blev til matr. nr. 35.
Hans Jensen gav skøde 18260112 til Peder Rasmussen Suder *1793, som også havde 23b, gift 18231228 med
Anna Pedersdatter Rase * 1800, som boede hos sin broder gmd. Jørgen Pedersen Rase.
Gården er udflyttet før 1834 iflg. brandtaxationen.
Anna Pedersdatter Rase døde 18610902, idet hun blev dræbt af gårdens tyr.
De havde en søn Rasmus Pedersen Suder *18330924, som fik arveudlæg på ejendommen 18660629. Han døde
som ungkarl 18850215.
Ved auktionsskøde overgik gården til Edv. Tesdorpf 18870415 og blev senere arvet af Adolph W. Tesdorpf.

036a
Friis gav skøde til Jens Pedersen 18181217 på parcel 2 og 3, samt 6 og 7 af gd. nr. 2, der senere fik hhv. matr. nr.
37 (se denne) og nr. 36. Det er antagelig denne Jens Pedersen, der i kirkebogen kaldes Jens Pedersen Berthelsen.
Jens Pedersen Berthelsen *1774 var gift med Anne Olsdatter *1763. Jens Bertelsen døde 18261024 og Anne
Olsdatter døde 18270823.
31.12.1827 skifte efter Anne Olsdatter, Gedesskov der var gift med Jens Bertelsen. Sønner: Ole Jensen * 1798 og
Jens Jensen * 1803 og datter Anne Jensdatter *1801, gift med Mads Rasmussen Suder, Gedesskov.
Jens Bertelsen havde inden sin død givet skøde 18261221 til Lars Pedersen Kudsk *1789 fra Vexø på pare. nr. 6
og 7, der blev til matr. nr. 36. Han var gift med Sofie Frederikke Wrede *1794, og de havde børnene:
Karoline Larsdatter * 1823,
Fritsine Larsdatter * 1824,
Johan Larsen *18280727,
Johanne Christiane Larsdatter *18340125 og
Christoffer Larsen *18360110.
Lars Pedersen Kudsk gav skøde 18380823 til Lars Jacobsen som havde solgt matr. nr. 21a til Chr. Fr. Ladehoff.
Lars Jacobsen *17981111 var søn af Jacob Mathiassen *1753 fra kro-familien. Lars var gift 18201215 med Ane
Elisabeth Larsdatter *1798, datter af Lars Madsen *1758-59. De fik børnene:
Ane Larsdatter *18210611,
Katrine Marie Larsdatter * 18250319,
Karen Larsdatter *18270227,
Bodil Larsdatter *18321027 og
Jacob Mathias Larsen *18360518.
Lars Jacobsen gav skøde 18520722 til svigersønnen Peder Nielsen Krøl *1820, gift 18491116 med Cathrine
Marie Larsdatter *18250319. De fik sønnen:
Lars Pedersen Krøl * 18560204.
Peder Nielsen Krøl gav skøde til Harald Lauritz Engberg 18690122, så ejendommen kom under Ludvigsgave.
Engberg gav skøde til Edv. Tesdorpf 18710113. Siden arvede A. W. Tesdorpf ejendommen.

037a, se 36a
Jens Pedersen Berthelsen *1774, ti8261024, som usædvanligt mange andre dette efterår, hvilket fik degnen til
at skrive flg. anmærkning i kirkebogen: ”Årsagen til det uforholdsmæssig store antal døde mænd, 32, hidrører
formentlig fra en epidemisk eller endemisk sot i månederne august til november”. Når der nævnes 32 døde, må
det være Skelby medregnet og både mænd og kvinder. For Gedesby drejer det sig om 8 -9 mænd, mest ældre. I
samme tidsrum døde 11 ældre kvinder!
31.12.1827 skifte efter Anne Olsdatter Gedesskov, der var gift med Jens Bertelsen. Sønner: Ole *1795-98 og
Jens * 1803 og datter Anne *1801, gift med Mads Rasmussen Gedesskov.
Jens Pedersen Berthelsens arvinger gav skøde 18280306 til broderen Jens Jensen Berthelsen *1803 på huset og
parcel nr. 2 og 3, som senere fik det fælles matr. nr. 37. Han var gift 18270715 med Karen Hansdatter *1804, og
de fik børnene:
Ane Jensdatter *18280723 og Karen Jensdatter *18391107.
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Jens Jensen Berthelsen døde 18521203, og hans enke, Karen Hansdatter fik adkomst til ejendommen 18530317,
og skødede samme dag til Jens Madsen.
Jens Madsen gav skøde til E. Tesdorpf 18571217 for ”3000 Rdl. og Afgiwter samt Undertægt til Karen Hansdat
ter”.
E. Tesdoipf gav skøde til Skelby - Gedesby skolevæsen på matr. nr. 37b, se dette.

037b
E. Tesdorpf gav skøde til Skelby - Gedesby skolevæsen på matr. nr. 37b, da man skulle i gang med Gedserodde
skole. Skødet er dateret 18691130 og tinglæst 18700325.
038a
Gedesby mølle med hus på Gedesby mark. Om møllens historie før 1721, se kapitlet om møller i indledningen.
Der er igennem tiderne adskillige, der har Møller som tilnavn, uden at det kan afgøres om det er hans eller en
forfaders profession, der har givet navnet. Men sikker er det, at Gedesby Mølle har eksisteret langt tilbage i ti
den, som det ses af Hoffmanns kort fra 1692, hvor der yderligere ligger en mølle længere mod nord. Det er ikke
gengivet her. Men allerede 1628 nævnes 2 møller ved Gedesby, hvor den ene for øvrigt er ødelagt af stormen og
øde. De nævnes igen i 1638. I 1688 kaldes de : En vejrmølle for byen, og noch en vejrmølle.
I 1721 hedder selvejeren, som bor i hus nr. 33, Jørgen Hansen Møller. Det er ikke sikkert at det er matr. nr. 38a.
Han får i tiden mellem 1713 og -28 døbt børnene: Hans, Johanna, Anna og Anniche, men hans kones navn ken
des ikke.
Falster Birk Pantebog 1738-67
Fol. 160: Tingdagen den 29-7-1751:
Niels Hansen, møller i Skelby sælger møllen vest for Skelby til sin søn Hans Nielsen, møller i Gedesby, som lå
ner 500 rdl. af pastor Hans Mossin i Gundslev.
Det vil altså sige, at mølleren før Mads Rasmussen hedder Hans Nielsen.
I 1753 låner Mads Rasmussen, møller i Gedesby 300 rd. af cancelliråd A. F. Schæffer i Nykøbing mod pant i
ejendommen, der foruden møllen består af et 6 fags møllehus.
Skøde 17570609 fra Mads Rasmussen til Jens Jørgensen *173707nn på denne mølle med hus à 7 fag på Gedesby
mark for 1250 rdl. Handelen sker pr. 1. maj. Som cautionist står dels den afgående møller og dels Jens Jørgen
sens farbror, sognefoged og gårdmand i Stouby, Rasmus Boesen. Hans fader er altså en Jørgen Boesen. 200 rd.
lånes i Marrebæk, og i 1762 lånes 533 rd. i Hasselø; her nævnes som pant : et ved møllen liggende møllehus à 7
fag, efter at møllen er nævnt beliggende nordvest for byen i Gedesby mark på det senere matr. nr. 38b. Om dette
møllehus er møllerens bolig eller bare et udhus til møllen, lader sig ikke afgøre.
Disse sidste oplysninger er fra Falster Birk Pantebog 1738-67, side 194, 199 og 237. Skødet lyder i sin helhed
således:
"Jeg undertegnede Mads Ramussen, møller i Gedesby kjender og hermed vitterliggør for mig og arvinger, at jeg
med beråd hu og min hustrus samtykke har solgt og afhændet, såsom jeg og hermed til ærlig og velagtede mand
Jens Jørgensen og arvinger efter loven sælger, skøder og fra mig og arvinger aldeles afhænder mig tilhørende
ejendomb vejrmølle med inventario, stående og løbende redskab, samt et møllehus på 7 fag, beliggende på Ge
desby mark, således som bemeldte mølle og tilhørende allerede af mig efter sluttede købekontrakt er blevet afle
veret til fornævnte Jens Jørgensen den 1. maj indeværende år; og som merbemeldte Jens Jørgensen fuldkommen
har betalt for denne mølle, inventario og hus den udlovede købesum = 1250 sletdaler, skriver ettusind tohundre
de og halvtredsindstyve sletdaler, dels med rede penge og dels med en panteobligation og prioritetsrettighed i
denne mølle og tilhørende, har jeg og arvinger ingen mere ret og rettighed til samme, men skal tilhøre tit berørte
Jens Jørgensen og arvinger til evindelig ejendom og brug på lovlig måde, hvilket jeg og arvinger herved forbin
des til, at__ ?__ ? og__ ? Jens Jørgensen og arvinger for hver mand, som derpå med rette kunne tale, og det uden
al gæld og restancer under hvad navn nævnes kan, til førstkommende juli termin, da Jens Jørgensen selv betaler
deraf mølle og hus gående afgifter; til bekræftelse herom har jeg egenhændigt underskrevet dette skøde tillige
med tvende gode venner til vitterlighed, og tillader, at det må læses og protokolleres på det falsterske ting, uden
mig dertil gøres varsel.
Gedesby den 8. juni 1757 M. Rasmussen.
At Mads Rasmussen haver egen hændig og frivillig underskrevet dette skøde, bevidner Wilhelm Kruse, Rasmus
Jensen."
Wilhelm Kruse er birkefoged i Falster Birk fra 1743. Herefter følger i tingbogen Jens Jørgensens obligation, som
er slettet 25-6-1762.
Jens Jørgensen -17571023 Bodil Poulsdatter. Hun er datter af Poul Jørgensen Stiver.
De fik børnene:
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Jensdatter, Agatha 17580713 d.,
Jensen, Jens 17671220 d.,
Jensen, Jørgen 17701216 d.,
Jensdatter, Elisabeth 17730926 d.
Jens Jørgensen t 1778 og blev begravet 17780504, 41 år og 4 md. gl. Han er altså *1737 omkring nytår.
Hans enke, Bodil Poulsdatter ~ 17781101 møllersvend Valentin Hansen, som derved fik adkomst til møllen.
Denne adkomst blev ikke tinglyst.
Valentin Hansen overtager altså uden større udgift møllen, men ikke uden store forpligtelser, for den tidligere
ejer efterlod et par store panteobligationer på ejendommen, og de bliver nu opsagt; måske fordi man ike havde
tillid til den nye ejer.
17790707 er følgende tinglæst:
På enke Bodil Kortes vegne af Hasselø mødte prokurator Høfer af Nykøbing og ærbødigst i retten gav en
skriftlig stævning til doms contra mølleren Valentin Hansen i Gedesby angående capital 533 rdl. 2 mark,
som hans formand Jens Jørgensen efter panteforskrivning af 19de juni 1762 til bemeldte Bodil Kortes sa
lige mand Rasmus Jørgensen Korte er skyldig med videre stævnemålets indhold, der begæredes læst og
påtegnet samt af stævningsmændene Jens Larsen og Jens Mathiassen, begge husmænd af Gedesby beediget lovligt forkyndt.
Retten modtog fornævnte kaldsmænds ed efter loven om stævningers lovlige forkyndelse.
Dernæst Høfer irettelagde til aktens indlemmelse, en af indstævnte Valentin Hansen, hans formand, for
rige møller Jens Jørgensen i Gedesby udgivne panteforskrivning af 19de juni 1762 til forrige bomand
Rasmus Jørgensen Korte og arvinger på Hasselø for tillånte og betroede capital 533 rdl. 2 mark efter obli
gationens lydende, tilligemed den til ham for ovennævnte capital og rente ergangne opsigelse, samt lige
ledes til læsning og aktens indlemmelse i kraft deraf stedte i retten og påstod at Valentin Hansen på egne,
hans hustrus og arvingers vegne vorder tildømt at betale den forstævnte capital 533 rdl. 2 mark, tilligemed
et års resterende rente af capitalen til 11. juni sidst, efter udgivernes forbindtlighed med 5 %, ialt 26 rdl. 2
mark, samt videre renter fra ovenmeldte termin indtil betaling sker, såvel som dette søgsmåls be
kostninger efter bevislig regning, alt skadesløs at erstatte; hvormed sagen således til doms bliver indladt.
Den indstævnte og saggivne Valentin Hansen var for retten personlig til stede og declarerede, at han intet
til sin beskrivelse imod dette søgsmål havde at indvende, men måtte overlade creditor pantet, at søge sin
betaling udi; hvorefter sagen ifølge citantens påstand og debitors erklæring blev optagen til doms.
En ligelydende stævning blev samme dag fremlagt af Høfer på vegne af Rasmus Friderichsen Krøl i Ge
desby angående en gæld på 200 sletdaler fra 8. juni 1766. Renten blev i dette tilfælde beregnet til 10 rdl.
Også denne sag blev indladt til doms.
Endelig fremlagdes en stævning, der gik ud på at sikre Valentin Hansens 4 stedbørn det beløb, de var til
kendt ved skiftet efter faderen Jens Jørgensen. Det var et krav på 82 rdl. 2 mark 9 sk.
Torsdag d. 12te august 1779 faldt dommene i de 3 sager, og gav kreditorerne ret til at søge deres betaling i de
pantsatte værdier, nemlig hus og mølle.
Tingdagen 17800224 gør auktionsdirektør Laurits Thurah Allerup vitterligt:
At år 1779 d. 19. okt. blev efter foregående hjemtings dom og påfulgte indførsel, samt ved tillysning
inden Falster Lands Birketings ret, og videre ved placater skete bekendtgørelse, foretaget og holdt offent
lig 3die
og sidste auction over den i Gedesby Nørre Mark stående, og Valentin Hansen forhen tilhørende ejen
doms
vejrmølle med alle sine inventarier og tilliggende møllehus i Gedesbye Bye, bestående af 12 fag med derudi værende en jern bilægger kakkelovn, samt et ved huset beliggende lidet vænge eller haveplads på 2
skp. land osv.
Lars Nielsen, foged og Jens Nielsen Rasch i Gedesby blev højestbydende med 603 rigsdaler. Dateret Nykøbing
d. 20-12-1779. I realregistret er det udtrykt således:
”Skøde fra Amtstueretten i Vallentin Hansens bo til Lars Nielsen Foged gd. nr. 10 og Jens Nielsen Rask gd. nr.
24 på denne mølle med hus à 12 fag og have på 2 skp. land. Mølleskyld 1 td. hk., 17800224”.
Om Valentin Hansens videre skæbne vides kun, at på
tingdagen d. 23. juni 1785 skøder møller Christian Nielsen i Lidstrup en ejendoms mølle stående på Lid
strup mark strax udenfor Lidstrup i Nr. Ørslev sogn til Valentin Hansen, møller i Lidstrup, dat. 14. juni
1785.
17860511 sælger han møllen tilbage til Christian Nielsen for samme beløb. Han klarede den altså heller
ikke denne gang. I det hele taget synes det, at have været dårlige tider for møllerne på Falster, for de
handles meget ofte, og der bliver ofte optaget lån i møllerne.
Lars Nielsen, Foged og Jens Nielsen Rask skøder 17801102 til Jørgen Jacobsen for 750 rdl.
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Straks samme dag gik Jørgen Jacobsen i gang med at tegne den første brandforsikring i møllens historie, men det
var en omstændelig historie på den tid, som det fremgår af følgende udskrift af sagen, der findes i:
LA. Brandfors, arkivalier på film nr. 1046.
Lauritz Thurah Allerup
kongelig Majestæts Birkedommer
til Falster Lands Birketing, og
Willum Ortved, Birkeskriver sammesteds
Giøre vitterligt at Torsdag d. 2. nov. 1780 lod Jørgen Jacobsen sin mølle i Gedesby ærbødigst begære af Retten,
at måtte udmeldes 2de kyndige mænd til at syne og taxere hans ham tilhørende Giedesby's Veyrmølle med hus,
for at indlemmes udi Brand-Assurance Cassen.
Retten i følge sådan begæring udmeldte Morten Pedersen Myssen i Væggerløse som tømrermand og Steen Chri
stensen, møller i Øverup, hvilke 2de udmeldte mænd haver førstkommende mandag d. 6te nov. formiddag kl. 10
slet at indfinde sig ved bemeldte mølle, for samme med tilhørende hus udi rekvirentens overværelse at syne og
taxere så tilforladelig sorn de trøste sig til derover skellig forfattende forretning her inden Retten i dag - 8de da
gen d. 9de hujuo med en frelst samvittighed edeligen at bekræfte:
Torsdagen d. 9de nov.
fremstod de af Retten seneste Tægtedag (tingdag) til møller Jørgen Jacobsens tilhørende ejendoms vejrmølles
taxation udmeldte 2de mænd, nemlig Morten Pedersen Myssen og Steen Christensen, møller i Øverup, som i
Retten lagde deres foretagne, og af birkeskriveren skriftlig forfattede taxationsforretning, hvilken da efter anbud
under ed med oprakte fingre i følge loven bekræftede efter nøjeste og bedste skønsomhed at være forfattet; sam
me forretning er således lydende:
Anno 1780 d. 6te nov. have vi undertegnede 2de mænd efter udmeldelse af Falster Lands Birkeret udi birkeskri
verens overværelse synet og taxeret møller Jørgen Jacobsens tilhørende ejendoms vejrmølle,beliggende i Falster
Sønder Herred ved Giedesby's Bye, Giedesbye Mølle kaldet, med tilliggende møllerhus sammesteds, for derefter
i følge den om Brandforsikringen for Købstæderne i Danmark udgangne allemådigste forordning, samme udi
Brand - Assurance - Cassen at fa indlemmet; og befandt vi da ermeldte ejendom og bygning af følgende værdi,
nemlig:

1. Bemeldte Jørgen Jacobsens vejrmølle beliggende på Gedesby
Nørre Mark med alt sit tilhørende inventarium, samt stående og
løbende redskab, er af værdien ialt
2. og møllerhuset beliggende ved Gedesby Bye, som består af 12
fag bindingsværk og klinede vægge, hvoraf de 6 fag er med loft,
befindes at være af værdien

Tilsammen for vejrmølle og tilhørende hus's bygning den Summa

Special taxt:

Generaltaxt:

Rdl.

Rdl.

800

50

850

At vi således har vurderet og taxeret bemeldte mølle og møllehus's bygning på det rigtigste og efter bedste skøn
somhed forsvarlig efter sammes rette værdier, idet vedstås herved med vore hænders underskrift, og ærbyde vi
os denne vores forretning imod ed at bekræfte.
Datum Giedesby ut supra
Morten Pedersen Myssen, Steen Christensen.
Forestående taxations forretning udi min overværelse at være foretaget, vedstå
W. Ortved.
Fremlagt og læst under Falster Lands Birketings Ræt torsdagen d. 9de nov. 1780.

Taxationsm anden Steen Christensen var stedfader til forsikringstageren, og blev i 1787 selv Gedesby-bonde, idet
han købte matr. nr. 20a.
Denne forsikring sker i Købstædernes almindelige Brandforsikring, der var oprettet i 1761. Den optog de første
ca. 30 år også landbygninger, og i 1788 blev hele Gedesby forsikret, gårde såvel som huse, og hervedfås endnu
en kilde til ejere, antal fag i hver længe og taxering. Se under de enkelte ejendomme. Tidligere bestod hjælpen
ved brand i, at præsten kunne udstede et brandstødbrev, som gav den skadelidte ret til at brandsle dvs. gå tig
gergang i eget som i andre sogne.
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/ 1792 udskiltes Den almindelige brandforsikring for landbygninger, og nu blev møllen vurderet og forsikret
igen. Da beskrivelsen er lidt mere grundig denne gang, gengives også den:

Vurderingstaxt:
Rdl:

Anno 1793 d. 14. sept.

1. Bemeldte Gedesby Vejrmølle, beliggende på Gedesby Nørre Mark,
hvis ejer er endnu, som forhen Jørgen Jacobsen. Dens bygning be
står af ege- og fyrretømmer, med alt sit fulde behør, samt derved
værende stående og løbende redskab og tilhørende inventarium,
nemlig 1 sæt sejl, 1 skin vogn? med jernlænke, og kværnsten, hvoraf
løberen med tvende og liggeren med et jerngjord er forsynet, der alt
var og befandtes i behørig stand. Taxeret for den summa:
hvilken ejeren ikkun forlangte forsikret for
2. Møller huset, som ved bemeldte Gedesbye bye er beliggende, står i
sønder og nord, 12 fag lang og 8/2 alen dyb, af eg under- og fyrre
overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til værelse, køkken
og stue, deraf 7 fag med loft, udi værelserne 1 jern kakkelovn, 1 ind
muret kobber bryggerkedel og 1 skorsten
40
og de øvrige 5 fag uden loft
20
men ejeren forlangte huset forsikret ikkun for
Tilsammen Gedesby vejrmølle og møllehusets bygningers
omvurdering og forsikring:
Til møllen og huset af brandredskab, 2 brandhager og bygningerne er
forsvarlig mod ildsfare.

Forsikringstaxt:
Rdl:

900
850

60
50

960

900 rdl.

Det kan ikke afgøres med sikkerhed, hvornår matr. nr. 38a er blevet møllerens bolig, men nu i 1780 er det i hvert
fald tilfældet. Huset står altså iflg. det foregående i nord-syd i 1793. På udskiftningskortet fra 1804 er det tegnet
som én længe i øst - vestlig retning, med en udbygning midt på sydsiden, men ved en brand-taxation i 1806, hvor
det blot hedder om huset, at det ligger i byen, og at møllen ligger nordvest for byen, består beboelsen, der ligger
øst-vest, af 10 fag og er 9 alen bredt, med loft overalt i stue, alkover og køkken.
Desuden er der vestfor et hus på 6 fag 8/2 alen bredt til lo og stald, og sydfor et lignende hus til huggehus og
sigtehus.
Bygningerne er af Eg forneden og Fyhr foroven, med klinede Vægge og Stråtag og vel forsynet mod Ildsvåde.
Brandredskabet (en brandhage) fandtes ved Stedet, men er ikke af sådan Størrelse som Lov af 27 Marts 1793 be
faler det. Ejeren blev derfor pålagt, at skaffe sig sådant Brandredskab, som denne Lov befaler.
Disse bygninger er udvidet ved de følgende taxeringer, så der er næppe tvivl om, at dette sted har været mølle
rens bolig langt tilbage i 1700-tallet.
Den nye brandhage - eller var det den gamle - blev på et eller andet tidspunkt hængt over en
gren på asketræet øst for husene; her var den efterhånden overgroet og sad midt i en 30-40 cm
tyk gren, indtil
den ved ejerskifte omkring 1967 blev befriet og hængt op i portrummet.
Selve møllen er også beskrevet i samme taxation:
Vejrmøllen nordvest for Byen og stående på Byens Mark på en Egestub med Ege-tømmer til Ramme og Stivere,
samt Sax, Sadel medvidere af Eg, men Beklædningen af Fyhr.
Vindfanget er 20 alen, dvs. ca. 1216 meter. Qvæmen 10 kvarter, dvs. ca. 1,57 m.
Bygningen selv i 2 Etager, 7% alen, dvs. 4,88m, fri foruden Tagværket. 7 alen bred og 6 alen dyb, dvs. 4,41 m x
3,78 m; med alt tilhørende Redskab af Truge, Stiger m.m., samt Inventarium, taxeret for 1200 rdl.

Jørgen Jacobsen *1760 troloves 17810321 til Karen Adriansdatter *1756. Hun er sandsynligvis datter af Adrian
Pedersen *1722, og han er søn af Malene Jørgensdatter, som er gift med møller Steen Christensen, der senere
køber matr. nr. 20a. De far børnene:
Jørgensen, Jacob 1784, sølimiten i 1801,
Jørgensen, Adrian 17850403 og
Jørgensdatter, Karen 17871006 d.
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Ved ft. 1801 betegnes mølleren som en jordløs husmand, men 18031215 skøder gårdmændene jordstykket
"Koppeled" kaldet ved nordsiden af Kobbelsøen på 3 à 4 td. land, til sønnen Adrian Jørgensen, Møller for 399"
og skattefrihed, men køberen skal selv holde og skaffe sig fred, dvs. sørge for indhegning. Han er kun 18 år!
En Scheming har en ikke tingi. adkomst til parcel nr. 5 af gd. nr. 3 af Skelby, som senere bliver til matr. nr. 7a af
Gedesskov. Skøde fra denne til Jacob Jørgensen ved auktionsretten 18090119.
Adrian Jørgensen købte 18150112 matr. nr. 19a, og 18281214 skødede han Koppeled til sin broder Jacob Jør
gensen, der havde fået skøde på møllen og huset af faderen Jørgen Jacobsen 18110318.
Karen Adriansdatter døde 18200211 som fattiglem, hvilket synes mærkeligt i en velhavende møllerfamilie, der
var begyndt at samle jord.
Jørgen Jacobsen døde 18280825.
Jacob Jørgensen blev gift med Magdalene Hansdatter *1792 fra Falkerslev. De fik børnene:
Hans Jacobsen * 18170412 og
Karen Sophie Jacobsdatter 18220916.
Møller Jacob Jørgensen fik 18280131 Skøde fra auktionsretten i Lars Hansens bo på Windemaarehuset matr. nr.
39 b, der var nabohus.

Da der tilsyneladende ikke eksisterer billeder af Gedesby Stubmølle, der blev nedrevet i 1912,
må vi nøjes med dette portræt, som i hvert fald viser princippet i en stubmølle.
Det er skåret i et bræt i møllen af Hans Jacobsen *1817, velsagtens i hans drengeår. Brættet
fik den skæbne, at havne på hovedet i en stalddør på Stubmøllegaard. Herfra blev det befriet,
og kom til ære og værdighed.
Samme Hans Møller, som han hed i det daglige, havde nok en svaghed for at forevige sine
navnetræk. Da den sidste rest af fundamentet til gårdens bageovn blev smidt ud i regnen, viste
der sig på en af stenene omridset af en stubmølle med HM i midten. Nu var Hans altså blevet
gammel nok til at håndtere bi Ide værktøj et.
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Ved skifteattest far Carsten Jensens enke adkomst til ejendommen matr. nr. 1 la, som hun skøder til møller Jacob
Jørgensen 18281218.
Da denne dør 18310405, far enken Malene Hansdatter bevilling til at sidde i uskiftet bo, dat. 18360905, læst
18390627.
Skøde fra Malene Hansdatter til Jørgen Jørgensen Smed *1784-86 på 39b, dat. 18360915, læst 18390627. Han
var eller havde været parcellist i Gedesskov. Han far ligeledes 18390627 tinglæst sit salg af matr. nr. 3b af Ge
desskov.
Malene Hansdatterskøder 18360501 gårdlodden nr. 3 = 11c til Peiter Jørgensen Stiver *18060207, og
hun skøder hovedparcellen nr. 1 = 1 la til Niels Olsen Skinder 18360915.
Omsider skøder hun til sønnen Hans Jacobsen:
a. Gedesby vindmølle m. hus og grund, matr. nr. 38.
b. parcellen matr. nr. 7 af Gedesskov.
c. parcel nr. 2 af gård nr. 23 = matr. nr. 11 b. Læst 18480511.
Hans Jacobsen er foreløbig ugift, men driver ejendommen med hjælp fra moderen og søsteren og et par med
hjælpere af hvert køn. Moderen Malene Hansdatter dør i 1866 og søsteren Karen Jacobsdatter i 1869, så derfor
ansættes efterhånden en husbestyrerinde.
Mens jordtilliggendet er vokset støt, er behovet for bygninger steget tilsvarende. Fra en enkelt længe omkring
1800 til efterhånden tre nye længer, for i 1872 at ende med den fjerde længe ud mod gaden. Længen var netop
færdig, da stormfloden kom d. 13. november. Vandet steg til halvanden meter over gulvet i de lavtliggende byg
ninger, og det gik naturligvis ud over de soltørrede lersten i de nederste felter, så ved genopbygningen blev der
sørget for brændte teglsten op til vindueshøjde. Bygningerne stod sig dog stort set, så man kunne redde dyrene
op på de solide kornlofter ved hjælp af møllerens gode taljer. På møddingen strandede taget fra matr. nr. 49 med
ejerinden Else Graae klemt op i kippen. I et dørgerikt blev skåret et vandstandsmærke, hvis højde siden er af
mærket på anden vis.
18751213 solgte Hans Jacobsen stubmøllen fra, til sin svend gennem mange år, Poul Pedersen, der stammede fra
Grænge på Lolland.
Hans Jacobsen giftede sig 18761027 i en alder af 59 år, med sin husbestyrerinde Bodil Kirstine Jensdatter, som
var 36 år gi., født i Gundslevmagle 18500623. Han døde 18911230, og hun giftede sig igen med Peder Mikkel
sen Rase, som døde 19050321.
Derefter afstod Kirstine Mikkelsen gården til sin broder Allert Kristian Jensen, men blev boende på aftægt til sin
død i 1939, 89 år gi.
Gården fik tillagt en del af matr. nr. 12a's jord.
Da Kristian Jensen blev ældre overtog sønnen Peder gården og drev den sammen med sin søster Ellen indtil
1967, hvor Hans Lollike, 1 la købte ejendommen og solgte bygningerne fra. De følgende ejere gav gården navnet
Stubmøllegaard. På grund af landinspektørens manglende kendskab til Gedesby, blev matrikel-nummeret ganske
ukorrekt ændret fra 38a til 4L i 1967.

38b Jordstykket, hvor stubmøllen lå siden den første gang blev rejst, hørte oprindelig til Annexgaarden, som fik
leje af pladsen. På grund af udskiftningen, der samlede gårdenes jorder på nogle fa steder og bevirkede nye veje,
kom møllen til at ligge midt i 4a’s mark med en pileallé ffa GI. Landevej til bakketoppen, hvor møllen lå til ca.
1912. Desuden var der en gangsti mere direkte fra byen.
Poul Pedersen, der havde købt møllen i 1875, giftede sig med Rasmus Pedersen Boldts enke Maren Pedersen,
som ejede matr. nr. 190, den nuværende møllegrund. Her boede de og drev møllen sammen med datteren og svi
gersønnen Christian Hansen, der stammede fra Langeland.
Chr. Hansen købte den samlede ejendom 19010712 og byggede den hollandske mølle på dens nuværende plads,
den indvies i 1910.
19120330 er stubmøllen åbenbart revet ned, for da sælger Chr. Hansen matr. nr. 38b til 4a’s ejer Rasmus Nielsen
Krighaar.
039a Peder Rasmussen Alling skødede til Lars Hansen Lander parcel nr. 2 af gård nr. 4, dat. 18050202, læst
18061023. Det drejer sig om Lars Hansen Landorph *17660928 d., som er søn af Hans Poulsen Landorph
*1740-41. Lars var gift i 1792 med Maren Jensdatter Krøl *1763. Hun var datter af Jens Madsen Krøl *1730.
De fik en søn Hans Larsen Landorph *17970326. De havde deres bolig i matr. nr. 48, som gik i arv i flere gene
rationer. Det lå, hvor nu Bredebæk 2 ligger.
Landorph er en af de oprindelige måder at skrive Lander på, eller måske bare præstens opfattelse af navnet.
Lars Hansen Lander døde 18261202, og Maren døde 18270713.
Skøde 18271122 fra auktionsretten i Lars Hansens dødsbo til ejeren af matr. nr. 14a, Jens Pedersen Alling
*1777, og hermed vendte arealet tilbage til matr. nr. 14a.
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039b
Gammelgade 3.
Windemorhuset med vænge uden hartkorn med græsningsret til 1 ko.
Skøde 17840513 fra gårdmændene til Hans Pedersen på ovennævnte for 56 rdl., med græspenge 32 sk.
Skøde fra Hans Pedersen "det mig tilhørende ejendomsvænge, beliggende vesten Gedesby og grænsende til ga
den ved søndre side, og til nordre og vestre marker, Windemaar kaldet", til Peder Madsen på vænget for 96", dat.
17920508, læst 17920628. På et gældsbrev fra Peder Madsen oplyses, at han boede i et på Windemaar ny op
bygget hus à 10 fag.
Peder Madsen *17660211 d. var søn af Mads Hendrichsen 9a, og blev gift i 1792 med Karen Jensdatter
*17690806; datter af gmd. Jens Lassen og Margrethe Pedersdatter. De fik sønnen:
Peder Pedersen Madsen *17931210 efter at Peder Madsen døde i sommeren 1793. Dødsfaldet er ikke noteret i
kirkebogen.
Extract af skiftet 17940111 efter hmd. Peder Madsen, som udlægger hus og vænge til hans enke Karen Jensdat
ter. Dat. 4. april, læst 24. april 1823.
Karen Jensdatter giftede sig 18050210 med Lars Hansen, der var tjenestekarl på Gedsergaard.
Vielsesattest for enken Karen Jensdatter, dat. 5., læst 24. april 1823. Karen døde i 1812. Kirkebogen 1812 har
under døde kvinder: Lars Vindemaals kone, 44 år. Vindemaal er sikert en forvanskning af Vindemaar.
4.12.1812 skifte efter Karen Jensdatter mellem enkemanden selvejerhusm. Lars Hansen og hendes søn Peder
*1793.
Lars Hansen er åbenbart gift igen, med Karen Olsdatter *17920630 d. Hun var datter af skomager Ole Larsen
*1747.
Lars Hansen kaldes ved sin død 18270326 : Lars Hansen Vindemaal, hmd., 56 år. Dvs. født ca. 1771, men ikke
nødvendigvis i Gedesby. Som forlover er han engang omtalt som Lars Viddemaal. Navnet kommer af marknav
net Vindemore = Vindemade, et lavt oversvømmet område omkring den nuværende mølle. Ses på udskiftnings
kortet fra 1804.
Ved hans kones død en månedstid før, 18270315: Karen Olsdatter 35 år, kone til Lars Hansen, Vindemaarshuset.
24.12.1827 skifte efter gmd Lars Hansen og ligeledes afdøde hustru Karen Olsdatter. Eneste barn Hans Larsen
* 18170216, hvis formynder og plejefar er morbror hmd. Jørgen Olsen Hjort * 1777. Se matr. nr. 81 a.
Skøde fra auktionsretten i Lars Hansens bo til møller Jacob Jørgensen 18280131.
Jacob Jørgensen dør 18310405.
Adkomst for møllerenken Malene Hansdatter, dat. 18360915, læst 18390627.
Skøde samme dag fra Malene Hansdatter til pare, i Gedesskov, Jørgen Jørgensen Smed *1786, som ligeledes
18390627 får tinglæst sit salg af matr. nr. 3b af Gedesskov. Søn af Jørgen Jørgensen Smed *174606nn, der blev
kaldt Unge Jørgen Smed fordi faderen Jørgen Jørgensen Smed *1715 levede endnu til 1798.
Jørgen Jørgensen Smed *1786 var trolovet 18100303 med Karen Jensdatter *1786. De fik børnene:
Ane * 18190106, Jørgen * 18201111 og Grethe * 18280321.
Skøde 18450116 fra Jørgen Jørgensen Smed til svigersønnen Jørgen Jensen, der var hjulmand og søn af Jens Pe
dersen Være *1783. Jørgen Jensen tog tilnavnet Smed, da han blev gift 18450316 med Ane Jørgensdatter Smed
*18190106.
Jørgen Jørgensen Smed døde 18610111, og Karen Jensdatter døde 18770118.
Jørgen Smed var en af de mest trængende, vandlidte ved stormfloden. Huset er formentlig helt ødelagt, idet det
lå lavt, tæt ved Bredebæk, ved indkørslen til Stubmøllegaard. Jørgen Jensen Smed flyttede, som så mange andre
vandskadede til Nyby, hvor han købte matr. nr. 17q, men han døde efter kort tid 18731204.
Adkomst for Jørgen Smeds enke Ane Jørgensdatter 18740410.
Skøde fra Ane Jørgensdatter 18810722 til Christian Hansen Knudsen *18360530, der stykkede en lille ejendom
sammen omkring matr. nr. 17r i Nyby. Den bestod efterhånden, foruden de nævnte, af matr. numrene: Ill, 130,
184, 188, 54, 134 og muligvis også af 218a, 68 og 169.
Han er født i Gedesby i hus nr. 5 på matr. nr. 54, som søn af husmand og skræder Hans Hansen Knudsen *1797
og Birthe Kristensdatter * 1806-07.
Han var først gift 18590218 med Karen Poulsen * 18370822, som døde 18620311 kun 25 år gi. Ved denne lejlig
hed er han betegnet som: enkemand, skræder i Staureby.
Derefter blev han 18630721 gift med søsteren Ane Poulsen *18350731, der var hjemme hos stedfaderen i Gedes
skov, Hans Hansen Adrian * 1816 fra Bruserup. Begge koner var døtre af Poul Madsen Krøl, matr. nr. 13a af
Gedesskov.
Han dør sidst i århundredet og der gives adkomst for Chr. Hansens enke, Ane Hansen 18981125.
Derefter er ejerne, antagelig i denne rækkefølge: Kabel Andersen, Peder Jensen, Carl A. Nielsen, Joel Petersen,
Arne Neergaard.
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Det yngste af udskiftningskortets 4 bykort med de sene matrikuleringer på nordsiden af Kobbelsøvej. Af de skraverede vande ses Noret med tilløb fra Koblebæk
øverst, og nederst til højre en tunge af Koblesø, der nåede helt ind til byen. De mindre søer i byen er fra venstre Brcdebæk, Gadekæret og Lungke.
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040a Friis gav skøde på parcel nr. 8 af gd. nr. 3 til 1. Ole Larsen, 2. Lars Jensen og 3. Hans Hansen 18070108.
Disse tredjedele som er Saltmadelodder fik hhv. matr. nr. 40, 41 og 42.
40a
Skomager Ole Larsen *1747, gift 17730314 med Maren Katrine Jørgensdatter Rysse *17640603 d. De boede i
hus nr. 18, det senere matr. nr. 81. De fik børnene:
Lars Olsen *1774
Jørgen Olsen *17770914 d.
Karen Olsdatter *17920630. Hun blev gift med Lars Hansen Vindemål og fik sønnen Hans Larsen (Fisker).
Der må have været en pige mere, som blev gift med Peder Jørgensen Skipper iflg. skiftet.
Ole Larsen døde 18200926, men først 18360929 blev skifteattest for Ole Larsens arvinger blev læst vedr. 40a.
Disse arvinger er: gmd. Jens Larsen Bolt, en sønnesøn; Hans Larsen, ungkarl, en dattersøn; Peder Jørgensen
Skipper, den afdødes svigersøn.
De skødede samme dag til den afdødes søn Jørgen Olsen Hjort på Ole Larsens Andel, matr. nr. 40a. Jørgen Ol
sen Hjort havde faet skøde på matr. nr. 81 fa år efter faderens død. Det vides ikke, hvor Hjort-navnet kommer
ffa.
Jørgen Olsen gav skøde 18470218 til Hans Larsen Fisker *1817.
Hans Larsen gav skøde til Hans Peder Pedersen, bødker 18751224.
Hans Peder Pedersen gav skøde til Ludvig Jensen 19000706.
Ludvig Jensen gav 19021024 skøde til Peter Marius Nielsen på 40b (se denne).
040b
Salimorvej 7.
Ludvig Jensen gav skøde til Peter Marius Nielsen på 40b 19021024.
041a
Friis gav skøde på parcel nr. 8 af gd. nr. 3 til 1. Ole Larsen *1792, 2. Lars Jensen og 3. Hans Hansen 18070108.
Disse tredjedele som er Saltmadelodder fik hhv. matr. nr. 40, 41 og 42.
Lars Jensen, som boede på matr. nr. 56, gav skøde 18360929 til Peder Hansen Lander *17800430, som var søn
af Hans Poulsen Landorph. Han var gift 18130112 med Karen Larsdatter *1781. De fik sønnen, Hans Pedersen
Lander *18180927.
Peder Hansen Lander gav skøde på samme andel til sin søn Hans Pedersen Lander 18440625. Han var viet til
Dorthea Pedersdatter *1814, og de fik en datter, Karen Hansen *18500520, som blev gift med Peder Hansen
*1839.
Hans Pedersen Lander omkom under stormfloden 1872; se matr. nr. 56a.
Hans P. Landers enke, Dorthea Pedersdatter fik adkomst 18740320, og solgte samme dag til Edv. Tesdorpf.
Hun døde 18810714.

