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Tilegnelse 

Bogen er tilegnet til mine 5 børnebørn: 

Otto Williams Danmark Jørgensen 

Hans Bjørn Galbo-Jørgensen 

Juliane Galbo-Jørgensen 

Anker Henning Danmark Jørgensen 

Axeline Laura Danmark Jørgensen  



Forord 
Mine slægtsfortællinger 

Da jeg var færdig med min biografi "Mit liv" i februar 2019, så fik jeg idéen til at få samlet og printet nogle af 

de mange artikler, som jeg har skrevet om vores slægt. 

Langt de fleste af artiklerne ligger tilgængelige på min slægtshjemmeside http://www.akj-cbj.dk. Nu er de 

blevet samlet her, og jeg har kun foretaget en lettere redigering og nummerering, men der er ikke rettet i selve 

teksten. Artiklerne er skrevet i perioden fra 2006, da jeg startede med slægtsforskning og frem til nu i 2019. 

Opbygning 

Artiklerne omfatter beretninger om vores børnebørns oldeforældre, samt ældre aner og slægtninge. 

Indholdsfortegnelsen giver en oversigt over, hvilken slægtsgren, som den enkelte fortælling vedrører. På 

anetavlerne for børnebørnene har jeg anført hvordan de enkelte historier hører til i slægtstræerne. 

Det er blevet til så mange sider, at bogen deles i 2 bind. Det første bind omhandler en historie om hver af 

børnebørnene, samt historier om mine forfædre. 

Bind 2 omhandler først historier om Ingers forfædre. Dernæst kommer historier om vores svigerbørn Amalie og 

Stefans forfædre.   

Ud over fortællinger om enkeltpersoner og familiegrene, så følger til sidst en lang række bredere oversigter 

over f.eks. navne, stillinger, alder osv. 

Fortællingerne 

Der er i alt over 130 historier, så der er nok at gå i gang med. 

Fortællingerne handler alle om vores afdøde forfædre, så de starter med vores børnebørns oldeforældre, eller 

sagt med andre ord vores generations forældre. Derudover er der historier om ældre forfædre og om 

interessante sidegrene af slægten. 

Der er mange dramatiske historier, og der er ikke skjult nogle oplysninger, selv om det ind imellem kan dreje 

sig om ret triste eller voldelige begivenheder.  

For at spare plads, så er alle kildehenvisninger samlet i et afsnit til sidst i bind 1. Fortællingerne er ikke i nogen 

speciel orden ud over ovennævnte, og de kan læses enkeltvis. Jeg har bestræbt mig på at det i indledningen på 

hver fortælling dokumenteres, hvordan familieforholdene er til personer fra den nærmeste familie. 

Læsere 

Jeg forestiller mig, at mine læsere er min nære familie herunder på sigt børnebørnene og oldebørnene! Der kan 

også være nogen fra vennekredsen, som vil finde historierne interessante, og de er velkomne til af få en pdf-

udgave af bøgerne. 

 

God Læselyst 

Arne Bjørn Jørgensen  



 Forkortelser og forklaringer 
ABJ     Arne Bjørn Jørgensen. Med mine initialer kan der være indlagt forskningsmæssige notater i mellem 

slægtsoplysningerne 

AK    Anne Katrine Jørgensen 

Ane     En forfader i direkte linje tilbage i tiden 

Anenummer system. 

Systemet er bygget op sådan at alle aner får tildelt et fortløbende anenummer. Numrene er tildelt således, at 

probanden (i dette tilfælde Børge) er nummer 1, Børges far har det dobbelte (nr.2), og Børges mor har det 

dobbelte + 1, dvs. 3. Det er et gennemgående princip, at alle mænd har lige numre og kvinder ulige. 

En fars anenummer er altid det dobbelte af barnets, dvs. anenummer 7 er således datter af ane nr. 14 og 15. 

AO     Arkivalier Online - Statens gratis base, hvor man kan se indscannede kirkebøger, folketællinger og 

meget andet. 

CBJ    Claus Bjørn Jørgensen 

Den Store Danske    Gyldendals suveræne leksikon, der p.t. er tilgængelig på Internettet 

DIS-Forum     Foreningen Data I Slægtsforsknings debatforum, hvor man kan få hjælp og diskutere emner 

med andre slægtsforskere 

DK-Gravsten     Internetside, hvor frivillige har indscannet gravsten fra hele Danmark 

FT          Folketælling. Den første folketællling for hele Danmark blev foretaget i 1787, de næste i 1801 og 

1834. Derefter var der regelmæssige folketællinger hvert 5 år i de næste 100 år. Geni     International 

slægtsside med mange oplysninger ibid       Samme sted som foregående 

Kirkebog     Den vigtigste kilde til slægtsforskning i Danmark. I det 1700 århundrede blev det lovpligtigt for 

alle sogne at registrere dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. Kirkebøgerne er nu i vidt  omfang blevet 

indscannet og er tilgængelige på Internettet, hvis man eller kan læse præsternes kragetæer. 

MyHeritage      Israelsk slægtsfirma, som er førende med at udbyde slægtssider og slægtsoplysninger. Der skal 

betales for at få adgang til deres oplysninger. 

NN     No Name. En forkortelse for, at navnet er ubekendt 

ODS      Gammel ordbog, som nu er digitaliseret. Her kan alle de gamle ord og begrebet slås op. 

Politiets Registerblade     Registrering af alle københavnske borgeres bopæl i perioden omkring 1860 - 1920. 

Proband     Slægtshistorisk begreb, som betyder den person som et stamtræ tager udgangspunkt i. 

Wibergs Præstehistorie    Digitaliseret opslagsværk, hvor man kan se hvor og hvem der har været præst eller 

biskop   

Wikipedia     Internetbaseret leksikon, som er af høj kvalitet og er gratis 

 



Indholdsfortegnelse for bind 1 til Mine slægtshistorier

Nr. Person / emne Beskrivelse

In-

ger

Ar-

ne

Char-

lotte

Tor-

ben Lis Erik

100 Forside, tilegnelse og forord

100b Indholdsfortegnelse

101 Otto Williams Danmark Jørgensen Fødsel & dåb x x x x

102 Hans Galbo-Jørgensen Fødsel & dåb x x x x

103 Juliane Galbo-Jørgensen Fødsel & dåb x x x x

104 Anker Henning Danmark Jørgensen Fødsel & dåb x x x x

105 Axeline Laura Danmark Jørgensen Fødsel & dåb x x x x

105A Otto Williams Danmark Jørgensen Anetavle med henvisninger x x

105B Anker Henning Danmark JørgensenAnetavle med Anetavle med henvisninger x x x x

105B Hans Galbo-Jørgensen Anetavle med henvisninger x x x x

106 Otto Jørgensen Om min fars liv 1916-2008 x

107 Otto Jørgensen Fars festlige 90-års fødselsdag x

108 Otto Jørgensen Fars breve fra lærlingetiden x

109 Else Marie Jørgensen Mors barndoms- og ungdomstid x

110 Else Marie Jørgensen Om mors liv 1924-2008 x

111 Else Marie Jørgensen Mors ungdomsdagbog fra 1941 x

114 Niels Peter Jørgensen Farfars liv 1883-1974 x

115 Else Larsen Portræt i Holbæk Amts Venstreblad x

116 Else Larsen Elses store 100 års fødselsdag x

117 Else Larsen Elses begravelse med gruppebillede x

118 Hans Marius Jørgensen Hans 100 års fødselsdag x

119 Hans Marius Jørgensen Hans liv og levned x

120 Malene Jensdatter Hendes liv med flere uægte børn x

121 Anna & Niels Peter Jørgensen Ungdomsbreve fra forlovelsestiden x

122 Anna & Niels Peter Jørgensen Flere ungdomsbreve x

123 Markus Nikolaisen 2 x tipoldefars sørgelige skæbne x

124 Jørgen Mogensen 2 x tipoldefars historie x

125 Ane & Jesper Jørgensen Oldeforældres historie fra Fyn x

126 Mogens Jørgensen Tipoldefars tyverisag og fængsling x

126A Mogens Jørgensen Politiforhør af ham og konen x

127 Mogens Christiansen 3 x tipoldefars fæstebrev x

129 Elise Katrine Lund Elises norske rødder med præster x

130 Augustin Miquelsen & Ane Marie Spansk soldat gift ind familien x

131 Anna Kirstine Larsen Farmors liv og levned 1886-1972 x

132 Else Larsine & Jens Kristian Larsen Oldeforældrene fra Odsherred x

133 Tølløsevej 17 Fars storesøsters hjems historie x

134 John Milo Larsen Min snilde fætter fra Tølløse x

135 Anna Kirstine Larsen Farmors barndomshjem i Ellinge Lyng x

136 Jens Christian Pedersen Familien fra Nykøbing Sjælland x

137 Maren & Peter Gram Petersen Mormor & morfars liv og levned x

139 Ena Larsen Jeg fandt hendes biologiske far x

140 Niels Munksgaard Pedersen Besøgte ½-fætter på Falster x

141 Munksgaard grenen Relation til min ½-fætter x

142 Amerikansk familie Kontakt til amerikansk fætter x

143 Niels Munkgaard Pedersen Oldefars begivenhedsrige liv x

144 Niels Munkgaard Pedersen Oldefars druk, vold, fængsling og domme x

Slægtsgren
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Nr. Person / emne Beskrivelse
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Tor-

ben Lis Erik

Slægtsgren

145 Peter Albek Pedersen Tipoldeforældre fra Snejbjerg x

146 Christen Madsen Tipoldefars liv og tragiske død x

147 Peter Mortensen Tipoldefar fra Midtjylland og gårdbrand x

148 Morten Pedersen 2 x tipoldefar med ejendomshandler x

150 Alexander Drejer Hansn Sømand og detailhandler fra Nørrebro x

151 Hans Peter Hansen Signalformand med 3 koner og mange børn x

152 Bornholmske aner Den bornholmske forbindelse x

153 Ingeborg Hansen Tipoldemor var købmand i Brøndbyvester x

154 Ernst Boock Plovmanden på 500 kr. sedlen x

155 Sander Dich Min 9 x tipoldefar fra Skotland x

156 Agger grenen Familien fra Limfjorden i Vestjylland x

157 Cecilie & Carl Holm Bryggerparret fra Carlsberg i Valby x

158 Sophus Johannes Holm Apoteker i Glostrup x

159 Vilhelm Victor Holm Bryggeriejer på Føniks i Næstved x

160 Emma Florentine Holm Velhaverfamilien fra Korsør x

160A Hans Svaning Arnes 12 x tipoldefar og kendt historiker x

161 Adelige aner Skotske aner gifter sig med tyske adelige x

162 Abraham Brodersen Baad Rigeste, Dr. Margrethes elsker og halshugget x

162A Anesammenfald Min morfars bror gift ind i Ingers familie x x

162B Anesammenfald Claus og Amalie har slægtsforbindelse x x

162C Anders Sørensen Klyne Slægtssammenfald i det gamle Ribe x x

162D Peder Kristian Staunstrup 5 dobbelt slægtssammenfald x x x

162E Rubrikannonce: Ejendom til salg x

162J Kendte mennesker i vores slægt x x x x x x

162K Kilder For begge bøgerne x x x x x x



101 Otto Williams Jørgensen født   24. marts 2008 

 Mormor Inger Clausen og mor Anne 

Katrine Jørgensen med den nyfødte 

Askeonsdag den 19. marts 2008 kl. 21.49 fødte Anne Katrine Jørgensen en velskabt dreng efter en hurtig og 

ukompliceret fødsel, men det var 10 dage efter terminen. 

Vægt: 3.765 gram og længde: 55 cm. Faderen er Keston Williams fra Trinidad og Tobago. 

Den lille dreng er den først fødte i den næste generation af familien, og han er 8. generation af familien 

Jørgensen, hvis stamfader Jørgen Mogensen blev født den 19. marts 1769 i Veflinge, Skovby, Odense.  De 2 

Jørgensen’er er altså født på samme dato med 239 års mellemrum. 

På morfædrenes side kan familien yderligere føres 1 slægtled tilbage til Jørgen Mogensens forældre 

Mogens Christiansen (født 1731) og Johanne Hansdatter (født omkring 1735). 

På farmødrenes side kan den nyfødtes aner føres helt tilbage til Anders Poulsen (født omkring 1545), 

Gregers Eskildsen (født 1540), Christen Poulsen (født omkring 1575) og Thomas Sørensen (født omkring 

1560). De er alle 15. generation i forhold til den nyfødte, og altså hans tip-11 oldeforældre. 

Faderens slægt kender jeg p.t. ikke noget til, så det er et helt nyt kapitel i slægtshistorien. 

Arne    



102 Hans Bjørn Galbo-Jørgensen   11. juli 2012 

Det nyeste skud på familietræet er Hans Bjørn Galbo-Jørgensen. Han blev født den 21. juni 2012 på 

Rigshospitalet, og hans forældre er Amalie Galbo-Jørgensen og min søn Claus Bjørn Galbo-Jørgensen. 

 

Hans omgivet af sin nærmeste familie. Fra venstre mod højre: Otto Williams Jørgensen (fætter), Inger 

Clausen (farmor), Amalie Galbo-Jørgensen (mor), Charlotte Galbo (mormor), Agnes Galbo(moster) + hendes 

kæreste, Magnus Galbo (morbror), Torben Jacobsen (morfar) og Claus Bjørn Jørgensen (far). Foto: Arne 

Bjørn Jørgensen 

Hans er opkaldt efter sin morfar Hans Holger Galbo og sin oldefar på mormoderens side Hans Georg Garde. 

Som nybagt farfar og slægtsforsker var det naturligt at søge efter hans aner. Hans fars Claus aner har jeg jo 

arbejdet med i flere år, men på moderens side er det et nyt område.  Dette er jeg nu begyndt at undersøge, 

og der er allerede mange med i denne første udgave af hans slægtstræ. 

På Web-siden er kun medtaget de basale data. Oplysninger som biografier, noter, billeder og kilder, samt 

oplysninger på personer under 75 år findes kun i min PC-slægtsdatabase.  

Arne Bjørn Jørgensen    

  



103 Juliane Galbo-Jørgensen    17. marts 2014 

Juliane er nyeste skud på slægtsstammen. Hendes forældre er Amalie og Claus Bjørn Galbo-Jørgensen, og 

storebror er Hans Bjørn Galbo-Jørgensen. 

  Farmor Inger med Juliane. Foto: Arne 

 
Hun blev født søndag den 9. marts kl. 23.18 på Hillerød Sygehus. Hun var 52 cm lang ved fødslen og vejede 
3340 gram. Hun blev født 12 dage før terminen. Andre personer, som er født den 9. marts er min gamle 
barndomsven Erik Hansen (1949) og verdens nok mest kendte skakspiller Robert James Fischer (1943). 
 

Juliane er opkaldt efter 2 af sine tipoldemødre i lige kvindelig linje, og slægtsforholdene er således: 

- Juliane Galbo-Jørgensen (f. 9 marts 2014) 

- Mor: Amalie Galbo-Jørgensen (f. 24. juli 1981) 

- Mormor: Charlotte Galbo (f. 1948) 

- Oldemor: Else Garde (f. 1921) 

- Tipoldemor: Christina Nørgaard (1889 – 1981) 

- 2 x tipoldemor:  Juliane Christiane Knudsen (1867-1941) 

- 3 x tipoldemor : Juliane Jensdatter (1832-1883) 

 

Juliane Jensdatter 
Juliane Jensdatter blev født den 30. april 1832 i den vestjyske hovedstad Ringkøbing, og hun blev døbt den 

31. maj i Ringkøbing kirke. Hun var datter af vognmand og senere spækhøker i Ringkøbing Jens Christensen 

og hustru Ane Kirstine Christensdatter, og hun var den ældste af parrets 5 børn. 

 Klip fra Ringkøbings kirkebog i 1832. 

Hun blev vaccineret som 5-årig den 17. juni 1837 i Ringkøbing af Poul Smed. Hun blev konfirmeret den 19. 

april 1846 i Ringkøbing kirke, og hun fik karakteren mg (meget godt) for både kundskaber og opførsel.  Ved 

hendes konfirmation boede familien på Damstrædegade 48 i Ringkøbing. 



Gift med Christen Knudsen 

Hun blev gift med Christen Knudsen den 10. december 1857 i Holstebro kirke. Parret fik i alt 6 børn i 

perioden fra 1858 til 1872. Christen arbejder som postcontrahent (også kaldet postholder) i Holstebro. Det 

er en gængs betegnelse siden 1700-tallet for en person, der efter overenskomst med postvæsenet påtog 

sig med egne heste på aftalte tider at befordre posten over en bestemt strækning. Postholderen drev ofte 

også krovirksomhed. Den officielle benævnelse var postkontrahent. I 1870 boede familien i forhuset på 

Østergade 68 i Holstebro. Huset var ejet af snedkermester N. Meilsøe. 

 

Efternavnet 

Juliane bliver i kilderne både kaldt Jensdatter, Christensen og Kristensen. Navneskikken skiftede i midten af 

1800-tallet til at gå fra betegnelsen ”fars fornavn-datter” til at bruge farens efternavn, og Juliane levede i 

denne overgangstid, så derfor blev begge typer navne brugt. Først senere blev det almindeligt, at gifte 

kvinder skiftede navn til ægtefællens efternavn. 

 

Død 

Juliane døde den 9. april 1883 i Holstebro i en alder af kun 50 år, og hun blev begravet på Holstebro 

kirkegård den 16. april 1883.  

 Klip fra Holstebros kirkebog vedrørende Julianes død 

Af kirkebogen fremgår det, at dødsårsagen var apopleksi. 

Apopleksi (apoplexia cerebri, også kendt som slagtilfælde, hjerneblødning og blodprop i hjernen) er en 

pludseligt opstået neurologisk skade eller udfald på baggrund af iskæmi (nedsat blodforsyning) i hjernen. 

Den kan enten skyldes en blodprop i et forsynende blodkar eller en bristning af et blodkar, der medfører 

en blødning i hjernens væv. Diagnosen stilles ud fra en klinisk undersøgelse, men det er ikke muligt at 

skelne mellem en blodprop og en blødning på baggrund af denne. 

Christen levede frem til den 17. juni 1890, og han blev også begravet på Holstebro kirkegård den 21. juni 

1890. 

Juliane Christiane Knudsen 
Deres datter Juliane Christiane Knudsen blev født den 29. december 1867 i Holstebro. Hun var forældrenes 

4. barn ud af en børneflok på 6. Forældrene var som sagt Christen Knudsen og Juliane Jensdatter. Juliane 

blev døbt 13. april 1868 i Holstebro kirke, og fadderne ved hendes dåb var Maren Kjærgaard, L. Nielsen, 

økonom Tofte og Kr. Godballe alle af Holstebro. 

 

Gift med Poul Nørgaard 

http://da.wikipedia.org/wiki/Neurologi
http://da.wikipedia.org/wiki/Isk%C3%A6misk_hjertesygdom
http://da.wikipedia.org/wiki/Hjernebl%C3%B8dning


Juliane blev gift med Poul Peter Christian Nørgaard den 6. juni 1888 på Thisted rådhus. Som gift blev hun 

også i nogle kilder kaldt Julie Knudsen og Julle Kristiane Knudsen og Julie Nørgaard. Ægteparret boede først 

på Marievej 22 og siden frem til hans død i 1923 på Carolinevej 12 i Hellerup. Parret fik 5 børn i perioden 

1889 til omkring 1900. Den ældste var Christina, som er baby Julianes tipoldemor. 

  Poul Nørgaard og barnebarnet Inger Garde i 1919. Fra Inger Gardes 

erindringer 

 
Poul Nørgaard 

2 x tipoldefar Poul Nørgaard var en foretagsom herre, som det fremgår af denne forkortede biografi fra 
Dansk Biografisk Lexikon:  
”Poul Nørgaard, Poul Peter Christian Nørgaard, 5.6.1866-6.7.1923, politiker, gesandt. Født i Tingstrup ved 
Thisted, død i KM., urne på Hellerup kgd. Efter præliminæreksamen i Thisted 1881 blev N. handelsuddannet 
på Holstebro svineslagteri og hos G. W. Burrows i London. 1888 ansattes han som direktør for Horsens 
Andelssvineslagteri, men opgav stillingen 1891 for at begynde eget smøreksportfirma i Horsens. Bag 
beslutningen lå foretagsomhed, ønske om selv at bygge noget op og øje for eksportmulighederne efter 
landbrugsomlægningen. Ved sin forretningsdygtighed skabte han en betydelig eksportvirksomhed med 
hovedkontor i Hellerup og afdelingskontorer for smøreksport i Horsens og Randers, ægeksport i Randers og 
baconeksport baseret på A/S Holstebro og Randers svineslagterier, af hvilke han personligt ejede det 
sidstnævnte. For begge var han administrerende direktør fra 1893. Ud over eksporten på England var han 
virksom i direktionen for kulimportfirmaet Kaarup & Co. og firmaet M. Michaelsens Eftf. i Randers og sad i 
bestyrelsen for Holstebro Aktiebryggeri og Assurancekompagniet Baltica. Hans forretning gjorde ham 
velhavende. På adskillige områder udøvede han et uegennyttigt socialt og kulturelt arbejde. Det gjaldt 
radiumfonden og radiumstationerne i Odense og Århus og hans formandskab for landbrugskolonierne for 
fattige børn og Gjentofte kommunes hjælpefond af 1914. Han var kasserer for børnekolonien Wesselsminde 
som han skænkede byggegrund fra sin ejendom Wesselsminde ved Nærum. Gennem sin indsats for fattige 
børn kom han i samarbejde med redaktør Henrik Cavling på Politiken der iværksatte indsamlinger til 
Wesselsminde. N.s kulturelle interesse omfattede især teaterkunsten. Han var 1910 blandt initiativtagerne til 
og den første formand for friluftsscenen i Dyrehaven og formand for Foreningen til scenekunstens fremme 
der 1911-14 drev Dagmarteatret og Folketeatret i Kbh. – dog med tab. Denne teaterindsats knyttede ham 
også til Politiken og nogle kbh.ske radikale. Politisk gik han, der var ven med Sigurd Berg, dog ind i venstre 
og var som en af partiets ret få byerhvervsmænd indvalgt i landstinget 1914-20. I tinget var hans 
sagsområde især love vedr. handel og skibsfart. I interne forhandlinger partierne imellem havde han 
betydelig indflydelse, ikke mindst pga. sine forbindelser med regeringspartiet det radikale venstre. I 
forhandlingerne om en nyordning af Det kgl. teater 1918-20 var han således finansminister Edv. Brandes' 
mellemmand ved købet af Casinoteatret hvortil opera og ballet tænktes flyttet, men da den plan ikke kunne 
samle flertal solgtes Casino igen med fortjeneste. Da Politiken efter påskekrisen 1920 mistede mange 
abonnenter og udsattes for omfattende annonceboykot førte N. på venstres vegne forhandlinger med dets 



ledelse om venstres overtagelse af bladet. Det lykkedes dog Politiken at stå krisen igennem ved penge fra 
dets gamle venner. – N. var allerede 1907 blevet britisk vicekonsul i Horsens og virkede 1914-21 som 
konsul, fra 1919 generalkonsul for Japan i Kbh. Han var i landstinget 1918-19 ordfører for lovene om faste 
gesandtskaber og pressebureau i udenrigsministeriet og var medlem af kommissionen 1919-21 om 
udvidelse af Danmarks udenrigsrepræsentation. Overensstemmende med udenrigslovens tanke at inddrage 
erhvervslivets mænd i udenrigstjenesten udnævntes N. 1921 til gesandt i Prag hvor han med stor energi 
kastede sig ud i arbejdet for at opbygge forbindelser med det ny Tjekkoslovaki, et arbejde der brat blev 
afbrudt ved hans tidlige død.” 
 
Som et lille slægtshistorisk supplement til ovenstående kan nævnes at Julianes farmor Ingers slægtning 
Christen Riis Knudsen var teaterdirektør for Dagmarteateret frem til 1905. 
 
Venstre i Gentofte:  
”Stifterne: 
1903 Generalkonsul direktør Poul Peter Christian Nørgaard R. Marievej 22/Carolinevej 14 Hellerup. 
(Formand for Lyngbykredsens Venstreforening 1903 - 1912) 
Medlem af landstinget for Venstrereformpartiet. Gode kontakter til de radikale. Socialt engageret. 
En af andelsorganisationernes førende mænd med udstrakt exportforretning på England. 1918 sammen med 
bl.a. Parkov medlem af den sønderjydske lokalkomité i Gentofte. 
Sammen med Harald Scavenius hovedansvarlig for omorganiseringen af udenrigstjenesten 1919 - 21. 
Formand for Selskabet til Scenekunstens Fremme.” 
 

Hans barnebarn Inger Garde har skrevet en meget fin erindringsbog om slægten. Her er et klip, hvor hun 
skriver om sin elskede morfar: 



 
 

Juliane Knudsen 



  Juliane Knudsen – Mormor, den stille magt. Blyantstegning af Inger Garde i 

1938 

 
I 1923 boede hun på Wesselsminde, der blev ombygget til helårsbolig efter mandens død.  

 
Ingers Garde skriver følgende om sin mormor i sin erindringsbog i perioden efter morfarens død: 

 

 Wesselsminde – set fra havesiden. 
 
I succesfilmen "Arven" af Per Fly er Juliane rollemodel for den kvindelige hovedfigur, som spilles 
fremragende af Ghita Nørby. Huset Wesselsminde spiller også en væsentlig rolle i filmen og mange af 
scenerne udspilles her. Bl.a. de traditionelle søndagsmiddage, hvor hele familien samledes og udvekslede 
beretninger om livets gang. Det bliver også gengivet i filmen ”Arven”. 
 



På ejendommens grund havde Poul Nørgaard været med til at oprette børnekolonien Wesselsminde, som 

ægteparret i forening var en god støtte. 

I Politiken fra 1926 omtales Julie på følgende måde: 
”Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart. 1926: 
Til det herværende Handelsregister er modtaget saadan Anmeldelse: Under Firma HOLSTEBRO SVINE-

SLAGTERI ved JULIE NØEGAARD driver Enkefru Julie Christiane Nørgaard, f. Knudsen, boende 

Wesselsminde, Nærum, Slagterivirksomhed i Holstebro. Prokura har Direktør Hjalmar Sørensen i 

Forbindelse med Kasserer Alfred Nørgaard eller i Forbindelse med Bogholder Christian Johannes Larsen.” 

Juliane døde den 15. maj 1941 i Ordrup, og begravelsen fandt sted i Ordrup kirke den 23. maj 1941. 

 Dødsannonce fra Politiken 



  Nekrolog fra Politiken 

 

Navnet Juliane 

Juliane er dannet til det latinske navn Julianus. Den hellige Juliana (død 303) var en martyr i Lilleasien. 

Juliane Marie, Frederik den andens anden kone (død 1796) var Danmarks virkelige regent i årene 1772-

1784 og gjorde navnet populært i Danmark. Og så var der også dronning Juliana af Holland (født 1909). 

Navnet er mest almindeligt i Grønland, Færørene og på Bornholm. I vore dages navngivning, spiller det 

ingen rolle, men det bruges dog stadig en del i København, på Sjælland, i Øst- og Vest-jylland, og i 

Grønland, Færørene og andre lande. 

 

Navnet er også en feminin form af drengenavnet Julian, som kommer fra det romerske navn Julianus, som 

er afledt af Julius. Julius som kommer fra et romersk familienavn som sandsynligvis er afledt af det latinske 



ord "ioulos" som betyder "dunskægget". Juliane har navnedag 16. februar. 

 

Navnet Juliane i tal 

I januar 2014 var der 792 med navnet Juliane som første fornavn i Danmark. Det er en stigning på 32 i 

forhold til 2013. Der er ca. 520 børn der hedder Juliane. Juliane toppede i popularitet omkring 2002. Navnet 

er mere brugt nu end tidligere. 

 

Navnet Julie er p.t. det mest populære navn for nyfødte piger i Danmark. 

Arne Bjørn Jørgensen 



Anker Henning Danmark Jørgensens barnedåb  28. februar 2015 

Søndag den 18. januar 2015 blev vores 4. barnebarn døbt i Husum Kirke. Han fik navnet Anker Henning 

Danmark Jørgensen. 

 

Anker sammen med oldefar Ottos svigerinde Jytte Jørgensen, mor Anne Katrine Jørgensen samt gudmor 

Merete Danmark 

Lidt om hans navn: 

1. Anker – det er helt hans eget navn og forældrenes valg, og relaterer sig ikke til nære 

familiemedlemmer. En vis tidligere statsminister kan man dog ikke undgå at komme i hu. 

2. Henning – det er efter hans oldefar Henning Petersen (1925-1990) på sin farmors side. Henning 

Petersen blev født den 24. november 1925 i Ebeltoft, og han arbejde som slagtersvend fra 1947. 

Familien bosatte sig i Rønde på Mols, og de fik 2 piger Lis (farmor) i 1947 og Tove i 1954. 

3. Danmark – det kommer fra hans fars familie. Se min historie om ”Lutmann & Alexander Danmark ” 

om dette slægtsnavn andetsteds på familiehjemmesiden. 

4. Jørgensen- det er mit familienavn, og han er 8. generation, der bærer dette efternavn. 

 

Dåben fandt sted i den flotte nye murstenskirke Husum Kirke. 



 

Husum Kirke. 

Ankers farfar Erik, som har arbejdet som elektriker, var med til at lave el-installationerne i kirken, da den 

blev bygget midt i 70’erne. Den blev indviet den 4. september 1977, og kirkens arkitekt Holger Jensen har i 

øvrigt også tegnet vores lokale kirke i Bistrup, der blev færdiggjort få år før. 

 

 

Restaurant Gaardhaven på Islevhusvej kun et stenkast fra familiens hus på Bakkekammen16. 

Efter dåben inviterede Anne Katrine og Stefan på en dejlig buffet på Restaurant Gårdhaven. 

 

Her fik vi også taget et familiebillede: 



 

Fra venstre mod højre: gudmor og faster Merete Danmark, farfar & farmor Erik Danmark Kirschner og Lis, 

Meretes datter Sofie Danmark Hansen, Anker og mor Anne Katrine, mormor & morfar Inger Clausen & Arne 

Bjørn Jørgensen, morbrors  familie Galbo-Jørgensen Juliane, Amalie, Claus og Hans, storebror Otto, Meretes 

søn Frederik Danmark Hansen og hans kæreste, og yderst til højre farmand Stefan Danmark Kirschner. 

 

Arne Bjørn Jørgensen 
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Søndag den 30. juli fødte vores datter Anne Katrine vores 5. barnebarn. Det skete på Herlev Hospital kl. 

5:18, og fader Stefan overværede fødslen af sit 2. barn. Hun var 56 cm. lang og vejede 4.255 gram, og både 

barn, moder og fader havde det godt bagefter, men var alle meget trætte efter at have været oppe hele 

natten. 

                

Baby Axeline                                                                                 Axeline, Otto og Anker 

Forældrene har allerede et navn klar til den kære lille pige, og det er: 

Axeline Danmark Jørgensen 
Det er et rigtigt flot navn, som i alle led har dybe rødder i hendes slægt! 

 

Axeline 
Der er i 2017 kun registreret 3 personer med navnet Axeline, og snart er der 4, men i baby Axelines slægt er 

det et almindeligt navn. Stamfaderen til navnet er Axel Johnsen (1753 – før 1833). Han var en velhavende 

handelsmand i København, og han handlede mest med ejendomme. 

 

Jeg har skrevet en længere artikel om ham og hans søn som I kan læse på min slægtsside under linket 

Personer og historier. Artiklen hedder ”Axel og Henning Johnsen. Ankers 4 og 5 x tipoldeforældre fra 

København og Urbanslyst”.  

Han satte så stort præg på familien, så en lang række af hans efterkommere blev døbt hhv. Axel, Alexander 

og Axeline. 

 

Her er alle baby Axelines navneforfædre: 

1. Axeline Johnsen (f. 1798-?)  

Datter af Axel Johnsen  

2. Anna Cathrine Sophie Axeline Herholdt (1850-?)  

Oldebarn til Axel Johnsen og datter af nr. 3. Hun var ugift, men fik en søn udenfor ægteskab. 

3. Josephine Axeline Johanne Johnsen (1815-1895) 

Barnebarn til Axel Johnsen. Gift med Nicolai Christian Herholdt (1815-1907), der var kancelliråd og 

ridder af Dannebrog. 3 x tipoldemor til baby Axeline. 

De fik 3 børn, og de 2 døtre fik begge Axeline som en del af deres navn. 

4. Anna Johanne Axeline Herholdt (1887-?) 

Tipoldebarn af Axel Johnsen. Søster til nr. 5. Gift med Jens Hartvig Jensen. De fik en søn. 



5. Axeline Sophie Frederikke Herholdt (1890-1964) 

Tipoldebarn af Axel Johnsen. Gift med Alexander Danmark (1877-1947), der var vinkyper og 

assistent i Frihavnen i København. De er tipoldeforældre til baby Axeline. 

De fik 6 børn sammen, hvoraf Grete Danmark er baby Axelines oldemor.  

Som ung og ugift fik Axeline en datter med Ferdinand Hansen. 

                                  
Axeline og Alexander Danmark                                   Erik Danmark og mormor Axeline 

Erik karakteriserer sin mormor som en meget sød, venlig og rar person, der var glad for børn. 

 

6. Sophie Frederikke Henriette Axeline Herholdt (1854-1888) 

Oldebarn af Axel Johnsen. Datter af nr. 3 

Hun blev gift med kvartermester Asmus Christian Peter Petersen. 

 

7. Jesmine Cathrine Axeline Bügel (1849-1860) 

Oldebarn til Axel Johnsen. Hun blev ikke gift og fik ikke børn. 

 

Nr. 8 er ikke i familie med Axel Johnsen: 

8. Axeline Cristine Bering (1799-1865) 

I slægt med morfar Arne. Hun var ugift husholderske i Mariager 

 

Fra Navnebetydning.dk:  

Axeline er et pigenavn, der er udledt af Axel, og det stammer fra navnet Aksel. 

Aksel - nordisk drengenavn, der formodentlig betyder "gudehjelm". Måske også afledt af Absalon. I den 

danske romantiske digtning nævnes Absalon som Aksel. Oprindelse af Absalon, der betyder ophøjet fader 

Danmark 
Det usædvanlige og flotte mellemnavn kan via far Stefan Danmark Kirschner og farfar Erik Danmark 

Kirschner føres 7 slægtled tilbage til Levin Danmark. Han blev født i Stettin i Polen i 1783. Han var jøde, og 

indvandrede til København i starten af 1800-tallet sammen med sin søn Lutmann. Han ernærede sig som 

marskandiser, og boede ved sin død som 90-årig i Skindergade 31, 1. sal. Han blev begravet på den jødiske 

kirkegård i Møllegade i København.  

 



Han hed formentlig ikke Danmark ved sin dåb, men ved indvandringen til Danmark er han blevet kaldt 

sådan, og det blev derefter registreret som hans efternavn. I senere generationer bruges det både som 

mellemnavn og som efternavn. 

I 2017 er der registreret 136 personer med efternavnet Danmark. De stammer fra mindst 3 forskellige 

familier, som uafhængig af hinanden har fået dette efternavn. 

 Levin Danmarks gravsten 

Hans barnebarn Alexander Danmark, der var gift med Axeline, blev i 1901 registreret som medlem af Den 

danske folkekirke. 

Jørgensen 
Efternavnet Jørgensen kan via morfar Arne Bjørn Jørgensen (undertegnede) føres 8 slægtled tilbage til 

Mogens Jørgensen (1816-1880). Han var husmand og daglejer på Fyn, og hans far var Jørgen Mogensen 

(1769-1816), der var bonde på Vestfyn. 

 

 2 x tipoldeforældre Ane og Jesper Jørgensen fra Farstrup på Fyn 

I 2017 er der registreret 86.610 personer med dette typiske danske efternavn. 

Arne Bjørn Jørgensen 

 

 

 



105A  Anetavle med 6 generationer for Otto

Side 1

1 Otto Williams Jørgensen
f. 19 Mar. 2008
s. Hvidovre hospital, Hvidovre, , ~
g.
s.
d.
s.
æf.

2 Keston Williams

f. Omkr 1977
s. Tobago, Trinidad and Tobago
g.

s.
d.

s.

3 Anne Katrine Jørgensen

f. 13 Okt. 1977
s. Birkerød, , Frederiksborg Amt~

d.
s.

4 NN Williams
f. Omkr 1950
s. Tobago, Trinidad and To~

g.
s.

d.
s.

5 NN 
f. Omkr 1950

s. Tobago, Trinidad and To~
d.
s.

6 Arne Bjørn Jørgensen
f. 10 Jul. 1949

s. Fødekliniken, Sofielundsv~
g. 30 Aug. 2007

s. Rudersdal Rådhus, Holte,~
d.

s.

7 Inger Clausen
f. 2 Aug. 1947

s. Skive Sygehus, , Viborg A~
d.
s.

8

f.
s.

g.
s.

d.
s.

9

f.

s.

d.

s.

10
f.

s.
g.
s.

d.
s.

11

f.

s.

d.

s.

12 Otto Jørgensen
f. 15 Feb. 1916

s. Kosterslev, Særslev, Sko~
g. 28 Dec. 1947

s. Rødovre kirke
d. 2 Feb. 2008

s. Plejehjemmet Dalvangen,~

13 Else Marie Jørgensen

f. 14 Maj 1924

s. Brøndbyvester, Smørum,~

d. 13 Sep. 2008

s. Glostrup Amtssygehus

14 Claus Clausen

f. 9 Jul. 1899
s. Johannesminde, Vejerslev~

g. 17 Jul. 1946
s. Silkeborg kirke

d. 13 Okt. 1985
s. Jebjerg, Salling Nørre, Vi~

15 Johanne Nielsen

f. 30 Jan. 1917

s. Skive Sygehus, , Viborg A~

d. 4 Sep. 1982

s. Jebjerg, Salling Nørre, Vi~

16
f.
g.
d.

17
f.
s.
d.
s.

18
f.
g.
d.

19
f.
s.
d.
s.

20
f.
g.
d.

21
f.
s.
d.
s.

22
f.
g.
d.

23
f.
s.
d.
s.

24 Niels Peter Jørgensen
f. 9 Feb. 1883, Farstrup Mark, Vigerslev, S~
g. 16 Okt. 1909, Særslev, Skovby, Odense,~
d. 9 Jul. 1974, Bogense, Skovby, Odense, D~

25 Anna Kirstine Larsen
f. 10 Jan. 1886
s. Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk, Danm~
d. 16 Maj 1972
s. Otterup, Lunde, Odense, Danmark

26 Peter Gram Petersen
f. 31 Jul. 1894, Lund huse, Gjellerup, Hamm~
g. 29 Jan. 1922, Brøndbyvester kirke, Smøru~
d. 28 Maj 1982, Broparken plejehjem, Rødo~

27 Maren Elisabeth Petersen
f. 4 Apr. 1899
s. Brøndbyvester, Smørum, Københavns Amt~
d. 20 Maj 1980
s. Broparken plejehjem, Rødovre

28 Christen Clausen
f. 18 Jan. 1868, Nørregård, Vils, Vejerslev,~
g. 14 Aug. 1897, Karby kirke, Morsø Sønder~
d. 31 Maj 1938, Nykøbing Mors Sygehus

29 Mariane Martine Marie Marcussen
f. 2 Sep. 1877
s. Bakkegården, Karby, Morsø Sønder, This~
d. 1 Dec. 1964
s. Vils, Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted, ~

30 Karl Nielsen
f. 28 Feb. 1878, Næstild, Oddense, Hindborg~
g. 19 Okt. 1916, Skive Kirke
d. 3 Dec. 1951, Skive Sygehus, , Viborg Amt~

31 Inger Marie Sophie Madsen
f. 30 Okt. 1889
s. Dølby, Hindborg, Viborg Amt, Danmark
d. 5 Dec. 1918
s. Skive Sygehus, , Viborg Amt, Danmark

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Jesper Jørgensen

49 Ane Kirstine Hansen

50 Jens Kristian Larsen

51 Else Larsine Katrine Larsen

52 Niels Munkgaard Pedersen

53 Mette Marie Pedersen

54 Lars Peter Hansen

55 Ingeborg Marie Lorentse Holm

56 Claus Poulsen

57 Ane Kirstine Bertelsdatter

58 Mads Marcussen

59 Kirsten Andersen

60 Jens Christian Nielsen

61 Johanne Christensen

62 Niels Peter Madsen

63 Ane Cecilie Pedersdatter



 



 



11. februar 2008

Periode: Hændelse:

15. februar 1916 Otto bliver født i Kosterslev ved Særslev på Nordvestfyn

Han er nr 5 ud af en børneflok på 12 (6 piger og 6 drenge), og han er den ældste af drengene

De 5 af hans søskende lever stadig, bl.a. Else der fylder 98 år den 25. februar 2008.

2. maj 1916 Han bliver døbt i hjemmet på grund af svagelighed af præsten Konstantin Hansen

4. maj 1916

Han bliver døbt i Særslev kirke. Han blev båret af moderen. Faddere er: Faderen, murer Hans Marius

Jørgensen, Kosterslev, Jesper Jørgensen, Farstrup Hed - (hans farfar) og pige Marie Jensen af

Kosterslev.

Anna og Niels 

Peter med deres 

12 børn

1920
Familien flytter til gården på Havdrupvej i Farstrup. Gården er stadig i familiens eje, idet sønnen Åge

(Ottos bror) overtog den, og nu ejer hans søn Ove gården. 

1922
Hans første erindring er, at han som 6 årig trak afsted med hele 6 store køer! Et stort ansvar for en så

lille dreng, men sådan var livet dengang.

1923 - 1930

Han går i Farstrup skole. De går kun i skole hver anden dag. Det er dels på grund af pladsmangel, for de

yngste går der hver anden dag, og de ældste de øvrige dage. Det er også fordi, at børnene skal have tid

til at hjælpe med arbejdet hjemme på gårdene. Der var kun 7 års skolegang.

1926

Som lidt større fik han lov at pløje marken med 2 heste spændt for. Han satte en stor ære i at pløje helt

lige, og naboen både undrede sig over og beundrede den lille dreng for det flotte plovarbejde. Nogle af

markerne lå lige op til jernbanen, og det kunne hestene ikke lide. En gang kom et stort damplokomotiv

forbi lige idet far pløjede med hestene, som blev vældigt forskrækkede. De for af sted til den modsatte

side af marken, og far, der sad med tømmerne over hovedet, fik dem i sidste øjeblik af, så han ikke fik

hovedet revet af! Af og til stødte de under pløjningen også på store sten, og det var hårdt arbejde at få

dem fjernet fra marken.

omk 1932

Han gik på Otterup Gymnastikhøjskole. Han var dygtig til gymnastik og deltog i opvisninger mange

steder rundt omkring på Fyn. 

1931 - 1935

Otto uddannes som murersvend hos farbroder Hans i Kosterslev. Han får bronze medalje for sit flotte

svendestykke – en mur.

1932

Var på Fluebjerggård i Søndersø som led i sin lærlingeuddannelse. Der var ikke så meget murerarbejde

om vinteren.

1935 - 1937

Han boede hos Hans og Kirstine i Kosterslev, og arbejdede som murer for ham. Hans uddannede en hel

række af familien til murere

106 Otto Jørgensen  - min far
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MureneJørgens

en: Hans, 

Marius, Hans 

Christian, Otto 

og bagerst 

Jørgen og 

Mogens

1936

En gang var det også ved at gå galt: Han var med farbror Hans ved at reparerer taget på kirken i

Særslev, og de havde sat nogle stier op ad taget. Pludselig gled den stige ned, som Otto stod på, men

Hans fik fat i ham, så der ikke skete nogle ulykker. De fandt i øvrigt et rigtigt godt sted at sove

middagslur under arbejdet med kirken. Der var indkøbt et nyt stort orgel til kirken, og de var kommet i

nogle store kasser som var foret med træuld. Det var helt ideelt til en middagslur. 

1938

At Otto ikke var højdeskræk viste han også ved en anden lejlighed. Han skulle sammen med broderen

Hans Peter repererer nogle bygninger ved radiosendestationen i Herstedvester, og der var en over 200

meter høj sendemast. "Den tør ikke klatre op i", sagde nogle af de andre, og så gjorde de det

selvfølgelig, og Hans Peter enda i murertræsko, og i ret dårligt vejr. De kom helt op til toppen, hvor der

var en lille platform og en herlig udsigt!, og de kom hele ned igen.

1944 - 1945

Otto bliver indkaldt som CB (Civil-Betjent) efter at Politiet er blevet taget af tyskerne. I denne perioden

bor han i kælderen på Lunddalsvej 1 hos onkel Marius, og sammen med fætteren Mogens.

Otto som CB'er i 

1944

1946 Else og Otto kører Danmark rundt på deres NIMBUS motorcykel

1947 De flytter sammen i en lejlighed på Vestervej i Glostrup

28. december 1947 De bliver gift i Rødovre Kirke

10. juni 1948

Deres første barn Ole Steen fødes. De ville gerne have haft Gram som mellemnavn ligesom Elses far,

men det nægtede præsten. Murer Otto måtte så i en fart finde på noget andet, og en murersøn må så

naturligvis hedde Steen.

1949 - 1950 Flytter i lille 2V lejlighed på Erdalsvej 2 i Glostrup



10. juli 1949

Det næste barn fødes og døbes Arne Bjørn. Barnet måtte stadig ikke hedde Gram til mellemnavn, og da

Arne havde en fødselsvægt på over 4500 gram fik han navnet Bjørn. Som voksen er han også blevet sin

generations højeste person.

1950 - 1951

Otto køber grund på Lunddalsvej 33 og begynder at bygge sit eget murermesterhus med svigerfar Peter

som arbejdsmand. Grundudgifter var kr. 8.635 og håndværkerudgifter kr. 45.198, mens udgifter til

arkitekt, tegninger ingeniør, sagfører m.v. beløb sig til 6.655 kr, dvs. ialt 63.380 kr. Dato 30 nov 1951.

Huset har matrikel 12 cz, Hvissinge.

Lunddalsvej 33, 

Glostrup

3. maj 1951
Datteren Lisbet Anna fødes. Fornavnet er efter mormoderen Elisabeth og mellemnavnet efter

farmoderen.

30. april 1952 Palle Gram fødes. Nu har de skiftet præst, og Gram navnet kan anvendes.

1954 - 1965
Nimbusen blev solgt. Selv med sidevogn kunne den ikke rumme en familie med 4 børn. Familien lejer 

ofte en bil lørdag-søndag (Opel Rekord) og kører til Tryllevælde Strand for at bade.

Otto "Tarzan" 

Jørgensen på 

Tryllevælde 

strand

1955-1965
Hvert år tager familien til Fyn i en lejet Opel Rekord, hvor sommerferien tilbringes på gården i Farstrup, 

og familiebesøg hos brødre og søstre på Fyn og i Jylland.

1950 - 1970

Otto er i en lang periode frivillig brandmand ved  Glostrup Brandvæsen sammen med fætteren Mogens, 

og hans far Marius, som er Brandmester. Han har en alarmklokke installeret på huset, og hvis han 

nåeder udrykningskøretøjet fik han 10 kr. Han er med til at slukke mange store brande i Glostrup og 

omegn.

1966
Otto køber sin egen bil. Det er en ældre FORD V8 fra 1936 - som får navnet SORTEPER. Den bliver 

regnet for en af Glostrups flotteste biler.

Otto med Palle 

og Sorteper.

1970
Otto er med til at bygge den nye rundkirke - Østervangskirken - i Glostrup. Han arbejder for murermester 

Kjær-Knudsen.

1971-1974

Sammen med sønnerne Palle og Arne køber han et gammelt bondehus på Lolland. Han istandsætter,

mens sønnerne tager i byen - og "leger" med Lollands piger.

28. december 1972
Sølvbryllupet bliver fejret med en stor fest på Lunddalsvej.



1975

Otto tager til Spanien for at besøge sin fætter Mogens. Mogens er sammen med mange andre danskere 

flyttet til Solkysten, og nyder livet der sammen med sin kone Erna. Dette er Ottos eneste flyvetur og 

eneste udlandstur ud over små ture til Sverige og Tyskland.

1978

Otto går som 62-åring som én af de første i fædrelandet på efterløn, men har en række jobs hos naboer

og gode venner. Speciale: Fliseopsætning. Han er kendt for KVALITET og NØJAGTIGHED - ikke for

hurtighed.

1980-1991
Børnebørnene fødes. Det bliver til 7 i alt. Han elsker at læse højt for dem - og finde lejekassen frem i

kælderen, når de er på besøg.

Familien 

Jørgensen 1989

1980-2000

Otto har altid været villig til at hjælpe børnene med deres huse. F.eks. cykler han helt fra Glostrup til

Herringløse, for at hjælpe Palle og Doris med at lave nyt badeværelse i deres bondehus

1991
Else og Otto sælger barndomshjemmet på Lunddalsvej 33 -og flytter til andelsbolig på Siestavej 1B. Stor

afskedsfest for huset ….

1992

Far er meget haveinteresseret. Et af hans specialer er at pode æbletræer: Således har han "konstrueret"

et træ hos Arne og Inger i Birkerød med 3 forskellige slags æbler på. Træet står der endnu.

1992
Lejligheden på Siestavej er lille - og haven endnu mindre. Men Otto formår at få lavet områdets flotteste

og blomsterrigeste have

1992-2004
Otto kommer ofte i svømmehallen i Fritidscenteret. Da den nye store rutchebane bliver åbnet - prøver

han også den.

28. december 1997 Else og Otto holder stort Guldbryllup i gildesalen på Siestavej.

2003-2007

Det kniber med at holde balancen på den 2 hjulede cykel, så han får en 3-hjulet cykel stillet til rådighed

af Glostrup Kommune. Han bruger den rigtigt tit - og cykler lange ture. Den udskiftes i 2006 til en model

med en lille EL-hjælpemoter.