042a Oprindelig umatrikuleret hus nr. 10 med 2 haver. På den nuværende kirkegårds bageste del lå matr. nr.
42a med hus på en lille grund à 540 kv.alen samt en fraliggende grund på 1640 kv.alen tæt ved Koblesø. Se også
32b, lOd og 16b.
I 1721 er fæsteren Hans Pedersen Lavindsfar, og han bliver i 1737 afløst af Rasmus Jensen.
Ved brandforsikringen i 1788 havde Jens Mathiassen dette hus i fæste, tæt ved gården matr. nr. 4a, som han
havde ejet.
Skøde 17980419 fra gårdmændene til Jens Mathiesen *1731 på dette hus med 2 haugepladser og græsning for 4
far, 1 sviin og 1 gaas for 99” og almindelig græsningsret, sålænge fæstehusmændene nyder den.
Jens Mathiassen var søn af den sidste priviligerede kromand Mathias Jensen Holst, og havde haft gården, matr.
nr. 4a, der lå tæt ved, fra 1756 til 1774. Se hans historie der. Hans sidste kone Bodil Hansdatter døde i 1790,
mens det ikke ses, hvornår han døde.
Skøde fra medarvingerne til Malene Jensdatter 18220207. Hun var datter af Jens Mathiesen, og egentlig døbt
Magdalene Hedevig * 17651229 d.
Pige Malene Jensdatter Mathiesen blev viet i begyndelsen af 1799 til tækkemand Hans Hansen *1767 fra Stouby. De har ved ft. 1801 en datter, Cathrine Hansdatter *18000816. Hans Hansen fik tilnavnet Mathiesen, men
tilnavnet er tilsyneladende i daglig tale kortet ned til Thiesen. Hans Hansen Mathiassen blev i 18121201 i Skolekomm. protokollen kaldt Thiesen.
Friis gav skøde på parcel nr. 8 af gd. nr. 3 til 1. Ole Larsen *1792, 2. Lars Jensen og 3. Hans Hansen 18070108.
Disse tredjedele som er Saltmadelodder fik senere hhv. matr. nr. 40, 41 og 42.
Det er antagelig i denne forbindelse at huset også får matr. nr. 42.
Hans Hansen Thiesen, der stammede fra Stouby, døde i 1820 som det fremgår af skiftet, men ikke af kirkebogen.
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28.12.1820 skifte efter husmand Hans Hansen mellem enken Malene Jensdatter og børnene Margrethe Hansdat
ter *18070913 og Kathrine Hansdatter *18000816 gift med hmd. Lars Boesen, som fik tilnavnet Thiesen. Hans
Hansen's enke, Malene Jensdatter skødede 18300325 til svigersønnen Lars Boesen Thiesen *1788. Ved ft. 1834
er Lars Boesen, daglejer, gift 18210126 med Cathrine Hansdatter *1800, og de fik sønnen Hans Larsen Thiesen
* 18220316. Malene Jensdatter er enke og har aftægt i huset. Hun døde 18440419.
Skøde fra Lars Boesen 18480210 til sønnen Hans Larsen Thiesen *18220316. Han blev gift 18560808 med Ka
ren Jensdatter *1836. De fik en søn, Lars Hansen * 1857.
Lars Boesen døde 18541218.
Omkring 1877 er Tesdorpf ved at købe matr. nr. 42 af Hans Larsen Thiesen til udvidelse af kirkegården,om om
det fremgår af følgende omtale af en ansøgning til kommunen fra Tesdorpf om, at hartkornet på matr.nr. 42
(plads ved kirkegården som ejes af H.Thiesen) må føres i afgang i matriculen.
Efter Hans Larsen Thiesens død far enken Karen Jensdatter adkomst 18870128.
Skøde fra Karen Jensen til sønnen Lars Hansen Thiesen 18870204. Han blev gift 18861011 med Karen Jeppe
sen *18641230 fra Staureby. De fik datteren Clara Marie Nielsine Hansen *18881206.
Lavs Thiesen eller Thies-Lavs havde den samlede ejendom til op i 1930erne. Boligen var da matr. nr. 32b på
Lungkevej 4. Han var nok, med sit forkortede tilnavn, den sidste mindelse om kro-familien, hvor han er syvende
led efter Mathias Jensen Holst, der kom til Gedesby ca. 1679, og døde 1702.
042b

Thomas Schütt sidst i 1890eme.

042c

Ludvig Jensen sidst i 1890erne.

043a Peder Nielsen Krøl på matr. nr. 22a skødede parcel nr. 3 af gård m. gi. nr. 9 = matr. nr. 43 til Hans Madsen
18061016. Parcellen ligger ved Krogedevejs 3. sving. På udskiftningskortet står: Mads Hansens købte lod, så det
er ant. en søn.
Skøde til Hans Rasmussen Jensen 18100503.
Skøde til Anders Michelsen 18281204.
Skøde til Hans Nielsen på denne parcel og et hus ved nordre bred i Gedesby (matr. nr. 174) 18290212.
Tilladelse til uskiftet bo for Hans Nielsens enke Hanne Hansdatter 18590107.
Skifteattest som adkomst for Niels Hansen 18600615.
Skøde til Lars Olsen 18751008 på 43a.
Skøde til Niels Jørgensen fra Niels Hansen 18751008 på 43b. Skøde til Andreas Bidstrup 18810909 på 43a.
Skøde til Henrik Larsen 18880706 på 43a.
Skøde til Charles Engberg 18960313 på 43a.

043b Skødetil Niels Jørgensen fra Niels Hansen 18751008 på 43b.
Skøde fra Niels Jørgensen til Jørgen Peter Jørgensen med bygning 18990414.
Skøde fra Jørgen Peter Jørgensen til snedker Jens Jensen 19011018.
Skøde fra Oline Jensen til Charles Engberg på det tidligere 43b 19130509.
044a Peder Nielsen Krøl på matr. nr. 22a skødede 18141230 parcellen nr. 2 = matr. nr. 44 til Hans Jensen Østen
*17791114, som er søn af Jens Hansen Østen og Karen Pedersdatter. Hans Jensen Østen havde fra 1812 ejen
dommen matr. nr. 5a af Gedesskov.
Han blev gift 18021013 med Margrethe Kirstine Carstensdatter *17780712, datter af Carsten Carstensen og
Anna Pedersdatter. De fik børnene:
Jens Hansen * 18030731,
Carsten Hansen * 1814,
Rasmus Hansen *18170503,
Margrethe Hansdatter * 18071226.
Skifteattest som adkomst for Hans Jensen og hustrus arvinger 18370209.
Skøde til Lars Rasmussen Børsen samme dato. Han var gift 18321207 med Margrethe Hansdatter *18071226.
De fik børnene:
Karen Larsdatter * 18331101
Marie Larsdatter * 18360625
Grethe Larsdatter * 18400420.
Skøde til Lars Hansen Lindse fra auktionsretten i Lars Rasmussens dødsbo 18520610.
Skøde fra Lars Hansen Lindse til Hans Pedersen Steensen, som ikke blev tinglæst.
Skøde 18850313 fra Hans Pedersen Steensen til Skelby-Gedesby kommune på 44b.
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Testamente som adkomst for Hans Pedersen Steensens enke Grethe Larsdatter 18990818.
Se også matr. nr. 5a af Gedesskov.
044b Skøde 18850313 fra Hans Pedersen Steensen til Skelby-Gedesby kommune på 44b.
Parcellen er det trekantede areal ved Strandvejen med vej på alle tre sider.
045a Hus nr. 18.
Gammelgade 12. Se matr. nr. 9i.
Skøde 17880131 fra gårdmændene til hmd. med jord og kgl. lods Rasmus Rasmussen Hollænder *17620214 på
dette hus med have og vænge for 50”, som han har haft i fæste efter Ole Giertsen. Han var søn af Rasmus Jør
gensen Hollænder og Maren Rasmusdatter, og var gift i 1789 med Anna Pedersdatter *1756. Huset var da på 8
fag. Det nævnte vænge, der lå ved huset inde i byen, fik nr. 45 ved den sidste matrikulering, som det ses på ud
skiftningskortet.
Pitter Pittersen på gi. nr. 17, det senere matr. nr. 20a gav 18090615 Skøde til lods Rasmus Rasmussen Hollænder
*17620214 på en englod ved Salmorevej, der også fik matr. nr. 45.
Rasmus Rasmussen Hollænder døde 18200524, og hans enke, Anna Pedersdatter *1756 fik ved testamente ad
komst 18231120 til matr. nr. 45 og et hus nr. 18, som ikke er matrikuleret, og ikke er matr. nr. 81, der også har
nyt nr. 18. Dette gi. nr. 18 har i dag matr. nr. 9i på Gammelgade 12.
Hun skødede 18220711 til væver Niels Hansen Stoffersen *17950624 på samme.
Anna Pedersdatter døde 18311105.
Niels Hansen var søn af Hans Hansen Stoffersen og Karen Nielsdatter.
Niels Hansen Stoffersen blev gift 18190228 med Johanne Jørgensdatter *17940704, datter af Jørgen Pedersen
Skipper og Maren Jørgensdatter. De fik en datter, Maren Nielsdatter *18231229.
Niels Hansen Stoffersen døde 18490215.
N.H.S.'s enke, Johanne Jørgensdatter og hans arving og svigersøn Peder Jensen *18180105 fik adkomst på sam
me 18520304.
Peder Jensen var søn af Jens Pedersen Være og Grethe Kirstine Nielsdatter. Han blev 18440116 gift med Maren
Nielsdatter *1823. De fik en datter, Johanne Pedersdatter *1844.
Johanne Jørgensdatter gav skøde på sin andel til nævnte Peder Jensen Stoffer mod undertægt til sælgerinden
18520304. Som det ses, er et oprindeligt Christoffersen via Stoffersen nu blevet til Stoffer.
Maren Nielsdatter døde 18540530, og Peder Jensen Stoffer giftede sig 18550711 med Ane Cristensdatter *1818 i
Skelby. De fik børnene:
Ane Margrethe Pedersdatter * 1844,
Niels Peder Pedersen *1857.
Peder Jensen Stoffer gav skøde til sønnen Niels Peder Pedersen Stoffer 18790110, og
Margrethe Olsdatter gav skøde til Niels Peder Pedersen på 94b.
Niels Peder Pedersen gav skøde på matr. nr. 45 til Anders Larsen Sjolte 18890201, som havde en ejendom i
Gedesskov. Han var født i Sjolte, Snesere sogn på Sjælland 18491230.
Uskiftet bo til enken Ane Katrine Larsen Sjolte 19130919.
Ane C. L. Sjolte gav skøde til Ludvig Laurits Larsen Sjolte 19131107.
Ludvig Laurits Larsen Sjolte skødede til Hans Nielsen incl. løsøre 19131107.
Hans Nielsen skødede til gdr. Otto Christiansen på 45a m. fl. 19520327.
Her er formentlig tale om græslodden på Salmorvej.
Hans Rasmussen Smed skødede 19140116 matr. nr. 154 til Niels Peder Pedersen Stoffer.
Niels Peder Pedersen Stoffer skødede 19230628 til Julius Otto Poulsen af Frejlev sin tilhørende ejendom, der be
stod af matr. nr. 4b, 94b, 153 og 154, samt huset gi. nr. 18 umatrikuleret og uden hartkorn. Det bemærkedes i
skødet, at brønden var fælles med naboejendommen matr. nr. 81, og det var den endnu i 1930erne.
Niels Peder Pedersen Stoffer købte matr. nr. 25d samme dag, 19230628.
Otto Poulsen drev ejendommen fra Gammelgade, der nu har matr. nr. 9i. Han fik senere tillægsjord i Noret fra
Bøtøgaard.

046a Hans Rasmussen Alling på gi. nr. 21 = matr. nr. 24a gav 18340109 skøde til Hendrik Nielsen Skipper
*1790 på pare. nr. 2, en Saltmadelod. Den fik matr. nr. 46. Han boede i hus nr. 2 på matr. nr. 83 og 85, der sene
re blev lagt sammen til nr. 83.
Hendrik Nielsen Skipper var gift 18150430 med enken efter Niels Olufsen Giertsen, gd. nr. 7a, Anna Hansdatter
Væver *17610521 d. Hun døde 18280225.
Derefter giftede Hendrik Nielsen sig 18280608 med pige Anna Rasmusdatter Alling *18000427.
Hendrik Nielsen Skipper døde 18361212, og der blev givet adkomst 18381220 til enken og sønnen Hans Niel
sen *171901 nn på parcel nr. 2 og huset med gi. nr. 2.
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Samme dag afgav Hans Nielsen ved skøde sin andel til moderen.
Denne søn er ikke Anna Rasmusdatter Alling's, og heller ikke Hendrik Nielsen Skipper's, men derimod Anna
Hansdatter Væver 's fra hendes første ægteskab. Se matr. nr. 7a.
Anna Rasmusdatter giftede 18370714 sig med Ole Larsen *1809, hvorved han 18381220 fik adkomst på parcel
nr. 2, der fik nyt nr. 46a og hus nr. 2 der fik nr. 83.
Ole Larsen døde 18490530.
Med testamente efter Ole Larsen fik Anna Rasmusdatter adkomst 18510515.
Ved vielse til enken 18510321 fik enkemand Rasmus Rasmussen * 1817 adkomst på 46a og huset nr. 83.
Skøde 18520624 til en anden Rasmus Rasmussen og enke Kirsten Hansdatter på parcel nr. 2, nyt nr. 46a.
Rasmus Rasmussen og enke Kirsten Hansdatter skødede 18530721 til Niels Pedersen.
Skøde fra Niels Pedersen til Peder Hansen 18570324.
Skøde fra Peder Hansen til Peder Pedersen Bonde 18630327.
Arveudlægtil enken Karen Rasmusdatter 18670628.
Vielsesattest som adkomst for Jørgen Hansen Bonde 18680918.
Skifteattest som adkomst for Karen Rasmusdatter 18990526.
Skøde 18990526 fra Karen Rasmusdatter født Hansen til Christian Rasmussen (Møller).

047a Et hus vest i byen ved Møllehuset uden hartkorn. I baghaven til Bredebæk 3.
Skøde 18130401 fra gårdmændene til Anders Poulsen Buch *17710313 på hus og have à 1500 kv.alen, belig
gende mellem Møllehuset og Rasmus Jansens hus med tilhørende liden plads til have eller vænge. Af længde 50
alen og bredde i hver ende 30 alen. Købssum 50 rdl. Se også matr. nr. 76a.
Han var søn af hmd. Poul Pedersen Buch og Maren Andersdatter. Han blev gift 1. søndag i advent 1795 med
Maren Mortensdatter *1774. Anders Poulsen t 18140907. Anders Poulsens enke, Maren Mortensdatter ~
18150515 til tjk. Johan Jensen * 1778.
Johan Jensen Buch ti8290115.
Adkomst for Johan Jensen Buck's enke, Maren Mortensdatter 18290702.
Skøde 18320712 fra Maren Mortensdatter til Niels Rasmussen *1802-03 for 30 rdl. og undertægt. Han var gift
18320504 med Maren Andersdatter * 1800 og brugte tilnavnet Buch. De fik to døtre:
Karen Nielsdatter * 18330821 og
Ane Nielsdatter 18400401, og sønnen
Rasmus Nielsen * 18360520.
Maren Mortensdatter døde 18430519.
Niels Rasmussen Buch døde 18680312 og Maren Andersdatter døde 18790709.
Skøde 18660316 fra Niels Rasmussen Buch til sønnen Rasmus Nielsen Buch *18360520, gift 18681109 med
Maren Hansdatter *18440414. Hun var datter af Hans Jensen Adrian. De fik børnene:
Trine Dorthea Rasmussen *18681230.
Niels Rasmussen *18710502
Hans Rasmussen *18750803
Peder Rasmussen *18780210
Ane Marie Rasmussen *18800519
Klara Nielsine Rasmussen *18841124
Andreas Rasmussen *18870717.
o

Ved stormfloden blev familien husvild, og kom på listen over mest trængende. De købte matr. nr. 17 i Nyby.
Rasmus Nielsen Buch er bådfører på den tid.
Adkomst i uskiftet bo for hans enke, Maren Hansdatter 19050609.
Skøde fra Maren Hansdatter til Peter Petersen 19110901.
Skøde fra Peter Petersen til Sven Lundh 19230208.
Skifteattest som adkomst for enken Katrine Margrethe Lundh 19290629.
Skøde fra Katrine Margrethe Lundh til sønnen Ove Lundh 19341222.
De sidste skøder omfatter ialt matr. nr.: 47-48-49-50-86a-86b-163-179-180-182-183 og 38c.

048a
Bredebæk 2.
Gård nr. 1 blev i sin tid lagt øde af Svenskerne, og da fæsteren Jeppe Madsen døde omkring 1670, blev jorden
lagt til gård nr. 8, som var fæstet af Niels Koch. På den øde gårdsplads sættes et hus som Jørgen Poulsen Stifver
antager i marts 1701. Han svarer fra 1.1.1702 husbondhold, skatter og hoveri. Fri for fæste. Huset får nummer 2.
(Det oprindelige hus nr. 2, som lå andetsteds, blev skyllet ned af en stormflod 1793-94, men blev bebygget med
4 fag af Hendrich Pedersen, som måske er den der senere fæstede matr. nr. 9a). Jørgen Poulsen Stiver har stadig
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huset i 1721, hvor det som skolehus er fri for afgift. Siden skal afgiften være 4 rdl. årl. Det var på 10 fag. Rytter
skolen blev bygget i foråret 1724. Han er gift med Bodil Rasmusdatter, som dør 17230629 b.
Anno 1724 d. 28. april skifte efter Bodel Rasmusdatter mellem enkemanden Jørgen Poulsen Stiver, husmand og
børnene Povl Jørgensen *1708, Rasmus Jørgensen *1711 og Ide Jørgensdatter *1704.
Jørgen Poulsen giftede sig derefter med Maren Andersdatter. Han døde 17270829 b., og der afholdes skifte 1728
21. jan. efter Jørgen Povelsen Stiver som boede i fæstehus nr. 2, mellem enken Maren Andersdatter og børnene:
Hans Jørgensen 172503nn og Jørgen Jørgensen 172607nn, samt børnene af afdødes 1. ægteskab med Bodel
Rasmusdatter: Povl Jørgensen *1708, Rasmus Jørgensen *1711, Ide Jørgensdatter *1704.
Der efterlades bl. a. sildegarn og ålevod, samt 1 væv. Enkens far er Anders Hansen, Gedesby.
Huset på 10 fag blev fæstet af sønnen fra første ægteskab, Povel Jørgensen Stiver *1704-08, der var gift
173104nn med Lisbeth Pittersdatter. De fik børnene:
Jørgen *1733
Rasmus *1739-43
Hans *1740-41
Bodil
Anna Katrine * 1745
Maria *1748.
Poul Jørgensen Stiver havde huset endnu i 1751, hvor det var på 9 fag.
Han døde 17720322 b.
25.4.1772 skifte efter Povel Jørgensen Stiver hmd.mellem enken Lisbeth Pittersdatter og deres børn:
Jørgen Povelsen *1733, Rasmus Povelsen og Hans Povelsen alle i Gedesby. Bodil Povelsdatter gift med møller
Jens Jørgensen, Anna Kathrine Povelsdatter *1745, Maria Povelsdatter *1748, begge hjemme.
Sønnen Hans Poulsen Stiver *1740, boede i huset i 1788. Da var huset på 10 fag. Det lå på Bredebæk 2. Hans
Poulsen Stiver og Maren Larsdatter Rase *1739 var gift 17660803 og havde børnene:
Lars Hansen Landorph *17660928
Poul Hansen Landorph *17680515 d.
Anna Hansdatter Landorph * 17710320 d.
Elisabeth Hansdatter Landorph *17760804 d.
Peder Hansen Landorph *17800430.
Hans Poulsen hedder ved vielsen Stiver og ved alle børnenes fødsler Landorph, men det vides ikke hvorfor, da
konen jo er en Rase. Dette tilnavn bliver efterhånden til Lander. Det er i præsten Niels Amagers tid, og stavemå
den Landorph kan jo være hans personlige opfattelse, som kan være præget af navnet på en tidligere amtmand,
Hans Landorph.
Hans Poulsen døde i 1790, hvorefter huset fæstes af sønnen Lars Hansen Landorph.
Skøde fra gårdmændene til Lars Hansen Landorph *1766 på hans fæstehus nr. 2 med 2 havepladser og græs
ningsret på Sandholmen. "Må ikke afhændes til anden end slægtning og i Gedesby boende, da gårdmændene el
lers har forkøbsret". Dateret 18150501, læst 18270726.
Lars blev gift i 1792 med Maren Jensdatter Krøl *17630202. Hun var datter af gmd. Jens Madsen Krøl og Bodil
Hansdatter på gård nr. 2, der lå på matr. nr. 49's plads, men senere blev opdelt i parceller.
De fik sønnen Hans Larsen Landorph *17970509. Lars Hansen havde jordlodden 39a fra ca. 1805 til sin død.
Lars Hansen Lander døde 18261202, og Maren Jensdatter Krøl døde 18270713; der blev givet adkomst
18271115 for deres søn Hans Larsen *17970509. Hans Larsen blev gift 18210419 med Margrethe Hansdatter
* 1797, som antagelig er fra Staureby. Han var væver. De fik kun sønnen Lars Hansen Lander * 18290111.
Hans Larsen døde 18470903, og Margrethe Hansdatter 18650217.
Skifteattest 18650602 som adkomst for sønnen Lars Hansen Lander *18290111. Han var gift 18600316 med
Ane Pedersdatter * 18311221. Der er ikke noteret nogen børn. Mange i Landerfamilien er vævere.
L. H. Lander skøder til Hans Hansen Lander 18980304.
H. H. Lander skøder 19020502 til Sven Svensson Lundh * 18610215 i Sverige, som var gift med Katrine Margre
the Hansen *18661026. Huset eksisterede ikke i 1930erne.
049a Mellem Bredebæk og Kanalen. Gårdsplads nr. 3 > 2, se gårdens tidlige historie foran. Det vides ikke,
hvornår og hvorfor Jens Madsen i 40års alderen er blevet afløst som fæster af Peder Andersen, men efter at Grev
Hoick ved auktionen i 1766 havde købt det meste af Sydfalster som Gedsergaard, gav han skøde til Peder Ander
sen 17710214. Peder Andersen Buch* 1737 var først gift 17691029 med Anna Jeppesdatter *1747, som døde
17760507. Derefter giftede han sig 17760922 med Marie Christiansdatter Bondesen* 1757,som var den tidligere
skoleholders datter. De fik sønnen Hendrich Pedersen i 1784.
De havde stadig gården ved folketællingen 1801, men 18010226 gav Peder Andersen Buch, der døde 18240303,
på grund af sin skrøbelighed skøde uden undertægt til sin brodersøn Anders Hendriksen, som 18. april 1805 gav
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Kammerråd Friis skøde på ejendommen incl. 2 udbygninger som overtages til foråret, men uden gårdsplads og
have, som senere fik matr. nr. 49. Vitterlighedsvidner er P. R. Alling og Anders Hendrichsen.
Det er altså foreløbig Anders Hendriksen *1782, der ejer gårdspladsen. Han er søn af Hendrik Andersen Stær,
12a. Han er anført i ft. 1801, hvor han angives at være 19 år.
Anders Hendriksen fik tinglæst skøde 18240930 til Peder Andersen på gårdsplads m. have og bygning, men for
inden, 18240303 dør husmand Peder Andersen, 86 år gi.; han er den oprindelige ejer af gi. nr. 3 > 2. Det bemær
kes, at datoerne er tinglæsningsdatoeme. Om Anders Hendriksen, se gård nr. 3 > 2.
Peder Andersens enke, Marie Christiansdatter Bondesen *1757 får ved testamente adkomst 18240930 til matr.
49, og skøder samme dato til: Jens Jørgensen Lassen 18000210 på gd. nr. 14, matr. nr. 16a.
Jens Jørgensen Lassen far også af sin bror skøde på gårdspladsen nr. 14, samt på græslodden 16b.
Han var gift 18231012 med Johanne Hansdatter Hollænder *18000128 fra 8a. De fik 3 døtre:
Karen *18231218, som blev gift med Jens Hansen *1814,
Maren *18250727, som blev gift med Hans Olsen Hjort og derefter med Jens Hansen Skov, og
Gjertrud *18270319.
Jens Jørgensen Lassen døde 18340402, og hans bo skøder 18360225 til Niels Rasmussen Lollike *1793, som
netop havde solgt sin gård, matr. nr. 28cd, tinglæst 18350115.
Han var gift med Ane Hansdatter 18160804 og de havde børnene:
Maren * 18180527 som blev gift med Niels Pedersen Bolt * 1815, og
Hans Nielsen *18240219. Se iøvrigt under gård. nr. 7 > 5 og 28cd.
Niels Rasmussen dør 18421127, men enken, Anne Hansdatter får først adkomsten tinglæst 18520108.
Samme dag skøder hun til Niels Pedersen Boldt *18150424. Denne havde været gift 18431215 med Maren
Nielsdatter *1818, som døde 18500802, og fået børnene:
Niels Peder Nielsen *18450501 og Rasmus Nielsen *1847051.8, og var derefter gift 18520407 med Cathrine
Hansdatter *18311031. De fik børnene: Hans Nielsen *18591 115 og Johanne Margrethe Nielsen *18730421.
Niels Pedersen Boldt skøder 18530721 til Hans Jensen Adrian *1819, som samtidig skødede 23e på det tredie
sving af Krogedevej til Niels Pedersen Boldt. Hans Jensen Adrian havde ejet matr. 23a fra 1839 til 1851, hvor
han efterhånden havde solgt gården bid for bid.
Niels Pedersen Boldt havde fra 1. ægteskab sønnen:
Niels Peder Nielsen *18450501 d. og
Rasmus Nielsen *18470518 d., og fra 2. ægteskab:
Hans Nielsen *185911 15 d. og
Johanne Margrethe Nielsen * 18730421.
Hans Jensen Adrian købte Jacob Nielsen Stiver’s hus matr. nr. 70a, og skøder samtidig 18530721 matr. nr. 49a
til Rasmus Andersen *1816-22 med flg. bemærkning vedføjet:
"Beboelsesret for Jacob Nielsen Stiver (*1793-94 i Nr. Alslev) hans Levetid i Fællig med Kiøberen".
Jacob Nielsen Stiver var gift med Kirsten Hansdatter *17990315, som var datter af Hans Pedersen Smed, men
hun var død 18430703. De fik 2 piger, der med 4 års mellemrum døde som 17-årige. I stedet havde de åbenbart
Jacobs søsterdatter Birthe Johanne Hansdatter *1827 i pleje.
Skomagersvend Rasmus Andersen var 18521226 viet til Birthe Johanne Hansdatter *1827, og overtager tilnav
net Stiver. De fik børnene:
Maren Kirstine Rasmusdatter * 18531011,
Ane Margrethe Rasmusdatter *1856.
Rasmus Andersen Stiver døde 18720726.
Bygningen forsvandt antagelig med stormfloden 1872, hvorefter det blev forbudt at bygge i det lave område.
Rasmus Stivers enke er på listen over mindre trængende.
Rasmus Andersens enke, Birthe Hansdatter får adkomst og skøder 19030710 til svigersønnen murer Lars Chri
stensen, som var gift med Maren Kirstine Rasmusdatter *18531011, og har overtaget tilnavnet Stiver. Men
samme dag tinglæses et mageskifteskøde fra hans kone Maren Kirstine Christensen til enke Marie Larsen på
matr. nr. 87, og Marie Larsen får så matr. nr. 49. Hun har beholdt nr. 180 og 183.
Marie Larsen skøder det hele til Sven Svensson Lundh 19040318.
050a Skøde fra gårdmændene til Ole Hansen Stiver *17650217 d. på hus nr. 43 med have, og græsningsret på
Sandholmen 18240603.
Ole Hansen var søn af hmd. Hans Hansen Stiver (eller Soldat) og Marie Hansdatter.
Ole eller Oluf Hansen Stiver *17650217 d. var gift med Elisabeth Rasmusdatter Stiver *17710922 d., der var
datter af Rasmus Poulsen Stiver. De fik børnene:
Ane Olsdatter *1794 og
Rasmus Olsen Stiver *18000327.
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Elisabeth Rasmusdatter Stiver døde 18210325 og Ole Hansen Stiver 18320314.
Denne Ole Hansen Stiver må ikke forveksles med den senere Ole Hansen Stiver */ 789, der blev en Krighaar.
Skøde 18240603 fra Ole Hansen Stiver til sønnen skomager Rasmus Olsen Stiver *18000327, gift 18240514
med Johanne Olsdatter *17960222, der var datter afOle Skipper og Margrethe Jørgensdatter. De fik tilsynela
dende ingen børn. Johanne Olsdatter døde 18510707.
Hans Rasmussen Alling matr. nr. 24a gav skøde 18360818 til Rasmus Olsen Stiver på den gamle gårdsplads nr.
29 > 21. Den fik matr. nr. 50, og lå på det lave område for enden af Timandsvej, der ikke måtte bebygges efter
stormfloden. Realregistret antager at matr. nr. 181 hører med under skødet.
Skøde 18510918 på gårdsplads nr. 2 log huset nr. 43 fra Rasmus Olsen Stiver til Rasmus Rasmussen Krøl *1827
i Skelby. Han får Stivemavnet.
Han er gift 18511010 med Elisabeth Pedersdatter *18221130, der var datter af Hjul- og skomager Peder Peder
sen og Ane Olsdatter. Ingen børn kendt.
Ved ft. 1860 er Rasmus Olsen Stiver enke- og aftægtsmand hos arbm. Rasmus Rasmussen Stiver, som dog kun
ne være en søn. Rasmus Olsen Stiver dør 18660630.
Skøde fra Rasmus Rasmussen til Hans Simonsen dateret 18830320, læst 18871213.
Adkomst for Hans Simonsens enke Hanne Rasmussen 19001123.
Skøde fra Hanne Rasmussen/Simonsen til enke Marie Larsen 19040506.
Skøde fra Marie Larsen til Sven Svensson Lundh 19040318 på nr. 50 og 181.
051a
Tidemandsvej 3.
Hus nr. 40 med have uden hartkorn med brug af de uskiftede lodder nr. 22 og 39.
Det var i 1751 på 3 fag og beboet af Hans Hansen *1721. 1 1788 beboet af Morten Kortsen. Nu var huset på 4
fag.
I 1844 Jørgen Christensens enke.
Skøde 18460212 fra gårdmændene til lærer Korff på ovennævnte. For græsloddernes brug erlægges årl. 1 Rdl.
32 sk.
Familien Korff har næppe brugt huset selv, sålænge han var lærer, men da han døde i 1858, blev det bolig for en
kemadamme Korff.
Johan Hartvig Korff *1802 fra Halsted var gift med Karen Cathrine Lassen *1802, der var broderdatter af den
tidligere lærer Ole Lassen. Hun var født i Torkildstrup, men delvis opvokset hos Ole Lassen. De havde børnene:
Johan Peter Oluf * 1826,
Nicolai Lassen Korff *1828,
Lene Christine Cathrine Korff * 1832,
Sophia Korff *1835.
Lærer Korff døde 18580804.
Huset blev antagelig ødelagt ved stormfloden 1872, hvorefter Karen Korff er flyttet til et barn i Nykøbing.
Arveudlæg til enkemadamme Korff 18740731.
Skøde fra Md. Korff til Simon Peder Larsen 18740731.
Karen Kathrine Korff døde i Nykøbing 18880203, men begravedes i Gedesby, hvor gravstenen findes endnu.
Skøde 19000420 fra Simon Peder Larsen til Hans Olsen, som var gift med Karen.
Skøde fra Hans Olsen til Victor Jørgensen 19241218.
052a
Tidemands vej 2.
1678-79 Hus nr. 3: Olle Nielsen Skræder fæster det øde gadehus, som Niels Møen fradøde, huset helt brøstfældigt, skylder 2 rigsmark (skyld er den årlige afgift, "ejendomsskyld”), for 1 rdl.
Hus nr. 3 med 3 fag var beboet af skræder Oluf Nielsen til efter 1702, hvor huset ved en synsforretning var af 4
fag, nogenledes ved magt.
Siden overtager Oluf Pedersen huset, da Olle Nielsen for alderdom og skrøbelighed ej længere kunne blive ved.
Der er ingen jord til, kun en liden kålhave. Fæsteafgiften er 1 rdl.
Olluf Pedersen har huset indtil 1727, hvor han afløses af Rasmus Rasmussen, dragon; han var gift i 1730 med
Maren Pedersdatter. De havde børnene:
Rasmus *1738, Karen *1740, Kirsten *1744 og Maren *1746.
Rasmus Rasmussen døde 1756 ifølge skiftet, der gengives her for at illustrere de usle kår husmændene levede
under.
”1756 d. 16. jan. er boet efter Rasmus Rasmussen hus nr. 3 opgjort til flg.:
I fyrrebord med lugt (lukket) fod, 2 gi. fyrrebænke, 1 fielle stol, 1 gi. spinderok, 1 ulden overdyne, 1 gi.
underdyne, 2 gi. forede puder, 1 par blårgarns lagner, 2 gi. får, 1 gi. jerngryde, 1 ol fjerding, 1 vandspand
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med jerngreb, 1 gi. grå vadmels kiortel, 1 gi. vadmels trøje, 1 par gi. vadmelsbukser; summa 4 rdl. 2 mk.
14 sk.
Videre fandtes ikke i boet, som kunne komme til registrering. Husets bygt i slet stand.
1756 20. juli skifte mellem enken Maren Pedersdatter og den afd. mands børn: Rasmus Rasmussen
*1738, Karen Rasmusdatter *1740, Chirsten Rasmusdatter *1744, Maren Rasmusdatter 1746.
Da der var så lidt, og det der var, var pantsat til begravelsen, og da enken er et gammelt vanfør menneske
som tillige med sine umyndige børn lever i største fattigdom, kunne intet komme til deling”.
Huset, der i 1751 var på 5 fag, fæstedes af Hans Jensen, landsoldat.
I 1788 hed fæsteren Jens Hansen Skipper. Han var antagelig væver og kan jo være en søn af foregående. Huset
var nu på 6 fag.
Ifølge boniteringslisten (beg. af 1800-tallet) boede der her en Niels Rysse.
Det var Niels Jørgensen Rysse *17590408 d., der var søn af Jørgen Hansen Rysse *1713. Han var gift i 1796
med Inger Hansdatter * 1747-49,118241207.
2.2.1825 skifteaftale efter Inger Hansdatter der var gift med hmd.Niels (Jørgensen) Rysse. Steddatter Karen
Jensdatter *1786, gift med pare. Jørgen Smed, er fra Inger Hansdatters 1. ægt. med Jens Hansen Skipper.
Da Niels Jørgensen Rysse døde 18290920 var han indsidder hos den næste fæster, Claus Andreasen, der havde
taget tilnavnet Rysse. Han havde haft fæstet siden 18260618
Skøde fra gårdmændene til Claus Andreasen Rysse *1801 i Birket, på hus nr. 3 à 8 fag med grund, 2 haver og
græsningsret og sædvanlig salgsklausul 18430202. Han skulle være født enten i Vesterborg eller Birket.
Han blev viet 18241212 til Maren Hansdatter *17920907. De fik datteren Maren Clausdatter 18281107. Maren
Hansdatter døde 18480405, og Claus Rysse giftede sig 18481124 med Maren Rasmusdatter *1798, der var enke
efter Hans Hansen Stoffersen *1804, og fik derved adkomst til matr. nr. 76a, men hun døde 18510112, hvorefter
Claus Rysse giftede sig 18510620 med Ane Larsdatter *18210611, der var datter af Lars Jacobsen, tidl. 21 a. Hun
døde 18581218.
Claus Andreasen mageskiftede 18580114 matr. nr. 76 til Niels Pedersen Boldt for to græslodder nr. 145 og 146,
som altså nu hører til matr. nr. 52a.
Claus Andreasen døde 18591226. Se matr. nr. 76. Han er flere gange kaldt Claus Andersen.
Claus Andreasen skøder 18590624 til Christen Jørgensen Madsen/Tilsen *1817 i Kippinge, på hus med grund,
men uden græsningsret. De 2 græslodder må være solgt til anden side. Christen Jørgensen Madsen var gift med
Bodil Knudsdatter *1788 i Thoreby (ft. 1860), som døde 18661015. Han døde 18691215 ved at drukne sig.
Forinden havde han oprettet flg. testamente:
"Underskrevne husmand Christen Jørgensen Thielsen el 1. Tiisen af Gedesby By og Sogn, der ej har livs
arvinger, har af fri vilje og med fuldt overlæg, besluttet at indsætte, så og herved indsætte min husholder
ske Bodil Andersdatter af Gedesby, enke efter Anders Larsen, til ved min dødelige afgang, at være min
universalarving, og i sådan egenskab, at overtage til fuldkommen ejendom, alt hvad jeg måtte efterlade
mig, det være sig faste ejendomme, løsøre, rede penge og pengeeffekter, samt udestående fordringer, intet
i nogen måde undtaget. Til bekræftelse har jeg underskrevet dette testamente i overværelse af Notarius
Publicus.
p.t. Nykøbing d. 30te December 1868. Christen Jørgensen Tiisen”.
Testamentet blev tinglæst som adkomst 18740410 for Bodil Andersdatter.
Enke Bodil Andersen (ell. Bodil Pedersdatter) var blandt de mest trængede efter stormfloden og grunden måtte
ikke bebygges igen.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 til Bodil Pedersdatter på matr. nr. 17L i Nyby. Det skødede hun til Rasmus
Nielsen Rysse 18870624, som skødede 18931013 til Ane Margrethe Andersen *18530613, Hans Hansen Sjæl
lænders hustru (de havde ægtepagt). Ane Margrethe Andersen var datter af Bodil Pedersdatter.
Hans Hansen Sjællænder købte 19041223 matr. nr. 17q, men døde kort tid efter. Ane Margrethe Hansen f. An
dersen fik adkomst 19050310. Bodil Pedersdatter døde her hos sin datter 19050816.
Det er ukorrekt, at hun i testamentet, stormflodslisten og det følgende gavebrev er kaldt Bodil Andersdatter, men
det kan skyldes forvirringen nu, hvor nye navngivningsregler er ved at slå igennem; hun skidle egentlig have
heddet Bodil Larsen, født Bodil Pedersen, men gift med Anders Larsen er hun blevet kaldt Bodil Anders’s, og det
er misforstået, som at hun var datter af en Anders.
Gavebrev 18771214 fra Bodil Andersen til sønnen Lars Andersen, som er Timand Andersens far:
"Det mig Bodil Andersdatter i Gedesby, iflg. testamente læst 10. april 1874, tilhørende grundstykke, matr.
nr. 52 af hartkorn 2'Zi album i Gedesby By og Sogn, skænkes og gives herved til min søn Lars Andersen i
Gedesby, således at han straks med fuld ejendomsret tager denne ejendom i besiddelse.
Den på ejendommen hæftende gæld er jeg forpligtet til at foranstalte indfriet i førstkommende juni termin
1878 uden ansvar for gavemodtageren.
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De øvrige på denne hvilende byrder, nemlig herlighedsrettigheder, indskrænkning i udstykningsretten og
forpligtelse til ikke at bebygge ejendommen, skal køberen respektere.
Det bortgivne ansættes på tro og love til værdi 300 kr.
p.t. Gedesby den 8. December 1877. Bodil Andersdatter / m.p.p."
Problemet med den manglende byggetilladelse blev, iflg. Timand Andersen i Sydfalster Nyt, klaret ved at mage
skifte en strimmel af grunden med lidt af matr. nr. 15b, hvor ”Vesterhave” oprindelig lå, men nu ejedes af Ras
mus Johansen Skomager, Nystøvlegaard, matr. nr. 29a.
Det var faktisk "Vesterhave”s gamle møddingplads, der nok snarere var gadejord, som ikke var klausuleret, og
derfor "måtte” bruges til at bygge det endnu eksisterende hus på.
Lars Andersens far var Anders Larsen Knudsen *18200912 af forældrene Lars Hansen Knudsen ~ Ane Anders
datter, Gedesby. Han blev gift i Idestrup 18500809 med Bodil Pedersdatter *18250929 på Hasselø. De boede i
Ulslev. Efter Lars’s fødsel flyttede de til Gedsergaard i Skelby, hvor søsteren Ane Margrethe blev født
18530613. Se 17Log 17q.
Anders Larsen Knudsen døde 18540216, som gift arbejdsmand på Gedsergaard.
Det ses ikke hvornår Bodil Pederdatter flyttede til Gedesby, men da Lars blev konfirmeret 18641002, boede hans
moder i Gedesby Fattighus. Hun døde som nævnt 19050816 hos datteren Ane Margrethe i Nyby.
Lars Andersen *18501105, ansat ved jernbanestationen i Gedser, blev gift i Skelby kirke 18750521 med Karen
Kristine Hansen *18511027 i Staureby , som datter af smed Hans Pedersen og Karen Christoffersdatter, Staureby
Lars og Kristine fik børnene:
Harald Axel Andersen *18750704,
Klara Evibke Charlotte Andersen * 18770616,
Bothilde Pouline Jørgine Andersen *18770616,
Lydia Andrea Andersen *18791207,
Valdemar Ferdinand Andersen *18820622,
Edvard Lose Andersen *18840805,
Chanlauv Richard Leonhard Andersen *18880914,
Ida Leona Andersen * 18900923,
Kabel Andersen,
Timand Andersen. Tæl selv efter.
Timand Andersen overtog huset i 1922 og moderen, Kristine Andersen boede sine sidste mange år i Nyby.
Timand blev gift med Alma og fik datteren Edel i 1926.

053a Hus nr. 4. Timandsvej 4.
1657-58 Søffren (Søren) Rasmussen fæster et gadehus i Gb. som Maegritt (Margrethe) er fradød.
Efter Søren Rasmussens død boede hans kone Maren Søfrens her, indtil Michel Rasmussen Schinder, Bøtø, efter
hendes kgl. Majestæts bevilling, blev det frit forundt i 1681 til sin død i 1693.
Skifte efter Michel Skinder d. 22-12-1693.
Fra et tidligere ægteskab børnene:
Didrich, boende i Staureby,
Rasmus, tjenende i Staldgaarden,
Michel, tjenende Niels Persen i Staureby; de er alle myndige.
Frou, tjenende i Stubbekøbing.
Anna, tjenende i Fiskebæk.
Med enken Karen Pedersdatter havde han Laurs 13 år, som altså er født i 1680.
Karen Pedersdatter flytter til Væggerløse, og Hans Jeppesen som ”28.5.1690 havde antaget det gadehus med et
lidet græsvænge, som Anna Hiulmands for alderdom og svaghed oplod for ham”, overtager nu hus nr. 4.
Hans Jeppesen *1664, Jeppe Rydtses søn i Gedesby, blind? og vanfør på begge lemmer antager i vinteren
94/95 det gadehus nr. 4 af 5 fag, noget brøstfældigt og fordærvet af floden (dvs. højvandet), som Michel
Skinders enke blev fragift til Væggerløse. Han lover at reparere huset og formoder at nyde det på halvt
hoveri for hans vanførhed, eftersom huset dog hertil har været frit for hoveri. Fæste 4 mk.
Hans Jeppesen Rysse var gift med Anne Poulsdatter.
Ved synsforretning 1702: Hans Jeppesen, 8 fag ved magt.
Hans Jeppesen Rysse døde 17130123 b.
2. aug 1714 er Michel Olsen, skræder indskreven for et hus i Gb. som Hans Jepsen fradøde, og hans enke,
Anne Pofvelsdatter, nu gift med en boemand Rasmus Hansen Hollænder, matr. nr. 25a. Huset er 5 fag
temmelig ved magt, han svarer udgifterne og giver fæste 3 rdl 2 mk.
Huset nr. 4 var i 1721 beboet af Laurs Hansen Stikke, som var gift med Kirsten Jørgensdatter. De havde børne
ne:
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Laurs Laursen *1713,
Peder Laursen * 171712nn,
Maren Laursdatter *17211 Inn.
Laurs Hansen døde 17211117 b. og Kirsten Jørgensdatter havde formodetlig huset til hun døde 173204nn.
Derefter fik sønnen Laurs Laursen Sticke *1713 fæstet, og senere Jens Christoffersen *1696, som blev trolovet
172009nn til Gjertrud Jørgensdatter. De fik børnene:
Peder Jensen * 172108nn
Johanne Jensdatter *172404nn
Maren Jensdatter *172610nn
Magdalene Jensdatter *172809nn.
Han er i 1751 er kaldt Jens Christensen. Han blev i 1754 afløstes af ungkarl Hans Frideriksen. Huset på 8 fag var
nabo til matr. nr. 52.
Jens Christoffersen døde 17600504 b.
Ved brandforsikringen i 1788 var Jørgen Hansen, væver fæster af hus nr. 4 med 10 fag.
Skøde fra gårdmændene til Lars Jørgensen Rask *17750115 på hus nr. 4 med 2 haver og græsningsret, dat.
18150501, tinglæst 18200224. Han var uægteskabeligt barn af Jørgen Jørgensen og Maren Larsdatter, som er sø
ster til Ole Larsen *1747. Lars Jørgensen Rask blev gift i 18020207 med Anna Povelsdatter, som døde i 1806
fra to småbørn:
Maren Larsdatter * 18031016 og
Peder Larsen *18060209.
Derefter giftede han sig 18070105 med Malene Jensdatter *17721227 d., som var datter af Jens Jeppesen VilIumsen *1738-39. De fik ingen børn.
Lars Jørgensen Rask døde 18160813 og der blev afholdt "skifte 21.12.1816 efter selvejerhusm. Lars Jørgensen
Rask, Gedesby mellem enken Malene Jensdatter med lavværge, broderen Carsten Jensen gmd. og børnene af et
tidl. ægt. med afdøde Ane Poulsdatter: Peder 10, Maren 13. Værge: deres fars morbroders søn hmd. og skomager
Jørgen Olsen Hjort, Gedesby".
Malene Jensdatter fik adkomst, men den blev først tinglæst efter hendes død 18261129.
Adkomst for enke og øvrige arvinger, dat. 18271230, læst 18280501.
Skøde fra disse 18280501 til skræder Ole Jensen *1794, Gedesskov. Han blev gift 18140603 med Johanne Pe
dersdatter Rase *1787, der var datter af Peder Hansen Rase. Johanne Pedersdatter døde 18160206, dagen efter
sønnens fødsel.
20.12.1816 skifte efter Johanne Pedersdatter mellem enkemanden Ole Jensen og deres umyndige drengebarn Pe
der Olsen *18160205.
Ole Jensen Rase, der nu var fyroppasser, giftede sig 18160609 med Ane Hansdatter Lindse *1794, der var gmd.
Hans Lindses datter og de havde ved ft. 1834 flg. børn:
Jens * 18170530, Johanne * 18260131, Kirsten * 18281124, Ane * 183109nn.
Familien boede på Gedesskov indtil 1828, hvor de købte matr. 53.
Ane Hansdatter døde 18530101.
Skøde 18530127 fra Ole Jensen til svigersønnen Morten Hansen Rase *18100603, der var gift 18520525 med
Johanne Olsdatter *18260131. Han var skomager og har undertiden tilnavnet Lindse, der stammer fra svigermo
deren.
De fik en datter, Ane Johanne Mortensen *18601203.
Morten Hansen Rase var søn af Hans Jørgensen Rase *1776.
Ole Jensen døde 18541124.
Johanne Olsdatter døde 18641122 tillige med en nyfødt søn.
Morten Hansen Rase druknede under stormfloden 13. nov. 1872. Lærer Sv. Petersens beretning derom lyder:
"Ikke langt fra skolen boede Morten Hansen Rase. Han ville ikke forlade huset, før han havde faet sine to køer
bragt i sikkerhed, men under arbejdet med dette styrtede nabohuset sammen og begravede ham i ruinerne. Hans
lig fandtes senere ved fattighuset" (matr. nr. 34d). Hans datter Ane Johanne Mortensen *1860 kom på listen over
øjeblikkelig trængende.
Grunden ejedes af H. Hansen Hjorts enke sidst i 1890erne. Senere Kristian Peter Hansen (Stenhuggeren) gift
med Hjort-Klara. Se matr. nr. 79a.
054a
Tidemandsvej 6.
Hus nr. 5 har været beboet af Peder Skræder, men meldes øde i 1681, 1688 og 1702. Det var i 1721 beboet af
Christoffer Jensen, som fulgtes af Hans Pitersen, som er enkemand i 1751, hvor huset er vokset fra 6 til 8 fag.
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Han fulgtes i 1752 af svigersønnen Lars Rasmussen. Her er i fæsteprotokollen tilføjet: Lars Rasmussen død og
hans enke ved dom frikendt! Dommen kan ant. ses i Falster Birks tingbøger. Fra 1765 er fæsteren Rasmus Olsen,
og i 1788 er det Rasmus Povelsen Stiver, som også har nr. 6. Ved brandforsikringen i 1788 var huset på 7 fag.
Skøde 18191216 fra gårdmændene til skræder Hans Hansen Knudsen *17970326, på hus nr. 5 med 2 haver og
græsningsret på matr. nr. 134. Hans forældre var Hans Hansen Knudsen gift med Anna Rasmusdatter. Han blev
gift 18331108 med Birthe Kristensdatter * 1807, og de fik børnene:
Christian Hansen *18360530,
Ane Hansdatter 18390607,
Hans Hansen *18420916.
Birthe Kristensdatter døde 18460228.
Ved folketællingen 1855 er Hans Hansen Knudsen enkemand med børnene Ane og Hans hjemme. Desuden bor i
huset hans søster Karen Hansdatter *17940922 og hendes søn Hans Christoffersen.
Skøde 18570618 fra Hans Hansen *1797 til sønnen Christian Hansen Knudsen* 18360530.
Faderen Hans Hansen Knudsen boede ved folketællingen 1860 alene i huset.
Da huset blev ødelagt ved stormfloden 1872, og grunden belagt med klausul om byggeforbud, købte Christian
Hansen Knudsen 18740410 matr. nr. 17r i Nyby, og drev herfra parcelliststedet med ca. 15 td. land, spredt på
matrikelnumrene: 39b, 111, 130, 184, 188, 54, 134 og muligvis også 218a, 68 og 169. Han var på listen over
mindst trængende.
18920809 viedes han som ungkarl til Jørgen Jensen Hjorts enke, Ane Pedersen *18480207, og fik derved ad
komst 18930707 til matr. nr. 68.
Christian Hansen Knudsen dør 18980303, og der gives adkomst for enken, Ane Hansen 18981125. Se matr. nr.
68!
Derefter er ejerne, antagelig i denne rækkefølge: Kabel Andersen, Peder Jensen, Carl A. Nielsen.

Knudsen har i Gedesby bestandig fungeret sotn tilnavn, ligesom Alling, Rase og Rask. Familien Hans Hansen
Knudsen er vanskelig, fordifar og son stadig har de samme navne:
Hans Hansen Knudsen *1701 -1726 med Anna Laursdatter *1703, ti 7640226 b.; de fik sønnerne: Hans
* 172707nn, Lars Hansen Knudsen *1735, Niels Hansen Knudsen *1738 og Mathias Hansen Knudsen *1741.
Hans Hansen Knudsen *172707nn, 417710526 b. Hans første kone fik en datter Marie Hansdatter *17570619 d.
og døde 17571002, hvorefter han -17580212 med Karen Pedersdatter; de får bl.a. Hans *17620704:

Hans Hansen Knudsen *17620704, 1'18160508, -1792 med Anna Rasmusdatter *1765; de fik børnene Karen
Hansdatter *17940922, Hans Hansen Knudsen *17970326 og,Johanne Hansdatter *18000226.
Skræder og hmd. Hans Hansen Knudsen *17970326, 418600603, -18331108 med Birthe Kristensdatter *1807,
418460228; de fik børnene: Christian *18360530, Hans og Ane* 18390607. Se også matr. nr. 75.

055a hus nr. 6 Jacob Pedersen fradøde omkring 1675 dette gadehus, som Olle Jensen Skipper fæster 1675-76
for 1 rdl.
Ved kop- og kvægskatten 1678 har Olle Jensen og hustru 2 far og lam.
Oluf Jensen Skipper har stadig huset i 1681 og -88, men han døde inden 1692, hvor enken står som beboer. Hun
bliver åbenbart afløst af sin søn Peder Olisen Skipper, men i marts 1701 meldes huset fordærvet af den høje flod
af stranden, og han far anvist en øde gårdsplads nr. 6 at bygge på, uden afgifter til 1.5.1701 og uden fæste.
Den øde plads med haverum overdrages lodsmand Jacob Mortensen i nr. 7 mod at han svarer i årl. husbondhold
4 mark, første gang til Michelsdag 1701.
D. 29 nov. anno 1706 antog Hans Jacobsen, enroulleret under Gietsør comp., som nok er en søn, der også
bliver lods, et øde hussted i Gedesby, som Oluf Skipper blev formedelst høj vandflod fradreven, skal
bygge derpå og svare deraf som et gadehus med udgifter og hoveri, samt nyde frihed til 1. jan 1709, og
giver til fæste 1 sletdaler.
Den 14 aug. 1716 er Maria Jacobsdatter indskreven for det hus som lodsmanden Hans Jacobsen hidtil har
beboet og nu har fået det forrige lodsmandshus igen. Dette hus hun med den dertil liggende kålhave må
nyde mod afgift helften af andre husmænd. Huset er 5 fag, hvilke hun holder vedlige.
Anm. Bliver på den måde, til pigen bliver myndig ved giftermål.
(Lodsen Jacob Mortensen døde 17150215, hvorefter sønnen, den nye lods Hans Jacobsen rykker ind i nr. 7, matr.
nr. 56, og datteren Maria Jacobsdatter rykker ind i nr. 6, matr. nr. 55).
Maria Jacobsdatter blev i 1718 trolovet til carperal (korporal) Erich Christensen, og må være flyttet, for i 1721
bor Jens Pedersen Alling her, Han dør i 1729 og enken gifter sig med Hans Sørensen, som overtager huset.
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Han er endnu i 1741 fæster af huset, som er på 4 fag.
Fæster i 1788 er Rasmus Povelsen Stiver, som også har hus nr. 5.
Skøde fra gårdmændene til Rasmus Nielsen Bonde *17650728 på hus nr. 6 med 2 haver og græsningsret, dat.
18190427, læst 18271122.
Rasmus Nielsen Bonde blev gift med Maren Jørgensdatter *1762-64. Vielsesdato ikke fundet; hun kan være født
17640603 som datter af Jørgen Hansen Rysse, eller hun kan være udensogns.
Ved hendes død 18260824 kaldes han Rasmus Nielsen Lander! Det kan skyldes at Rasmus Poulsen Stiver og
hans søskende blev kaldt Landorph ved fødslen, og det blev efterhånden til Lander, som Rasmus Nielsen har ta
get til sig.
Rasmus Nielsen Lander gav 18271122 skøde til Hans Olsen Hjort *1797, og fik aftægt her; han døde 18360227.
Hans Olsen var gift med Grethe Hansdatter *18030829, hun var fra matr. nr. 29a, og de havde ved ft. 1834 bør
nene:
Lars Hansen * 1831 og
Rasmus Hansen *1833. Senere fik de:
Hans Hansen *1835 og
Ole Hansen *1843.
Margrethe Hansdatter *18030829 var datter af Hans Nielsen Hollænder og Maren Mikkelsdatter; hun døde
18500130.
Derefter giftede Hans Olsen sig 18510214 med pige Maren Jensdatter, der var tjenestepige hos Hans Hollænder.
Hans Olsen døde 18560314, og enken, Maren Jensdatter *1824 fik adkomst 18570115, for matr. nr. 55 samt
sandparten nr. 112 og 8b, der var matr. nr. 8a’s gamle gårdsplads mellem Gammelgade og Timandsvej.
Med vielse 18570104 gav hun 18580304 adkomst til Jens Hansen Skov el. Bukkeskov *18190720, som havde en
datter Karen Jensdatter *1844 fra første ægteskab -18451129 med Bodil Pedersdatter. Nu fik han en søn, Jens
Jørgen Jensen *1857.
Tilnavnet Bukkeskov er antagelig en vits. Han er uægteskabelig søn af Hans Jensen Skov og Maren Pedersdatter
Buch, og disse tilnavne er tilsyneladende blevet parret til Bukkeskov.
Skøde fra auktionsretten til Lars Christensen Buch 18760211.
Adkomst for enken, Ane Kjeldsen 18901128. Senere Jens Rasmussen Østen.
056a hus nr. 7. Ved kop- og kvægskatten 1678: Peder Jensen Brand og hustru har 1 ko, 4 far og lam.
Marts 1679 fæster lodsen Jacob Mortensen gadehuset, som er ved magt, skylder 2 rdl., for 1 Vi rdl. Han har det til
sin død i 1715. Ved synsforretning 1702: Jacob Mortensen, 7 fag ved magt.
Ved hans død overtager sønnen Hans Jacobsen, der også er lods, huset, og overlader sin søster sit hidtidige hus
nr. 6, men han flytter snart efter til hus nr. 24 > matr. nr. 90.
Hus nr. 7 var i 1721 fæstet af Mickel Ollesen, og fra 1737 af Jørgen Rasmussen, som ved sin død afløstes af ung
karl Hans Hansen i 1757.
Fæstespecifikationsprotokollen lyder ved sessionen 20. Sept. 1757:
”Hans Hansen, ungkarl er ved fæste forundt huset nr. 7, bestående af 6 fag i mådelig stand, som Jørgen Rasmus
sen er fradød, og hans enke godvilligen haver afstået.
Hand lover at sætte husets bygning i forsvarlig stand, såvelsom at være landsoldat eller antage gård i fæste når
forlanges. Fæsteafgift 2 rbd.”
Ofte indgik i fæstebetingelserne: "at sætte pile og ympe frugtbare træer udi husets tilliggende hauge". At ympe
betyder at pode. Ved brandforsikringen i 1788 var huset på 7 fag og Lars Jensen, væver står som fæster.
Hus nr. 7 med 2 haver uden hartkorn.
Skøde fra gårdmændene 18141013 til væver Lars Jensen *1750-54, som havde huset i fæste allerede i 1788. Det
lå på byens østre gade og havde 10 fag. Han var trolovet 17810304 til Gjertrud Hansdatter *1744-47, og fik en
datter Karen Larsdatter *1781, som blev gift 18130112 med Peder Hansen Lander *1780. De fungerede også
som vævere.
Skøde 18141215 fra Lars Jensen på det af ham nyopbygte hus til svigersønnen Peder Hansen Lander *17800430,
søn af Hans Poulsen Landorph og Maren Larsdatter. Aftægt for Lars Jensen, som døde 18440201.
Skøde 18440725 fra Peder Hansen til sønnen Hans Pedersen Lander *18180927, som var gift 18430102 med
Dorthea Pedersdatter *1814. De var også vævere. De fik en datter, Karen Hansen 1850.
Om Hans Landers skæbne citeres her fra lærer Sv. Petersens stormflodsberetning set fra Rytterskolen:
"Lidt vesten for Jens Smeds bolig ("Underskud") og med en vej imellem lå Hans Landers hus. Denne
mand, der næsten var 3 alen høj, var 55 år gammel. Han havde i fjor ved et ulykkeligt fald faet et så vold
somt slag i hovedet, at han til sine tider var noget sanseløs. Søndagen forud for den 13. var han ovre hos
mig, og i samtalens løb ytrede han blandt andet: "Det var bedre, om jeg den gang var gået bort; thi jeg
bliver dog aldrig rigtig rask mere." Ak, altfor snart skulle han dog gå bort! Om morgenen, da vandet nåe-

313

GEDESBY

de hans hus, havde han travlt med at bringe sine kreaturer i sikkerhed. Noget efter var han afskåret fra
skolen ved en mellemløbende vej, der ligger noget lavere. Han og kone og datter begav sig da over til et
hus ved den modsatte side, der lå noget højere; men da han havde bragt sine kvinder i nogenlunde sikker
hed, mente han, at han endnu kunne gå tilbage og bringe nogle flere sager op på loftet, men inden han var
færdig hermed, kunne han ikke komme bort fra huset.
Dette hus lå nu næsten lige for vort gavl-vindue, og vi kunne derfor ikke undgå det skrækkelige syn, som
nu snart skulle fremstille sig for os. Først troede jeg, at huset var forladt; men min ældste søn påstod rig
tignok, at folkene var deri. Desuden gjorde han forskellige forslag til forsøg på at redde.
Nu faldt den ene halvdel af huset; den anden halvdel ravede endnu en kort tid og fulgte da bagefter. Hidtil
havde jeg ingen kunnet se, men som ved et trylleri stod Hans Lander i sin fulde højde lige for vore øjne i
den øjensynligste dødsfare. Vi tænkte atter alvorligt på at redde, så meget mere, som vi på mandens ad
færd måtte antage, at hans familie delte skæbne med ham; thi han arbejdede i ruinerne som for at trække
noget frem.
men vi måtte opgive ethvert forsøg på at redde den ulykkelige, idet det var os klart, at det ville være at gå
den visse død i møde til ingen nytte. Tænk Dem en gang, hvilken hjerteskærende tilstand! Offeret stod ik
ke hundrede alen fra os, midt i byen og ved højlys dag, og dog var redning umulig, uagtet vi var mange
mennesker og vist alle besjælede af den bedste vilje til at hjælpe.
Et kvarters tid stod den ulykkelige og rev i ruinerne, hvorfra bølgerne hvert øjeblik løsrev og bortførte
stykker; tilsidst satte han sig ned og foldede sine hænder. Jeg har set megen nød; jeg har set medbrødre
segne på slagmarken; jeg har set krigens ofre vånde sig på smertenslejet, men intet af disse optrin er gået
mig så nær til hjertet; jeg kunne ikke udholde synet; jeg gik bort fra vinduet, og da jeg lidt efter sneg mig
derhen, var alt forsvundet.
Man havde hørt Hans Lander skrige, da han drev forbi et andet hus, hvor folkene også lå i dødsangst på
loftet.
Siden blev hans lig trukket frem af ruinerne i nærheden af Peder Skippers hus, hvilket var halvt nedfal
det.”
Adkomst til hans enke, Dorthea Pedersen 18740320.
Skøde samme dato fra Dorthea Pedersen til svigersønnen Peder Hansen *1839 i Øverup. Han var gift 18730520
med Karen Hansen *18500520 og tog tilnavnet Lander .
057a
Bøtøgårdsvej 12.
Hus nr. 34 er i 1721 fæstet af Jørgen Hansen Møller, som var gift 172104nn. med Johanne Mortensdatter. De far
børnene:
Anna Jørgensdatter * 172511 nn. 11726.
Annika Jørgensdatter *172803nn.
Johanne Jørgensdatter *172306nn., gift med gmd. Hans Olsen gd. nr. 24.
Huset, der i 1741 havde kvist, består i 1751 af to længer med hhv. 3 og 6 fag.
Jørgen Hansen Møller dør i 1754.
1754 d. 22. jan. skifte efter Jørgen Hansen Møller hus nr. 34 mellem enken Johanne Mortensdatter og deres
børn:
Johanne Jørgensdatter gift med gmd.Hans Olsen gd. nr. 24 og Annika Jørgensdatter 26.
1754 overtager ungkarl Ole Jørgensen *17241 lnn. huset, idet han bliver gift 1754 med Annike Jørgensdatter.
Han var søn af Jørgen Hansen gård. nr. 4 > 14a, men far forgængerens tilnavn Møller.
Han var først gift 1747 med Malene Hansdatter, og derefter blev han gift 1754 med Annike Jørgensdatter
* 172803nn, og fik en søn, Jørgen Olsen * 17610101 d.
Ved brandforsikringen i 1788 var huset på 11 fag.
Ole Jørgensen døde 17920921, hvorefter Annike giftede sig samme år med Niels Henrichsen Tydsk *1755. Hun
døde 18050414.
Niels Henrichsen Tydsk *1755 giftede sig 18060204 med Birthe Jensdatter Knude *17760121 d., og de fik søn
nen Hendrik *18080918.
Hus nr. 34 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret.
"Skøde fra gårdmændene til Niels Henrichsen Tydsk *1755, på hans fæstehus nr. 34 med tilliggende, nemlig 1
have foruden og østen omkring huset, hvis længde ved den østre side langsop med gmd. Niels Rasmussens gård
og have, fra Rasmus Simonsens grund til gaden og indtil skolen er 89 alen, ved den vestre side derimod, fra
huset ud til Peder Knudes havegærde 48 alen lang; bredden i den nordre ende fra gmd. Niels Rasmussens mød
dingsted til huset langs med vejen til skolen 64 alen, og i dets østre ende fra det vestre gærde til Niels Rasmus
sens have, langs med Rasmus Simonsens grund 53 alen; en plads norden huset til mødding”, dat. 18150501,
tinglæst 18341204.
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Niels Henrichsen Tydsk døde 18210101 og Birthe Jensdatter døde 18260526.
Adkomst tinglæst 18350205 for sønnen Hendrik Nielsen Tydsk *18080918, som blev viet 18360608 til Maren
Hansdatter *1811. De fik sønnerne:
Niels Hendriksen *18380225,
Hans Hendriksen *18400705,
Bodil Hendriksdatter *18490415.
Jens Hansen Adrian gav 18390110 skøde til Henrik Nielsen på parcel 2 af parcel 1 af gård nr. 22. Den må ikke
skilles fra matr. nr. 57.
Hendrik Nielsen Tydsk *1808 døde 18510223.
Skifteextrakt efter Henrik Nielsen med udlæg i ejendom og særligt gods 18520513.
Skifteattest som adkomst 18540713 til hans enke Maren Hansdatter *1811. Idet hus nr. 34 får nyt matr. nr. 57
forenes det med græslodden matr. nr. 23c, der var parcel 2 af parcel 1 af gård nr. 22 iflg. skøde fra Jens Hansen
Adrian 18390110.
Ved vielse 18520526 til enken, adkomst 18540713 til skomagersvend Andreas Larsen *1820 fra Thoreby.
Andreas Larsen er på stormflodslisten over mindre trængende.
Skøde 18750521 fra Andreas Larsen til ”svigersønnen” Hans Peder Pedersen, bødker *1847 gift med Bodil
Hendriksdatter * 18490415.
Skøde fra H. P. Pedersen til Ludvig Jensen 19000706 på 23c, 31 d, og 118.
Et areal af matr. nr. 57, som er betegnet 57b blev skødet af Hans Peder Pedersen til A. Tesdorpf 19081030 til
udvidelse af kirkegården. Se 4f.
058a Hus nr. 21
Lungkevej 3.
Ved kop- og kvægskatten 1678: Niels Hansen Hiort, hustru, 1 pige, 2 heste, 3 køer, 8 får og lam, 2 bistader.
Niels Hansen Hiort i 1681.
Niels Hansen Hjort oplader i 1693 sit gadehus nr. 21, som er ved magt, uden jord til sin søn Jens Nielsen Hjort,
som deraf giver til fæste 4 mk.
Ved synsforretning 1702: På det sted er en bundegaard indrettet. Det kan forklares således:
På gård nr. 22 er Christopher Jensen stadig bruger i 1692 , men i sommeren 1698 bortdømmes han og jorden
deles med Apart en til Jens Hansen på nr. 14, og 'Aparten til Jens Nielsen Hiordt, en husmand boende i nummer
21.
I 1713 er Jens Nielsen Hjort stadig noteret for halvparten af gård nr. 22, og nr. 14 den anden halvpart, men 21.
febr. 1713 er Jørgen Laursen Skomager (søn af Laurs Hansen Skomager på nr. 38) som tilforn have en ‘/2 Gd., se
gård nr. 12, indskreven for den halve gård nr. 22 i Gedesby, som Jens Nielsen Hiort fradruknede, så det bliver nu
tilsammen HK: 5-0-3-l'Å.
Jens Nielsen Hjort omkom altså i vinteren 1712-13.
Huset fæstes derefter af Laurs Hansen, som også har det i 1721. Det fungerer nu ikke mere som gård. Jorden dri
ves antagelig fra gård nr. 12.
Det er ikke nævnt i 1741 og 1751 og er antagelig blevet for ringe og sløjfet, for i 1760 fæster Jeppe Hansen Sol
dat *1714 et nyopbygget hus, og far tilnavnet Hare. Han blev under navnet Jeppe Hansøn Soldat i maj 1743 tro
lovet til Cathrine Hansdatter *1724.
Da han dør i 17630426, holdes der 1763 d. 1. juli skifte efter hmd. Jeppe Hansen, hus nr. 21 men da han skyldte i
skat og enken havde lånt penge, var der ikke til skiftets bekostning, så der blev ikke skiftet.
Niels Larsen fra Staureby, der var tømrer, fæster huset og gifter sig 17630612 med enken, og får tilnavnet Hare,
der også kan være stavet Harre. Ved brandforsikringen i 1788 var huset på 7 fag.
Cathrine Hansdatter dør i 1791, og Niels Larsen Hare gifter sig samme år med Margrethe Hansdatter Koch
*17590412, og de får sønnen, Hans Nielsen *17930709. Niels Larsen Hare dør antagelig i 1810, og Margrethe
Hansdatter dør 18200824. Hun havde afstået huset på 8 fag til Peder Mortensen Tydsk ved tinglæsning
18150201. Huset må være et dobbelthus, for i 1788 bor også Peder Mogensen i hus nr. 21 med have uden hart
korn. Han var gift i 1786 med Maren Rasmusdatter *1759. Matr. nr. 58 er den højtliggende grund lige øst for
Lungkesøen; den hører sikkert nu under matr. nr. 91.
Skøde fra gårdmændene til Peder Mortensen Tydsk *1781, dat 18150306, læst 18150201.
Peder Mortensen Koch var i 18030710 viet til Maren Hansdatter Tydsk *17800723 d.. hvorved han fik tilnavnet
Tydsk. De får en datter, Kirsten Pedersdatter *18150311. Efter hans død 18430402 får Maren Hansdatter ad
komst 18430511, og skøder samme dag til svigersønnen arbm. Peder Hansen Smed *18100805, som var gift
18371130 med Kirstine Pedersdatter *18150311. De fik en datter Maren Pedersdatter *18370225.
Maren Hansdatter Tydsk døde 18440206.
Peder Hansen Smed druknede under stormfloden i 1872. I bogen Stormfloden på Lolland-Falster 1872 fortælles:
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Peder Hansen Smed boede med kone, datter og svigersøn og 3 børn i et hus, der lå med siden mod vinden
og derfor snart blev et bytte for bølgerne. Da vandet omringede huset flygtede de alle undtagen gamle Pe
der Smed (62 år). Han mente - som de andre gamle, der tit havde set en stormflod - at det ikke var så far
ligt.
Ingen så ham mere, før man efter megen søgen flere dage efter fandt hans lig i gadekæret.
Antagelig det nærliggende Lungke-kær.
Huset blev ikke genopbygget, men familien bygger hus i Nyby på matr. nr. 17n. Det er sikkert svigersønnen
Hans Smed som er på listen over mindre trængende.
Ved hans død far enken, Kirsten Pedersen adkomst til grunden 18730926, og skøder samtidig til svigersønnen
Hans Rasmussen Stikke *18320420, der var gift 18620927 med Maren Pedersdatter *18370225. De fik børnene:
Karen Marie Hansen *18731126 og
Jens Peter Hansen Stikke *18770320.
Der skulle være et 3. barn iflg. stormflodsberetningen!
Kirsten Pedersen døde 18731216.
Hans Rasmussen Stikke skøder til sønnen Jens Peter Hansen Stikke 18990707. Denne skøder til Hans Rasmus
sen Hjort 19000420, som er hans svoger, idet Hans Rasmussen Hjort blev gift med Karen Marie Hansen
*18731126 . Dette par, der boede på matr. nr. 17i. benævnedes i 30erne altid som Hjort-Hans og Stik-Karen
Marie.
059a I 1692 Jens Stikke, 5 fag.
Husplads nr. 23 øst i byen var i 1741 beboet af Mads Hansen Buch *1689, som var gift i 172103nn med Maren
Bertelsdatter. De fik børnene:
Bertel Madsen *17221 lnn
Birthe Madsdatter * 1723
Jørgen Madsen Buch *17261 lnn
inden Maren døde i 1727. De to sidstfødte er ikke nævnt i skiftet ved Mads Hansens død i 1744, og må derfor
være døde forinden.
Mads Hansen Buch giftede sig derefter med Bodil Pedersdatter og de fik datteren:
Maren Madsdatter *1729.
Bodil Pedersdatter døde og blev begravet 17360623.
Herefter giftede Mads Hansen sig med Kirsten Pedersdatter i 1736 og de fik børnene:
Bodil Madsdatter *1738,
Kirsten Madsdatter *1739 og
Peder Madsen *1741.
17.4.1744 skifte efter Mads Hansen Buch, hus nr. 23 mellem enken Kirsten Pedersdatter og børnene:
fra hans 1. ægteskab med Maren Bertelsdatter: Bertel Madsen 21.
I 2. ægteskab med Bodil Pedersdatter: Maren Madsdatter 15.
I 3. og sidste ægteskab med Kirsten Pedersdatter: Peder Madsen 3, Bodil Madsdatter 6, Kirsten Madsdatter 5.
I 1751 var huset beboet af Povel Pedersen *1708, som det ikke er lykkedes at finde mere om.
Husnr. 23 er desværre også brugt om en øde plads ved matr. nr. 17a, som i 1792 blev afhændet til Ole Pedersen
Skipper, og hvor han antagelig byggede hus igen.
Dette hus nr. 23 lå øst i byen på en ret stor grund.
Gårdmændene giver skøde 18170306 på hus nr. 23 med have uden hartkorn med græsningsret til daglejer Hans
Jørgensen Smed *1790, som er søn af Jørgen Jørgensen Smed og Anna Jensdatter. Han blev gift 18170309 med
Bodil Jørgensdatter *1785, der var datter af Jørgen Pedersen Skipper. De fik en datter, Ane Hansdatter
*18190106. Bodil Jørgensdatter døde 18360623.
Ved ft. 1845 er datteren og svigersønnen væver Rasmus Nielsen Lollike inderste hos dem og har en datter Bodil
Rasmusdatter * 1843. De var blevet gift 18420311.
Hans Jørgensen Smed dør 18560206.
Da huset far nyt matr. nr. 59, forenes det med græslod 8c købt af Jens Hansen Skov, og 157.
Skifteatt. som adkomst 18560508 for arvingen væver Rasmus Nielsen Lollike *18160224, søn af gmd. Niels
Rasmussen Lollike og Maren Hansdatter.
Anna Hansdatter døde 18511 123, og Rasmus Nielsen Lollike giftede sig så 18520331 med Margrethe Jørgens
datter * 18280321, datter af pare. Jørgen Jørgensen. De fik børnene:
Niels Rasmussen *18460831 og
Ane Rasmusdatter *18550825.
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Rasmus Lollike er på listen over mest trængende efter stormfloden 1872. Han købte matr. nr. 17i i Nyby, og her
efter er det altså den tomme grund der handles med.
Skøde 18780201 fra Rasmus Nielsen Lollike til svigersønnen Rasmus Mogensen fra Øster Kippinge, der var født
18500606, og gift med Ane Rasmusdatter 18771221. De fik datteren:
Margrethe Kirstine Mogensen 18790709.
Rasmus Mogensen købte på et eller andet tidspunkt gården matr. nr. 18.
Skøde 18920205 fra Rasmus Mogensen til skomager Lars Jensen *1845 som er søn af Jens Rasmussen *1799.
Han var gift 18770812 med Hanne Jensdatter * 1843.
Skøde 18940316 fra Lars Jensen til hjulmand Hans Peter Hansen *1841. Han var gift 18720112 med Karen Jen
sen *1840. Han må have mistet sin første kone og giftet sig igen med Marie Sofie Jensen, da der gives adkomst
for enken Marie Sofie (Jensen) 18990203.
Skøde fra Marie Sofie Hansen til parcellist Ole Jensen 18990217. Han boede i 1930erne i nr. 76a.