Otto på 3-hjulet 

cykel. Denne 

flotte cykel 

tilhører datteren 

Lisbet.

15. februar 2006

Far fejrer sin 90-års fødselsdag i fin form. Han puster de 90 lagkagelys ud i eet pust - bliver fejret med

en god frokost - og får en flot opvisning af en mavedanser.



2005-2007

Far begynder at skrante. Han er i flere omgange indlagt på Glostrup og Herlev - ifm. udposninger i

urinrøret. Får kateder i 2007.

28. december 2007

Else er en god hjælper, når Otto ofte laver noget mystisk i hjemmet!! Og selv om de har modtaget god

hjemmehjælp er det helt klart Else, der har været den allerstørste hjælper.

Diamantbrudeparret 

Else og Otto kan fejre deres diamant-bryllup. Far er svækket, men rask nok at at rejse sig op - og takke

for børnenes flotte arrangement - i form af brunch for familien.

20. januar 2008 Otto indlægges på Glostrup Hospital.

25. januar 2008 Otto bringes fra Glostrup Hospital til Dalvangen af Palle. Han synger undervejs.

29. januar 2007

Otto er på plejehjemmet Dalvangen. Han underskriver papirer om permanent ophold her. Men er stædig

- og vil have indskrevet diverse rettigheder - omkring opholdet. Han accepterer også at det nu er Arne,

der nu styrer hans økonomi. 

2. februar 2008
Otto dør på "kyndelmisse"-dag. Efter 1 uges ophold på Glostrup Hospital og dernæst en uge på

"aflastning" på ældrecenter "Dalvang"

8. februar 2008
Otto bisættes i Østervangkirken, som han selv var med til at bygge. Et stort antal af familie, venner og

naboer samles

12. februar 2008
Urnen nedsættes på gravsted på Glostrup Kirkegård. Gravplads Afd 14 – plads 6013 (Ad hovedsti og til

venstre på et tidspunkt)



                                107    Otto Jørgensen fylder 90 

 
Onsdag den 15. februar 2006 kunne Anne Katrines og Clauses farfar Otto fejre 90-års fødselsdag, 

og det skete med brask om bram. 

 

Familie og vennekreds var samlet på den store dag på Siestavej. Tilstede var bl.a. 4 søskende, alle 4 

børn og alle 7 børnebørn.   

 

 
 

  Arne holder tale: Tips en 13’er om far. 

 
 

De 7 børnebørn havde forfattet et flot og smukt festskrift, og de fortalte enkeltvis om deres 

oplevelser med deres morfar / farfar. 

 



 
 

Ole havde sørget for underholdning: Mavedans! Det faldt i rigtig god jord, og far og hans brødre 

fulgte opvisningen intenst. Især når hun rigtigt rystede med maveskindet, så kom fars bemærkning: 

”Se, nu laver hun ’fryseren’ igen! 

 
 

Otto i fin form: Han fik pustet alle lysene ud i 1. forsøg! 

 

Doris og Palle stod for den flotte kage med de 90 lys. 

 

 

 

 



108   Breve fra Otto Jørgensens lærlingetid i 30’erne                           2. november 2010 
I papirerne fra min far Otto Jørgensen (15. februar 1916 – 2. februar 2008) har jeg fundet en række breve, 

som han har skrevet i sin lærlingetid i midten af ’30erne. Brevene er alle øvelsesbreve fra Teknisk Skole, 

men de afspejler alligevel godt hans situation, da han bruger steder, situationer og personer, som han 

kender godt.  De gengives her med nogle få noter fra min side. Der er ikke rettet i retskrivningen i brevene. 

De står som de er skrevet. 

 Far den 1. maj 1934 med sit flotte svendestykke der 

gav ham bronzemedalje. 

Ansøgning og job 

I den følgende brevveksling øver far sig i jobansøgning. Marius Jørgensen er hans fars lillebror, og han er 

også murermester og brandmester i Glostrup. Få år senere flytter far til Glostrup, og får faktisk job hos 

Marius, og under krigen bor han i kælderen på hans store murermesterhus på Hovedvejen 72 i Glostrup. 

Far bliver i øvrigt også frivillig brandmand gennem mange år. 

  Ottos ansøgning 

  



”Kosterslev, den 10. april 1935 

Hr. Murermester Marius Jørgensen, Glostrup 

I henhold til Deres Annonce af 5. April d.D. i ”Politiken” tillader undertegnede sig herved høfligst at ansøge 

om den ledige Plads som Lærling hos Dem. 

Jeg bliver 19 Aar den 15 Februar, Jeg gik i Skole i Farstrup, og blev Konfirmeret i Vigerslev 1930. Jeg har 

derefter hjulpet min Far, Landmand N. P. Jørgensen, Farstrup. 

Hvis Murermesteren ønsker at tale med mig, vil jeg gerne komme til Glostrup, naar som helst det ønskes.  

Da det altid har interesseret mig at blive Haandværker, og jeg har stor Lyst til Murerfaget, vil det glæde mig, 

om jeg kunde komme i Betragtning ved Pladsens Besættelse. 

Det skal altid være min Opgave at udføre det mig paalagte Arbejde paa en god Maade. 

  Ærbødigst Otto Jørgensen Kosterslev.” 

 

Og her er onkel Marius positive svar:  

”Glostrup den 14. April 1935 

Hr. Otto Jørgensen, Kosterslev 

Deres ansøgning har jeg modtaget. Dersom det er Dem muligt, vil jeg gerne tale med Dem om Sagen. Jeg er 

hjemme Fredag og Lørdag, 22. og 23. ds., om Eftermiddagen, saa hvis det kan passe Dem en af disse Dage, 

er De velkommen i mit Hjem, og vi kan da muligvis træffe nærmere Aftale. 

Maa jeg bede Dem omgaaende melde mig, naar De kan komme. 

   Ærbødigst Marius Jørgensen  Murermester, Glostrup” 

 Marius Jørgensen 

Brevveksling med fætter Hans Kristian 

Det følgende brev er formuleret til Ottos fætter Hans Kristian Jørgensen. Hans Kristian er søn af Ottos 

farbror Johannes, der naturligvis også er murer. Hans Kristian er også murer, og han er flyttet fra Fyn til 

Glostrup på Sjælland. Han og hans familie boede i mange år på Sofielundsvej i Glostrup, og der bor hans 

datter Grethe den dag i dag med sin familie. 

 Hans Kristian Jørgensen 



”Kosterslev den 28-10-1935 

Kære Hans Kristian! 

Vi har i de sidste Dage faaet udført ikke saa lidt Arbejde, der skrider godt frem i saadant et Vejr. Det er et 

herligt Fag at være Murer, synes du ikke? 

I de sidste Aftener har jeg rigtigt været ude at se paa Omgivelserne. Der er meget at se her i Særslev Sogn 

for en Haandværker. Der blev sagt sidste Aar ved et Teknisk Skole Møde i Særslev, at dette Sogn var et 

Eldorado for Haandværkere at Arbejde i. Jeg læste det i Avisen, men vidste ikke, hvad det skylde sige; jeg 

har nu set efter i et Leksikon, der oplyser, at Eldorado betyder et lykkeligt Sted. 

Dette lykkelige Sted vil jeg gerne, at du skulde se og lære at kende. Derfor vil jeg foreslaa, at du kommer og 

besøger mig. Du kan selv vælge en af de første Søndage, da jeg den første Maaned er hjemme hver Søndag. 

Jeg venter snarest at høre fra dig.    Min bedste Hilsen 

   Din hengivne Ven Otto Adr. Hr. Murermester H. Jørgensen” 

 
Murene Jørgensen: fra venstre mod højre foran: Hans, Marius, Hans Kristian og Otto. Bagved Christian (?) 

(Ottos fætter), Mogens (Marius søn) og Christians kone 

 

Her er så Hans Christians svar (skrevet af Otto): 

”Glostrup, den 1-11-1935  

Kære Otto! 

Tak for dit Brev. Det er en god Tanke, du har faaet. Jeg tager med Tak imod din Indbydelse til at komme til 

Kosterslev og besøge dig. Jeg har altid haft den Opfattelse, at Kosterslev er en smuk og ejendommelig By. 

Du har Ret i, at Murerfaget er et dejligt Haandværk, og jeg glæder mig til, at vi en af de første Søndage kan 

faa en Passiar om vort Fag. Du kan lade mig vide, hvilken Søndag der passer dig bedst, saa kommer jeg, da 

jeg ikke har bestemt noget særligt de fire første Søndage.  Hvilket Tog passer bedst? 

En anden Søndag haaber jeg at se dig hos mig her i Glostrup, hvis Seværdigheder du saa skal faa at se; thi 

her er meget smukt, baade i Byen og Omegnen. 

   Min bedste Hilsen! 

    Din gamle Skolekammerat 

    Hans Kristian   Adr.: Hr. Murermester M. 

Jørgensen” 

 

Ansøg om stilling som malersvend! 



Far øver sig i at skrive en jobansøgning, og det er denne gang som malersvend! Det er det eneste af 

brevene, hvor han direkte digter om sin situation. 

 

”Særslev, den 21-10-1935 

Hr. Malermester Petersen, Odense! 

I Henhold til Deres Annonce i ”Fyns Tiende” tillader undertegnede sig herved høfligst at søge Pladsen som 

Malersvend hos Dem. 

Jeg er 20 Aar, og har stået i Lære hos Fader, Malermester Jørgensen, Særslev, hvorefter jeg har arbejdet 1 

Aar hos Hr. Malermester Sørensen, Søndersø. 

Nærmere Oplysninger gives gerne efter Ønske. 

Jeg haaber, at Hr. Petersen efter disse Oplysninger kan bruge mig, og ønsker gerne Svar. 

   Ærbødigst Otto Jørgensen. Malersvend.” 

Ansøgning om legat. 

Det er også godt at kunne ansøge om tilskud til skoleophold. Om vinteren 1938 – 1938 er han på et 5 

måneders ophold på Ollerup Håndværkerskole. Måske er det på dette tidspunkt, at han skriver disse breve? 

”Kosterslev den 25-11-1934 

Til Fællespræsentationen for Dansk Haandværk og Industri. 

I henhold til Bekendtgørelse i ”Danmarks Haandværk og Industri” tillader undertegnede sig herved høfligst 

at ansøge om at komme i Betragtning ved Uddeling af Snekremester A. V. Nielsens og Hustrus Mindelegat i 

Anledning af, at jeg agter at gennemgaa et fem Maaneders Vinterkursus paa Haandværkerhøjskole. 

Jeg er født i Kosterslev den 15 Februar 1916, hvor min Fader Murermester N. P. Jørgensen bor, og hvor jeg 

gik i Skole. Mine Forældre er uformuede, og jeg har ikke Midler til ved egen Hjælp at bekoste et saadant 

Ophold paa en Skole. Efter min Konfirmation arbejdede jeg hos Gaardejer S. Sørensen Øritslev, hvorefter 

jeg kom i Lære hos Murermester H. M. Jørgensen, Kosterslev, hos hvem jeg blev udlært 1 Maj 1934, idet jeg 

samtidig aflagde Svendeprøve, der blev antaget med Ros. Foruden fra H. M. Jørgensen, hos hvem, jeg 

stadig Arbejder og fra Kommunelærer H. P. Nielsen, Farstrup, vedlægges Anbefaling. 

Da jeg mener, at et saadant Kursus, vil have stor Betydning for min videre Uddannelse, vil det glæde mig 

meget, om mit Andragende maatte blive bevilget. 

   Ærbødigst Otto Jørgensen” 

 

Brev til svoger Villiam 

Villiam var naturligvis også murer. Han boede i selve Farstrup i et usædvanligt bofællesskab sammen med 2 

af hans fars søstre, som blev kaldt sypigerne. Han var gift med Anna, og han havde 2 børn sammen med 

den anden søster Marie. 

Forsiden af kuvert:  ”Hr. Murermester V. Jensen, Farstrup St. Fyn”. Afsender:  ”Afsd. Otto Jørgensen. 

Kosterslev pr. Jullerup.” 

”Kosterslev, den 22 Juli 1934 

Kære Tante og Onkel! 

Maa jeg først bringe en hjertelig Tak for de dejlige Dage, jeg tilbragte hos jer. Hils Smedene og sig til dem 

Tak for deres Gæstfrihed. Jeg skriver selv senere til dem. 

Og saa vil jeg haabe, I maa faa en god Høst, saa der kan blive Føde nok til de mange Kreaturer og Svin i hele 

den lange Vinter. Jeg tænker tit paa, at det maa være dejligt at se paa, hvorledes de mange Dyr trives. Det 

er jo Resultatet af vort Arbejde, vi alle saa gerne ønsker at se. 



Nu vil jeg haabe, at alting maa gaa godt, og at i maa være raske. 

  De hjerteligste Hilsener fra Eders hengivne Otto” 

November 2010 

Arne Bjørn Jørgensen 

  

 

 

 

 

  

 



109      Farmor Else Marie Jørgensens barndom og ungdom. 

Følgende oplysninger har Else fortalt til sønnen Arne den 11. december 2007, samt ved tidligere lejligheder. 

Historierne er genfortalt af Arne. 

 Else Marie Petersen, gift Jørgensen 

Skolerne 

I min korte skolegang gik jeg på 3 forskellige skoler i 4 omgange: 

1) 1931 – 1932: Den gamle Brøndbyøster skole i 1. og 2. klasse.  

Jeg har aldrig været god til sang, og lærerne syntes, at jeg var så dårlig, at jeg blev sat udenfor døren i 

sangtimerne. 

 

En gang blev jeg skældt ud for ikke at have gjort mine lektier, selvom at jeg faktisk havde udført dem. 

Dengang brugte man skiffertavler, og derhjemme havde jeg skrevet mit hjemmearbejde på tavlen. Min vej til 

skole var meget lang – helt fra Vibeholms Allé i Glostrup og ud til Brøndbyøster, og det foregik til fods. 

Undervejs lå tavlen i tasken, og den var blevet slettet ved at gnide op af bøgerne på den lange vandretur til 

skolen.  

Den gang havde vi også lange fedtelæderstøvler, som skulle snøres hele vejen op. Det tog en frygtelig tid, og 

flere gange var jeg ved at komme for sent, fordi al tiden gik med snøreriet.   

 

2) 1933-1934: Den gamle Rødovre Skole 

 

3) 1935-1936: Hvidovre Skole på Kettevej 

 

4) 1937-1939: Den gamle Rødovre Skole. Den meget kendte skuespiller Bodil Steen gik samtidig på skolen. 

 

Jeg gik ud af skolen efter 8. klasse. Jeg klarede mig faktisk godt i skolen, men dengang var der ikke mulighed 

for at gå videre i realklasserne selv om evnerne til det var der. Har skolebilleder fra flere af klassetrinnene. 

Bopæl i barndomsårene 

Vi flyttede meget i barndomsårene, og det har bl.a. giver sig udslag i de mange skoleskift. 

1) 24. maj 1924: Jeg er født på en gård på Krogagervej i Brøndbyøster. Det er der, hvor en afdeling af KMD nu 

ligger. Netop i denne afdeling af KMD startede mine sønner Palle og Arne deres IT karrierer med 



efterbehandling af selvangivelser i 1971. 

 

2) Omkring 1926 til 1930: Vi flyttede til landsbyen Brøndbyøster, og boede lige overfor kirken. 

 

3) 1931 – 1932: Derefter flyttede vi til Vibeholmsallé i Glostrup. Det var et stort hvidt hus på hjørnet af 

Hovedvejen og lige ved Vestvolden. I mange år efterfølgende var der planer om at rive det det, men først 

omkring 2004, blev det revet ned, og nu ligger der et ”Jem  & Fix” varehus. Sønnen Ole har i over 25 arbejdet 

lige ved siden af hos O.K. Kenvig. 

 

Lige ved siden af boede fru Johnsen, som blev min mors livslange veninde. Den 21. maj 1932 blev min 

lillebroder Henry Gram Petersen født. Vore forældre fik ikke flere børn end os to.  

 

4) 1933 – 1934: Herefter boede vi på Rødovrevej 13 i Rødovre. Det var en gårdejer Sørensen, der ejede huset, 

som vi var meget glade for at bo i, men han solgte det desværre, og så måtte vi flytte igen. 

 

5) 1934 – 1935: Næste stop blev på Hviddingevej i Rødovre. Den ligger imellem Roskildevej og 

Damhusboulevarden, og tæt på Rødovre Statsskole, hvor sønnen Arne senere gik i gymnasiet fra 1966 til 

1969. 

 

6) 1935: Endnu en flytning førte os til Vojensvej, der ligger på grænsen mellem Rødovre og Hvidovre, og tæt på 

Hvidovre station. Det betød også et skift til skolen i Hvidovre. 

 

7) 1936 – 1938: Med en far med mellemnavnet Gram blev den næste adresse meget passende Grambyvej, der 

ligger som en parallelvej til Hviddingevej.  

I denne periode sluttede jeg min skolegang, og kom derefter i en lang række pladser i huset. Den første plads 

havde jeg, mens vi boede på Grambyvej. 

 

Far arbejdede som kommunalarbejder og vejmand ved Frederiksberg Kommune, og mor var syerske, og sad 

hjemme og syede tøj til folk. Mine forældre flyttede senere til Padborgvej 6, 2. sal th., hvor de boede 

igennem rigtig mange år, ja faktisk helt frem til omkring 1978, hvor de kom på plejehjem. Det var en lille, men 

meget hyggelig 2 værelses lejlighed med et lille køkken og bad, og så lå den lige op til Damhussøen og 

Damhustivoli, hvor vi tilbragte mange gode timer. Far var bl.a. meget glad for at spille på brevduer, og det 

kunne man her, som en af de få steder i landet. 

 

Pladserne 

Som for mange andre var vilkårene dengang, at der ikke var råd til en videreuddannelse, så pigerne kom i huset indtil 

de blev gift, og drengede kom ud at arbejde, eller i lære. For mit vedkommende blev det til mange pladser, og det var 

samtidig i den mørke tid, som var meget præget af den tyske besættelse. Lillebroder Henry kom i snedkerlærer hos 

Johannes Larsen. 

1) 1939: Den første plads jeg fik, var på Vamdrupvej. Det var mens jeg boede hjemme på Grambyvej, og den lå 

kun 2 gader væk.  Jeg fik kun 5 kr. om ugen, og selv den gang var det ikke meget, så der blev jeg ikke ret 

længe.  

 

2) 1940: Dernæst blev det til en plads hos en familie i rækkehusene på Padborgvej. Husene ligger lige overfor 

den lejlighed, hvor mine forældre boede i gennem rigtigt mange år.  

Manden var salgsagent og sønnen var ansat på Sygekassen. De havde gruekedel på 1. sal, hvor der blev 



vasket, og konen var meget pertentlig med rengøringen. De havde en tagterrasse med vindue ud mod 

lejligheden på Padborgvej 6, hvor mine forældre senere boede, og engang klagede hun over, at der var en 

lille trekant øverst i vinduet, som jeg ikke havde vasket ordentlig af. Jeg nægtede at kravle længere op for at 

klare den, og så gik hun selv i gang med det, mens jeg gik nedenunder og lavede noget andet. Pludselig hørte 

jeg et hyl og et bump, og for op til hende. Hun var faldet halvt ned, men hængte fast i vinduet, og havde slået 

sig en del. Sønnen fik hjulpet hende ned, og efter denne episode var hun ikke efter mig, selv om den yderste 

trekant i vinduet ikke var pudset. 

 

3) 1941: Næste plads var på Tulipanvejvej i Vanløse. Her passede jeg huset, og deres lille datter Bitten. 

 

4) 1942: På Sallingevej, der også ligger i Vanløse var det også en familie med børn, som jeg var hos. Det var ikke 

noget godt sted at være. Efter at have været der i kort tid, så bemærkede jeg, at folk ikke hilste på mig, når 

jeg gik tur med børnene på gaden. Så fik jeg et tip om, at manden var SS-er, og så forstod jeg folks opførsel. 

Jeg var lidt nervøs for straks at sige op, for man vidste ikke, hvad de kunne finde på. Jeg ledte rundt i huset, 

for at se, om jeg kunne finde spor af mandens SS-aktiviteter, men jeg fandt ikke noget, så han har været 

meget forsigtig. Så snart jeg kunne komme til det, så sagde jeg op, men da jeg rejste, så manglede mit pæne 

forklæde med kræmmerhuslommerne. Lige efter krigen slutning, hvor jeg var hos Ølunds, fik jeg en pakke 

med anonym afsender, og noget forsigtigt pakkede jeg den op – det var mit forklæde, som lå i pakken. Jeg 

har aldrig kunne regne ud, og har heller ikke hørt om, hvad der har ligget bag historien om det forsvundne og 

genfundne forklæde. 

  

5) 1943: Den næste plads var på Sparreholmsvej i Brønshøj hos en importør og grosserer, som hed Knarberg. 

Konen her havde også rengøringsvanvid, så alt skulle være tip-top i orden hele tiden. Konen var rigtig god til 

at lave frokost, som der så kom gæster til, og efter en god frokost, så kunne de godt få vandgrød om aftenen.  

 

6) 1944: Efterfølgende blev det til en tid i Tjenerforeningen, som holder til på Vendersgade, og der ligger den 

stadig. Vendersgade ligger op til Israels Plads ved Nørreport. Her havde jeg et aftenjob i køkkenet, hvor der 

var skifte hen på aftenen. Jeg boede i baggården, og familien, der havde stedet hed Stage. Det var i krigens 

tid, og stedet var meget strengt bevogtet. En aften ville vagten ikke lukke mig ind. Jeg fortalte hvem jeg var, 

og hvordan der så ud derinde, men lige meget hjalp det. Så fortalte jeg vagten om, hvor der stod nogle 

pandekager med sennep ovenpå et skab, og da han havde kontrolleret det, så fik jeg endelig lov til at komme 

ind. 

 

På et tidspunkt var der en tjener, som altid skulle have let ristet brød om morgenen. Vi var så nogle stykker, 

som var taget ud på Bakken til 10-øres dans, og vi havde fået lidt at drikke og spise, og det var så denne 

tjener, som betjente os. Han kunne ikke kende mig, for jeg havde den pæne kjole på. Vi bad om regningen, og 

den var alt for stor. Jeg sagde til ham: ”Du har sku’ da smurt lidt rigeligt på en regning!” Det benægtede han, 

men det var sandheden. Så sagde jeg til ham: ”Hvis du ikke tager noget af regningen, så får du sort brød i 

morgen!”. Så genkendte han mig, og så fik vi den rigtige regning. Næste dag fik han sit let ristede brød, og det 

bemærkede jeg også til ham. ”Årh, hold da kæft” sagde han, og så var den potte ude. 

 

Hvis der var noget jeg ikke kunne lide, så var det at flå ål, og derfor satte de selvfølgelig mig til det! En dag, da 

jeg igen var sat til det, så havde jeg netop klaret at flå ålen, da en af tjenerne puttede en endnu levende ål 

ned at nakken på mig. Den vred sig rundt, og kom efterhånden hele vejen igennem, og ud for neden. Da den 

faldt ud, så tog jeg den, og kastede den lige i hovedet på ham, der havde puttet den ned af ryggen. Han så 

skrækkelig ud, og hans nye renvaskede skjorte var fuld af blod og slim fra ålen. Han blev meget vred, men han 

havde fortjent det. Hvem mon fik den ål at spise, som havde været bådet ene og det andet sted henne? 



 

Jeg var ikke i fagforeningen, og derfor kunne jeg kun være i Tjenerforeningen i kort tid, for ellers skulle jeg 

melde mig ind i fagforeningen. Men jeg ville ikke ind i den branche. Det er et hårdt arbejde med skæve 

arbejdstider, trang plads i køkkenet, og ofte stor travlhed. Så jeg gik tilbage til husassistent jobbene. 

 

7) 1945: Så kom jeg til Ølunds i Vanløse. Det var en god plads. Her passede jeg hus og 7 børn + børnenes 

påhæng, så der var noget at se til. Der var 4 sønner: Svend-Åge, Børge, Knud og Henning, og 3 piger, hvoraf 

en af dem hed Lissie. En af pigerne blev gift med en mand med efternavnet Dombernovski. To af sønnerne 

var fiskehandlere. Konen var god at arbejde for. Hun havde et skab, hvor hun fyldte hullede strømer i, og når 

det var fyldt, så fik jeg en fridag fra mit sædvanlige arbejde med hus og børnetøj, og så kunne jeg få lov at 

stoppe strømper i 2-3 dage. Konen selv hadede at stoppe strømper, så hun overtog mit arbejde imens.  

  

8) 1946: Den sidste plads jeg var i, var hos Ejner Knudsen, Kirkehøj 7 i Gentofte, og det var samtidig en af mine 

bedste pladser. Konen lavede en liste med, hvad jeg skulle nå i løbet af den kommende uge, og så kunne jeg 

selv planlægge tiden, så jeg nåede, hvad der stod på listen. Nogle gange tog vi en sejltur i København med 

børnene, og nogle gange cyklede vi ture. 

 

Mange år senere – i 1990’erne - etablerede sønnen Jørgen Adsbøl en Pelsforretning bl.a. med butik i 

Glostrup. Det er ham med mottoet ”Der er noget om snakken, der skal står Adsbøl i nakken” (på pelsen 

forstås).  Vi bor lige overfor på Siestavej, og jeg gik ned og præsenterede mig som hans gamle barnepige, og 

han kunne godt genkende mig. Vi fik en god snak om gamle dage, og han gav mig et tilbud om en pels til 

”barnepigepris”, og den købte jeg naturligvis. 

 

Fritiden 

Med lange arbejdsdage i huset, og i krigens mørke tid med udgangsforbud, så var der ikke meget fritid, men lidt blev 

det da til. 

De berømte/berygtede Maratondanse startede i depressionstiden i USA efter krakket i 1929. Som meget andet kom 

fænomenet også til Danmark, og her deltog også jeg også. De gik ud på at danse til man segnede, og dem, som holdt 

længst ud, de vandt. Jeg har sågar vundet en Maratondans i 40'erne i Charlottenlund sammen med min gode veninde 

TUT. Bagefter blev jeg drillet med, at jeg havde danset med en pige! 

 

I krigens tid var jeg også en flittig deltager i de såkaldte Algange, der var en stilfærdig protest mod den tyske 

besættelsesstyrke. Vi samledes og gik ture i skoven og andre steder, og fik på en gang god motion, og vist 

sammenhold mod tyskerne, uden at de rigtigt kunne gøre noget mod det. 

 

Gift 

Otto og jeg blev gift den 28. december 1947, og vi boede i første omgang i en lejlighed i de røde etagehuse på 

Vestervej i Glostrup. Dernæst blev det til et par på i en lille lejlighed på Erdalsvej 2 også i Glostrup, mens Otto med far 

som arbejdsmand byggede vores hus på Lunddalsvej 33. Her boede vi i over 40 år, indtil vi i 1991 som pensionister 

flyttede til en dejlig andelslejlighed på Siestavej 1b.  



  
Bryllupsbillede 



 

110    Noter om Mor Else                        September 2008 

Af Palle Gram Jørgensen 

 

 
 
Fulde navn: Else Marie Jørgensen, til daglig kaldet: Else Jørgensen 
Gift med murer Otto Jørgensen, født 1916 – som døde 2-2-2008. 

 
Børn: 

Ole Steen Jørgensen, 1948 
Arne Bjørn Jørgensen, 1949 
Lisbet Anna Jørgensen, 1951 

Palle Gram Jørgensen, 1952 
 

Børnebørn: 
Tonny, 1976 
Troels, 1976 

Anne Katrine, 1977 
Louise, 1979 

Claus, 1980 
Stine, 1983 
Lotte, 1988 

 
Oldebørn: 

Otto Williams Jørgensen, 2008 
+ 1 stk. undervejs, 2009 
 

 

Årstal Hændelse 

1924 14. maj fødes Else i Brøndbyøster  

1924 - 1947 Se historien om Elses barndom og ungdom andetsteds på denne side. 

1947 Bliver 28. dec. gift med murer Otto Jørgensen. De bor i en lejlighed på 

Vestervej i Glostrup. 

1947 Kører sammen med Otto land og rige rundt på NIMBUS motorcykel. 

1948 Else føder Ole. De flytter til en lille lejlighed på Erdalsvej 2 i Glostrup 

1949 Else føder Arne 

1951 Otto og Else flytter ind på Lunddalsvej 33 i et murermesterhus, som 
Otto selv byggede fra grunden. 



1951 Else føder Lisbet – til dagligt kaldet ”Krølle” 

1952 Else føder Palle 

1960 I lejede biler (Opel) kører hele familien ofte til Tryllevælde Strand – for 
at nyde en solrig søndag ved vandet. Oppakningen var STOR, og ofte 

tog det den halve dag, at pakke og lave madpakker til den 4-timers 
udflugt til stranden. Men vi husker disse ture som væsentlige og 

hyggelige   :o) 

1960-65 Else og Ottos børn vokser op under rimeligt trange kår – Ottos 

murerløn skal række til hele den store familie. Men det går fint, og de 
4 børn trivedes fint i det børnerige villakvartér. Der er mange 
legekammerater – og flere af dem ser vi endnu – og de er jævnligt 

senere kommet hos Else og Otto. 

1965 Else har et godt naboskab til Fru Jensen + genboen Fru Nielsen. De 

render ofte til kaffe hos hinanden – og har lange og tætte samtaler. 
Fru Jensen er ofte barnepige for Elses 4 unger. 

1961-1970 Familien får egen bil (Ford V8 1936) – og ofte går turen til familien på 
FYN, hvor Ottos forældre boede på en gård i Farstrup. Minderne fra 

disse ture er utallige.  Er foreviget på smalfilm. 

1965-1975 Vi ”børn” har hvert vores værelse på Lunddalsvej. Fra Ole i kælderen 

syder syrede dufte ofte op! Og hippier samles i spraglede klæder. Mor 
Else dog ALTID vært for aftenens THE-bord kl 22.00 i køkkenet, den 
store orange the-kande er legendarisk – og de unge mennesker nyder 

disse the-komsammender med mange gode samtaler unge/ældre 
imellem. 

I 1972 fejres Else og Otto SØLVBRYLLUP med en stor fest i huset på 
Lunddalsvej. 

1975-1980 Os børn flytter hjemmefra! Og får kærester – og Else og Otto bliver 
bedsteforældre. 
Vi er ALTID utroligt velkomne på Lunddalsvej – og nyder at komme på 

stedet. Else har altid kaffe/the parat med småkager. 
På et tidspunkt boede jeg (Palle) sammen med min tidligere kæreste 

på Lunddalsvej. Hun blev så tæt knyttet til Mor Else, at hun til 
stadighed har besøgt hende – selv om jeg nu på 25. år har været 
”gift” med en anden kvinde. Hun møder sikkert også op til 

bisættelsen. 
Eriks, (Skolekammerat til Ole og Arne) forældre dør tidligt, og Mor 

Else kommer til at fungere som en slags reservemor for Erik. Han har 
gennem tiderne jævnligt besøgt Mor – og fået en kop kaffe på sin vej. 
Erik har regnet ud, at det i årenes løb er blevet til over 10.000 kopper 

kaffe!  

1980-1989 Vi børn kommer stolte hjem med vores børnebørn! Else elsker dem – 

tager dem med i TIVOLI utallige gange – og far Otto læser historier for 
dem. Legekassen i kælderen huskes af alle, både af os og vores egne 

børn, som noget unikt.  

1990 Else og Otto sælger deres dejlige villa på Lunddalsvej 33, og flytter i 

andelslejlighed på Siestavej. Børnene sørger for at holde en STOR 
afskedsfest/farvelfest omkring deres kære elskede fødehjem. 

1991-2007 Else og Otto bor i deres lille andelsbolig på Siestavej. De har områdets 
flotteste lille have, og Else er god til at dyrke sine stueplanter. Else er 
eminent til krydsord – og tager ofte også ture til TIVOLI – er vist lidt 

af en spillefugl. 
Else og Otto har også fået en fællesinteresse: At gå på 



loppemarkeder! 

1997 Mor Else og Otto fejrer Guldbryllup. Stor fest i kælderen på Siestavej. 

Hele familien er samlet. 

2004 Mor Else fejrer sin 80-års fødselsdag på Siestavej! Alle børn og 

børnebørn er samlet i den trange stue.  

2007 D. 28. december kan Else og Otto fejre DIAMANT-bryllup! Børnene 

sørger for at arrangere en stor fest for hele familien i kælderlokalet på 
Siestavej. 

2006-2007 Mor Else passer Otto, der bliver gradvist mere og mere svækket. Otto 
er ukuelig – og finder ofte på de særeste ting – men MOR formår at 

holde styr på det hele – og har stadig altid kaffen klar – når venner og 
familie kommer omkring Siestavej. 

2008 2.2.2008 (Kyndelmisse) mister Else sin Otto. Han er nær ved 92 år. 

2008 I juli udsættes Else for et trick-tyveri! Nogle udgiver sig for 

hjemmehjælpen – og kommer ind til hendes dør! Forlanger penge!  
Men hun skubber dem resolut ud med en mavepuster – og råber efter 
hjælp – og jager dem på flugt! Hændelsen er hård for Else. 

2008 Børn og børnebørn er flinke til at køre omkring Siestavej. Vi får altid 
nogle gode historier om gamle dage – iført en kaffe og småkage. Og vi 

kan fortælle om vores gøren og laden. Mor er præget af sukkersyge – 
og dårlige ben. Kan kun gå ved hjælp af rollator. 

Tonny kommer f.eks. fast hver tirsdag – handler ind for Else – og 
laver mad og spiser sammen med hende. 

2008 I marts bliver Else oldemor. Anne Katrine føder en herlig frisk dreng, 
som Else når at holde meget af. Han bliver døbt Otto, efter sin oldefar, 
Elses mand, - og Else når at være med til hans dåbsfest i august. 

2008 Først i september falder Else i sit hjem – og ligger 2 timer inden 
hjemmehjælpen finder hende. 

Hun kommer nogle dage efter på Glostrup Hospital – for at blive 
tjekket. 

Her bliver hun hurtigt dårligere og dårligere - og efter 1,5 dage på 
intensiv stoppes hendes behandling – og hun kommer på 
hjerteafdelingen. Familien, børn og børnebørn våger over hende dag 

og nat – men 13. september kl. 15 kan hendes hjerte ikke mere. 
 

Familiens ældste ELSE er ikke mere, og et samlingspunkt forsvinder. 



 
 

Mor ved oldebarnets Ottos barnedåb den 17. august 2008 



111    Else Petersens dagbog 1941-1942                                          10. oktober 2008 

Ved oprydningen efter min mors død fandt jeg en lille blå notesbog af mærket Phonix, Harburg. Den 

indeholdt hendes optegnelser fra krigens første år. 

Efter min vurdering indeholder den ikke noget, som mor ikke ville have offentliggjort, og mor har fortalt 

forskellige af episoderne gennem årene, så derfor har jeg valgt at renskrive og udgive den, idet den giver 

dels et godt billede af en ung husassistents liv i krigens første år, og desuden et godt tidsbillede af en mørk 

tid i Danmarks historie. Der er ikke ændret i hendes retskrivning. D.V.L. = Dansk Vandre Laug. V.H. = 

Vandrehjem. Den 1. del af dagbogen handler om hendes mange cykelture med vennerne i 1941. 

Den 2. del af bogen handler om et sommerferieophold i Udsholdt i Nordsjælland  fra den 6. juli og til den 

14. august 1942. Hun er husassistent hos familien Gotthard med børnene Bøje, Henning og Karen samt 

deres hun, og de bor i deres sommerhus, som tydeligvis er under renovering. Hun tilbringer fritiden med sin 

gode veninde Grethe, der også er husassistent, og de møder mange nye venner. De er også på besøg i A.P. 

Møllers sommerhus, der ligger lige i vandkanten ved Udsholt Strand. Far Otto er kun nævnt i en enkelt 

sætning i 1942. Imidlertid har jeg fundet et billede fra Helsingør 1941, hvor de sidder sammen. Så de 

kendte hinanden på dette tidspunkt. Den sidste del af bogen er en regnskabsside fra november. Der står 

ikke hvilket årstal. Som afslutning har jeg fundet et par indlæg af Grethe i hendes Poesibog 

God læselyst 

Arne Bjørn Jørgensen 

 

Else Petersen, Grambyvej 42, Rødovre pr. Valby 

Pakkeliste til cykelture: 

Lagenpose, Natdragt, Skifteundertøj, Lommetørklæder, Skiftestrømper, Krus, Ske, Kniv, Gaffel, Teske, 

Smørdåse, Tallerken, Viskestyk, Kogegrejer, Kam, Haarbørste, Spejl, Tandbørste, Crem, Sæbe, Neglebørste, 

Cold Crem, Haandklæde, Sikkerhedsmaske, Sejlgarn, Læderrem, Skopudsegrejer, Snørebaand, Sygrejer og 

Saks, Forbindkasse, Lommelampe, Tændstikker, Ur, Blyant, Fyldepen, Dagbog, Sangbog, V.H. Fortegnelse, 

Sygekassebog, Køreplan, Brevpapir, Penge, Cykellygte, Lappegrej, Pumpe, Evt. Tæppe eller Sovepose, 

Fotografiapparat, Tilbehør. 

TUK 1941 D.V.L., Paasken 1941 

Turen gik til Holbæk om Lørdagen overnattede begge i Holbæk. Om Søndagen Tur ud og se Omegnen. 

Turleder Lis. Regstrup, Knabstrup, Møshøve, Sundby, Gislinge, Maassø, Regnvejr undervejs, og det blæste 

meget. Om Mandagen gik Turen hjemad omkring Eriksholms Skove. Der var flere Punkteringer ellers gik 

Turen godt. Torbenfelt til Holbæk 64, Griffenfelt  Søndag 70, Mandag 20, i alt 214 km. 

Gunderup ”Storedam” 9/5 1941. 

Turleder Ole.  Der var 21 km det gik op til. Om Søndagen travede vi igennem Skoven og saa Langdysser, 

Gravhøje, Spejderhytter, og Søspejderhytte som de havde lavet af Gran. 6 m. her var det at St. Jørgen rev 

sit Ben. Ole og Lillebror var Samarit. Om Eftermiddagen tog vi ud til Troldehøj. ”Sommerlaugsaften”. ”St. 

Bededag.” Det var en god Tur og dejligt Vejr. 

SJÆLLANDSSTÆVNE 18/5 1941, Borrevejlevig, Turleder Ole 



Om Søndagen tidligt op og vi kørte en Tur saa stillede vi cyklen og travede en Tur. Da vi kørte hjem var det 

Bjarnes Cykel der gik i Stykker. Om Eftermiddagen var vi i Borrevejlevig. Tiden gik med Sang og nogle ude at 

sejle og ved 6-Tiden kørte vi hjem igen. Det var Solskin og meget fint vejr. 

KØGE. PINSETUREN 31/5 1941, Turleder Ole. 

Om Lørdagen tog vi til Køge der var 40 km om Aftenen gik vi Tur i Byen. Om Søndag tog vi igen af sted til 

Bakkeskov 40 km med lige Modvind vi spiste varmemad Kl. 12. Da vi havde spist tog vi til Fedet, hvor der 

var nogle, der var i Vandet, og vi var ude at se os om, og da vi havde været der kørte vi tilbage til 

Vandrehjemmet. 24 km. Om Mandagen var det meget koldt og vi frøs. Herbergsfatter kørte med os og viste 

os den store Eg i Bækkeskov og Bakken. 

Derfra kørte vi selv videre igennem Hasle til Gisselfeldt Kloster, Bregentved, hvor vi var inde og se 

Gartnerriet det var meget flot og saa den store Have. Derfra kørte vi til Bremen, hvor vi sat og spiste paa 

Kro og hvilede os. Saa kørte vi hvidere igennem Skoven, der var nogle som løb Tæringløb og resten hen paa 

en Kro og drak Kaffe. Pludselig kom der to og sagde, at lille Jørgen var faldet i Vandet med Tøj han var helt 

sort af Mudderet. Da vi var færdig kørte vi videre hjemefter over Taastrup. Vi var alle godt trætte af denne 

tur. Vi havde haft ca. 15 punkteringer paa denne tur. Vi var saa heldige at have modvind begge Veje. Baade 

derud og hjem. 

Tur ca. 20 km., LYSTRUP 21/6 1941,  Turleder Helge  

Lørdag kørte vi til Lystrup og da vi naaede derop lavede vi Kaffe, derefter gik vi paa Bjerget, hvor der var 

Sølvræve og Daadyr. Om Søndagen var vi paa Travetur igennem Skoven. (De vilde vover), sumpede Moser 

og Tæring. Tur igennem Skoven (Den sjælne Egeskov) og ud til Buresø. Der gik vi i vandet, spiste Maden og 

laa og solede os. Derefter travede vi tilbage til Vandrehjemmet godt trætte. Og til sidst Cyklede vi hjem. 

Uggeløse, Farum, Ballerup. 

SOMMERFERIE  24-7-1941, ASSERBO  

Start kl. 12.30 fra Rødovre. Paa grund af Regnvejr vi havde næsten opgivet det, men saa Kl. 12 blev det fint 

Vejr, og saa tog vi Afsted til Asserbo. Vi kørte igennem Rødovre, Ballerup, Ledøje, Veksø, Stenløse, Ølstykke, 

Uppe Sundby og op til Frederikssund. Derfra over Ølsted og Kregme, Frederiksværk og til Slut havnede vi i 

Asserbo Kl. 5. Vi havde Modvind hele turen.  

Da vi naaede Asserbo var vi godt sultne og begyndte straks at spise. Da vi endelig var mætte pakke vi 

sammen igen, lagde vore Tasker og tog saa en rask gaa Tur til Frideriksværk. Kl. 8 var vi paa V.H. igen godt 

trætte, men vi skulde paa igen og var saa ude at se Klinke, Asserbohuset m. Sommerlido, Friluftsteater og 

Asserbo Plantage. Derefter var vi nede ved Badehotellet og se paa Dans og til slut gik vi trætte hjem og i 

Seng, sov lige til næste Morgen Kl. 7. 

Næste dag startede vi Kl. 8.30 til Helsingør. Vejret var fint og dejligt og det blæste næsten ikke. Først kørte 

vi et stykke ud af Helsingør motorvejen, saa drejede vi ned igen, men Troldeskoven ned til Vandet og 

maatte saa trave derfra til Tisvildeleje Badehotel vi var godt ømme i Armene af at trække Cyklen. Saa kunde 

vi omsider Cykle igen, vi kørte saa videre gennem Tisvilde by langs Vandet til Gilleleje. Der holdt vi hvil for 

at spise. Vi var nede ved Stranden og der kunde man rigtigt ligge og nyde Udsigten over Vandet. Vi saa 

Gilbjergskrænterne med Gilbjergstenen og Nakkehoved Fyr. Derfra kørte vi saa videre langs med Kysten til 

Helsingør, hvor vi saa overnattede til Næste Dag. 



Helsingør 

Der saa vi Marielyst Slot med Park. Julebæk Strand, Kronborg og Svømmestadion, og om aftenen kunde 

man se Lysene ovre i Sverige. Saa næste dag var vi i Fredensborg og paa Vejen dertil saa vi Gurre Slotsruin 

og Gurre Kirke, Grib Skov, Esrom Sø. Og da vi endelig naaede Laugsgaarden spiste vi. Tog saa Afsted igen, 

saa saa vi Fredensborg Slot, Fredensborg Sølvrævefarm. Næste Dag mødte vi Flokken og kørte saa med 

Dem til Helsingør, saa Byen og laa ellers ved Vandet for at nyde det. Da Kl. var 6 kørte vi hjem og havde haft 

en dejlig Tur. Vi har kørt i alt 

(Arne: her var afsat plads til at skrive afstandene, men det er ikke udfyldt). 

 Billedet er fra DVLs tur til 

Helsingør i 1941. Far og mor sidder ved siden af hinanden som nummer 4 og 5 fra venstre! 

Sommeren 1942, Raageleje  , Fyrretoppen, Udsholdtsstrand , Raageleje den 6-7. Mandag 

Rejsen derop med slid og slæb, skiftede 2 Gange med Toget. Cyklede fra Helsinge til Raageleje, regn paa 

Turen. Tordenvejr om Aftenen. Ingenting var i orden. Der var ingen Vinduer og Døre. Og træt var jeg. Det 

var den første Dag. 

Tirsdag den 7. 

Godt Vejr. Solen skinnede og det var varmt. Vandet koldt. Ude at Cykle om Aftenen til Smidstrup for at 

hente Avis og Brød. Middagsmad. Biksemad og Kærnemælkskolskaal. 

 



Onsdag den 8. 

Ikke saa fint vejr. Graavejr lidt Torden om Eftermiddagen, koldt om aftenen. Cyklede til Tisvilde, og inde paa 

hjemvejen paa Raageleje Kro. Tømreren som Tjener. 

Middagsmaden Varmet røget Skinke, Stikkelsbærgrød. Skrev Brev til Mor og Lilli. 

Torsdag den 9. 

Lunefuldt Vejr med Bygeregn. Fru Gotthardt og den anden Dame fald igennem Liggestolen. Et sjovt Syn. 

Pudsede Kedler. Var ude at Cykle om Aftenen og blev drivvaad, Swagger. Fik skænd af Fruen, fordi at jeg 

havde Swagger paa. Skulde have været paa Kroen og set Tryllekunst. Middagsmaden: Biksemad, 

Stikkelsbærgr. 

 

Fredag den 10. 

Fint Vejr, Solskin. Karen til Gilleleje efter Makrel. Besvimede paa Turen laa i Sengen om Eftermiddage. Jeg 

var ude at Cykle til Raageleje om Aftenen med Grethe. Middagsmaden: Biksemad; Rabargrød. 

Lørdag den 11. juli 

  Regn hele Dagen, fint Vejr om Aftenen. En travl Dag, bagte norske Vafler, paa Komfyr, Fremmed om 

Aftenen, Karen og Bøje til Dans paa Hotellet, Fløden kogte over. Fru Gotthardt gal paa Tømrene. Toerup til 

Kaffe om Aftenen. Samlet Brænde til Komfuret godt træt var jeg. Middagsmad: Røget Makrel, Blomkaal, 

Kartofler, Rabargrød. 

Søndag den 12 Juli 

Graavejr det meste af Dagen - Regn om Aftenen, Ingeniøren og Bøje heroppe. En travl Dag lige til Kl. 3½. 

Varm Mad Kl. 12.00. Til Cirkus om Eftermiddagen traf Ivan Larsen. Ludt.  I Cirkus om Aftenen med Grethe 

kom sent hjem, fik skænd næste Dag. Der var ellers Bakkefest i Gilleleje. 

Middagsmaden Korteletter, Kartofler. Jordbær med Fløde. 

Mandag den 13. 

Stormvejr, Solen skinne lidt. Maleren er kommet og en Kone kom og vaskede op i Køkkenet. Jeg saa til 

Maleren og Tømrene, drillede mig. Ude at køre Tur om Aftenen til Smidstrup og se til Ivan, og havde sjov, 

fik skænd da jeg kom hjem Kl. 22.00. Jeg skulde havde lavet Te til Karen og Lise, maatte samle Brænde og 

rydde op da jeg kom hjem. I Seng kl. 23.30. Middagsmad  Korteletter. Rabarbergrød 

Torsdag den 14. 

En travl Dag. Fru Gotthard malede i Køkkenet, klattede over det hele, kunde ikke faa hverken Bord eller 

Gulve rent. Hun var helt umugelig. Om Eftermiddagen i Vejlby sammen med Grethe for at hente Fars. Om 

Aftenen henne hos Grethe. Middagsmad  Frikadeller, Kartofler, Jordbærgrød. Maleren kommet igen. 

Onsdag den 15. 

Regn paa Morgenstunden. Fru Gotthardt maler røde Døre, godt gal da jeg spurgte om jeg maatte faa fri om 

Eftermiddagen. Maleren sagde t jeg var dum i at jeg ikke havde sagt op og De Gjorde Nar af mig, saa det var 

en gru. Grethe og jeg var i Gilleleje efter røget Makrel og Leverpostej. Til Hornbæk for at se til Ivan og Ludt. 

Det var en morsom dag. Solen skinnede og vi laa i Vandet og nød det sjov med Kunstcyklerytteren og ham i 

Cykelstallen. Ingen. Grethe kørte uden Bukser 

 

Torsdag den 16. 

Fint Vejr. 2 Malere en kedelig Dag. Maate ikke snakke med nogle. Fruen gal. Ingen Steder. 



Fredag den 17. 

Fint vejr. 2 Malere. Tømrerne færdige med Huset og jeg oppe at slaas, en travl Dag godt træt, skurede 

Gulve, faldt med Cyklen. 

Lørdag den 18 

Daarligt Vejr regn hele Dagen, kun 1 Maler. Fruen gal skældt ud. En travl Dag – vaske Gulv hos Bøje med 

Salmiak, Kone til at pudse Vinduer. Maleren turde ikke sige noget, gik alene hele Dagen. Jeg stegte 

Frikadeller og brunede steg om Aftenen. Karen og Bøje til Bal. Fremmed om Aftenen. 

Søndag den 19. 

Fint Vejr hele Dagen en mægtig Dag. Fri fra Kl. 3. Grethe og jeg var i Helsingør traf Ivan og Ludt. Drak Kaffe 

sammen og gik Tur var hjemme kl. 22.00 godt trætte og ømme. Aldrig været saa øm var på Vandrehjemmet 

men der var ikke nogen. Saa Betty paa Vejen kom forbi Hullerød Kro Cirkus Benneweis Gaard viste en Mand 

vej. Den bedste Dag længe. Middagsmad Oksesteg Stilkelsbærgr. 

Mandag den 21. 

Fint vejr. Maleren kommet. Hilste til mig fra Svend, vaskede Tøj kogte Grød. Pudsede Vinduer. Maleren 

tapserede en meget travl Dag, hos Grethe om Aftenen, fik Kirsebær af Fruen, ringe til Helge. Bøje har faaet 

Ferie. Karen og Lis rejste til Hornbæk. Fik noget at vide om Otto, og at Ida var rejst. Middagsmad Røget 

Makrel Stilkelsbærgrød 

Tirsdag 22 

Regn om Morgenen nogenlunde resten af Dagen. Men det stormede meget. Vi bagte norske Vafler og 

Hjortetak. Rolader mislykkedes, en travl Dag. Fruens Fødselsdag. Fremmed om Aftenen. Mødte Knud hos 

Købmanden. Verner var her ikke kun Mester selv. 

Onsdag den 23. 

Regn det meste af Dagen. Om Eftermiddagen Bygevejr. Grethe og jeg cyklede til Tisvilde spiste paa 

Strandbjerg, kørte vide til Asserbo. Var ogsaa inde at se til Tisvilde W.H. Vandrehjem. Om Aftenen var 

Grethe over hos mig og fik Kaffe, jeg var Hundepasser. Bøje og hans Ven gik paa Kroen, saa vi havde det 

rart. Maleren blev færdig, men kommer igen den 10 August fik ikke sagt Farvel til ham. Vi saa også Bent paa 

Kroen han havde travlt. Skrev hjem. 

Torsdag den 24. 

Ustadigt Vejr med Bygeregn. en kedelig Dag skurede Gulve. Fruen ferniserer. To Kammerater af Bøje til 

Middag. Rødspætter. Jordbærgrød. Breve fra Mor Helge og Børge. Fremmed om Aftenen. De var 7. Skrev 

Brev til Børge. 

Fredag den 25. 

Et kedeligt Vejr, en travl Dag, Regn det meste af dagen. Drillede Bøje med Hunden. Nøglerne blev borte, 

men fandt dem i Bøjes Regnfrakke. Hos Grethe om Aftenen. Ellers ikke noget. 

Paa Gaarden sammen med Grethe efter Kartofler. Han spurgte om hvordan det gik. Frikadeller. Stilkelsbær. 

Bøje til Gilleleje efter Fars. 

Lørdag den 26. 

Nogenlunde Vejr ikke Regn, fremmed til R Frokost og Middag. Henning laante min Cykle, men kom hurtig 

igen. Bøf til Middag. Stilkelsbærgrød spiste Kl. 19.00 til Bal paa Kroen. Gulvet gynge og der var mange 

Mennesker. Om Eftermiddagen saa vi Svend og Bent. 

Søndag den 27. 



Fint Vejr. Solen Skinnede, og det var varmt. Der var 7 til Morgen, Middag og Aftensmad. De unge spilled Jaz 

paa Grammefon. Grethe fik Eftermiddags Kaffe. Om Aftenen gik vi Tur til Raageleje. Jeg var Hundepasser, 

og da jeg kom hjem var der 5 til The. Kl. var 12.30. De unge det var ikke rart, godt træt i Seng Kl. 23.30 

Mandag den 28. 

Fint Vejr, holdt Vaskerdag, en travl Dag lige til Aften ude at gaa tur med Grethe til Raageleje. Grethe sprang 

Buk over stolperne vi havde det sjovt. 

Tirsdag fint Vejr, ogsaa en travl Dag. Om Eftermiddagen en lille Tur til Smidstrup med Grethe for at hente 

Skipper Skræk o.m. jeg lavede Mad. Spiste sent. Om Aftenen ude at gaa tur til Hotellet for at se Dans en 

kold Tur. Bøje og Bendt mødte vi paa Hotellet. Sent Brev hjem. Bent var her om Eftermiddagen med 

Flueskabet. Røget Makrel Stuvet Spidskaal, Kartofler, Kærnemælkssuppe.   

Onsdag 

Et kedeligt Vejr. Regnvejr. Travlt lige til Kl. 14.00. Spiste Biksemad Kl. 12. Om eftermiddagen Tur til Græsted 

med Grethe efter Pakken, men den var der ikke. Derefter til Gilleleje med mine Sko. Saa Skulde vi havde 

været i Biografen, gik igen, kørte saa hjem hos Grethe til Kl. 21.00 og til Slut paa Kroen. Det var en kedelig 

Dag, for vi kørte mellem Bygerne. Sent i Seng. 

Torsdag 

Regn om Formiddagen klarede op om Eftermiddagen og blev godt Vejr. En travl Dag lige til Kl. 3½. Kogte 

Grød, brændte min Finger, lave Kaffe til 7. Hr. Gotthardt gal paa Bøje fordi han ikke vilde mure. Henning 

huggede Brænde godt gal. 

Grethe og jeg gik Tur til Raageleje og hjem igen, snakkede med Varmings Pige som skulde rejse, blev 

stukket så forfærdeligt af Myg i Seng Kl. 23.00 

Fredag 

Fint Vejr en travl Dag. Kogte Grød vaske Klatvask. Fruen gal, lagde rent paa Hyllerne. Om Aftenen i Gilleleje 

paa Kroen sammen med Marie og en til det var ret morsomt.  Rhumba Aften, og hvem der sang højest, 

dansede Solo. Paa Vejen hjem traf jeg Tømmer Svend. Gik tur over Stranden. Laaste da jeg kom hjem. 

Henning lukkede mig ind. En god Aften. 

Lørdag 

Fint Vejr en travl Dag. Bagte Vafler, var ude at plukke Markblomster med Grethe, havde fremmed om 

Aftenen, fik stegt Kyllingen og Rødspætter. Hindbær med Fløde. Og Kl. 22.30 over at se til Grethe og 

derefter på Kroen til Dans, jeg var dødsens træt. 

Søndag 

Meget fint Vejr. Solen skinnede hele Dagen jeg havde fri fra Kl. 2 ude at køre med Grete. Vi var først i 

Smidstrup hos Grethes veninde, vi var ude at bade, senere kørte vi til Græsted for at se hvad de spillede i 

Biografen, men vi kom der ikke, vi traf Knud. Tømren saa paa vej hjem fik vi at vide at der var Bal paa 

Forsamlingshuset i Udsholds det var noget af det mest morsomme, jeg saa Maleren, Posten o.m.fl. vi var 

hjemme Kl. 2. Det var den bedste Dag vi har haft heroppe. 

Mandag 

Fint Vejr men en travl Dag. Fremmed om Aftenen. 

Tirsdag 

En travl Dag sov for længe om Morgenen ingen Ur. Om Aftenen var vi paa Limkærgaard for at snakke med 

Aksel laante hans Kost. Ellers ikke noget. 

Onsdag    



 Regn om Morgenen fint Vejr om Eftermiddagen, Grethe og jeg havde fri, vi var i Helsingør og fik ordnet 

Haar, igennem Græsted Hjem om Aftenen var vi paa Kroen, ude at gaa tur med Verner (Posten). Grethe 

sammen med Jens Larsen vi kom ikke hjem før kl. 2.30 om Natten en god Dag. 

Torsdag 

Stormvejr, holdt storvask. Hr. Fru Gotthard rejste til Byen, jeg var oppe Kl. 5½ kun 3 timers Søvn. En travl 

Dag. Karen kom for sent hjem til Aftensmaden. 

Fredag 

Fint Vejr. En travl Dag hele Dagen. Om Aftenen paa Hotellet sammen med Grethe, kom ind at danse med 

Verner H.B. og en til, der var kun 3 Par som dansede. Kom hjem Kl. 2. Hunden gøede af os. 

Lørdag 

Fint Vejr, også en travl Dag indtil Kl. 20.00 Hr. Fruen. Karen og Bøje til Middag. Jeg lavede Mad til 

Svigerinden. Tomatbøf. Paa Kroen om Aftenen sammen med Verner (P) og en Kammerat. Grethe traf 

Verner (HB) han hilste ikke. En god Aften. Hjem Kl. 2. Traf Hr. Fru Gotthard var ikke gaaet i Seng. 

Søndag 

 Fint Vejr, men en meget travl Dag varm Mad Kl. 12. Fremmed til Eftermiddags Kaffe. 10 Voksne. Karen og 

Bøjes Venner 10 Stk. Hr. Gotthard, Bøje og Svigerinden rejste hjem. Grethe og jeg var ude at Cykle til 

Gilleleje, men vi kørte hjem, fordi der var Foreningsbal. G.B. Grethe kørte uden Lys, stanset af 2 Betjente. 

De var flinke. Hjem Kl. 24.00. Karen og Fruen sad oppe og lagde Karabale. 

Mandag  

Regn om Morgenen, blæste en Del, en stille Dag, godt søvning. Maleren kom igen. Fruen malte Skodder. 

Grethe er ved at pakke, og har travlt. Jeg faldt i søvn paa Sengen om Eftermiddagen. Om Aftenen var 

Grethe og jeg hende hos A.P. Møller fik Is af Varming Nielsen. Paa Gaarden og snakkede med Aksel, kan 

være en sjov en. Han grinte af os. I seng Kl. 23.30 

Tirsdag 

Regnvejr. Vasket Tøj. Fik skænd for Sukkeret. Kramer Petersen rejste skulde af sted Kl. 9.30, men først Kl. 1. 

De spiste Frokost hos os sikken en Halløj, ude at gaa Tur med Marie og hjem at lave The til Hans Jørgen, 

Klaus Adam, Karen kom i seng Kl. 23.30. 

Onsdag 

Graavejr med regn. Fridag, kørte alene en travl Formiddag lavede Aftensmad inden jeg tog af Sted. Om 

Aftenen paa Kroen med Marie vi dansede næsten ikke. Verner grinte af mig i Seng Kl. 24.30. Låset ude 

måtte kravle ind af Vinduet. 

Torsdag 

En meget travl Dag. Sæbede Køkken af og gjorde rent arbejde lige til Kl. 22.00. Ude af gaa Tur med Verner 

sidste gang, dødtræt var jeg 24.00 

Fredag 

Nogenlunde Vejr. Fragtmanden kom ikke Kl. 8 først Kl. 2 om Eftermiddagen. Karen og jeg cyklede hjem fik 

lidt regn på Turen. Godt træt af cykle, men paa Bakken om Aftenen sammen med Grethe. Vi traf hende fra 

Raageleje inde at se glup. Goplere, en god Aften. I Seng Kl. 24.00. Grethe sprang propperne. Sprang skulde 

prøve min Radio. Slut for den gang 

 

Bagerst i bogen er følgende regnskab: 

November 



Sygekasse 3,50 

Tandpastel 1,50 

Anican 1,35 

Best 1,50 

Neglefil 0,65 

Mor 30,00 

Haar 7,00 

Dans 5,00 

Emmy 1,00 

Tandbørste 2,50 

Crem 0,65 

Sæbe 0,45 

 54,60 

Sygekasse 3,50 

Dans 5.00 

Kam 1,80 

Crem 1,25 

Tandpa 1,50 

Tandb 2,00 

Haar 2,50 

 17,55 

 30,00 

 47,55 

 

I mors Poesibog har jeg fundet 2 indlæg fra hjerteveninden Grethe.  

Charlottenlund 27/8  42 

Kære Else 

Ved du hvem der var den første Svingpjat 

Det var Josef, for da han kom 

Til det røde Hav, sagde han  

 Hav, Hav. 

 Grethe Kriegel 

 

Den næste er udateret, men efter indholdet at dømme er den skrevet i slutningen af 1947 

Else er en Stjerne 

Forloves vil hun gerne. 

Men, giftes skal hun snart, 

Aah, det er saa rart. 

 Grethe Kriegel  



 

 

114 Min farfar Niels Peter Jørgensen             
17. april 2006 

Af Arne Bjørn Jørgensen 

Denne bog er dannet ved hjælp af bogfunktionen i slægtsprogrammet Family Tree Maker. 

Den tager udgangspunkt i Niels Peter Jørgensen, født i 1875, og viser hans aner og 

efterfølgere. 

Dette er min første forsøg med at danne en sådan bog, og den vil derfor blive forbedret 

efterhånden som jeg får mere erfaring i at bruge den. Desuden er det planen at tilføje billeder 

i bogen. 



 

 

 

 

Forfædre til Niels Peter Jørgensen 

r Jørgensen Niels Pete 
 Mark, Vigerslev  i Farstrup 83 f: 9 feb 18 

v: omk. 19 09 
e 74 d: 9 jul 19  i Bogens 

Jesper Jørgensen 
f: 25 dec 1845 i Nørre Sa ndager, Skovby, Fyn 
d: 13 feb 1937 i Farstrup  Hed 

Ane Kirstine Hansen 
Søndersø, Odense f: 8 mar 1860 i Veflinge,  

Mogens J ørgensen 
f: 1816 i  Weflinge sog n, Odense Amt 
v: 1834 

0 d: før 188 

Ane Nielsdatter 
dager, Skovby, Fyn f: 1814 i Nørre San 

Hans Pedersen 

Nikoline Larsen 
f: 1822 i Veflinge, Søndersø 

Jørgen Mogensen 
f: 1768 

flinge, Odense v: 4 nov 1809 i Ve 

Ane Rasmusda tte r 
f: 1785 

Mogens Christiansen 
f: 1731 i Veflinge, Skovby, Odense 

NN 

st Kruuse Rasmus Chri 
f: 1756 
v: omk. 1777 

Kirsten Andersdatter 
f: 1747 



Efterkommere af Niels Peter Jørgensen 

Familien Jørgensen 

 

 



Efterkommere af Niels Peter Jørgensen 

Familien Jørgensen 

 

 

 

 

Otto 
Jørgensen 

1916 - 

arie Else M 
sen Jørgen 
 - 1924 

 4 Fort. s. Arne Bjørn 
Jørgensen 

Inger 
Clausen 

John 
Larsen 

1948 - 2005 

Lisbe t Anna 
Sv ane 

Henrik Tofte 
Jørgensen 

John 
Svane 

Palle  Gram 
Jørge nsen 

Doris Møller 
Jensen 

Anne Katrine 
Jørgensen 

Claus Bjør n 
Jørgensen 

Troels Tofte 
Jørgensen 

Stine 
Jørgensen 

Lotte 
Jørgensen 

Bent Skovlund 
Hansen 

Ulla Sørup 
Nielsen 

Fort. s.  4 Lene Skovlund 
Hansen 

Allan 
Hanse n 

Inger Mary Skovlund 
Hansen 

Per Skovlund 
Hansen 

Birthe Skovlund 
Hansen 

Leif 
Recke 

. 4 Fort. s ck Ja 
cke Re 

Anette Theill 
Nielsen 

eppe Per J 
Lauri dsen 

Pia 
Recke 

Ole Steen 
Svenning 

Bo 
R ecke 

Jette Balle 
Madsen 

Charlotte Sophi e Theill 
Recke 

ouise Theill Henriette L 
Re cke 

Daniel Recke 
Lauritzen 

Joakim Recke 
Lauritzen 

1998 - 1998 

Benja min 
Recke-Sve nning 

Kira 
Recke-Svenning 

Jonathan 
Recke-Svenning 

Leo nora 
Recke- Svenning 

Christian Ball e 
Recke 

Nikolaj Balle 
Recke 



Efterkommere af Niels Peter Jørgensen 

Familien Jørgensen 

 

 

 

 

Lilian Judith 
Jørgensen 

Hans Andrew Bondo 
Hansen 

 4 Fort. s. Brian Hans  Bondo 
Hanse n 

Pernille von  Elling 
Høeg h 

Morten Bondo 
Hansen 

Noah Bondo Andrew 
Høegh 

Oliver  Bondo 
Høe gh 

Hanne Elisabeth 
Jørgensen 

Preben 
Iversen 

Fort. s. 4 Heidi Kristine 
Iversen 

Thomas Tarp 
Hansen 

Michael Richard 
Iversen 

Patrick Tarp 
Hansen 

Niels Peter 
Jørgensen 

1883 - 1974 

Anna Kirstine 
Larsen 

1886 - 1972 

 5 Fort. s. Jens G unn ar 
Jørge nse n 

193 1 
  - 

Jytte 
Sørense n 

Tommy Peter 
Jørgensen 

Mar grethe 
Ar onsø 

Lasse Bo 
Jørgensen 

Christina 
Jørgensen 

Niels Peter 
Jørgensen 

Sheila 
Jørgensen 

Anna Elna 
Jørgensen 

1926 - 

Villy 
Syhler 

1926 - 1998 

Fort. s.  5 He idi 
N N 

Peter 
Syhler 

Helle 
Nielsen 



Efterkommere af Niels Peter Jørgensen 

Familien Jørgensen 

 

Herman Kresten 
Jørgensen 

1929 - 

Aase 
Sørensen 

1931 - 

Fort. s. 5 gens Mo 
Jørg ensen 

A nne 
Jørg ensen 

Erli ng T. 
Jørg ensen 

1950 
  - 1976 

Jo an 
nsen Jørge 

øren Kj ærulf S 
Bang 

P ia 
Jørg ensen 

Nicolai 
Høffner 

Kim 
Jørgensen 

Emma Lindegaard 
Bang 

Laurits Emil Linde gaard 
Bang 

Mathilte J. 
Bang 

Johan Finn 
Høffner 



 

Familien Jørgensen  

Timeglas viftetræ for Niels Peter Jørgensen: 15 

Timeglastræ for Niels Peter Jørgensen 



 

Familien Jørgensen 

Ægtemand: Niels Peter Jørgensen  

Født: 9 feb 1883 i: Farstrup Mark, Vigerslev 

Viet: omk. 1909 Død: 

9 jul 1974 i: Bogense 

Fader: Jesper Jørgensen Moder: 

Ane Kirstine Hansen 

 

Hustru: Anna Kirstine Larsen  

Født: 10 jan 1886 i: Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk 

Død: 16 aug 1972 

Fader: Jens Kristian Larsen 

Moder: Else Larsine Katrine Larsen 

i: Otterup 

 

BØRN 

1 Navn: Else Agnete Jørgensen  

K Født: 25 feb 1910 

Viet: 28 mar 1942 

Ægtefælle: Aksel Augustinus Larsen 

i: Klosterslev, Fyn 

i: Tølløse Sognefoged G. Nielsen 

2 Navn: Edith Jenny Jørgensen 

Født: 3 okt 1911 i: Kosterslev, Fyn 

K Død: 21 sep 1997 

Viet: 

Ægtefælle: Jørgen Hansen Schmidt 

i: Bogense 

3 Navn: Betty Marie Jørgensen 

Født: 20 jul 1913 

 

K Død: 15 feb 1990 

Viet: 2 okt 1937 

Ægtefælle: Valdemar Sørensen 

i: Randers 

4 Navn: Inger Kristine Jørgensen 

Født: 7 dec 1914 i: Kosterslev, Fyn 

 Død: 15 apr 1989 i: Ringe, Fyn 

K Viet: 

Ægtefælle: Holger Madsen Viet: 

25 nov 1940 

Ægtefælle: Anton Skovlund Hansen 

 

5 Navn: Otto Jørgensen  

M Født: 15 feb 1916 

Viet: 28 dec 1947 

Ægtefælle: Else Marie Jørgensen 

i: Kosterslev, Fyn 

6 Navn: Hans Peter Jørgensen 

Født: 12 mar 1918 i: Kosterslev, Fyn 

M Død: 22 nov 1994 

Viet: 

Ægtefælle: Tove Marie Nielsen 

i: Strib 

7 Navn: Karen Jørgensen  

K Født: 24 nov 1920 

Død: 20 jun 1969 

i: Farstrup, Fyn 

i: Varde 

8 Navn: Aage Krestian Jesper Jørgensen 

M Født: 26 feb 1923 

Viet: 2 aug 1959 

Ægtefælle: Asta Elise Nielsen 

i: Farstrup, Fyn 

9 Navn: Karl Robert Jørgensen 

Født: 24 mar 1925 i: Farstrup, Fyn 



 

Familien Jørgensen 

M Død: 9 jan 2005 

Viet: 8 apr 1951 

Ægtefælle: Elly Jørgensen 

i: Odense sygehus i: 

Vigerslev Kirke, Fyn 

10 Navn: Anna Elna Jørgensen  

K Født: 23 nov 1926 

Viet: 

Ægtefælle: Villy Syhler 

i: Farstrup, Fyn 

11 Navn: Herman Kresten Jørgensen  

M Født: 19 maj 1929 

Viet: 

Ægtefælle: Aase Sørensen 

i: Farstrup, Fyn 

12 Navn: Jens Gunnar Jørgensen  

M Født: 14 jul 1931 

Viet: 

Ægtefælle: Jytte Sørensen 

i: Farstrup, Fyn 

Udarbejdet af: 

Arne Bjørn Jørgensen 

Kirsebærlunden 26 

Birkerød, Danmark  3460 

Ægtemand: Niels Peter Jørgensen 

Kilde: (1) John Milo Larsen, John Milo Larsen, 3. marts 1997 + 
supplement den 29/122004. 

(2) Skudsmålsbog, QUAY 3. 

(3) Otto Jørgensen, Otto Jørgensen, QUAY 3. 

Født: 9 feb 1883 

i: Farstrup Mark, Vigerslev 

Død: 9 jul 1974 

i: Bogense 

Relation til fader: Jesper Jørgensen - Biologisk 

Relation til moder: Ane Kirstine Hansen - Biologisk 

Aftrædelse: omk. 1968 

Sønnen Åge overtog gården 

Begivenhed: 16 dec 1899 

Vigerslev Sogn til Veflinge sogn 

Begravet: 1974 

Vigerslev Kirke, Fyn 

Døbt: 6 mar 1883 

Vigerslev Kirke, Fyn 

Kilde: Skudsmålsbog. 

Ejendom/gods: 1918 

Gården i Farstrup 

Kilde: Otto Jørgensen, Otto Jørgensen, QUAY 3. 

Konfirmeret: 11 apr 1897 

Vigerslev Kirke, Fyn 

Kilde: Skudsmålsbog. 

Ophold: omk. 1973 

plejehjem i Bogense efter Annas død 

Record Change: 12 jul 2006 

Stilling: 1 maj 1897 - 1 maj 1899 tjent hos 

Knud Hansen, Skovsgårde 

Kilde: Skudsmålsbog. 

Uddannelse: 1900 - 1902 murer 

Addresse og tlf. nr 

Adr. 1: Jesper Jørgensen 

Adr. 2: Farstrup Hed 



 

Familien Jørgensen 

  

Medicinsk  

 

Noter 

10/4-1903: Niels Peter kom med sin bror Hans til Sjælland, nærmere bestemt omkring Holbæk egnen, hvor de 
arbejdere som murer. De fandt hver sin pige, som de blev gift med. 

De var ude for en kridteksplosion, da de skulle lade ved en krudttønde. Pludselig røg en gnist i tønden, og Hans 
blev temmelig forbrændt. De havde mén ret længe, og fór op hver gang, de hørte en eksplosionsagtig lyd. 

Niels Peter og Anna boede i de første år sammen med broderen i dennes hus i Kosterslev, hvor de 5 børste børn 
også blev født. Da nr. 6 Hans Peter belv født overtog de gården i Farstrup. Det var et statshusbrug med kun 4 
tønder land. Niels Peter købte yderligere 19 tdr. land, og den størrelse har gården stadig i 2006. Han 
udbyggede også gården med først en lade og senere en svinestald bag ved laden. De anskaffede sig også 2 
solide og rolige heste til det hårde markarbejde.. 

Ole Steen Jørgensen har indspillet en smalfilm ca. år. 1970 med Niels Peter og Anna i deres aftægtshus nær 
gården i Farstrup. 

 

Ægteskabsinformation 

Hustru: Anna Kirstine Larsen 

Viet: omk. 1909 

Start status: Viet 

  

Ophold: omk. 1968 

Aftægtshus op til gården i Farstrup 

Ægteskabsnoter 

  



 

Familien Jørgensen 

Hustru: Anna Kirstine Larsen 

Kilde: (1) John Milo Larsen, John Milo Larsen, 3. marts 1997 + 
supplement den 29/122004. 

(2) Folk.T. 1890, QUAY 3. 

(3) Skudsmålsbog, QUAY 3. 

Født: 10 jan 1886 

i: Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk 

Død: 16 aug 1972 

i: Otterup 

Relation til fader: Jens Kristian Larsen - Biologisk 

Relation til moder: Else Larsine Katrine\Larsen\ - Biologisk 

Døbt: 24 jan 1886 

Højby kirke 

Folketælling: 1890 

Indtastningsnr C5554 

Konfirmeret: 8 apr 1900 

Højby kirke 

Ophold: 2 maj 1909 

Afgang fra Vig til Søndersø sogn 

Kilde: Skudsmålsbog. 

Record Change: 26 maj 2006 

Stilling: 1 maj 1903 - 1 maj 1905 

tjente hos Peter Petersen i Lille Egebjerg 

Kilde: Skudsmålsbog. 

 

Noter 

Anna er formentlig blevet født i Kramboden, Ellinge Lyng - se billede. 

Anna havde en hofteskade, og gik med en særlig høj sko på det ene ben. Alligevel gik hun meget skævt. Denne 
skade har hun formentlig fået i forbindelse med en af sine mange fødsler. 

Ole Steen Jørgensen har ca. 1972 lavet en glimrende smalfilm med Anna og hendes mand Peter på deres 
aftægtshus nær ved gården i Farstrup 

På et postkort med billede af sin familie og gården i Vig skriver Anna til sin kommende mand Niels Peter 31. okt 
1908: "Hvorfor skriver du dog ikke? Nu er det jo ved at være en Maaned siden jeg kom hjem, og jeg har ikke 
hørt noget fra dig endnu, du er da vel ikke syg? skriv - nu Søndag hvis ikke du har før du får dette, og lad mig 
dog høre af hvad grund du har ventet så længe. Kan du kende os alle sammen, du kan nok se at vi har solen lige 
i Ansigtet. Peter ligger og har været meget syg, men nu er det da lidt bedre, han har ligget i godt 8 dage. 
Hils dem alle i Huset fra Mig. Venlig hilsen A. Larsen." 
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Den 10. juni 2006 blev der bragt en artikel i Holbæk Amts Venstreblad. Artiklen blev skrevet på grundlag af et tip 
fra Anne Katrine Jørgensen, som er journalist ved Kalundborg Folkeblad. 
 
Vi kan bringe artiklen her med venligst tilladelse fra Journalist Conny Probst, Holbæk Amts Venstreblad, 
Tølløsevej 4, 4340 Tølløse. 
 
Tølløse: Syddansk Universitet er i gang med en undersøgelse blandt Danmarks ældste søskende. 96-årige Else 
Larsen er med sammen med sin 90-årige lillebror. (Webmaster: Otto Jørgensen) 
 

 
John Svane og Else Larsen 2006. Foto: Arne Bjørn Jørgensen 

 
AF CONNY PROBST 
- Jeg kan da stadigvæk ordne en stikkontakt og reparere mine egne sko, hvis hælen går i stykker, siger 96-årige 
Else Larsen. Og folk er stadig vilde med mine små frikadeller. Vi var til stor fødselsdag sidste søndag, og det var 
da mig, der kom med alle frikadellerne. Men John må røre dem, for jeg døjer med lidt gigt. 
 
Det kan ikke undre nogen, at Else Larsen - sammen med sin 90-årige lillebror - er med i en undersøgelse af 
Danmarks ældste søskende. Undersøgelsen, der foretages af Syddansk Universitet, skal give fremtidige 
generationer mulighed for at bevare et godt helbred op i alderdommen.  
- Først ville min bror ikke være med. Men jeg fik ham da overtalt til sidst, smiler Else Larsen. Min farbror blev 101 
1/2 år. Det ligger i generne.  
 
Og man skal også lede længe efter en så åndsfrisk 96-årig som Else Larsen. Hun bor sammen med sønnen 
John i det hus på Tølløsevej, hvor Else Larsen og hendes mand i mange år drev skomagerværksted og butik. 
Else Larsen blev enke i 1970 og drev skotøjsforretningen alene frem til 1978. I dag ejer John Larsen huset. 
Moderen residerer i underetagen og sønnen i overetagen. Rundt omkring på væggene i det store, kringlede hus 
hænger der otte samtale- og højttaleranlæg, opsat helt tilbage i skotøjsbutikkens tid.  
- Jeg får kun hjælp til bad, resten klarer jeg selv med Johns hjælp, fortæller Else Larsen. Hun står op hver dag 
inden klokken ni, og går som regel først i seng omkring midnat. Er sønnen gået ovenpå, får han lige et kald over 
samtaleanlægget, så sengen kan blive gjort klar.  
 



Fem aviser pr. dag 
Else Larsen tilbringer størstedelen af dagen på sofaen. Det er benene, det kniber med, så hun ligger ikke på 
sofaen for at sove, men for at pløje sig igennem op til fem aviser og Familie Journalen. Metro-Express og Urban 
henter sønnen hver morgen på stationen. 
- Så kommer man jo op, siger Else Larsen. Jeg kan nu bedst lige Urban, der står mest om min aldersgruppe. Jeg 
har altid fulgt med i det, aviserne skriver, også det lokale. Det er man da nødt til.  
For øvrigt kunne Else Larsen godt tænke sig, at aviserne var klipset sammen. For når man ligger ned og læser, 
så falder avisen fra hinanden.  
 
Det er stadig Else Larsen, der laver maden med lidt assistance fra sønnen.  
- Vi tager temmelig tit ud at spise, helst på Holbæk Havn. Eller også henter vi en burger. Jeg har fundet ud af, at 
det såmænd er lige så sundt. 
Mor og søn tager også på miniferier, fortrinsvis til familien i Jylland. 
- Vi har ikke set så meget af Sjælland endnu, siger Else Larsen. Men vi har da planlagt en tur til Lolland-Falster. 
 
Generalen 
Else Larsen, der blandt sine søskende gik under navnet »Generalen«, har selv anlagt den smukke have bag 
huset, men havearbejdet har hun nu måttet overlade til sin søn. Indretningen af huset, da skotøjsforretningen 
blev nedlagt, er også hendes værk. 
- Jeg tog en papkasse og tapede væggene i kassen, sådan som jeg ville have dem, fortæller hun. Så gav jeg 
papkassen til håndværkerne. Jeg har altid været god til at kommandere og dirigere. 
Gymnastikken har fyldt meget i Else Larsens liv, men i dag nøjes hun med hjernegymnastik. 
- Jeg gætter mange kryds-og-tværser, siger hun. Det sætter gang i hjernecellerne. Der er ikke noget i vejen med 
hovedet. Det er det vigtigste.  
- Føler du dig frisk? vil Venstrebladets udsendte gerne vide. 
- Det kan jeg ikke klage på, siger Else Larsen. Jeg hænger da på endnu. 
  cp@nordvest.dk 
  
Danmarks ældste søskende 
Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet er i gang med en undersøgelse af Danmarks ældste 
søskende.  
Det siges om nogle familier, at »man bliver meget gammel i den familie«, så søskende til en person, som blev 
meget gammel, dermed har en forøget chance for selv at opnå en meget høj alder.  
Undersøgelsen skal forsøge at identificere genetiske faktorer af betydning for at kunne bevare et godt helbred i 
en meget høj alder.  
Dette gøres ved at identificere 1.500 danske søskendepar, hvor den ældste skal være mindst 90 år gammel og 
den yngste mindst 88 år. Der indsamles oplysninger om deres helbred, færdigheder, livsstil, sociale 
omstændigheder og livskvalitet samt tages blodprøver.  
Kun par, hvor begge er i stand til at tale i telefonen og give deres samtykke til at deltage, er med i 
undersøgelsen. 
Else Larsens søn har konstrueret den solide rollator af reolrør i aluminium. Den står fast som en klippe og gør 
hende i stand til at manøvrere sikkert hen over fliser og græs i den skønne baghave. 

 

 



Else Larsen fyldte 100 år den 25. februar 2010 

Det sker ikke så tit, at nogen når at fejre deres 100-års fødselsdag, men det nåede Else ligesom hendes 

farbroder Hans gjorde det den 23. november 1979. 

Else fejrede den store runde fødselsdag på dagen i hjemmet på Tølløsevej 17, og sønnen John Milo Larsen 

havde sammen med gode venner og familie sørger for, at alle de mange gratulanter, som kom i løbet af 

dagen, fik lidt godt til hals og gane. 

 

Else sammen med søster Annas barnebarn Leah Malou Syhler, der er ½ år. 

Foto: Peter Syhler 

 



 

Dronning Magrethe II sendte dette lykønskningstelegram 

Foto: Peter Syhler 

 

Nogle af de mange gratulanter, der strømmede ind gennem hele dagen. 

Foto: John Larsen 



 
 
 

117   Familiegruppe billede ved Else Larsens begravelse den 28. juni 2010 

 

Heidi & Peter Syhler Lisbet Svane  Ove Jørgensen  Herman J.  Tommy J.   Gert S.       Hanne I. Lilian & Hans Hansen   Ole J.    Gunnar J   Arne J. 

 Lasse Jørgensen Jytte Jørgensen    Heidi & Janick     Annette & Leif S. 

  Asta Jørgensen Aase J.  Judith J Anna Syhler  John Larsen 

Fotograf: Thomas Tarp Hansen 



118  Hans Marius Jørgensen fyldte 100 år 

 
Den 23. november 1980 fyldte Hans Marius Jørgensen 100 år. Hans er Anne Katrine og Claus oldefars sto-
rebroder på farfaderens side. Hans er den hidtil ældste i familien. Han blev 101½ år. 
 
Fyens Stifttidende bragte en artikel i forbindelse med hans 100 års fødselsdag: 
"Et liv i sten. Gårdbygger fylder 100 
Kosterslev - Hans liv var fuld af sten, hedder det i sangen om Jens Vejmand, men linien passer lige så vel på 
den tidligere muremester Hans Marius Jørgensen fra Kosterslev. Stenene har åbenbart ikke slidt så hårdt på 
ham, som de gjorde på Jens Vejmand, for Hans Marius Jørgensen fylder på fredag 100 år, og han var langt 
op i firserne, før armen sagde nej. 
 
Den tidligere murermester bor stadig sammen med sin kone Kirstine på 85 i det hus, han byggede i 1909. 
Kirstine er Hans Marius Jørgensens anden kone, og de holdt diamantbryllup sidste år. Jeg kom i lære hos 
min far i Farstrup Hed, da jeg var 15 år, siger Hans Marius Jørgensen. Efter læretiden rejste jeg til Sjælland, 
fordi timelønnen var højere derovre, men efter fire år kom jeg tilbage for at bygge Højagergård her i Koster-
slev sammen med mine brødre. Det var i 1906, siger murermesteren. 
 
Umiddelbart derefter byggede han skolen i Særslev, og siden var han mester for en lang række af de store 
gårde og huse, som i dag præger det nordfynske landskab. Hans Marius Jørgensen husker stadig navnene 
på de forskellige gårde, som han byggede sammen med sine svende og lærlinge. Ofte kørte de langt om-
kring på deres cykler for at arbejde med værktøjskassen og madpakken på bagagebæreren. Da elektriciteten 
blev almindelig på Fyn, byggede Hans Marius Jørgensen mange transformatorstationer.  
 

 
Fra Venstre mod højre: Elsebeth, Karl, Hans, Johannes og Minna. 

 
Jeg var mester til jeg var 77, siger fødselaren - derefter blev jeg "dreng" hos min søn Johannes, som har 
stået i lære hos mig. Jeg var "dreng" til jeg var 84. Siden da har jeg kun lavet småting. Udover sin egen søn 
har Hans Marius Jørgensen oplært fem brodersønner til murere. Han er selv fra en tid, da der var forskel på 
folk, og han kan lide at fortælle historier fra sin læretid. Som lærling i det forrige århundrede murede han et 
stykke for præsten i Veflinge, og da muren blev så høj, at den lille lærling ikke længere kunne nå, overtog 
præsten murerskeen. Præsten havde imidlertid ikke så meget forstand på arbejdet, for han lagde stenene 
lige oven på hinanden uden at skifte. Lærlingen Hans Marius stod ved siden af og turde ikke fortælle pasto-
ren, at der var noget galt. Senere måtte han rage muren ned igen og bygge den op på ny. 
 



Som dreng var Hans Marius Jørgensen lille og svagelig, og derfor blev han altid forkælet og fik det bedste. 
Forkælelsen fortsatte, da han blev gift med Kirstine, og sammen med en hjemmehjælper bringer hun hver 
dag den tidligere murermester på højkant. Han er nu kommet sig over en hjerneblødning, som han havde for 
et halvt år siden, og sønnen Johannes kan stadig få et råd om detaljerne indenfor murerkunsten. 
 
Hans Marius Jørgensen glæder sig meget til fødselsdagsfesten på fredag, hvor borgmester Jørgen Larsen 
fra Søndersø og amtsborgmester Jens Peter Fisker vil være blandt gæsterne. Julen fejrer Kirstine og Hans 
Marius Jørgensen i år i deres hjem med besøg af børn. børnebørn og oldebørn.    

 

 

 
 

Hans med sin kone Kirstine og kagen med de 100 lys. 



119   Hans Jørgensen - familiens alderspræsident  10. juni 2017 

 Hans Jørgensen 

Hans Marius Jørgensen har en helt særlig status i Jørgensen familien. Han er min farfars storebror, 

min fars og mange andre familiemedlemmers læremester i murerhåndværket og han er familiens hidtil 

ældste medlem. Som børn var vi mange gange på besøg hos ham og hans kone Kirstine i den lille 

landsby Kosterslev på Nordvestfyn, og de var også et par gange på besøg hos i Glostrup. 

Denne lille historie er fra Hans og hans kære lillebrors Niels Peters (farfar) besøg i mit barndomshjem 

på Lunddalsvej i Glostrup omkring midt 1950’erne: De tøffede begge omkring i vores hus i 

murertræsko, da Niels Peter sagde: ”Hans, kan du ikke høre, at der er en mus der piber?”. De stod 

stille og lyttede, men nu kunne ikke høre noget. Så tøffede de lidt videre, og så sagde Niels Peter igen: 

”Jo, nu kan jeg tydeligt hører, at den piber!” Så stod de stillede og lyttede, men nu var der stille igen. 

De tøffede atter videre, og nu kunne Hans også høre musen der peb. Så stod de atter stille, og min far 

kom hen til dem og sagde md et stort smil: ”Hans, du trænger til nogle nye træsko, for de gamle piber 

som en hel mus!” 

Fra fyens.dk: 

Kosterslev er en samling huse beliggende en lille kilometers penge fra landevejen mellem Odense og Bogense, ca. 5-6 

kilometer fra Særslev. Navnet har måske sin oprindelse i ”Kostars arvegods”. Kostar menes at være et mandsnavn, og sikkert 

er det, at der har været bebyggelse på stedet siden 1400-tallet, oprindeligt en samling gårde under grevskabet Gyldensteen, 

som siden blev selveje. Dernæst blev der bygget fodermesterhuse og såkaldte landarbejderboliger  

 

Fødsel 
Hans blev født den 23. november 1879 i Veflinge. Han blev hjemmedøbt i Veflinge den 10. december 

og efterfølgende blev han døbt i kirken den 28. december 1879 i Veflinge kirke. Hans forældre er 

mine oldeforældre Ane Kirstine Hansen og Jesper Jørgensen, og de var ikke gift ved hans fødsel. 

Hans dåb er både opført i kirkebogen for Veflinge og for Særslev, og i Veflinge er han døbt med 

navnet Hans Jørgen Jørgensen, mens han i Særslev blev døbt med navnet Hans Marius Jørgensen.  

Mærkeligt, men i sit voksne liv brugte han udelukkende navnet Hans Jørgensen. 

 
Fra Veflinge kirkebog: Faddere ved dåben: Pigen Maria Rasmussen af Høvelt, pigen Maria Jørgensen af Stormarken, 

ungkarl Jørgen Chr. Jakobsen, ungkarl Hans Chr. Jørgensen og ungkarl Anders Chr. Nielsen alle af Stormarken. 

I 1880 boede han sammen med sin ugifte mor Ane Kirstine på en stor gård, som ejes af enken Ane 

Katrine Bendtsen. Her var moderen tjenestepige og hun var samtidig logerende og fik kost sit sig selv 

og lille Hans. Faderen Jesper var tjenestekarl i Skamby. Hans var over 1 år, før forældrene den 29. 

december 1880 blev gift i Vigerslev kirke.  

 
Kirkebogen for Veflinge: Forlovere ved brylluppet var husmand Johannes Nielsen af Farstrup og husmand Jørgen Hansen af 

Veflinge Stormark. 



Forældrene flyttede ved gifte målet til et lille hus på Farstrup Hed, og her fik de efterfølgende 

følgende børn: 

1. Niels Peter (1883-1974) – min farfar 

2. Anna Nikoline (1887-1962) 

3. Jørgen Christian (1890-omkr. 1970) 

4. Marie Caroline (1895-1977) 

5. Marius (1898-1898) 

6. Marius (1899-1974) 

 Oldefar Jesper Jørgensens hus på Farstrup Hed. Foto 

Arne 2005 

Murerlærling 
Hans voksede op i Farstrup som den ældste af børneflokken. Faderen Jesper var murer og de boede i 

et lille husmandssted uden meget jord.  

 Kosterslev på Nordvestfyn. Fra Google Maps 

I 1895 kom Hans i lære som murer hos sin far, og i 1901 var han uddannet murersvend. På det 

tidspunkt var der ikke så meget murerarbejde på Fyn, så han besluttede sammen med lillebror Niels 

Peter, der også var blevet uddannet som murer af sin far, sig til at tage til Odsherred på Sjælland for at 

finde arbejde, og her var timelønnen også betydeligt højere. Her arbejdede de 2 brødre sammen frem 

til 1906, hvorefter der igen var arbejdsmuligheder på Fyn, og de vendte tilbage til fødeøen, bl.a. for at 

være med til at bygge Højagergård i Kosterslev. 

Lillebror Niels Peter havde i Ellinge Lyng i Odsherred truffet den søde Anna Kirstine Larsen, og de 

blev gift i 1909 – det er min farfar og farmor! 

Barnefar og efterfølgende gift 



Hans mødte også en sød pige ved navn Anna på Sjælland. Det var Anna Martine Cæcilie Nielsen. 

Hun blev født den 26. januar 1880 i Eskildstrup nær Vig i Odsherred. Hun flyttede med Hans tilbage 

til Fyn, og i perioden fra 1906 og frem til brylluppet boede hus hos sin svigerfar Jesper og svigermor 

Ane på Farstrup Hed, hvor hun hjalp til som tjenestepige. Anna og Hans blev gift den 17. juli 1908 i 

Vigerslev kirke. 

 
Fra Vigerslevs kirkebog: 

Forlovere: Jesper Jørgensen og N. M. Jochumsen. Pastor Egermann stod for vielsen i Vigerslev kirke. Fra Visit Nordfyn: 

Vigerslev kirke er opført i middelalderen og er en smuk kirke i den kønne lille landsby. Der er en gravsten over Anton 

Bryske til Langesø. Kirken blev brugt af ejerne på Langesø indtil 1870, da Langesø Kapel blev bygget. 

 Vigerslev kirke. Fra Visit Nordfyn 

  

Kort efter brylluppet blev Anna gravid, og den 9. april 1909 fødte hun deres datter, som blev døbt 

Else Kirstine Johanne i Særslev kirke.  

 Særslev kirke. Det er min bror Palles bil, der holder foran kirken. Foto 

Arne i 2005 

Ulykkerne ramte imidlertid hurtigt den unge familie. Anna blev syg i forbindelse med fødslen, og hun 

døde den 24. juli 1909, og blev begravet på Særslev kirkegård den 29. juli 1909. Det lille pigebarn var 

også sygt, og hun døde kort efter, nemlig den 19. august 1909, og hun blev også begravet på Særslev 

kirkegård.  

Enkemand 
Efter konen og barnets død i 1908 blev Hans murermester, og han byggede bl.a. i 1909 det hus, som 

han boede i resten af sit liv.  Som det var skik og brug den gang, så fik huset også et navn, og det blev 

”Annasminde” opkaldt efter hans afdøde hustru. Huset ligger i den lille landsby Kosterslev tæt på 

gadekæret, og det er af det man stadig i dag kalder murermesterkvalitet, hvilket man tydeligt ser i dag, 

hvor huset stadig står flot og fuldt intakt. Denne holdning til kvalitet fik han også indprentet i sine 

mange lærlinge, hvoraf en stor del var familiemedlemmer, som f.eks. hans sønner Johannes og Jørgen 

og min far Otto. Kvalitetsbyggeri fra starten tager lidt længere tid, men det betaler sig i længden. Den 

lære har jeg også selv taget med langt senere i mit mangeårige arbejde indenfor IT-branchen som 

kvalitetsmanager. 



I denne periode stod har også for byggeriet af Særslev Skole. 

 
Folketælling i 1916 i Vigerslev, Skovby, Odense, AO opslag 155. Hans fik opkrævet statsskat 12,90 kr., og kommuneskat 

12,87 kr. 

 

Gift med Kirstine 
Efter 10 år som enkemand, så mødte han Kirstine Marie Rasmussen, og de blev gift i Sanderum kirke 

den 15. juni 1918. 

Kirkebog for Sanderum, Odense, Odense, AO opslag 26. Forlovere var murer Jesper Jørgensen, Kosterslev og Husejer 

Rasmus Christian Rasmussen, Sanderum Mark (brudeparrets fædre). Tillysning blev bestilt den 25 maj 1918, og lysning den 

26 maj, 2 juni og 9 juni 1918. Vielsen foregik i Sanderum kirke og blev foretaget af sognepræst A. Glinquist. 
 

Kirstine blev født den 15. august 1895 i Sanderum på Fyn. Hun var barn nr. 4 i en søskendeflok på 7. 
 

 Kirstine og Hans fik sammen 4 børn: 
1. Anna Elsebeth (1920-2010) 

2. Johannes Viggo (1923-1987) 

3. Minna Kirstine (1927-nu) 

4. Jørgen Kristian Jørgensen (1938-2003) 

 Kirstine med Niels Peter (min farfar) i baggrunden 

Kirstine og Hans blev også faddere til en lang række af deres søskendes børn, som f.eks. min far Otto 

og mange af hans søskende. 

I sin sid som murermester byggede han en lang række af de store gårde og huse, som i dag præger det 

nordfynske landskab. Hans huskede til det sidste navnene på de forskellige gårde, som han byggede 

sammen med sine svende og lærlinge. Ofte kørte de langt omkring på deres cykler for at arbejde med 

værktøjskassen og madpakken på bagagebæreren. Da elektriciteten blev almindelig på Fyn, byggede 

Hans og hans svende og lærlinge mange transformatorstationer. 

 

I perioden fra 1928, da han var 12 år og frem til 1934, da han var 18 år boede min far Otto hos 

Kirstine og Hans. Otto var ud af en stor børneflok på 12, så det kneb lidt med pladsen på gården i 

Farstrup. I den periode blev far samtidig udlært som murer af Hans.  

 

Hans fortsatte som selvstændig murermester i Kosterslev helt frem til 1958, hvor han blev 77 år 

gammel. Der var ikke noget med tidlig pensionering eller efterløn den gang! 



 Murerne Jørgensen: Hans, lillebror Marius, samt 

nevøerne Hans Christian, Otto (min far) og Mogens. 

Pensionist 
I 1958 pensionerede han sig selv som murermester, og blev ”dreng” hos sin søn Johannes. Det var han 

frem til 1964, altså som 84-årig, men herefter han kun har lavet småting, som han selv udtrykker det i 

interviewet i forbindelse med hans 100-års fødselsdag. 

 3 brødre samlet: Jørgen, Kirstine, Hans og Niels 

Peter. Omkring 1960 

 

På vores årlige Fynstur kom vi altid på besøg hos Kirstine og Hans. Her er et familiebillede fra 

sommeren 1963: 

 Fra venstre mod højre: Far Otto, Hans, farmor 

Anna, faster Karen, Kirstine og farfar Niels Peter. Foto Arne i 1963 



 

Her er vi igen på besøg i Kosterslev. Det er fra sommeren 1966. 

 Fra venstre mod højre: Hans, far Otto, farfar 

Niels Peter, søster Lisbet og 2 grydeklare duer! Foto Arne i 1966 

 

 Hans selvbyggede kvalitetshus Annasminde i 

Kosterslev. Foto Arne i 2005 

Jeg husker også, at de havde indbygget dueslag i deres flotte hus. En gang, da vi besøgte dem omkring 

1960, så serverede Kirstine stegte duer for os. Det havde vi aldrig prøvet at spise før, og vi var noget 

skeptiske, men duerne smagte faktisk rigtigt godt.  Den 15. juni 1978 kunne Kirstine og Hans fejre 

diamantbryllup, dvs. 60 års bryllupsdag! Det blev markeret med en stor fest for familie og venner. 

Som 99-årig i foråret 1979 fik han en hjerneblødning, men han kom over det, bl.a. med hjælp af 

Kirstines gode pleje og mad! 

 

100 års fødselsdag 
Den 23. november 1979 kunne Hans fejre sin 100-års fødselsdag sammen med familie og venner. Læs 

specielt indlæg herom. 

 

Død 
Hans døde den 16. februar 1981 i en alder af 101 år 2 måneder og 23 dage. Det er indtil nu den længst 

levende i Jørgensen familien.  



Kirstine nåede også at blive rigtig gammel. Hun levede sine sidste år i deres hus i Kosterslev, og hun 

døde som 95-årig den 9. januar 1990, og de fik sat denne smukke gravsten op efter sig på Særslev 

kirkegård. 

 Gravstenen på Særslev kirkegård. Fra DK-

Gravsten 

Arne Bjørn Jørgensen 
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120  Malenes uægte børn             2. december 2007 

 
I 1800-tallet blev omkring 10 % af alle børn født som uægte børn, og Anne Katrines 3 x tipoldemor sørgede for sin del, idet 

hun fik hele 3 uægte børn med 3 forskellige mænd, før hun som 37-årig giftede sig med en 4. mand, som hun dog ikke fik 

børn med. 

 

Uægte børn er betegnelsen for børn født udenfor ægteskab. Et barn, som blev født udenfor ægteskab blev indført i 

kirkebogen som et ”uægte barn”.  

 

 
 
Klip fra kirkebogen for Nørre Sandager, Skovby, Odense. Registreringen gælder Malene Jensdatters 1. Uægte barn, 2x tipoldemor Anne Nielsdatter.   