060a Hus nr. 11 Hans Pedersen i 1681 og -88.
I 1692 er Hans Jeppesen kommet til. Der var da 8 fag.
2. okt. 1693 antog Pouffuel Nielsen Møen i Gedesby et gadehus nr. 11 af 8 fag, temmelig ved magt, som Hans
Jeppesen til hannem afstode; han svarer strax deraf og giver til fæste 3 mk. Hans Jeppesen Ryssé fæstede i ste
det hus nr. 4, matr. nr 53.
Ved synsforretning 1702: Poul Nielsen nr. 11,6 fag nogenledes ved magt.
27. jan 1712 er Hans Hansen indskrevet for et hus som Paul Nielsen formedelst alderdom ei kunne svare hoveri
af; huset er 6 fag på nr. 11, meget forfaldent. Han svarer udgifterne og i fæste 1 rmk.
Derimod beholder Pouell Nielsen de tre fag hus fri for hoveri hans livs tid. Huset er altså delt i 2.
Huset er fæstet i 1721 dels af Hans Hansen og dels af Laurs Hansen Sticke, som i 1731 følges Jørgen Laursen
Stikke *1698, død 17710424 b. Der kan her være tale om 3 generationer. Jørgen Laursen Stikke blev 173103nn
trolovet til Karen Andersdatter, der døde i 1747. De havde antagelig ingen børn. Han blev i 1732 fæster af går
den med det senere matr. nr. 19a.
Indtil sin død henimod 1746 boede Niels Nielsen her med sin hustru Birthe Pedersdatter 1704. Niels Nielsen
stammede fra Fiskebæk. De havde en datter Kirsten Nielsdatter *1744. Efter hans død giftede enken sig med
Hans Pedersen Skou * 1717 og fik datteren Maren Hansdatter * 1747.
Birthe Pedersdatter døde 17620324.
1762 d. 15. maj skifte efter Birthe Pedersdatter mellem enkemanden Hans Pedersen Skou, hus nr. 11 og børnene:
Kirsten Nielsdatter 18 år, fra forrige ægtskab med Niels Nielsen, og Maren Hansdatter 15 år gi. fra sidste ægte
skab. Der er mange fiskeredskaber i boet.
Ifølge skifte 8.10.1771 efter Johanne Pedersdatter mellem enkemanden hmd. Peder Jensen Rask nr. 41 var afdø
des søster Anna Pedersdatter gift med hmd. Niels Hansen Kock hus nr. 11. Ved brandforsikringen i 1788 var han
stadig fæster af det halve hus på 8 fag, mens skomager Hans Hendrichsen Tydsk *1737 havde de andre 8 fag af
nr. 11. Han var søn af Hendrich Hansen Tydsk, og gift 17600210 med Johanne Pedersdatter *1739.
Hus nr. 11 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret. Grunden lå på sydsiden af Lungkesøen.
Skøde fra gårdmændene til Niels Hansen Koch *1740, dat. 18150501, læst 18240603.
Niels Hansen Koch *1740, ungkarl og soldat, giftede sig 17640916 med Peder Bøtchers enke, Anne Pedersdatter
* 171 log tog nu navnet Bødker. Anna Pedersdatter døde formentlig i 1785.
Niels Bødker blev gift med Ane Else Hansdatter *1750 i 1786, og de fik en datter Anna Nielsdatter *1787, der
døde samme år. Ved brandforsikringen i 1788 var huset på 8 fag.
Ane Else Hansdatter døde 18050811, og Niels Bødker giftede sig 18051006 med Maren Carstensdatter
*17760310, som var datter af Carsten Carstensen og Anna Pedersdatter.
Hmd. og bødker Niels Hansen døde 18231029, og enken fik adkomst 18240603 og giftede sig 18240509 med
Peder Pedersen Være *18030227; søn af Peder Poulsen *1772 og Gjertrud Pedersdatter.
Adkomst 18240603 ved vielse til Peder Pedersen Være. Han far nu tilnavnet Bødker.
Maren Carstensdatter døde 18460216, og daglejer Peder Pedersen Bødker døde 18560331.
Skøde fra skifteretten 18570716 i Peder Pedersens bo til Hans Rasmussen Skov *1825 i Skelby. Han blev gift
18540913 med Kristine Louise Harmsdatter *1831 fra Thoreby. De fik en datter, Maren Hansen *18580101.
Efter stormfloden taltes Hans Rasmussen Skov blandt de mest trængende, og familien fik bolig i Nyby. Hans
Rasmussen Skov *1825 fik 18740410 skøde på matr.nr. 17u.
Hans Rasmussen Skov dør i 1895 og der gives adkomst for Hans Rasmussen Skovs enke, Louise Harmsdatter
18950222. Hun giver skøde til svigersønnen Hans Hansen Skov *18520610 samme dag. Han var 18841106 gift
med Maren Hansen Skov. De fik børnene:
Ludvig Hansen Skov *18860428, Johannes Hansen Skov *18870624, Hartvig Hansen Skov *18890330.
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Hans Hansen Skov *18520610 døde i år 1900, og der blev giver adkomst til Hans Hansen Skovs enke, Maren
Hansen Skov 19000622.
Skøde fra Maren Skov til Niels Peter Hansen 19020620. Hvorefter hun købte matr. nr. 17b, som sønnen Hartvig
Skov senere overtog. Han havde to børn, Gurli og Hans.
061a Et hus østen i byen og kaldet nr 11 (se matr. nr. 60) med 2 haver og et grundstykke ved huset, samt en
have, Koblehaven kaldet uden hartkorn med græsningsret.
a. huset med 2 haver og græsningsret = matr. nr 61.
b. Koblehaven med hus = matr. nr. 86. Se denne.
c. grundstykket ved hus a, formenes lagt under matr. nr. 61.
Skøde 18141013 fra gårdmændene til Anders Michelsen, som havde matr. nr. 34a fra 1806 til 1812. Anders Mi
chelsen *1769, søn af Michel Pedersen Bonde, 2a. Var gift 1815802 med Maren Jørgensdatter Stikke *1796, og
efter hendes (og barnets) død 1816021 Ived den første fødsel, blev han gift 18170126 med enken Kirsten Knudsdatter * 1761, som døde 18281029. Hun havde været gift med Peder Jørgensen Rysse *1757.
Anders Michelsen, der også virkede som spillemand, døde 18331007, antagelig på aftægt hos Hans Nielsen som
han skødede til i 1829.
I 1815 fik Anders Mikkelsen skøde på matr. nr.179a, der var nabogrund til matr. nr. 86, som han også ejede.
Denne grund 179a skødede han i 1829 til Hans Nielsen.
Skøde 18161219 på matr. nr. 61 med posterne a, b og c fra Anders Michelsen til matros Jens Hansen Slægting
*17771102, som blev gift 18140710 med enken Johanne Pedersdatter *1779-82. De fik en datter Karen Jensdat
ter *18141011.
Jens Hansen Slægting døde 18310328.
Adkomst for hans enke og skøde 18320517 til Lars Mikkelsen *1799-1800, som var gift med Grethe Hansdatter
* 1807-09, og med en datter, Ane Larsdatter * 18290130.
Lars Mikkelsen fik i 1837 skøde på matr. nr. 6a og 9a af Gedesskov ejerlag.
Lars Mikkelsen skøder til Ole Simonsen Børsen *1797 på matr. nr. 61 og beholder selv matr. nr. 86 indtil
18451211, hvor han skødede den til Hans Larsen Fisker. Se matr. nr. 86.
Ole Simonsen blev gift 18250523 med Karen Rasmusdatter Børsen *18020406, datter af matros Rasmus Hansen
Børsen og Marie Larsdatter, Gedesskov, som blev trolovede i 1796. Ole Simonsen og Karen fik to døtre:
Kirsten *18260729 og
Marie *18310617.
Ole Simonsen Børsen dør 18441231.
Adkomst til Ole Simonsens enke og vielse 18450627 med adkomst 18451211 til Jørgen Hansen *1812 .
Karen Rasmusdatter døde 18610906, og Jørgen Hansen døde 18650901.
Skøde 18610531 fra Jørgen Hansen Børsen til svigersønnen Niels Christensen *18210126 i Døllefjelde, der fik
tilnavnet Børsen. Han var gift 18591216 med Marie Olsdatter Børsen * 18310617.
De fik en datter Kirstine Nielsen *18610703 og havde en plejesøn:
Hans Peder Pedersen *18470212, hvis forældre var hmd. Peder Pedersen og Ane Hansdatter.
Niels Christensen fik skøde på matr. nr. 17s i Nyby i 1874. Det må antages at huset på matr. nr. 61 i Lungke er
ødelagt ved stormfloden. Det er antagelig ham, der som Niels Børresen er på listen over de vandlidte, der er i
øjeblikkelig trang. Niels Christensen Børsen døde 18890103.
Adkomst for enken og skøde 18901010 fra hende til svigersønnen Hans Jørgen Jørgensen Børsen (Børsum)
*18560418 i Hasselø, og gift 18900423 med Kirstine Nielsen *18610703. Se matr. nr. 17s.
062a
Lungkevej 12.
Boniteringslisten ca 1804: Peder 4uul Skræder.
Skøde fra gårdmændene 18580624 til hmd. og soldat! Hans Bertelsen *1789 i Skelby på matr. nr. 62 og
græs lodden 121.
Han var først gift 18200702 med enken Ane Andersdatter *1773-78 i Idestrup; i kirkebogen, ved vielsen, er fejl
agtigt skrevet Ane Rasmusdatter. Ane Andersdatter dør 18450728 og betegnes som fattiglem. Hans Bertelsen,
skræder blev siden gift 18460116 med Kirstine Hansdatter *1811-12.
Efter beliggenheden i Lungke, må huset antages ødelagt ved stormfloden, men navnet er ikke på listen over
vandlidte. Det er ejendommeligt at det følgende skøde tinglyses samme dag som Nyby-skøderne!
Skøde fra Hans Bertelsen til Margrethe Olsdatter 18740410.
Rasmus Rasmussen Hollænder sidst i 1890erne.

063a Hus nr. 16 lå i Lungke, omtrent overfor matr. nr. 4a’s gamle plads, dvs. den østre ende af kirkegården.
Ved kop- og kvægskatten 1678: Niels Christoffersen, møller, hustru, 1 datter, 1 ko, 6 far og lam, 1 svin.
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Niels Møller stadig i 1681 og-88.
1693 Niels Christoffersen Møller, hmd. oplader sit hus nr. 16; 6 fag, noget brøstfældigt og uden jord for Bertel
Jørgensen af Nysted.
Ved synsforretning 1702: Bertel Jørgensen, 7 fag ved magt.
Hus nr. 16 er formentlig et dobbelthus, som i 1721 er fæstet af skræder Rasmus Nielsen, gift 17610802 med
Magdalene Pedersdatter *1739, og skræder Peder Hansen *1701, der er svigerfar til Rasmus Nielsen. Huset er i
1741 på 10 fag , men kun på 6 fag i 1751.
Peder Hansen var først trolovet i 173104nn med Maren Laursdatter, som døde og blev begravet 17470227.
5.6.1747 skifte efter Maren Laursdatter mellem manden hmd. Peder Hansen hus nr. 16 og børnene:
Maren Pedersdatter *1732,
Magdalene Pedersdatter *1739,
Hans Pedersen * 1742, som antagelig er død ung siden Peder Hansens sidste søn bliver kaldt det samme!
Anna Pedersdatter *1745.
Herefter giftede Peder Hansen sig i 1747 med Anne Pedersdatter og fik sønnen
Hans Pedersen *17580709.
Peder Hansen dør, og begraves 17620315.
1762 d. 11. maj skifte efter Peder Hansen, hus nr. 16 mellem enken Anne Pedersdatter og børnene:
Maren Pedersdatter 30, *1732,
Magdalene Pedersdatter *1739, gift med Rasmus Nielsen, skræder og indsidder i samme hus nr 16,
Anna Pedersdatter 17, *1745, som alle 3 er af 1. ægteskab med afdøde Maren Larsdatter.
1 søn i sidste ægteskab er Hans Pedersen i 4. år. formynder Jørgen Stikke gd. nr. 26.
Svigersønnen skræder Rasmus Nielsen overtager det halve hus i 1763; mens Jacob Jensen Skipper *1734 overta
ger den anden halvdel.
Rasmus Nielsen havde giftet sig 17610802 med Magdalene Pedersdatter *1739, og de fik børnene:
Peder Rasmussen *17611101 d. og
Hans Rasmussen *17640805 d.
Rasmus Nielsens del af huset på 8 fag er i 1788 overtaget af Jørgen Pedersen Knude.

Jacob Jensen Skipper *1734 blev gift 17600403 med Gjørrild Pedersdatter *1725, og de får en søn, Jacob Jør
gensen *17600615 d.
Gjørrild dør, og begraves 17640826.
1764 14. 9 skifte efter hmd. nr. 16, Jacob Jensens hustru, Giørild Pedersdatter blev undladt, da der intet var at
dele.
Jacob Jensen Skipper gifter sig 17641202 med Jørgen Nielsen Gertsens enke, Magdalene Pedersdatter Krighaar
*1716, men han dør 17650909 og skiftet 1765 5. 10 efter Jacob Jensen i det halve nr. 16 bliver undladt. Husan
delen overtages af Peder Larsen Juel *1742-45, som var quægvogter. Han var 17771116 gift med Karen Ras
musdatter *1737-43, som først havde været gift 1761 med Claus Pedersen Knude *1735.
De fik døtrene: Anna Pedersdatter *17781004 d. og Maren Pedersdatter *1783.
Husdelen var i 1788 på 7 fag. Karen Rasmusdatter døde inden 1770.
Da Peder Larsen Juel døde 18221013 var han fattiglem.
Magdalene Pedersdatter Krighaar dør 17861121 b. Magdalene har først været gift med en Lars, ffa før 1742, der
efter 17600713 med Jørgen Nielsen Gertsen *1707 fra Staureby, og endelig med Jacob Jensen Skipper.
Tilnavnet Krighaar møder vi første gang i Gedesby ved Magdalene Pedersdatter Krighaars vielse til Jacob Jen
sen Skipper 17641202. Hun har tidligere været gift med enkemand Jørgen Nielsen Gertsen fra Staureby
17600717; her nævnes tilnavnet ikke, kun at hun er af Gedesby. Hans første kone var Siile Jensdatter 1709, der
blev begravet 17600418. Han blev begravet i 1763, 56 år gi. Formodningen om, at hun først var gift med en
Lars, bygger på, at sønnen Peder Larsen Krighaar ved sin begravelse j 1794 angives at være 51 år. Ved Magda
lene Pedersdatter Krighaars begravelse 21. nov. 1786 angives hun at være 70 år gi. og altså født ca. 1716. Selv
om tilnavnet Krighaar lyder hollandsk, er der næppe forbindelse til de hollandske indvandrere. Det er ikke
blandt de kendte. Derimodfindes i den østlollandske ordbog tillægsordet krighaard, som betyder stridbar, og det
kan sagtens have været anvendt også på Sydfalster. Man var gavmilde med øgenavne.
Hus nr. 16 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret.
Boniteringslisten ca. 1804: Jørgen Knude. Det ser ud til, at Jørgen Pedersen Knude fæster hele huset.
Skøde fra gårdmændene 18150601 til Johannes Pedersen Knude *1771 på hus nr. 16 af 5 fag med en tilbygning
på 2/2 fag. Han skal give husly til svigerforældrene Jørgen Knude og hustru. Han var underofficer af Kgl . Liv
regiment, da han 18090105 blev gift med Gjertrud Hansdatter, om hvem der ellers ingen oplysninger er fundet
på grund af kirkebogens tilstand 1802-14, men hun må være død inden 1815. Ved ft. 1834 er husmand og dag
lejer Johannes Knude gift med Ane Jørgensdatter *1772, men han dør samme år, 18341116.
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Adkomst til enken, Anne Jørgensdatter, som skøder til Jørgen Larsen Knude 18390207, hos hvem hun far aftægt
til sin død 18431114. Han er sikket svigersøn, i hvert fald til Johannes Pedersen Knude.
Jørgen Larsen *1800-05 i Skelby ~ 18360110 Karen Johannesdatter Knude *1814. De far børnene:
Maren Jørgensdatter * 18391 117.
Johannes Jørgensen * 18420315,
Ane Marie Jørgensdatter *18440726,
Lars Jørgensen * 18461117.
Jørgen Larsen Knude 118480101 og Karen Johannesdatter far adkomst 18501212.
Hun vies 18500222, og giver derved adkomst til Hans Pedersen *1805-10, tjk. i Skelby.
Karen Johannesdatter ti8530204 som hmd. Hans Pedersen Rei's kone, og han dør åbenbart snart efter.
Auktionsretten i Hans Pedersen og hustrus bo giver skøde til Peder Pedersen 18530728.
18690305 giver auktionsretten skøde til Peder Jensen Børresen. Han er ved stormfloden blandt de mest træn
gende.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 matr. nr. 17m i Nyby til Peder Jensen Børsen, som var gift med Karen Ras
musdatter * 1828.
Peder Jensen Børsen gav 18951115 skøde på begge matr. nr. til pare. Rasmus Rasmussen Hollænder.
Fogeden giver skøde til overretssagfører Fr. Graae 19021212, og denne giver skøde til parcellist Søren Pedersen
samme dag.
064a Boniteringslisten ca 1804: Hans Jensen Østen Ole Jacobsen.
Gårdmændene er ejer, men har solgt til Jens Nielsen Krøl, som mangler adkomst ved hans salg til Anders Jensen
18740410. Der må være tale om en forsinket tinglysning. Det er Anders Jensen, der er på stormflods li sten over
de mest trængende.
Jacob M. Boldt skødede 18740410 matr. nr. 17g i Nyby til Anders Jensen.
Denne skøder til Mads Rasmussen 18760114 på 64a, og han skøder til Jens Rasmussen Thue 18890412, som en
delig skøder til Søren Pedersen 18891213.
065a Hus nr. 14; 6. feb. 1655 oplod Jens Lauridtsen i Gedesby sit gadehus med dens tilhørende haugerum (ha
ve) for Jørgen Hansen Boldt, og hans moder oplod for ham en trediepart udi et vænge i skoven. Stedsmål 2 rdl.
(stedsmål = fæsteafgift). Skoven er Gedesskov, og det fremgår altså, at der kunne være græsvænger mellem
skovresterne.
Ved kop- og kvægskatten 1678: Jørgen Hansen Bolt, hustru Maren Hansdatter og 1 datter, 1 ko, 7 far og lam.
Huset er på 6 fag.
Jørgen Hansen Bolt stadig i 1681 og -88; han dør i 1694.
Skifte d. 2-11-1694 efter hmd. Jørgen Hansen Bolt. Arvinger er enken Maren Hansdatter og den salige mands
børn, 4 sønner og 6 døtre, hvoraf de 4 er enkens stedbørn, nemlig
Anne gift med Peder Jørgensen, "som for en 6 års tid siden er bortrømt, og hun følged efter ham og skal være i
Rostock".
Kirsten 26 år dvs. *1668, tjenende hos Rasmus Hollænder,
Jørgen 25 år dvs. *1667, tjenende hos Jørgen Giertsen og
Hanna 18 år dvs. *1676, tjenende hos Hans Væver.
Fælles børn er de øvrige:
Hans 12 år, *1682,
Peder 11 år, *1683,
Mame 8 år, *1686,
Karne 7 år, *1687,
Anna 5 år *1689 og
Laurs 3 år, * 1691.
Værge for de umyndige er deres moders morbroder Jeppe Hansen Rydse.
I vinteren 95/96 antog Jacob Oelsen, fød i Gedesby, det gadehus sammesteds af nr. 14 af 7 fag, nogenledes ved
magt og ingen jord til, som Jørgen Bolt fradøde og hans enke blev fragift. Han svarer strax til alle afgifter og gi
ver til fæste 1 rdl.
26 jan. 1697 antog Peder Pouelsen Møller det gadehus i Gb. nr 14 som Jacob Oelsen tilforn havde i fæste og fra
kom til en gård nr 3 l>matr. nr. 1 la. Huset er 8 fag, ved magt, ingen jord dertil uden en kålhave; fæste 1 rdl.
Ved synsforretning 1702: Peder Poulsen Møller, 6 fag ved magt. Han er ant. søn af Poul Nielsen Møller.
1721 stadig Peder Povelsen og fra 1732 hans søn Peder Pedersen Møller *1705. Han blev 174006nn trolovet til
Maren Erichsdatter *1717. De har antagelig fået en søn Peder Pedersen Møller i 1740, som blev musketer og
døde som ungkarl 17621207. Senere fik de, i høj alder, en datter, Anne Pedersdatter *17620117 d.
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Huset var i 1751 på 6 fag.
Peder Pedersen Møller døde 17630424.
17630701 skifte efter Peder Pedersen hus nr. 14, men da der var gæld blev der intet til deling mellem enken og
arvingerne, som ikke er nævnt ved navn.
Ved sin død 17630424 afløstes Peder Pedersen Møller af Hans Kock’s søn Rasmus Hansen Kock *1736 døbt
Dom. 17. p. Trin, i Væggerløse, der 17631023 gifter sig med enken og far tilnavnet Møller.
Maren Erichsdatter dør 17950131.
Rasmus Hansen Møller var hjulmand og havde huset i 1788, hvor det var på 11 fag. 11813 dør Rasmus Møller,
som var hans daglige navn.
Hus nr. 14 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret.
Skøde 18160530 fra gårdmændene til Hans Simonsen *1782, der fik tilnavnet Møller. Han var søn af Simon Lar
sen, 4a, og gift med Maren Nielsdatter *1777. De fik en søn Rasmus Hansen *1814.
Skøde fra hjulmand Hans Simonsen Møller til sønnen Rasmus Hansen 18380322, som blev gift 18400807 med
Karen Madsdatter *1811. De fik et plejebarn, Peder Rasmussen *18501207, som blev holdt af fattigvæsnet. Han
var søn af Rasmus Madsen Smed og Karen Hansdatter, der døde 18540516.
Hans Simonsen Møller døde 18430201 og Maren Nielsdatter døde 18471031.
Efter hjulmand Rasmus Hansen Møllers død 18630908 fik enken, Karen Madsdatter adkomst.
Skøde 18680306 fra hende til Mads Rasmussen, som kunne være en søn, men han er ikke i kirkebogen.
Efter beliggenheden i Lungke må huset være ødelagt ved stormfloden, men Mads Rasmussen er ikke på de vand
lidtes liste, og han flytter heller ikke til Nyby.
Skøde fra Mads Rasmussen til Lars Jørgensen 18760114, og
skøde fra denne til Hans Erichsen 18761222.
Skøde fra Hans Erichsen til Søren Pedersen 18920226.

066a Hus nr 36 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret. Huset på 5 fag var fæstet i 1741 af Erich Pedersen
og i 1751 af Cort Mortensen *1710, men da var det kun på 3 fag. Han var gift 174504nn med Kirsten Eriksdatter. Han kan altså være en svigersøn. De havde børnene:
Giertrud Cortsdatter *17460325, Morten Cortsen *17580305 d. og Erik Cortsen *17600629.
I 1788 hed beboeren Michel Diderichsen.
Det er muligvis hans datter Karen Michelsdatter *1788, som blev gift med Johannes Jacobsen Norsk, da de over
tog huset. Hun døde 18210222, og Johannes Jacobsen Norsk giftede sig med Else Pedersdatter *1795.
Johannes døde 18231006.
Skøde 18260112 fia gårdmændene til Ole Pedersen Buch *1792 på ovennævnte samt underholdning for enken
Ane Olsdatter. Han var søn af Peder Poulsen Buch *1755 og Karen Olsdatter, og blev gift 18240208 med Else
Pedersdatter *1793-94, som havde været 2. kone til Johannes Jacobsen Norsk* 1781. De fik tvillingerne:
Karen og Ane Margrethe Olsdatter * 18260218.
Ole Buch gav skøde til svigersønnen Rasmus Madsen Smed * 18210308 på hus og græslod matr. nr. 148 mod undertægt 18571217. Rasmus Madsen, der først havde været gift 18460130 med Karen Hansdatter *1821-24 og
havde 3 sønner, blev gift 18550518 med Karen Olsdatter *18260218. De fik sønnen:
Niels Peder Rasmussen * 18560821 og to plejebørn:
Peder Tønnesen *18480127, som var Karen Olsdatters uægteskabelige søn med gdr. Tønnes Nielsen Lolle i
Skelby, og
Ole Jensen Buch *18571009, som var søsteren Grethe Olsdatter Buch’s uægteskabelige søn med ungkarl Jens
Mikkelsen.
Rasmus Madsen solgte græslodden fra.
Han var i sine sidste år deltager i kriminelle forhold og blev dømt til 2 års forbedringshus, så det er vel derfor, at
det er auktionsretten, der gav skøde til Hans Rasmussen 18600302.
Da det 2. gang trak op til en større straf begik Rasmus Madsen 18620708 selvmord i fængslet, inden forhørene
begyndte d. 9. juli 1862.
Hans Rasmussen, der muligvis er en slagter som stammer fra Sdr. Kirkeby, gav skøde til Lars Larsen 18650616.
Lars Larsen gav skøde til Lars Jørgensen 18680117.
Lars Jørgensen er i gruppen mindre trængende på stormflodslisten, og har antagelig kunnet blive boende.
Lars Jørgensen gav skøde til Hans Erichsen 18761222.
Hans Erichsen gav skøde til Søren Pedersen 18920226.
067a Hus nr. 38 af 7 fag er fæstet af Nieis Jensen * 1711, som er trolovet 174303nn til Anna Hansdatter. Han dør
17530516 b.
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1753 d. 4. juni skifte efter Niels Jensen hus nr. 38 mellem enken Anna Hansdatter og deres søn Jens Nielsen
*174504nn.
Han følges af Lars Mikkelsen *1722, som 2. pinsedag 1756 giftede sig med enken Anna Hansdatter.
Lars Mikkelsen døde 1782.
Hus nr. 38 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret var i 1788, hvor der var 8 fag, fæstet af Erich Pedersen
*1742, og han far skøde fra gårdmændene dat. 18150501, læst 18220620. Erich Pedersen var først gift 1781-82
med Birthe Hansdatter *1739-44, som døde 18020705; der findes et skifte fra 1802. Dernæst giftede han sig
18021022 med Anna Rasmusdatter *1774 fra Skelby, som allerede døde 18040506.
Til sidst giftede han sig 18040715 med Ane Lucie Nielsdatter *1771.
Erich Pedersen *1742 døde 18211226.
1. 7. 1822 skifte efter hmd. Erich Pedersen hus nr .38 mellem enken Anne Lucie Nielsdatter og arvinger som fra
faldt deres krav.
Enken gav skøde 18220620 til Christopher Rasmussen *1793, som var gift med Karen Hansdatter *1794. De
blev gift 18210316, og fik børnene:
Johanne Christoffersdatter * 18210730,
Hans Christoffersen * 1823 og
Rasmus Christoffersen * 18340918.
Ane Lucie Nielsdatter døde 18270522.
Christopher Rasmussen gav 18380628 skøde til Jens Hansen Stang *1799 i Skelby, og døde inden 1845, hvor
hans enke, Karen Hansdatter ved folketællingen er inderste i fattighuset sammen med den yngste søn Rasmus
*1834. Hun døde 18591202.
Jens Hansen Stang eller Stange var gift med Ane Birgitte Olsdatter *1780 fra Idestrup.
Jens Hansen Stange gav 18470701 skøde til arbejdsmand Hans Jørgen Pedersen *1817 i Væggerløse.
Jens Hansen Stange døde 18510107, og hans enke døde 18570828.
Hans Jørgen Pedersen fik tilnavnet Stang og blev gift 18590527 med Karen Larsdatter *18331101, som var dat
ter af indsidder Lars Rasmussen og Grethe Hansdatter.
Deres hus blev antagelig ødelagt under stormfloden 1872, for Hans Stange er på listen over vandlidte, som er
mest trængende. De kommer til at bo i Nyby på matr. nr. 17d., som er den forholdsvis store grund, hvor den
nedlagte brugs ligger i dag. Hans Stange solgte først fra til Skelby-Gedesby’s 2 Brugsforeninger i 1875. Denne
grund fik matr. nr. 17x. De to brugsforeninger opgav samarbejdet, og i 1879 købte Gedesby Brugs yderligere en
bid af matr. nr. 17d, som fik nr. 17y.
Datteren Ane Margrethe Hansen *18601205 fik adkomst på 17d, 18871028.
Hun blev viet 18851113 til Hans Jørgen Nielsen Bolt *18591115, som fik tilnavnet Stang. De fik børnene:
Karl Gustav Marius Nielsen, 18830710
Jens Henrik Valdemar Nielsen, 18840921
Margrethe Jensine Nielsen, 18890506
Hans Peter Nielsen, 18911210
Mageskifteskøde 18970618 fra Hans Jørgen Nielsen Stang, 17d til Brugsudsælger Carl Petersen mod 17k. Her
ved samledes den oprindelige matr. nr. 17d i Brugsens regi, men Carl Petersen solgte dog noget fra til husejer
Peder Tønnesen 18991103 på matr. nr. 17e.
Hans Jørgen Nielsen Stange gav skøde til Søren Pedersen 19020330, men det må være på matr. nr. 67, for parret
boede i 17k så længe han levede, og Stang-Margrethe boede der endnu i 30erne indtil hun kom på Alderdoms
hjemmet og Carl Carstensen overtog huset.
068a Hus nr. 26 er indtil 1694 beboet af Didrich Cornelissen, som flytter til nr. 16 i Staureby. Han efterfølges af
Jep Andersen, som er vanfør på armen. Huset består af 5 fag, som er nogenledes; det hører under ingen nr. udi
matriclen, men står på en øde gårds stufe (gårdsplads). Har 1/3 part i et lidet vænge, som Niels Hansen og Søren
Hollænders enke og Jeppe Kochs enke står udi matriclen for af hk: 3 fdk.
I 1721 er det blot anført som et hus. Huset lå øst i byen, omtrent hvor Spar-købmanden nu ligger. Det beboes se
nere af Maren Hansdatter, som er enke indtil 1751, hvor Mikkel Pedersen Skou *1825 gifter sig med hende og
fæster huset, men i kirkebogen er hun kaldt Maren Jensdatter *1705 og det må være det rigtige. Hun dør
17700729 b., men Michel Pedersen fæster huset endnu i 1788, hvor det er på 5 fag, og dør først 18080520.
Skøde fra gårdmændene til Jørgen Hansen 18160201 på hus nr. 26 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret.
Huset er på 5 fag.
Jørgen Hansen *1780 ~ 18141023 Karen Mortensdatter *1774, som var Jørgen Jacobsen Stikke’s *1760 enke.
Jørgen Hansen Stikke 118321110, og enken Karen Mortensdatter fik adkomst og skødede 18330502 til ugift
daglejer og hmd. Jørgen Olsen Hjort *1803. Han blev 18350531 gift med Birthe Kirstine Jensdatter *18080214,
som var datter af gmd. Jens Pedersen og Margrethe, matr. nr. 13a. De fik en datter, Margrethe Jørgensdatter
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*18450410, som blev gift 18730525 med Jørgen Jensen *1848, der fik tilnavnet Hjort. Disse fik en søn Johan
Jensen *18780802.
På stormflodslisten er Jørgen Olsen Hjort blandt de mest trængende.
Jørgen Olsen Hjort skødede til svigersønnen Jørgen Jensen Hjort 18790523.
Margrethe Jørgensdatter døde 18801027, og Jørgen Jensen Hjort giftede .sig 18810327 med Ane Pedersen
*1848, hvis forældre var parc. P. Hansen og Karen Jensdatter, Skelby.
De fik børnene:
Jens Peter Jensen *18830116 og
Karen Margrethe Jensen *18850915.
Jørgen Jensen Hjort døde 18881114, og enken, Ane Pedersen fik efter hans død adkomst 18891025.
Ved vielse gav hun adkomst 18930707 til ungkarl parcellist Christian Hansen Knudsen *18360530, der boede på
17r, og da han døde 18980303 fik hun som Ane Hansen adkomst 18981125. Se matr. nr. 54.
069a
Boniteringslisten ca. 1804: Hans Smed. Huset lå på en 270 m2 stor grund indenfor den nuværen
de kirkegård. I 1844 Jens Krøll og Peder Buch iflg. Ligning til fattigvæsenet.
Antagelig fra 18511111 Peder Andersen Buch 18021212, søn af Anders Poulsen Buch, gift 1826061 Imed Anna
Pedersdatter *1803. De havde børnene:
Grethe Pedersdatter * 18240101
Karen Pedersdatter *18260112
Maren Pedersdatter *18301212
Peder Pedersen *18330427
Anders Pedersen * 18370131
Jørgen Pedersen *1840
Ane Pedersdatter * 18460501
Marie Pedersdatter * 18460501.
Ældste datter Karen Pedersdatter fik med skifteattest adkomst fra 18600309.
Karen Pedersdatter Buch *1826 giftede 18600622 sig med Lars Christensen *18330105, så han fik adkomst, der
først blev tinglæst i 1875.
18640219 skødede Birthe Pedersdatter matr. nr. 4 f til Lars Christensen Buch til forening med matr. nr. 69.
Skøde 18751217 fra Lars Christensen til væver Ole Hansen Knude *18471205, som var gift 18761222 med Ane
Pedersen *18460703. De fik en eneste datter, Petra Hansine Cecilie Hansen *18770610, der blev gift med graver
Knud Friis. Hun kaldtes Knude-Petra.
Lars Christensen døde 18850225.
19060615 tilladelse til at sidde i uskiftet bo for Ole Hansens enke Ane født Petersen.
matr. nr. 69a udgår af matriklen 19080504 og har herefter matr. nr. 4f.
Skifteattest som adkomst for fru Petra Friis 19291122.
069b

Henlagt til kirkegård.

070a 1 1721 er der et hus nr. 20, som er fæstet af Hans Hansen el. Jensen, og fra 1731 af Peder Jeppesen Knude
*1705, som har det endnu i 1751. Han var gift 173109nn med Anna Hansdatter *1711, og de fik sønnerne Jens
Pedersen *174604nn og Jeppe Pedersen *1744 ti763. Anna Hansdatter døde og blev begravet 17760218, og
kort tid efter døde Peder Jeppesen Knude og blev begravet 17760306. Huset lå på den bageste del af den nuvæ
rende kirkegård.
I 1788, hvor huset er på 6 fag, er fæsteren sønnen Jens Pedersen Knude *174604nn. Han blev trolovet 17700225
med Ane Marie Helgersdatter * 1742, og de fik børnene:
Peder Jensen *1769 (ikke fundet i kirkebogen)
Hans Jensen *17720705 d.,
Birthe Jensdatter *17760121 d.,
Anna Jensdatter * 17800702 d.
Jens Pedersen Knude døde 17980218.
28.2.1798 skifte efter hmd. Jens Pedersen Knude mellem enken Anna Marie Helgersdatter og børnene: Peder
Jensen 29 og Birthe Jensdatter 22. Enkens lavværge er hmd. Jørgen Pedersen Knude.
De manglende børn må være døde unge. I skiftet er Anna Marie Helgersdatter kaldt Rasmusdatter.
Peder Jensen Knude *1769 havde huset ved boniteringen ca. 1804. Han var først gift 18000126 med Anna Hans
datter *17790314 d. og de fik børnene:
Jens * 18000826, Kirsten * 18030316, Hans * 18050411, Peder * 18080424.
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Da Anna Hansdatters død ikke er kendt, vides det ikke hvem der er moder til Anne *1811.
Efter Anna Hansdatters død giftede Peder Jensen Knude sig med Ane Pedersdatter *1779, som døde 18270307.
Peder Jensen Knude døde 18280110.
17.1.1828 reg. efter hmd. Peder Jensen Knude og forlængst afdøde hustru Anne Hansdatter. Børnene er Jens Pe
dersen 27, Hans Pedersen 22, Peder Pedersen 20 og 2 ugifte døtre: Anne og Kirsten.
Ane Marie Helgersdatter døde 18260118.
Hus nr. 20 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret. 9 fag i 1741 og 6 fag i 1751. Huset lå indenfor den nu
værende kirkegårds rammer, ud til Lungkevej.
Skøde fra gårdmændene 18441121 til Jacob Nielsen Stiver *1794 på huset med 2 haver og græsningsret på nr.
127. Gangvei fra Gaden til Nabohuset skal afgives. Han var gift med Kirsten Hansdatter *1799, som var datter af
hmd. Hans Pedersen Smed *1762 og Anne Hansdatter Stiver *1767, som var datter af Hans Hansen Stiver, der
også er kaldt Hans Hansen Soldat.
Det vil sige, at Hans Pedersen Smed har taget tilnavnet Stiver, og at datteren Kirsten Hansdatter også har været
kaldt Stiver. Derfor kom Jacob Nielsen til at hedde Stiver.
De fik børnene:
Maren Jacobsdatter * 18250216 og
Birthe Johanne Jacobsdatter *18281023, der begge døde i 17 års alderen. Se matr. nr. 49.
Jacob Stiver gav skøde 18530721 til Hans Jensen Adrian på huset, men beholdt græsningsretten, mens Hans Jen
sen Adrian samtidig købte matr. nr. 49, og straks solgte det videre til skomagersvend Rasmus Andersen mod at
han gav aftægt til Jacob Stiver. Se også matr. nr. 49.
Hans Adrian, som sidst i 50erne var indblandet i kriminalitet, gav skøde 18610621 til svogeren skomager Jens
Mikkelsen *1835, Skelby, som var gift 18601014 med Karen Hansdatter Adrian *1839.
Sognerådsprotokollen 18680518:
Hans Jensen Adrian har anmodet om hjælp til at rejse til Amerika. Da rådet skønnede, at det vilde
være i kommunens interesse, at fa ham sendt bort, da han meget snart ville komme fattigvæsnet til
byrde, vedtoges det, at man med amtsrådets samtykke var villig til at betale af kommunens kasse
for hans rejse til Amerika, under den forudsætning at Gedesby sogns beboere ved frivillige bidrag
giver noget til hjælp.
18680602
Extraord. møde for at tage beslutning om Hans Adrians Amerikarejse. Amtet tillod ikke at den be
taltes af kommunens kasse uden skatteydernes tilladelse. Alle beboere i de to sogne var indkaldt til
mødet, og de fremmødte var enige om, at der måtte bruges af kassen.
For at være sikker på, at han kunne komme med skibet fra Hamborg, vedtoges det, at lade en mand
rejse med dertil, hvortil valgtes Lars Rasmussen af Gedesby, som far sin rejse betalt af kommune
kassen. Rådets medlemmer i Gedesby blev bemyndiget til at anskaffe klæder og støvler til ham, og
sørge for hans afrejse snarest mulig.
Jens Mikkelsen er på stormflodslisten over mindst trængende.
Jens Mikkelsen gav skøde til Etatsråd Tesdorpf 18770727, som herefter søger nummer 70 slettet af matriklen
med udvidelse af kirkegården for øje.
Jens Mikkelsen købte 18780111 gårdspladsen 25d af Hans Jørgensen Rysse, 25a.