 

Ifølge Danske Lov fra 1683 var det strafbart at have samleje udenfor ægteskabet. Ved strafudmålingen kunne manden 

dømmes til ægteskabet. Hvis manden allerede var gift, eller hvis kvinden ikke ønskede at gifte sig med ham, så kunne 

manden dømmes til at yde et årligt underholdsbidrag for at sikre barnets forsørgelse.  

 

Moderen til et uægte barn skulle skrifte i kirken for menigheden, hvor hus sandfærdigt skulle angive navnet på 

barnefaderen. En udlagt barnefader kunne dog fralægge sig ansvaret ved at aflægge ed på, at han ikke var far til barnet. Hvis 

den udlagte barnefader anerkendte faderskabet, skulle han stå åbent frem i det sogn, hvor han boede og bekræfte 

faderskabet. Hvis han ikke anerkendte faderskabet, skulle han straks i menighedens påhør frasige sig dette. 

 

Som det ses af den efterfølgende udskrift fra slægtsdatabasen, så fik Malene 3 uægte børn, nemlig Anne i 1815 (hun er 2 x 

tipoldemor), Mette i 1821 og Hans i 1824. Kort efter fødslen af det sidste barn blev hun gift med en gammel enkemand. De 

fik ikke nogen fælles børn. Da han døde nogle år efter sad hun som enke med de 2 yngste børn. Hun havde dog arvet en 

jordlod efter manden, og med den var de i stand til at forsørge sig.  

 

Malene døde i 1843, da alle 3 børn var blevet voksne.   

  

Slægtsskab 

Malene Jensdatter               født 1788 død 23. januar 1843 

Anne Nielsdatter                født 2. januar 1815  død efter 1880                                     

Jesper Jørgensen                født 25. december 1845  død 13. februar 1937                                       

Niels Peter Jørgensen           født 9. februar 1883  død 9. juli 1974                                  

Otto Jørgensen                 født 15. februar 1916                                         

Arne Bjørn Jørgensen          født 10. juli 1949                                   

Anne Katrine Jørgensen        født 13. oktober 1977                                 

 

Malene Jensdatter er 3 x tipoldemor til Anne Katrine Jørgensen        
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1. Malene1 Jensdatter, , også kendt som Magdalene Jensdatter, * 1788 i Nørre Esterbølle, Nørre Sandager, 

Skovby, Odense, stilling tjenestepige hos Jens Hansen, Esterbølle, † 23 jan 1843 i Grindløse, Skam, Odense,1 

begravet 29 jan 1843 i Grindløse, Skam, Odense.   

 

Odense, Skam, Grindløse, Engendrup, , 89, FT-1834, C2121 

 Navn:   Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:    

 Jeppe Hansen  70  Gift  Væver   

 Malene Jensdatter 46  Gift  Kone   

 Hans Christiansen 10  Ugift  Søn    

    

 Partner med Niels Larsen, * 14 jul 1786 i Grindløse, Skam, Odense, (søn af Lars Hansen og Karen 

Nielsdatter) stilling Tjenestedreng i Søndersø, † 22 aug 1854 i Nørre Sandager, Skovby, Odense, begravet 27 

aug 1854 i Nørre Sandager, Skovby, Odense.  

 

Odense, Skovby, Søndersø, Søndersøe Bye, -, F 61, FT-1801, A3468 

 Navn:    Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:   

 Kristen Jørgensen  30  Gift Huus??Bonde og Gaardbeboer   

 Maria Knudsdatter  28  Gift Hans kone -   

 Ellen Kristensdatter 7  Ugift Hendes barn -   

 Karen Kristensdatter 3  - Hendes barn -   

 Rasmus Rasmusen  18  - Tienestefolk -   

 Niels Larsen   12  - Tienestefolk -   

 Kirsten Madsdatter 20  - Tienestefolk  

      

 Odense, Skovby, Nørre Sandager, Tyentved By, Et huus, 28, FT-1845, B5970 

 Navn:    Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:  

 Lars Ottesen   38  Gift  Huusmand og dagleier Heri sognet [Nørre Sandager]  

 Johanne Hansdatter 43  Gift  Hans kone Søndersø sogn, Odense Amt  

 Nielsine Larsen  12  Ugift  Deres børn Heri sognet [Nørre Sandager]  

 Otto Larsen   10  Ugift  Deres børn do [Nørre Sandager]  

 Karen Larsen   7  Ugift  Deres børn do [Nørre Sandager]  

 Carl Henrik Larsen 5  Ugift  Deres børn do [Nørre Sandager]  

 Maren Larsen   3  Ugift  Deres børn do [Nørre Sandager]  

 Niels Larsen   58  Gift  Inderste og dagleier Grindløse sogn, Odense Amt  

 Ane Andersdatter  74  Gift  Hans kone Heri sognet [Nørre Sandager]     

  

      Børn: 

    2. i. Anne2 Nielsdatter * 2 jan 1815. 

 

 Partner med Hans Christian Kudsk,2 fødenavn Hans Christensen, * omk 1790, stilling Ansat ved 

Gyldensteen.3 

    Børn: 

    3. ii. Mette Cathrine Hansdatter * 27 jul 1821. 

 

 Partner med Christian Teisner,  * omk 1795, stilling Gartner ved Gyldensten. 

    Børn: 

                                                 
1  Kirkebog. 
2  Kirkebog. 
3  Kirkebog. 
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      iii. Hans Christiansen, , * 30 mar 1824 i Nørre Sandager, Skovby, Odense, døbt 30 mar 1824 i 

hjemmet, stilling Tjenestekarl hos Niels Rasmussen, Egense.   

 

Odense, Skam, Grindløse, Egense Bye, en gaard, 91, FT-1860, B0278 

    Navn:  Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:  

    Niels Rasmussen 33  Gift gaardmand  Skamby, do [Odense Amt]  

    Kirsten Hansen 36  Gift hans kone  her i sognet [Grindløse]  

    Mette M. Pedersen 11  Ugift deres børn  do [Grindløse]  

    Mads Pedersen 8  Ugift deres børn  do [Grindløse]  

    Hans Pedersen 5  Ugift deres børn  do [Grindløse]  

    Maren Pedersen 2  Ugift deres børn  do [Grindløse]  

    Mette Hansdatter 69  Enke(mand) aftægtskone  do [Grindløse]  

    Marie C. Adriansen22  Ugift tjenestefolk  Hjadstrup, do [Odense Amt]  

    Hans Christiansen 25  Ugift tjenestefolk  her i sognet [Grindløse] 

         

    Han blev gift med Maren Hansdatter, gift omk 1865, * 1828 i Nørre Esterbølle, Nørre 

Sandager, Skovby, Odense, stilling Husmoder. 

  

 Hun blev gift med (4) Jeppe Hansen, , gift 29 okt 1825 i Engendrup, Grindløse, Skam, Odense, * 1764 i 

Engendrup, Grindløse, Skam, Odense, stilling Væver, † 16 maj 1838 i Engendrup, Grindløse, Skam, Odense, 

begravet 20 maj 1838 i Engendrup, Grindløse, Skam, Odense.   

  

 Odense, Skam, Grindløse, Engendrup, 89, FT-1834, C2121 

 Navn:    Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:   

 Jeppe Hansen   70  Gift  Væver   

 Malene Jensdatter  46  Gift  Kone   

 Hans Christiansen  10  Ugift  Søn  

 

Arne Bjørn Jørgensen . 

 



121  Brevveksling mellem Anna Kirstine Larsen  og Niels Peter Jørgensen i 

1908-9              10. september 2010 

Forhistorie 

Anne Katrines og Claus oldefar og -mor på farfarens side hedder Niels Peter Jørgensen og Anna 

Kirstine Larsen. Han er født på Farstrup Mark, Vigerslev, Skovby, Odense den 9. februar 1883, og hun 

er født i Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk den 10. januar 1886. 

Annas forældre døde allerede inden hun blev konfirmeret i år 1900. Hun arbejde derefter som 

tjenestepige i Vig området i de efterfølgende år, og fra 1. maj 1908 til 1. maj 1909 tjente hus hos sin 

søsters mand Peter Anton Olsen i Ellinge Lyng ved Vig.   

Niels Peter drog sammen med sin storebror Hans Marius omkring 1905 og årene fremover fra 

Nordvestfyn til Odsherred på Sjælland for at finde arbejde. De var begge uddannede murer, og de 

var i Odsherred gennem flere år, og her fandt de begge deres kommende brud. Hans blev gift med 

Anna Martine Cæcilie Nielsen, der kom fra Eskildstrup, Vig, Ods, Holbæk. Hun flyttede allerede i 

1906 over til Fyn og boede hos brødrenes far Jesper Jørgensen på Farstrup Hed. De fik datter Else 

den 9. april 1909, men barnet døde allerede den 19. august 1909, og Anna Martine døde kort efter 

fødslen den 24. juli 1909. Han blev senere gift med Kirstine, men det er en anden historie. 

Jeg har modtaget kopi af et par af brevene, som Anna og Niels Peter udvekslede i denne periode. 

Brevene giver et spændende indblik i de unge forlovedes liv for 100 år siden. 

Kort fra Anna til Niels Peter 

Dette kort har jeg modtaget fra John Milo Larsen, og jeg har fået tilladelse fra Anna og Niels Peters 

ældste datter Else til at offentliggøre det. 

 

På billedet ses Peter Anton Olsen siddende (Annas søsters mand), Anna står i midten i den hvide 

bluse. Ved siden af hende står hendes storesøster Marie. Børnene er Maries 2 døtre Jenny og Gudrun 

Olsen. Drengen i sømandstøjet er sikkert Aksel, som er Annas storebroder Lars Peter Larsens 

adoptivsøn. Han blev senere gift med Anna og Niels Peters ældste datter Else Agnete. Gården var 

også en købmandsgård, og den eksisterer den dag i dag – se herom i min artikel om ”Besøg i 

oldemors fødehjem” andetsteds på denne webside. 

På postkortet skriver Anna til sin kommende mand Niels Peter den 31. oktober 1908:  



"Hvorfor skriver du dog ikke? Nu er det jo ved at være en Maaned siden jeg kom hjem, og jeg har 

ikke hørt noget fra dig endnu, du er da vel ikke syg? skriv - nu Søndag hvis ikke du har før du får 

dette, og lad mig dog høre af hvad grund du har ventet så længe. Kan du kende os alle sammen, du 

kan nok se at vi har solen lige i Ansigtet. Peter ligger og har været meget syg, men nu er det da lidt 

bedre, han har ligget i godt 8 dage. Hils dem alle i Huset fra Mig.  

Venlig hilsen A. Larsen."  

 

Breve fra Niels Peter til Anna 

Niels Peters yngste søn Gunnar har overdraget mig brevene til denne renskrivning, samt givet mig 

lov til at offentliggøre indholdet.  

  ”Kosterslev den 6-2-09 

Kære Anna! 

Nu skal jeg fortælle dig lidt om Rejsen hjem fra Sjælland. Jeg traf så ham Fætteren, da jeg kom ud til 

Holbæk, mit Tøj satte jeg ind i Danebrog og bestilte et Værelse til at sove over Natten, så gik vi over 

på Jernbanehotellet og spiste til Aften, vi fik Kotelet med Kartofler og Rødkål, et Par Bajere og nogle 

Akkevitter, så gik vi ned for at se Hotel Isefjord og på Vejen traf vi en Bogholder nede fra Hotellet, 

han gik med tilbage, vi var så lige henne og så det udvendig, så gik vi op ad Byen til igen, og så måtte 

vi ind på en Restauration eller Beværtning og have to Bajere, og så var vi på Biografteater, det var 

der ellers ikke meget ved. 

Nu skulde vi på Hotellet igen, og vi masede da op på Jernbanehotellet, der fik vi så 4 Omgange de 

andre to drak Visky, men jeg ville ikke have andet end Bajerskøl. Fætteren begyndte nu at blive lidt 

lystig, og jeg mente så at det var bedst at vi kom lidt ud, vi gik så ned ad Byen, og drejede om ad 

Gaden til højre og ind på en Beværtning, der skulle vi have Kaffen inden vi skulde hjem og i Seng. 

Kaffen var også kommen, men Fætteren gik ud og blev borte, og den anden gik så ud for at se hvor 

han blev af, men han var og blev borte, den anden kom så ind igen og vi drak Kaffen og en Cocnak til 

og så gik vi igen, vi kom så forbi et Hotel eller hvad det nu var, og der skulde vi så lige ind og så om 

han ikke var gået der ind, men han var der ikke, vi drak så et Glas Portvin og den anden kom til at 

tale med en hel Masse andre, og jeg gik på på Danebrog og i Seng. 

Men så havde jeg jo ikke fået sagt til dem om at kalde af mig, og jeg havde ingen Klokke hos mig, så 

jeg vidste ikke hvad Tid på Dagen det var, for ellers var jeg vågen tidlig nok, jeg sov så lidt igen, og da 

jeg siden kom ind var Klk. 7½. Jeg fik da Kaffen og gik ned på Isefjorden, for at sige Farvel til dem 

inden jeg rejste. Bogholderen var kommet op og han kaldte så på Fætteren, han kom da også i Tøjet. 

Jeg sagde så at jeg vilde give en Bajer inden jeg rejste, hvis han vilde drikke en, men det vilde han 

ikke, han vilde drikke et Glas Vand og så vilde han give mig en Bajer. 

Jeg stod så og vrøvlede med ham lige til jeg skulde over og med Toget. Så tænkte jeg at når jeg 

skulde med Færgen over, så skulde jeg have mig en Middagslur men den Færge jeg skulde med var 

den sidste nye, så jeg fik slet ikke Tid til at sove, for at gå omkring og se på den. Jeg traf også en af 

Lærene fra Kjøng Højskole der, han havde været på Sjælland at holde Oplæsning. Det sidste Stykke 

fra Nyborg til Odense kørte jeg i en Kupe ene men jeg var slet ikke søvnig mere. Jeg spadserede det 

sidste Stykke fra Odense og ud til Farstrup Hed, med det skal vare en Tid inden jeg gør det ugen, for 



jeg blev så ømfodet at jeg måtte tage Morgenskoene på til sidst. Jeg kom hjem Aftenen før de skulde 

have Pølsegilde, og jeg blev der så til det var forbi.  

I Mandags kørte vi et Par Læs Grus hjem, og så var vi henne hos Slagteren og lave noget med hans 

Ishus i 2½ Dag, og de sidste Dage har vi lavet Hanses Hus færdig oppe på Loftet, der er vi først blevet 

færdig til i Aften. I Morgen skulde vi op til Antons Forældre og så skulde jeg hen til Villestofte efter 

mit Ur, der var jeg inde med det, da jeg gik hjem fra Odense. 

Pladsen har jeg ikke gjort noget ved endnu, men nu skal det jo snart til at være Alvor. Hvad blev det 

til med Susanne vilde hun så med her over også.  

Nu skal jeg så prøve at spille Fæstemand. Der var en Times Ophold nede i Roskilde, da jeg rejste 

hjem, og der ringede jeg jo der op til jer, men I var næsten ikke til at høre. Jenny kunde jeg bedst 

forstå. Hils dem nu alle sammen der ovre, og glem ikke de små Frøkener Olsen. 

Jeg skulde også hilse fra dem alle sammen her ovre. Morgenskoene var gode da jeg blev ømfodet. 

Mange Hilsener fra din 

Niels Peter Jørgensen 

God Nat!” 

 

Endnu et brev fra Niels Peter til Anna: 

 

  ”Kosterslev  den 27/4 09 

Kære Anna! 

Jeg var i Serup i Aftes og talte med Manden. Det er Søndersø Sogn og Tøjet kan du bare sende til 

Beldringe Station med Adressen på, så bliver der nok sendt Kort ud til ham, når det er kommet. 



Jeg var der ude i Aftes efter Fyraften, jeg traf Manden ude i Gården og havde jeg kommet 10 

Minutter senere havde han været gået i Seng sagde han. Konen, så jeg ikke, kun var ikke rigtig rask 

sagde han og var gået i Seng. Jeg fik så engang at drikke og en Cigar og snakkede lidt med ham, han 

havde været ude på Stranden at skyde Gæs i Søndags. 

Vi har haft så travlt med at hejse nogle store Jærndragere op i Dag, de var så store, at vi måtte være 

6 Mand til at bære dem. Du har vel nok skrevet inden de får dette, men jeg har ikke kundet nå at 

skrive før, jeg var på Vej der ud i Søndags, men jeg nåede ikke længere end til Søndersø til Klk. Var 

halv 10, og så syntes jeg det var for sent. Den lille pige er dygtig godt i denne Tid. Nu ved jeg snart 

ingen Ting mere, og mine Øjne er ikke rigtig gode i disse Dage, så må jeg hellere holde op. 

Hilsen fra din egen 

Niels Peter Jørgensen 

God Nat, sov vel!” 

 

Noter og billeder 

- Niels Peter gik på Kjøng Højskole i vintrene 1903 og 1904. Jeg har en kopi af hans poesibog 

fra den tid. 

- Jenny og hendes søster Gudrun er Annas søsters børn. De er med på det første billede. 

- Den 2. maj 1909 rejser Anna fra Vig til Søndersø, hvor hun indlogerer sig indtil de kan flytte 

sammen som gifte folk. (kilde: Annas Skudsmålsbog). Ovenstående brev omhandler Niels 

Peters forberedelse til hendes ankomst.  

- De blev gift den 16. oktober 1909 i Særslev, Skovby, Odense. Forlover var Murer Hans 

Marius Jørgensen, Kosterslev (hans storebroder) og Murer Jesper Jørgensen (hans far). 

Tillysningen af brylluppet blev bestilt den 25. september 1909, og den fandt sted den 26. 

september 1909, den 3. oktober 1909 og den 10. oktober 1909. Vielsen blev foretaget af 

sognepræst Konstantin Hansen i kirken. 

- Deres første barn Else Agnete blev født den 25. februar 1910. 

 

Her er et par gamle billeder, som jeg har fundet på Internettet. De er fra det gamle Holbæk.  

           
Jernbanehotellet i Holbæk                                                            Hotel Isefjord i Holbæk 



             
Algade, som er hovedgaden i Holbæk                                                      Holbæk station 

 
Det er denne flotte færge, Som Niels Peter sejlede med. Der er D/F Christian IX, og den blev 

færdigbygget i 1908 og sejlede på Korsør-Nyborg ruten i mange år. 

 

Her er et par billeder som jeg selv har taget i 2005. 

                 
 Jesper Jørgensens hus på Farstrup Hed                   Hans Marius Jørgensens hus i Kosterslev.  

 

Huset i Kosterslev byggede brødrene Hans og Niels Peter i 1909, og det hedder Annasminde efter 

Hanses 1. kone Anna, som han traf i Vig i 1905, og som døde i 1909. Som det ses, så er huset stadig i 

meget flot stand. 

Arne Bjørn Jørgensen 



122  Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 

16. oktober 1909. 
Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af sin 

moder Betty, der er Anna og Niels Peters 3. barn.  

Kort og breve er afskrevet med bogstavering og tegnsætning som fremgår i kortet og i brevene. 

Bedstemors lykønskningskort 

 
Anna og Niels Peters dobbeltseng. Den har barnebarnet Gert og hans kone Anne Marie arvet, og den er sat i 

tip-top stand. Foto Arne Bjørn Jørgensen 2010 

”Kære Anna! 



Mine hjerteligste og bedste Ønsker for dig og din Mand på Bryllupsdagen1 og i Fremtiden, hvo som tror pä 

Gud i Modgang og Medgang, bliver ikke skuffet, kommer end Modgangsdage, når de komme fra Ham, sä 

skal vi nok lære at forstäe2, at det tjener til vort gavn, som en gang skal velsignes os, derfor ! skal I bygge 

Jert Hus, pä Ordets Klippegrund sä stä det fast i hvert en Stund, sävel i Sorg og Modgang, som i Kærlighed 

og Glæde. 

Undskyld Kære Anna! Mit Kort er ikke efter mit Ønske, med da jeg har haft Bud to Gange, og er ikke mere 

Tid, sä mä du nøjes med det, jeg tænker pä det er Lykkens Pose, hun kommer med – jeg sender sä hermed 

en lille Erindring, som jeg häber du ikke forsmär. – Tak for gode gamle Dage og de bedste Hilsner Til dig og 

Din Mand.  

Fra Bedstemor3” 

 Forsiden af kortet 

Breve fra Niels Peter Jørgensen til Anna Kirstine Larsen 
Brevene er skrevet i deres forlovelsestid. I perioden 1902 – 1905 drog Niels Peter og storebror Hans til 

Odsherred på Sjælland op levede af murerarbejde der. De mødte 2 piger fra Vig-området, der begge hed 

Anna, og som de senere blev gift med.  Se også historien om ”Niels Peter Jørgensen og Anna Larsens 

ungdomsbreve”, hvor flere breve er med. 

                                                           
1 Anna og Niels Peter blev gift den 16. oktober 1909 i Særslev, Skovby, Odense. 
2 Hun skriver konsekvent bolle-å på formen ä. Niels Peter skriver ”å”. 
3 Hvem er ”Bedstemor”? Begge Annas bedstemødre er for længst døde på dette tidspunkt. 



 

”Farstrup Hed den 20/8 07 

Kære Anna! 

Nu mange Tak for Brevet og Kortet, det var et rigtigt langt Brev men du var også meget længe om at skrive 

det. Jeg havde ellers bestemmet at skrive i Søndags; men så var der en af Murene, der gerne vilde have mig 

med til Odense, der er nemlig et stort Cirkus der ligger der ude i denne Måned, og jeg Cyklede da med  i 

Stedet for at skrive og vi kom ikke Hjem inden Kl. 1 om Natten.  

Også i Aftes skulde jeg ud til en Mand, som vi har bygget en Lade for, og se at få nogle Penge. Det regner 

her ovre næsten hver Dag, det gør del velsagtens ovre hos jer også. Vi spilder ikke så lidt Tid over det. I 

disse Dage arbejder vi i Farstrup her lige ved Siden af. 

I dag har det også regnet et Par Timers Tid, så vi måtte gå i Tørvejr, det var da Meningen, at vi vilde sove, 

men det blev der ikke noget af, vi var gået ind i et Hus, hvor der sad lidt Hø, der var straks et Par urolige 

Hoveder, der kom op at Brydes, og det varede ikke ret længe inden vi var kommet med alle sammen. Det så 

helt sjov ud, når vi kunde komme til at se et Øjeblik. Vi var 11 Mand som lå og væltede sig imellem 

hverandre, til vi blev så svedt og trætte, til vi næsten ikke kunde røre os af Pletten. Så de vil sådan have dig 

til at blive der ovre til Sommeren, det er da ikke værd at love dem. Dette brev må du jo kunde nå at få på 

Torsdag, jeg mener at du kan nå at få det en Dag før der. 



Vil du så hilse din Broder og hans Kone4 mange Gang fra mig og sige Dem Tak for sidst. Vi havde det jo godt 

der nede i Julen. Nu kan vi jo snart nå Efteråret igen, og så er det jo ikke så længe til Jul, så skal vi rigtig have 

det godt. Vi Murer glæder os jo sjælden til Vinteren, men jeg kan næsten ikke lade være at længes efter 

den somme Tider. 

Nu kan jeg ikke se mere denne Gang. 

God Nat lille Anna, sov vel! 

En Kærlig Hilsen fra din hengivne  

 Niels Peter Jørgensen” 

 

”Farstrup Hed den 13/11 07. 

Kære Anna! 

Først skal du have Tak for Brevet. Jeg havde jo ventet på det lidt, men du måtte jo også vente meget længe 

sidste Gang, så jeg kan jo ikke være bekendt at klage mig. 

Jeg kan fortælle dig, at Hans har købt Byggeplads i Kosterslev ikke langt fra den ny Gård vi byggede sidste 

Sommer; han har lavet Tegning til det i Dag, og jeg har hjulpet ham lidt og så cyklet omkring og snakket 

med Folk. I Morgen skulde vi have begyndt på det; vi skulde se at få det under Tag til Jul, det kommer nu 

meget and på Vejret5. 

Om de skal giftes til Jul det ved jeg ikke, det tror jeg nu ikke6, der bliver noget af. Så du har slet ikke talt med 

Anna siden hun er kommet Hjem. Hvad synes du egentlig om hende, for jeg synes nu slet ikke så godt om 

hende. I har så også haft noget Frost der ovre, vi har haft Frostvejr i 3 Dage; da kneb Det jo da noget med at 

holde Varmen om Natten for det dårligste jeg kan hytte mig det er i Sengen; med det bliver vel bedre til 

Jul? Du kan tro, at jeg ved også nok hvor mange Uger det er til Jul. 

Anna har talt om Pladsen, men jeg har ikke hørt noget der har passet endnu; men det må jo sagtens kunde 

lade sig gøre at få sådan en, det var jo det bedste7. Vi skal sådan ud at have Andesteg på Fredag Aften. 

Du er da blevet rask igen kan jeg se, nu må du jo se at holde dig rask til Jul. Jeg har været så forkølet i den 

sidste Tid, men det tænker jeg, at det skulde snart gå over, det er vist kommet fordi vi har ligget med 

Vinduerne åbne om Natten. 

Mange Kærlige Hilsener 

Fra d.k.8 Niels Peter Jørgensen              

Sov vel!” 

                                                           
4 Det er Lars Peter Larsen og hans kone Anna Kamilla Olivia Nielsen. Han var på dette tidspunkt fyrbøder på Høng-
Tølløse banen. 
5 Huset blev færdigt, og fik navnet ”Annasminde” efter Anna – se næste note. 
6 Anna Martine Cecilie Nielsen og Hans Marius Jørgensen blev gift den 17. juli 1908 i Vigerslev kirke. De fik et barn Else 
den 9. april 1909, men det døde allerede den 19. august 1909, og Anna døde den 24. juli 1909. 
7 Først den 2. maj 1909 fandt Niels Peter en Plads til Anna. Det var i Søndersø hos Otto Petersen 
8 d.k. Mon ikke det står for din kæreste. 



 Hanses hus i Kosterslev. Foto: Arne Bjørn Jørgensen, 2005 

”Farstrup Hed den 11/12 07. 

Kære Anna! 

Du har vel sagtens ventet Brev fra mig længe. Jeg har også tænkt på at skrive længe, men derved har det 

også blevet. I Aftes havde jeg ellers bestemmet at skrive, men så kom der en Arbejdsmand, som har 

arbejdet for os i to Aar, og har været på Sukkerkogeriet i de sidste 3 Måneder, så kunde jeg ikke komme til 

at skrive. Vi spillede Kort, og han dansede med Pigerne, for det er sådan en gemytlig en. Det regner hver 

dag her ovre, så vi er snart ved at drukne. Vi har kundet arbejde de sidste Dage. I Mandags var jeg ovre ved 

Skrædderen jeg troede, at jeg kunde have fået et nyt sæt Tøj til Jul, men det kunde ikke lade sig børe. Jeg 

må da vente til efter Helligdagene og nøjes med det gamle i Julen. 

Nu er det snart ikke ret længe til Jul, tror du også, at de holder af at have mig gående der ovre i 

Helligdagene, dersom du mener, at de ikke er så glad ved det, må du endelig ikke være ked af at lade mig 

det vide, for jeg er meget ked af at være nogen til Ulejlighed. Jeg kan også godt vente et halvt Aar endnu 

skal det være. Jeg har ikke hørt nogen Plads som padser dig endnu, men det må der vel nok kunde findes 

en. Jeg har så kolde Fingerne i Dag, at jeg næsten ikke kan skrive, men du får vel nok studeret det igennem 

alligevel. 

Vi skulde sådan have været til Jylland i disse Dage, men det blev heller ikke til noget over al det Regnvejr. Vi 

har fået støbt Grunden til Hanses Hus, med vi har ikke kundet få kørt nogle Mursten til, fordi det er så vådt, 

så det ikke har ladet sig gøre at køre på Jorden. 

Hilsen fra din N.P. Jørgensen” 

24. oktober 2010 

Arne Bjørn Jørgensen 



123   Interims vejpiqveur Markus Nikolaisens triste skæbne            7. maj 2007 

Efter en ihærdig søgen i folketællinger og kirkebøger, så har jeg fundet en del oplysninger frem om 

Markus Nikolaisen, som er 3 x tipoldefar til Anne Katrine og Claus på deres farfars mors side. 

 

Slægtsforbindelse 

Markus Nikolaisen født 1781 og død 11. december 1843 

Nikoline Markusdatter født 24. oktober 1822 og død efter 1880 

Ane Kirstine Hansen født 8. marts 1860 og død omkring 1930 

Niels Peter Jørgensen født 9. februar 1883 og død 9. juli 1974 

Otto Jørgensen født 15. februar 1916 

Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949 

Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 198 

Claus er 3 x tipoldebarn til Markus Nikolaisen 

 

Født i Husby 

Markus er født i 1781 i Husby på Fyn. Det ligger lidt syd for Middelfart og lige ud mod Lillebælt. 

Hans forældre er Nikolay Jacobsen og Anne Markusdatter. Faderen blev født i 1845 i Husby og 

ernærede sig som husmand og skrædder, og han døde omkring 1790. Moderen Anne er også fra 

Husby, og hun blev også født i 1745. Forældrene blev gift omkring 1770. 

En stor søskende flok 

Som det var skik den gang, så fik Anne og Nikolay et barn ca. hvert andet år. Den hjemmeboende 

del af børneflokken ser således ud ved folketællingen i 1801: 

 

Friderich Nikolaijsen 21  Ugift Hendes børn Snedker   

Marcus Nicolaijsen 19  Ugift Hendes børn Skræder   

Juliane Nicolaisdatter 17  Ugift Hendes børn    

Hans Nicolaijsen 14  Ugift Hendes børn Blind   

Ane Marie Nicolaisdatter 13  Ugift Hendes børn  

Desuden var der 2 søskende mere: storesøster Anne Catrine Nicolaysdatter, født i 1772 og 

storebroder Jacob Julius Nicolaysen, født 1778 var nemlig flyttet hjemmefra på dette tidspunkt. 

Anne Catrine var i 1801 tjenestepige hos kapellan Niels Juel i Assens.  

Blinde Hans bliver musiker 

Lillebroder hans, der var blind, blev omkring 1830 gift med Kirsten Jeppesdatter. Hans ernærer sig i 

1834 som husmand og musikant. I 1840 er han registreret som husmand, der lever af sin jord, mens 

han efterfølgende i 1845 og igen i 1850 er opført som Musikus.  Hans og Kirsten får ikke nogen 

børn, men omkring 1842 får de en plejedatter ved navn Ane Hansdatter, som er under fattigvæsenet 

i Husby sogn, og hun bor hos dem til efter 1850. 

 

Lillesøster Ane Marie bliver gift 



I 1819 bliver lillesøster Ane Marie gift med husmand og væver Hans Jacobsen. De bosætter sig i 

Hjærup, der ligger i Kerte, som er en lille by 20 km inde i landet ift. Husby. Hans kommer fra 

Tanderup, som ligger lige midt imellem Husby og Kerte. 

Ane Marie og Hans får 5 børn. 

Nicolay dør, og Anne gifter sig igen 

Omkring 1790 i en alder af 45 dør Nicolay, og Anne står tilbage med en stor børneflok, hvoraf de 

fleste er mindreårige. Hun gør det, som de fleste andre, der på den tid var i hendes situation, også 

gør, nemlig gifter sig igen. Hun bliver omkring 1792 gift med Niels Nielsen, der også er fra Husby, 

og han er jævnaldrene med hende, idet han er født i 1744.  

Han ernærer sig som husmand og savskærer. De får ikke nogen fælles børn – de er jo også godt 

oppe i årene ved giftemålet – og de har nok at se til med Annes første kuld af børn. 

Markus bliver skrædder 

Som 20-årig bor Markus stadig hjemme hos moderen og stedfaderen i Husby, og han ernærer sig 

som skrædder, ligesom faderen. 

 

Markus gifter sig  

Omkring 1820 gifter Markus sig med Elise Katrine Johannesdatter, der er født i 1788 i 

Spesbjerghuse i Ubberud, der ligger vest for Odense mellem Pårup og Vissenbjerg. På nuværende 

tidspunkt har jeg ikke fundet frem til hendes forældre. Hun hedder Johannesdatter ved giftemålet, 

men ved de senere folketællinger i 1834 og 1840 er hun registreret med efternavnet Lund. 

De bosætter sig på hendes hjemegn i Spedsbjerg i Ubberud, og de får følgende 5 børn (angivet med 

fødselsår): 

Nikoline Nikolaisen  1822     

Johanne Vilhelmine Nikolaisen  1824    

Niels Kristian Nikolaisen     1828     

Julius Nikolaisen     1830   

Ane Lovise Nikolaisen     1831     

 

Nikoline, som er det ældste barn, er 2 x tipoldemor til Anne Katrine og Claus. 

Interims vejpiqveur 

Ved folketællingen i 1834 har Markus skiftet sin titel som skrædder ud med den den fine franske 

titel "Interims vejpiqveur". Det betyder ”midlertidig vejbetjent”, dvs. at han på det tidspunkt ikke er 

fastansat som vejbetjent, men kun har en midlertidig ansættelse.  

Hvorfor en titlen på fransk? Det kan skyldes, at franskmændene i starten af 1800-tallet var førende 

indenfor konstruktion af veje, og også at fransk var Europas førende sprog på dette tidspunkt. Kort 

forinden havde Napoleon regeret, og Danmark havde været på hans side. Som bekendt tabte 

Napoleon til englænderne, som derefter overtog den europæiske føring. Ved den efterfølgende 

folketælling i 1840 så er Markus blevet fastansat, men nu er titlen på dansk, så nu hedder det knapt 

så imponerende: vejbetjent. 



 

Tragisk død 

Han bliver afskediget som vejbetjent efter 1840. Han er på det tidspunkt omkring 60 år, og det 

fremgår ikke kirkebogen, om det er en frivillig pensionering eller om det er en egentlig 

afskedigelse. Elise og Markus bor stadig i Spedsberghuse i Ubberud.  

Imidlertid sker der det, at han den 11. december begår selvmord ved at hænge sig ude i sin egen 

lade. Af Kirkebog for Ubberup, Odense, Odense står som bemærkning ved hans død: ”Han var 

hængt i en Loe i sit eget Huus - vistnok af Tungsind.” 

Han blev 62 år. Han blev begravet den 17. december 1843, men det fremgår ikke af kirkebogen, om 

det var på kirkegården. Det, at han blev begravet allerede 6 dage efter selvmordet, antyder dog, at 

begravelsen er foregået på normal vis. 

Om selvmord 

Uddrag fra ”Slægtsforskerens ABC” af Jørgen Green: 

Ifølge Danske Lov 2-10-4 fra 1683 måtte præster ikke kaste jord på eller holde ligprædiken over 

personer ”der har myrt sig selv med Villie”. Det betød, at indtil 1867 måtte folk, der havde taget sig 

af dage, ikke begraves på en kirkegård, med mindre man kunne bevise, at den døde ikke havde 

været sig selv, da selvmordet skete. Hvid det havde været tilfældet, så kunne præsten får en særlig 

tilladelse til at gennemføre begravelsen.  

Det var meget alvorligt ikke at blive begravet på kirkegården, for ifølge folketroen kunne man ikke 

rigtigt finde hvile og komme i himlen, hvis man ikke blev begravet på kirkegården. Derfor er der 

mange sagn om selvmordere, som går igen. Mange mente også, at selvmordere ikke måtte klædes 

ligtøj, men skulle begraves i det, de havde haft på, da de døde. 

Nogle steder brugte man også at lægge f.eks. rebet, som vedkommende havde hængt sig med, ned i 

kisten sammen med den kniv, som blev brugt til at skære liget ned med, og sammen med en spåne 

fra bjælken, som den døde havde hængt sig i. Der er eksempler på, at lavsmedlemmer nægtede at 

bære et medlems kiste, hvis han havde begået selvmord. 

Hvis et dødsfald skete under omstændigheder, hvor der kunne være tale om selvmord, ulykke eller 

drab, så blev der foretaget en politimæssig undersøgelse, og udarbejdet en medicolegal dødsattest, 

som er lidt mere omfattende end en almindelig dødsattest. Fandt man også ud af, at der var tale om 

selvmord, undersøgte myndighederne også, hvad grunden kunne være. 

Før 1919 er synsforretninger om selvmord og usædvanlige dødsfald dokumenteret i 

fogedprotokoller, som en del af retsbetjentarkiverne, der afleveres til landsarkiverne. 

Afslutning 

Det har givet en del arbejde at finde frem til ovenstående oplysninger. Nogle af vanskelighederne 

skyldes de mange stavningsformer af navnene, og med navne som Markus Nikolaisen er der ekstra 

mange muligheder.  

Hans navn er fejlagtigt tolket som Marius i renskriften af folketællingen 1787. Det gav mig en hel 

del problemer at finde gennem dette, og det var faktisk først med den betydeligere kraftigere søge 



funktion i Arkivalier Online (hvor de indscannede folketællinger kan findes), som gav mulighed for 

at søge bredere, og som dermed gav løsningen.  Ved samme folketælling er hans moders navn også 

opført som Mariusdatter, i stedet for det korrekte Marcusdatter.  

Af ovenstående ses også, at hans morfader hedder Marcus, og ham skal jeg på jagt efter. Desuden 

vil jeg på et tidspunkt tage til landsarkivet i Odense, for at finde frem til politirapporten om hans 

selvmord. 



      

124   Historien om Jørgen Mogensen        22. februar 2007 
Ved søgning i kirkebøger og folketællinger som de primære oplysninger kan man få mange spæn-

dende og grundliggende oplysninger om sine forfædre. Den historie drejer sig om, hvad jeg indtil 

nu har fundet frem til vedrørende Jørgen Mogensen og hans familie. 

 

Familieforbindelsen 

Mogens Christiansen  

Jørgen Mogensen                                     

Mogens Jørgensen                                   

Jesper Jørgensen                                      

Niels Peter Jørgensen                                 

Otto Jørgensen                                         

Arne Bjørn Jørgensen                                  

Claus Bjørn Jørgensen                               

 

Jørgen Mogensen er 3 x  tipoldefar til Anne Katrine og Claus Bjørn Jørgensen 

 

Jørgens fødsel 

Jørgen Mogensen blev født den 17. marts 1769 i Veflinge sogn, Skovby Herred, Odense Amt. Hele 

denne gren af familien boede, og en stor del bor stadig i der nordvestfyske område. Hans forældre 

er Mogens Christiansen f. 1731 og Johanne Hansdatter f. omkring 1735. Faderen var bonde i Vef-

linge ifølge folketællingen i 1787, og Mogens havde en 6 år yngre broder Christian. Moderen døde, 

og som skik brug var dengang, så giftede faderen sig kort efter igen med Margrete Knudsdatter f. 

1746.  På en gård var der både brug for en mand og en kone, for at tingene kunne hænge sammen. 

 

På gården havde faderen og stedmoderen i 1787 også en tjenestepige Giertrud Nielsdatter, som var 

24 år. 

 

Anna Marie Rasmussen 

Anna Marie Rasmussen, der er født den 1. december 1773 i Veflinge. Hun var datter af Rasmus 

Sørensen og Giertrud Marie Larsdatter. Rasmus var husbonde i Veflinge, og de havde et husmands-

sted i Vade by nær Veflinge. Anna havde en storebror Søren f. 1770 og en lillebror Lars f. 1781, og 

i huset var desuden i 1787 tjenestekarlen Søren Rasmussen, der også var national soldat, og tjene-

stepigen Kirsten. Desuden boede Rasmus betydelige ældre søster Karen Sørensdatter f. 1709 også i 

huset. 

 

Jørgen og Anna bliver gift 

Jørgen og  Anna har sikkert kendt hinanden hele livet. Jørgen er 4 år ældre end Anna, og de er vok-

set op ganske tæt på hinanden. De har formentlig været ude at tjene på andre gårde, men det har jeg 

pt. ikke fundet oplysninger om.  

 

I slutningen af 1808 bliver Anna gravid, og den 8. april 1809 føder hun sønnen Christen, der bliver 

døbt i Veflinge kirke den 23. juli 1809. Jørgen bliver udlagt til barnefader, og han er også med til 

dåben. 

De fleste valgte på det tidspunkt, at blive gift inden det første barn blev født, men for Anna og Jør-

gen blev det omvendt. Det blev gift sidst på året, nemlig den 1. november 1809 i en forholdsvis 

moden alder, idet Anna da var 33 år og Jørgen var 40 år. De var allerede flyttet sammen i Lang-



bjerghuset i Veflinge, hvilket fremgår af indtegningen i kirkebogen i forbindelse med brylluppet. På 

det tidspunkt brugte man latinske betegnelser, og et bryllup blev betegnet som copulati, en fødsel 

som baptization, og et dødsfald som sepultus. Som vidner ved brylluppet var Jens Sørensen og Mor-

ten Nielsen, begge af Veflinge tilstede. 

 

Jørgens stillings betegnelse var på dette tidspunkt husmand.  

 

 Veflinge kirke, hvor mange af familiebegivenhederne fandt 

sted 

 

De næste børn 

Allerede et år efter brylluppet fik de en søn mere, nemlig Jesper, der er født den 4. december 1810. 

Navnet Jesper bliver i de kommende generationer brugt flittigt.  

 

Der går et par år, inden den næste søn bliver født, og det sker den 17. september 1814. Han får nav-

net Mogens. Den lille Mogens har desværre ikke noget godt helbred, og han dør allerede et halvt år 

senere, nemlig den 8. maj 1815. Børnedødeligheden var stor dengang, og i en del tilfælde så døde 

moderen også i forbindelse med en fødsel. 

 

Anna bliver imidlertid hurtigt gravid igen, og den 8. februar 1816 føder hun igen et drengebarn, 

som også bliver døbt Mogens. Det var almindelig skik dengang, at hvis et navngivet barn døde tid-

ligt, så fik det næste barn af samme køn det samme navn. Den nyfødte søn Mogens Jørgensen kan 

man kalde en slags stamfader til Jørgensen familien, idet han var den første som bar efternavnet 

Jørgensen, og at man herefter overgik fra at bruge faderens fornavn som børnenes efternavn, og til 

at fastholde det samme familieefternavn. Selv er jeg i lige mandlig linie 5. generation af efterkom-

mere af Mogens Jørgensen, og min søn Claus tilhører den 6. mandlige generation af Jørgensen.      

  

Jeg har rigtig mange informationer om Mogens, bl.a. om straffesagen mod ham i 1860. De kan fin-

des andetsteds på denne webside. 

 

I forbindelse med Mogens fødsel oplyses, at Jørgen er arbejdsmand. 

 

Jørgen dør 

Tragedien rammer imidlertid kort efter Mogens fødsel den lille familie: Jørgen dør 1 uge efter søn-

nens fødsel, nemlig den 15. februar 1816, og han bliver begravet i Veflinge kirke den 23. februar.   

 

Det er en katastrofe for Anna, der som 43-årig står alene med et nyfødt barn, og 2 mindreårige. 

Hvad skal hun gøre?  I andre grene af familien er der sket det, at konen må flytte på fattiggården 

som almisselem, og i andre tilfælde har de kunne flytte ind hos et familiemedlem.   

 

Anna bliver gift igen 



Anna finder en 3. mulighed, som også var den mest almindelige på dette tidspunkt: hun bliver gift 

igen, og det sker allerede den 8. juni 1816, altså kun 4 måneder efter den 1. mands død. Den ny 

mand hedder Niels Pedersen, og han er 38 år gammel. De bliver gift i Veflinge kirke. Jeg har ikke 

fundet frem til, at Anna og Niels får børn sammen. 

 

Mogens bliver konfirmeret 

Børnene kom hurtigt ud for at tjene på nabogårdene, og i dette tilfælde, så blev Mogens allerede i 

1929 som 13-årig tjenestekarl hos Niels Madsen i Søndersø. Da han året efter skulle konfirmeres, så 

skete det derfor også i Søndersø kirke den 26. april 1830. 

 

Niels og Anna dør 

Niels dør den 2. januar 1830 som 52-årig (det er angivet som 56 år i forbindelse med dødsfaldet), og 

Anna dør nogle år senere den 13. november 1833 kort før sin 60 års fødselsdag. 

 

 

Arne Bjørn Jørgensen 

 



125   Oldefar Jesper Jørgensen og oldemor Ane Kirstine Hansen                   5. april 2008 

 

Jesper Jørgensen: 

Født: 25. december 1845 i Nørre Sandager, Skovby, Odense   

Døbt: 15. februar 1846 i Nørre Sandager, Skovby, Odense   

 Stilling: 1880 Tjenestekarl Skamby   

 Stilling: 1883 Murer & husejer  

 Stilling: 16. oktober 1909 Murer  

Død: 13. februar 1937 på Farstrup Hed   

Begravet 19. februar 1937 i Vigerslev, Skovby, Odense   

 

Ane Kirstine Hansen: 

Født: 8. marts 1860 i Veflinge, Skovby, Odense   

Hjemmedøbt: 10. april 1860   

Døbt: 20. maj 1860 i Veflinge kirke 

Konfirmeret: 1. april 1874 i Veflinge kirke, Veflinge, Søndersø 

Stilling: 1. maj 1874 tjente hos Hans Christensens enke   

Stilling: 1. november 1875 tjente hos Knud Hansen, Skovsgården   

Stilling: 1. november 1876 tjente hos Jørgen Ditlevsen, Aagaarde   

Stilling: 1. maj 1878 tjente hos Hans Andersens enke   

Stilling: 1880 Mejerielev (Mekerielev) på Gyldensteen   

Begivenhed: 1880 Ugift tjenestepige og bor hos enken Ane Bentsen   

Død: omkring 1930               

 Begravet: i Vigerslev, Skovby, Odense   

Far: (Otto Jørgensen): Hun var en dejlig bedstemor. Hun havde altid bolsjer til os knægte. 

 

 

 



 

Familien Jørgensen omkring år 1929-1930. Billedet er taget ved vejen ud for Jesper og Anes hus på Farstrup Hed. 

Minna Rasmussen (f. Jørgensen), Else Agnethe Jørgensen og John Milo Jørgensen har gennemgået billedet, og har sat navne på. 

Minna er selv med på billedet – den lille søde pige i midten! 

Fra venstre mod højre: 

1.       Kirstine Marie Rasmussen (Hans’s kone fra Kosterslev) 

2.       Marie Caroline Jørgensen (Ane & Jespers datter, sypige, boede sammen med William og søster Anna i Farstrup) 

3.       William Johannes Jensen (Boede sammen med søstrene og sypigerne Anna og Marie i Farstrup) 

4.       Ane Kirstine Hansen (Oldemor) 

5.       Jørgen Christian Jørgensen (Ane og Jespers søn, murer i Vigerslev) 

6.       Anna Kirstine Larsen (Farmor) 

7.       Niels Peter Jørgensen (Farfar) 

8.       Jesper Jørgensen (Oldefar) 

9.       Hans Christian Jørgensen (Jørgens søn, murer i Glostrup, boede på Sofielundsvej 26 i Glostrup) 

10.    Agnethe Jørgensen (Marie og Williams datter) 

11.    Hans Marius Jørgensen (Ane og Jespers søn, Murermester i Kosterslev) 

12.    Eyvind Jørgensen (Marie og Williams søn) 

13.    Anna Jørgensen (Ane & Jespers datter, sypige, boede sammen med William og søster Marie i Farstrup) 

 

Børnene: 

14.    Aage Jørgensen (Anna og Niels Peters søn) 

15.    Karen Jørgensen (Anna og Niels Peters datter) 

16.    Johannes Jørgensen (Kirstine og Hans søn) 

17.    Minna Jørgensen (Kirstine og Hans datter) 

18.    Elsebeth Jørgensen (Kirstine og Hans datter) 

 



 Jesper og Anes hus på Farstrup Hed. 

Fotograferet på turen med far i 2005. 

 

 Skuret ved Jesper og Anes hus. 

 

Arne 



Straffesag for tipoldefar Mogens Jørgensen  

 

126  Tip-tip oldefar Mogens Jørgensen i fængsel for tyveri      18. november 2006  

  
For et stykke tid siden fandt jeg frem til følgende oplysning i folketællingen fra 1860:  
Odense, Skovby, Bogense Købstad, Østergade, St. Annegade og Lillestræde, 109, raadhuset, FT-1860    
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested   
Mogens Jørgensen, 44 , Gift, huusmand, hensider i Bogense arest, , Weflinge sogn, Odense amt  

  

Mogens Jørgensen er jo tip-tip-oldefar i lige linje på den fædrene side for Anne Katrine og Claus, så 

det er selvfølgelig yderst interessant at finde ud af, hvorfor han var i fængsel, og de nærmere 

omstændigheder herom. Han er også den første, der i denne direkte fædrene linje bærer navnet 

Jørgensen, idet hans far hed Jørgen Mogensen, og han er således en slags stamfader til Jørgensen – 

dynastiet.  

  

I efterårsferien blev der tid til et smut til Landsarkivet i Odense, og med rigtig god hjælp af 

personalet her fandt jeg frem til en lang række dokumenter, som nærmere belyser sagen. Der var en 

arrestjournal fra Bogense Byfoged, samt politiets strafferegister, hvor sagen var grundigt belyst. Der 

er også yderligere oplysninger, som jeg ved et fornyet besøg på Landsarkivet i Odense fik få kopier 

af.  

  

Jeg fik affotograferet de mange dokumenter, og hovedkonklusionen er:  

Mogens Jørgensen blev taget for tyveri af en sæk hvede på den nærliggende Sandagergård, og 

han blev idømt hele 2 års fængsel herfor.   

  

Jeg gik i gang med tydningen af de mange dokumenter, og efter et stykke tid kunne jeg ikke komme 

længere og bed derfor om hjælp i DIS-Forum for slægtsforskere Den erfarne slægtsforsker Jørgen 

Thue Pedersen tilbød sin hjælp, og han har ydet en stor og uvurderlig indsats med tydning, hvilket 

jeg er meget taknemmelig for.    

  

Grunddata for Mogens Jørgensen  
Født den 8. februar 1816 i Veflinge sogn, og døbt den 23. februar 1816  

1829: Tjenestekarl hos Niels Madsen, Søndersø og konfirmeret 1830 i Søndersø (AO, KB 1829-48, 

opsl. 43)   

1830: I tjeneste i Seirup, Søndersø  

1831: I tjeneste i Thorup, Skamby i 1½ år  

1833-34: Tjenestekarl hos Hans Kristensen, Veflinge  

1835: Tjenestekarl hos Christen Knudsen, Farstrup Mark  

1836: Hos S. Jørgensen, Kosterslev  

1836: Hos Rasmus Hansen Wede, Veflinge sogn  

1836 – 1838: Gårdmand Lars Andersen, Nørre Esterbølle Mark  

1838-40: Militærtjeneste ved Kongens 5. regiment i København  

1840: Indsidder og daglejer i Nørre Sandager, Skovby  

1845: Husejer og daglejer i Veflinge sogn  

1860-1862: hensidder først i Bogense arrest og dernæst Forbedringsanstalten i Odense Gift 

med Ane Nielsdatter den 31. marts i 1838   

  

Børn:   

1. Ane Cathrine Jørgensen, f. 1838 i Nørre Sandager, Skovby  
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2. Niels Peder Jørgensen, f. 7. april 1841 i Nørre Sandager, Skovby  

3. Ane Malene Jørgensen, f. 1843 i Nørre Sandager, Skovby  

4. Jesper Jørgensen, f. 25. december 1845 i Nørre Sandager, Skovby (tipoldefar)  

 samt 4 yngre børn  

  

Straffesagen  
De tyede dokumenter følger som et selvstændigt dokument. De giver en spændende og detaljerede 

indsigt i både selve tyveriet, og i arbejdsforholdene dengang. Og dommen var barsk: 2 års i fængsel 

for tyveri an en sæk hvede, der blev stjålet for at skaffe mad til en fattig familie med kone og 4 små 

børn midt om vinteren. Sagen giver også anledning til yderligere undersøgelser: Oplysninger om de 

yngste søskende, undersøgelse af hans militærtid i København, hvornår døde Mogens Jørgensen? 

Hvem var Anes forældre?  Jo mere man ved om forfædrene, jo mere opdager man, at man ikke ved!    

   

Kilder:  

Arrest-Journal 1848 – 69, Bogense Byfoged, Skovby Herresfoged.  

Løbenummer: 111, Navn, Stilling og Fødested: Husmand Mogens Jørgensen Fødested Bølmark   

Alder: 44 , Signalement: Blå øjne, Blond hår, mellem stor  

Arresteret: (dato, Under hvis Jurisdiktion, Af hvilken årsag): 1. januar 1860, Skovby Herred, tyveri   

Sagens udfald: Udmålt dom 2 års straf forbedringsanstalt i Odense, Afsonet straf efter dommen: 

Vand- og brød straf: Straffedage:  N, Mellemdage: N  

Simpelt fængsel indtil forsvarlig fangested: 64 , Udgået af Arresthæftet datom: 4. marts 1866 , Sum 

af arrestdage: 64  

  

Politiets strafferegister:   

Hovedregister, pkt. 4: Justits og offentlige politisager   

Sag 2612: Skovby, 1860 februar. side 362 , 3. Feb. . Tek. Jur. Baadsgaard  sender Udskrift af et 

Forhør  optaget i Anledning af   

at Huusmand Mogens Jørgensen af Sandagergaard har gjort sig skyldig i Tyveri.- 

8. Feb. , Defensor Proc  Jørgensen   28 Feb. for Baadsgaard med Underretsdom af   

28. februar:   

 
 Skovby Herredsfogeds arkiv. Politiprotokol 1859-63 (foto 21) Fra index bagerst i bogen: 

Jørgensen, Mogens Sandager Danmarkhuset  jævnfør overfor  62, 63, 65, 66, 69, 73  

 Inger med Skovby Herredsfogeds arkiv 
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126A Afskrift af politiforhør af Mogens Jørgensen og hans kone

År 1860 den 6 Januar Form (Formiddag) Kl. 11 blev Skovby 

Herred Politiret sat paa Raadhuset i Bogense og adm. (administreret) af  

den ord. (ordinære) Dommer og Skriver i Overværelse af  Retsvidnerne Burchardt og Mortensen

Hvor da blev continuert

Forhøret over Arrestanten Mogens Jørgensen af Sandager

Efter Indkaldelse er mødt og fremstod:

1. Inspecteur Freisleben af Sandagergaard, som under

Tilbud af Ed paa given Anledning forklarede at han  Fredag Formiddag. d. 30 forrige maaned

var reist til Odense og kom først til sit Hjem Løverdag aften    

og hørte da af hans Søn Avlsforvalter Freisleben at Huusmand

M. Jørgensen, der boer i Nærheden af Sandagergaard

Natten imellem Fredag og Løverdag havde stjaalet noget   

Hvede paa Loen og at han var anholdt efter at have vedgaaet  

Tyveriet og bragt til Arresten i Bogense.  -  Han tilføier at hans Søn der bestyrer Avlingen nærmest vil kunne 

give Oplysning om Tyveriet og det  Stjaalnes Beskaffenhed, da han daglig og idelig er tilstede i Tærskeloen, hvor -

Comparenten, (den der afhøres)) sjældnere kommer. - Med  Hensyn  til Localet

forklarede han saavel Ladebygningen som de øvrige Udhuse

ligge isolerede fra Vaaningshuset og i de 3 sammenbyggede

Udhuusbygninger er ingen Beboelsesleilighed men ikkun

Kammere for Karlene, som imidlertid ligge i den modsatte Længde overfor Tærskeladen. -

2. Forvalter Erik Freisleben, som under Tilbud af Ed

paa given Anl. forklarede at Løverdag Morgen sidstleden kom Tærskerne paa Gaarden og fortalte Comp. at der var blevet

noget Hvede borte om Natten, hvorfor Comp. gik ned i Tærskeloen og fandt da, at der var borttaget urenset Hvede

hvilket tydelig vidste sig, da der fra tvende Bunker som laae paa Loen, var borttaget Noget af hver Bunke vel

omtrent 1 Par Skjæpper eller i det Hele en 4 a 5 Skjæpper.

Comp. fandt ikke Dør eller Luge aabnede og kunde derfor  

ingen Formodning have om hvorledes Tyven var kommen ind, men ved nærmere Undersøgelse fandt  

Comp. udenfor Porten tydelige Spor i den bløde Jord

af en Person som med Støvler paa var gaaet fra Gaarden efter Esterbølle til og han forfulgte da Sporet til-  

Mogens Jørgensens Huus paa Østerbølle Mark, hvorfor han fattede Mistanke til denne, der i flere Aar har arbeidet

paa Sandagergaard, hvorfor han anmeldte det Erfarede for Sognefoged Hans Christensen, som i denne Skrivelse

er anført og medfulgte dem paa den foretagne Huusundersøgelse, hvor de som i Rapporten anført fandt-

Hveden i M. Jørgensens Udhuus i en Sæk, som var dækket med Rapsfoder og han gjenkjendte strax Hveden-

at være den som maatte være taget paa Tærskeloen

og at indholde en 4 a 5 skæpper urenset Hvede, hvorimod  Sækken ikke er deres Eiendom. – Han blev foreholdt

M. Jørgensen forklaring om Maaden hvorpaa han er kommen ind i Tærskeladen, hvortil han bemærker, at han-

ikke har antaget at Tyven maatte være kommen den Vei ind, da Porten til Tærskeloen var tillukket og efter

Tærskernes sædvane skulle Lugerne ogsaa være befundne lukkede ved Ankomsten om Morgenen, hvortil kommer



at Lugerne efter hans Formening ikke ere 1 Alen brede

og desuden forsynede med 2 Jernstænger paalangs og 1 paa

tvers og skjøndt 1 Stang i den eene Luge i flere Aar har været

løs og saaledes kunne skydes tilside, men han troer

ikke at et Menneske uden stor Vanskelighed kunne

krybe igjennem, men han ved det ikke da han ikke nøiere har undersøgt denne Sag.

Fri for Baaand og Fængsel fremstod Arrestanten Mogens Jørgensen, som efter at være foreholdt

foranstaaende forklaring havde derom Intet at erindre, idet han for øvrigt vedblev sit Forrige og forsikkrede, at

det forholder sig rigtigt som han har forklaret og vedgaaet at   

han er gaaet igjennem Lugen som er nærmest ved Lodøren ud til Gaarden, idet der i denne vel er 2 Jern-

stænger i Længden og 1 i Breden, men den ene Stang i Længden, har i længere Tid været løs for neden og kunde

uden nogensomhelst Vanskelighed tages ud og der blev

derved en fin stor Aabning at han magelig kunde krybe derigjennem og udføre dette ved at klynge sig

op og derefter krybe ind og ligeledes ud igjen, da den ikke  er høire fra Jorden end omtrent til hans Skuldre. -  

Efterat være gaaet ud satte han igjen den løse Jernstang  

i, og trak blot Lugen til uden at aflukke den med Krampen, som han Selvfølgelig ikke kunde da Krampen var indvendig. 

Forvalter Freisleben, der  havde paahørt Arrestantens  

forklaring, henholdt sig til sit Forrige med Hensyn til den om-

meldte Luges Beskaffenhed og Vanskelighed efter hans Forme-

ning af for et voxent Menneske, skjøndt han, som Arrestanten ikke er meget bredskuldret at  krybe igjennem denne

Aabning, og han forbeholdt sig nærmere derom at erklære

før efter Undersøgelse og efter Conferense med Tærskerne   

da det forekommer ham at de have yttret at Lugen   

skulde have været lukket om Morgenen da de kom til  

Tærskeloen -  Aftraadt)-  Forhøret blev for i dag  sluttet og udsat. – Arrestanten  aftrådt og afgivet til Bevogt-

ning.-   Politiretten  hævet.          Retsvidner

Underskrevet: K. Baadsgaard  Burcharth  F. Mortensen

Aar 1860 den 12. Januar  Formiddag Kl. 11 blev Skouby Herreds

Politiret sat paa Raadhuset og adm. af den ord. Dommer og Skriver

i  Overværelse  af Retsvidnerne Mortensen og Olsen hvor da blev continueret

                              Forhøret over Arrestanten Mogens Jørgensen af Sandager for Tyveri.

Efter Tilkaldelse mødte og fremstod:

Forvalter Freisleben som under Tilbud af Eed

i Henhold til sit Forrige forklarede at han efter at have

undersøgt Localiteterne ved Tærskeloen og den ommeldte

Luge finder at der Intet kan være til Hinder for at antage

Arrestantens Forkl.(aring) at han er gaaet derigennem for

rigtig, idet han troer at naar den ommeldte løse  Jernstang udtages bliver der nedenfor Tverstangen



en Aabning af ca. 16½ Tomme lang og 10½” bred og ovenfor  bemeldte Tværstang en Aabning af 19” lang og 10½”-

bred, hvorigjennem og navnlig den øverste et Menneske kan let gaae og holder det lettest at gaae derigjennem

da de ved at tage fat i Tværstængerne med Hænderne  

uden Vanskelighed kan klynge dem op og krybe igjennem

hvilket en af deres Tærskere har vist efter Comp. Anmod-

ning, at det uden Vanskelighed kunde udføres. - Han

tilføier endnu at han efter Dommerens Anmodning  

har medbragt til Retten de 2 Tærskere, navnligen med

Hensyn til Arrestantens Forkl. om ved sin Bortgang  blot at have trukken lugen til.  

Fri for Baand og Fængsel fremstod Arrestanten  Mogens Jørgensen, som efterat være foreholdt foran-

staaende Forklaringer havde denne Intet at erindre idet han vedblev sin forhen afgivne Forklaring, der medføre

Sandhed med Bemærkningen, at han er gaaet igjennem den nederste Aabning, som dannes i Lugen naar den

ene Jernstang borttages ved at dreie sig paa Siden saaledes at den ene Skulder derved kommer opad, da Aab-  

ningen er størst i Længden. -   Han  tilføjer, at han havde  

sine Støvler paa da han var inde i Laden, men at

Sporet der ikke har kunnet vise sig paa det haarde Loegulv.

Han vedblev iøvrigt sin afgivne Forklarings Rigtighed og erkjender Forpagter Freislebens Eiendomsret til den hos ham    

forefundne Hvede. – Den til Retten oversendte Sæk med Hvede blev ham foreviist og erkiendte han Sækken som

hans Eiendom og den deri værende Hvede at være

den samme som han den ommeldte Nat har taget

paa Logulvet paa Sandagergaard ud af 2 paa Logulvet

værende Bunker Korn. – Hveden er som anført urenset

Sækken aldeles fuld og i den nuværende Tilstand indeholder

samme omtrent  6 Skæpper og vil efter hans Formening i renset

Tilstand udkomme paa 4 a 5 Skp. Hvede.- Den ommeldte

Hvede blev af Forvalter Freisleben besigtiget og skjøndt  

han selvfølgelig ikke kan fuldkommen erkjende samme

som deres Eiendom anfører han det dog som utvivlsomt

efter Hvedens Beskaffenhed i Forhold til den øvrige Hvede

paa Loen, ligesom ogsaa han antager at den i aldeles  

renset Tilstand eftersom der ikkun findes lidet Avne deri

vil udgjøre en 4 a 5 Skæpper. – Hveden blev af Rettens Vidner vurderet til 4 rd 3 mk mod hvilken Værdi

Arrestanten Intet havde at erindre ligesom ei heller

Bestjaalne og blev derefter Hveden afleveret til Forvalter

Freisleben imod at han efter at have udtømmet Sækken

afleverer denne paa Arrestantens Bopæl. - Forvalter   

Freisleben aft. -   Arrestanten forklarede at han er født i Weflinge Sogn. 44 Aar gl. og at hans Skudsmaal

der indeholder hans Daabs og Confirmationsattest tillige med Oplysning om hans senere Opholdssteder findes  -   

paa hans Bopæl og vil af hans Kone paa Anfordring blive



udleveret, idet han forøvrigt forsikrer at hans Kone var uvidende om det af ham forøvede Tyveri lige indtil

den Stund, da Sognefogden og Mændene kom tilstede og  

fandt Hveden hos ham. –  Arrestanten aft. og afg. til  Bevogtning. -  Forhøret for i dag sluttet og udsat.  

Politiretten hævet.                     Retsvidner

(Underskrevet): Baadsgaard,     F. Mortensen P. Olsen

2.   Forhør over Arrestanten Mogens Jørgensen af Sandager for Tyveri-

Efter Tilkaldelse var mødt og fremstod Arrestanten M. Jørgensens Kone Ane Nielsdatter, som efter at være

formanet til at sige Sandhed under Tilbud af Eed forklarede   

at hun var aldeles uvidende om det af hendes Mand

M. Jørgensen paa Sandagergaard forøvede Tyveri lige indtil

det Øieblik, da Sognefogeden tilligemed  Forvalter Freisleben

og 2 Mænd kom til deres Huus og fandt i Udhuset skjult en Sæk

med Hvede.-  Hun benægter med Bestemthed, at hendes Mand

har aabenbaret for hende, at han denne Gang eller tidligere

har bragt Korn i deres Huus fra Sandagergaard og forsikkrer

at hun ikke har bemærket at hendes Mand den ommeldte

Nat har forladt sit Huus eller været borte derfra førend hun

om Morgenen Kl. henimod 6 som sædvanlig gik til Ar-

beide i Esterbølle. -  Hun  tilføier at hun ligger i samme Stue

og Seng som Manden, men forsikkrer at hun ikke har   

bemærket at han er staaet op om Natten og er gaaet ud af

Værelset, men siger at hun Aftenen forud kom noget sildig

i Seng Kl. henimod 12, da de havde en Skrædder i Huset, som hun

sad for indtil han var færdig som først var henimod Kl. 12 og hun

indrømmer derfor Muligheden i at hun har sovet noget haardt  

og mere end sædvanlig. – Hun tilføier endvidere at de have 4 smaa

Børn hjemme hvoraf den Ældste en Dreng er 12 Aar gammel, men

 at Selvfølgelig hverken han eller de andre Børn har mærket

noget til at hendes Mand har været ude om Natten. - Hun

har omtrent 22 Aar været gift med M. Jørgensen idet hun saavidt

hun erindrer i Foraaret 1837 blev gift med ham og tog Bolig i

Huset hos hendes Fader, der nu er død og var Fæstehuusmand under

Grevskabet  Gyldensten.  -  Hun afleverede Mandens Skudsmaal

som fandtes i deres Gjemmer og som er begyndt 25 April

1830 og sluttet 3. Nov 1836, da han blev  anmeldt til Tilgang i Sandager sogn. 

Fri for Baand og Fængsel fremstod Arrestanten Mogens Jørgensen, 

som efterat være foreholdt foranstaaende Forklaring vedblev sit Forrige og sin Forsikkring om at hans   

Kone har været og er uvidende om det af ham forøvede Tyveri indtil den Tid da Anholdelsen af Hveden blev foretaget i hans  



Huus, og at hun ikke har bemærket at han om Natten stod

op og gik ud, idet han tilføier at han var vel borte en Timestid og antager at han er kommen hjem Kl.

imellem 4 og 5 og gik derefter ikke tilsengs men forblev oppe indtil han gik paa Arbeide Kl. 5.

Med  Hensyn til sit foregaaende Levned forklarede

han saal.(edes): Han er 44 Aar gl., Søn af  Husmand Jørgen Mogensen og Hustru Ane Rasmusdatter 

af Weflinge Sogn og Weflingemark, er døbt i Weflinge Kirke men confirmeret i Sønder-

sø, da han før sin Confirmation kom i Tjeneste hos Niels Madsen i Søndersø. – Efter Confirmationen

Paaske 1830 tjente han først i Seirup, Søndersø Sogn, derefter i Thorup, Skamby Sogn ½ Aar, derefter hos Hans Chri-

stensen, Weflinge i 2 Aar, hos Christen Knudsen Farstrup

1 Aar, derefter hos S?. Jørgensen i Kosterslev, derefter til gaardmand Rasmus Hansen Wede Veflinge sogn

indtil Novbr 1836, da han flyttede til Sandager  Sogn og tjente Gmd Lars Andersen paa N. Esterbølle

Mk 1½ Aar indtil April Maaned 1838, da han blev  indkaldt til Krigstjenesten og til Kongens Regiment

i  Kjøbenhavn, hvor han tjente i 2 Aar. -  Han blev forevist det til Retten overleverede Skudsmaal 

som han erkjendte at være sig tilhørende, idet han bemærker, at den sidste Tjeneste hos Lars Andersen

ikke er paaført Skudsmaalet, og at han blev gift førend han i 1838 kom i Kongens Tjeneste. – 

En bekræftet Gjenpart af Skudsmaalet blev fremlagt og taget til Følge.  

Forhøret for da sluttet og udsat og Arrestanten afg. (afgivet) til Bevogtning.

Politiretten hævet.                   Retsvidner

Underskrevet af:  Baadsgaard,   Burcharth,   Mortensen

3.  Forhør over Arrestanten Mogens Jørgensen. -
Dommeren fremlagde Straffeattest for Lunde og Skam Herreder og en Skrivelse af 23 dennes fra 5. Infanteri Bataillon i 

Odense.
Dommeren fremlagde dokumenter i acten saaledes: Arrestanten M. Jørgensen 

Som løs og ledig blev fremstillet, som blev foreholdt  de fremlagte  

Documenter erkjendte samme at være sig vedkommende, idet han  

med Hensyn til sidstnævnte Skrivelse forklarede at han har i sin

Tid staaet ved 5 Compani Kongens Regiment og at han i Tjenesten  an-inde

Benævnte Lindebjerghuus og benægtede forøvrigt som forhen 

nogensinde at være straffet.  Aftrådt og afgivet til Bevogtning. Forhøret udsat. -  

2. Forhør over Arrestanten Mogens Jørgensen af Sandager

Dommen fremlagde en Skrivelse af 31. forrige maaned fra 5te Infanteri Battteri.

med hosfølgende Straffeattest af Straffattest  fra Skouby Herred indbefattet Gyldensteens Birk 

Arrestanten der fri for Baand og Fængsel var tilstede erkjendte de fremlagte Documenter at være

sig  vedkommende og hvorved han Intet havde at erindre

og da han forøvrigt ikke havde Noget at  begjære Protocollen tilført blev Forhøret sluttet til Beskrivelse.-

Arrest. aftrådte og afgik til Bevogtning.

 

 



127   Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen                       6. juni 2014 

Mange af de gamle skifter og fæsteprotokoller bliver efterhånden indscannet og lang på nettet, og jeg har 

nu fundet fæstet efter min 3 x tipoldefar Mogens Christiansen. 

Familieforholdet ser således ud: 

3 x tipoldefar: Mogens Christiansen (1731-1792) 

2 x tipoldefar: Jørgen Mogensen (1769-1816) 

Tipoldefar: Mogens Jørgensen (1816-1880) 

Oldefar: Jesper Jørgensen (1845-1937) 

Farfar: Niels Peter Jørgensen (1883-1974) 

Far: Otto Jørgensen (1916-2008) 

Arne Bjørn Jørgensen (1949-?) 

 

Mogens Christiansens familie ved folketællingen i 1787 

Odense, Skovby, Veflinge, Veflinge Bye, , , F 11 
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested 
Mogens Christiansen, 56 , g, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer, 
Margrete Knudsdatter, 41 , g, Madmoder, -, 
Jørgen Mogensen, 19 , u, Hans barn af 1. ægteskab, -, 
Christian Mogensen, 12 , -, Hans barn af 1. ægteskab, -, 
Giertrud Nielsdatter, 24 , u, -, Tienestepige, 

 

Familieforhold 

Som det var skik og brug den gang, og også en meget praktisk foranstaltning, så giftede folk sig typisk kort 

efter ægtefællens død. Jeg har i dette tilfælde fundet frem til følgende familieforhold: 

1. Fæster Jørgen Mikkelsen var gift med Johanne Hansdatter (1735-1784)mens han fæstede gården i 

Veflinge. De fik datteren Chatrine Jørgensdatter i 1760. Jørgen døde i 1761. 

2. Mogens Christiansen fæster gården og gifter sig med enken Johanne i 1761. De får tilsammen 5 

børn i perioden 1763- 77, her i blandt min 2 x tipoldefar Jørgen Mogensen (1769-1816). Johanne 

døde 24. marts 1784. 

3. Mogens gifter sig med Margrethe Knudsdatter (født 1746)i den 30. juni 1784, og de får sammen 3 

børn i perioden 1785 – 87. Mogens døde den 22. november 1792. 

4. Margrethe gifter sig med Morten Nielsen omkring 1794. 

 

Hvad er et Fæstebrev? 

Et fæstebrev er et dokument, hvori en godsejer på visse betingelser, som enten kan være lovbestemte eller 

aftalte og fremgår af fæstebrevet, overlader brugsretten af en ejendom: et jordstykke, gård eller hus, til en 

anden person, kaldet fæsteren. 

Fæstet 



                                   
Fæstebrevet 

Det er ikke så nemt at tyde fæstet, men i korthed går det ud på, at Bondo Simonsen, der ejer Elvedgård, 

fæster en gård til Mogens Christiansen, der er født i Hækkebølle. Hans forgænger er Jørgen Mikkelsen fra 

Veflinge. Derudover er nedskrevet betingelserne for overholdelse af fæstet. Fæstebrevet er fra den 22. 

december 1761, hvor min 3 x tipoldefar var 30 år. 

 

Eksempel på fæste 

Da jeg ikke fuldtud har kunnet tyde fæstet, så har jeg her medtaget et andet fæste, som viser det typiske 
indhold af et fæste: 
”Jeg Adam Christopher von Holsten til Holstenshuus og Langesøe gaarder Handz Kongel: Mayts Cammer Juncker og 

amtmand giør her med Vitterlig at have sted og fæst liige som ieg og hermed stæder og fæster til en min Bonde Karl 

Nafnl Christen Sørensen en gaard udi Farstrup som Nielz Rasmussen - for hen Beboede og Godvilligen af Staaet Haver 

der staar for hart Korn Eftter Bygning 5 Tdr 3 skpr =; =; hvilcke gaard hand sin Lifs tid maae Nyde Bruge og Beholde i 

fæst paa de Conditioner at hand der af ud Reeder og betaler alle saavel ordinar som Extraordinair Kongl Skater og paa 

Budde, samt til mig som handz Herskab betaler aarlig Land Gilde eftter Jorde Bogen Forretter houning Egter og 

Aarbyrde Lige som Jeg Lader ordinere, holder gaarden saavel med Bygning som besetning udi god og Forsvarlig stand, 

Driver og Dyrcken sin Jord udi marckerne som detz sig bør og ey ringeste der af bort leyer eller Lader bort komme, og 

Elsker sine Schove maale, og ei ringeste af samme forhugger eller forhugger Ladermens der udi Lovlig og freder; udi 

det øfrige Retter hand sig efter hans Kongl Maits allernaadigste Lov og forordninger som en Retskaffens Fæster vel 

Egner Og Anstaar, og ellers alletider og udi allting er mig og Fuldmegtig Hørrig og Lydig alt under dette handz Fæstes 

fortabelse Langesøe d: 1te ” July 1754 til indfæstnings penge Betalt mig i alt 90 Sldr A C v: Holsen” 

Fra ”Gotisk – lær at læse og skrive gotisk” ved Mette Fløjborg 

 

Landsdommer Bondo Simonsen 

Som herremand for Elvedgård står Bondo Simonsen. Han var født den 20. september 1700 og døde den 6. 

september 1765, altså kort efter indgåelse af fæstet.  Han var landsdommer for Fyn og Langeland og 

justitsråd. Han var også i en periode borgmester i Odense. Han ejede Elvedgård i perioden 1748 og frem til 

sin død i 1765.  



Han var gift med Anna Elisabeth Amalie Jacobsdatter Berg. Hun ejede Elvedgård efter sin foregående mand, 

og hun stod igen som ejer efter Bondo Christensens død i 1765. Hun ejede Elvedgård frem til 1780. 

 

Sønnen: 

Lauridz Schebye Vedel Simonsen (20. december 1780 – 12. juli 1858) blev født på den fynske herregård 

Elvedgård, som hans farfar, en husmandssøn, der havde arbejdet sig i op i samfundet, ved giftermål var 

kommet i besiddelse af. Hans forældre var kancelliråd Claus Vedel Simonsen (født 1750 død 1832) og Ane 

Marie født Schebye (født 1757 død 1827), en fynsk herremandsdatter. I det velhavende hjem tilbragte 

Vedel Simonsen en ensom barndom, men allerede fra sit 10. år opdroges han i præstegårde, indtil han 

1798 blev student. 

Elvedgård 

 Elvedgård. Fra Wikipedia 

 

Kort over Nordvestfyn 

 Fra Historisk 

Atlas. Elvedgård, Veflinge og Farstrup 

 

Gården er i fæste under godset Elvedgård, der på det tidspunkt ejes af Claus Vedel-Simonsen. 
Elvedgård er en gammel gård, som nævnes første gang i 1436. Gården ligger i Veflinge Sogn, Skovby 
Herred, Søndersø Kommune. Hovedbygningen er opført i 1721 og ombygget i 1860`erne. Elvedgård Gods er 
på 172,2 hektar 
 
Ejere af Elvedgård: 

• (1745-1748) Claus Andersen Vedel 

• (1748) Anne Elisabeth Amalie Berg gift (1) Claus Andersen Vedel (2) Bondo Simonsen 



• (1748-1765) Bondo Simonsen 

• (1765-1780) Anne Elisabeth Amalie Berg gift (1) Claus Andersen Vedel (2) Bondo Simonsen 

• (1780-1832) Claus Vedel-Simonsen   

• (1832-1858) Lauritz Schebye Vedel Simonsen  (Claus Vedel-Simonsens søn) 

 
Mogens har måske kendt H.C. Andersens farfar! 

Det fremgår af fæstet, at Mogens er født i den lille by Hækkebølle ved Rørup i Vends Herred, Odense Amt. 

Han er født i 1731. 

 

Ved Rørup på Fyn ligger også den lille landsby Aalsbo. I denne landsby boede H.C. Andersens farfar Anders 

Hansen Traes (ca. 1751-1827) og farmor Cathrine Naamensdatter og her blev H.C. Andersens far Hans 

Andersen født i 1782. Fødehjemmet er for længst væk. Stedet kan udpeges og er i dag juni 2009 en del af 

en frugthave. Ejeren af jordstykket kalder det H.C. Andersens Plads.  

 

Anders Hansen Traes var Landsbyskomager og muligvis også en tid husmand. Han slog sig ned som 

skomagersvend i Odense. Han blev sindssyg og var som sådan en figur, der var til spot og spe for byens 

børn. HCA frygtede senere at skulle arve hans sindssyge. "Gale Anders" endte som såkaldt bespisningslem i 

Gråbrødrehospitalet (Odenses fattighus). 

 
H.C. Andersen boede i perioden den 5. juli- 27. juli 1829 hos Bogtrykker Iversens Enke på landstedet 

Mariehøj ved Odense Kanal og under dette ophold besøgte H.C. Andersen Elvedgaard. 

“Omtrent en Miil fra Bogense finder man paa Marken i Nærheden af Elvedgaard, en ved sin Størrelse mærkværdig 

Hvidtjørn, der kan sees fra selve den jydske Kyst.” Sådan indleder H. C. Andersen sit eventyr : Dødningen, et 

fyensk Folke-Eventyr (1830). 

Den 13-14. juli 1829 var H.C. Andersen sammen med amtsstuefuldmægtig H.M. Jastrau på besøg hos 
historikeren Lauritz Schebye Vedel Simonsen på Elvedgaard ved Bogense. De ankom til Elvedgård om 
formiddagen og efter at have spist middag læste H.C. Andersen de første kapitler af sin roman, som angår 
Næsbyhoved og Grevefejden. Aftalen var at Vedel Simonsen skulle skrive til Andersen med stof og 
inspiration og der sendte han den 29.juli 1829 stof om sæder og skikke på Christian den 2.’s tid og om 
Næsbyhoved Slot ved Odense. 
 
Arne Bjørn Jørgensen 

http://da.wikipedia.org/wiki/Lauritz_Schebye_Vedel_Simonsen
http://da.wikipedia.org/wiki/Lauritz_Schebye_Vedel_Simonsen
http://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=1271
http://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=1271
http://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=1271
http://www.hcandersen-homepage.dk/?page_id=1271


 

Side 1 

129  Elise Katrine Lund er min 2 x tipoldemor på farfars mors side 

Elise er en interessant person i min slægt, da hun pludselig dukker op på Fyn sammen med sin far, der i en 

kort periode havde et præsteembede der. Hun bliver gift med Markus, og bosætter sig på Nordvestfyn, 

mens faderen tager tilbage til Norge. Han kommer fra en højborgerlig familie, og derved springer min slægt 

pludselig fra bønder og fæstere på Nordvestfyn til højborgerlige familier i Norge. De norske familiegrene kan 

føres langt tilbage. 

1. generation 

1.  Elise Katrine Lund, datter af Frederik Pedersen Diderichsen Lund og Johanne Schiorter 

Reinhardt, blev født i 1786 i Norge, døde den 29 Nov. 1847 i Ubberud, Odense i en alder af 61 år, og 

blev begravet den 3 Dec. 1847 i Ubberud, Odense. Andre navne for Elise Katrine var Else Katrine 

Frederiksdatter, Elise Katrine Johannesdatter, Katrine Johannesdatter, Elise Kathrine Lund, Else Karine 

Lund, og Else Katrine Lund. 

Fødselsnotater: På en side i MyHeritage påstås, at hun er født i 1890 i Odense. Ved norsk 

Folketælling står hun født i 1789 

Dødsnotater: Kirkebog for Ubberud, Odense, Odense, AO opslag 417. Blev iflg. kirkebogen 61 år 

gammel. Hun døde af forstoppelse 

Notater: Odense, Odense, Ubberud, 168 et hus, FT-1845, a3049 

Navn:                                                 Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:Fødested: 

Frederik Christiansen                         40  gift  daglejer Ubberud sogn 

Johanne Kathrine Knudsdatter        35  gift  kone Ubberud sogn 

Karen Kirstine Birgitte Frederiksen   6  ugift  datter Pårup sogn 

Mads Henning Rasmussen                9  ugift  søn Odense by, Frue sogn 

Henriette Frederiksen                          1  ugift  datter Ubberud sogn 

Karen Sophie Rasmussen                   1  ugift  en plejedatter Pårup sogn 

Else Kathrine Lund                            63  enke  indsidder, vejbetjents enke, ernærer sig ved Landskrona 

Johanne Vilhelmine Nicolaisen        19  ugift  datter Ubberud sogn Ane 

Luise Nicolaisen                        13  ugift  datter Ubberud sogn 

I kirkebogen ved Nicolais fødsel. 25 december 1903 Ved datteren Nikolines død. Ved sønnen Frederiks konfirmation hedder hun 

Else Katharina Frederiksdatter, og den ældste søn opkaldes traditionen tro efter morfaderen 

• Hun blev statsborger Hos bedsteforældrene i 1801 i Vågå, Oppland, Norge. Det fremgår af Norsk Folketælling 1801, hvor hun 

står som bedsteforældrenes Johan Reinhardt og Else Karine Monsens datter. Hun er sikkert opkaldt efter sin mormor. 

• Bopæl:1813, i Beldringe, Lunde, Odense. Her boede hun, da hun blev gift med Marcus 

• Hun var indsidder, Vejbetjents enke, ernærer sig ved gårdarbejde 1845.  

• Elise Katrine blev gift med Markus Nikolaisen, søn af Nicolay Jacobsen og Anne 

Markusdatter,  den 11 Jul. 1813 i Lunde kirke, Otterup, Odense. Markus blev født i 1781 i 

Husby, Vends, Odense og døde den 11 Dec. 1843 i Ubberud i en alder af 62 år, og blev begravet 

den 17 Dec. 1843 i Ubberud.  Andre navne for Markus var Marcus Nicolaysen og Marius 

Nicolaysen. 

Dødsnotater: Kirkebog for Ubberup, Odense, Odense, AO opslag 237, linie 8. Han blev 62 år. 

Stand: afskedige Veibetjent, Spedsberghuus 

Bemærkning i kirkebogen: Han var hængt i en Loe i sit eget Huus - vistnok af 

Tungsind 

Notater: Odense, Odense, Ubberud, Spedsbjerg, , 145 et hus, FT-1834, A3045 

Navn:                                         Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Markus Nikolaisen                     53  Gift  interims vejpiqveur 

Elisa Kathrine Lund                   46  Gift  kone 

Nikoline Nikolaisen                    12  Ugift  datter Johanne 

Vilhelmine Nikolaisen 10  Ugift  datter 

Niels Kristian Nikolaisen             6  Ugift  søn 

Julius Nikolaisen                           4  Ugift  søn 

Ane Lovise Nikolaisen                 3  Ugift  datter 

Om Markus: 

• Han arbejdede som skrædder som sin far 1801. 

Elise Katrine Lunds familie 
Oplysninger fra MyHeritage om Elises 

familieforhold 

Husby 
Fra Krak 
(2018) 
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• Bopæl: Hos moderen og stedfaderen, 1801, Husby. 

• Han arbejdede som Interims vejpiqveur 1828-1834 i Ubberud, Odense. Den fine franske titel "Interims vejpiqveur" betyder 

midlertidig vejbetjent, dvs. at han på det tidspunkt ikke er fastansat som vejbetjent, men kun har en midlertidig ansættelse. 

Som det ses ved den efterfølgende tolketælling, så bliver han fastansat, men nu er titlen dansk. Hvorfor er hans titel på fransk? 

Det kan skyldes, at franskmændene i starten af 1800-tallet var indenfor konstruktion af veje, og også fransk var Europas 

førende sprog på det tidspunkt. Kort forinden havde Napoleon regeret, og Danmark havde været på hans side. Som bekendt 

tabte Napoleon til englænderne, som derefter overtog den europæiske føring. 

 

• Han arbejdede som Vejpiquiur ved Fyns Langgård 1828. Ved sønnen Frederiks konfirmation 

• Han arbejdede som vejbetjent 1840 i Ubberud, Odense. ODS: Vej-betjent, en. (foræld.) betjent, (lavere) funktionær under 

vejvæsenet; vejmand. Forordn.13/121793.§§3.13. MO. 

• Han var afskediget som vejbetjent i 1843. 

2. generation (Forældre) 

2. Frederik Pedersen Diderichsen Lund, søn af Peter Lund og Erica Frederichsdatter 

Diderichsen, er født den 3 Aug. 1764 i Trondheim, Norge og døde den 19 Aug. 1830 i Bø, Telemarken, 

Norge i en alder af 66 år. Andre navne for Frederik Pedersen Diderichsen var Frederik Didriksen Lund 

og Friderich Diderichsen Lund. 

• Frederik var sognepræst. 

• Han var ansat 1790 i Bø, Telemarken, Norge. 

• Han arbejdede som sognepræst 1793 i Bø kirke, Telemarken, Norge. Wikipedia: Bø gamle 

kirke er en langkirke  fra 1100  i Bø  kommune i Telemark . Kirken er i stein og har 200 

plasser. Den ble bygget på 1100-tallet i romansk  stil. I 1875 blev der bygget en ny kirke i Bø i 

Telemarken 

• Han var ansat 1801 i Bachegård, Skjeberg, Norge. 

• Han arbejdede som Residerende kapellan 1801 i Skjeberg, Norge. 

•  

Frederik Pedersen Diderichsen blev gift med Johanne Schiorter Reinhardt den 17 Jul. 1789 i Lom, 

Oppland, Norge. Johanne Schiorter er født i 1770 i Frederiksstad, Norge og døde i 1817 i Bø, 

Telemarken, Norge i en alder af 47 år.  Et andet navn for Johanne Schiorter var Johanne Schiorter Lund. 

3. Johanne Schiorter Reinhardt, datter af Johan Henrik Reinhardt og Else Karine Mommesen, er 

født i 1770 i Frederiksstad, Norge og døde i 1817 i Bø, Telemarken, Norge i en alder af 47 år. Et andet navn for Johanne Schiorter var 

Johanne Schiorter Lund. 

Johanne Schiorter blev gift med Frederik Pedersen Diderichsen Lund den 17 Jul. 1789 i Lom, Oppland, Norge.  

3. generation (Bedsteforældre) 

4. Peter Lund, søn af Lauritz Jørgensen Lund, blev født i 1718 i Trondheim, Norge, døde den 1 Maj 1783 i Trondheim, 

Norge i en alder af 65 år, og blev begravet den 9 Maj 1783 i Vor Frue kirke, Trondheim, Norge. 

Om Peter: • Han arbejdede som Statsmægler 1761 i Trondheim, Norge. En statsmægler skal på statens vegne fordele tab ved 

havari, dvs. når et skib går til grunde i havet. 

Peter blev gift med Erica Frederichsdatter Diderichsen den 27 Apr. 1763 i Vor Frue kirke, Trondheim, Norge. Erica 

Frederichsdatter er født den 10 Apr. 1738 i Trondheim, Norge og døde i 1816 i Trondheim, Norge i en alder af 78 år. 

5. Erica Frederichsdatter Diderichsen, datter af Frederich Diderichsen og Sofie Eriksdatter Lange, er født den 10 Apr. 

1738 i Trondheim, Norge og døde i 1816 i Trondheim, Norge i en alder af 78 år. 

Erica Frederichsdatter blev gift med Peter Lund den 27 Apr. 1763 i Vor Frue kirke, Trondheim, Norge.  

6. Johan Henrik Reinhardt, søn af Reinhardt, blev født i 1734 i Norge, døde i 1802 i Vågå, Oppland, Norge i en alder af 

68 år, og blev begravet i 1802 i Ubberud, Odense. Andre navne for Johan Henrik var Johan Henrich Reinhardt og Johannes Henrik 

Reinhardt. 

Wikipedia: Vågå i Gudbrandsdalen er en kommune i Oppland fylke i Norge. Den grænser i nord til Lesja, i øst til Dovre og Sel, i 

sydøst til Nord-Fron, i syd til Øystre Slidre og Vang og i vest til Lom. 

Vågå kirke er en stavkirke fra 1600-tallet, og altså nyere end de traditionelle stavkirker. Kirken ligger i Vågå i Gudbrandsdalen 

og blev bygget i 1625– 1627, sandsynligvis af materialer fra en tidligere stavkirke på samme sted. De ældste dele kan stamme fra 

tidligt på 1100-tallet. Prædikestolen er særdeles farverig. 

 

I 1769 (folketellinga for Fredrikstad) bor han sammen med sin kjæreste Else 

Carense Schiorter, 29 år gammel, altså født i 1740. De får sine tre første barn i 

Fredrikstad og barn nr. 2 får navnet  Johanne Schiorter Reinhardt (1770 - 

1817), senere gift med sogneprest Frederik Diderichsen Lund (1764 1830). 

Trondheim 
Malet af John William Edy 

(1800) 

Bø kirke i Telemarken 
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Enken etter sogneprest J. H. Reinhardt, Else Karine Reinhardt, født Momsen, dør i 

1808 hos sønnen , kapellan Momme Mauritz Reinhardt på Såset i Hoff. Hun 

etterlater seg 7 barn. Mest kjent er vitenskapsmannen, zoolog og professor Johan 

Christopher Hagemann Reinhardt (1776 - 1845). Hans Juell var bare 18 år i 1740. 

Dersom Else Karine (eller Else Carense) var hans datter må det vel ha vært et barn 

utenfor ekteskap. 

 

• Johan arbejdede som Kapellan 1767-1773 i Frederiksstad, Norge. 

• Han var sognepræst 1774-1786 i Rendalen, Norge. 

• Han var sognepræst 1801 i Vågå præstegård, Oppland, Norge. 

• Bopæl:1801, i Vågå præstegård, Oppland, Norge. 

 

Johan Henrik blev gift med Else Karine Mommesen den 27 juli 1768 i Holmestrand kirke, Norge. Else Karine er født i 1740 i 

Holmestrand, Norge og døde i 1808 i Såset, Hoff, Solør, Norge i en alder af 68 år.  Andre navne for Else Karine var Johanne Elisabeth 

Mommesen, Else Karine Momsen, Else Karine Monsen, Else Karine Reinhardt, og Else Carense Schiorter. 

7.  Else Karine Mommesen, datter af Momme Mauridssøn og Johanne Marie Schiorter, er født i 1740 i Holmestrand, Norge og 

døde i 1808 i Såset, Hoff, Solør, Norge i en alder af 68 år.  

Else Karine blev gift med Johan Henrik Reinhardt den 27 Jul. 1768 i Holmestrand kirke, Norge.  

4. generation (Oldeforældre) 

8.  Lauritz Jørgensen Lund, søn af Jørgen Mortensen Lund og Kirsten Lauritzdatter Rhuse, blev 

født i 1688 i Sæby, Dronninglund, Hjørring. 

Lauritz Jørgensen blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt. 

10. Frederich Diderichsen blev født i 1700 i Flensborg, Tyskland, døde den 28 Feb. 1761 i Trondheim, Norge i en alder af 61 

år, og blev begravet den 6 Mar. 1761 i Vor Frue kirkegård, Trondheim, Norge. 

• Frederik var ansat i 1720 i Trondheim, Norge. 

Frederich blev gift med Sofie Eriksdatter Lange den 3 Feb. 1729 i Domkirken, Trondheim, Norge. Sofie Eriksdatter er født i 1712 i 

Danmark og døde i 1752 i Trondheim, Norge i en alder af 40 år. 

Frederich blev derefter gift med Charlotte Amalie Crantz, datter af Peder Crantz og Mette Cathrine Richter,  i 1752 i Trondheim, 

Norge. Charlotte Amalie er født den 17 Apr. 1712 i Buksnes, Vestvågøy, Lofoten, Nordland, Norge og døde den 7 Feb. 1786 i 

Trondheim, Norge i en alder af 73 år. 

 

11. Sofie Eriksdatter Lange, datter af Erik Jacobsen Lange og Iverisse Mortensdatter Schultz, er født i 1712 i Danmark og 

døde i 1752 i Trondheim, Norge i en alder af 40 år. 

Sofie Eriksdatter blev gift med Frederich Diderichsen den 3 Feb. 1729 i Domkirken, Trondheim, Norge.  

12. Reinhardt blev født omkring 1705 i Norge.  blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt. 

14. Momme Mauridssøn, søn af Maurids, er født i 1689 i Danmark og døde i 1768 i Holmestrand, 

Vestfold, Norge i en alder af 79 år. Andre navne for Momme var Momme Mauritzen og Momme 

Mouritzen. 

• Momme indvandrede 1726 fra Danmark til Holmestrand i Norge.  

• Han arbejdede som Købmand i Holmestrand, Norge. Wikipedia: Holmestrand er en kommune i 

Vestfold fylke i Norge. Den har et areal på 86 km², og en befolkning på 13.726 indbyggere 

(2007). Holmestrand ligger ud til Oslofjorden, og den grænser i nord til Sande, i vest til Hof og i 

syd til Re kommune. 

• Han arbejdede som kornhandler i Drammen, Buskerud, Norge. 

Momme blev gift med Johanne Marie Schiorter omkring 1738. Johanne Marie blev født i 1695 i Norge. 

15. Johanne Marie Schiorter, datter af Josva Schiorter, blev født i 1695 i Norge. 

Sæby kirke 

Byvåben og kort for Holmestrand 
Fra Wikipedia 
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Johanne Marie blev gift med Momme Mauridssøn omkring 1738. Momme er født i 1689 i Danmark og døde i 1768 i Holmestrand, 

Vestfold, Norge i en alder af 79 år.   

5. generation (Tipoldeforældre) 

16. Jørgen Mortensen Lund, søn af Morten Olafssøn Lund og Magdalene 

Christoffersdatter Løb, er født i 1653 i Stod, Trondhjem, Norge og døde den 15 Nov. 1694 i Sæby i en 

alder af 41 år. 

Wibergs Præstehistorie: 

Han blev dømt den 13/10 1692 til, at give sin kapellan en erstatning, fordi han havde i Kirken 

skældt ham for en Løgner, kastet Alterbogen til ham i Prædikestolen og taget den fra ham igen, så 

at Bladene fløi omkring. 

 

• Jørgen arbejdede som skibspræst i Vestindien. 

• Han arbejdede som præst 1685 i Sæby kirke. Wikipedia: Sæby Kirke ligger ved havnen i den lille nordjyske købstad, Sæby. 

Kirken har været en fløj af karmelitterklostret Mariested Kloster  i perioden 1460 til reformationen i 1536. Dele af kirken er 

dog af ældre dato, for klosterkirken blev til ved en udvidelse af den eksisterende sognekirke 

• Der blev foretaget skifte efter ham 15 Nov. 1694 i Ålborg Bispearkiv, 

•  

Jørgen Mortensen blev gift med Kirsten Lauritzdatter Rhuse omkring 1680. Kirsten Lauritzdatter er født omkring 1658 i Norge og døde 

den 27 Jun. 1711 i Falslev, Onsild, Randers i en alder af ca. 53 år.  Et andet navn for Kirsten Lauritzdatter var Kirsten Lauridsdatter Rhuus. 

17. Kirsten Lauritzdatter Rhuse, datter af Laurids Nielsen Rhuus og Anne Christensdatter Riber, er født omkring 

1658 i Norge og døde den 27 Jun. 1711 i Falslev, Onsild, Randers i en alder af ca. 53 år.  

• Kirsten blev enke i 1794. 

Kirsten Lauritzdatter blev gift med Jørgen Mortensen Lund omkring 1680.  

Kirsten Lauritzdatter blev derefter gift med Niels Svendsen Kirketerp den 26 Sep. 1695 i Sæby kirke. Niels Svendsen er født i Sep. 

1670 i Aalborg Budolfi og døde i 1711 i Falslev, Onsild, Randers i en alder af 41 år. 

• Niels arbejdede som klokker 1693 i Sæby. 

• Han arbejdede som Kappelan 1699 i Snedsted, Hassing, Thisted 

• Han arbejdede som skibspræst. 

• Han arbejdede som præst 1701 i Randers Hospital. 

•  

22. Erik Jacobsen Lange, søn af Jacob Lange og Birgitte Lange Bruun, er født i 1671 i Bergen og døde den 24 Maj 1731 i 

Stange, Hedmark, Norge i en alder af 60 år. 

Erik: arbejdede som foged i Hedmark, Norge. 

 

Erik Jacobsen blev gift med Iverisse Mortensdatter Schultz den 2 Jul. 1708 i Romsdalen kirke, Norge. Iverisse Mortensdatter er født 

i 1690 i Veøy, Møre, Norge og døde i 1720 i Romsdalen, Norge i en alder af 30 år. 

Erik Jacobsen blev derefter gift med Catharina Hedvig Flor omkring 1721. Catharina Hedvig blev født omkring 1695 i Norge. 

23. Iverisse Mortensdatter Schultz, datter af Morten Schultz og Iveresse Iversdatter Munthe, er født i 1690 i Veøy, Møre, 

Norge og døde i 1720 i Romsdalen, Norge i en alder af 30 år. 

Iverisse Mortensdatter blev gift med Erik Jacobsen Lange den 2 Jul. 1708 i Romsdalen kirke, Norge.  

28.   Maurids blev født omkring 1665 i Norge. 

30.  Josva Schiorter blev født omkring 1660 i Norge. 

Notater: Navnet kommer formentlig efter det engelske Joshua Shorter. Han arbejdede som Vin og brændevinshandler i 

Drammen, Buskerud, Norge. 

Sæby kirke 



130   Spansk soldat i familien    23. september 2016 

I forbindelse med Napoleonskrigene i starten af 1800-tallet var der en del franske og spanske soldater i 

Danmark. En af dem med navnet Augustin Miquelsen blev gift ind i min familie! 