071a Hus nr. 22 havde været beboet af Peder Rasmussen Vefuer, men det er øde i 1681 og -88.
Ved synsforretning 1702: Anders Skonning, 4 fag. Huset lå på den bageste del af den nuværende kirkegård.
Huset er i 1721 fæstet af Peder Christensen, som i 1716 var trolovet til Anne Hansdatter. Han døde 17351218 b.
Fra 1736 fæstet af Hendrick Hansen *1711, som har det endnu i 1751. Han blev i 1736 trolovet til Karen Peders
datter Tydsk *171801 nn, som var datter af Peder Carstensen Tysk *1685, og fik tilnavnet Tydsk. Karen Pe
dersdatter døde 17620307 b.
1762 d. 11. maj skifte efter Karen Pedersdatter mellem enkemanden Hendrich Hansen husm. nr. 22 og deres
fælles 7 børn:
Hans Hendrichsen *1737 hmd. i Gedesby,
Anna Hendrichsdatter *1736-40 hjemme hos faderen,
Maren Hendrichsdatter *174510nn, tjener på Bøttøe,
Peder Hendrichsen *1746,
Michel Hendrichsen *1748,
Christen Hendrichsen *175log
Niels Hendrichsen *1754. Alle drengene er ude at tjene.
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I 1788 hedder fæsteren Peder Hansen Rysse. Han har 5 fag. Iflg. brandforsikringen 1788 fejlagtigt: Peder Jørgen
sen Rysse! Huset må være 2-delt, for Morten Hansen Kock *1732-39 bor på samme nummer, hvor han har 8 fag.
Han var gift 17701104 med fornævnte Anna Hendrichsdatter *1736-40, og de havde børnene:
Hans Mortensen *17710428 d.
Hendrich Mortensen *17730404 d. I sølimiten ved ft. 1801.
Jørgen Mortensen *17750611 d.
Peder Mortensen * 17810422 d.
Ifølge boniteringslisten ca. 1804: Henrik Tysk, som må være sønnen Hendrich Mortensen Tysk *17730404. Han
var i sømiliten, og virkede som skomager.
Han blev gift 18020620 med Karen Jensdatter Stær *1772. De fik børnene:
Karen Hendriksdatter * 18080131.
Ane Hendriksdatter * 18121120.
Hus nr. 22 med 2 haver uden hartkorn med græsningsret. 6 fag med kvist i 1751.
Skøde 18281120 fra gårdmændene til Jeppe Pedersen Pitter *1779 i Staureby. Han var gift 18100317med Ane
Jørgensdatter Pitter, som først havde været gift med Piter Pittersen Smed, med hvem hun havde 5 børn.
De fik datteren Maren Jeppesdatter *18151024. Ved vielsen til Ane Jørgensdatter fik han adkomst til gården
matr. nr. 20a, som han delte i 2 parceller og afstod i 1816. Gårdspladsen 20c afstod han i 1821 kort før at Ane
Jørgensdatter døde 18211214. Der blev holdt skifte 1-11-1822.
Jeppe Pedersen Pitter giftede sig derefter 18220614 med Karen Hansdatter *1793, og de fik en søn Peder Jeppe
sen *18221224. Karen Hansdatter døde 18280309.
Til sidst var Jeppe Pedersen Pitter gift 18281012 med Anna Elisabeth Zacariasdatter *1789 i Idestrup. Jeppe Pe
dersen var tækkemand.
Skøde fra Jeppe Pedersen til Maria Rasmusdatter *1814 i Idestrup med undertægt til sælger og kone Lisbeth Za
cariasdatter 18461224. Maria Rasmusdatter havde været gift 18430101 med Hemming Pedersen *1822, men han
omkom inden 1845 under skovarbejde på Midtfalster. De havde en datter, Karen Hemmingsdatter *18430106.
Anna Elisabeth Zacariasdatter døde 18530505 og Jeppe Pedersen døde 18590406.
Vielse og adkomst til arbejdsmand Hans Eriksen *1817 i Idestrup, ~ 18470925 til Maria Rasmusdatter *1814,
dat. 18480821, læst 18500606. De fik en datter, Karen Elisa Dorthea Hansdatter *18560704, så det må antages at
Karen Hemmingsdatter *18430106 er død inden da.
Hans Eriksen fik skøde af gårdmændene på matr. nr. 149, dateret 18521111, læst 18600803.
Lars Rasmussen 4a skødede 18801105 4g til Hans Eriksen,
Skøde fra Hans Eriksen til Christian Christensen 18761222.
Hans Eriksen flyttede til matr. nr. 65 og beholdt matr. nr.4g indtil han 18920220 skødede begge numre til Søren
Pedersen.
Skøde fra Chr. Christensen til Etatsr. Tesdorpf 18770907 med udvidelse af kirkegården for øje, hvorefter num
meret udgår af matriculen.

072a Ifølge boniteringslisten ca. 1804: Povel Hansen.
Et hus med 2 haver uden hartkorn med en græslod nr.__ til bestandig brug.
Skøde fra gårdmændene til Hans Pedersen Knude *18050411, afgift af græslod 1 Rd. 32 sk., dat. 18461211, læst
18471111. Han var søn af Peder Jensen Knude og Ane Hansdatter. Som 20-årig ungkarl blev han gift 18251030
med pige Maren Pedersdatter Buch *1783 fra Fattighuset. Hun døde 18460514, og Hans Knude giftede sig
18470103 med Sidsel Hansdatter * 1811. De fik børnene:
Ole Hansen *18471205
Peder Hansen * 18500110.
Skøde fra Hans Pedersen Knude til væver Jørgen Jørgensen Stiver *18160628, dat. 18540609, læst 18580422.
Jørgen Jørgensen var gift med Ane Madsdatter *18180701. De fik sønnen Jens Jørgen Jørgensen *18470709, og
havde en plejesøn, Jens Rasmussen *18530202.
Skøde fra Jørgen Jørgensen Stiver til Hans Rasmussen, dat. 18540609, læst 18580422. Sært med disse ejerskifter
på samme dag!
Skøde 18581014 fra Hans Rasmussen til arbejdsmand Ole Christophersen *1814 i Horreby. Ole Christophersen
var gift 18510219 med Karen Pedersdatter Stær * 18310122, datter af Peder Hendrichsen Stær og Karen Jensdat
ter. De fik børnene:
Karen Olsdatter * 18531108
Hans Peter Olsen * 18560425
Ane Elisabeth Olsen * 18610524.
♦
Ole Christophersen, der gik postbud fra 1859, døde 18670618.
Adkomst til enken, Karen Pedersdatter og skøde fra hende til Hans Christensen 18690618.
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081a Nyt nr. 18.
Gainmelgade 10.
Huset med 2 haver uden græsningsret er i 1721 delt mellem Hans Didrichsen, som døde 17210606b, og Jacob
Ollufsen. Laurs Jensen * 1700, søn af Jens Laursen, hus nr. 17 blev viet til Jacob Olufsens datter Anna Jacobsdatter i 1721. De overtog huset og de fik børnene:
Laurs Laursen *17220lnn, Karen Laursdatter *1723 og Anna Laursdatter *1728.
Anna Jacobsdatter døde 17300907.
1731 d. 13. febr. skifte efter Anna Jacobsdatter mellem enkemanden husmand Laurs Jensen i nr. 18. og deres
fælles børn: Laurs Laursen 9 år, Karen Laursd. 8, Anna Laursd. 3.
Børnenes tilsynsværge er farfaderen Jens Laursen , se matr.nr. 76a.
I 1741 er huset delt således at Jørgen Pedersen * 1698 har de 6 østre fag, og Laurs Jensen * 1700 de 7 vestre fag.
I 1751 har Laurs Jensen Stikke de 10 østre fag, og Jørgen Jensen *1732 de 7 vestre.
I 1788 nævnes kun skomager Ole Larsen *1747 som fæster af 10 fag iflg. brandforsikringen. Han er gift
17730314 med Maren Katrine Jørgensdatter Rysse * 17640603 d., datter af Jørgen Hansen Rysse.
De har børnene:
Lars Olsen *1773
Jørgen Olsen *17770914 d.
Karen Olsdatter *17920630.
Ole Larsen døde 18200926.
Skøde 18141013 fra gårdmændene til skomager Ole Larsen *1747. ”Gårdmændene til husmand Ole Larsen af
Gedesby det hus nr. 18, der er beliggende på Gedesby søndre gade og bestående af 6 fag våningshus og 3 fag
udhus, med sammes tilligende grunde, nemlig en have sønden ud for huset, der er 95 alen lang og i østen og ve
sten overalt 15 alen bred; og en have norden for huset, der er 15 alen lang og 12 alen bred”.
Adkomst for enken, Maren Kathrine Jørgensdatter og skøde fra hende 18241125 til sønnen Jørgen Olsen
*17770914 d., som senere har tilnavnet Hjort. Hmd. og fisker Jørgen Olsen Hjort, der også er skomager, bliver
gift 18140612 med Margrethe Hansdatter *1790, som er datter af Hans Lambert = Skipper og Margrethe Mads
datter.
De har et plejebarn, nemlig Jørgen Olsen Hjorts søstersøn, Hans Larsen der var født 18170216, som barn af Lars
Hansen Vindemål og Karen Olsdatter, der begge døde i 1827 med 14 dages mellemrum. Han var gift 18420318
med Maren Mikkelsdatter *18170317, og de fik en datter, Karen Hansdatter i 18481221. De var ved ft. 1845 in
derste hos Jørgen Olsen Hjort.
Maren Mikkelsdatter Boldt *18170317 var datter af Michel Jacobsen Boldt og Ane Mortensdatter.
Skøde på 84a fra Ole Hansen Krighaar til skomager Hans Larsen Fisker 18430202:
”Jeg underskrevne Ole Hansen, gårdmand og sognefoged i Gedesby skøder til husmand Hans Larsen et
stykke jord eller grundstykke, hvorpå der står et hus, der er nærværende salg uvedkommende, da samme
tilligemed grundstenene forbeholdes mig til nedbrydelse og fraflytning inden 1. juni d.å. Grunden, for
uden huspladsen, består af en have nord for huset, 14 alen bred og 24 alen lang; en have sønden for sam
me 6 alen lang og 3 alen bred i vester og 1 ’/2 alen i østre ende, samt et møddingssted øst for den nordre
have, hertil hører græsningsret til 2 får, 1 gris og 1 gås imod betaling til byens gårdmænd efter gammel
skik og brug”.
Det var et hus der lå nærmere gaden end matr. nr. 81, der her forsvandt.
Hans Larsen Fisker havde desuden matr. nr. 86 fra 1845 - 52. Se dette nr.
Jørgen Olsen Hjort havde i 1844 matrikelnumrene 40+81 +16b, og de er antagelig indbefattet i skøde 18470218
fra Jørgen Olsen til plejesønnen Hans Larsen, der har fået tilnavnet Fisker fordi han hjalp sin plejefader med at
fiske. Sælgeren fik aftægt hos plejesønnen.
Ved stormfloden 1872 var dette hus, ligesom det overfor lige så højt liggende Fattighus blandt de få, der ikke
blev ødelagt.
Beboerne lod opsætte en mindeplade, som stadig findes. Pladens indskrift er iflg. Sydfalster-Nyt:
"Om Herren end lindrer da bi efter ham, thi han skal visselig komme og ikke blive tilbage”.
Vandet berørte ikke denne grund den 13. november 1872. HL - MIM - KL.
De 3 initialer kommer af Hans Larsen, Maren Mikkelsdatter og deres datter Karen, når man tager i betragtning,
at Karen efter navneloven skulle hedde Karen Larsen, men hun er godt nok kaldt Karen Hansen i kirkebogen.
Det har været påstået, at pladen havde siddet på Dyndmosegaard, som har ligget tæt ved, og var flyttet med
nogle aftægtsfolk til matr. nr. 81, hvilket ville være meget mærkeligt.
Tilknytningen til Dyndmosegaard skyldes, at nævnte datter Karen Larsen blev gift med Jørgen Andersen Rask,
der arvede denne gård, matr. nr. 6a.
Hans Larsen Fisker skødede matr. nr. 40 til Hans Peder Pedersen 18751224. 16b skødedes bort som 16e og 16d i
1876 og 1881.
Hans Larsen Fisker døde 18810725.
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Adkomst på matr. nr. 81 for enken, Maren Mikkelsdatter og skøde fra hende 18931215 til Niels Peter Petersen
Boldt * 18621201, der er ugift.
Skøde fra N.P.P. Boldt til arbm. Vilhelm Rasmussen og Rasmus Olsen Buk 18950213.
Adkomst 18990220 til Vilh. Rasmussens enke, Margrethe Christiansen *1851.
Rasmus Olsen Buch *1830 var gift med Margrethe Pedersen *18200815, der var datter af skomager Peder Mad
sen Pedersen. Rasmus er ikke ført i kirkebogen, men fødselsåret kendes fra oplysninger ved vielsen.
Skøde fra skifteretten til overschæfer Lars Peter Jensen på Rasmus Olsen Buk's andel 18991020.
Skøde fra Vilh. Rasmussens enke til Schæfer Jensen på hendes andel 18991020.
Skøde fra auktionsretten til smed Hans Hansen 19000914.
Skøde til enke Karen Hansen fra skifteretten i Hans Hansens dødsbo 19081023.
Se matr. nr. 84.
082a Hus nr. 12 har været fæstet af Jørgen Geertsen*1597; han lever endnu i 1670 iflg. Tingbogen 16701203,
men huset er øde i 1681 og -88.
Ved synsforretning 1702: stadig øde.
1703: Rasmus Olsen Børresen, som kom fra en gård i Gedesby nr. 27 antager den øde husplads nr. 12, som Jør
gen Giertsen står i jordebogen for. "Pladsen er ilde fordærvet med lergraver som skal opfyldes, og skal (han
bygge) 5 fag hus derpå, under frihed til jan. 1706, og siden svare udgifter og hoveri med de andre husmænd. Fri
for fæste".
1721 Hans Andersen, skræder, og
1727 Peder Michelsen, der dør 173812nn, og herefter er huset delt i 2.
I den ene halvdel med de 3 østre fag bor fra 1738 Hans Jørgensen Kock *1700, som var gift med Bodil Hansdat
ter *1695.
Bodil Hansdatter døde 17560118 b.
1756 d. 20. juli skifte efter Bodil Hansdatter mellem enkemanden Hans Jørgensen Kok i hus nr. 12 og deres 7
børn: Hans Hansen boende i hus nr. 40, Jørgen Hansen, fæstegård nr. 6, Lars Hansen *1734, Morten Hansen
*1737, Niels Hansen *1740, Inger Hansdatter *1726, Kirsten Hansdatter gift med Peder Hansen, smed i Stau
reby.
Derefter blev Hans Jørgensen Koch gift samme år med Kirstine Pedersdatter Østen *172707nn, datter af Peder
Hansen Østen, og fik to døtre:
Margrethe Hansdatter * 17590412 d. og
Bodil Hansdatter * 17620627 d. som døde samme år.
17630109 dør Hans Jørgensen Kock, og 1764 d. 14 sept, man afstår fra skifte efter hmd. Hans Jørgensen, hus nr.
12. Huset overtages af Rasmus Hansen.

Den anden halvdel, de 6 vestre fag, beboes fra 1738 af Hans Hansen møller *1701. (man kan ikke vide om han
var eller hed Møller, men da datteren Sophia blev gift med en møller(svend?), tyder det på, at her er tale om pro
fessionen). Han var gift med enken Maria Jensdatter * 1663, der døde i august 1751.
1752 d. 15. juli skifte efter Maria Jensdatter mellem enkemand Hans Hansen Møller i huset nr 12 og den salige
kones børn: Jens Jensen 56, der har været rytter, men det vides ej hvor han er, eller om han lever, Sophia
Jensddatter gift med Peder Johansen, møller, Nakskov, Maren Jensdatter *1705, gift med husm. Mikkel Pedersen
Skou, Gedesby, Kirsten Jensdatter *1714. Maria Jensdatter har altså været gift med en Jens i 1. ægteskab.
Hans Hansen Møller følges 1766 af Hans Larsen, der bor her endnu i 1788, hvor (hele) huset er på 10 fag.
Peder Mortensen Suhr bor her til sidst som fæster inden 1814, hvor huset sælges som et enfamilies hus på 8 fag.
Hus nr. 12 med 2 haver uden hartkorn og uden græsningsret.
Skøde 18141215 fra gårdmændene til Peder Mortensen Boldt *1786. Han fik i 1816 skøde på parcellen 17b; se
denne. Han var gift med Margrethe Pedersdatter *1790 og de Hk børnene:
Niels Pedersen *18150424
Morten Pedersen * 18180117
Peder Pedersen * 18201029
Rasmus Pedersen *18271026
Ane Pedersdatter *18311221.
Peder Mortensen Boldt døde 18441022.
Adkomst til enken, Margrethe Pedersdatter *1790 på begge matrikelnumre, og skøde 18450206 fra hende til
sønnen Morten Pedersen *18180117, gift 18551031 med Maren Pedersdatter *18230302, uden børn. Han be
holdt parcellen 17b, men solgte huset matr.nr. 82 ved skøde 18520624 til sin broder Peder Pedersen Boldt
* 18201029. Denne var gift 18521105 med Karen Larsdatter * 18270227, datter af gdr. Lars Jacobsen. De fik kun
en søn. Karen Larsdatter døde 18771203.

333

GEDESBY

Adkomst 18960221 til sønnen Niels Peter Petersen Boldt *18621201 på 82a.
Skøde fraN.P.P. Boldt til Hans Christian Hansen 18970210 på 82c. Se dette.
Skøde til Jens Peter Petersen på 82b, som er det eneste nr. der eksisterer. 82b og 82c blev lagt sammen.

082b
Gammelgade 8.
Skøde fra N.P.P. Boldt til Jens Peter Petersen på 82b. 82c blev lagt til dette nummer.
082c Skøde fra N.P.P. Boldt til Hans Christian Hansen 18970210 på 82c. 82c blev lagt under 82b.

083a og 085a gi. nr. 2
Bredebæk 1.
I 1692 Morten Jensen, 5 fag. Herefter 100 års ubemærkethed. Udskiftningskortet 1804 viser 2 grunde og 2 huse.
Fæster Jens Hansen døde og gårdmændene skødede til Hendrik Nielsen Skipper, tinglæst 18150201.
Et hus med have og et jordstykke norden for huset uden hartkorn med græsningsret. Det nuværende Bredebæk 1.
18160201. Det er måske her de to matrikelnumre forenes!
Hans Rasmussen Alling på gi. nr. 21 = matr. nr. 24a gav 18340109 skøde til Hendrik Nielsen Skipper *1790 på
pare. nr. 2, en Saltmadelod. Den fik matr. nr. 46. Han boede på matr. nr. 83 og 85, der efterhånden blev lagt
sammen til et nummer, nr. 83. Hendrik Nielsen * 1790 var søn af Niels Hansen Skipper og Maren Hendriksdatter.
Hendrik Nielsen Skipper var gift 18150430 med enken Anna Hansdatter Væver * 17610521 d. Hun døde
18280225.
Derefter giftede Hendrik Nielsen sig 18280608 med pige Anna Rasmusdatter Alling *18000427. Hun var datter
af gdr. Rasmus Pedersen Alling.
Væver Hendrik Nielsen Skipper døde 18361212, og der blev givet adkomst 18381220 til enken og sønnen Hans
Nielsen på parcel nr. 2 og huset med gi. nr. 2.
Samme dag afgav Hans Nielsen ved skøde sin andel til moderen.
Denne søn er ikke Anna Rasmusdatter Alling's, og heller ikke Hendrik Nielsen Skipper's, men må være Anna
Hansdatter Væver's fra hendes første ægteskab, som muligvis var med Niels Væver, der levede fra 1747 til
18110814.
Anna Rasmusdatter giftede 18370714 sig med Ole Larsen *1809, skomager i Højet, hvorved han samme dag fik
adkomst.
Ole Larsen døde 18490530.
Med testamente efter Ole Larsen fik Anna Rasmusdatter adkomst 18510515.
Ved vielse til enken 18510321 fik enkemand Rasmus Rasmussen *1817 adkomst 18510515.
Skøde 18520624 til en anden Rasmus Rasmussen og enke Kirsten Hansdatter på parcel nr. 2 =matr. nr. 46.
Rs. Rasmussen gav skøde på matr. nr. 83 og 85 til Jens Madsen Væver 18521216.
Jens Madsen gav skøde 18940622 til Peter Rasmussen Buch *18580306. Han var søn af hmd. Rasmus Olsen
Buch * 1830, og gift 18810130 med Maren Pedersdatter * 18560816, datter af Peder Hansen Ebbe.
De boede først på Bøtø Fang, som hører til Væggerløse, hvorfor fødslerne skulle noteres i Væggerløses kirke
bog, men det er nok ikke altid sket korrekt.
De fik børnene:
Georg Rasmussen * 18830105
Jens Peter Rasmussen *18810316, gift med Ida. De havde en søn Karl.
Johannes Bernhard Rasmussen *18850202
Marie Christine Rasmussen *18911222 og
Marius Rasmussen Buch *18950218 er fejagtigt noteret i Væggerløse.
Ernst Reinholt Rasmussen Buch *18980524, der blev gift med Martha og fader til Edith og Hans og endnu en
datter.
19290420 fik Ernst Rasmussen Buch skøde på nr. 83, efter en tid at have boet på matr. nr. 6f, og 19350701 skø
dede han til gartner Aage Madsen, som 19370615 skødede til Hansigne Petersen (Skipper, fordi familien havde
boet på Skippergaarden). Fra 1957 udgik nr. 85 af matriklen.
Ernst Rasmussen Buch købte Lille Bøtøgaard matr. nr. 96b.
084a Hus nr. 29 er i 1721 fæstet af Karen Hansdatter, og derefter Jørgen Pedersen, som i 1732 afløses af Hans
Johansen *1696, der bor her endnu i 1751. Huset er på 3 fag. I 1788 er Daniel Jensen fæster af huset på 4 fag.
Et hus nr. 29 og 37 med haver.
Hus nr. 37 var ved brandforsikringen i 1788 fæstet af Peder Jensen Alling. Huset var på 8 fag.
Skøde 17980327 og/eller 17980419 fra gårdmændene til Daniel Jensen *17650306 d. for 50” det hus som er
samlet af nr. 29 og nr. 37, og som han hidtil har haft i fæste, med de tilligende haver og med græsningsret for 2
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får, 1 gris og en gås, så længe fæstehusmændene erholder græsning, og almindelig årlig græsling (græspenge,
som ofte er 32 sk.).
Huset lå på sydsiden af Gammelgade ud for nr. 10.
Daniel Jensen var søn af Jens Alling og Johanne Pedersdatter, og han blev gift i 1792 med Marie Elisabeth Jens
datter * 17581029, der var datter af Jens Mathiassen og Cathrine på matr. nr. 4a.
De fik en datter, Johanne Danielsdatter * 17931107.
Daniel Jensen døde 17991221, og enken fik adkomst. Hun giftede sig igen 18010201 med Jens Pedersen Brandt
*1741, og flyttede vel til dennes gård. Se matrikelnumrene 31-34.
Skøde 18000423 fra Daniel Jensens enke til Jørgen Hansen Brandt *17630619, som er søn af Hans Brand og
Kirsten Olsdatter. Jens Pedersen Brandt havde været gift med Hans Brands enke Kirsten Olsdatter.
Jørgen Hansen Brandt blev 18011101 gift med Marie Olsdatter 1765-67. Han døde 18160717, og 18170302 gif
tede enken, Marie Olsdatter sig med hjulmand Rasmus Rasmussen * 1785, der tog tilnavnet Brandt.
Rasmus Rasmussen Brandt døde 18270127.
Adkomst for hans enke, Marie Olsdatter tinglæst 18300325.
Skøde fra Marie Olsdatter til Ole Hansen Krighaar samme dato. Marie Olsdatter døde 18360802.
Skøde fra Ole Hansen Krighaar til skomager Hans Larsen Fisker 18430202 i matr. nr. 81a:
"Jeg underskrevne Ole Hansen, gårdmand og sognefoged i Gedesby skøder til husmand Hans Larsen et stykke
jord eller grundstykke, hvorpå der står et hus, der er nærværende salg uvedkommende, da samme tilligemed
grundstenene forbeholdes mig til nedbrydelse og fraflytning inden 1. juni d.å. Grunden, foruden huspladsen, be
står af en have nord for huset, 14 alen bred og 24 alen lang; en have sønden for samme 6 alen lang og 3 alen bred
i vester og I ‘/s alen i østre ende, samt et møddingssted øst for den nordre have, hertil hører græsningsret til 2 får,
1 gris og 1 gås imod betaling til byens gårdmænd efter gammel skik og brug".
Hans Larsen Fisker, som helt uforståeligt er kaldt Schou i Ligning til fattigvæsenet 1844 , er gift med Maren
Mikkelsdatter Bolt *1817, og de får en datter, Karen Hansdatter *18481221. Hermed nedlægges nr. 84 og ind
lemmes i matr. nr. 81 a.
Hans Larsen Fisker dør 18810725, men enkens adkomst tinglæses først, da hun 18931215 skøder til Niels Peder
Pedersen Bolt.
Denne skøder 18951213 til Vilhelm Rasmussen og Rasmus Olsen Buch.
Vilh. Rasmussens enke bevilges uskiftet bo 18991020 og hun skøder samme dato sin andel til overschæfer Lars
Peder Jensen, samtidig med at Rasmus Olsen Buch’s andel også skødes til overschæfer Lars Peder Jensen.
Lars Peder Jensen skøder 19000914 til gamle smed Hans Hansen der var afløst afen ny smed Hans Hansen.

085 se 083. Matr. nr. 85 udgår af matriklen i 1957.
086a 11813 boede Rasmus Jensen her. Se matr. nr. 47.
Lars Mikkelsen havde beholdt Koblehaven, som ligger langs første del af Norvejen og delvis ligger der endnu,
da han skødede matr. nr. 61 til Ole Simonsen. Se matr. nr. 61.
Lars Mikkelsen skødede 18451211 Koblehaven og et grundstykke ved huset på 120 kv.alen med 3 fag hus til
Hans Larsen Fisker.
Hans Larsen gav skøde 18520212 til Jørgen Olsen Hjort *1803 på samme og matr. nr. 169 af fællesgræsningen
matr. nr. 96. Jørgen Olsen Hjort var gift med Birthe Kirstine Jensdatter Være * 1808.
Jørgen Olsen Hjort boede på matr. nr. 68 siden 1833, og har antagelig gjort denne handel for græsningens skyld.
På tingdagen d. 13 marts 1874 er der i protokollen anført afskrift af et gensidigt testamente, som Hans Olsen
Graae og hans hustru Else Pedersdatter oprettede d. 8. nov. 1867, da de ingen livsarvinger har.
Herefter følger naturligvis vitterlighedserklæring, og det noteres af Pontoppidan, at testamentet er forevist ved
Hans Olsen Graaes død d. 26. jan. 1871 med følgende anmodning:
"Bedes tinglæst som adkomst for mig på følgende, min afdøde mand tilhørende ejendomme i Gedesby, nemlig:
1. Iflg. skøde fra Hans Nielsen af 27. dec. 1838, læst 10. jan. 1839
5 fag hus med have og plads.
2. Iflg. skøde fra gårdmændene af 21. feb. 1844, ej tinglæst,
en lille englod af Gedesby gadejord, beliggende nord for byen;
hvilke ejendomme i amtstuens hovedbøger er anført at være:
matr. nr. 86 af hk. 2 fdk.
matr. nr. 179 af hk. 2 fdk. 1 ’å alb.
matr. nr. 170 af hk. 2 fdk. 1 alb.
men iflg. panteregistret ikkun matr. nr. 179 med brugsret til matr. nr. 170, da Jørgen Olsen Hjort er indtegnet
som ejer af matr. nr. 86. Sidste købesum er 500 rdl. Attest om hæftelser, byrder, adkomstmangel m.v. frafaldet.
Nykøbing d. 5. marts 1874 / Else Pedersdatter ved Michelsen".
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Else Pedersdatter, enken efter Hans Olsen Graa, matr. nr. 179a som døde 18710126, fik altså adkomst 18740313
til matr. nr. 86 under reservation af Jørgen Olsen Hjorths eventuelle ret, og skødede straks til Rasmus Christof
fersen samme dato og med samme reservation. I dette skøde forbeholder Else Pedersdatter sig ret til aftægt hos
Rasmus Christoffersen på dennes ejendom matr. nr. 14b. Hun døde 18800515.
Rasmus Christoffersen skødede 18830223 til Peder Olsen.
Peder Olsen skødede 18900718 til Niels Peter Rasmussen, som 18910403 skødede til Sven Lundh.
086b

Niels Peter Rasmussen sidst i 1890erne.

087a
Gammelgade 9.
En husplads med græsningsret på 140, som må være ejet af Niels Pedersen Boldt.
Skøde fra gårdmændene 18430202 til Niels Pedersen Boldt *18150424 på en husplads beliggende norden op til
byen, (matr. nr. 180 og 183, der tillægges matr. nr. 87a), der formedelst skelliniemes krogede figur ej ved mål
nøjagtig kan bestemmes, men derimod bliver dens grænse og skel således at følge:
Østre ende til husbeboernes græsning, og østre side begrænsende til Rasmus Olsens husplads, sydøstlige hjørne
til hmd. Peder Madsens husplads, sydlige side til vejen, som befindes at være 13 alen bred, sydvestre hjørne samt
en del af den vestlige side op til hmd. Hans Olsens plads, vestre ende midten af en bæk, som dér forefindes, nor
dre side langs med vandløb, det såkaldte Bøtøgaards løb. Fornævnte husplads er vi accorderet med køberen om
den sum 200 Rdl. Det beskrevne areal ligger mellem Kanalen og Bredebæk/Timandsvej.
Tillige overdrages bemeldte Niels Pedersen nytten og brugen af den andel i husbeboemes græsning, som kan
tilfalde ovennævnte husplads, imod at han haver den årlige afgift, som er 1 Rdl. 2 sk.., som erlægges hvert års
11. nov. til byens gårdbeboeres kasse. Denne ret omsættes til leje af græslod matr. nr. 140.
Skøde fra gårdmændene til N.P. Boldt på græslodden nr. 140, 18530721, men han solgte den samme dag til Hans
Jensen Adrian, og købte til gengæld af ham matr. nr. 23.
Skøde 18530721 fra N.P.Boldt til Rasmus Rasmussen *18030323, søn af gmd. Rasmus Rasmussen Krøl, Skelby,
og enken Kirsten Hansdatter *1807 på matr. nr. 87, 180 og 183.
Skøde fra disse til Jens Jensen 18640506.
Skøde fra Jens Jensen til Lars Larsen 18680117.
Skøde fra Lars Larsen til Lars Larsen 18960828.
Adkomst for enken, Kathrine Marie Larsen f. Nielsen. 19030710.
Matr. nr. 49 var ejet af skomager Rasmus Andersen. Da han døde, fik enken Birthe Johanne Hansdatter Stiver
adkomst. Hun skødede 19030710 til svigersønnen murer Lars Christensen, men samme dag tinglæses mageskif
teskøde til hans kone, Maren Kristine Christensen Stiver på matr. nr. 87 fra enke Kathrine Marie Larsen f. Niel
sen, som altså fik matr. nr. 49, og stadig har nr. 180 og 183. Maren Kirstine Rasmusdatter Stiver 18531011 var
datter af skomager Rasmus Andersen og Birthe Johanne Hansdatter Stiver . Sidstnævnte var vokset op hos sin
morbror Jacob Nielsen Stiver * 1794 fra Nr. Alslev. Se matr. nr. 70a om hvorfor han fik Stiver-navnet.
Lars Christensen *18520112 i Hjelm var gift 18751217 med Maren Kirstine Rasmusdatter Stiver *18531011.
De fik børnene:
Birthe Rasmine Kristine Kristensen *18761018,
Petra Jacobine Kristensen *18790928,
Rasmus Edvard Kristensen *18830506, der kaldtes Stiver-Edvard.
Maren Kirstine Rasmusdatter Stiver var enke 1930erne og kaldtes Stiver-Maren, og sønnen Edvard Christensen,
der overtog ejendommen og blev gift med Sofie Frederiksen, datter af Skipper-Trine, fik ligesom børnene Stiver
navnet. Børnene er:
Lars, Verner, Arne, Hans, Jens og Aksel.