 

Familiesammenhæng 

3 x tipoldeforælder: Nicolay Jacobsen & Anne Markusdatter 

2 x tipoldefar: Markus Nicolaisen (1781-1842)         søster: Ane Marie Nicolaisdatter & Augustin Miquelsen 

Tipoldemor: Nikoline Markusdatter (1822-1903) 

Oldemor: Ane Kirstine Hansen (1860-1948) 

Farfar: Niels Peter Jørgensen (1883-1974) 

Far: Otto Jørgensen (1916-2008 

Arne Bjørn Jørgensen (1949) 

Den historiske baggrund 
Under Napoleonskrigene var Danmark allieret med Frankrig og Spanien, både pga. det britiske angreb på 
København i 1801 og beslaglæggelsen af den danske flåde i 1807. Men det var også i håb om at vinde de 
skånske provinser (Skåne, Halland og Blekinge) tilbage med fransk og spansk hjælp. En del af den spanske 
hær opholdt sig derfor på Koldingshus og på den fynske side af Lillebælt. Natten mellem den 29. og 30. 
marts 1808 udbrød der brand på Koldinghus, da de spanske lejetropper fyrede for hårdt i kaminerne. Til 
trods for at der var brandposter, nåede de ikke at opdage branden, før ilden havde bredt sig. De søgte 
derefter at redde mennesker frem for at redde slottet. Branden ødelagde så store dele af slottet, at man 
fuldstændig opgav at genopbygge det.  

Fra Wikipedia 

Augustin Miquelsen 
Augustin Miquelsen blev født ca. år 1786 i Spanien, og han var spansk soldat. Augustin er søn af en Miquel i 
Spanien, men det har ikke været muligt at finde yderligere oplysninger om hans spanske familie.  
Han kom til Danmark med den franske Armé under prinsen af Ponto-Corvo i år 1808. Prinsen var den 
senere svenske konge Karl XIV.  
 
Det spanske regiment Princesa ankom til Fyn den 27. maj 1808: 

• bat. 3. kompani i Fønsskov, Sparretorn, Føns, Ydby og Ronæs. 

• bat. 4. kompani i Middelfart. 
 



Den 7-8. august samledes regimenterne Princesa, Xamore og Almanza i Middelfart og marcherede til 
Nyborg, Hvor de kom ombord i engelske skibe. De franske tropper forlod derefter Fyn den 27. september 
1808. Omkring 13-14 spanske soldater valgte at forblive i Danmark, da det spanske korps blev trukket hjem. 
De var egentligt ikke desertører men absententer. Det er et fænomen, som man træffer i alle krige, hvor 
soldaterne i længere tid har opholdt sig i et andet land. En del er tiltrukket af naturen eller den sociale 
struktur, men især erotikken spiller en rolle, og sådan har det også været i dette tilfælde. 
 
Forholdet omkring de spanske soldater var også helt modsat mange år senere, hvor der under 2. 
verdenskrig var mange tyske soldater i Danmark, og mange af dem forelskede sig i danske piger. Tyskerne 
var i Danmark som fjender, mens de spanske soldater var her som venner, og derfor blev der set helt 
anderledes venligt på forholdet mellem de fremmede spanske soldater og de danske piger. 
 

 Spanske infanterister, en muldyrdriver og et muldyr. Kobberstik af 
brødrene Christoph og Cornelius Suhr 1807-1808. Fra Museet på Koldinghus 

Ane Marie Nielsdatter og hendes familie 
Augustins kæreste og senere kone Ane Marie Nielsdatter blev født i 1788 som barn af mine 3 x 

tipoldeforældre Anne Markusdatter (1745-1822) og Nicolay Jacobsen (1745-1790).  Anne og Nicolay blev 

gift i Gelsted kirke den 9. november 1772, og de fik sammen 7 børn, hvoraf Ane Marie var den yngste. 

Nicolay var i 1787 husmand og skrædder i den lille sydvest fynske by Husby, der ligger ud til Lillebælt syd for 

Middelfart.   

 Husby kirke 

Nicolay døde i en alder af kun 45 år i april 1790 og den 29. september 1790 afholdt Wedellsborg Gods 
skifteforretning efter Nicolay Jacobsen. 
 
Arvingerne var enken Anne Marcusdatter og deres fælles børn: 



1. Jacob Nicolaysen, 12 år, 
Han blev gift og blev husmand, bondeskrædder og daglejer i Vejby 

2. Friderich Nicolaysen, 11 år 
Han blev snedker 

3. Marcus Nicolaysen, 9 år 
Min 2 x tipoldefar. Han blev gift og var først skrædder og siden Interims vejpiqveur (vejbetjent). I 
1843 blev han afskediget som vejbetjent, og den 11 december 1843 hængte han sig i loen, vistnok 
af tungsind 

4. Hans Nicolaysen, 3 år 
Hans blev gift, og levede som husmand og musikant i Husby. 

5. Anne Chatrine Nicolaysdatter, 17 år 
Anne Catrine blev gift med Peder Kjeldsen og boede i Hjerup 

6. Juliane Nicolaysdatter, 6 år 
Juliane boede hjemme hos moderen og stedfaderen 

7. Ane Marie Nicolaysdatter, 2 år 
hun blev gift med den spanske soldat. 

 

 Husby og Kolding m.v. Fra Google Maps 
 
Efter Nicolays død giftede min 3 x tipoldemor Anna Markusdatter sig straks igen, som det var skik og brug 

den gang. Det var ikke økonomisk og praktisk muligt at sidde som enke med 7 små børn. Så omkring 

slutningen af 1790 giftede hus sig med Niels Nielsen, der var født i Husby i 1744. Han var husmand med jord 

og desuden savskærer. De fik ingen fælles børn, men de havde jo også 7 at opdrage, og Anne var 45 år, da 

de blev gift. 

Anne Markusdatter døde den 23. marts i Husby, og hun blev begravet på Husby kirkegård den 28. marts 

1822. Hun nåede således at opleve hendes datters første mange år med den spanske soldat, og at være 

sammen med de 4 første af deres børn – hendes børnebørn. 

Ane & Augustin 
Augustin Miquelsen blev tilbage på Fyn, da den spanske hær trak sig tilbage, for han havde forelsket sig i en 
pige fra egnen. Hæren gennemsøgte systematisk landet efter soldater der absenterede, men det lykkedes 
Augustin Miquelsen at undslippe ved at gemme sig i et hult træ i nærheden af Weddellsborg slot, hvor hans 
elskede Ane Marie Nicolaisdatter var ansat som kammerjomfru for grevinden på Wedellsborg. Hun bragte 
mad ud til sin elskede Augustin om natten når det var sikkert. Da hæren havde trukket sig tilbage, kom han 
ud af sit skjulested og blev præsenteret for Greven og Grevinden af Weddellsborg.  
 
Ane Marie havde lært ham lidt dansk, og hun havde udvirket, at han fik foretræde greven. Augustin kastede 
sig på knæ for greven og bad om nåde efterfulgt af en bøn om at måtte få lov til at tjene dem, ligegyldigt i 
hvilken som helst stilling, det måtte behage greven at bruge ham. Greven tilgav ham og gav han en stilling 
som kammertjener ved sit gods. Ane og Augustin blev gift omkring 1809-1811 Husby. Den præcise dato kan 
ikke fastslås, da kirkebogen for Husby fra før 1813 er brændt. 



 

 Wedellsborg Gods. Fra Wikipedia 

Augustin og Ane Marie fik sammen 5 børn:  
1. Frederik Ludvig Augustinus, født 17. november 1813. Smedemester i Odense. 

Han er opkaldt efter arbejdsgiveren greven af Wedellsborg. Han blev gift med Ane Kierstine Madsen 
 

 Fra Augustin Miquelsen slægtsbog 
 

2. Adam Nicolaj Ferdinand Augustinussen, født 14. oktober 1815. 
Han blev gift med Ane Kirstine Sandersdatter og døde i en alder af 35 år som krøbling. Fra Husby 
kirkebog den 14/10 1815 ses følgende indførelse: 

Adam Nicolaj Ferdinand Augustinussen, hjemmedøbt d.15. oct. og fremstillet i kirken d. 17. 
oct.. Forældre: Kammertjener Augustin Michelsen og hustru Ane Marie Nicolajsdatter på 
Wedellsborg. Faddere: Gehejmeconferentzråd Lykner i Pløen og hustru, Kammerherre von 
Bülow, København og baron, amtmand A. Wedell, Wedellsborg. 
 

 
Adam Augustinus dåb fra Husby kirkebog 
 

3. Frederikke Juliane Louise Augustinsdatter, født 24. marts 1818, død 4. juni 1897. Landmandskone i 
Dybe. Hun er opkaldt efter grevinden på Wedellsborg. Hun blev gift med Laurids Villadsen 
Hasselholt. 



 Fra Augustin Miquelsen slægtsbog    Fra Augustin 
Miquelsen slægtsbog 
 

4. Hans Nicolaj Mikkelsen, født 2. december 1820, død 13. februar 1862. Smed i Føns. Giftede sig 
med Maren Pedersdatter. 
 

5. Ane Marie Augustinsdatter, født 23. januar 1825.Hun blev gift som 36-årig med husmand Johan 
Frederik Jørgensen i Hjerup, og døde den 10. december 1888. 

 
Fra katolik til protestant 
Den 30. september 1815 overgik Augustinus fra katolicismen til at blive protestant. Dette fremgår af 
kontraministerialbogen for Husby, og den er bl.a. underskrevet af biskoppen, sognepræsten og naturligvis af 
Augustinus Miquelsen selv. Det er ret usædvanligt, men også naturligt, da han havde valgt at leve sit liv i det 
protestantiske Danmark og med en dansk kone. 
 

Hos greven og grevinden af Wedellsborg 
Augustin blev som sagt ansat som kammertjener for kammerherre Ludvig Frederik Wedell på Wedellsborg 
Gods i 1810, og den stilling beholdt han frem til 1819. 
 
Lensgreven var Ludvig Frederik Wedell-Wedellsborg (25. oktober 1753 på Wedellsborg – 7. oktober 1817 

sammesteds), og han var en dansk lensbesidder, godsejer og amtmand. Weddellsborg er i dag stadig ejet af   

slægten Wedell-Wedellsborg. 

 Ludvig Frederik Wedell-Wedellsborg.  Frederikke Juliane 

Louise Wedell (1755-1833).  

Fra 1819 til og frem til sin død i 1828 var Augustin tjener og husmand og han tjente på Billeskov gods, hvor 
grevinden opholdt sig efter sin mands død i 1817 
 
Ægteparret Ane og Augustin fik fæste i et lille hus kaldet Tinghuset i Hjerup. Det havde Augustin i fæste efter 
Hans Carlsens enke, ifølge fæstebrevet fra den 3. august 1825. Der hørte meget lidt jord til fæstet, så deres 
indkomme kom fra stillingen hos grevinden. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Wedell-Wedellsborg
https://da.wikipedia.org/wiki/25._oktober
https://da.wikipedia.org/wiki/1753
https://da.wikipedia.org/wiki/Wedellsborg
https://da.wikipedia.org/wiki/7._oktober
https://da.wikipedia.org/wiki/1817
https://da.wikipedia.org/wiki/Len
https://da.wikipedia.org/wiki/Godsejer
https://da.wikipedia.org/wiki/Amtmand
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDndjcjp7PAhVBDiwKHSDiAd8QjRwIBw&url=http://www.artnet.fr/artistes/christian-august-lorentzen/r%C3%A9sultats-de-ventes/3&psig=AFQjCNEuoYC0obAA-f2K0kTgFzCo9N75Gw&ust=1474466724860283


 Billeskov Gods omkring år 1900. Fra Wikipedia 

Augustins død 
Augustin døde den 3. juni 1828 i Tinghuset i Hjerup sogn. I kirkebogen blev anført, at dødsårsagen var 
brystsvaghed, og det drejer sig antagelig om tuberkulose, som var meget udbredt på det tidspunkt. 
 
Fra skifteprotokollen side 93 fra Wedellsborg fremgår følgende: 
Skifte efter afdøde Augustin Mikkelsen: 

Anno 1828 3. juni anmeldt at husmand Augustin Mikkelsen, født i Spanien, af Hjerup ved døden er 
afgået. Enken Ane Marie Nicolajsdatter med 5 umyndige og fælles børn. 
 
Anno 1828 den 30. august indfandt underskrevne landvæsenscommisær forvalter Evers ved grevskabet 
Wedellsborg sig i Hjerup by, Kierte sogn, der at skifte og dele efter husmand Augustin Miquelsen, som 
døde 3. juni d. år, og i hvilken tid enken i medhold af de kgl. anordninger har hensiddet i uskiftet bo. 
Enken Ane Marie Nicolajsdatter med lavværge hendes forlovede Hans Jacobsen af Hjorte var 
nærværende og angav den afdødes arvinger at være sammenavlede børn, nemlig 1. en søn, Frederik 
Ludvig, 14 år, 2. en søn, Ferdinand, 12 år, 3. en datter, Juliane, 10 år, 4. en søn, Hans Nicolaj, 7 år, og 
5. en datter Ane Marie, 3 år. For disse børn blev gårdmand Lars Rasmussen af Hjerup beskikket til 
værge, da der ikke gives nogen på fædrene side af slægten her i landet. 
 
Som vitterligheds og vurderingscommisær sognedegn Chr. Hoest og Jeppe Hansen af Husby og der 
blev registreret og vurderet som følger: 
Husets værdi 138 rdl. (mandens gangklæder i uldent og linned vurderet til 20 rdl.) 

Enkens gæld til dels vedr. begravelsen 20 rdl. 
 
Ny mand 
Ligesom sin mor, så giftede Ane Marie sig straks efter Augustins død. Som det fremgår af ovenstående 
skifte, så var hun allerede forlovet med væver Hans Jacobsen ved behandling af skiftet efter Augustin, og 
Ane Marie og Hans blev gift den 13. september 1828 i Hjerup kirke. 
 
Hans Jacobsen blev født i 1802 i Tanderup, der er nabosogn til Husby, og han var husmand og væver. 
Parret bosatte sig i Båg lige syd for Husby, og de fik sammen 3 børn: 

1. Augustin Hansen, født den 19. august 1829 
2. Jacob Hansen, født den 11 juni 1831 
3. Niels Hansen, født 1834 

 
Ane Maries død 
Ane Marie døde den 27. september 1868 i Hjerup som aftægtskone. Hun blev 81 år gammel, hvilket var en 
høj alder på det tidspunkt. 
 

Efterkommere 
Jeg har været heldig med at få fat i slægtsbogen om Augustin Miquelsen via en antikvariathandler i 
Vordingborg. I bogen er store dele af slægten beskrevet, og der er i alt fremfundet 400 direkte efterkommere 
til Ane Marie og Augustin, nemlig 191 kvindelige og 209 mandlige. Desuden er der fundet oplysninger om 
173 ægtefæller. Bogen er udarbejdet i 1957, og flere fra slægten har udtrykt planer om, at opdatere 
slægtsbogen frem til i dag. 
 

Arne Bjørn Jørgensen 



                                                                                                                                                                   

  

131  Oldemor Anna Larsens aner                                                       3. december 2006  

Oldemor Anna Larsens aner var noget af det, som jeg har vidst mindst om. Efter en del studier i 

kirkebøger og folketællinger er det nu lykkedes at finde en hel del af hendes aner.  Min fætter John 

Larsen er også kommet med væsentlige bidrag, herunder hendes originale skudsmålsbog, som 

dokumenterer alle de pladser, hun som ung var i. Dette slægtled kan nu føres tilbage til omkring 

Lars Andersen, der er født omkring 1720, og som er 5x tipoldefar til Claus og Anna Katrine.  

  

Hun kommer fra Ods herred i Holbæk amt, og hun mødte sin mand Niels Peter Jørgensen på den 

måde, at Niels Peter og hans storebror Hans tog fra det Nordvest fynske og helt over på den anden 

side af Storebælt for at tjene, for der var pengene større.    

 Her ses Anne med sin ældste søn Otto ved min konfirmation i 1963  

 Her ses familierelationen:  

Anna Kirstine Larsen   

Otto Jørgensen                                           

Arne Bjørn Jørgensen                                    

Anne Katrine Jørgensen og Claus Bjørn Jørgensen                                

  

Anna Kirstine Larsen er oldemor til Anne Katrine og Claus  

  

  Anna Kirstine Larsen (tilgiftsnavn Anna Kirstine Jørgensen) blev født 10. januar 1886 i Ellinge 

Lyng, Højby, Ods, Holbæk, døbt 24. januar 1886 i Højby kirke  

o Koppeindpodning den 8. juli 1886,   

o Konfirmeret 8. april 1900 i Højby kirke 

o Fra den 1. maj 1903 tjente hun hos Peter Petersen i Lille Egebjerg,     

o Fra den 1 maj 1907 tjente hun hos Frederik Willumsen, Trundholm,     

o Fra den 1. maj 1908 tjente hun hos Peter Olsen (søster Maries mand),     

o Den 2. maj 1909 flyttede hun fra Vig til Søndersø sogn,  

o Hun døde den 16. august 1972 i Otterup.    

    

  Anna havde en hofteskade, og gik med en særlig høj sko på det ene ben. Alligevel gik hun meget 

skævt. Denne skade har hun formentlig fået i forbindelse med en af sine mange fødsler.     

  Ole Steen Jørgensen har ca. 1972 lavet en glimrende smalfilm med Anna og hendes mand Peter 

på deres aftægtshus nær ved gården i Farstrup  



                                                                                                                                                                   

  

    

  På et postkort med billede af sin familie og gården i Vig skriver Anna til sin kommende mand 

Niels Peter 31. oktober 1908:   

  "Hvorfor skriver du dog ikke? Nu er det jo ved at være en Maaned siden jeg kom hjem, og jeg 

har ikke hørt noget fra dig endnu, du er da vel ikke syg? skriv - nu Søndag hvis ikke du har før 

du får dette, og lad mig dog høre af hvad grund du har ventet så længe. Kan du kende os alle 

sammen, du kan nok se at vi har solen lige i Ansigtet. Peter ligger og har været meget syg, men 

nu er det da lidt bedre, han har ligget i godt 8 dage. Hils dem alle i Huset fra Mig. Venlig hilsen 

A. Larsen."  

  

 Farmor og farfar  

   Hun blev gift med Niels Peter Jørgensen omkring 1909,  

▪ født 9. februar 1883 i Farstrup Mark, Vigerslev, Skovby, Odense  

▪ barnedøbt 16. februar 1883 i i hjemmet af præsten, døbt 14. marts 1883 i 

Vigerslev Kirke, Fyn  

▪ konfirmeret 11. april 1897 i Vigerslev Kirke, Fyn     

▪ stilling: 1 maj 1897 tjent hos Knud Hansen, Skovsgårde     

▪ flyttede den 16. december 1899 fra Vigerslev Sogn til Veflinge      

▪ Tjenestekarl den 18. september 1899 hos gårdejer Erik Hansen,     

▪ Flyttede den 1. maj 1900 fra Veflinge til Vigerslev    

▪ Fik uddannelse som murer i årene 1900 - 1902   

▪ Tjente på Sjælland sammen med storebror Hans i årene 

1902-1905,     

▪ Husmand i Farstrup i årene fra 1906 til 1968 

▪ Erhvervede husmandgården i Farstrup i 1918    

▪ Flyttede omkring 1968 i et nybygget aftægtshus lige op til 

gården i Farstrup  

▪ Pensioneret omkring 1968 og sønnen Åge overtog gården  

▪ Kom omkring 1973 på plejehjem i Bogense efter Annas 

død 

▪ Døde den 9. juli 1974 i Bogense, og blev begravet 1974 på 

Vigerslev Kirkegård  

 

Niels Peter kom med sin bror Hans til Sjælland, nærmere bestemt omkring Holbæk egnen, hvor de 

arbejdere som murer. De fandt hver sin pige, som de blev gift med. De var ude for en 



                                                                                                                                                                   

  

kridteksplosion, da de skulle lade ved en krudttønde. Pludselig røg en gnist i tønden, og Hans 

blev temmelig forbrændt. De havde mén ret længe, og fór op hver gang, de hørte en 

eksplosionsagtig lyd.  

    

Niels Peter og Anna boede i de første år sammen med broderen i dennes hus i Kosterslev, hvor de 5 

første børn også blev født. Da nr. 6 Hans Peter blev født overtog de gården i Farstrup. Det var et 

statshusbrug med kun 4 tønder land. Niels Peter købte yderligere 19 tdr. land, og den størrelse 

har gården stadig her i 2006. Han udbyggede også gården med først en lade og senere en 

svinestald bag ved laden. De anskaffede sig også 2 solide og rolige heste til det hårde 

markarbejde.      

  

Forældre til Anna  

2. Jens Kristian Larsen blev født 1844 i Asnæs, Ods, Holbæk, døde den 22. august 1897, stilling: 

1880 Husfader, Jordbruger, stilling: 1890 Høker,  

Husmand & Kromand, folketælling 1890 i Højby, Ods, Holbæk,  
     Holbæk, Ods, Højby, Ellinge Lyng, , 8 et hus, 546, FT-1880     

     Jens Kristian Larsen, 36 , Gift, Husfader, jordbruger, , Asnæs Sogn  

   Eline Larsine Katrine Larsen, født Larsen, 35 , Gift, Hans hustru, , Asmindrup Sogn  

                        Lars Peter Larsen, 9 , Ugift, Deres børn, , Her i Sognet [Højby Sogn, Holbæk Amt]  

                        Johanne Marie Larsen, 2 , Ugift, Deres børn, , Her i Sognet [Højby Sogn, Holbæk Amt]    

                        Inger Margrete Larsen, 44 , Ugift, Tjenestepige, , Asmindrup Sogn    

    Kramboden, Ellinge Lyng, Vig. 

Her blev Anna født.  

  

 Huset I Ellinge Lyng blev bygget i 1873, og det ligger på Lyngvej i 

Ellinge Lyng ved sidevejen Mosevej. Det blev indrettet med en lille butik, 

som barnebarnet Else Jørgen-sen omtaler i sine erindringer. Omkring 

1950 indehaves det af "Lyngens købmand". I 1970 hedder det 

"Kramboden". Omkring 1980 overtages det at et par alkoholikere, som 

bl.a. driver smugkro i sidebygningen, og huset forfalder samtidigt meget. 

I 1994 overtages det af den nuværende ejer. Hun renoverer det kraftigt, 

udbygger det bagud væk fra vejen, og køber også nabobygningen, hvor 

der også har været butik. Hun omdøber stedet til "Gobelin Gården", og nu 

står det gamle hus flot igen!   

  



                                                                                                                                                                   

  

  Han blev gift med Else Larsine Katrine Larsen, bopæl 1890 i Ellinge Lyng, Højby, Ods, 

Holbæk, gift omkring 1870.  

        Børn:  

i Lars Peter Larsen født 23. marts 1870 i Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk, 

døbt 3. april 1870 i Højby Sogn, helbred 3. september 1870 Vaccineret af Dr. 

Bors, konfirmeret 20. april 1884 i Højby kirke, begivenhed 1. april 1884 fra 

Højby sogn til Nykøbing S Politikammer, uddannelse 1890 smedesvend, stilling: 

Fyrbøder på Høng-Tølløse banen, stilling: Lokomotivfører på Høng-Tølløse 

banen, død 1 maj 1943 i Tølløse, begravet 1943 i Tølløse kirke, bopæl 1939 i 

Tølløsevej 17, Tølløse.  Han blev gift med Anna Kamilla Olavia Nielsen 

fødenavn Anna Camilla Olavia Nielsen, bopæl 1934 i På Orø, bopæl 1938 - 1939 

i Tåstrup Køgevej. Sønnen havde skotøjsreperation, gift omkring 1894.  

ii Johanne Marie Larsen, gældende navn Marie Olsen, født 1878 i Højby Sogn, Holbæk Amt, 

begravet i Vig.  Hun blev gift med Peter Olsen, gift omk 1898.  

     1.  iii Anna Kirstine Larsen, tilgiftnavn Anna Kirstine Jørgensen, født 10. 

januar 1886 i Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk, døbt 24 jan 1886 i Højby kirke  

  

 De tre søskende Marie, Lars Peter og 

Anna samlet  

  

3. Else Larsine Katrine Larsen, født 9. marts 1844 i Svinninge, Asmindrup, Holbæk, døbt 7. 

september 1844, stilling: 1 maj 1858 Tjent hos Mads.Stilling: 1 maj 1863 Tjent hos Larsen, 

stilling: 1 maj 1864 Tjent hos Søren Madsen Nygaard, stilling: 1. november 1965 Tjent hos 

Borrevang, stilling: 1890 Husmoder, død 13. marts 1900.    

  

      

Annas Bedsteforældre  

4. Jørn Jens Christian Larsen, født omkring 807.  Han blev gift med Ane Maria Larsdatter  

        Børn:  



                                                                                                                                                                   

  

     2.  i  Jens Kristian Larsen, født 1844 i Asnæs, Ods, Holbæk, død 22. august 1897, 

stilling: 1880 Husfader,  

Jordbruger, stilling: 1890 Høker, Husmand & Kromand, folketælling 1890 i 

Højby, Ods, Holbæk, Han blev gift med Else Larsine Katrine Larsen, bopæl i 

1890 i Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk. De blev gift omkring 1870.  

  

5. Ane Maria Larsdatter, født i 1807.  

  

6. Lars Madsen, født 1796 i Abildøre by, Egebjerg, Ods, Holbæk, stilling: 1834 Forestår gårdens 

avling, stilling: 1840 Gårdbestyrer på sin fars gård, stilling: 1845 Gårdmand, stilling: 1850 

Gårdmand.    
               Holbæk, Ods, Egebjerg, Abildøre By, , en Gaard, 7, FT-1840     

  Mads Olsen, 81 , Enkemand, , Gaardmand,  

  Sidse Mads Datter, 38 , Ugift, , hans Børn,  

  Kirstine Mads Datter, 49 , Ugift, , hans Børn,  

  Lars Madsen, 44 , Enkemand, , Gaardbestyrer,  

  Ane Kirstine Mads Datter, 13 , Ugift, , hans Børn,  

  Karen Marie Lars Datter, 6 , Ugift, , hans Børn,  

  Ellen Sophie Lars Datter, 5 , Ugift, , hans Børn,  

  Ane Margrethe Lars Datter, 3 , Ugift, , hans Børn,  

         

  Han blev gift med (1) Inger Madsdatter, gift omkring 1832, født 1799, død før 1840.    

 Kirkebogen fra 

Egebjerg med Karen Marie Hansdatter  

  

  Han blev gift med (2) Karen Marie Hansdatter, gift omkring 1841, født 5. oktober 1817 i 

Abildøre by, Egebjerg, Ods, Holbæk, døbt 7. oktober 1817 i Egebjerg kirke, stilling: 1840 

hjemmeboende og ugift.  

        Barn 

af Inger Madsdatter:          

i   Ane Kirstine Madsdatter, født 1827.        

  



                                                                                                                                                                   

  

ii  Karen Marie Larsdatter, født 1834.        

  

iii Ellen Sophie Larsdatter, født 1835.  

iv Ane Margrethe Larsdatter, født 1837.  

        Barn af Karen Marie Hansdatter:  

        

v  Inger Marie Larsdatter, født 1842 i Abildøre by, Egebjerg, Ods, Holbæk.  

        

vi Mads Larsen, født 1843 i Abildøre by, Egebjerg, Ods, Holbæk.  

 

     3.  vii Else Larsine Katrine Larsen, født 9. marts 1844 i Svinninge, Asmindrup, Holbæk, 

døbt 7. september 1844, stilling: 1. maj 1858 Tjent hos Mads. Stilling: 1 maj 1863 Tjent hos 

Larsen,c stilling: 1 maj 1864 Tjent hos Søren Madsen Nygaard, stilling: 1. november 1965 Tjent hos 

Borrevang, stilling: 1890 Husmoder, død 13. marts 1900.  Hun blev gift med Jens Kristian 

Larsen, bopæl (familie) 1890 i Ellinge Lyng, Højby, Ods, Holbæk, gift omkring 1870.  

 

        viii Peder Larsen, født 1849 i Abildøre by, Egebjerg, Ods, Holbæk.  

  

7. Karen Marie Hansdatter, født 5. oktober 1817 i Abildøre by, Egebjerg, Ods, Holbæk, døbt 7. 

oktober 1817 i Egebjerg kirke, stilling: 1840 hjemmeboende og ugift.  

  

  Egebjerg kirke  

  



132   Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen                           14. maj 2013 

Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. 

Elses fødsel 

Else blev født i Nørre Asmindrup i Odsherred den 31. marts 1844. Hendes forældre var Frederikke Marie 

Olsdatter fra Herfølge, og Lars Hansen fra Hønsinge. Hun var den yngste af parrets 4 døtre, og faderen Lars 

Hansen døde kort før hendes fødsel den 4. marts 1844 i en alder af kun 45 år. Moderen giftede sig allerede 

den 20. september 1844 i Nørre Asmindrup kirke med husmand Lars Jensen, og de fik en fælles datter i 

1847. 

 

Else blev døbt den 8. april 1844 i Nørre Asmindrup kirke. Faddere var Anders Jacobsens barn, Ane 

Pedersdatter i Møllerup, Egebjerg, Niels Larsen i Asminddrup, Lars Jensen i Asmindrup, Jørgen Christiansen 

i Asmindrup og Sidse Hansdatter i Svinninge. 

 Nørre Asmindrup kirke. Fra kirkens hjemmeside. 

I de gamle dokumenter optræder hun med forskellige varianter af sit navn, som f.eks. Eline Larsine Katrine 

Larsen, Else Larsine Cathrine Larsdatter, Lars Sine Larsdatter, Larsine Larsdatter og også Sine Larsen. 

 

Elses ungdom 

Else blev vaccineret den 7. september 1844 af læge Kongsted, og hun blev konfirmeret i Nørre Asmindrup 

kirke den 2. april 1858. Hun fik karakteren meget godt for kundskaber og godt for opførsel. Fra min fætter 

John Milo Larsen har jeg kopi af hendes skudsmålsbog.   

 

Faktaboks: 

En skudsmåls bog bestod af tre ark skrivepapir, der var indbundet med stærkt pap og forsynet med en snor, 

der var fastgjort til et segl for at sikre mod forfalskning.  

På det første ark, som var forsynet med et stempel, skulle sognepræsten eller politimyndigheden skrive 

navnet på, hvem skudsmålsbogen var udstedt til, hvornår den var blevet udstedt, og i hvilken by, sogn og 

amt den var udstedt. På de næste sider fulgte et uddrag af gældende lovgivning. Herefter fulgte en række 

personlige data som navn, forældre, fødselsdag m.v. 

Til sidst var der plads til, at husbonden kunne skrive, hvornår pågældende var blevet ansat, hvor længe 

tjenesten varede, og hvilken anbefaling (skudsmål) han kunne give den pågældende.  



 

 

                    

Forsiden af Elses skudsmålsbog                                                      Fakta siden i Elses skudsmålsbog. 

Af skudsmålsbogen fremgår, at hun havde følgende arbejdsforhold: 

- 1. maj 1858 – 1. maj 1863: Tjente hos Mads Hansen 

- 1. maj 1863 – 1. maj 1864: Tjente hos F. Larsen 

- 1. maj 1864 – 1. nov. 1865: Tjente hos Søren Madsen Nygaard 

- 1. nov. 1865 – 1. nov.  1866: Tjente hos L. Jensen, Borrevang 



 Dokumentation for ansættelsen hos F. Larsen i 

1864 

Jenses fødsel 

Jens blev født den 3. december 1843 i Asnæs på Odsherred. Hans forældre var Johanne Jensdatter fra 

Nørre Asmindrup i Odsherred og Lars Olsen fra Fårevejle, og han var nr. 2 barn ud af en lille børneflok på 3. 

Faderen var daglejer i Høve og siden maltgjører samme sted. Han blev døbt den 21. jan 1844 i Asnæs kirke, 

og faddere var gårdmand Anders Pedersens datter Sidsel Marie, gårdmand Jens Hansen, og Peder Larsen 

alle af Høve. 

Jenses ungdom 

Han blev vaccineret af læge Kongsted den 6. august 1844, og den 11. april 1858.  

Bryllup 

Else og Jens blev gift den 7. december 1866 i Højby kirke. Forlovere ved vielsen var brudens stedfader Lars 

Jensen fra Svinninge og brudgommens fader Lars Olsen fra Ellinge Lyng. 

Børn 

Ægteparret fik 3 børn: 

1. Lars Peter Larsen, født den 23. marts 1870.  

Han adopterede Aksel Larsen, der blev gift med Else Larsen, ældste datter af hans lillesøster Anna. 

2. Johanne Marie Larsen, født den 28. november 1877 

Hun blev gift med Peter Anton Olsen, der bl.a. ejede Vig Kro og pensionatet Høve Mølle 

3. Anna Kirstine Larsen (min farmor), født den 10. januar 1886 

De 3 søskende som voksne: Marie, Lars Peter og Anna. Fra 

John Milo Larsens fotoalbum 



Stillinger og købmandsbutikken i Ellinge Lyng 

Jens havde skiftende stillinger gennem tiderne. I 1870 er han husfader og skrædder, i 1877 er han høker i 

Højby, i 1880 er han husfader og jordbruger i Ellinge Lyng og i 1890 er han høker, husmand og kromand i 

Ellinge Lyng. 

Sådan så familien ud ved folketællingen i 1880: 
Holbæk, Ods, Højby, Ellinge Lyng, 8 et hus, 546, FT-1880 
Navn,                                                       Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested 
Jens Kristian Larsen,                                 36 , Gift, Husfader, jordbruger, , Asnæs Sogn 
Eline Larsine Katrine Larsen, født Larsen, 35 , Gift, Hans hustru, , Asmindrup Sogn 
Lars Peter Larsen,                                       9 , Ugift, Deres børn, , Her i Sognet [Højby Sogn, Holbæk Amt] 
Johanne Marie Larsen,                                2 , Ugift, Deres børn, , Her i Sognet [Højby Sogn, Holbæk Amt] 
Inger Margrete Larsen,                              44 , Ugift, Tjenestepige, , Asmindrup Sogn 
 

Huset I Ellinge Lyng blev bygget i 1873, og det ligger på Lyngvej i Ellinge Lyng ved sidevejen 

Mosevej. Det blev indrettet med en lille butik, som barnebarnet Else Jørgensen omtaler i sine 

erindringer. Omkring 1950 indehaves det af "Lyngens købmand". I 1970 hedder det "Kramboden". 

Omkring 1980 overtages det at et par alkoholikere, som bl.a. driver smugkro i sidebygningen, og 

huset forfalder samtidigt meget. I 1994 overtages det af den nuværende ejer. Hun renoverer det 

kraftigt, udbygger det bagud væk fra vejen, og køber også nabobygningen, hvor der også har været 

butik. Hun omdøber stedet til "Gobelin Gården”, og det er nu i fin stand. 

 

På et postkort med billede af sin familie og fødegården i Ellinge Lyng skriver Anna til sin kommende mand 

Niels Peter den 31. oktober 1908: "Hvorfor skriver du dog ikke? Nu er det jo ved at være en Maaned siden 

jeg kom hjem, og jeg har ikke hørt noget fra dig endnu, du er da vel ikke syg? skriv - nu Søndag hvis ikke du 

har før du får dette, og lad mig dog høre af hvad grund du har ventet så længe. Kan du kende os alle 

sammen, du kan nok se at vi har solen lige i Ansigtet. Peter ligger og har været meget syg, men nu er det da 

lidt bedre, han har ligget i godt 8 dage. Hils dem alle i Huset fra Mig. Venlig hilsen A. Larsen."  Det er min 

farmor Anna i den lyse trøje midt i billedet. 

Jenses død 

Jens døde den 22. august 1897 i Ellinge Lyng i en alder af kun 53 år, og han blev begravet den 30. august på 

Højby Kirkegård. Begravelsen blev forestået af Pastor Freuchen. 

Elses død 

Else døde få år efter, nemlig den 13. marts 1900. Hun blev også begravet på Højby Kirkegård den 19. marts, 

og begravelsen blev forestået af sognepræsten.  

Arne Bjørn Jørgensen 



133   Tølløsevej 17     17. august 2015 

Det er adressen på Else Agnete Larsen, John Milo Larsen og Axel Augustinus Larsens hjem igennem rigtig 

mange år. 

Efter min kære fætter Johns alt for tidlige død, så har jeg arvet en del papirer og fotografier, og jeg fik lyst 

til at skrive historien om deres hjem, og om hvem der har ejer huset gennem årene. 

Historien har 6 kapitler, nemlig et kapitel for hver af husets ejere. 

 

1. Byggeriet og Niels Peder Christensen 

Huset ligger i Tølløse centrum, og det er et gadehus, der ligger helt ud til den centrale Tølløsevej. 

Det er med stueetage, fuld kælder, samt udnyttet 1. sal, og dertil en stor sidebygning, som har 

været brugt til værksted. Bag huset er en pæn have. Grunden er på i alt 477 m2. 

 

Det blev bygget i slutningen af forrige århundrede, og stod klar til brug for den første ejer skomager 

Niels Peder Christensen den 25. juni 1896. Han købte det af bygherren H. Andersen. 

 Klip fra Tinglysningsbogen 

med oplysning om husejere 

Jeg ved ikke så meget om husets første tid, men af de gamle billeder kan jeg se, at den første ejer 

Niels Peder Christensen i en periode har lejet en del huset ud til Anne Hansen, som indrettede en 

smørforretning i lokalerne til venstre, mens han selv havde skoreparation i det lille lokale til højre. 

 

På skiltet til højre på nedenstående billede står ”Udsalg af Herre Dame Börnefodting Filtsko 

Morgensko Gymnastiksko Galoscher i alle störrelser. NB Bestillinger paa haandsyet modtages 

Reparationer udföres hurtig Expedition N. P. Kristensen Skomager” 



Smørforretning. Måske er 

det Anne Hansen, som står udenfor 

Billede indefra smør- og 

margarine butikken 

 

2. Lars Peder Larsen køber huset i 1940 

Lars Peter Larsen (23. marts 1870 – 1. maj 1943) kommer i 1940 ind i billedet som køber af huset. 

Han er Axels adoptivfar, og han er bror til Anna Larsen (min farmor), som er Elses mor.  Else og 

Aksel er således vokset op som fætter og kusine. Lars Peter og hans kone Kamilla var omkring 1938 

flyttet fra Tølløse til Tåstrup, men da Kamilla døde i 1939, så ønsker han at flytte tilbage til Tølløse. 

 

Axel er på dette tidspunkt blevet udlært som skomager, og har etableret et skomagerværksted på 

Orø. Lars Peter var uddannet som smed i Nykøbing Sjælland. Senere blev han fyrbøder på Høng-

Tølløse banen, og i 1930 blev han lokomotivfører samme sted. 



Lars Peter får denne meddelelse på sin forespørgsel om køb af ejendommen på Tølløsevej 17: 

 
På meddelelsen står: ” Meddelelse til Hr. L. P. Larsen fra Skomager N. P. Christensen, Tølløse d 18-12 

1939.  De skriver ikke om De er Skomager eller ikke det kunde jo blive et vidt begreb om De er Skomager  

Gift eller Ugift. 1ste Laan har været paa 4.500 Kr. er nu er godt 1000 Kr. mindre og saa har jeg haft en 

Kassekredit paa 1500 Kr. uden Kaution og det er alt vad der staar i Ejendommen og Ejendomsskylden er 

7.500 kr. og saa har jeg Pløkmaskine Pudsemaskine og Hvalse og Symaskine og allerfineste Pris for 

Ejendom og Maskiner vis der er Ejendomshandler med i Handelen er 12.500 og saa er der saa et 

Butikslager foruden som vel kan 

 
Bagsiden: ”beløbe sig til cirka 2.700 kr. det kan jeg ikke saa bestemt sige men det kan skrives op men 

Værkstedet er meget godt det bliver godt 5000 kr. om Aaret vi er kun 2 Skomagermestre paa Stationen 

med et Tusinde Indbyggere paa selve Stationen foruden Oplandet og jeg har haft en Svend igennem 

mange Aar og ubetalingen kunde komme på komme til at sætte sig noget efter om De vilde fortsætte 

forretningen i det samme Spor om De saa kunde komme ind under min forbindelse og med overtagelse 

af det hele kan jeg ikke tænke skulde kunde blive meget Hindring saa kan vi jo tale sammen og De kan 

jo komme og se det.  



Med Agtelse N. P. Christensen” 

Lars Peter ville sikre sig, at det var en ordentlig ejendom, og at prisen var i orden, og han skaffede 

sig fornuftigt nok en udtalelse fra en lokal hårdværksmester:

 
Der står: ”Meddelelse til Herr Larsen fra L. Arildsen, Tømrer. Og Snedkermester, Tølløse St. d. 31/12 

1939.  Skomager Christensens Ejendom er ansat i Ejendomsskyld til7.500 Kr. Bygningen er vurderet i 

Østifternes Brandforsikring for 11000 Kr. heraf er de 3000 Kr. for Maskiner, som formentlig 

medfølger. Det er vel nok lidt stor Pris der bliver forlangt, da der jo trænges til at blive sat i Stand, 

jeg ved ikke rigtig hvor slemt det er, men 1000 Kr. vil jo sikkert nok blive nødvendig. Der har jo ellers 

altid været en jævn god Forretning og den ligger jo godt, hvilket jo betyder meget. Jeg tør ikke 

udtale mig nærmere da jeg jo ikke saa godt kan gaa ind paa den uden det vækker opsigt, men jeg 

tror da ikke der er Svamp i den. 

Venligst Hilsen og Godt Nytaar L. Arildsen.” 

 

Lars Peter og Niels Peter Christensen fik handlet sig tilrette, og det endte med den foreslåede pris 

på kr. 12.500, og Lars Peter overtog efter behørig tinglysning ejendommen den 20. maj 1940.   

Axel flytter hjem til sin far, og starter sit skomagerværksted og forretning her.  Den 28. marts 1942 

blev han gift med Else, og de fik sønnen John Milo Larsen den 28. april 1943. 



 Lars Peter Larsen omgivet af sine 2 

søstre Marie og Anna (min farmor) 

Huset blev indrettet med en butik mod gaden og et beskedent værksted ved siden af. Oppe på 

loftet havde skomageren et lille rum, hvor symaskinen stod. I kælderen var lager, men det var 

besværligt at komme derned, for trappen var under køkkenbordet! Skulle man derned, så måtte 

man først rydde køkkenbordet inden man kunne slå bordpladen op og kravle ned ad trappen. 

 

Det er jo under krigen, at de startede forretningen op i Tølløse, og der var stor varemangel. 

Butikken får kun tildelt 100 pr. sko om året til salg, og de var jo hurtigt væk, så hovedparten af 

arbejdet bestod i reparation og syning af nye sko.  

 

Vareknapheden gav også anledning til, at de modtog følgende fortrolige brev i 1942 fra De 

Samvirkende Købmandsforeninger i Danmark: 



  
Et andet stort problem var salg til tyskerne. På den ene side blev der set skævt til de butikker, der 

handlede med tyskere og på den anden side, fik butikkerne en hemmelig befaling fra regeringen 

om, at de skulle sælge varer til den tyske værnemagt, når de kom ind i butikken. Se den hemmelige 



skrivelse fra 2. december 1942 her: 

  
3. Huset går videre til Axel Augustinus Larsen 

Lars Peter Larsen døde den 1. maj 1943, og så gik huset i arv til adoptivsønnen Axel (31. december 1901 

– 19. marts 1970), som officielt fik det overdraget ved en skifteattest pr. 10. marts 1944 for et beløb på 

kr. 12.000. 



 Axels stempel, som han brugte på regninger 

m.v.  

 
Huset blev nu renoveret. Else og Axel fik bygget et nyt og større værksted på 3 x 7 meter bag huset. Det 

var en klar forbedring, idet der nu blev meget bedre plads til at sy og reparere. 

De fik også bygget en trappe ned til kælderen, samt et toiletrum i kælderen. Det stod Elses bror Otto 

(min far) for. Han var murer og specialist i badeværelser. Han brugte mange weekender på arbejdet, og 

efterfølgende så kørte hele familien til Tølløse og fik sko som betaling for arbejdet – vi fik altid de 

praktiske, men ikke særlige smarte Prins Jørgen sko.   

 



 Mine søskende og jeg i 1954 – alle iført Prins Jørgen sko (på nær 

Lassie) 

Åbningstiden i butikken var fra kl. 8 til kl. 17:30 og fredag til kl. 20:00. Om lørdagen var der åbent til kl. 

14. Så det var nogle lange dage for Else. Men Axel havde også en lang arbejdsdag. Han var B-menneske 

og arbejdede bedst eftermiddag, aften og nat, hvor der var fred og ro. Arbejdsdagen var sjældent på 

under 12 timer dagligt. I en kort periode havde Axel en lærling, men ellers var Else og Axel alene om 

arbejdet. 

 Som forretningen så ud ca. år 1950 

 

4. Else Agnete Larsen overtager huset efter Axels død 

Axel døde den 19. marts 1970, og herefter overtog Else (25. februar 1910- 22. maj 

2010)forretningen pr. 21. april 1970, og fik samtidig næringsbrev som skohandler. Prisen for huset 

blev ved skifteattesten sat til kr. 75.000. 

Hun sendte de fleste reparationer udenbys. En gang om ugen tog fragtmanden skoene til et stort 

skomagerværksted i Valby. Småtingene klarede hun selv bistået af John. 

I forretningen ansatte hun en række unge piger, som tog sig af mange af ekspeditionerne, mens 

Else ordnede regnskaber, OMS og MOMS. 



  Else Agnete Larsen ca. 1940 

 

5. John Milo Larsen får skøde på huset 
Nogle år efter Axels død, så bliver mor og søn enige om, at overdrage ejendommen til John (28. 
april 1943 – 3. juli 2015). Det sker officielt ved underskrivelse af et skøde den 20. juni 1979. Prisen 
blev fastsat til kr. 250.000, og det var faktisk lidt over vurderingen, som lød på kr. 210.000.  
 
Overdragelsen skete i forbindelse med, at Else besluttede sig for at nedlægge forretningen. Det 
gjorde hun den 1. april 1978, og det var præcis 38 år efter, at hendes mand Axel startede 
værkstedet og forretningen i Tølløse. 

 John Milo Larsen 2013 
 
I forbindelse med ejerskiftet, så ombygges stueetagen, så indgangsdøren kommer på højre side af 
huset, og stuen udvides med en del af den tidligere forretning. Om indretningen af huset, da 

skotøjsforretningen blev nedlagt, fortæller Else i sine erindringer: ”Jeg tog en papkasse og tapede 
væggene i kassen, sådan som jeg ville have dem, fortæller hun. Så gav jeg papkassen til 
håndværkerne. Jeg har altid været god til at kommandere og dirigere.” 



 Som det ser ud nu: Tølløsevej 15, hvor 

Johns gode barndomsvej Jan havde urmagerbutik, og nr. 17, ombygget, efter at butikken er nedlagt. 

6. Lasse Bo Jørgensen arver huset 

 Lasse Bo Jørgensen 

Efter Johns død den 3. juli 2015 fremgik det af hans testamente, at han havde bestemt, at hans 

yngste fætter Lasse (født 8. august 1972) skulle arve efter ham, og dermed også huset. 

Der forestår nu et større oprydningsarbejde for Lasse, for det er vist ingen større hemmelighed i 

familien, at både Else og John var samlere, der havde endog meget svært ved at skille sig af med 

noget.  

 

Arne Bjørn Jørgensen 



      

134 John Milo Larsen                17. februar 2007 
 

 John i godt selskab med halvkusine Louise og kusi-

ne Lisbet 

 

Min fætter John var en af dem, der for 3-4 år siden fik mig til at starte med slægtsforskning. Han 

samler information sammen om familien Jørgensen, og har videregivet mange spændende og inte-

ressante informationer, og det gør, at for denne gren af familien er oplysningerne stort set komplette 

og ajourført helt op til dato. Holbæk Amts Venstreblad har tidligere bragt en portrætartikel om hans 

mor Else, og den er gengivet med tilladelse fra journalisten Conny Probst her på hjemmesiden: 

 

Familieforholdet 

                                 Niels Peter Jørgensen  

Otto Jørgensen                                      Else Agnete Larsen f. Jørgensen  

Arne Bjørn Jørgensen                           John Milo Larsen  

Claus & Anne Katrine Jørgensen                               

 

John Milo Larsen er halvonkel til Anne Katrine og Claus, og fætter til Arne.              

 

Artikel i Holbæk Amts Venstreblad 

Ultimo januar 2007 bragte Holbæk Amts Venstreblad en flot portrætartikel om John, om med ven-

lig tilladelse af journalisten Conny Probst bringes den her. Billederne har jeg modtaget fra John. 

 

Huset med de mange hobbyrum 

Tølløse 

John Larsen kan slet ikke få nok af radiomekanik. Hans hobby fylder flere rum i den tidligere 

skotøjsforretning, hvor han bor sammen med sin 96-årige mor. 

AF Conny Probst 

 

Der er værksted tre steder i huset, og på førstesalen, hvor John Larsen residerer, er der et hobbyrum 

helliget strømforsyninger og måleinstrumenter og et andet computere. Som enebarn i en skomager-

familie skulle man ellers tro, at det var fodtøjsbranchen, der trak. Men det er radioer og elektronik, 

han alle dage har interesseret sig glødende for. 

 



I 1960 tog han realeksamen på TMR, den nuværende Sejergaardsskolen. 

- Jeg ville jo godt arbejde med radioer, og det krævede en realeksamen, siger han og fortæller om 

»Måne-Hansens« kælderforretning i nabohuset under sygekassen. Da Måne-Hansen blev syg, lærte 

han John at reparere radioer, så han i en alder af 14-15 år kunne aflaste ham. 

- Jeg har altid interesseret mig for teknik. I fysiktimerne var det mange gange mig, der måtte forkla-

re, når vi havde noget om elektronik. 

 

  Måne Hansen på værkstedet. 
En læreplads var svær at opdrive, men en af lærerne kendte et gammelt firma, der lavede skibsradi-

oer. Her startede John Larsen som arbejdsdreng. Værkføreren så, at jeg var vant til at bruge værktøj 

og drejebænk, så jeg kom ret hurtigt i lære. Der var ca. 50 ansatte i firmaet, og arbejdet var alsidigt. 