088a hus nr. 8.Bøtøgårdsvej 3.
Familien består ved kop- og kvægskatten 1678 af: Povel Stiffer, hans hustru og 1 pige; de har 1 ko, 3 får og lam.
Huset er på 3 fag.
Pouel Stifver dør i 1691.
21. nov. 1691 antog Hans Pedersen, fød i Mecklenburg af danske forældre, det gadehus som Poul Stifver fra
døde; det består af 8 fag hus og en kålhave. Huset er nogenledes ved magt. Giver til fæste 1 mark.
Ved synsforretning 1702 har Hans Pedersen tilnavnet Lavindsfar, der egentlig betyder Langelænder. Huset har 8
fag, som er ved magt. Tilnavnet er allerede i næste generation skrevet Landfar. En landefarer er en omrejsende
kvaksalver. Navnet kortes efterhånden ned til Lander. Midt i 1700-tallet er en af familierne kaldt Landorph, men
det kan skyldes præstens personlige opfattelse af stavemåden.
Hus nr. 8 er i 1721 byens smeds huus. Hans Pedersen døde i 1740, men kan have boet et andet sted til sidst, såle
des at Hans Michelsen Buch *1664 har været byens smed.
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Smedehuset med grund og smedie uden græsningsret består i 1741 af 15 fag og beboes af smed Michel Hansen
Buch. Han var sikkert søn af smed Hans Michelsen Buch 1664 - 1747 og Johanne Madsdatter.
Michel Hansen Buch var gift 173210nn med Anna Jørgensdatter *1712. Anna Jørgensdatters forældre var Jørgen
Hansen Michelsen og Karen Rasmusdatter, gård nr. 4 >14a.
Efter hans død 17420605 b. blev der afholdt skifte 18.1.1743 efter Michel Hansen Buck, hus nr. 8 mellem enken
Anna Jørgensdatter og sønnen Hans Michelsen.
Efter Michel Hansens død blev enken 174208nn trolovet til Hans Lauritsen Møller *1721, der er den samme,
som i det følgende også er kaldt Laursen og Larsen.
I 1751 er der stadig 15 fag i 2 længer. Det beboes nu af smed Hans Laursen. Anna Jørgensdatter dør 1762071 lb.
1762 d. 29 okt. skifte efter Anna Jørgensdatter mellem smed Hans Larsen og børnene:
Hans Michelsen gd. nr. 18, avlet med Michel Hansen Buch.
Fra sidste ægteskab er Karen Hansdatter *1743, der blev gift med smedesvenden Simon Larsen, som købte gård
nr. 11 >4a, og
Anna Hansdatter Buch * 1748, der blev gift med gmd. Jørgen Larsen Rase * 1746 på gård nr. 16 > 10a.
Hans Larsen, smed giftede sig 17781115 med Margrethe Jensdatter Villumsen *1714, datter af Jens Villumsen,
som var Rasmus Jensens Enke.
I 1788 bor Hans Larsen her endnu som smed og huset er på 12 fag. Han døde 17970708 b.
Skøde fra gårdmændene til bysmed Jens Jensen *17671220 på ovennævnte + græsningsret for 1 ko, 3 får, lgris
og 1 gås. Sælgerne forbeholder sig at indløse ejendommen for 80 Rdl. i 20 år. Dateret 17980509, tinglæst
17981213. Jens Jensen var søn af mølleren Jens Jørgensen og Bodil Poulsdatter. Han var gift med Ane Kirstine
Rasmusdatter *1768. De havde ved ft. 1801 børnene:
Bodil Kirstine Jensdatter *17980722,
Ole Jensen * 17991206 og
Anne Dorthea Jensdatter *18020912 d.
Skøde fra gårdmændene til Pitter Pedersen Smed *1761 på samme smedie uden græsningsret. Må kun afhændes
til en smed eller gårdmændene. Dateret 18041201, læst 18060807.
Det vides ikke, hvad der herefter skete med Jens Jensen og Ane Kirstine Rasmusdatter.
Pitter Pedersen Smed ejede gård nr. 17>20a, der lå på den nuværende grund matr. nr. 20c mellem kirken og
Spar-købmanden, fra 1790 til sin død i 1808, og drev altså også smedien i sine sidste år.
Pitter Pedersen blev gift 1789 med Anna Jørgensdatter Rase *17680529. Hun var datter af Jørgen Larsen Rase
*1746 og fornævnte Anna Hansdatter Buch *1748. De fik børnene:
Hans Pittersen *1791,
Peder Pittersen *17940722,
Anna Pittersdatter *17961103,
Jørgen Pittersen *17990712 og
Johanne Pittersdatter *18020328 d.
Karen Pittersdatter * 18070118.
Pitter Pedersen Smed døde 18080823.
I Gedsergaards skifteprotokol, der findes som filmrulle i LA., er der 12.6.1809 registrering efter Pitter Pedersen,
Gedesby; arvinger er børnene:
Hans 18, Peder 14, Ane 12, Jørgen 9, Hanne 7, Karen 2. Deres værge er farbroder hmd. Jørgen Pedersen Gb.
Enken er Ane Jørgensdatter med broderen gmd. Hans Jørgensen Rase, 10a som lavværge.
Af skifteforretningen fremgår, at der til stervboet hører et smedehus på 6 fag og en smedie på 3 fag, samt et lille
vænge. Alt blev vurderet til 100 rdl. og smedeværktøjet, som der findes en liste over, til 44 rdl.
I filmrulle 470 s. 126 står: "men da smedehuset med smedie og hauge var af bymændene solgt til den afdøde
med vilkår også at overlades til bymændene eller til en ny smed, som kunne forestå byens arbejde, så er, forme
delst byens trang til denne håndværksmand, dette hus med smedie og hauge med vedkommendes samtykke solgt
til ungkarl og smed Mads Rasmussen af Elkenøre, der som byens smed skal forestå byens arbejde, for den sum
ma som til panthaveren hr. købmand Strange, Nyk. er betalt med 100 rdl."
Her følger endvidere en udredning af forviklingerne med Simon Larsens salg af gd. nr. 11 til Pitter Pedersen
Smed, som kan ses nærmere udredet under matr. nr. 4a.
Skøde 18100111 fra Pitter Pedersens enke til Mads Rasmussen *1779. Han var skræder i 1809, men blev altså
smed i 1810! Han blev gift palmesøndag 1809 med Ane Jensdatter *1783. De havde børnene:
Jens Madsen *1814,
Ane Madsdatter * 18180701,
Rasmus Madsen * 18210308,
Maren Madsdatter * 18251231 og Hans Madsen * 18270912.
Skøde tinglæst 18400423 fra Mads Rasmussen til sønnen Jens Madsen *1814.
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Mads Rasmussen døde 18400403, og Ane Jensdatter døde 18560106.
Jens Madsen blev gift 18450611 med Maren Margrethe Jørgensdatter *1811. De fik sønnen Mads Jensen
*18460108.
Hele den lille familie omkom under Stormfloden 1872.
Citat fra lærer Svend Petersens beretning om den 13. november 1872:
"Tæt norden for Skolens Have boede Jens Madsen, Smed, tilligemed sin Kone og deres voksne Søn. Omtrent Kl.
10 var en Nabo derinde, og da han gik derfra for at begive sig over i Skolen, vilde Sønnen have været med. Men
da de Gamle ikke vilde forlade deres Bolig, saa mente de, at Sønnen også skulde blive. Han gjorde det, men med
grædende Taarer.
Da kort efter Faren var stor og overhængende, begav det nævnte unge Menneske sig alligevel paa Vej for at
komme til os i Skolen; han var allerede kommen ind i vor Have, arbejdende sig frem, ofte overskyllet og tildæk
ket af Bølgerne og havde nu naaet det højeste Sted i Haven. Vi stod i Vinduet, omtrent 50 Alen fra ham, beredt til
at tage ham ind i "Arken”.
Men pludselig kom en uhyre Bølge, der bar Noget (vi troede, det var Halm) paa sin Ryg; den slog over ham, og
vi saa ham ikke mere. Nogle Dage efter fandtes han i Hjørnet af Haven med knust Hoved; det viste.sig, at det,
Bølgen havde ført med sig, var en temmelig stor Bro, som havde ligget over en Kanal østen for Byen.
Omtrent en Time senere hørte jeg et Brag, der trængte igennem Stormens Brølen; jeg vendte mig mod den Kant,
hvorfra Lyden kom, og saa netop den sidste Rest afSmedens Huse forsvinde i Bølgerne.
Jeg vidste nu, at denne Familie var gaaet til Grunde. Bygningerne er aldeles forsvundne, kun Ambolten staar
paa sin Plads og fortæller de Besøgende, at der her har boet en Smed".
Skøde fra Auktionsretten til Jens Jørgen Jørgensen Stiver på matr. nr. 88 med græsningsret på nr. 147,
18740424. Han er søn af Jørgen Jørgensen Stiver *18160628, der blev gift med Ane Madsdatter *18180701,
altså svoger til den omkomne Jens Madsen.
Parcellist Jens Jørgen Jørgensen Stiver *18470709 var gift 18731212 med Karen Rasmusdatter *18490129. Se
matr. nr. 91.
089a
Bøtøgårdsvej 8.
Peder Nielsen Krøll på det senere matr. nr. 22a gav skøde 18050404 til skolelærer Lassen på gårdsplads og ha
veplads til gård nr. 9. Den var umatrikuleret og uden hartkorn, men gav årlig til hovedparcellen 32 sk. Senere fik
den matr. nr. 89.
Udateret noterer realregistret, at Lassen skøder til Skoledistriktet. Det er her kommunen byggede den røde skole
i 1886.

090a Hus nr. 24 er smedehus i 1681 og -88.
Ved synsforretning i 1692 og 1702: Hans Pedersen Smed, 7 fag.
Smedefunktionen flytter her i begyndelsen af 1700-tallet til nabohuset nr. 8 > matr. nr. 88, hvor der var smedie
indtil stormfloden 1872 ødelagde huset. Matr. nr. 90 er i dag den granplantage, der hører til og er nabo til "Un
derskud”.
Huset er i 1721 fæstet af lodsen, Hans Jacobsen, se matr. nr. 55 og 56. I 1741 er det på 8 fag og beboet af Hans
Hansen *1703. I 1751 er der kun 6 fag og beboeren er lods Hans Pedersen Møller *1696-97. Han var gift
173312nn med Karen Pedersdatter *1713.
Hans Pedersen Møller døde 17681117 b.
I 1788 er huset ikke nævnt.
Lodsgrunden i Gedesby uden hartkorn med græsningsret skødes 18000320 fra Generalitets- og Commerce Collegiet ved auktionsretten til Peder Jørgensen Rysse.
”Ved auktionen d. 27. jan. 1800 blev hmd. Peder Jørgensen Rysse *1755-56, Gedesby højestbydende med 60
Rd. på den såkaldte lodsgrund i Gedesby, beliggende med vestre ende op til Jens Jensen Smeds havejord, og er i
længde 105 alen og i bredden: i vestre ende 42 alen, i østre ende 20 alen og i midten 3914 alen. Grunden er uden
hartkorn". Fra Skøde- ogpanteprotokol nr. 4, 1795-1807.
Peder Jørgensen Rysse * 1755-56 var gift med Kirsten Knudsdatter * 1755-56, og de fik børnene:
Karen Pedersdatter *1785-86
Jørgen Pedersen *17890304 d.
Anna Elisabeth Pedersdatter *17991123
Ane Pedersdatter * 1800.
Peder Jørgensen Rysse døde 18150607, og herefter må enken Kirsten Knudsdatter have fået adkomst indtil hun
døde 18281024, hvor sønnen Jørgen Pedersen Rysse senest fik adkomst.
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Jørgen Pedersen Rysse *17890304 var først gift med Ane Jensdatter Rase, der døde i barselsseng 18160206.
Barnet, Karen Jørgensdatter * 18160131 døde også i februar 1816. Deres vielse er ikke fundet. Derefter giftede J.
P. Rysse sig 18160428 med Ane Jørgensdatter *1778-82. De fik tilsyneladende ingen børn.
Hun døde 18511101 og manden døde 18590925.
Skøde fra J .P. Rysse til Rasmus Nielsen 18470204, hvor han fik aftægt til sin død 18590925.
Skøde fra Rasmus Nielsen til Niels Christensen Viskum på matr. nr. 90 med græslod nr. 113 og englod 185,
18561108.
Niels Christensen Viskum *1817 i Skelby var gift med Karen Larsdatter *1829 i Væggerløse. De havde en dat
ter, Bodil Nielsdatter *1853 i Skelby.
Adkomst for enken Karen Larsdatter, som ved vielse giver adkomst 18950726 til Jens Peter Petersen * 18290519.
Skøde fra J. P. Petersen til udsælger Carl Petersen 18950726.
Skøde fra Carl Petersen til Peder Tønnesen 18991103.

091a hus nr. 9. Ved kop- og kvægskatten 1678: Peder Rasmussen Laalænder og hustru, 1 ko, 3 får og lam.
Peder Rasmussen også i 1681 og -88. Huset er på 5 fag.
Ved synsforretning 1702: Jeppe Jensen, væver, 6 fag nogenledes ved magt.
Herefter må huset have været fæstet af Peder Pedersen.
19 nov 1716 er Peder Christensen boeremand? indskrevet for et hus nr. 9 i Gedesby, som Peder Pedersen fra
døde. 6 fag meget ringe biugt dertil et lidet vænge med en kålhave. Han svarer deraf hoveri og andre udgifter;
fæste 4 mk.
Hus nr. 9 er i 1721 fæstet af Jeppe Andersen, som følges af svigersønnen Hans Jensen, der har det både i 1741 og
i 1751. Han er gift 174105nn med Kirsten Jeppesdatter.
1760 d. 14. maj skifte efter Kirsten Jeppesdatter og Hans Jensen som boede i hus nr. 9 og døde straks efter hin
anden. Efterladt Karen Hansdatter 17 og Birthe Hansdatter 13. Formynder Michel Pedersen præstebonde gd. nr.
30.
Næste fæster bliver Jørgen Poulsen Stiver, en husmand fra Radbjerg. Han var væver, gift med Margrethe Jacobs
datter *1733. Huset er på 6 fag i 1751.
Skøde 17730415 fra gårdmændene til Jørgen Poulsen Stiver *1733 på hus nr. 9 af 10 fag med 2 haver uden hart
korn med græsningsret blandt byens kreaturer. Dateret 17730316.
Samme tingdag tinglæses et skøde fra Lars Nielsen, gård nr. 10 til Jørgen Poulsen Stiver på et stykke jord ved
den søndre side af denne min forhen tilhørende grund sønden for min iboende gård; løber i østen og vesten og er
i længden 106 alen og i bredden i vestenden 1 alen og i midten 25 alen og i den østre ende 27 alen. Dateret
17730317.
Ved brandforsikringen i 1788 var huset på 12 fag.
Margrethe Jacobsdatter døde 18051013 og Jørgen Poulsen Stiver 18080815.
Adkomst ved testamente til Jørgen Poulsens afdøde søsters søn Jørgen Jensen Møller, som tager tilnavnet Stiver,
dat. 17980226, læst 18191111.
Skøde fra gårdmændene til Jørgen Jensen Stiver *17701216 d. på et stykke engbund vest for Gedesby, dog for
beholdes brugen af den derværende vej. Dateret 18130205, læst 18370209. Jørgen Jensen Stiver var som ung
matros, men blev senere væver. Han blev gift 18001102 med Anna Boesdatter *1769. De fik børnene:
Elisabeth *18010906 d.,
Jens *18031211,
Peter *18060207,
Maren *18100611 og
Jørgen *18160628.
Jørgen Jensen Stiver døde 18461009, og Anna Boesdatter døde 18460515.
Skøde fra Jørgen Jensen Stiver til sønnen Jørgen Jørgensen Stiver *1816 på ovennævnte hus, som ligger i Lung
ke og engbunden vest i byen. Dette stykke jord far senere matr. nr. 171, og til sidst 175. På den grund lå smedien
op igennem 1900-tallet, efter at den gamle smedie var ødelagt ved stormfloden. Se matr. nr. 88. Den omtalte vej
må være den nuværende Smededammen. Den blev efter stormfloden udråbt til katastrofevej for de lavt boende i
Gammelgade, så de eventuelt kunne slippe op til det højere liggende Nyby.
Væver Jørgen Jørgensen Stiver var gift 18450611 med Anna Madsdatter *18180701, der var datter af smed
Mads Rasmussen og Ane Jensdatter. De fik kun et barn.
På stormflodslisten over mindst trængende står Jørgen Stiver, og det er sært med huset placering øst i byen in
mente.
Adkomst 18740306 for sønnen Jens Jørgen Jørgensen *18470709. Denne far kort tid efter skøde på matr. nr. 88,
hvor hans morbror med familie var druknet under stormfloden. Han var gift 18731212 med Karen Rasmusdatter
*18490129. Det er sandsynligt, at familien efter stormfloden slog sig ned på matr. nr. 175. Karen Rasmusdatter
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var datter af Rasmus Christensen Fynsk, Gedesskov, som antagelig er flyttet til Væggerløse, der nævnes som
hendes hjemsted ved vielsen. De har tilsyneladende ingen børn. Det må være Jens Jørgen Jørgensen Stiver der
etablerer smedien på nuværende Kobbelsøvej.
092a Hus nr. 19 Hans Østen i 1681 og -88.
Ved synsforretning 1702: øde og af floden borttagen. Huset lå yderst mod sydøst.
Huset er i 1721 fæstet af Peder Pedersen Lavindsfar, (Lavindsfar betyder Langelænder), som følges af sin søn
Hans Pedersen Lavindsfar *171904nn el. Landfar, som han kaldes ved sin tidlige død, i 1751.
Han blev gift 174210nn med Gjertrud Pedersdatter *1718 og de fik børnene:
Maria Hansdatter *1745, Peder Hansen *174602nn, Berte Hansdatter *1749 og Anna Else Hansdatter *1751-52.
Hans Pedersen døde i august 1751.
1752 d. 15. juli skifte efter Hans Pedersen, hus nr. 19 mellem enken Gertrud Pedersdatter og deres børn.
Børnenes formynder blev Rasmus Jensen Alling, hus nr 10.
Efter hans død gifter Oluf Pedersen Kylling *172808nn sig samme år med enken. Han var søn af Peder Kylling.
De får en søn, Claus Olsen * 17590604 d., som dør i 1760.
Oluf Pedersen Kylling dør 17680131 b. og Gjertrud dør i 1788.
I 1788 beboes huset af hendes søn, Peder Hansen Landfar *174602nn, der tager stedfaderens tilnavn Kylling.
Skøde fra gårdmændene 17980419 på hus nr. 19 med have uden hartkorn og uden græsningsret til Peder Hansen
Kylling.
Ved ft. 1787 betegnes han som hmd. og væver, gift 17701226 som Peder Hansen Landfarer med Karen Jensdat
ter * 1745 og med børnene:
Johanne * 17740918, der blev gift med Ole Adriansen * 1769 og
Gjertrud *17780823, der blev kone på gård nr. 14 > 16a.
Ved brandforsikringen i 1788 var huset på 11 fag.
Peder Hansen Landfar døde 18140923 og Karen Jensdatter døde 18220511. Adkomst 18281120 for arvingerne
efter P. H. Kylling og kone, svigersønnerne Peder Jørgensen Lassen og Ole Adriansen.
Ole Adriansen var gift 18020527 med Johanne Pedersdatter *1774, og Peder Jørgensen Lassen er den anden
svigersøn, der blev trolovet 18040510 efter at Gjertrud var blevet enke på 16a.
Skøde fra Peder Jørgensen Lassen til Ole Adriansen på hans andel 18281120.
”Underskrevne gmd. Peder Lassen af Gedesby skøder og overdrager herved til min medarving Ole Adriansen,
det vore hustruer i arv efter deres afdøde forældre, hmd. Peder Hansen Kylling og hustru Karen Jensdatter, til
faldne hus nr. 19 i Gedesby, der af de afdøde ejedes efter skøde af 4. april 1798, tinglæst 19. april 1798, for den
købesum 60 Rbd. sedler, og hvilket hus med have overdrages bemeldte min svoger Ole Adriansen”. Citat fra
Skøde-og panteprotokol nr. 11, 1826-29.
Ole Adriansen * 17690903 d. er søn af Adrian Pedersen * 1722 og dennes 2. kone Maren Jensdatter * 1741 på 23a.
Skøde fra Ole Adriansen til Peiter Jørgensen Stiver 18281204. Se også matr. nr. 11c og 12b.
Peiter Jørgensen er på stormflodslisten over de mest trængende, men han flytter ikke til Nyby.
Skøde fra Peiter Jørgensen til sønnen Jørgen Peitersen Stiver 18760519.
Adkomst ved testamente til Maren Sofie Pedersen 19021114.
Skøde fra Maren Sofie Pedersen til Hans Jørgen Jørgensen Børsen 19030821, se matr. nr. 17s.

093a Et hus nr. 23 med have uden hartkorn med græsningsret, som lå på gård nr. 18’s gamle grund midt i byen
overfor kirkeindgangen. Morten Adriansen Bolt *1751, er ejer af gård nr. 18 > 17a.
Tingdagen d. 26. jan. 1792 tinglæses et skøde fra Morten Adriansen Bolt til Olle Pedersen, Gedesby med forbe
hold af fri adgang til vandstedet (gadekæret) om vinteren. Det drejer sig om en husplads nr. 23 med have på 45 x
30 alen, som de 23 bønder har overdraget til hr. Amager og henlagt under Morten Bolts gård nr. 18, førend at
ommeldte gård er solgt, og hvilken plads efter husets nedbrydelse, ved købet af Morten Bolt fra consortiet Bruun
forblev til gården, og er byens rettighed uvedkommende. I 1856 solgtes grunden tilbage til matr. nr. 17a.
Uheldigvis har et hus øst i byen samme gamle nr. 23, og det giver en del forvirring, men det bliver til matr. nr.
59 a, se dette.
Antagelig byggede Ole Pedersen Skipper her på den tomme grund.
Ole Pedersen Skipper *1751-54, 1*18250319, -1792 Margrethe Jørgensdatter Skomager *17701101. Hun var
datter Jørgen Pedersen Skomager og Anna Rasmusdatter, De fik børnene:
Karen Olsdatter *1793, Johanne Olsdatter *17960222 og Jørgen Olsen *17980225.
Skøde fra Ole Skipper til sønnen Jørgen Olsen 18240311. Væver Jørgen Olsen Skipper blev gift 18230223 med
Karen Jørgensdatter *17981215, som datter af Jørgen Jacobsen og Karen Mortensdatter, og de fik sønnen Peder
Jørgensen *18231105.
Skøde fra Jørgen Olsen til sønnen Peder Jørgensen 18461203.
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Væver Peder Jørgensen Skipper blev gift 18510221 med Maren Nielsdatter *18190630. Hun var datter af gmd.
Niels Hendriksen og Cathrine Jacobsdatter.
De fik en datter, Trine Margrethe Pedersen *18530620 (Skipper-Trine, gift Frederiksen).
Jørgen Olsen Skipper døde 18530129.
Skøde fra Peder Jørgensen Skipper *1823 til Jacob Mikkelsen Bolt *18250614, dat. 18561120, læst 18591223,
og hermed vendte arealet tilbage til gård nr. 25 > 18 > 17a, der lå her indtil den brændte i 1920erne.
Niels Olsen Skinder skødede derefter til Peter Jørgensen Skipper den gamle gårdsplads i Gammelgade, matr. nr.
Ild à hk: lskp2,/4alb. 18570618.
Jacob Mikkelsen Bolt var døbt Mathiassen, antagelig i erindring om kro-familien, men han var søn af gmd. Mik
kel Jacobsen Bolt og Ane Mortensdatter.
Jacob Mikkelsen Bolt blev gift 18550511 med Margrethe Kirstine Rode *1829, men hun døde allerede
18571016. Senere giftede Jacob sig med Margrethe Rasmusdatter *1836. Se iøvrigt matr. nr. 17a.
Jacob Mikkelsen Bolt sad elendigt i det, hvilket er mærkeligt for efter stormfloden 1872 solgte han efterhånden
alle grundene i Nyby; af sognerådets protokol fremgår det 18780401 at Jacob Bolts gård er indstillet til 4. auk
tion. Rådet overvejede at købe den til fattiggård, men endte med at bygge "Det gamle Alderdomshjem" på matr.
nr. 7.
Sagen gik så sin gang, og det blev auktionsretten der foretog den videre handel.
Skøde fra auktionsretten til Christian Rasmussen 18781213.
094a må formodes at være den tredjedel af parcel nr. 2, som Hendrik Mortensen fik skøde på i 1805 og tinglyst
18340925. Se 94b.
Jens Rasmus Ludvigsen sidst i 1890erne. Senere Johannes Tønnesen Lolle.

094b Se 26a. Hans Mortensen Koch gav skøde til svigersønnen Peder Andersen Kock 18340925 på Parcel nr. 1
= matr. nr. 26a, mens han samme dag fik tinglyst skøde på parcel nr. 2 = matr. nr. 94 til Hans Jensen, Niels Jør
gensen og Hendrik Mortensen, der var underskrevet i 1805. Denne lod lå mellem Kampesøen og Dillet.
Samme dag gav Hans Jensen og Niels Jørgensen skøde på deres andel af parcel nr. 2 til Peder Andersen Koch.
De to tredjedele vendte således tilbage til matr. nr. 26a.
Niels Peder Pedersen Stoffer sidst i 1890erne.
095a Lars Jacobsen på gi. nr. 10 = matr. nr. 21a gav skøde 18340109 til Hans Larsen Lander, der boede på matr.
nr. 48, på parcel nr. 2, det senere matr. nr. 95a. Sønnen Lars Hansen Lander, der også boede på matr. nr. 48,
solgte senere jorden til Vesterhave.
095b Peder Nielsen Krøl på matr. nr. 22a døde, og enken Karen Rasmusdatter skødede 18260112 parcellen andet
nr. 2 = 95b til sin søn, reservelods og fyroppasser Rasmus Pedersen Krøl *17990825. Han var først gift
18190214 med Kirsten Rasmusdatter *17960913, datter af matros Rasmus Hansen Børsen *1767 og Marie Lars
datter. De fik en datter, Karen Rasmusdatter *18220726, som døde 18231127, og da moderen døde 18220803,
giftede han sig 18221124 med Margrethe Rasmusdatter *1804. Hun var datter (må vel være sted- eller plejedat
ter) af Jørgen Larsen Stikke. De fik børnene:
Peder Rasmussen Krøl * 18250719,
Rasmus Rasmussen *18270628,
Karen Rasmusdatter * 18310515.
Deres bopæl, der ca. 1860 betegnes som udflyttet, kendes ikke.
Rasmus Pedersen Bolt, lods sidst i 1890erne.

96a Dette var oprindelig matrikelnumret på den store fællesgræsning øst for Kobbelsøen, som man undlod at
matrikulere i 1804. Da man gik i gang med matrikulationen blev 96a betegnelsen for den sydligste lod ved Gedesskovs grænse mod øst, som omkring 1900 ejedes af Hans Andersen.

96b
Bøtøgårdsvej 13.
Er betegnelsen for det omstridte areal mellem "Strømmen" og en vold, som Gedesbyboeme hævdede var den
rigtige grænse til Bøtø Fang. Se kapitlet Udskiftningen.
Tesdorph sidst i 1890erne.
Skøde 19341222 fra Erik Ahlefeldt Laurvig til Ernst Rasmussen Buch i forening med lb Fanget, Væggerløse for
10.000 kr.
Skøde 19510306 fra Ernst Rasmussen Buch til Richard Davidsen på 96b af Gedesby og lb og lf af Fanget,
Væggerløse.
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96c

Bøtøgårdsvej 16.

96e

Bøtøgårdsvej 11.

97-110 er numrene på de følgende lodder fra 96a og nordefter.
111 - 159 starter længere mod nord, og slutter ved "Strømmen" og Bøtøgaardsvej. Allesammen
sandparter øst for Skelby Fang.

160 - 170 ligger ligesom 96b nord for linien "Strømmen" og Bøtøgaardsvej.

171 - 190 er numre som er brugt inde i selve Gedesby.
191 - 206 starter sydfra og ligger mellem nr. 110 og nr. 120 og udgør Dillet.
Årsagen til dette lidt uordentlige system er matrikulering til forskellige tidspunkter.

098 udflytter Lars Nielsen ca. 1860.
Johan Rasmussen sidst i 1890erne.
099a Jørgen Pedersen Lassen matr. nr. 16a døde i 1849, men dødsfaldet er ikke fundet i kirkebogen.
Hans enke Cathrine Mikkelsdatter fik bevilling til at sidde i uskiftet bo og dermed adkomst til gården 18520722.
Hun skødede 18550927 matr. nr. 99, der ligger i Birkemose, til Jacob Wetterstrøm Johansen *1815, der var fyr
passer, men boede i Gedesby ved kirkepladsen. Se matr. nr. 74.
Anders Larsen sidst i 1890eme.
100a

Anders Larsen sidst i 1890erne.

101a

Jørgen Larsen sidst i 1890erne.

102a

H. P. Pedersen Steensen sidst i 1890erne.

103a

Jørgen Larsen sidst i 1890erne.

104a

Hans Andersen sidst i 1890erne.

105

Ca. 1860 udflytter Rasmus Christensen Fynsk.

106a

H. P. Pedersen Steensen sidst i 1890erne.

107a

Jørgen Hansen Bonde sidst i 1890erne.

108a+b

Ca. 1860: Peder Hansen og derefter Peder Pedersen Bonde.
Jørgen Hansen Bonde sidst i 1890eme.

109a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

110a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

11 la

Jørgen Jensen Smeds enke sidst i 1890eme.

112a

Ole Jensen sidst i 1890erne. Senere Plantør Andersen.

113a

Carl Petersen sidst i 1890erne. Senere Peder Tønnesen.

114a

Rasmus Hansen Østen sidst i 1890erne. Senere Ludvig Jensen.

115a

Ole Jensen sidst i 1890eme. Senere Plantør Andersen.
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116a

Rasmus Nielsen Buch sidst i 1890eme. Senere Niels Rasmussen Kruse.

117a

Jørgen Peitersen Stiver sidst i 1890erne. Senere Hans Jørgen Jørgensen (Børsum) og derefter
Niels Rasmussen Kruse.

118a

Jens Jørgen Jørgensen sidst i 1890erne.

119a

Jens Rasmussen Kruse sidst i 1890erne.

120a+b

Rasmus Hansen Østen sidst i 1890erne. Senere Ludvig Jensen.

121a

Jacob Larsen sidst i 1890erne. Senere Jens Rasmussen Østen.

122a

Rasmus Nielsen Buch sidst i 1890erne.

123a

Simon Larsen sidst i 1890erne.

124a

Jens Olsen Lindse sidst i 1890erne.

125a

Rasmus P. Bolt sidst i 1890erne.

126a

Hans Rasmussen Stikke sidst i 1890erne.

127a

Maren Kirstine Rasmussen sidst i 1890erne.

128a

Carl Pedersen sidst i 1890erne. Senere Peder Tønnesen.

129a

Hans Peder Pedersen, bødker sidst i 1890erne.

130a

Jørgen Jensen Smeds enke sidst i 1890erne.

131a

Jørgen Pedersen Skipper sidst i 1890erne. Senere Chr. Peter Hansen, stenhugger.

132a

Hans Hansen Hjorts enke sidst i 1890erne. Senere Chr. Peter Hansen, stenhugger.

133a

Hans Hansen Hjorts enke sidst i 1890erne. Senere Chr. Peter Hansen, stenhugger.

134a

Chr. Hansen Knudsen sidst i 1890erne.

135a

Hans Hansen Skov sidst i 1890erne.

136a

J. Jørgen Jensen Koch sidst i 1890erne. Senere Hans Jørgensen Børsum.

136a

Jens Rasmussen Thue sidst i 1890erne. Senere Peder Rasmussen Buch.

138a

Niels Peder Rasmussen sidst i 1890erne.

139a
140a

Peder Hansen Lander sidst i 1890erne.
Hans Jørgen Jørgensen sidst i 1890eme.

141a

Ane Kjeldsen sidst i 1890erne.

142a

Ca. 1860: Jørgen Rasmussen og derefter Peder Rasmussen.
Tesdorpf sidst i 1890erne.

143a

Niels Peder Rasmussen sidst i 1890erne.

144a

Rasmus Rasmussen Hollænder sidst i 1890erne. Senere Edvard Christensen (Stiver).
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145a
En græslod for huset med nyt nr. 52.
Skøde fra gårdmændene til Claus Andreasen på græsloddeme nr. 145 og 146. Dateret 18511111, læst 18570730.
Mageskifteskøde fra Claus Andreasen til Niels Pedersen Bolt på nr. 145 i forb. med nr. 146 og huset nr. 76, så
ledes at Niels Pedersen Bolt fik huset nr. 76, og Claus Andreasen i matr. nr. 52 fik de to græs lodder 145 og 146.
Skøde fra Niels Pedersen Bolt til Rasmus Rasmussen 18590701.
Skøde fra Rasmus Rasmussen til Niels Christensen 18610118.
Tilladelse til uskiftet bo for enken Marie Christensen 18901010.
Skøde fra Marie Christensen til Hans Jørgen Jørgensen 18901010.
Hans Jørgen Jørgensen sidst i 1890erne. Senere Edvard Christensen (Stiver).
146a

Skøde fra Niels Pedersen Bolt til Rasmus Rasmussen 18590701.
Skøde fra Rasmus Rasmussen til Hans Simonsen 18871223.
Skøde fra Hans Simonsen til Rasmus Hansen 18970702.
Skøde fra Rasmus Hansen til Ole Hansen Knude 18970716.
Tilladelse til uskiftet bo for Ole Hansens enke Ane Petersen 19060615.
Senere Hans Jørgensen Børsum.

147a

Jens Jørgen Jørgensen sidst i 1890erne.

148a

Rasmus P. Bolt sidst i 1890erne.

149a

Hans Eriksen på matr. nr. 71a fik skøde af gårdmændene på matr. nr. 149, dateret 18521111,
læst 18600803.
Skøde fra Hans Eriksen til Søren Pedersen 18920226.
Skøde fra Søren Pedersen til Richard Rasmussen 19181018.

150a

Lars Hansen Thiesen sidst i 1890eme.

151a

Henrik Carstensen sidst i 1890erne.

152a

Hans Jørgen Jørgensen sidst i 1890erne. Senere Hans Jørgensen Børsum.

153a

Niels Peder Pedersen Stoffer sidst i 1890erne.

154a

Hans Rasmussen, smed sidst i 1890erne.

155a

Jens Jørgen Jørgensen sidst i 1890erne.

156a

Jens Jørgen Jørgensen sidst i 1890erne.

157a

Rasmus Mogensen sidst i 1890erne.

158a

Jens Rasmussen Thue sidst i 1890erne. Senere Rasmus Mogensen.

159a

Rasmus Mogensen sidst i 1890erne. Senere Lars Jensen, skomager.

160a

Bøtøgårdsvej 5. J. Jørgen Jensen Koch sidst i 1890erne. Senere Hans Jørgensen Børsum?

160b

Bøtøgårdsvej 9.
Hørte til nr. 74, som blev skødet fra Marie Larsen til plantør Niels Andersen 19040520.
Skøde fra plantør Niels Andersen til Niels Peter Larsen 19041007 på matr. nr. 74. Plantøren be
holdt antagelig matr. 160a.

161a

Bøtøgårdsvej 3
Hans Simonsen sidst i 1890erne. Senere Peder Tønnesen og derefter Peter Rasmussen Buch.
Skøde fra Richard Rasmussen til brugsuddeler Carl Martin Larsen 19310211.
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162a

Jens Rasmus Ludvigsen sidst i 1890erne. Senere Peder Tønnesen.

163a

Peder Tønnesen sidst i 1890erne.

164a

Jens Rasmussen Thue sidst i 1890erne. Senere Niels Peder Rasmussen.

165a

Jens Rasmussen Thue sidst i 1890erne. Senere Niels Peder Rasmussen.

166a

Jørgen Peitersen Stiver sidst i 1890erne. Senere Hans Jørgensen Børsum.

167a

Hans Nielsen sidst i 1890erne. Senere Peder Hansen Lander.

168a

Sven Svensson Lundh sidst i I890eme.

169a

Christian Hansen sidst i 1890erne.

170a

Bøtøgårdsvej 5. Simon Larsen sidst i 1890erne.

171a

Skøde fra gårdmændene til Jørgen Stiver på et stykke eng sønden for Gedesby, som nu skal være
nyt nr. 171 - 175 incl. Dateret 18130205, læst 18370209.
Jørgen Stiver skødede samme engstykke til Jørgen Jørgensen Stiver, dateret 18370101, læst
18370209.
Jørgen Jørgensen Stiver skøder 18680116 til Lars Olsen på matr. nr. 171b, se denne.
Skifteattest som adkomst for Jens Jørgen Jørgensen Stiver 18740306.
Skøde 18910626 fra Jens Jørgen Jørgensen til Gedesby sogns Sygeforening på matr. nr. 171c,
se denne.

171b

Jørgen Jørgensen Stiver skøder 18680116 til Lars Olsen på matr. nr. 171b, se denne.
Rasmus Hansen Leergaard sidst i 1890erne. Senere Carl Petersen og derefter Chr. Hansen, ma
ler.

171c

Krogedevej 4.
Skøde 18910626 fra Jens Jørgen Jørgensen til Gedesby sogns Sygeforening på matr. nr. 171c,
se denne.
Hans Larsen sidst i 1890erne.

171d

Hans Larsen sidst i 1890erne.

171e

Krogedevej 2.
Gedesby sogns Sygeforening sidst i 1890erne.

171g

Krogedevej 1.

171h

Gammelgade 27.

172a
Kobbelsøvej 21.
er østre hjørne af Kobbelsøvej og Gammelgade.
Skøde 18551213 fra Jørgen Jørgensen Stiver til lærer Korff og Jens Olsen.
Skøde 18610125 til enken Ane Pedersdatter og pigen Maren Jørgensdatter på lærer Korffs ejendomsret.
Påtegning 18611213 på skøde nr. 1, hvorefter ejendommen er delt således, at Ane Pedersdatter og Maren Jør
gensdatter erholde matr. nr. 172a, og Jens Olsen matr. nr. 172b.
Testamente som adkomst 18680515 for Ane Pedersdatter på afdøde Maren Jørgensdatters andel i ejendommen
nr. 172a.
Testamente som adkomst for gmd. Peder Jørgensen Skomager 18680515.
Skøde 18921114 til Jens Larsen fra Peder Jørgensen Skomager.
Her boede i 1930erne vognmand og parcellist Thorvald Jensen.
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172b Påtegning 18611213 på skøde nr. 1, hvorefter ejendommen er delt således, at Ane Pedersdatter og Maren
Jørgensdatter erholde matr. nr. 172a, og Jens Olsen matr. nr. 172b. Se 172a.
Ca. 1860 købmand Lars Olsen?

173a på nordsiden af Kobbelsøvej blev af Jørgen Jørgensen Stiver skødet til Niels Olsen Krighaar uden tinglæs
ning.
Niels Olsen Krighaar skødede 19000629 til købm. Carl Petersen.
173b

Kobbelsøvej 19.

173c

Kobbelsøvej 17.

174a på nordsiden af Kobbelsøvej, blev af Jørgen Jørgensen Stiver skødet 18500711 til Hans Larsen.
Hans Larsen skødede 18580603 til Niels Krøl på 174b til forening med hans hus.
Hans Larsen skødede 18621216 til Jacob Larsen på 174c.
Testamente som adkomst for Hans Larsens enke, Maren Mikkelsdatter 18931215.
Skøde fra Maren Mikkelsdatter til Niels Peter Petersen Boldt 18931215.

174b Hans Larsen skødede 18580603 til Niels Krøl på 174b til forening med hans hus.

174c Hans Larsen skødede 18621216 til Jacob Larsen på 174c.

175a
Kobbelsøvej 9.
Havde først nr. 171. Det er grunden hvor Gedesby’s sidste smedie lå. Se matr. nr. 91.
Jørgen Jørgensen Stiver skødede 18541130 til Rasmus Madsen på matr. nr. 175.
Brandattest som adkomst for ditto på 5 fag hus 18541130.
Skøde 18570628 fra Rasmus Madsen til smed Hans Hansen på nr. 175a med hus. Hans Hansen var født 1834-35
i Raagelunde, som søn af Hans Christensen. Hans Hansen var gift 18590701 med Maren Hansen *1837, og de
fik børnene:
Hans Peter Hansen *18590602, død 18671213.
Jørgen Hansen *18611012, død 18611216.
Else Margrethe Hansen *18630205,
Rasmus Hansen *18660604, blev smed på matr. nr. 26d og 26k.
Hans Peter Hansen * 18690526,
Laurits Hansen *18730424, blev gårdejer i Gedesby.
Johan Hansen *18750613.
Maren Hansen døde 18760826.
Derefter giftede Hans Hansen sig 18790126 med Karen Jørgensen *18450512 fra Radbjerg. De fik pigerne:
Ane Marie Hansen * 18770428 og
Mary Hansen *18831002.
Man vedtog i sognerådet, at anbefale ansøgningen om hjælp til at flytte sit hus fra Hans Hansen Smed.
Skøde 18760623 fra Hans Hansen til den nye smed Hans Hansen.
176a
Kobbelsøvej 5.
Rasmus Poulsen
Skøde fra gårdmændene til Jørgen Rasmussen 18661012.
Skøde fra Jørgen Rasmussen til Hans Simonsen 18661221.
Hans Simonsen er i gruppen mindre trængende på stormflods li sten.
Skøde fra Hans Simonsen til Rasmus Olsen Buch 18831011. Rasmus Olsen Buch *1830 var gift med Margrethe
Pedersen *18200815, der var datter af skomager Peder Madsen Pedersen. Rasmus er ikke ført i kirkebogen, men
fødselsåret kendes fra oplysninger ved vielsen. Parret flyttede senere til matr. nr. 81. De havde børnene:
Johanne Rasmusdatter * 18560423,
Peder Rasmussen *18580306 og
Ole Rasmussen * i 8601011.
Skøde fra Rasmus Olsen Buch til Jens Peter Hansen 18921118.
Udskrift af skifteprotokol som adkomst for Edvard Vilhelm Petersen 19081113.
Skøde fra Edvard Vilhelm Petersen til købmand Carl Petersen 19230322.
Skøde fra Carl Petersen til Hans Rasmussen (Hollænder) 19230816.
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Hans Rasmussen blev kaldt Hollænder-Hans. Han var gift med Adamine. De boede i dette lavtliggende hus matr.
nr. 176 ved siden af smedien, overfor mejeriet og havde en del børn: Rosa, Viola, Karl, Erik, Kristine, Ester,
Christian, Rigmor.
Hollænder-Hans blev også kaldt Ko-Hans, da han havde været røgter, hvilket Hollænder-navnet også antyder.
Det var synd for børnene, der måtte høre disse øgenavne, det var så almindeligt at bruge i Gedesby i første halv
del af 1900-tallet. Men også de gamle tilnavne blev desværre tit opfattet som øgenavne, og det har vel bidraget
til at de gik helt af brug.
Skøde til Gudmund Petersen 19570509.