I løbet af læretiden på 4 1/2 år beskæftigede John Larsen sig både med udvikling, afprøvning og 

service. 

 

Da han blev udlært, kaldte militæret i form af Hærens Signaltekniske Tjeneste. I løbet af de 14 må-

neder som telegrafmekaniker sad John Larsen og tegnede printplader for sit gamle firma i fritiden. 

Da han var færdig som soldat, fortsatte han i firmaet. 

 

Fra radioer til fjernsyn - og printplader 

Inklusiv læretiden blev det til 14 år i skibsradiofirmaet - så gik det konkurs. John Larsen fik arbejde 

i et konkurrerende firma, hvor han de næste fire år lavede forsøgsmodeller og tegnede printplader. 

Men skibsfartens nedtur fortsatte, og firmaet var nødt til at indskrænke. 

- Philips søgte en mand til printarbejde, fortæller John Larsen. Jeg fik jobbet med det samme. Inden 

da havde han lært sig, hvordan et fjernsyn så ud indvendigt. 

- Jeg reparerede fjernsyn for familien. Dengang skulle man bare have ti forskellige radiorør. Da 

man gik over til farvefjernsyn, stoppede jeg. 

 

De næste 21 år beskæftigede han sig primært med printplader til tv-måleudstyr. 

Da John Larsen var 56 år, nedlagte Philips produktionen, og han gik arbejdsløs, indtil han kunne 

komme på efterløn som 60-årig. 

 

Forældrene havde skotøjsbutik og værksted i huset på Tølløsevej i mange år. Else Larsen blev enke 

i 1970 og drev forretningen alene frem til 1978. I dag ejer John Larsen huset. 

- Da vi lukkede forretningen, talte vi om at købe grund og bygge et nyt hus. Men det blev aldrig til 

noget, siger John Larsen. I stedet lavede vi om herhjemme. 



 

 A. Larsens skotøjsbutik, Tølløsevej 17 
I starten havde Else Larsen soveværelse på 1. salen. Nu er det efterhånden længe siden, hun har 

været deroppe. Værelset har sønnen for længst inddraget til sine computere - både nye og gamle. 

De tre værksteder rummer værktøj fra tre generationer, så det fylder en del. Men så er der til gen-

gæld også altid den stump, man lige står og mangler, og det værktøj, der skal til for at løse opgaver-

ne. 

- Jeg har selv samlet husets solfangeranlæg og lavet styreenheden til det. Den radio, vi lytter til i 

øjeblikket, lavede jeg omkring 1969. Dengang påstod min chef, at den ville brænde udgangsfor-

stærkerne af, fordi jeg har tilsluttet otte højttalere. Men den holder da endnu. 

 

Der er integrerede samtale- og radioanlæg overalt i huset. Bruger man samtaleanlægget, så bliver 

radioen afbrudt. 

- Det første lavede jeg omkring 1961, så jeg skal til at renovere lidt på det. 

 

Lokker tanken om et lille nyt hus slet ikke, vil Venstrebladet vide. I stedet for en hovedbygning i tre 

etager og en sidebygning i to? 

- Nej, nej, lyder svaret. Det kunne da være rart med et hus i et plan. Men jeg er en samlertype. Hvis 

jeg skal flytte, skal der et par containere - eller måske nærmere et par flyttebiler - til, for kælderen er 

fyldt med alt inden for den mekaniske afdeling. Han har tre værksteder og to hobbyrum. 

 

Selv om han ligger og slapper af på sofaen på førstesalen, kan John Larsen føre samtale med perso-

ner andre steder i huset - via otte hjemmelavede anlæg, der også fungerer som højttalere til radioen. 

Huset på Tølløsevej 17 er bygget i 1895. Sådan så det ud lige indtil 1980, hvor skotøjsforretningen 

blev nedlagt og det hele inddraget til beboelse. Hovedbygningen er i tre etager og sidebygningen i 

to. 

Else Larsen fylder 97 år i slutningen af februar. Hun er usædvanlig frisk, og både mor og søn delta-

ger flittigt i borgermøder og lokale arrangementer. 



135   Besøg i Oldemors fødehjem              Forår 2006 
 
 
Anne Katrines og Claus oldemor på farfaderens side hedder Anna Kirstine Larsen. Hun er født i Ellinge Lyng, 
Højby, Ods, Holbæk. Hendes fødested er formentlig den gård med butik, som stadig ligger på Lyngvej. Hun blev 
født 10. januar 1886. 
 
Webmasteren besøgte stedet sammen med sine 2 brødre Ole og Palle fødestedet i foråret 2006. 
 

Anna i midten i hvid bluse. 
 
På et postkort med billede af sin familie og gården i Vig skriver Anna til sin kommende mand Niels Peter den 31. 
oktober 1908: "Hvorfor skriver du dog ikke? Nu er det jo ved at være en Maaned siden jeg kom hjem, og jeg har 
ikke hørt noget fra dig endnu, du er da vel ikke syg? skriv - nu Søndag hvis ikke du har før du får dette, og lad 
mig dog høre af hvad grund du har ventet så længe. Kan du kende os alle sammen, du kan nok se at vi har solen 
lige i Ansigtet. Peter ligger og har været meget syg, men nu er det da lidt bedre, han har ligget i godt 8 dage. Hils 
dem alle i Huset fra Mig. Venlig hilsen A. Larsen."  
 
De blev gift året efter i 1909.   
 

Postkort med ”Lyngens Købmand” ca. 1950 
 
Huset I Ellinge Lyng blev bygget i 1873, og det ligger på Lyngvej i Ellinge Lyng ved sidevejen Mosevej. Det blev 
indrettet med en lille butik, som barnebarnet Else Jørgensen omtaler i sine erindringer. Omkring 1950 indehaves 
det af "Lyngens købmand”.  



 

Foto fra omkring 1970.  

I 1970 hedder det "Kramboden". Omkring 1980 overtages det af et par alkoholikere, som bl.a. driver smugkro i 
sidebygningen, og huset forfalder samtidigt meget. 

  ”Gobelin Gården” 2006. Foto: Ole Steen Jørgensen 

 

 ”Gobelingården 2006. Foto Ole Steen Jørgensen 

I 1994 overtages det af den nuværende ejer. Hun renoverer det kraftigt, udbygger det bagud væk fra vejen, og 
køber også nabobygningen, hvor der også har været butik. Hun omdøber stedet til  "Gobelin Gården", og nu står 
det gamle hus flot igen!   



 

136  Jens Christian Pedersen - min 2 x tipoldefar på farmors side 

1. generation 

1.  Jens Christian Pedersen, søn af Peder Clausen og Christiane Nielsdatter, blev født den 30 Okt. 1780 i Nykobing Sjaelland, døde den 3 Okt. 1853 i Svinninge, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk 

i en alder af 72 år, og blev begravet den 9 Okt. 1853 i Nørre Asmindrup kirkegård, Ods, Holbæk. Et andet navn for Jens Christian var Jens Pedersen. 

Holbæk, Ods, Nørre Asmindrup, Svinninge, 1 ditto, 61, FT-1840, B7261 

Navn:                            Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Jens Christian Pedersen  59  Gift  smed 

Bodil Andersdatter          56  Gift  hans kone 

Jens Jensen                       19  Ugift  deres børn 

Kirstine Jensdatter           14  Ugift  deres børn 

Vidne til:  Peder Jensen  #14549 & Ane Henriksdatter #23748   Gift  21 nov 1834  Nørre Asminderup kirke, Ods, Holbæk 

• Jens arbejdede som Smedesvend 1801 i Nykobing Sjaelland, 

• Bopæl:1801, i Ahlgaden 24, Nykøbing S.. Adressen Algade 24 var i mange år apotek i Nykøbing. Ejendommen blev solgt i januar 2017 til rigmanden John 

Arnberg og hustru Rikke Schultz-Lorentzen. De overtager huset pr. 1/3 2017, og den skal fremover kaldes Odsherreds nye "showcase" 

Algade 24, matr. nr. 77a, Nykøbing Sjælland . 

Annonce i Holbæk Amts Venstreblad december 1921. Buurgaard-Jensen havde forretning i denne ejendom.   

  Billede fra maj 1945. --ses  1. sep 2013, 18:22 (CEST) 

Det nuværende forhus synes at være opført omkring 1906 som erstatning for det ældre en-etages grundmurede hus, der vist var opført mellem 1840 og 50. 

Det store grundmurede sidehus stammer fra samme tid, og var indrettet til magasin i overetagen, og vognporte samt stald i underetagen. 

Huset indgik i den absolut største ejendom i Nykøbing fra før 1781 til omkring 1840 hvor den ejedes af købmandsfamilien Schou. 

Således var forhuset i denne periode samlet beskrevet som værende 32 fag langt opbygget af egebindingsværk. 

Ejendommen omfattede Algade 24, 26, 28 og 30. Forhusets gårdside er ført op i tre fulde etagers højde. På denne side er dekorationen mest udført ved anvendelse af gule sten ved 

vinduer o.lign. som kontrast til den røde facadesten. 

Bemærkninger: Her havde Buurgaard-Jensen forretning. 2012 

husede ejendommen "Nykøbing Sj. Apotek ". 

Algade 24 
Foto: ABJ 

(2017) 



Jens Christian Pedersens aner2 

• Han arbejdede som Gårdmand 1822 i Svinninge, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk. 

• Han arbejdede som Smed 1834 i Svinninge, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk. Odswiki: Svinninge: By i Nørre Asmindrup sogn  i Odsherred . Den sidste 

benævnelse benyttes oftest ved reference til det nu samlede byområde, der består af Nørre Asmindrup (Kirkeby) og Svinninge/Nørre Asmindrup 

Stationsby. Indbyggertal: 599 (2011) 

smedens hus. Møllen i baggrunden er Svinninge Mølle.  

 

• Han arbejdede som Husmand, smed og husfader 1845-1850 i Svinninge, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk. 

• Der blev foretaget skifte efter ham 6 Okt. 1853 i Svinninge, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk. 

Jens Christian blev gift med Johanne Rasmusdatter, datter af Rasmus Thomasen, den 1 Jul. 1804 i Nykøbing Sjælland kirke. Johanne er født i 1780 i Nørre 

Asmindrup og døde den 27 Apr. 1807 i Svinninge, Nørre Asmindrup i en alder af 27 år. 

• De blev forlovet 4 Maj 1804 i Nykøbing Sjælland kirke. Johanne Rasmusdtr i Svinninge 27 Apr 1807 pg 354 364  Mand: Jens Christian 

Pedersen smed hmd (Jens Christiansen hmd - pg 354)  . 

2 børn: Niels Christian Jensen 3 og Poul Jensen 1  gd: Ole Pedersen gmd 

Jens Christian blev derefter gift med Bodil Andersdatter, datter af Anders Larsen og Ane Andersdatter,  den 12 Jul. 1807 i Nørre Asmindrup kirke, Ods, Holbæk. Bodil blev født i 1784 i 

Norre Asmindrup, Ods, Holbaek, DNK, døde den 9 Jan. 1849 i Svinninge, Nørre Asmindrup, Ods, Holbæk i en alder af 65 år, og blev begravet den 17 Jan. 1849 i Nørre Asmindrup kirkegård, 

Ods, Holbæk.  Et andet navn for Bodil var Bodild Andersdatter. 

Dødsnotater: Nr. Asmindrup sogns kirkebog, Nr. Asmindrup sogns kirkebog, døde kvindkøn 1849 s. 386 nr. 1 

Begravelsesnotater: Begravelsesnotater: Død 1849/1: Bodil Andersdatter, Smed Jens Christian Pedersens hustru af Svinninge, 63 år (døde af Obstruction?, det er ikke helt læseligt ) 

Odsherred 
Fra HistoriskAtlas 

Svinninge 
Odswiki: Svinninge, Nr. Asmindrup 

stationsby ca. 1900. - Man ser stationen 
til højre, og huset i midten er 

Svinninge smedie 1915 
 



Jens Christian Pedersens aner3 

2. generation (Forældre) 

2.  Peder Clausen, søn af Claus Pedersen og Birthe Marie Johansdatter, blev født den 2 Feb. 1755 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde den 

27 Dec. 1825 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 70 år, og blev begravet den 1 Jan. 1826 i Nykøbing Sjælland kirkegård. Et andet navn 

for Peder var Peter Clausen. 

Fødselsnotater: Kirkebog for Nykøbing S, Ods, Holbæk, AO opslag 28. Meget utydeligt og usikkert. 

Dødsnotater: Kirkebog for Nykøbing, AO opslag 384. Han blev 72 år ifølge kirkebogen ved begravelsen. 

Begravelsesnotater: Nykøbing Sj. sogns kirkebog, Nykøbing Sj. sogns kirkebog, Døde mandkøn 1825 s.? nr. 25 AO 384 

Notater: Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Ahlgaden, , 27, FT-1787, A1943                            

Peder Clausen                 32  gift Hosbonde Skomager 

Christiane Nielsdatter    27  gift hans kone 

Jens Pedersen                  6  ugift deres søn 

Ingeborre Pedersdatter   5  ugift ders datter 

Anne Pedersdatter           3  ugift deres datter 

Johan Pedersen                1  ugift deres søn 

Anne Johansen               68  enke slægtning lever af almisse 

 

• Han blev konfirmeret i 1771 i Nykøbing Sjælland kirke. Kirkebog for Nykøbing S, Ods, Hplbæk, AO opslag 4 

• Han arbejdede som husbonde og skomager 1787-1821 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK. 

• Han arbejdede som Skomagermester 1821 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK. 

• Der blev foretaget skifte efter ham Skifte ved Nykøbing Byfoged 29 Dec. 1825. 

Peder blev gift med Christiane Nielsdatter den 19 Mar. 1780 i Nykøbing Sjælland kirke. Christiane blev født i 1760 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde den 4 Feb. 1821 i 

Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 61 år, og blev begravet den 11 Feb. 1821 i Nykøbing Sjælland kirkegård.  Andre navne for Christiane var Christiane Christiansdatter, 

Christiane Jacobsen, og Christiane NielsChristiansdatter. 

Om Peder og Christiane: 

• Bopæl:1787, i Ahlgaden 27, Nykøbing Sjælland. Odsherred Wiki: 

Algade 27, matr. nr. 12a, Nykøbing Sjælland . 

Ved en brand i 1805 nedbrændte side- og baghuse. Disse var i 1806 erstattet af et sidehus i vest på otte fag, og et baghus på 19 fag 

I 1908 blev det nuværende forhus og baghus opført, men først i 1982 bliver baghuset nedrevet. Desværre uden at blive erstattet af et andet baghus, 

hvorved det intime gårdmiljø blev ødelagt. 

Indrettet med værtshus i nederste etage, og beboelse/kontor i tagetagen. 

   

   

Forhusets gadeside står i blank mur, røde maskinsten over pudset, brunmalet sokkel, og mod tag afsluttet med en profileret gesims trukket i puds. 

Gårdsiden står skuret, lysebrun malet over rødmalet pudset sokkel, og afsluttet mod tag med aftrappet gesims. 

Originale murhuller mod gaden med kurvehanksbuede stik med prydskifte, og mod gården fladbuede stik. 

Algade 27, Nykøbing Sjælland Et  
gammelt foto af Algade 27. 

R. M. Johansen blev ansat som 1. 
mand hos Købmand Slott, og overtog 

forretningen, ca. 1902 eller deromkring! 
Det er en meget ung R. M. Johansen i 

døråbningen! 

Nykøbing Sjælland Kirke 
Foto: ABJ 

(2017) 



 

I taget seks gode heltagskviste, zinkindklædte, og mod gaden en svungen front. Korspostvinduer i kviste, og mod gård. Mod gaden enkeltglasrammer i udstillingsvinduer. I 

tagfladerne ilagt ni mindre tagvinduer, og i rygningen to slanke skorstenspiber med sokkel. 

Bemærkninger: 

Her etablerede H. Slott sin købmandsforretning, som han havde til omkring 1898. 

1898 blev købmandsforretningen overtaget af R. M. Johansen . 

1940 blev den overtaget af hans kommis Købmand Th. Bruun . 

1966 overtog Carsten Bruun købmandsforretningen efter sin far, Th. Bruun , og ændrede navnet til Købmand C. Bruun , som han havde til 1981. 

1982 den 6. marts har Ole Quade Andersen købt ejendommen, og har netop indgået lejeaftale med Mads Steen, BP Gastronik, Tåstrup, der ejer "Chicken & Burgere" kæden, 

som vil leje ud til en lokal interesseret. 

1982 den 6. marts er Ole Quade Andersen begyndt en større ombygning af ejendommen, men blev stoppet af kommunen, da han ikke havde ansøgt om 

byggetilladelse. Senere 1982 blev der åbnet en burgerbar af Dogan Yurdakul, som senere fik navnet "Café Nykøbing". April 1998 etablerede Dogan Yurdakul i 

ejendommen "Restaurant & Café Nykøbing ". 

+ 

Bemærkninger: 

Her i gården, indtil 1982, havde glarmester Bent Hansen sin forretning "Bents Glas", som han flyttede til Jernbanepladsen og åbnede " Ting & Sager ". 

1982 den 1. april åbnede her Nykøbing Sj. Ejendomscenter  ved Vigan Marlov. 

1982 den 27. maj har Ole Quade Andersen lejet lokalerne ud til slagter Steen Svendsen, Sorø, som vil drive en ny "chicken- & burger"bar. 

1982 den 29. maj åbnede en sommerforretning inde i den gamle købmandsgård med navnet "Chateau du Pap", som sælger forholdvis billig vin på papkartonner. Det er et 

Hellerupfirma, der åbner forretningen, som vil holde åbent 4 måneder om året. 

• Bopæl:1801, i Algade 64, Nykøbing Sjælland. Odsherred Wiki: 

Algade 62 - 64, matr. nr. 59a, Nykøbing Sjælland . 

Laurits Jacobsen lod opsætte disse 2 sten i porten til Algade 64 til minde om Anden Verdenskrigs afslutning i 1945. - Foto: SOC. 

Algade 62 og 64 er opført efter en brand 1837. Huset er opført af snedkermester J. Høyer. 

I gården var en 10 fags bindingsværkslænge mod syd, indrettet til værksted, lo, lade, stald o.s.v. Huset har fået påbygget overetagen i slutningen af 1930-

erne. 

Gårdens garageanlæg stammer fra de mange år, hvor der blev drevet vognmandsforretning af Laurits Jacobsen . 

Længerne i gården er meget ældre trægaragebygninger med rødmalede porte og grundmurede bagsider. Bortset fra den østre bygning hører gårdlængerne 

matrikulært til Algade 68 . 

Bemærkninger: 

1919 etablerede Rutebil- og Lillebilvognmand Laurits Jacobsen sin vognmandsgård her. 

 

Algade 64, Nykøbing Sjælland 
Foto: ABJ 

(2017) 



 

3.  Christiane Nielsdatter, datter af Niels Christian Jacobsen og Ane Jensdatter, blev født i 1760 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde den 4 

Feb. 1821 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 61 år, og blev begravet den 11 Feb. 1821 i Nykøbing Sjælland kirkegård. Andre navne for 

Christiane var Christiane Christiansdatter, Christiane Jacobsen, og Christiane NielsChristiansdatter. 

Dødsnotater: I en alder af 61 år. 

Notater: Christiane Christiansdtr     d.4/6 Feb 1821                 pg 86 90 91 

Mand::    Peder Clausen skoemagermester 

Børn:    Jens Christian Pedersen           of age   ( Jens Christian Clausen) 

         Johan Wilhelm Pedersen   of age  ( Wilhelm Clausen) 

         Mikkel Pedersen          of age 

         Claus Peder Pedersen     18 

         Jacob Pedersen           15 

         Ingeborg Pedersdtr                = Svinkes corporal i Jeegersborg 

         Ane Elisabeth Pedersdtr  = Thorbye undersffikeer i Christianshavn 

         Birthe Marie Pedersdtr   ugift tiene i Callundborg 

• Hun arbejdede som Fattiglem 1821 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK. 

• Der blev foretaget skifte efter hende Skifte ved Nykøbing Byfoged 6 Feb. 1821. 

Christiane blev gift med Peder Clausen den 19 Mar. 1780 i Nykøbing Sjælland kirke. Peder blev født den 2 Feb. 1755 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde den 27 

Dec. 1825 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 70 år, og blev begravet den 1 Jan. 1826 i Nykøbing Sjælland kirkegård.  Et andet navn for Peder var Peter 

Clausen. 

3. generation (Bedsteforældre) 

4.  Claus Pedersen, søn af Peder, blev født i 1726 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde i 1807 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, 

DNK i en alder af 81 år, og blev begravet den 21 Jul. 1807 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

Dødsnotater: Kirkebog for Nykøbing Sjælland, AO opslag 158. Han blev 84 3/4 år. 

Notater: Generelle notater: Samtlige personer i husstanden 

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Ahlgaden, , 29, FT-1787 

Navn:                             Alder:   Civilstand: Stilling i husstanden:      Erhverv: 

Claus Pedersen                61            gift           hos bonde                         Skomager 

Birthe Johansen               61            gift           hans kone 

Michael Clausen              20            ugift         deres søn                          Skomagersvend 

Christen Clausen             19             ugift        deres søn                           Glarmestersvend 

Rasmus Clausen              28             ugift        deres søn                           Glarmestersvend 

• Han arbejdede som Skomagersvend 1750 i Holbaek Sankt Nikolaj, Merlose, Holbaek, DNK. 

Nykøbing Sjælland Tinghus 
Foto: ABJ 

(2017) 

Nykøbing Sjælland kirke 



 

• Han arbejdede som Skomager 1752 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK. 

• Han arbejdede som Husbond og skomager 1787-1793 i Algade 29, Nykøbing Sjælland. Odsherred Wiki: Algade 29, matr. nr. 13a, Nykøbing Sjælland . 

Forhuset stod opført i 1806 efter brand året før havde lagt et 11 fag langt bindingsværkshus øde (jvf. Algade 27 ). 

Huset blev indrettet med værelser og køkken, og dobbelt skorsten, og med bryggerhus i den vestre ende over kælderen. 

Siden blev bryggerhuset erstattet af en butik, der i dag har bredt sig i hele husets længde. Grundmuret gadehus i en etage, ti fag langt over en fire fags 

kælder. Teglhængt heltag. Indrettet med butikslokaler i stueetagen, og bolig/kontor i tagetagen. Det oprindelige forhus er svært genkendelig mod gaden. I 

gårdsiden er dels af murværket bevaret, opført i flensborgsten, pudset og rødmalet over fremkraget sokkel, og afsluttet mod tag med pudset, aftrappet 

gesims, hvidmalet. 

Bemærkninger: 

Her lå Julius Christian Hansens blikkenslagerforretning, efter han flytte den fra hvor "Frugtboden" kom til at ligge. Det blev med tiden nærmest en 

"Galanteriforretning". 2012 rummede ejendommen bl.a. "Ny-Form Kolding A/S". 

• Han arbejdede som Fattiglem. Bor hos sønnen Johan 1801 i Algade 70, Nykøbing. Odsherred Wiki: 

Algade 70 

Rebslager Charles Andersens ejendom Algade 70, Nykøbing Sjælland . 

1972 den 1. maj har rebslager Charles Andersen solgt sin ejendom, Algade 70, til SPAR-købmand Mogens Jørgensen, Nykøbing Sjælland . Efter 

dispositionsplanen skal bygningerne engang rives ned, og en gade brydes igennem her til det butikscenter, som Mogens Jørgensen agter at bygge. 

Der kan dog ikke laves butikscenter på denne ejendom alene, så det må forudsættes, at der ligger flere planer bag 

købet. Da også Algade 72  blev revet ned, gav det så plads til: Favør Supermarked . Kilde: Holbæk Amts 

Venstreblad 13. april 1972 

• Han arbejdede som Fattiglem af første klasse 1807. Kirkebog: 21 jul. 1807 

Fhv. skomager, nu fattiglem af første klasse Claus Pedersen 

Claus blev gift med Birthe Marie Johansdatter den 7 Aug. 1750 i Holbæk, Skt. Nikolaj kirke. Birthe Marie blev født den 2 Jun. 1726 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, 

DNK, døde i Apr. 1793 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 66 år, og blev begravet den 24 Apr. 1793 i Nykøbing Sjælland kirkegård.  Et andet navn for 

Birthe Marie var Birthe Marie Johansen. 

• De blev forlovet 13 Feb. 1750 i Holbæk, Skt. Nikolaj kirke. 

Algade 29 
Fra bogen: Det gamle Nykøbing Sj. 

Algade 29 
Foto: ABJ 

(2017) 

Algade 70, Nykøbing Sjælland 
Som det ser ud i dag. Fra Google Maps 

(2017) 



 

5. Birthe Marie Johansdatter, datter af Johan Wilhelm Michelsen og Inger Hansdatter, blev født den 2 Jun. 1726 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands 

Amt, DNK, døde i Apr. 1793 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 66 år, og blev begravet den 24 Apr. 1793 i Nykøbing Sjælland Birthe Marie Johansdatters begravelse
Fra 

Nykøbing Sjælland kirkebog 

kirkegård. Et andet navn for Birthe Marie var Birthe Marie Johansen. (24 apr. 1793) 

24 apr. 1793 Skomager Claus Pedersens hustru Birthe Marie Johansdatter 

Birthe Marie blev gift med Claus Pedersen den 7 Aug. 1750 i Holbæk, Skt. Nikolaj kirke. Claus blev født i 1726 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde i 1807 i 

Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 81 år, og blev begravet den 21 Jul. 1807 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

 

6. Niels Christian Jacobsen, søn af Jacob Nielsen Hoff og Elisabeth Larsdatter, blev født i 1737 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde i 

1800 i en alder af 63 år, og blev begravet den 9 Dec. 1800 i Nykøbing Sjælland kirkegård. Et andet navn for Niels Christian var Christian Jacobsen. 

Begravelsesnotater: Webside, Webside, http://myweb.cableone.net/jopassey/nykbg-bx.htm [Nykobing Byfoged; Book 2 1769-1806; film 49399]. 

Notater: Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Ahlgaden, , 47, FT-1787 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: 

Christian Jacobsen 50 Gift Hosbonde Klejnsmed 

Anne Jensdatter 61 Gift hans Kone 

Lisbet Christiansdatter 21 Ugift deres Datter Marie Christiansdatter 14 Ugift deres Datter 

Om Niels: 

• Han arbejdede som Kleinsmed 1767-1799 i Algade 47, Nykøbing Sjælland. 47, Nykøbing Sjælland . 

Her lå byens torv, hvor alt livet levedes i 1700-1800 tallet, og lige ud for lå her bybrønden, som først blev lukket 1922. 

1704 står Algade 47 registreret som præstegård. 

I hvert fald skal vi helt op til 1870 for at finde navne på Algade 47 idet det da ejedes af malermester Christoffersen (far til den berømte "P.C."). 

Derefter i 1800-tallet var den ejet af læge Kongsted. 

Herefter blev der skovkassererkontor ved skovkasserer Sørensen. 

Her havde Landmandsbanken sin første afdeling. Det var her den navnkundige Niels Vrøvl veteran fra krigen 1848, sad og tiggede penge til sin 

brændevin. Efter skovkasserer West blev ejendommen overtaget af tandlæge Meldorf Hansen, der selv boede i det højre afsnit (EL-forretningen). Hans 

søn boede senere i direktør Tamstorfs, bolig, til Tamstorf flyttede ind igen. 

Først i 1900-tallet var der urmager-virksomhed i den senere dyrlægeklinik. 

1929 købte automobilhandler Anton Hansen Algade 47 af tandlæge Meldorf Hansen. 

1937 rykkede installatør Erik Christen Larsen ind, og etablerede forretningen " E. C. Larsen ". 

1970 den 9. januar har installatør E. C. Larsen solgt Algade 47 med installationsvirksomhed og butik til fabrikant Bent Højbjerg, og købesummen opgives ikke iflg. 

statstidende. 1981, midt i december, på hjørnet af Kirkestræde åbnede dyrlæge Susanne L. Holst  her sin dyrlægeklinik, og boede selv privat på 1.ste salen. 

Niels Christian blev gift med Ane Jensdatter i 1758. Ane blev født i 1726, døde den 3 Jun. 1799 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 73 år, og blev begravet den 

8 Jun. 1799 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

Algade 47, Nykøbing Sjælland 
Foto: ABJ 

(2017) 

Algade 47, Nykøbing Sjælland 
(1920) 



 

7. Ane Jensdatter, datter af Jens Thomasen og Maren Rasmusdatter, blev født i 1726, døde den 3 Jun. 1799 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 73 år, og 

blev begravet den 8 Jun. 1799 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

Dødsnotater: Hun blev 73 år. 

Notater: Ane Jensdtr 3 Jun 1799 pg 324 326 333 339 342 

HUSB: Niels Christian Jacobsen kleinsmed 

3 CH: Christiane Nielsdtr = Peter Clausen skoemager i Nyekobing (signed: Peder Clausen) 

Elisabeth Nielsdtr 30 i Callundborg / tiene i Khvn 

Maren Nielsdtr 25 home (= Christian Pedersen smed - by 11 Aug 

1801) gd: Christen Pedersen Smith2, 5 

Ane blev gift med Niels Christian Jacobsen i 1758. Niels Christian blev født i 1737 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde i 1800 i en alder af 63 år, og blev begravet den 

9 

Dec. 1800 i Nykøbing Sjælland kirkegård.  Et andet navn for Niels Christian var Christian Jacobsen. 

4. generation (Oldeforældre) 

8.   Peder er født omkring 1695 i Danmark og døde efter 1726. 

10.  Johan Wilhelm Michelsen, søn af Michel, blev født i Feb. 1695 i Egebjerg, Ods, Holbæk, Danmark, døde i Feb. 1727 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands 

Amt, DNK i en alder af 32 år, og blev begravet den 17 Feb. 1727 i Nykøbing Sjælland kirkegård. Et andet navn for Johan Wilhelm var Johan Vilhelm Michelsen. 

Dåbsnotater: Kirkebog opslag 53 

Dødsnotater: Kirkebog opslag 92. 

Mandagen den 17 Februari Blev Agtbar og Velforstandig Mand Johan Wilhelm Michelsen Byskriver Begravet mellem 11 og 12 og alder 32 Aar og blev lagt 

Sønden for Koret. 

Begravelsesnotater: Kirkebog opslag 92 

Notater: Dato Sted Kilde Født : 

Feb 1695 Egebjerg sogn Holbæk Kirkebog 1656-1736 Opslag 53 (1) 

Døbt : 17 Feb 1695 Egebjerg kirke Holbæk Kirkebog 1656-1736 Opslag 53 

Død : Feb 1727 Nykøbing Sjælland sogn Holbæk Kirkebog 1717-1740 Opslag 92 (1) 

Begravet : 17 Feb 1727 Nykøbing Sjælland kirke Holbæk Kirkebog 1717-1740 Opslag 

92 

Om Johan: 

Egebjerg kirke 
Fra Egebjergkirke.dk 



 

 
• Han arbejdede som Byskriver 1 Apr. 1718-1727 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK. I 1717 dør den foregående byskriver Christian Johansen Motzfeldt. 

Fremgår af kirkebog ved den dødfødte søns fødsel i 1720. 

Byskrivere: 

1676 nævnes en Peder Bodelsen som byskriver. 

1693 den 15. august begraves Jørgen Hansen dom byskriver 74 år gammel. 

1696 nævnes Hendrich Lauritzen som vægter og byskriver. 

1705 den 20. maj begraves Lauritz Christensen som byskriver 56 år gammel. 

1705 til 1717 var Christian Johansen Motzfeldt udnævnt til byskriver 4. september 1705. Begravet 21. oktober 48 år gammel. 

1718 til 1727 var byskriveren Johan Wilhelm Michelsen, der blev udnævnt 1. april 1718. Han blev begravet 32 år gammel 1727. Han blev gift 1719 med Inger Hansdatter, der 

døde 1741 i de fattiges hus. 

1727 til 1741 var byskriveren Christian Nielsen Synderlev, som blev udnævnt 28. februar 1727. Han er født omkring 1692, og blev begravet 1775. 

Johan Wilhelm blev gift med Inger Hansdatter den 30 Jul. 1719 i Nykøbing Sjælland kirke. Inger blev født omkring 1700 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde i Jul. 

1741 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af ca. 41 år, og blev begravet den 30 Jul. 1741 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

• De blev forlovet 14 Apr. 1719 i Nykøbing Sjælland kirke. Kirkebogen AO opslag 4 

11. Inger Hansdatter, datter af Hans, blev født omkring 1700 i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK, døde i Jul. 1741 i Nykobing Sjaelland, , 

Vestsjællands Amt, DNK i en alder af ca. 41 år, og blev begravet den 30 Jul. 1741 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

Fødselsnotater: Kirkebogen for Nykøbing Sjælland, AO opslag 47 nederst. 

Dødsnotater: Kirkebogen: 30 jul. 1741 Inger Byskrivers. 

Hun døde i de fattiges hus ifølge Odsherred Wiki. 

Kirkegården 

Uden for kirken lå den gamle kirkegård, der ophørte som begravelsesplads omkring 1920. Den er indrammet af en hvidkalket, middelalderlig mur af kampe- og munkesten med 

overbyggede porte med gitterlåger mod nord og syd. Ved siden af den store port mod syd er indfældet nicher i murværket. Hvor man i den katolske tid har kunnet anbringe 

Koret i Nykøbing Sjælland kirke 
Fra Nykoebingkirke.dk. Johan blev 

gravlagt sønden for koret. 

Nykøbing Sjælland kirkegård 
Fra Nykøbing Sjælland kirkes webside 

(2017) 



 

votivgaver og vokslys. Langs kirkegårdsmuren ligger længen efter købstadens gamle skolebygning fra 1812. samme sted hvor også 1500-tallets latinskole stod. En ny kirkegård i 

byens nordlige udkant blev taget i brug i 1892 som fælge af det voksende befolkningstal.  

I dag fremtræder kirkegården omkring kirken som byhistorisk anlæg. De tilbageværende gravmonumenter fortæller købstadshistorie fra 1800-tallet om byens slægter og nu 

næsten forsvundne erhverv. Og nu som dengang er kirken ramme om borgernes liv, både når det gælder livets store begivenheder og gudstjenester året rundt. 

Inger blev gift med Johan Wilhelm Michelsen den 30 Jul. 1719 i Nykøbing Sjælland kirke. Johan Wilhelm blev født i Feb. 1695 i Egebjerg, Ods, Holbæk, Danmark, døde i Feb. 1727 

i Nykobing Sjaelland, , Vestsjællands Amt, DNK i en alder af 32 år, og blev begravet den 17 Feb. 1727 i Nykøbing Sjælland kirkegård.  Et andet navn for Johan Wilhelm var Johan 

Vilhelm Michelsen. 

12. Jacob Nielsen Hoff blev født omkring 1686 i Danmark, døde den 4 Jul. 1746 i Nykobing Sjaelland i en alder af ca. 60 år, og blev begravet i 1746 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

Notater: Generelle notater: Jacob Nielsen Hoff klejnsmed borger 4/7 Jul 1746 pg 90, Hustru: Elisabeth Larsdtr børn: Marie Jacobsdtr 12    Inger Kirstine Jacobsdtr 11    Niels 

Christian Jacobsen 8 gd: Hans 

Jacobsen Schaarop borger wgd: 

Lars Danielsen borger indvaaner 23 

• Han arbejdede som Klejnsmed og borger 4 Jul. 1746 i Nykobing Sjaelland. 

Jacob Nielsen blev gift med Elisabeth Larsdatter omkring 1737. Elisabeth er født omkring 1713 i Danmark og døde efter 1746.  Et andet navn for Elisabeth var Lisbeth Lauritzdatter. 

13. Elisabeth Larsdatter, datter af Lars, er født omkring 1713 i Danmark og døde efter 1746. Et andet navn for Elisabeth var Lisbeth Lauritzdatter. 

Elisabeth blev gift med Jacob Nielsen Hoff omkring 1737. Jacob Nielsen blev født omkring 1686 i Danmark, døde den 4 Jul. 1746 i Nykobing Sjaelland,i en alder af ca. 60 år, og blev 

begravet i 1746 i Nykøbing Sjælland kirkegård. 

14. Jens Thomasen, søn af Thomas, er født omkring 1695 i Danmark og døde omkring 1729 i en alder af ca. 34 år. Et andet navn for Jens var Jens Thomesen. 

Notater: Maren Rasmusdtr enke 21 Dec 1767  

Mand: Jens Thomesen (død) ( Jens Thomasen ) 

Barn: Birthe Cathrine Pedersdtr (død) = Just Christiansen feldbereder (Just Christian Ommoe             

feldbereder - død i Nyekiobing) 

Børn: Peder Justesen 11 

          Ane Cathrine Justesdr 8 



137   Maren Elisabeth & Peter Gram Petersen        19. januar 2013 og revideret den 11. 

december 2017 

Her følger en historie om min mormor Maren Elisabeth Hansen og min morfar Peter Gram Petersen.  

 Morfar som ung 

Morfars fødsel 

Morfar blev født den 31. juli 1894 i Lund huse, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing. Jeg har den originale 

dåbsattest i mine arkiver.  Forældrene var Mette Marie Pedersen og murer, husmand og spillemand Niels 

Munkgaard Pedersen. Han blev døbt den 19. august 1894 i Gjellerup kirke af sognepræsten. Faddere var 

gårdmand Peder Christian Andersen og hustru Ane Kirstine Andersen, Sunds, pigen Jakobine Jakobsen, 

Hammerum og husmand Peter Petersen. Både Peter og Petersen staves i kirkebogen med t. Det gør faderens 

og moderens navn også, mens hans søskendes navne staves med d. Det beror altså (som i mange andre 

tilfælde) på en tilfældighed, at navnet blev med t i både fornavn og efternavn. Dengang tog man ikke 

stavemåden af et navn så nøje. 

Ifølge hans datter Else (min mor), så stammer mellemnavnet Gram fra, at hans far på et tidspunkt var ansat 

på en gård i den midtjyske by Gram, og den plads var han meget glad for. Gram navnet som mellemnavn er 

videreført i de 3 næste slægtled i både datteren Elses familie og sønnen Henrys familie. 

Morfars barndom 

Oldefar var spillemand og murer, og han var meget omkring. Han drak meget, og han blev indimellem 

voldelig, og fik mange domme herfor, og sad adskillige gange i fængsel. Barndommen var derfor præget af, 

at moderen skulle holde sammen på familien, og de havde stort set ingen penge. I 1901 boede moderen 

sammen med børnene på Fattiggården i Wåde ved Ikast, mens faderen var i fængsel. Familien flyttede også 

adskillige gange rundt i Gjellerup området. I 1500 tallet var Våddegård en selvejergård, og det var faktisk 

morfars 2 x tipoldefar Iver Nielsen og hans søn Niels Iversen Vaade (morfars tipoldefar) som var 

selvejerbønder på gården.  



 Fattiggården i Wåde nedrives i 1982 

Forældrene blev skilt i 1906, og morfar kom ud som tjenestekarl. I 1906 som 12-årig tjente han på en gård 

ved Tørring hos Peder Madsen, mens de fleste af hans søskende boede sammen med moderen i Birk. I 1911 

tjente han hos Ehlers Nielsen på en gård ved Vitved ved Skanderborg.  

 Vitvedgård 1920. Fra Arkiv.dk 

I alt havde morfar mindst 12 søskende, hvoraf 7 var helsøskende, 4 halvsøskende med oldefars første kone 

Else Marie Nielsen, samt mindst 1 halvsøskende udenfor ægteskab.  

 Petersen brødrene omkring 1915. Peter er nr. 2 fra 

venstre 

Mormors fødsel og barndom 

Mormor blev født den 4. april 1899 i Brøndbyvester. Hendes forældre var købmand i Brøndbyvester Lars 

Peter Hansen og Ingeborg Marie Lorentse Holm.  Hun blev døbt den 11. juni 1899 i Brøndbyvester kirke af 

sognepræst Barfoed. Faddere var købmand Jørgen Pedersens hustru Kristine, Brøndbyvester Strand, 

Johanne Hansen, fisker Christian Nielsen, købmand Jørgen Pedersen og jordbruger Rasmus Olsen alle af 



Brøndbyvester Strand. Hun blev altid kaldt Elisabeth, og hun var den yngste af forældreparrets 5 døtre. Den 

9. maj 1900 blev hun koppevaccineret. 

 Købmandsbutikken i Brøndbyvester - Mormors 

barndomshjem 

Mormors ungdomstid 

Hendes far døde allerede i 1903, og derefter overtog moderen købmandsbutikken. Moderen stod på det 

tidspunkt alene med sine 5 døtre i alderen fra 11 år til 4 år, så børnene måtte hjælpe til i butikken. Således er 

både mormor og morfar opvokset i en familie med en enlig mor og mange søskende. 

 Mormor til højre med sine 4 søstre Inger Kirstine, Emma, Marie og 

Ingeborg   

Hun blev konfirmeret i Brøndbyvester kirke den 13. marts 1913. Sognepræst Munch stod for konfirmationen. 

Hun arbejdede som syerske, og så hjalp hun moderen i købmandsbutikken i Brøndbyvester. Moderen 

Ingeborg gifter sig ikke igen, og driver købmandshandelen videre med stor hjælp af børnene. I 1916 har hun 

en årlig indkomst på kr. 1.200, en formue på kr. 12.000, og i statsskat betaler hun på årsbasis kr. 16,80, samt 

kommuneskat på. kr. 41.98. 



 Maren Elisabeth Hansen som ung 

Morfars militærtjeneste 

Mens han var tjenestekarl i Vitved ved Skanderborg, så blev han optaget i lægdsrullen (dvs. kom til session 

hos militæret) som 18-årig. Det var i 4. udskrivningskreds og lægdsrulle nr. 195. 

 Lægdsrullen fra Vitved 

Han blev udskrevet som soldat, og aftjente sin værnepligt i Roskilde igennem 17 måneder fra den 6. 

september 1915 og frem til den 4. april 1917.  

 

Morfars ungdomstid  

Efter sin militærtjeneste forblev han i Roskilde, og det var også her, at han traf sin kommende kone 

Elisabeth. Han var dog jævnligt på besøg hos familien fra Herningområdet, ligesom flere af hans brødre også 

besøgte ham på Vestegnen. Som ung dyrkede Peter også amatørboksning, og det var han ret god til. Det har 

jeg desværre ikke flere oplysninger om. I 1919 blev han banearbejder i Roskilde. Det fremgår ved niecen 

Karen Laurentse Rasmussen dåb, hvor Peter var fadder sammen med bl.a. hans kommende kone Elisabeth. 

Dvs. at de er kommet sammen officielt på dette tidspunkt, selv om de endnu ikke er forlovede. Niecen Karen 

er Knud Rasmussens søster (ham med: ”Kommer Knud og Karen til mor & fars sølvbryllup?) 

Den 8. september 1919 sender Elisabeth et brevkort fra Silkeborg med billede af Silkeborg Sanatorium til sin 

storesøster Ingeborg. Hun skriver: " Kære Søster og Svoger. En Venlig Hilsen sendes Eder fra Silkeborg. Peter 

- Elisabeth. Venlig hilsen til lille Børge." Det unge par har været på ferie i det jyske. 

I 1920 bor Peter i Roskilde, og i 1921 arbejder han som jordarbejdsmand for Frederiksberg Kommune, og han 

flyttede nu til Brøndbyvester til Kildevej nr. 5 hos sin kommende kones storesøster Ingeborg og hendes 

daværende mand Jens Petersen, og deres lille barn Børge. 



 Svogeren Jens Petersen (i hvidt) med sønnen Børge på skødet. Omkring 1921 

Forlovelse, giftermål og børn 

Elisabeth og Peter blev forlovet den 13. august 1921 i Gjellerup ved Herning, hvor Peters familie boede. Den 

29. januar 1922 bliver de gift i Brøndbyvester kirke, og det er jo der, hvor Elisabets familie kommer fra. Jeg 

har den originale vielsesattest. Forlovere var bryggeriarbejder Knud Anders Jensen (det er lillesøster Emmas 

mand), Nørre Allé 13, København, og Peter Petersen, Tagensvej 27, 2., København. 

Sognepræst I. Knudsen stod for vielsen. Jeg har også en sang fra vielsen.  

Elisabeth kom for sent til sit bryllup, da hun ikke kunne skaffe en bil til at køre sig til kirken. Det samme skete 

i øvrigt også for hendes datter Else (min mor!) mange år senere. Ti dage efter deres bryllup stod de faddere 

til Elisabets søster Kirstens søn Hans Lars Rasmussens dåb, der foregik i hjemmet, som var Kommunegården i 

Brøndbyvester. Mormor beskrives her som ugift syerske og morfar som arbejdsmand. Præsten må have 

skrevet dette inden de var blevet gift, eller også havde han ikke hørt om, at de lige var blevet gift! 

 Brøndbyvester Kirke. Fra Facebook 

Den 14. maj 1924 fik de datteren Else Marie, og den 21. maj 1931 fik de sønnen Henry Gram.  

Arbejde 

I hele perioden fra 1922 til 1954 var morfar kommunalarbejder på Frederiksberg. Han fejede veje på 

Frederiksberg. Han var ansat ved Frederiksberg Vejvæsen i over 32 år. 



Ansatte ved Frederiksberg 

Vejvæsen. Peter er nr. 2 fra venstre. 

Mormor tjente lidt ekstra penge til husholdningen som hjemmesyerske, så samlet set havde de ikke så 

meget at gøre godt med. 

Krigen 

Morfar var vagtmand under krigen i 1940 – 1945. Han har aldrig fortalt så meget om sin rolle i denne tid, 

men en enkelt markant historie kendes: 

Da Den franske skole ved et uheld blev bombet den 21. marts 1945 af Royal Air Force (RAF), var han med til 

at rydde op blandt de mange døde børn. Det gik der en hel uge med. Der døde 110 mennesker, hvoraf 

hovedparten var børn. Efter nogle dage, da alle havde opgivet håbet om at finde flere overlevende børn, så 

fandt han en fastklemt pige, og fik hende gjort fri. Hun overlevede og klarede sig fint. Denne heltedåd blev 

omtalt i aviserne. Pigen hedder Birte Bernt Henriksen, og der var en større artikel om hende i "Hjemmet" d. 

15. marts 1993. 



Hjemmets artikel om bombardementet af Den Franske Skole. 

Morfar var fra den 2. august 1945 medlem af Dansk Arbejdsmands Forbund afdeling 8, som omfattede 

Frederiksberg kommunale Arbejdsmænds Organisation. I den gamle fagforbundsbog, som jeg er i besiddelse 

af, er indsat mærker fra perioden 1. april 1951 til 30. juni 1956. 

Den 29. januar 1947 kunne parret holde et stort og festligt sølvbryllup sammen med familie og venner. 

 Sølvbrudeparret sammen med 

bryllupsgæsterne. 



 Sølvbryllupsparret den 29. januar 1947 

Bopæl 

I de første år flyttede det unge par meget omkring på Vestegnen. I en moden alder faldt de til ro i en lille 2-

værelses lejlighed på Padborgvej, som ligger lige overfor Damhuskroen og Damhustivoli ved Damhussøen. Her 

besøgte vi dem ofte, og så var vi gerne en tur i Damhustivoli, der den dag i dag (2013) ser ud som i 50-erne. I 

2017 er det hele nedrevet for at bygge boliger der. 

1924 – 1926: Dorthealyst, Brøndbyøster 

Dorthealyst omkr 1920. Fra Arkiv.dk 

På det sted vor Dorthealyst lå, blev IT virksomheden KMD bygget mange år senere, og netop her startede jeg 

og lillebror Palle vores IT karriere 

1926 – 1930: Brøndbyøster 

1931 – 1932: Vibeholms allé, Glostrup 

1933 – 1934: Rødovrevej 13, Rødovre 

1934 – 1935: Hviddingevej, Rødovre 

1935:              Vojensvej, Hvidovre 

1936 – 1938: Grambyvej, Rødovre 

1941 – 1949: Grambyvej 47, Rødovre 

1950 – 1979: Padborgvej 6, 2. th., Rødovre 



 Padborgvej 6. Fra Google Maps. 

 Padborgvej 6. Fra Krak 

Sygdom og ulykker 

Mormor fik som midaldrende en kraftig hjerneblødning, og hun kunne hverken tale eller gå i en periode. Hun 
kom til at gå nogenlunde efterfølgende, og talens brug genvandt hun fuldstændig! I hendes sidste år kunne 
hun stort set ikke komme ud af lejligheden, der lå på 2. sal. Far Otto og hendes søn Henry måtte i fællesskab 
bære hende ned, når hun ved særlige lejligheder skulle ud. Morfar blev under sit arbejde som vejmand på 
Frederiksberg kørt ned flere gange, og den ene gang var det ret alvorligt. Det var af en motorcykel på 
forsøgsbanen. 
Fra min mors notesbog har jeg følgende om hans sygdomsforløb: 

• 27. juni 1954 – 30. juli 1954 Indlagt på Frederiksberg Hospital hos overlæge Dalskov Nielsen og 

Bisgaard Rasmussen. 

• 5. august 1955 – 28. september 1955 indlagt på Rekonvalescenthjemmet Strandborg, Faxe 

Ladeplads.   

• 26. maj 1956 – 11. juni 1956 på Frederiksberg Hospital hos dr. med. Ole Sylvest. 

• 23. maj 1962 – 5. juni 1962 på Glostrup Hospital. Opereret den 30. maj 1962. På afdeling D. 



 Morfar danser med sin svigerdatter Ena ved min konfirmation den 24. marts 

1963 

• 13. maj 1971. Udsat for biluheld.  

• 31. juli 1971 – 20. august 1971. Var indlagt på Glostrup Amtssygehus hos Overlæge Ejby afdeling 24, 

stue 5.  