177a
Kobbelsøvej 3.
Skøde fra gårdmændene til Rasmus Andersen 18661012.
Tilladelse til uskiftet bo for hans enke, Birthe Hansdatter tinglæst 19030710.
Skøde fra Birthe Hansdatter til murer Lars Christensen dateret 18880707, tinglæst 19030710.
Tilladelse til uskiftet bo for hans enke, Maren Kirstine Rasmussen tinglæst 18921216.
Her blev den tidligere mejeribestyrerbolig bygget midt i 1930erne.
178a er to arealer langs Gammelgades sydside.
Skøde fra gårdmændene til Jens Hansen Skipper, dateret 18521111, læst 18920819.
Skøde fra Jens Hansen Skipper til Lars Jensen Skipper 18920819.
De indgår nu i matr. nr. 30e og b.
179a Ved brandforsikringen i 1788 var Rasmus Jansen fæster af huset, som måske også havde nr. 26 ligesom
matr. nr. 68a.
Skøde fra gårdmændene til snedker Rasmus Jansen *1749-53 på et hus à 5 fag med 2 haver ved nordre led,
17920202. Det lå mellem nuværende Bredebæk og Kanalen, længst mod vest. Det vil sige, at nordre led lå om
trent ved 5a’s kastanieallé's begyndelse.
Rasmus Jansen blev viet 17800130 til Malene Jeppesdatter *1748-54, og fik børnene:
Hans Rasmussen *1782 og
Agathe Rasmusdatter *1786. Navnet er også skrevet Acte.
Rasmus Jansen døde 18150102 og Malene Jeppesdatter døde 18220707.
Skøde fra Rasm. Jansens enke, Malene Jeppesdatter til Anders Michelsen Bonde *17690910, dat. 18150501,
læst 18200803. Se også matr. nr. 34a.
Hmd. og spillemand Anders Michelsen var søn af Michel Pedersen Bonde og Margrethe Andersdatter. Han blev
gift 18150802 med Maren Jørgensdatter Stikke *17961017, men hun døde allerede 18160211, antagelig i bar
selsseng. Hun var datter af hmd. Jørgen Jacobsen og Karen Mortensdatter.
Derefter giftede Anders Michelsen sig 18170126 med enken Kirsten Knudsdatter *1761. Hendes første mand var
antagelig Peder Jørgensen Rysse, matr. nr. 90.
Skøde 18290212 fra Anders Michelsen *17690910 til Hans Nielsen på hus med haver.
Skøde fra Hans Nielsen til rokkedrejer Hans Olsen Graa *1807 5 fag af huset med have og plads 18390110. Det
er matr. nr. 86a, se dette, men han ejede også matr. nr. 179a. Når Hans Graa havde et eller andet at sælge fra ha
ven, læssede han hjulbøren og trillede til Nykøbing - og hjem igen.
Hans Olsen var gift 18380525 med Else Pedersdatter *1809. Det var hende der strandede under kippen af sit tag
i Stubmøllegaardens mødding under stormfloden 1872, og først blev fundet næste dag. Hans Olsen Graa var da
død 18710126.
Adkomst for Hans Olsens enke, Else Pedersdatter på den tomme grund og ant. matr. nr. 86a, og skøde fra hende
18740313 til Rasmus Christoffersen, mod aftægt på hans ejendom matr. nr. 14b.
Skøde fra Rs. Christoffersen til Peder Olsen 18830223, som skøder til Niels Peder Rasmussen 18900718.
Denne skøder til Lars Larsen 19000622.
Adkomst til dennes enke, Kathrine Marie Larsen f. Nielsen 19030710.
Skøde fra Marie Larsen til Sven Svensson Lundh 19040318.

180 og 183 En husplads mellem Kanalen og Bredebæk. Skøde fra Niels Pedersen Bolt til Rasmus Rasmussen og
Kirsten Hansdatter på 87, 180 og 183 uden græsningsret.
Skøde fra Kirsten Hansdatter og Rasmus Rasmussen til Jens Jensen på 87, 180 og 183 uden græsningsret
18640506.
Skøde fra Jens Jensen til Lars Larsen 18680117.
Skøde fra Lars Larsen til Lars Larsen 18960828.
Tilladelse til uskiftet bo for enken Kathrine Marie f. Nielsen 19030710.
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Mageskifteskøde til Maren Kristine Christiansen på matr. nr. 87 imod 49a.
Skøde fra Marie Larsen til Sven Svensson Lundh 19040318 på nr. 49a, 180 og 183, samt 179 (se foran), som alle
var tomme grunde.
181a

En gadeplads mellem Kanalen og Timandsvej. Hører til matr. nr. 50; se dette.
Rasmus Rasmussem Stiver sidst i 1890eme. Senere Sven Lundh.

Et stykke jord i fællesgræsningen norden i byen (mellem Kanalen og Timandsvej) er nyt nr. 123
eller 182.
1. Skøde fra gårdmændene til Peder Pedersen Bødker, dateret 18171010, læst 18190218.
Skøde fra Lars Mikkelsen til Peder Pedersen på matr. nr. 16c for at forenes med hans hus nr. 11,
nu nyt nr. 182. Dateret 18371227, læst 18390207. Dett gi. nr. 11 har altså intet at gøre med det
nr. 11, som blev til matr. nr. 60a øst i byen.
Skøde fra Peder Pedersen til Jørgen Hansen og Peder Pedersen Boldt på denne parcel nr. 16c,
18541214.
2. Skøde fra Peder Pedersen til Peder Pedersen på dette grundstykke for undertægt til sælger og kone. 18561113.
Er nyt nr. 182 eller 123.
Matr. nr. 123: Et stykke jord i fællesgræsningen nord i byen, nyt nr. 123. Var matr. nr. 208 og
overført
til fol. 91.
Skøde fra Peder Pedersen til Peder Pedersen Madsen på græslod 123.
Disse 2 punkter handler om det samme, men viser at køberen til matr. nr. 123 eller 182 hedder
Peder Pedersen Madsen, og da han giver undertægt til sælgeren, er det mest troligt, at det er fa
deren Peder Pedersen Madsen *17931210, og derfor indsættes dennes historie først her:
Køberen fra skødet, dateret 18171010, tinglæst 18190218, hedder Peder Pedersen Madsen efter sin far Peder
Madsen. Han er født 17931210, var skomager og hjulmand og gift med Anna Olsdatter Stiver *1794, datter af
Ole Hansen Stiver *1765 og Elisabeth Rasmusdatter.
De fik børnene:
Karen Pedersdatter * 18180204
Margrethe Pedersdatter * 18200815
Elisabeth Pedersdatter *18221130
Peder Pedersen * 18321224.
Peder Pedersen Madsen døde 18570112, og Anna Olsdatter Stiver 1834 døde 18591104.
Skøde fra Peder Pedersen Madsen 18711222 til Jens Madsen Smed, som med sin familie druknede under storm
floden. Derfor skøde fra Auktionsretten 18740731 til Simon Larsen.
Anmærkning: NB! Jordstykket er enten nr. 123 eller 182 eller måske begge numrene. Jordstykket fra oven
nævnte punkt 1 og 2 er nyt nr. 182, og er anført dér, og tillige er det ovennævnte matr. nr. 208 anført samme
side, som matr. nr. 182; se fol 91 i realregistret.
Her står: Et stykke jord i fællesgræsningen med nyt nr. 182.
Indtaget i matriculen ved resolution af 24.12.1870 matr. nr. 208.
1. Skøde fra gårdmændene til Peder Pedersen Madsen på 182, læst 18570730.
Peder Pedersen Madsen *18321224 var bådfører i 1860. Gift med Ane Pedersdatter *1830.
Anmærkning til punkt 1: Denne ejendom er den som fol. 32 omhandlede skøderne nr. 1 og 2.
la. Skøde fra enken Maren Jensdatter til Peder Pedersen Madsen på 112 for at forenes med matr. nr. 182.
Anmærkning til punkt la: Hans Olsens enke, Maren Jensdatters adkomst ses bd. 1 fol. 60 og er henført til bd. 2
fol. 21.
2. Skøde 18710120 fra Peder Pedersen Madsen *18321224 til Peder Larsen på nr. 182.
3. Skøde 18710120 fra Peder Pedersen Madsen *18321224 18710120 til Peder Larsen på matr. nr. 208.
Skøde fra Peder Larsen til Peder Pedersen 18860326.
Hans Peder Pedersen sidst i 1890erne.
182a

183a Se matr. nr. 180.

184a
mellem Kanalen og Timandsvej. Gårdmændene til Hans Pedersen Lander i forbindelse med 139,
dateret 18521111, læst 18570730.
Skøde fra Hans Pedersen Lander til Christian Hansen 18690709.
Skifteattest som adkomst for enken Ane Hansen 18981125.
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185a
En englod og en jordstrimmel 30 alen lang og 3 alen bred ved vejen til Bøttøe mellem Kanalen
og matr. nr. 88. Hører sammen med matr. nr. 90 og græslodden nr. 113.
Skøde 18561108 fra Rasmus Nielsen til Niels Christensen.
Skifteattest som adkomst for enken Karen Larsdatter 18950726.
Vielsesattest som adkomst for Jens Peter Petersen 18950726.
Skøde fra Jens Peter Petersen til udsælger Carl Petersen 18950726.
Skøde fra Carl Petersen til Peder Tønnesen 18991103.

186a
En græslod øst for Lungkesøen til hus nr. 82.
Skøde fra gårdmændene til Peder Pedersen Bolt 18570713.
Skifteattest som adkomst for Niels Peder Pedersen Bolt 18960221.
Skøde fra Niels Peder Pedersen Bolt til slagter Jørgen Mortensen 18980930.
Skøde fra Jørgen Mortensen til Ferdinand Johansen 19061112.
187a

indgår i matr nr. 38a, der nu fejlagtigt har nr. 4 L. Peder Mikkelsen sidst i 1890eme.

188a
Skal nok høre til matr. nr. 39b, men intet herom i skøderne.
Skøde fra Ane Jørgensdatter til Christian Hansen 18810722.
Skifteattest som adkomst for enken Ane Hansen 18981125.
189a
Peder Steensen's lån af 1600 rdl. blev tinglæst 18110228. Han gav 1ste prioritet i sin ejendoms
vejrmølle i Skelby, som han har lovligt skøde på af 15. nov. 1810. Her findes det dog ikke tinglæst, men derimod
18110228. Det var dateret 18101119. Han var også møller i Skelby 18140714. 18150914 købte han den parcel af
gård nr. 8 i Skelby, som rentekammeret havde tilladt måtte blive tilbage ved gården.
Peder Steensen solgte Skelby mølle til Niels Johan Rasmussen, Nr. Ørslev; dateret 18150209, tinglæste
18171203. Herefter flyttede han antagelig til Gedesby, hvor den yngste søn blev født i 1819.
Ved ft. 1834 er Peder Steensen fyrpasser og reservelods og har velsagtens boet i et lodshus på Gedesskov.
Skøde 18430817 fra gårdmændene til Peder Steensen *1788 på et umatrikuleret gadehus med græsningsret mod
årl. afgift 1 rdl 32 sk. Græsningsretten blev senere konverteret til matr. nr. 190.
Realregister bd. 1 fol. 192: Intet matr. nr. NB! er formentlig nr. 189 eller nr. 125.
Huset lå vest i byen, ud til nuværende Gammelgade, og indgår nu i matr. nr. 39b. Peder Steensen var søn af
Steen Christensen og Anna Pedersdatter, Gedesskov, som var møller i Stouby fra ca. 1806-13.Han blev gift med
Lisbeth Boesdatter *1779 af Stouby i Væggerløse kirke 18051028. De fik børnene:
Jens Pedersen 1809-11,
Hans Pedersen * 1816, der blev skomager,
Dorthe Pedersdatter * 1816,
Rasmus Pedersen * 18190427 i Gedesby, der blev skræder.
Skøde fra Peder Steensen til væver Peder Nielsen *1807 med undertægt til sælger og kone, Lisbeth Boesdatter,
tinglæst 18500613.
Anmærkning: Ejemdommen er identisk med matr. nr. 189.
Peder Steensen var lods og fyroppasser. Han døde 18500607, og Lisbeth Boesdatter døde 18570309.
Peder Nielsen var gift 18350604 med Anna Pedersdatter *1812. De fik datteren Maren Pedersdatter *18350505.
Skøde 18630109 fra Peder Nielsen til svigersønnen Rasmus Pedersen Bolt *18271026, som var søn af Peder
Mortensen Bolt. Han blev gift med Maren Pedersdatter 18591028 og de fik børnene:
Ane Margrethe Rasmussen *18610322 og Maren Elisabeth Rasmussen *18631110.
Rasmus Pedersen Bolt døde 18720216.
Maren Pedersdatter giftede sig 18721226 med møller Poul Pedersen, men adkomsterne blev først tinglyst i 1901:
Skifteattest som adkomst for enken Maren Pedersen 19010712.
Vielsesattest som adkomst for møller Poul Pedersen 19010712.
De fik en datter Karen Kirstine Poulsen *18720913, som blev gift med møllersvend Christian Hansen.
Skøde fra Poul Pedersen til svigersønnen Christian Hansen, møller 19010712.
Matr. nr. 189 bliver til sidst lagt under matr. nr. 39b, og møllerboligen bliver placeret på matr. nr. 190, hvor den
nu ligger.

190a
Kobbelsøvej Ivar en del af den nuværende møllegrund. Det var en græslod som afløsning for
græsningsret til et gadehus nr. 189.
Skøde fra gårdmændene til væver Peder Nielsen på en huslod nr. 125 og gadejorderne nr. 189 og nr. 190 for 43
rd. Dateret 18521111, læst 18570730. Det ser herefter ud som om, at Peder Nielsen køber nr. 189 både af Peder
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Steensen 18500613 og af gårdmændene 18570730. Det kan naturligvis ikke passe, men forklaringen er ikke
fundet. Det ser ud til at nr. 125 er nr. 189. Se også forrige matr. nr.
Skøde 18630109 fra Peder Nielsen til svigersønnen Rasmus Pedersen Bolt *18271026, som var søn af Peder
Mortensen Bolt. Han blev gift med Maren Pedersdatter 18591028 og de fik børnene:
Ane Margrethe Rasmussen *18610322 og
Maren Elisabeth Rasmussen *18631110.
Rasmus Pedersen Bolt døde 18720216.
Maren Pedersdatter giftede sig 18721226 med møller Poul Pedersen, men adkomsterne blev først tinglyst i 1901:
Skifteattest som adkomst for enken Maren Pedersen 19010712.
Vielsesattest som adkomst for møller Poul Pedersen 19010712.
De fik en datter Karen Kirstine Poulsen *18720913, som blev gift med møllersvend Christian Hansen.
Skøde fra Poul Pedersen til svigersønnen Christian Hansen, møller 19010712.
Møllerboligen bliver placeret på dette matr. nr., hvor også den hollandske mølle bygges omkring 1912, samtidig
med at stubmøllen på bakken nedrives.

191a
Skøde fra Peder Jørgensen Bonde til Rasmus Rasmussen Brandt *1785 på parcel nr. 2 af parcel
nr. 2 af gård nr. 5, der får nr. 34c, med andel i fællesgræsningen, der omsættes i matr. nr. 191. tinglæst 1823
0925; fritaget for undertægten til Peder Nielsen og kone.
Rasmus Rasmussen bor antagelig på 34c, der er den ene halvdel af gd. nr. 5’s gårdplads.
Han var gift med Marie Olsdatter *1767, som er Jørgen Hansen Brandts enke. Da Rasmus Rasmussen dør
18270128 far hans enke adkomst ved testamente 18300325.
Skøde fra Enken 18300325 til Ole Hansen Krighaar *1789.
Skøde 18510206 fra Ole Hansen til sønnen Niels Olsen Krighaar *18191123.
Skøde 18651222 fra Niels Olsen til Horn, matr. nr. 27 på matr. nr. 191.
Tesdorpf sidst i 1890erne.

Matr. nr. 192 er ved approbation af 24.2.1866 udstykket i parterne 192a til 192x. Se realregister bd. 2 fol 101.
192a

Hans Andersen sidst i 1890erne.

192b

Tesdorpf sidst i 1890erne.

192c

Johs. Th. Tønnesen Lolle sidst i 1890erne.

192d

Niels Peder Pedersen Bolt sidst i 1890erne.

192e

Rasmus Nielsen Krighaar sidst i 1890erne.

192f

Jacob Wetterstrøm Johansen sidst i 1890erne.

192g

Hans Henrik Hansen sidst i 1890erne.

192h
192i

Hans Henrik Hansen sidst i 1890erne.
Rasmus Nielsen Krøl Rysse sidst i 1890erne. Senere kbmd. Lindemann.

192k

H. P. Pedersen Steensen sidst i 1890erne.

192L

Jacob Wetterstrøm Johansen sidst i 1890erne.

192m

Tesdorpf sidst i 1890erne.

192n

Flint, fyrinspektør sidst i 1890erne.

192o

Olaf Jensen sidst i 1890erne.

192p

Rasmus Christensen Fynsk sidst i 1890eme.
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192q

Rasmus Christensen Fynsk sidst i 1890erne.

192r

Rasmus Nielsen Krøl Rysse sidst i 1890erne. Senere Ole Madsen.

192s

Karen Hansen sidst i 1890erne. Senere Hans Henriksen.

192 t

Olaf Jensen sidst i 1890erne.

192u

Olaf Jensen sidst i 1890erne.

192v

Olaf Jensen sidst i 1890erne.

192x

Jens Larsen sidst i 1890erne.

193a

Græslod, som har hørt til Annexgaarden.
Skøde fra Ole Hansen Krighaar til Jørgen Olsen Krighaar.
Skøde 18651222 fra Jørgen Olsen Krighaar til Horn på matr. nr. 27.
Tesdorpf sidst i 1890erne.

194a

En græslod har hørt under matr. nr. 8a, som parcel nr. 1 af gi. nr. 8.
194 med andel i nr. 120 og nr. 171, læst 18531222.
Tesdorpf sidst i 1890erne.

195a

1860: Peder Steensen og derefter Peder Nielsen.
Tesdorpf sidst i 1890erne.

196a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

197a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

198a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

199a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

200a

Lars Hansen Thiesen sidst i 1890erne.

201a

Lars Jensen sidst i 1890erne.

202a

Rasmus Christensen Fynsk sidst i 1890erne.

203a

Rasmus Johansen sidst i 1890erne.

204a

Peder Hansen Lander sidst i 1890erne. Senere Johs. Tønnesen Lolle.

205a

Niels Christensen Stær sidst i 1890erne.

205b

Niels Christensen Stær sidst i 1890erne.

206a

Rasmus Nielsen Krighaar sidst i 1890erne.

207a

Peder Mathias Rasmussen sidst i 1890erne.

208a

Tidemandsvej 1. Hans Peder Pedersen sidst i 1890erne.

209a

M. Jensen sidst i 1890erne.

209b

Bodil Jensen sidst i 1890erne.
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210a

J. Jensen sidst i 1890erne.

211a

Jørgen Rask's enke sidst i 1890erne.

212a

G. Seehausen sidst i 1890erne.

213a

Peder Mikkelsen sidst i 1890erne.

214a

Ole Jørgensen Krighaar sidst i 1890erne.

215a

L. Jensen (Skipper?)

216a

Jens Rasmussen Kruse sidst i 1890erne.

217a

J. Jørgensen Stiver sidst i 1890erne.

218a

Chr. Hansen sidst i 1890eme.

218b

L. Jensen, skomager sidst i 1890erne.

218c

Hans Peder Rasmussen sidst i 1890eme.

219a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

220a

J. Peitersen sidst i 1890erne. Senere H. J. Børsum.

221a

C. H. Mathiesen sidst i 1890erne.

222a

A. Larsen sidst i 1890erne.

223a

Rasmus Hansen Østen sidst i 1890erne. Senere Ludvig Jensen.

223b

N. Andersen, plantør? sidst i 1890erne.

224a

N. P. Jørgensen sidst i 1890erne.

224b

J. Koble sidst i 1890erne.

224c

Rasmus Hansen Østen sidst i 1890erne. Senere Ludvig Jensen.

225a

N. Christensen sidst i 1890erne.

226a

J. Koble sidst i 1890erne.

227a

Peder Thorvald Pedersen sidst i 1890eme.

228a

H. Rysse sidst i 1890erne.

229a

Lars Jensen sidst i 1890erne.

230a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

231a

G. Seehausen sidst i 1890erne.

232a

Tesdorpf sidst i 1890erne.

233a

Hans Hansen Skinder sidst i 1890erne.
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234a

Hans Hansen Skinder sidst i 1890eme.

235a

Hans Hansen Skinder sidst i 1890eme.

236a

H. P. Hansen sidst i 1890erne. N. P. Jørgensen.

237a

G. Seehausen sidst i 1890erne.

238a

S. Pedersen sidst i 1890erne.

239a

L. Jensen (Skipper) sidst i 1890erne. Senere Engberg.

240a

0? A. Hansen sidst i 1890eme. Senere Engberg.

241a

H. Rasmussen, smed sidst i 1890erne. Senere Engberg.

242a

H. Rasmussen, smed sidst i 1890erne.

243a

N. Pedersen Stoffer sidst i 1890erne.

244a

L. Christensen Buch's enke sidst i 1890erne. Senere Jens Rasmussen Østen.

245a

Peder Mikkelsen sidst i 1890erne.

246a

Jørgen Rask's enke sidst i 1890erne.

247a

N. P. Jørgensen sidst i 1890erne.

248a

J. Jensen sidst i 1890erne.

249a

M. Jensen sidst i 1890erne.

250a

Lodsejerne sidst i 1890erne.

252

Korsagervej 16.

255

Korsagervej 18.

Gedesskov.
For at kunne skelne mellem Gedesby ejerlag og Gedesskov ejerlag i den senere følgende liste, såvel som i filen
Personer, er alle Gedesskovs matrikelnumre i den forøget med 500. Skellet mellem ejerlagene ses på omslaget.
Realregister R3 folio 168 i LA.
1. Gedeskov eller Gedserodde ere Jorden, som i den GI. Matricul ere anførte i Skjelbye sogn, nemlig nyt Nr.
labc har hørt under Gedsergaards Hovedgaardstaxt; 2ab har hørt ligesom nr 15ab under tvende Gaarde i Stavreby, og nr. 16 er fra de 6 Gaarde i Fiskebæk, og endelig er nyt nr. 3 - 14 Gaardene gi. nr. 3 og 17 i Skjelby, og
huuslodder udlagte af Gaardene gl. nr. 1 og 18 i Skjelby, se Skjelby sogn realreg. fol. 2, 23 og 40.
Nyt nr. labc har saaledes gi. Hartkorn under Gedsergaard.
Nr. 2ab har gi. Hartkorn under Stavreby i Forbindelse med nyt nr. 15ab, og nr. 16 har gi. Hartkorn under Fiske
bæks 6 Gaarde; hvorimod nr. 3-14 har gi. Hartkorn 21 -7 -3 - 1 89/100 under Skjelby sogn.

2. Konge- og Kirketiender......... i Forbindelse med Gedsergaard.
Hæftelser:
1. Forsaavidt Gedesskov eller Gedsørodde har hørt under Gedsergaards Hovedgaardstaxt, eller under dets Til
liggende i Stavreby og Fiskebæk, er den kgl. Kapital indbetalt; derimod paahviler der det fra Skjelbye Bye af
givne gi. Hartkorn 21 - 7 - 3 - 1 89/100 kongelig Kapital 27 Rd. pr. Tønde Hartkorn. Se Skjelby sogns realreg. fol.
10 nr. 1 og f. 23 nr. la; og paa Eiendommene hæfter ingen Refusioner.
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Gedsergaards Eier har Forkiøbsret til Eiendomme fra Skjelby, naar de afhændes til andre end Bønder; saa er og
forbeholdt Herlighedsrettighederne.
NB. Efter den i første Bind fol. 6 under nr. 3 anførte Fordeling med Paategning er den kgl. Kapital paa Gedserodde af de Eiendomme som førhen har hørt under Skjelby, ialt 548 Rdl. 4’/2 sk.., og er ved Eiendomme herefter
anført det Beløb, der paahviler disse heraf. Indledningen i Realregistret for Skelby.

På grund af Gedesskovs delvise omdannelse til byen Gedser efter at havn og jernbane blev anlagt omkring 1886,
er udstykningerne stort set kun fulgt til dette tidspunkt.
501abc er en del af Frisenfeldt, som desuden består af 15ab og 16; se indledningen.

502ab Gedser fyr og lodshusene. 9 td. land fra Staureby gårdes græsningsjord.
Skøde fra Johan Chr. Friis, Gedsergaard til Admiralitets- og Commissariats Collegiet på 9 td. land af Staureby
Fæstegårdmænds græsning på Gedserodde til et Fyr Etablisement. 18000130.

Vedrørende den del af Skelbys gårde og huse, som efter udskiftningen blev overført til Gedesskov ejerlag, Ge
desby sogn, nemlig 2 gårde og 4 huse på ialt hk.: 21 - 7 - 3 - 1 89/100.
Ved Ryttergodsets salg i 1766 købte præsten Niels Amager Skelbys gårde, som først blev selvejergårde i 1783,
da arvingerne Ivar Bruun og medinteressenteme skødede Skelbys hartkorn på 147-2-0-2 med byens huse og
grundskat af møllehuset til byens 18 gårdmænd. Hver gård med hk.: 7 - 7 - 2 - 1 1/9, så og Nyegaarden (som
ikke er beboet) med hk.: 4 - 1 - 2 - 0, i et lige fællesskab for 80” pr. hk. + kgl. kapital 27" pr. td. hk., som samlet
forrentes med 159” 5 sk. årlig. Skødet er dateret 17830819 og tinglæst 17840624. Ved Skelby bys udskiftning i
1795 er nedlagt gården m. gi. nr. 1 og dens jorder samt andelen i gd. nr. 18 i medhold af Rtk. skr. af 4/10 1795,
udlagt til 17 huslodder, hver med hk.: 0 - 3 - 3 - 2 3/17, og til degnejord med hk.: 0 - 5 - 1 - 1 5/6.
Da Skelby er købt i et lige fællesskab af de 18 gårdmænd, foregår den videre fordeling, ved at gårdmændene
skøder til hinanden enkeltvis, og efter udskiftningen gentages skødet med ny tinglæsning.
Jorderne til gårdene nr. 3 og 17 samt 4 af de foran nævnte 17 huslodder udlægges på Gedserodde i Gedesby
sogn, og i byen blev tilbage 15 gårde, hver med hk.: 7 - 5 - 3 - 2 4/45 og kgl. kapital 27" pr. td. hk.
Husene er af gårdmændene afhændede til husmændene uden gi. hk. og fri for hæftelser; se fol. 40 - 49.

502a Ved ft. 1834 boede her lods Hans Nielsen *1789, gift 1814 med Maren Pedersdatter *17950808. De havde
børnene:
Trine Hansdatter * 1813
Niels Hansen *18150216
Karen Hansdatter * 18190802.
502b er også et lodshus.

Gård med gi. nr. 17 af Skelby:
Som gård i Skelby:
Skøde fra gårdmændene til Peder Hansen Rase på nr. 17 + 1/18 afNyegaard, 17880131.
Som gård på Gedserodde:
503a
Skøde fra gårdmændene til Peder Hansen Rase *1746, på denne gård efter udstykningen af hk.:
10-2-0-11/12. Tinglæst 18000707.
28.6.1805 skifte efter Peder Hansen Rases enke Anne Jørgensdatter *1768, gd. nr. 17 af Gedesskov for børnene:
Jørgen Pedersen *1786, Johanne Pedersdatter *1786, Hans Pedersen *1788, Dorte *1790, Kirstine *1794, Ras
mus * 17961025, d. t, Bodil *17990209 d. t, Ane *18010306 d.
Skøde fra auktionsretten for Peder Rase til kammerråd Fries, dog uden gårdsplads. 18070130.
Skøde fra Fries til Jørgen Pedersen 18070130. Det må formodes, at være sønnen Jørgen Pedersen Rase!
Jørgen Pedersen gav skøde til Jørgen Jørgensen Smed på parcel nr. 1,3 og 4, dat. 18110507, læst 18150914.
Jørgen Pedersen gav skøde, dat. 18110318, læst 18150914, til Hans Mortensen Kock på parcel nr. 2, som senere
indgik i matr. nr. 3c. Se denne.
Jørgen Pedersen gav skøde, dat. 18110318, læst 18150914, til Lars Jørgensen på parcel nr. 5, som senere blev til
matr. nr. 3d. Se denne.
Jørgen Jørgensen gav 18150921 skøde til Carsten Carstensen på parcel nr. 3, som indgik i matr. nr. 3c. Se denne.
Skøde fra Jørgen Jørgensen til Poul Rasmussen 18390627 på parcel nr. 1 og 4, som bliver til matr. nr. 3b. Se
denne.
Jørgen Pedersen havde beholdt en hovedparcel for sig selv, som bliver til matr. nr. 3a.
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Jørgen Pedersen Rase var gift med Anna Simonsdatter *17750521, datter af Simon Larsen, 4a. De havde sønnen
Peder Jørgensen Rase * 18101118.
Jørgen Pedersen Rase døde 18261114, og Ane Simonsdatter sad i uskiftet bo til hun døde 18371118.
Ved skifteattest for Jørgen Pedersens eneste arving, Peder Jørgensen, far denne adkomst 18381101.
Han var gift 18350222 med Maren Rasmusdatter Alling *18120524, og de fik datteren Ane Pedersdatter
*18450310.
Peder Jørgensen Rase dør 18581201, og hans enke far adkomst, dat. 18581218, læst 1859.
Maren Rasmusdatter dør 18681027.
Ved skifteattest efter hende far svigersønnen Jørgen Jørgensen adkomst 18690312, samt tilnavnet Rase. Han var
født i 1834, men ikke i Gedesby sogn; de blev gift 18651117, og fik sønnerne:
Hans Peter Jørgensen *18670321 og
Jørgen Jørgensen, 18790911.
Han giver skøde til Niels Hansen på 3e, 18750911, og herefter fortsætter udstykningerne.
503b er parcel nr. 1 og 4, som siden 1811 er ejet af Jørgen Jørgensen Smed *1786. Han var trolovet 18100303 til
Karen Jensdatter *1886, og de havde børnene:
Jens Jørgensen *18160728,
Ane Jørgensdatter * 18190104,
Jørgen Jørgensen * 18201111,
Karen Jørgensdatter *18261028 og
Margrethe Jørgensdatter * 18280321.
Skøde 18390627 fra Jørgen Jørgensen Smed til Poul Rasmussen *1811 på matr. nr. 3b. Poul Rasmussen var gift
med Bodil Pedersdatter * 1817, og de stammede begge fra Skelby.
Skøde fra Poul Rasmussen til Christen Jørgensen 18510116.
Skøde 18520729 fra Christen Jørgensen til Peder Hansen Ebbe *1822. Han var gift med Karen Nielsdatter
*1823. De fik børnene:
Maren Pedersen * 18560816,
Dorthea Kirstine Pedersen *18590728.
Skøde 18771102 fra Peder Hansen Ebbe til svigersønnen Rasmus Nielsen Boldt *18470518 d., som var søn af
Niels Pedersen Bolt og gift 18770624 med Maren Pedersen Ebbe *1856. Han antog tilnavnet Ebbe, og de fik
datteren Karen Marie Nielsen *18790524.
Rasmus Nielsen Ebbe døde 3 måneder efter 18790829.
Maren Pedersen Ebbe giftede sig 18810527 med Hans Peter Ludvigsen *18550331 fra Braaby, og de fik børnene:
Karen Marie Sofie Ludvigsen *18840731,
Carl Rasmus Ludvigsen *18890707,
Katrine Margrethe Ludvigsen *18910921.

503c er parcel nr. 2 og 3.
Jørgen Pedersen Rase gav skøde, dat. 18110318, læst 18150914, til Hans Mortensen Kock på parcel nr. 2, som
senere indgik i matr. nr. 3c.
Hans Mortensen Kock gav 18150924 skøde til Carsten Carstensen *1784 på parcel nr. 2.
Jørgen Jørgensen Smed gav 18150921 skøde til Carsten Carstensen *1784 på parcel nr. 3, som indgik i matr. nr.
3c.
Carsten Carstensen *1784 var søn af Carsten Carstensen * 1747.
Han blev gift med Margrethe Kirstine Madsdatter * 1779-81 i Hasselø. Det er antagelig ham, der skulle have dre
vet kapervirksomhed ved Gedserodde under Napoleonskrigen. Det fremgår dog ikke af kaperfortegnelserne.
Poul Poulsen, Skelby har til Dansk Folkemindesamling fortalt, under henvisning til Maren Ebbens *1856 (se
matr. nr. 503b) og andre gamle folks fortælling om Gedesbyeme ”at der var nogle hårde karle imellem, de havde
jo deres jord at drive ligesom vi andre, men når der var noget at gøre ved stranden, så var de altid på færde.
De fiskede og slog sælhunde ude på Sandet (Rødsand), og så bjergede de vrag. Ja, var der et godt vrag om for
året, så gjorde det ikke så nøje, når de fik sået byg.
Men da vi havde krig med Englænderne, gik de også på kaper. Dér havde gamle Carsten, Maren Ebbes gode ven,
været med som ung knægt, og han fortalte: Det var fælt, når vi skulle om bord i de engelske skibe ude bag San
det, vi vidste jo, det kunne gælde livet, men der var jo gode penge at tjene, og Englænderne var jo vore fjender.
Gedesbyeme havde så taget deres méd og mærker om dagen, så de vidste hvor Englænderne lå, og så roede de
ud i mulm og mørke og listede sig ind på dem. De havde så potter med stærke sager i, som de stak ild på og
smed ombord hos dem, så folkene blev ligesom dånede. Så krøb de selv om bord og slog mandskabet ned eller
jog dem ned i rummet.
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Der var så en, de kaldte den store Jørgen Rysse, han skulle gerne ned og snakke med Englænderne og afvæbne
dem. Han krøb altid ned med hovedet først: "Får jeg det i hovedet, så er det forbi med det samme, det er bedre
end at blive slået til krøbling", sagde Jørgen Rysse, men han slap altid helskindet fra det.
Når de så fik bjærget skibene i havn, fik de værdien udbetalt i priseobligationer, som Staten gav renter af. Penge
havde Statskassen jo ingen af i de tider. Men adskillige gårde i Gedesby blev i sin tid købt for sådanne obligatio
ner".
Carsten Carstensen, som døde 18640526 havde sønnerne:
Jørgen Carstensen *1811,
Mads Carstensen *18120830,
Peder Carstensen * 1814,
Niels Carstensen *18150326.
Skøde 18410318 fra Carsten Carstensen til sønnen Peder Carstensen *1814 på begge parceller, som nu er matr.
nr. 3c.
Peder Carstensen var gift med Kirsten Jensdatter * 1816 og de fik sønnerne:
Jens Pedersen *18400113,
Carsten Pedersen *18440222.
Skøde fra Peder Carstensen til sønnen Carsten Pedersen 18700311. Han blev gift 18700325 med Kirsten Rasr
mussen *18361114, hvis fader var fyrpasser Rasmus Pedersen, og broder Rasmus Rasmussen, lods.
De fik sønnen Rasmus Pedersen *18710414, som i Carl Østens bog : HVAD DE GAMLE FORTALTE, har
fortalt levende om sin tid på slægtsgården.
503d er parcel nr. 5.
Jørgen Pedersen Rase gav skøde, dat. 18110318, læst 18150914, til Lars Jørgensen *18720628 på parcel nr. 5,
som senere blev til matr. nr. 3d.
Han var barn af gmd. Jørgen Larsen Rase og Anna Hansdatter på matr. nr. 10a af Gedesby. Han blev gift i
18020628 med Kirsten Johansdatter Drejer *1766. Han antog Drejer-navnet. Han døde 18181209. De fik ingen
børn.
8.1.1819 skifte efter pare.Lars Jørgensen Dreier, matr. nr. 3d af Gedesskov mellem enken Kirsten (Jo)Hansdatter
og hans søskende. Når enken her kaldes Hansdatter og ikke Johansdatter, er der tale om en fejlskrivning i skiftet.
Lars Jørgensens enke *1766 vies 18190509 til og giver adkomst 18200224 på matr. nr. 3d til Niels Rasmussen
*1789-90, Væggerløse. De havde en plejesøn Hans Hansen *1833.
Kirsten Johansdatter døde 18380117, og Niels Rasmussen Dreier blev gift 18380624 med Johanne Pedersdatter
*1809.
Skøde 1863091 på 3d fra Niels Rasmussen til Peder Hansen *18350204, der tog tilnavnet Drejer. Han var gift
18630728 med Anniche Pedersen *18351124, og de fik børnene:
Hans Pedersen *18730103
Niels Pedersen *18750712
Peder Pedersen * 18791013
Hanne Dorthea Pedersen * 18640324
Karen Pedersen *18690306
Kirstine Pedersen *18651213
Petra Pedersen * 18761219.
Niels Rasmussen Dreier døde 18660419.
Skifteattest som adkomst for Jørgen Jørgensen 18690312.
Skøde fra Jørgen Jørgensen til Jørgen Jørgensen 19061221.
Skøde fra Jørgen Jørgensen til Hans Peter Boesen 19120628.

Gård med gi. nr. 3 af Skelby:
Som gård i Skelby:
Skøde fra gårdmændene til Peder Svendsen på nr. 3 + 1/18 af Nyegaard, 17880131.
Skøde fra Peder Svendsen til Jens Pedersen 17890219.
Som gård på Gedserodde:
504a Gård nr. 3 i Skelby blev efter udskiftningen tildelt sin jord på Skelby’s part af Gedesskov. Det var før Ge
desskov blev lagt under Gedesby sogn.
Steen Christensen Stiver havde 17901216 solgt sin gård, matr. nr. 20a af Gedesby. Han var møller i Systofte i
1790erne, men der blev tinglæst skøde 18000807 fra gårdmændene i Skelby til Steen Christensen på gd. nr. 3 ef
ter udskiftningen med hk.: 10-0-2-1 1/12 på Gedserodde, hvoraf en del stadig hørte under Skelby.
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Steen Christensen var først gift med en enke efter 2 mænd, Malene Jørgensdatter * 1734, der døde og blev begra
vet 17870601.30.5 1787 skifte efter Mailene Jørgensdatter * 1734 mellem enkemanden Steen Christensen og den
afdødes søn Jørgen Jacobsen* 1760, møller her i byen (Gedesby), Peder Jacobsen *1772, Ellen Jacobsdatter gift
med smed Hans Olsen i Virket og Maren Rasmusdatter *1775.
Han bliver straks trolovet 17870721 til pige Anna Pedersdatter *17620117 af Gedesby og viet 17871005. Det er
sikkert hende, der blev døbt 17620117 d. som datter af Peder Pedersen Møller *1705.
I folketællingen for Skelby 1801 er hans familie anført som nr. 19:
i 2. ægteskab selvejer
Steen Christensen
48 år
il.
Ane Pedersdatter
38 "
Peder Steensen
13 "
*1788
11 "
*1790
Hans ”
*1792
Friderich ”
9 "
*1794
Christen "
7 "
Maren "
5 "
*17960418
enkemand efter 2. ægteskab; det er Steens fader.
Christen Pedersen 83 "
Desuden 2 tjenestefolk.

Det var på den tid almindeligt at låne af købmand Henrik Gregers Schierning i Nykøbing, hvad Steen Christen
sen antagelig også har gjort.
Skøde fra Steen Christensen til Rasmus Hansen Børsen på parcel nr. 1 af parcel nr. 2 af gd. nr. 3. Dat. 18030406,
læst 18190219. Parcellen blev senere til matr. nr. 8a.
Skøde fra Steen Christensen til Niels Jensen Haar på parcel nr. 2 af parcel nr. 2 af gd. nr. 3. Dat. 18030602, læst
18340925. Parcellen blev senere til matr. nr. 9a.
18040519 gav Rentekammeret tilladelse til at afhænde disse to arealer på tilsammen et hartkorn af: 1-1-0-11/20.
Tile rest af hovedlodden var så et hartkorn på 8-7-2-8/15. Denne overtager Schierning i løbet af de nærmeste år
og sætter den til tvangsauktion. Derfor har han ingen tinglyst adkomst til gården. Auktionen afholdes 21. juli
1806 ved Auktionsretten, men først 11. dec. 1806 indløber Rentekammerets tilladelse til Schierning til udstykke
gård nr. 3 af hk.: 8-7-2-8/15, som er udflyttet fra Skelby til Gedesskov i følgende parceller:
nr. 1
2-1-0-1
af hk.:
2
1-5-3-2 13/15
1-4-2-1 1/2
3
1-3-2-1 1/2
4
2-0-3-1 1/2
5
Tinglæsningen skete først 18090309.
Steen Christensen fik skøde på Systofte mølle dat. 17901208 og tinglæst 17901223, men han solgte den igen, dat.
17910912 og tinglæst 17920112.
Det vides ikke, hvor han herefter befinder sig indtil han dukker op på Gedesskov. Efter nedturen her, bliver der
den 24. juni 1806 underskrevet et skøde, som tinglæses 18. juni 1807:
Jeg underskrevne Niels Johan Rasmussen, møllersvend i Marrebæk, Væggerløse sogn, Falster sdr. herred, til
står herved og for alle vitterliggør at have med min curator Lars Christophersens, møller i bemeldte Marrebæk,
vidende og samtykke, solgt og ajhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine
arvinger til velagte Steen Christensen, forhen gårdbeboer på Gedesskov i Gedesby sogn på Falster, en mig til
hørende ejendoms vejrmølle, stående på Væggerløse nørre mark, Stouby mølle kaldet, hvis mølleskyld er ansat
at være 1 td. 2 skp. osv.
28. nov. 1812 skrev Steen Christensen købekontrakt med en artillerist Lars Hansen. Den blev tinglæst 18121224,
men på kontrakten er tilføjet: Denne kontrakt er igen hævet og gået tilbage til sælgeren efter påtegning af 29.
marts 1813.
Møller i Stouby Steen Christensen blev viet 18130115 til Karen Hansdatter afStouby.
Endelig på tingdagen d. 22. febr. 1815 tinglæses et skøde på Stouby mølle fra Steen Christensen til forpagter
Mathias Dahlstrøm, Nykøbing for 4000 rbd. Skødet var dateret Nr. Ørsløv d.6. febr. 1815.
Mathias Dahlstrøm solgte straks møllen videre til fhv. gmd. Daniel Nielsen i Gunsløv for 5000 rbd.
Væggerløse kirkebogs afgangsliste for 1814 viser, at Steen Christensen, møller, 60 år gi. flytter til Nr. Ørsløv
med sin unge kone Karen Hansdatter, 25 år gi. Her føder hun Hans Steensen *18150216. Faderen betegnes som
parcellist. Af et pantebrev tinglæst 18151130 fremgår, at Steen Christensen nu ejer parcellerne nr. 3 og 4 af
Stånggaarden i Nr. Ørslev.
Steen Christensen dør d. 4. juli 1824 som fattiglem i Nr. Ørsløv.
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504a Skøde fra auktionsretten for Steen Christensen til Ole Hansen, der var højestbydende ved auktionen
18060721 på hovedparcel nr. 1 af hartkorn: 2 td. 1 skp. 0 fdk. 1 album og 27 td. land, 14 fag bygninger og di
verse redskaber m.m., der bliver til matr. nr. 4a. Tinglæst 18091026.
Skøde 18100628 fra Ole Hansen til Hans Rasmussen Lindse *1765, som var gift med Anna Larsdatter *1769.
Skøde 18321213 fra Hans Rasmussen Lindse til sønnen Lars Hansen Lindse *1805-06, hvor parret fik aftægt.
(Lars Hansen skødede 2 umatrikulerede grundstykker med hus og smedie fra parcel nr. 1 til Rasmus Olsen; da
teret 18380901, læst 18470819.
Rasmus Olsen skødede til smed Hans Thomsen 18470819.
Hans Thomsen skødede til smed Jens Peter Hansen 18950628, og det må være den gamle smedie på Smedevej i
Gedser).
Lars Hansen Lindse var gift 18330118 med Ane Kirstine Carstensdatter *18090319. Datter af Carsten Carsten
sen *1784.
Lars Hansen Lindse skødede 18570205 4a til svigersønnen Hans Pedersen Steensen*18161116. Han var blevet
gift 18560627 med Margrethe Larsdatter Lindse. Han var da skomager hos sin broder på Gedesskov. Deres fader
var Peder Steensen *1788, og han vendte således tilbage til noget af bedstefar Steen Christensens gamle gård.
Hans Pedersen Stensen skødede 4h til H.C.A.Nielsen 18870624, og derefter fulgte flere frasalg, men 18990818
far H.P.Steensens enke Margrethe Larsdatter Lindse * 18330910 adkomst på resten af ejendommen.

505a+b Gregers Scheming har ikke tinglæst adkomst. Se matr. nr. 4a.
Tingdagen d. 24. 12. 1812: Underskrevne Henrich Gregers Schierning, boende på Christianshavn, tilstår og her
ved vitterliggør, at have solgt og overdraget ligesom jeg herved sælger, skøder og overdrager fra mig og mine
arvinger til Hans Rasmussen Lindse * 1765, tvende mig tilhørende parceller af gården nr. 3 på Gedesskov udflyt
tet fra Skelby, nemlig parcellen nr. 2 af hk.: 1-5-3-2 13/15 med tilhørende jorder og græsning, og parcellen nr. 3
af hk.: 1-4-2-1 1/2 med dens tilligende jorder og græsning tilligemed de til enhver af fornævnte parceller især
tillagte fag hus af bemeldte gårds bygninger, hvilken gårds jorder ved det kgl. Rentekammers resolution af dato
6. dec. 1806 er bevilget udstykket osv. Dateret 2. maj. 1811. Disse 2 parceller bliver til hhv. matr. nr. 5a og 5b.
505a Samme tingdag 18121224 skøder Hans Rasmussen Lindse til *17791114 på parcel nr. 2 af gård nr. 3 bestå
ende ialt af nogle og 20 td. land med hk.: 1-5-3-2 13/15. Skødet er dateret 5. aug. 1812.
Hans Jensen Østen var gift 18021013 med Margrethe Kirstine Carstensdatter *1778, og de fik børnene:
Jens Hansen * 18030731
Margrethe Hansdatter *18071226
Carsten Hansen * 1814
Rasmus Hansen *18170503.
Hans Jensen Osten dør 18341207.
Hans Jensens arvinger: Rasmus, Jens og Carsten Hansen samt Lars Rasmussen Børsen, der er gift med Margre
the Hansdatter Østen, far adkomst 18370209.
Medarvingerne giver skøde til Rasmus Hansen 18370420. Han er gift 18371108 med Margrethe Jensdatter Adri
an *18080904, der var datter af Jens Hansen Adrian og Karen Hansdatter. De fik sønnerne
Hans Rasmussen *18420409 og Jens Rasmussen *18490122.
Rasmus Hansen Østen begik tirsdag d. 29. maj 1849 grov voldtægt mod en 12-års pige på stranden ved Gedes
skov.
Falsters Birk: Fortegnelse over anmeldte lovovertrædere 1828 - 60:
Rasmus Hansen Østen, pare, på Gedesskov, 32 år gi. blev (ved Falster Birketing) d. 16. aug. 1849 dømt til
8 års fæstningsarbejde for voldtægt af et 12-13 års pigebarn.
Sagen appelleredes til Overretten og blev stadfæstet d. 23. okt. 1849. Derefter appelleredes til Højesteret,
som d. 26. nov. 1849 dømte ham til at have sit liv forbrudt. En af dommerne, Schønning mener dog, at
Rasmus Hansen Østen ikke kan dømmes for fuldbyrdet voldtægt, dels fordi han ikke har tilstået dette
præcist, og dels fordi pigen ikke forstod dommerens spørgsmål om, hvorvidt effusio feminis havde fundet
sted. Han dømmes derfor for attenteret voldtægt, stadig med dødstraf, men med den indstilling at der skal
søges formildelse til livsvarigt tuthusarbejde, med mulighed for at søge om løsladelse efter 8 år, hvis han
har artet sig vel.
Justitsmin. 1. dep.’s forestillinger 1849 nr. 186:
Indstillingen til kongen ledsages af flg. punkter, der findes formildende:
1. at den forøvede forbrydelse efter sin natur ikke ubetinget kræver anvendelse af livsstraf (døds
straf), samt at L - 6 - 13 - 16 giver håb om benådning, endog for den som har gjort sig skyldig i
confirment voldtægt.

358

GEDESBY

2. at tiltalte må antages at have udført gerningen i en ved nydelse af brændevin meget ophidset tilstand,
samt
3. at der ikke kan antages, at være tilføjet den fornærmede pige nogen skade, der vil have vedvarende føl
ger for hendes fremtid og helbred.
Beskrivelsen af hendes tilstand i domsakterne er ellers ganske uhyggelig, men hun blev voksen og gift og
fik 4 børn.
"Indstillingen bifaldes og forsynes med vor allerhøjeste underskrift. Christiansborg Slot d. 17. Dec. 1849.
Frederik R."
Rasmus Hansen Østen blev indsat i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i København d. 2. Jan. 1850. I den så
kaldte Slavebog for 1857 eller ‘Fortegnelse over de i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset i København d. 30. nov.
1857 værende fanger’, finder man i gruppen ærlige fanger nr. 30 Rasmus Hansen Østen, og hans opførsel mel
des: upåklagelig.
Ærlig eller uærlig straf er et middelalderligt begreb, hvor man i sidste tilfælde mistede sin ære, og f. x. ikke
kunne begraves i indviet jord.
I juli 1857 sendte hans kone Grethe Jensdatter en benådningsansøgning, støttet af sogneforstanderskabet til Kon
gen. Den noteres i første omgang som henlagt, men da året rinder ud kan man i Justitsministeriets 1. Departe
ments Forestillinger 1858 læse sag nr. 9:
Allerunderdanigst forestilling angående tugthusfange Marcus Hansen Østens løsladelse af straffeanstal
ten.
Indstillingen bifaldes. Christiansborg Slot d. 12 Jan. 1849. Frederik R."
Det blev inden løsladelsen gjort ham klart, at det var en betinget løsladelse. Han kunne komme ind igen på livs
tid.
Det ser ud til, at de gotiske bogstaver kunne volde besvær allerede dengang; i hvert fald er Rasmus blevet til
Marcus i sagens sidste akter.
Rasmus Hansen dør 18631229.
Rasmus Hansens enke, Margrethe Jensdatter Adrian far adkomst 18680417.
Hun skøder til sønnen Hans Rasmussen Østen 18680417, som 18660202 var gift med Birthe Poulsen *1841. De
fik ingen børn.
Hans Rasmussen skøder 5c til Lars Hansen Lander, se 5c.
Hans Rasmussens enke, Birthe Paulsen far adkomst 18760421.
Hun vies til Hans Jensen, som derved får adkomst til 5a 18760421. Han far tilnavnet Østen.
Hans Jensen Østen skøder på 5d til Maribo Amtskommune; se 5d.
Skøde fra Hans Jensen Østen til Christen Christensen Møller 19090514.
Skøde fra Christen Christensen Møller til Allert Jensen 19370903.
505b Tingdagen d. 11. febr. 1813 sælger jeg, Hans Rasmussen Lindse til velagte mand Peder Friested ved 1ste
Musqveteer Compagnie, 3die Battailon, Slesvigske Regiment i Fredericksort, den mig tilhørende parcel nr. 3 af
gård nr. 3 på Gedesskov af hk.: 1-4-2-1 1/2, for den summa forhen gældende mønt 1200 rigsdaler eller 200 rigs
bankdaler. Dateret 4. febr. 1813.
Tingdagen d. 21. dec. 1815: P. Friested forhen ved Slesvigske Infanteri Reg., 3die Batt. 1ste Compagnie, men
derfra udtjent og opholdende mig i Horbeløv Bye og Sogn her på Falster skøder til Hans Jensen Rase, Gedesby.
Dateret 29. marts 1815.
Hans Jensen Rase blev gift 18160630 med enken efter Hans Larsen, Anne Zacariasdatter *1774. Hun døde
18241126.
14.7 1825 skifte efter Anne Zacariasdatter. Enkemanden er pare. Hans Jensen Rase, som har ffasolgt parcellerne
4 og 5 af gd. nr. 2 af Gb. og parcel nr. 3 af gd. nr. 3 af Gedesskov.
Hans Jensen Rase giftede sig derefter 18270729 med Maren Pedersdatter *1806-07, der var datter af tjenestekarl
Peder Larsen og Maren Rasmusdatter, Gedserodde. De fik børnene:
Jens Hansen *18310130 og
Peder Hansen *18350204.
Hans Jensen Rase døde 18371201.
8.12.1837 registrering efter pare. Hans Jensen, Gedesskov. Enke Maren Pedersdatter. Børn: Jens Hansen 6, Pe
der Hansen 3. Værge gmd. Niels Rase, Gedesby, der er deres farbroder.
Adkomst 18380913 for Hans Jensens enke, Maren Pedersdatter *1807.
Hun blev viet 18380615 til Jørgen Carstensen *1812, søn af Carsten Carstensen 1784, som derved far adkomst
18380913.
De fik en søn Carsten Jørgensen * 18460615.
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Ved kongebrev 18570429 blev parret skilt, og 18580217 blev Jørgen Carstensen viet til Maren Rasmusdatter
*1818-19. Hendes fader var Rasmus L. Dirk, Gedesby. Hun havde en uægteskabelig søn Mikkel Hansen
*18470918 med ungkarl Hans Mikkelsen, Staureby. Parret fik datteren Karen Margrethe Jørgensen *18600203.
Skøde fra Jørgen Carstensen til Lars Jensen 18830112.
Mageskifteskøde fra Lars Jensen til Hans Ludvig Hansen 18960417.
Skøde til Martinus Hansen på 5g; se 5g.
Skøde til Hans Jensen (Østen?) på 5f; se 5f.
Skøde til gdr. H.B.Lindemann på 5b, 18980107.
Mageskifteskøde fra Lindemann til Anders Peter Jensen på 5b, 18980520.
Skøde til Carsten Jørgensen på 5h; se 5h.
Skøde fra Anders P. Jensen til fisker Christian Pedersen på 5b, 19001012.

505c Hans Rasmussen skøder 5c til Lars Hansen Lander 18750604.
Lars Hansen Lander skøder til Hans Hansen Lander 18980304.

505d Hans Jensen skøder 5d til Maribo Amtskommune 18880824.
505f Skøde fra Hans Ludvig Hansen til Hans Jensen (Østen?) på 5f.
505g Skøde fra Hans Ludvig Hansen til Martinus Hansen på 5g.
505h Skøde fra Anders Peter Jensen til Carsten Jørgensen på 5h.
506a Tingdagen d. 23. febr. 1809 gøres vitteligt, at da Niels Jensen Haar på Gedesskov er efter auktionen d. 21.
juli 1806, og i overensstemmelse med de ved samme fremlagte conditioner, bleven højestbydende på parcellen
nr. 4 af gård nr. 3 af Skelby med dertil lagte 4 fag hus, kbmd. Schierning, Nyk. tilhørende, alt for købesummen
500 rigsdaler. Parcellen er på 18 td. og 1358 kv.alen land og hk.: 1 -3-2-2 2/3.
Niels Jensen Haar *1770. Han var gift 18030724 med Margrethe Kirstine Jensdatter *17791024, der var datter af
gdm. Jens Willumsen og Margrethe Sophia Carstensdatter. De havde datteren, Cathrine Nielsdatter *1806, hvis
datter, Grethe Hansdatter *18260328, blev plejedatter hos Niels Jensen Haar. Faderen Hans Hansen Jochumsen
boede i Staureby i 1836. Niels Jensen Haar døde 18360521.
30.5.1836 registrering efter pare. Niels Jensen Haar Gedesskov. Enke Margrethe Jensdatter. Arving er en datter
datter af Niels Jensen, Margrethe Hansdatter 10, der har sin fader Hans Hansen Staureby som værge.
Adkomst til Niels Jensens enke, Margrethe Jensdatter 18370119.
Skøde 18370119 fra Margrethe Jensdatter til Lars Mikkelsen *1799-1800. Han var gift 18291113 med Margre
the Hansdatter *1807-09. De havde døtrene:
Ane Larsdatter * 18290130
Karen Larsdatter * 18340718.
Lars Mikkelsen døde 18730108.
Adkomst for Lars Mikkelsens enke Margrethe Hansdatter.
Margrethe Hansdatter døde 18890317.
Adkomst 18950125 til LM. og MH.'s arvinger: Hans Nielsen Skinder og Karen Larsdatter *18340718.
Fuldmagt 18950118 fra Karen Larsdatter til Hans Nielsen Skinder .
Skøde fra Hans Nielsen Skinder til Martinus Hansen 18950118.
507a Tingdagen torsd. d. 19. jan. 1809 gøres vitterligt, at såsom Jacob Jørgensen, en søn af Jørgen Møller i Ge
desby er ved auktionen, som kbmd. H. G. Schierning, Nyk. har lader afholde på hans gård nr. 3 af Skelby den 21.
juli 1806, er bleven højestbydende på parcellen nr. 5 med hk.:2-0-3-1 1/2 og er 27 td. og 8606 kv.alen land for
summa 700 rigsdaler.
Adkomst til Jacob J.’s enke Malene Hansdatter, dat. 18360905, læst 18390627.
Skøde fra Malene Hansdatter til sønnen Hans Jacobsen 18480511.
Skøde fra Hans Jacobsen til Niels Olsen Skinder 18640624.
Herefter skøder på 7b, 7c og 7d.
Skøde 19001026 fra Niels Olsen til Hans Laurits Mathiassen *18670129 på 7a.
Herefter et dusin nye skøder op til 7v.
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508a Skøde fra Steen Christensen til Rasmus Hansen Børsen, Gedesskov, på parcel nr. 1 af parcel nr. 2 = matr.
nr. 8a; dat 18030406, læst 18190219. Rasmus Hansen Børsen *1767 var gift med Marie Larsdatter *1762-72.
De fik børnene:
Kirsten Rasmusdatter *17960913
Jens Rasmussen *17980602
An-else Rasmusdatter *18000910
Karen Rasmusdatter *18020406.
Rasmus Hansen Børsen døde 18430326.
Skøde fra Rasmus Hansen Børsen til sønnen Jens Rasmussen Børsen *17980602 med bygning 18291203. Han
var gift 18270608 med Johanne Pittersdatter Smed *18020328 d. Hun er datter af Pitter Pedersen Smed *1761.
De fik sønnen Pitter Jensen * 18280902.
Jens Rasmussen Børsen dør 18420420.
Adkomst for JR's enke, Johanne Pittersdatter 18430202.
Hun vies 18421202 til Jens Mikkelsen *18150218 og denne far adkomst 18430202. De far ikke nogen børn.
Jens Mikkelsen, der far tilnavnet Børsen, er søn af Michel Bertelsen, tærsker på Frisenfeldt og Hanne Michelsdatter.
Jens Mikkelsen dør 18790205 og Johanne Pittersdatter far igen adkomst 18800709.
Skøde 18800709 fra Johanne Pittersdatter til Hans Larsen, der far tilnavnet Børsen.
matr. nr. 8b og 8c stykkes fra; se disse.
Johanne Pittersdatter dør 18801003.
Mageskifteskøde 18941109 fra Hans Larsen Børsen til Christian Mortensen på 28ab.
Skøde fra Chr. Mortensen til gdr. Jørgen Nielsen 18950215.
508b Skøde fra Hans Larsen Børsen til høker Jørgen Mortensen 18870722.
Skøde fra Jørgen Mortensen til slagter Jens Jacobsen 18870722.
Skøde fra Jens Jacobsen og hustrus arvinger til Ane Marie Mortensen, gift med slagter Jørgen Mortensen 1904.

508c Skøde fra Hans Larsen Børsen til skibstømrer Hans Chr. Hansen 18880825.
Skøde fra denne til gasmester Hans Chr. Danielsen 18911211.
Udlægsskøde fra fogeden til fyrbøder Peter Hemmingsen 18960821.
Tilladelse til uskiftet bo for hans enke, Ane Christine f. Olsen 19140612.
509a se også 6a. Skøde fra Steen Christensen til Niels Jensen Haar på parcel nr. 2 af parcel nr. 2 af gård nr. 3;
dat. 18030602, læst 18340925.
Adkomst til Niels Jensens enke, Margrethe Kirstine Jensdatter 18370119.
Skøde fra Margrethe Jensdatter til Lars Mikkelsen 18370119.
Lars Mikkelsen døde 18730108.
Adkomst til Lars Mikkelsens enke, Margrethe Hansdatter, som døde 18890317.
Adkomst til LM. og MH.'s arvinger: Hans Nielsen Skinder og Karen Larsdatter 18950125.
Fuldmagt fra Karen Larsdatter til Hans Nielsen Skinder 18950118.
Skøde fra Hans Nielsen Skinder til Martinus Hansen på 9a, 18950118.
Skøde fra Hans Nielsen Skinder til sønnen Hans Hansen Skinder på 9b; se 9b.
Fuldmagt til sagf. Fr. Graae til at sælge matrikelnumrene fra 9d til 9r, 19031016.
509b Skøde fra Hans Nielsen Skinder til Hans Hansen Skinder på 9b.

509d - 509r

Ved Skelby bys udskiftning er nedlagt gården m. gl. nr. 1 og dens jorder samt andelen i gd. nr. 18 i medhold af
Rtk. skr. af 4/10 1795, udlagt til 17 huslodder, hver med hk.: 0-3-3-2 3/17, og til degnejord med hk.: 0-5-1-1 5/6.
Fire af disse huslodder blev udlagt på Gedesskov og er de følgende:
510a Skøde fra gårdmændene til Ole Hansen på jordlod nr 17 afgd. nr. 1 af Skelby. Læst 18000717.
Skøde fra Ole Hansen til Steen Christensen 18011217.
Steen Christensen, selvejer af det udflyttede hus à 4 fag under nr. 15 sælger til Peder Hansen Stikke, Gedesby
med den samme tilhørende og af mig betalte hus jordlod under nr. 17, tinglæst 18020701. Peder Hansen Stikke
var gift 18030530 med Elisabeth Jensdatter *1773, som var datter af mølleren Jens Jørgensen og Bodil Poulsdatter, og de havde børnene:
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Marie Pedersdatter *18060629 og Jens Pedersen *18150403.
Skøde fra Peder Hansen Stikke *1768 til svigersønnen Rasmus Hansen mod undertægt. Læst 18320112.
Væver Rasmus Hansen Stikke *1800 var gift med Marie Pedersdatter *18060629. Hun var datter af Peder Han
sen Stikke. De havde børnene:
Hans Rasmussen *18320420,
Karen Rasmusdatter * 18361217,
Lisbeth Rasmusdatter *18390622,
Johanne Rasmusdatter *18460113,
Jens Peder Rasmussen * 18481111.
Rasmus Hansen Stikke døde 18781201, men der forelå Skøde, læst 18690319 fra Rasmus Hansen Stikke til svi
gersønnen Hans Carstensen Tydsk *18390110. Han blev gift 18681109 med Karen Rasmusdatter *18361217. De
havde børnene:
Hans Peter Hansen *18830903,
Rasmus Hansen *18760815,
Carsten Henrik Hansen *18790818.
Adkomst for Hans Carstensens enke, Karen Rasmusdatter 18971001.

511a Skøde fra gårdmændene til Peder Olsen på jordlod nr 16 af gd. nr. 1 af Skelby at udflytte. Læst 18001002.
Skøde 18191016 fra Peder Olsen til Mikkel Bertelsen *1781. Mikkel Bertelsen var gift 18270121 med Johanne
Mikkelsdatter * 1781. De havde børnene:
Jens Michelsen * 18150218,
Margrethe Michelsdatter * 18170425.
Mikkel Bertelsen døde 18261007.
Skiftebrev som adkomst for enken 18280911.
Vielsesattest som adkomst for ungkarl Ole Larsen *1792, der 18270121 giftede sig med enken Johanne Mikkels
datter. 18280911. Hun døde 18330523, hvorefter Ole Larsen giftede sig 18331025 med Maren Hendriksen
*18080131. Da Hendrik Mortensen Tydsk optræder som forlover, må han antages at være hendes fader, selv om
der i kirkebogen er skrevet Karen. De fik datteren Johanne Olsdatter *18341113.
Maren Hendriksdatter døde 18480826 og Ole Larsen døde som enkemand 18530225.
Skøde til Johanne Olsdatter 18530630.
Johanne Olsdatter *18341113 vies 18530427 til Peter Nicolai Toxværd *1814, som far adkomst 18530630.
De far børnene:
Maren Johanne Toxværd *18540302,
Henriette Kirstine Toxværd *18560418,
Karen Lovise Toxværd * 18580517,
Nicoline Petrea Toxværd * 18600819,
Ane Margrethe Oluffa Toxværd * 18620921,
Henrik Christian Ludvig Toxværd *18641231,
Lene Cecilie Toxværd * 1867052,
Rasmine Antonette Agathe Toxværd *18700114.
Skøde fra Peter Nicolai Toxværd til Niels Rasmussen 18711103.
512a Skøde fra gårdmændene til Hans Olsen på jordlod nr 15 af gd. nr. 1 af Skelby at udflytte. Læst 18000717.
Skøde fra Hans Olsen til Lars Jørgensen Rase, dateret 18020223, læst 18200224. Han var søn af Jørgen Larsen
Rase *1746. Han blev gift 18020628 med Kirsten Johansdatter Drejer *1766 og fik tilnavnet Drejer.
Lars Jørgensen Drejer døde 18181209, og 8.1.1819 afholdtes der skifte efter parc.Lars Jørgensen Dreier, Gedes
skov mellem enken Kirsten (Jo)Hansdatter og en broder i Bruserup gmd. Jeppe Jørgensen. En søster Maren
Jørgensdatter gift med gmd. Niels Dreier, Fiskebæk.
En afdød søster Ane Jørgensdatter, der havde været gift med Peder Rase, Gedesskov efterlod to sønner: gmd.
Jørgen Pedersen Rase, Gedesskov og Hans Pedersen Rase, Gedesby, samt to døtre Dorathea og Ane.
Der findes mere endnu i skiftet, men det er ret indviklet.
Skifteattest som adkomst for Lars Jørgensens enke, Kirsten Johansdatter Drejer *1766, som vies 18190509 til
Niels Rasmussen *1789-90 fra Væggerløse som får adkomst 18200224. Han får tilnavnet Drejer.
Kirsten Johansdatter Drejer dør 183801 17, og Niels Rasmussen gifter sig 18380624 med sin tjenestepige Jo
hanne Pedersdatter *1809. De har en plejesøn Hans Hansen *1833.
Skøde 18630911 fra Niels Rasmussen til Peder Hansen *18350204. Han har også matr. nr. 3d af Gedesskov. Får
tilnavnet Drejer. Han blev gift 18630728 med Anniche Pedersen *18351124. De fik børnene:
Hanne Dorthea Pedersen *18640324,
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Kirstine Pedersen * 18651213,
Karen Pedersen *18690306,
Hans Pedersen * 18730103,
Niels Pedersen *18750712,
Petra Pedersen * 18761219,

o
Peder Pedersen * 18791013, der formodentlig er den Peder Drejer, som senere boede i Nyby matr. nr. 17.
Niels Rasmussen Drejer døde 18660419, og Johanne Pedersdatter døde 18810423.

513a Skøde fra gårdmændene til Jørgen Didriksen på jordlod nr. 14 afgd. nr. 1 af Skelby. Læst 18001002.
Skøde fra gårdmændene til Jørgen Didriksen på nr. 6 at udflytte på lodden. Læst 18021126.
Jørgen Didriksen var gift med Anna Nielsdatter *1761. De havde døtrene:
Margrethe Jørgensdatter *17970626 og
Maren Jørgensdatter * 17980815.
Skøde fra Jørgen Didriksen til Jens Jacobsen, idet Jørgen Didriksen forbeholder sig 4 fag af huset og lidt have,
dateret 18011211 og læst 18030414.
Skøde fra Jens Jacobsen til Mads Nielsen Krøl *17750417, dateret 18030130, tinglæst 18190909.
Skøde fra Jørgen Didriksen til Mads Nielsen Krøl *17750417 på de forbeholdne 4 fag med have. Dateret
18100130, læst 18261214.
Mads Nielsen var først gift 18021112 med Katrine Poulsdatter *1781 og de fik børnene:
Niels Madsen *1804 og
Poul Madsen *1810-11,
som ikke er fundet i kirkebogen, men måske skal søges i Skelby, da begge forældre havde tjent på Gedsergaard
og Frisenfeldt. Katrine Poulsdatter døde 18190209.
Mads Nielsen Krøl giftede sig derefter 18190314 med Karen Nielsdatter *1794, og de fik tilsyneladende ingen
børn
Skøde fra Mads Nielsen til sønnen Poul Madsen *1810-11 mod undertægt 18311222. Poul Madsen giftede sig
18300618 med Karen Olsdatter *179609nn, der var enke efter Jens Mortensen. De fik datteren Katrine Poulsdat
ter *18291107, men blev separeret. Poul Madsen giftede sig derefter 18360701 med Maren Bertelsdatter *1809
og de fik børnene:
Ane Poulsdatter * 18350731,
Karen Poulsdatter *18370822,
Maren Poulsdatter * 18410205,
Mads Poulsen *18460224.
Karen Poulsdatter *18370822 blev gift 18590218 i Skelby kirke med skræder i Staureby Chr. Hansen
*18341020, og de fik en søn Poul Christiansen i 1859. Karen døde 18620311, hvorefter Chr. Hansen giftede sig
med søsteren Ane Poulsdatter * 18350731 i Gedesby kirke 18630721.
Poul Madsen Krøl døde 18490110.
Skifteattest som adkomst for Poul Madsens enke Maren Bertelsdatter *1809-11. Hun gifter sig 18491031 med
Hans Hansen Adrian * 1816 fra Bruserup, som derved far adkomst, og tager tilnavnet Krøl. De far børnene:
Maren Poulsen Krøl *18410205 og
Mads Poulsen Krøl * 18460224.
Maren Poulsen Krøl bliver gift 18670322 med Henrik Otto Benn *1837, der var schäffer (farevogter) på Frisen
feldt, og de far børnene:
Vulf Christoffer Georg Benn * 18671024,
Carl August Benn *18690421,
Poul Alfred Edvard Benn *18710403,
Ernst Emanuel Benn * 18721111,
Hans Peter Benn * 18750217,
Ludvig Herman Benn *18811020,
Lovise Vilhelmine Benn *18800707
Skøde fra Hans Hansen Adrian/Krøl til svigersønnen Henning Otto Benn 18720119.
Otto Benn er på stormflodslisten over mindre trængende.
Maren Bertelsdatter dør 18840517, og Hans Hansen Adrian/Krøl dør 18880708.
Skøde fra Benn til Etatsr. Tesdorpf 18770406.

515ab er en del af Frisenfeldt; se indledningen. Forvalter i 1844 var H. Wunschmann.
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516a er en del af Frisenfeldt; se indledningen.

umatrikuleret:
Efter at have været indblandet i en kriminalsag, måtte Hans Jacob Hansen *18170315, gift med Karen Rasmus
datter *1822-23 udstede skøde til Jørgen Rasmussen Rysse på et hus på Lyngen, samt retten til brug af et jord
stykke af matr. nr. 7 med påtegnede erklæringer af ejeren af matr. nr. 7 og nr. 5a, dat. 15/8 og 25/9 1862, læst
18660223. Herefter boede Hans Jacob Hansen med familie i Fattighuset i Gammelgade i Gedesby.
Skøde fra J.J.Rysse til Jens Jensen på foranstående, 18660223.

Databaserne på de 2 vedlagte disketter:
Har man på computeren Windows 95 eller muligvis også tidligere eller senere udgaver med Works 4 eller Excel
97, vil basen PERSONER kunne bruges til søgning. Husk at lave en kopi til det daglige arbejde. Basen er
sorteret efter ca. 5000 personers efternavne, men kan sortere efter alle felter, f.x. kan man samle alle med samme
tilnavn og sortere dem efter fødselsdato, og derved fa en hjælp til at opstille en slægttavle. Det lettes yderligere,
hvis feltet FADER er udfyldt.
Med felterne GL. NR. og MATR. NR. har man en henvisning til gårdhistorien, der er skrevet i matr. nr. orden.
PARTNERE angiver personenens hustru(er). Årstallet efter hustruens navn angiver hendes fødselsår. Under hen
des navn kan man søge hendes fader og eventuelle tidligere ægtefæller. SKIFTE angiver året hvorunder man kan
søge i skifteprotokollerne.
I basen FAMILIER kan søges på MAND eller KONE's efternavn. Her er ligeledes angivet deres fødselsår så vidt
muligt. Er dette f.x. angivet som 1684 - 89, er der ikke tale om en langvarig fødsel, men yderpunkterne af de mu
lige i forskellige kilder. De ældste fødsler er ofte fundet ved at regne tilbage fra en aldersangivelse ved vielse el
ler begravelse, og er derfor ret usikre. Feltet VIELSE giver sig selv; kun er de ældste datoer ofte datoen for trolo
velsen, hvilket i nogle tilfælde er angivet med et tr.
I denne base vil være en linie for hver ny hustru og omvendt.
I de følgende felter følger så BØRNENE, også med fødselsdato om muligt. Som det ses, er det med disse to
baser muligt at søge både frem og tilbage i slægten i heldige tilfælde, og i den foranstående gård- og hushistorie
fås de mere uddybende oplysninger.
Desværre har fejl næppe kunnet undgås; der kan f.x. være dubletter, når oplysningerne har været sparsomme.

ENSRETNING: Af sorteringsmæssige årsager er visse navne med flere stavemåder gjort ens i filerne
PERSONER og FAMILIER, mens de i bogen er skrevet som kilden angiver. Det gælder følgende, samt de til
svarende efternavne:
berte
birte
brand
buk
Cathrine
catrine
Christopher
diderik
erich
friderik
gert

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

birthe
birthe
brandt
;
buch
katrine
katrine
Christoffer
didrich
erik
fridrich
giert
i

gjert rud
hendrik
henrich
karsten
kathrine
klaus
kock
kok
kristen
kristian
lauridtz

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

giertrud
hendrich
! hendrich
carsten
katrine
claus
koch
koch
christen
Christian
laurits

lauritz
mailene
margrete
mathiasen
mathiesen
mathisen
paul
POMSI
rydse
slægding
sten

>
>
>
>
>
=
>
>
>
>
>

laurits
malene
margrethe
mathiassen
mathiassen
mathisen
poul
poul
rysse
slægting
steen

Navne som Laurits, Laurs og Lars kan være brugt til samme person; det gælder også Peder, Peiter og Pitter, samt
Ole, Olle, og Oluf; Maria og Marie; Hanne og Johanne; Kirsten, Kirstine og Kristine; Ane, Anne og Anna; Ma
lene og Magdalene. I tvivlstilfælde, søg på de forskellige muligheder, f.x. Michelsen, Mikkelsen, Mikelsen.

364

GEDESBY
historisk håndbog.

Ved citater fra mange forskellige kilder er Gedesby’s historie belyst kronologisk fra ældste omtale i

1135 til-slùtfiiftgen, af det 19. årh.

Gedesby er Danmarks sydligste sogn, hvorfra den
vigtige færgeforbindelse til Rostock engang udgik.

Derudover er mange emner belyst i særskilte kapit
ler, som f.x. en sag om trolddomskunst midt i 1600-

tallet, Procesvejens historie, eller Gedesby kros’s
udvikling fra Mathias Røvers dage, til den nuværen

de gård, Frederiksminde.
Endelig er hver enkelt matrikel-nummers historie

beskrevet, så vidt som kilderne har tilladt det. I
mange tilfælde fås herved oplysning om en gårds

eller et hus’s beboere fra ca. 1640 til 1890erne.

Ved hjælp af de vedlagte disketters baser, der inde

holder oplysninger om ca. 5000 personer

nævnte

tidsrum, kan slægtsforskeren søge frem og tilbage i

en slægt og ofte få kædet 5-6 generationer sam
men. Disse baser kræver dog adgang til en computer
med Windows og Works 4 eller Excel 97.

Ud over at have interesse for efterkommerne af disse

personer, og beboerne af de omtalt matrikelnumre,

vil bogens mange kildehenvisninger være til inspi

ration for mange lokalhistorikere og genealogisk in

teresserede.