• 30. juli 1976 – 7. august 1976 indlagt på Glostrup Amtssygehus hos overlæge Per From Hansen. Han 

er mormors kusines mand 

• 3. maj 1977 – 9. maj 1977 indlagt på Herlev Amt Sygehus   

Pensionist 

Morfar fik tjenestemandspension efter sine mange år som vejmand for Frederiksberg Kommune, men 

hovedparten af pensionen blev modregnet i folkepension og sociale ydelser, så det var småbeløb, han fik ud 

af den tjenestemandspension. I de sidste mange år hjalp jeg dem med at udfylde selvangivelse, og de 

udtrykte hver gang bitterhed over, at de ikke fik mere ud af tjenestemandspensionen. 

 

Morfar drak ikke som ung, men først efter at han havde slået hoved ved trafikulykkerne. (Arbejdsskader!) 

Når vi besøgte dem, så tog vi med bus 123 af Hovedvejen fra Glostrup til Rødovre, og så gik mor i forvejen. 

Hvis der var ”ugler i mosen”, så tog vi straks tilbage igen. Den sammenhæng forstod jeg først flere år senere. 

Han blev pensioneret som 60-årig, dvs. i 1954. Han hjalp sin svigersøn Otto Jørgensen (min far) med at bygge 

hus på Lunddalsvej 33. Han kom gerne forbi søndag morgen kl. 6, og spurgte om de ikke var stået op endnu - 

Else og Otto boede dengang på Erdalsvej i Glostrup. 

 Mormor til venstre med 3 af sine søster i 1963 



Som pensionister fik Elisabeth og Peter også tildelt hjemmehjælp. Jeg har den originale bog over alle 

hjemmehjælps-besøgene. Det var i perioden august 1972 til 23. august 1979. Det fyldte meget i deres 

tilværelse, og vi hørte altid meget om deres mere eller mindre gode hjemmehjælpere, når vi var på besøg. 

  Mormor 

Spillefugle 

Både mormor og morfar var ivrige spillefugle. De spillede meget kort bl.a. med mormors livslange, gode og 

altid muntre veninde Fru Karla Johnsen (hun døde i 1985). De lagde også meget kabale, som f.eks. 7-kabalen. 

Morfar var også god til dam, og jeg spillede med ham adskillige gange som dreng. Det er fra ham, at jeg fik 

interessen for brætspil, og det udviklede sig senere til min bedste hobby - skakspillet. Han sagde aldrig så 

meget – det klarede mormor for dem begge to! Mormor og morfar var ivrige banko spillere. De gik i en 

årrække til bankospil 2-3 gange om ugen, og de tog ofte til Bakken for at spille Binko-Banko. Ole Steen 

Jørgensen (min storebroder) har optaget en glimrende smalfilm herom. Ole har også optaget en fin portrætfilm 

om en dag i de 2 pensionisters liv. 

Morfars spillede også på duer i Damhustivoli (eller som mit barnebarn Otto kalder det: Damplokomotivoli!). 

Stedet er nu omdannet til en restaurant med navnet Dueslaget. Her i 2017 er det hele revet ned, og nu skal 

der bygges ejerboliger på området. Jeg fik også en original indbunden udgave af Hvem-Hvad-Hvor fra 1936 af 

morfar. Det er perlen i min nu komplette samling af Hvem-Hvad-Hvor. På mit skrivebord har jeg også en 

brevopsprætningskniv, som jeg har fået af morfar. Den fungerer stadig fint, selv jeg ikke får så mange breve 

mere. 

Guldbryllup 

Den 29. januar 1972 blev deres guldbryllup fejret med en stor og vellykket fest, der blev holdt i deres lille 2-

værelses lejlighed på Padborgvej 6, 2. th. To dage senere skulle jeg ind som soldat.  Sang og billeder haves. 

Det var så koldt, så de hyrede hornblæsere ikke kunne få gang i hornene udenfor. Først da de kom ind i 

opgangen fik de tøet hornene op, og guldbrudeparret og deres gæster fik en fin fanfare. 



   Guldbrudeparret den 29. januar 1972 

 Bordplanen til guldbrylluppet 

 På plejehjem og mormors død 

Deres sidste år blev tilbragt på Plejehjemmet Broparken i Rødovre. Adressen var Slotsherrens Vænge 2 i 

Rødovre. Elisabeth og Peter flyttede ind på plejehjemmet den 11. september 1979.  

Mormor fik kun kort tid der, for hun døde den 20. maj 1980 kl. 14.05. Dødsattesten blev udstedt den 21. maj 

kl. 10.05. Begravelsen fandt sted den 25. maj 1980, og hun blev begravet på Rødovre kirkegård. Peter fik 

efter sin kones død en 'rullestolsveninde', som hed Karen. Hun sad i rullestol, og han var frisk nok til at kunne 

køre hende omkring på plejehjemmet. De blev forlovet på hans 86. års fødselsdag!  



 Morfar blev 86 år den 31. juli 

1980. Det fejres på Plejehjemmet  

Død og begravelse 

Morfar døde den 28. maj 1982 på plejehjemmet Broparken i Rødovre. Han døde kl. 23.10. Dødsattest blev 

udstedt næste dag den 29. maj 1982 kl. 10.30. Han blev begravet den 4. juni 1982 på Rødovre kirkegård med 

en aftale om bevarelse af gravstedet i 20 år. Det blev senere forlænget i 2 år indtil det blev nedlagt. 

Begravelsen fandt sted på en smuk sommerdag i juni. Doris & Palle, Inger og jeg, samt børnene tog på 

strandtur til Hornbæk efter begravelsen, som fandt sted midt på dagen. 

Skiftet blev foretaget den 5. oktober 1982. Den original boopgørelse har jeg i mine arkiver. Den samlede 

boopgørelse lød på 24.275 kr. Udgifter til begravelse var kr. 13.311. Der blev således kr. 10.964 til ligelig 

deling mellem de to børn Else og Henry. Derudover var der en ¼ lotteriseddel til Klasselotteriet, som de 2 

søskende videreførte og fornyede i fællesskab helt frem til min mors død i 2008. De vandt aldrig andet end 

småbeløb på lotterisedlen.        

Arne Bjørn Jørgensen 



139   Enas biologiske far fundet!                                                   8. juli 2009 

Min morbror Henrys kone Ena fik først i en høj alder at vide, at hun er adopteret.  Hun er opvokset i en 

kernefamilie med far, mor og søster, og faderen og moderen har været gift fra hendes fødsel. 

Først omkring 1980 fik hun at vide, at hun blev adopteret af faderen fra fødselen.  

Hun har flere gange tænkt på at finde ud af, hvem der er hendes biologiske far, men har ikke fået gjort 

noget ved det. For kort tid siden spurgte hun mig, om jeg ville undersøge det på hendes vegne, og den 

udfordring kunne jeg som slægtsforsker naturligvis ikke sige nej til. 

Som udgangspunkt modtag jeg en fuldmagt, samt hendes dåbsattest, og så gik jeg i gang. 

På dåbsattesten er hendes adoptivfars og hendes mors navn anført, og hun blev født på Rigshospitalet. 

I Arkivalier Online fandt jeg kirkebogen for Rigshospitalet, og den så således ud: 

 

Heraf fremgår, at den biologiske faders navn er Vilfred Olsen, og at hun har skiftet efternavn jævnfør  lov 

nr. 130 af 27 maj 1908 § 11. 

I 1908 gennemførtes lov nr. 130 af 27. maj 1908 indeholdende "Bestemmelser om Børn udenfor Ægteskab 

og disses Forældre" og lov nr. 131 af 27. maj 1908 indeholdende "nogle Bestemmelser om Hustruers og 

Ægtebørns Retsstilling." 

Lov 130 §11 af 27.maj 1908 betegner den gamle stedfaderparagraf. Når moderen til barnet giftede sig 

kunne barnet få sin stedfaders efternavn.  Det indebar ikke en anerkendelse af faderskab eller adoption. 



Ud fra de givne oplysninger fandt jeg endvidere en hel del af hendes moders familie. Hendes morfar kom 

fra Sverige, og den del af familien har jeg også fundet en del oplysninger på. Den svenske gren af familien 

har måske også betydning for hendes navn Ena, som er ret sjældent i Danmark, men mere almindeligt i 

Sverige. 

Ena var glad for at få oplysningerne, og hun har sagt god for, at jeg skriver denne artikel herom. 

Arne Bjørn Jørgensen 

 

 



140    Besøg hos Niels Munksgaard Pedersen                      28. februar 2008 

Niels Munksgaard og jeg er halvfætre på morfars side. Slægtsforholdet ser således ud: 
Niels Munkgaard Pedersen 

Niels Munkgaard Pedersen                            Peter Gram Petersen 

Poul Verner Munksgaard Pedersen         Else Marie Jørgensen 

Niels Christian Munksgaard Pedersen                             Arne Bjørn Jørgensen  

Vi har gennem flere år udvekslet data og erfaringer omkring slægtsforskning, og da Niels Inviterede på kage 

og kaffe, var min kone Inger og jeg ikke sene til at sige tak for invitationen.  Lørdag den 9. februar drog vi på 

den lange tur til Falkerslev på Falster. Falkerslev ligger lige syd for Stubbekøbing.  

 Niels sammen med sin kone Betina, samt datteren, 

svigersønnen og hunden. 

Vi fik en flot beværtning, samt en god snak om familieforhold og slægtsforskning som sådan.  Det har også 

vist sig, at familiegrenene er stærkt forbundne, især via slægterne fra Mors. Inger og Niels er således også 

af samme slægt: 

Inger og Nielses slægtsskab 
Peder Jensen Kærgaard  

Mette Sophie Pedersdatter                    Sidsel Pedersdatter 

Mette Marie Sophus                                Ane Cecilie Pedersdatter  

Nielsine Pouline Sofussen                         Inger Marie Sophie Madsen 

Olga Nielsen                                                Johanne Nielsen  

Poul Verner  Munksgaard Pedersen        Inger Clausen 

Niels Christian Munksgaard Pedersen              

 Poul Verner Munksgaard Pedersen, kaldet Polle. 



Nielses far Poul var også til stede. Han er jo også min mors fætter, og de 2 kender lidt til hinanden. Han 

fortalte mange gode historier fra gamle dage. Vi vil prøve at arrangerer et møde, hvor han, min mor Else og 

evt. også mors bror Henry kan mødes og udveksler minder og nyheder.  Ved mødet fik vi også udvekslet 

gaver, som ikke var helt almindelige. Fra Niels modtog jeg et genoptryk af P. Filtensborgs Slægtsbog for 

sognedegn Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter. Originalen er fra 1938, og Niels og hans bror Claus 

har fået bogen genoptrykt i 2004 suppleret med et flot billede af Olga Nielsen og Niels Munksgaard 

Pedersens 9 børn.   Bogen er sprængtfyldt af information om slægter fra Mors, og der er rigtig mange 

familierelationer til både Ingers og min familie. Min gave til Niels bestod af et maleri af hans farfar Niels 

Munksgaard Pedersen. Det er formentlig malet i midten af 30-erne. 

 Blomst malet af Niels Munksgaard Pedersen (1900-1969) 

På hjemmesiden vil der komme oplysninger hentet fra ovenstående bog efterhånden som jeg får behandlet 

dem.  Blandt de oplysninger, som jeg har fundet indtil nu kan nævnes (ud over hvad der fremgår af 

ovennævnte slægtsforhold): 

➢ Ingers 5 x tipoldemor Sidsel Svenningsdatter blev gift med en slægtning til Sejer Olesen Leth 

➢ Ingers ½-fætter Jens Pedersen er gift ind i Sejer Olesens Leths slægt 

➢ Søren Møller Clausen, der er bror til Ingers Oldefar er også gift ind i slægten 

➢ Thomas Larsen Vangsgaard er lang ude i familie med Inger, og han er gift ind i Dahlgaard slægten, 

hvilket betyder, at de kendte politikere Bertel Dahlgaard og sønnerne Lauge, Tyge og Poul, samt 

sønnesønnen Frank alle er i familie med Inger.  

➢ Familien Uhrbrand, som gennem 3 generationer er Ingers direkte forfædre, er også stærkt 

repræsenteret i slægtsbogen. 

➢ Desuden blev, som tidligere omtalt på denne webside, min morfars bror Mads Kristian Pedersen 

gift med Kathrine Jørgensen, som er ½-kusine til Inger. 

Arne Bjørn Jørgensen  



141  Slægtsforsker var halvfætter                  2007 

 
Slægtsforskning kan føre til mange nye bekendtskaber. Da jeg ledte efter oplysninger om min 

oldefar Niels Munkgaard Pedersen, så stødte jeg på en slægtsforsker ved navn Niels Chr. 

Munksgaard Pedersen.  

 

Jeg fik kontakt til ham, og det viste sig, at vi er halvfætre, idet min morfar Peter er bror til hans 

farfar.  

 

Slægtskabet fremgår af følgende opstilling: 

 

Niels Munkgaard Pedersen  

Peter Gram Petersen                                Niels Munkgaard Pedersen  

Else Marie Jørgensen                               Poul Pedersen 

Arne Bjørn Jørgensen                              Niels Chr. Munksgaard Pedersen   

 

Denne gren af familien var noget af det jeg vidst mindst om, men her kunne Niels supplerer med et 

meget fyldigt og spændende materiale, ja han er faktisk ved at skrive en bog herom. Den glæder jeg 

mig meget til at læse, når den udkommer. 

 

Jeg kunne også supplere ham med en del oplysninger, og bl.a. har min mor 2 malerier malt af hans 

farfar, der også hedder Niels Munkgaard Pedersen. (min halvfætter hedder Munksgaard – han 

mener, at det ekstra s er en skrivefejl ved dåben).  

 

 
Billedet er et motiv fra Silkeborg. Det er ikke færdiggjort, og er derfor ikke signeret, men mor (Else Marie Jørgensen) 

ville gerne have det alligevel. Hun fik det, da hun blev 14 år, dvs. i 1938. (Efter 2008: Nu har jeg arvet det, og det 

hænger på mit kontor) 

 



   
Motiv fra Herning. Gården er nu museum. Billedet hænger hos Else Marie Jørgensen 

 

Niels var fritidsmaler. En anden kendt maler fra den tid hed også Munkgaard, og han ville ikke 

have, at Niels signerede sine billeder med dette navn, selv om han rent faktisk hed det. Det kom til 

en retssag, og Niels tabte. Dommen blev begrundet med, at den anden var mere kendt. Ifølge 

barnebarnet Niels Munksgaard Pedersen, så blev han altid sur, når nogle kaldte ham Maler mester 

Sig. Det skyldes måske den tabte retssag om navnet Munkgaard. 

 

 

Min kone i familie med min gamle ven 

Apropos slægtsforskere og bekendtskaber, så havde jeg via en GEDCOM sammenligning en god 

udveksling af oplysninger med Inger Marie Nordentoft med tilgiftsnavnet  Inger Marie Toft. En af 

mine rigtig gamle venner siden gymnasietiden hedder Jens Toft og jeg spurgte bare for en ordens 

skyld, om hun kendte ham. Jo, det gjorde hun da, for det er hendes søn! Så min kone Inger er i slægt 

med Jens, selv om det er langt tilbage – 8 slægtled.  

 



142   Den amerikanske familie              17. januar 2007 

 
I starten af det nye år, fik jeg en spændende mail fra USA. Det var min amerikanske grandfætter 

Bill Graham, som havde set vores webside, og fundet frem til, at vi er i familie, og det dokumente-

rede han også.  

 

Familierelationen ser således ud: 

 

                       Morten Pedersen 

                       Peter Mortensen (Kjærgaard) 

Morten Kiergaard Pedersen      Peder Albek Pedersen  

Jens Mortensen                         Niels Munkgaard Pedersen  

Alfred Marius Mortensen         Peter Gram Petersen  

Grace Mortensen                      Else Marie Jørgensen  

William (Bill) John Graham    Arne Bjørn Jørgensen  

William John Graham              Anne Katrine Jørgensen  

 

Kjærgaard 

Bills oldefar Jens Mortensen udvandrede omkring år 1905 til USA. En meget stor den af denne gren 

af familien har beholdt navnet Kjaergård (Kærgaard) Mortensen efter stamfaderen Morten Peder-

sen, som købte gården Kjærgaard i 1806. Morten dør i 1810, og hustruen  Anna Jensdatter Øster-

gaard og sønnen Peder Mortensen (Kjærgaard) driver gården videre, men den 4. august 1815 sker 

der en ulykke. Anna var gået til Albæk for at besøge sin familie og Peder arbejde i engen. Man er 

samtidig ved at bage, da der på en eller anden måde går ild i gården. Der strømmede folk til fra 

Snejbjerg og Herning, men da brandfogeden, Jens Pedersen i Nørgaard, som havde været ude at 

stakke hø i sin eng syd vest for Over Amtrup, endelig kom til stedet var alt forbi og gården brændt.  

 

Kjærgaard Mortensen navnet bliver anvendt i mange grene af familien, og p.t. er der nu over 35 

personer, som jeg nu har kendskab til, der bærer dette navn. 

 

Efter et par hyggelige mails udvekslede Bill og jeg data om familien, og jeg kunne tilføje omkring 

180 nye familiemedlemmer til slægtsdatabasen, samt supplerende oplysninger en hel del af dem, 

som jeg allerede havde i base. Denne del af familien er meget international, hvilket fremgår af føl-

gende eksempler: 

• Henriette Kjaergaard Mortensen, Holland 

• Line Kjærgaard Mortensen, Lemvig 

• Bruce Edward Johnson, Schenectady, New York, USA 

• Stephanie Percie Graham, Frankfurt, Hesse, Tyskland 

• Gregory Boissaye, Paris, Frankrig 

• Amanda Marie Kasper, Pittsburgh, PA, USA 

• Bent Kjærgaard Mortensen, Brønshøj 

 

 

Antal efterkommere af: Morten Pedersen                          

I det hele taget har jeg nu registreret et meget stort aftal efterkommere efter Morten Pedersen. Det 

ser således ud fordelt på generationer og på efterkommere og deres ægtefæller: 

 



                            Efterkommere     Ægtefæller 

Generation  1                       1              1 

Generation  2                       7              3 

Generation  3                      19             10 

Generation  4                      36             14 

Generation  5                      45             28 

Generation  6                      59             41 

Generation  7                      71             45 

Generation  8                      50             21 

Generation  9                      24               0 

 

I alt                                     312            163 

 

 

Lidt om Graham 

Bill skrev bl.a., at han var ved at samle informationer sammen til et festskrift til sin mor Grace Mor-

tensen, som senere på året fylder 90 år. Hun er den eneste levende i sin generation i den gren af fa-

milien, og jeg kunne naturligvis henvise til vores nylige fejring af min far Otto Jørgensen, på hans 

90 års fødselsdag. (se andet sted på denne webside) 

 

Lidt om navnet Graham: 

Bill skrev: “It was interesting to note the Gram name in your branch of the family.  My father's 

grandfather came from Ireland, but the Graham name is today associated with Scotland.  The are 

part of what is called lowland Scots.  These were families that came over with the Normans and 

were given that land to be a buffer to the highland Scottish tribes which were very warlike.  The 

first reference to the Graham's was in William the Conqueror's Doomsday Book (census).  The 

Normans had only been in France for a few generations before they invaded England and had ori-

ginally come from Norway I presume.  Someone even told me that Graham was a Scandinavian 

name meaning "grey home".  Graham is spelled many ways, including Graeme, Grahm, Gramm 

and maybe Gram, so it was interesting to see in Denmark.”  

 

Mit svar til ham var: “The story with the Graham name is very interesting, but I don't think, that the 

danish Gram has something to do with it. There is a small town in Jylland called Gram, and it also 

means 1/1000 of a kilogram. My mothers father was the 1. person in the family to have this name, 

and both I and my older brother Ole should have this name as a middle name, but the priest would 

not accept it. But then a new priest came, and my little brother got the name Gram, and after that 

his daughter. Also my mothers brother an his son have Gram as a middlename.”  

 

Arne 
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143  Oldefar Niels Munkgaard Pedersen og hans familie                                    9. marts 2012  

Oldefar Niels Munkgaard Pedersen var ikke nogen helt almindelig mand. Han levede et omskifteligt liv i det jyske 

hedeområde omkring Herning, Ikast og Gjellerup og fik i alt 13 børn med mindst 3 forskellige kvinder. Her er hvad 

jeg ved hjælp af mange forskellige kilder har samlet sammen om ham.  

 

Familierelation 

Niels Munkgaard Pedersen født 23 jun 1862 og død 24 aug 1940 

Søn: Peter Gram Petersen født 31 jul 1894 og død 28 maj 1982 

Datter: Else Marie Jørgensen født 14 maj 1924 og død 13 sep 2008 

Søn: Arne Bjørn Jørgensen født 10 jul 1949 

 

Fødsel 

Hans forældre er Peder Albek Pedersen (12 feb 1816 – 18 maj 1892) og hustru Ane Kirstine Christensen (7 jun 1816 

– 24 aug 1903). Faderen var gårdmand på gården Siig i Snejbjerg. Niels var den yngste i stor en børneflok på 11, 

hvoraf mindst 3 dør som spæde. Den 1 mar 1858 fik forældrene et barn, som de kaldte Niels Munkgaard, men han 

døde straks. Det var almindelig skik dengang, at det næste barn af samme køn fik samme navn, som et tidligt dødt 

barn. 

 

Niels blev født den 23 jun 1862 i Snejbjerg, der ligger i Hammerum herred og er en del af Ringkøbing amt. Han blev 

døbt samme dag i hjemmet i Snejbjerg, og den 23 nov 1862 blev dåben konfirmeret i Snejbjerg kirke.  

 
Snejbjerg kirke. Kilde: Danske kirker 

 

Han får navnet Niels Munkgaard Pedersen, men bliver også kendt som Niels Sig Pedersen og som Niels Siig efter sin 

fødegård. Navnet Munkgaard kommer fra en nabogård. Ved dåben i kirken bliver han båret af pigen Rasmine 

Margrethe Jørgensen i Munkgaard. Faddere er Søren Rasmussen i Munkgaard (nabo), gårdmand Cornelius Nielsen i 

Snejbjerg (onkel) samt pigen Margrethe Nielsen i Snejbjerg (kusine til Niels). 

 

Den 14 jul 1864 bliver han vaccineret af læge Vedel, som det var skik på den tid. 

 

Ud og tjene 

Som det var skik på den tid, så kan han hurtigt ud for at tjene på de omkringliggende gårde. Det fremgår af folke-

tællingen i 1880, at han er tjenestekarl hos gårdejer Peder Nielsen Tolstrup, der har en gård i Hesselbjerg nær Ikast.  

 
 Ringkøbing, Hammerum, Ikast, Hesselbjerg-Fonnesbæk og Lægsgårde, Hesselbjerg By, En Gård, 2, FT-1880 

 Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested 

 Peder Nielsen Tolstrup, 27, Gift, Gårdejer (Husfader), , Vinding Sogn Skanderborg Amt 

 Jensine Bolette Hanine Lauridsen, 23, Gift, Hans Hustru, Her i Sognet [Ikast] 

 Ane Marie Tolstrup, 4, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet [Ikast] 

 Laurids Johansen Tolstrup, 3, Ugift, Deres Børn, Her i Sognet [Ikast] 

 Niels Pedersen Tolstrup, 1, Ugift, Deres Børn, , Her i Sognet [Ikast] 

 Niels Munkgård Pedersen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Snejbjerg Sogn Her i Amtet [Ringkjøbing] 

 Johanne Andersen, 22, Ugift, Tjenestefolk, Tvilum Sogn Århus Amt !! [Tvilum Ligger i Skanderborg Amt] 

 

Ægteskabet med Else Marie Nielsen 
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Han blev gift med Else Marie Nielsen, den 16 mar 1883 i Gjellerup kirke. Else Marie kommer også fra Gjellerup, og 

hun er født den 17 jul 1859 i Birk, Gjellerup. Som det fremgår af datoerne, så er Else Marie gravid i 4. måned ved 

vielsen.  

 

Det unge ægtepar får i hurtig rækkefølge 4 børn:     

      i Ane Kristine Pedersen, * 20 aug 1883 i Gjellerup, † 1 okt 1959 i Herning. Hun blev gift med 

Theodor Nygaard Nielsen, også kaldet ”Den Røde Murer”, 12 feb 1909 i Herning Kirke, * 22 dec 

1886 i Funder, Hids, Viborg, † efter 1959. 

 

      ii Ingeborg Pedersen, tilgiftnavn Ingeborg Madsen, * 20 jul 1885 i Busk, Gjellerup, † 29 sep 1936 i 

Grindsted, begravet 3 okt 1936 på Grindsted kirkegård. Døbt 24 okt 1920 i Herning. Hun fik et 

barn udenfor ægteskab med Jens Laurids Jensen omkring 1883 i Holstebro. Hun blev gift med 

Niels Christian Madsen, 7 okt 1910 i Herning, * 1 okt 1887 i Ringkøbing, † efter 1938. 

 

      iii Nielsine Petra Pedersen, * 12 jun 1887 i Gjellerup, † 17 aug 1902 på Herning Sygehus, begravet 20 

aug 1902 på Gjellerup kirkegård. 

 

      iv Birte Marie Pedersen, * 19 okt 1889 i Gjellerup. Hun er måske udvandret til Amerika. Ifølge nogle 

familiemedlemmer, så omkom hun ved jordskælvet i San Francisco i 1906, men hende navn er 

ikke fundet på en web-side, hvor de afdøde er listet. Jordskælvet i San Francisco 1906 var et større 

jordskælv som ramte San Francisco, Californien og kysten af det nordlige Californien klokken 

5:12 onsdag den 18. april 1906. 

 

Else Marie dør den 28 aug 1890 i Gjellerup kun 31 år gammel. Hun dør af tyfus på Epidemihuset i Herning, og hun 

bliver begravet den 1 sep 1890 på Gjellerup kirkegård. 

 

 

Ægteskabet med Mette Marie Pedersen 

Få måneder efter sin 1. kones død gifter Niels sig igen. Han blev gift med Mette Marie Pedersen den 2 dec 1890 i 

Sunds kirke, * 22 maj 1864 i Sunds.  

 
Mette Marie står til højre blandt de mange børn, svigerbørn og børnebørn. 

 

Ægteparret Niels og Mette Marie får tilsammen 8 børn: 

      v Mads Kristian Pedersen, * 18 mar 1891 i Mosehuset i Herning, † 3 nov 1964 i Herning og begravet 

7 nov 1964 i Sygehusets kapel i Herning. På dåbsattesten står han som barn af Mette Marie Pe-

dersen og Niels Munkgaard Pedersen, men han bliver omtalt som onkel og som plejebarn af ef-
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terlevende slægtninge. Han blev kaldt halvbror i Niels Munkgaard (lillebrors) familie. Han er født 

kun 3½ måned efter forældrenes vielse, og kun 7 måneder efter Niels 1. kones død. 

     Mosehuset, Godthåbsvej, Her-

ning.  

    Dødsannonce fra hans efterlevende kone Mette Pedersen lyder sådan: "Min kære mand, vor gode 

far, svigerfar, bedstefar og oldefar, skomager Mads Kristian Pedersen er afgået ved døden. Her-

ning d. 3. november 1964. Mette Pedersen og børnene. Begravelsen foregår lørdag d. 7. november 

fra sygehusets kapel kl. 13,30 og fra kirkegårdskapellet kl. 14,00" 

     

    Mads døde den samme dag, som Børge Lorentz (min morfars Peder Grams nevø) blev begravet. 

Derfor måtte hans bror Peter Gram tage direkte fra begravelse i Brøndbyvester til begravelse i 

Herning. 

     

    Ved FT 1925, hvor Kathrine lige er død, bor Mads Kristian på Godthåbsvej 6 sammen med de 3 

ældste børn Regner, Erik og Vera. Han blev først gift med Kathrine Jørgensen den 10 jul 1917 i 

Madum, Ulfborg ved Ringkøbing, * 2 nov 1895 i Loftager, Staby, Ulfborg, † 29 sep 1925 i Her-

ning og begravet 3 okt 1925 på Herning kirkegård. Kathrine er ud af familien Baunsgaard fra 

Lihme, og er dermed i familie med min kone Inger Clausen. Mads og Kathrine blev endda gift på 

min fødselsdag den 10 jul. Efter hendes død blev han gift med Mette Marie Pedersen den 28 nov 

1932 i Herning, * 31 jan 1901 i Skjærk, Aulum, † 23 jun 1975. 

 

      vi Else Marie Ingine Pedersen, * 31 jan 1893 i Lund huse i Gjellerup † 9 jun 1924 i Herning. Døbt 3 

feb 1918. Hun blev gift med Peder Marius Nielsen den, 9 nov 1909 i Herning Kirke, * 9 sep 1888 

i Snejbjerg. 

 

     vii Peter Gram Petersen (min morfar), * 31 jul 1894 i Lund huse i Gjellerup † 28 maj 1982 på Bro-

parken plejehjem i Rødovre og begravet 4 jun 1982 på Rødovre kirkegård. Han blev gift med 

Maren Elisabeth Petersen (min mormor) den 29 jan 1922 i Brøndbyvester kirke, * 4 apr 1899 i 

Brøndbyvester, † 20 maj 1980 på Broparken plejehjem, Rødovre og begravet 25 maj 1980 på 

Rødovre kirkegård. 

 

      viii Jens Pedersen, * 20 maj 1896 i Lund huse ved Gjellerup, † efter 1945. Han var som den eneste af 

Peter Gram Petersens søskende med til hans sølvbryllup. 

    Han levede en del af sin tid på landevejene. Jens kom jævnligt til sin lillebroder Niels med en taske 

under armen, og blev lidt. Han var ofte fuld, og kom mange gange om natten, så hans børnebørn 

slog nærmest hånden af ham, fordi han drak så meget. Han blev gift med Amalie Marie Elisabeth 

Lønne, * 2 mar 1902 i Rørkjær, Hostrup, Slogs ved Tønder, † efter 1945. 
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      ix Kamilla Anne Marie Pedersen * 4 aug 1897 i Herning. Hun blev først gift med Laurids Marius 

Lauridsen, 19 mar 1919 i Herning, * 28 apr 1893 i Hørup. Hun blev dernæst gift med Jens Laurids 

Jensen, * omkring år 1896. 

 

      x Niels Munkgaard Pedersen, øgenavn Malermester Sig (efter gården), * 11 apr 1900 i Våde, Ikast, † 

1969.  Niels var fritidsmaler. En anden kendt maler fra den tid hed også Munkgaard, og han ville 

ikke have, at Niels signerede sine billeder med dette navn, selv om han rent faktisk hed det. Det 

kom til en retssag, og Niels tabte. Dommen blev begrundet med, at den anden var mere kendt, som 

han brugte sine initialer NMP. Else Marie Jørgensen (min mor) fik flere af Nielses billeder bl.a. et 

af en frugtkurv, der når den vendes om bliver til et dameansigt. Hun fik det til sin konfirmation, 

dvs. i 1938. Nu har jeg flere af hans billeder hængende i Birkerød. 

     

    Ifølge barnebarnet Niels Munksgaard Pedersen, så blev han altid sur, når nogle kaldte ham Maler 

mester Sig. Det skyldes måske den tabte retssag om navnet Munkgaard. Han blev også kaldt 

"Lynmaleren fra Herning". 

     

    Han blev gift med Olga Nielsen * 5 sep 1906, † 1984 og begravet på Herning Vestre kirkegård. 

 
    Mette Marie ca. 1934 med sønnen Niels familie:      

    Fra venstre: Niels Munkgaard Pedersen (søn), Sigrid Dorthea Nielsen (søster til Olga), Knud Erik 

Munkgaard Pedersen (barnebarn), Olga Nielsen (svigerdatter), Anna Grethe Munkgaard Pe-

dersen(barnebarn), Martin Storgaard Nielsen (Olgas far), Mette Marie Pedersen og Poul Verner 

Munksgaard Pedersen (barnebarn – NCMP’s far) Kilde: Niels Christian Munksgaard Pedersen 

 

      xi Sigvald Pedersen, * 24 jun 1903 i Gjellerup. Han blev først borgerligt viet 15 jun 1938 med Karen 

Petrea Dyrholm, * 20 dec 1910 i Sædding, Ringkøbing.  Han blev gift igen * omkring 1944. 

 

      xii Thorvald Petersen, * 12 dec 1905 i Birk, † 27 jul 1960. Han gik på landevejene. Han blev gift med 

Ragnhild Kamilla Nielsen den 7 nov 1936 i Nøvling kirke, * 12 sep 1911 i Lødderup på Mors, † 21 

feb 2002. 

 

Ejendomshandel 

I 1899 købte Niels en ejendom i Ikast af Carl Lauridtsen, og allerede i 1901 købte Carl ejendommen tilbage. Det var 

sikkert fordi, at den ikke var betalt. 

 
”1899 Stempel 6 kr. 
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Imellem undertegnede Carl Lauridtsen af Vaadde i Ikast som sælger og Niels Munkgaard Pedersen samme sted som køber er i 

dag oprettet saadan:     

Købekontrakt 

Jeg Carl Lauridtsen sælger herved til Niels Munkgaard Pedersen den mig tilhørende ejendomspantel ansat under matrikel N: 

3f Vaadde i Ikast sogn af hartk. 2alb qlskt 33 fie med rette tilliggende og tilhørende.  

 

2 Købesummen er 900 kr skriver ni hundrede kroner der berigtiges ved, at køberen i 11. juni termin der optages et laan og saa 

stortsom muligt og heraf betaler købesummen. Hvad der muligt maatte komme til at mangle i købesummen, skal jeg lade in-

destaa i det solgte med prioritet og panteret næstefter det laan køberen skal optage i 11.juni termin d. da. Og medoprykningsret 

og renter. 

 

3 Naar køberen har opfyldt handlen paa før omførte betingelser, er han berettiget til at faa skødet paa det solgte fri fra andre 

behæftigelser end i denne købekontrakt nævnte. 

 

4 Jeg Niels Munkgaard Pedersen bekender herved paa før anføret vilkaar og betingelser at have opkøbt sognefoged Carl 

Lauridtsen den solgte pantel paa de betingelser, som foran er nævnte. I Tilfælde af jeg ikke opfylder denne kontrakts be-

stemmelser forbrudt fra min side og sælgeren er berettiget til at sætte sig i besiddelse af det solgte tillige med de paa parcellen 

muligværende bygninger, besætning, inventarium , sæd, avl og afgrøder samt forrigt tilbehør uden at jeg har krav paa erstat-

ning af nogen art for forbedringer eller forøgelser i nogen retning. Jeg er desforuden pligtig at erstattesælgeren det tab han 

lider heraf. 

 

I søgsmålstilfælde er jeg underkastet den ?-ligeretsforfølgning efter forord af 25 januar 1828.Under vore hænder videnes fast . 

 

p.l.Herning, d.29 april 1899 

Niels Munkgaard Pedersen 

Carl Lauridtsen 

 

Til vitterlighed: Johan Madsen og Laust Jakobsgaard 

 

Skøde  

Da købesummen efter foranstående kontrakt nu er beriget ,saa skøder og overdrager jeg Carl Lauridtsen herved til Niels 

Munkgaard Pedersen den solgte pantel matrikelnr. 3f af Vaadde Ikast sogn af hartkorn 2alb.qlskt33fie med rette tilliggende og 

tilhørende. 

 

For vanhjemmel indestaar jeg efter loven. Under min haandvidnesfast, p.l. Herning d. 18 december 1899, Carl Lauridtsen 

 

Til vitterlighed, O. R Dejgaard, L.Knudsen 

 

1901: Skøde Muderskrene ( murer) Niels Munkgaard Pedersen sælgerskøder og aldeles overdrager herved til sognefoged Carl 

Lauridtsen af Ikast den mig tilhørende ejendom matr. N 3f af Vaadde i Ikast Sogn af hartkorn 2 alb. Qlskt33 fie med paa-

staaende bygninger, disses mur og sømfaste tilbehør og i øvrig trette tilhørende og tilliggende. 

 

Og da køberen har besigtiget den akkorderende købesum 1050kr skriver et tusinde og femti kroner derved at han overtager at 

tilsvareindfri og forrente den i ejendommen indestaaende gæld 800 kr til den vest og sønderjyske kreditforening i Ringkøbing 

med statsmæssig forpligtelser og 250til Carl Lauridtsen, saa skal den førnævnte ejendom tilhøre ham med de samme herlig-

heder og rettigheder, pligter og byrder, hermed jeg har ejet den under mit hjemmels ansvar efter loven. 

 

Til bekræftelse med min underskrift, p.l. Herning d.30 jan 1901, Niels Munkgaard Pedersen 

 

Til vitterlighed: Rasmussen og Ejler Ejlersen” 
 

Indsat i Herning Arresthus 
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I 1901 er Niels indsat i Herning Arresthus, mens resten af familien er anbragt i Fattighuset i Ikast, herunder min 

7-årige morfar Peter.  

Man kan gisne om, at oldefar ikke kunne overholde aftalen med Carl Lauridsen så de blev "sat" på gaden Fattig-

gården og Niels måtte en tur i brummen - måske fordi har blev "sur". Et besøg på Landsarkivet i Viborg vil sikker 

kunne opklare hvorfor og hvordan dette er foregået. 

 

 Kone og børn kom til Fattighuset i Ikast 

 
 

Uægteskabeligt barn 

Kort før hans sidste barn Torvald, som blev født i ægteskab, fik han også et barn udenfor ægteskab med den ugifte 

pige Helene Marie Christensen, * 1869 i Bandsbøl, Hemmet, Nørre Horne ved Ringkøbing. Helene bor ved fødslen 

på fattiggården i Vejrum. 

      xiii Ella Ranghild Christensen, * 17 aug 1905 i Vejrum, Hjerm, Ringkøbing. 
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Barnet blev døbt af provst Anthon. Faddere: Pigen Ane Nielsen Skaugaard bar barnet, gårdejer Anton 

Nielsen og hustru Dorthea Nielsen, ungkarl Jens Peter Asmussen, alle af Vejrum. Dåben er noteret i 

Nørre Nebel kirkes ministerialbog den 4 okt 1905. 

 

Separeret 

Omkring 1905 bliver Niels og Mette Marie separeret. Han var dog kun borte en lille Tid, så kom han igen tilbage, og 

Mette Marie kunne derefter ikke blive af med ham. 

 

Dømt i Højesteret 

I 1907 bringer Herning Folkeblad en række notitser om oldefar, og de er ikke for det gode. Han har nu en voldssag 

kørende i Højesteret. Det betyder, at der har været en indledende dom i byretten, derefter er der appelleret til Over-

retten, og så er der igen appelleret til Højesteret. Det er lidt overaskende, at sagen når så langt, men det må jeg un-

dersøge nærmere ved lejlighed.   

 

Herning Folkeblad d. 11. maj 1907, side 2 Mishandling af Hustru og Datter 

I Højesteret paabegyndtes i Gaar Behandlingen af Sagen imod den 45-aarige Arbejdsmand Niels Munkgaard Pe-

dersen i Birk. Han fik om Aftenen den 2. Marts i Fjor Besøg af Arbejdsmand Søren Pedersen, som var meget beruset 

og medbragte to Flasker Brændevin og to Flasker Cognac. Begge Mændene satte sig hen at drikke Kaffepuncher. Da 

de kom i Skænderi slog Niels sin Kaffekop i Ansigtet paa Søren, saa baade Koppen og Sørens Kæbe gik itu. De drak 

og Skændtes imidlertid videre, og Niels slog sin Gæst i Gulvet et par Gange, og tilsidst, henad 4-Tiden om Morgenen, 

slog han ham over Skinnebenet med en Stol, som gik itu. Det lykkedes nu Søren at slippe bort, men Niels slog derefter 

løs paa sin Hustru Mette Marie, saa hun blev baade gul og blaa rundt paa Legemet, og han slog ligeledes sin 

16-aarige Datter Bertha, som laa i Sengen, saa hun fik en stor Bule i Hovedet. Klokken 10 om Formiddagen maatte 

Konen hente Sognefogeden, og Niels blev anholdt. Søren Pedersen ønskede ham ikke straffet. Men Niels har været 

straffet flere Gange for Mishandling af sin Hustru, og ved Hammerum Herreds Ækstraret blev han idømt 90 Dages 

Tvangsarbejde. Viborg Overret dømte ham, efter midlertidig Lov af 1. April 1905, til 2 Maaneders Fængsel paa 

sædvanlig Fangekost. 

Ree, der mødte i Højesteret som Anklager, oplyste, at Niels Munkgaard Pedersen for et par Aar siden blev separeret 

fra sin Hustru. Han var dog kun borte en lille Tid, saa kom han igen tilbage, og hans Hustru kunde derefter ikke blive 

af med ham. Der var Spørgsmaalet om hans Tilregnelighed, og det blev besluttet at indlægge ham til Observation 

paa en Sindsygeanstalt. Det blev dog opgivet, da baade Lægeerklæring og alle Naboers Vidnesbyrd gaar ud paa, at 

han er ganske normal og et meget godlidende Menneske, naar han er ædru, hvorimod han er aldeles ustyrlig, naar 

han er beruset. Der er ingen Tvivl om, at han har været tilregnelig, om end stærkt beruset, da han mishandlede sin 

Hustru og sin Datter. 

Sagen fortsættes Mandag. 

 

Herning Folkeblad d. 13. maj 1907 Højesteretsdom 

Højesteret stadfæstede i Dag Overrettens Dom over Arbejdsmand Niels Munkgaard Pedersen af Birk, der som 

meddelt var idømt 90 Dages Tvangsarbejde for Vold og Legemsbeskadigelse.  

 

Herning Folkeblad d. 14. maj 1907: Mishandling af sin Hustru 

Sagen mod Arbejdsmand Niels Munkgaard Pedersen i Birk fortsattes Mandag i Højesteret. Han havde den 2. Marts 

1906 i stærkt beruset Tilstand overfaldet og mishandlet saa vel Arbejdsmand Søren Pedersen som sin Hustru og sin 

voksne Datter. Ved Viborg Overret var han idømt 2 Måneders Fængsel paa sædvanlig Fangekost, og Ree paastod 

som Anklager for Højesteret denne Dom skærpet eller stadfæstet. 

Dietrichson fremhævede som Forsvarer, at Munkgaard Pedersen havde været fuldstændig utilregnelig. Søren Pe-

dersen var allerede stærkt beruset, da han om Aftenen indfandt sig med de to Flasker Brændevin og to Flasker 

Cognac. Han kunde saa godt som intet drikke, og Munkgaard Pedersen har været saa godt som ene om at tømme de 

fire Flasker. Hans Forklaring, at han ikke huskede det mindste af, hvad han havde foretaget sig, er derfor ganske 

rigtig. Da han, naar han er ædru, er en meget skikkelig godmodig Mand, og da Søren Pedersen, der selv gav An-
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ledning til Drikkeriet, og som i øvrigt ingen Skade har taget, ikke ønsker ham straffet, indstillede Dietrichson ham til 

mildeste Dom. 

Højesteret stadfæstede Overretsdommen.   

 

Herning Folkeblad d. 22. august 1907 side 3 Betinget benaadet 

Som det vil erindres, blev Niels Munkgaard Pedersen af Gellerup ved Højesterets Dom for Vold mod sin Hustru og 

Datter samt en Trediemand idømt Straf af Fængsel paa sædvanlig Fangekost i to Maaneder. Han har senere søgt om 

Benaadning og ved Kgl. Resolution er han nu bleven fritaget for at udstaa Straffen paa Betingelse af, at han i 5 Aar 

fører en efter Justitsministeriets Skøn ulastelig Vandel og særlig i dette Tidsrum afholder sig fra Forulæmpelse af sin 

Familie og vedbliver at være Medlem af en Afholdsforening og overholder dens Regler.   

 

Herning Folkeblad d. 17. december 1907 side 2 Drikkeriets Følger 

Som tidligere meddelt idømtes Arbejdsmand Niels Munkgaard Pedersen i Birk i Foraaret ved Højesteret 2 Maa-

neders Fængsel paa sædvanlig Fangekost for Mishandling af sin Hustru og Familie, hvilken Straf paa Hustruens 

Forbøn ved Kgl. Resolution er bleven ham eftergivet paa Betingelse af, at han forbliver Afholdsmand og afholder sig 

fra at forulæmpe Familien. Han er nu atter falden for Fristelsen til at nyde Spiritus og har i beruset Tilstand atter 

forulæmpet Familien. 

 

Herning Folkeblad d. 16. marts 1908 side 2. Spildt Humanitet 

Som tidligere omtalt blev Arbejdsmand Niels Munkgaard Pedersen af Birk, der for Vold mod sin Familie og en 

Trediemand ved Højesterets Dom i Fjor blev anket med Straf af Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 2 Maaneder, ved 

Kongelig Resolution fritaget for at afsone denne Straf paa den udtrykkelige Betingelse, at han ikke i 5 Aar paany 

gjorde sig skyldig i lignende Forhold og holdt sig som Medlem af en Afholdsforening. Denne Betingelse har han nu 

overtraadt, og Justitsministeriet har derefter resolveret, at han skal afsone den udslaaede Straf.  

 

Note: 
Ekstra-ret, en. (jur.) ret, der holdes uden for det sædvanlige tingsted ell. uden for den sædvanlige tid.  

 

Mange forskellige stillinger, samt spillemand 

Niels havde mange forskellige stillinger i løbet af sit liv. Her er et udpluk af dem: 
• 1880: Tjenestekarl hos landmand Peder Nielsen i Tolstrup 

• 1889: Husmand på Nørlund Mark i Gjellerup 

• 1891: Arbejdsmand 

• 1894-1900: Husmand 

• 1897: Arbejdsmand i Herning 

• 1896-1903: Indsidder 

• 1901: Husmand ved agerbrug 

• 1905: Arbejdsmand hos Peder Stampe i Birk 

• 1906-1910: Murer i Gjellerup 

• 1911: Arbejdsmand i Herning 

• 1936: Husmand 

 

Han rejste en del rundt i Hammerum herred som murer og spillemand, bl.a. i Gjellerup, Herning, Ikast og Sunds 

sogne. Han var en, der godt kunne lide en lille en. Spillede rundt om på gårdene, hvor han så også boede i perioder. 

Det ses også af børnenes forskellige fødesteder 

 

Skilsmisse 

På det tidspunkt var det meget usædvanligt, at ægtepar blev skilt, men det blev Niels og Mette Marie. Ved Folke-

tællingen i 1916 fremgår det, at de er blevet skilt, og ved hans død fremgår det også af kirkebogen, at han er skilt fra 

Mette Marie. Som det fremgår af ovenstående, så blev de separeret omkring 1905, og efter voldsdommen i 1907 og 

den efterfølgende fængselsstraf, så er de blevet skilt.  
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Død og begravelse 

P.t. ved jeg ikke så meget om hans liv efter skilsmissen, men efter er langt og begivenhedsrigt liv, så dør Niels den 24 

aug 1940 på plejehjemmet i Herning i en alder af 78 år, og han blev begravet 29 aug 1940 på Herning kirkegård. 

Provst Smidt stod for begravelsen. 

 

Hans fraskilte kone Mette Marie Pedersen lever en del år endnu. Hun boede på Gammel Kirkevej 7 i Herning, og min 

mor besøgte familien adskillige gange. Hun dør den 11 nov 1947 i hjemmet, og bliver begravet den 15 nov 1947 på 

Herning kirkegård.  

 
 

Arne Bjørn Jørgensen 



 

144 Historien om min oldefar Niels Munkgaard Pedersen 

Denne historie handler om min oldefar Niels Munkgaard Pedersen. Han er min morfars far, men morfar har aldrig 

fortalt om ham, og det har min mor heller ikke. Morfar Peter Gram Petersen blev født 

i 1894, og han har som barn oplevet familiens turbulente liv i slutningen af 1800 -

tallet og starten af 1900 -tallet. 

Nu har jeg fremfundet meget af hans historie, og ved flere besøg på Rigsarkivet i 

København, så har jeg set og læst omkring 250 siders sagsakter om hans mange 

domme og fængslinger. Det er en trist historie, der tegner sig med en alkoholiseret og 

voldelig mand og hans undertrykte familie, der må flytte meget omkring og i flere 

omgange må flytte ind på Fattiggården. 

 

Oldefar og oldemor blev skilt efter hans sidste voldsdom i 1908, og derefter fik hun og børnene et tåleligt liv, mens 

jeg ikke ved så meget om oldefar efter skilsmissen, men han levede helt frem til 1940. 

Jeg har valgt, at sende historien til mine børn, mine søskende samt 2 andre oldebørn af NMP, nemlig Ingrid Lønne 

Sørensen og Niels Christian Munksgaard Pedersen. De har begge bidraget med væsentlige oplysninger om NMP. 

Historien er så trist, at jeg ikke vil lægge den ud på min hjemmeside http://www.akj-cbj.dk 

God læselyst, og jeg hører meget gerne om, hvis I har rettelser eller supplerende oplysninger. 

Arne Bjørn Jørgensen 

 

1.  Niels Munkgaard Pedersen, søn af Peder Albek Pedersen og Ane Kirstine Christensen, blev født den 23. 

juni 1862 i Snejbjerg, Hammerum og han blev døbt den 23. november 1862 i Snejbjerg kirke og døde den 24. 

august 1940 i Herning i en alder af 78 år, og blev begravet den 29. august 1940 på Herning kirkegård. Andre 

navne for Niels var Niels Sig Pedersen og Niels Siig. Navnet Munkgaard kommer fra en nabogård. Han er født på 

gården Siig. Ved dåben i kirken: Han blev båret af pigen Rasmine Margrethe Jørgensen i Munkgaard. Faddere: 

Søren Rasmussen i Munkgaard, gårdmand Cornelius Nielsen i Sneibjerg og pigen Margrethe Nielsen i Sneibjerg 

(far`s søsters datter, Cornelius datter). 

 

Død på plejehjemmet i Herning. Begravelsesnotater: 

Provst Smidt stod for begravelsen. Han rejste en del 

rundt i Hammerum herred som murer og spillemand, 

bl.a. i Gjellerup, Herning, Ikast og Sunds sogne. Han 

kaldes også Peder Sig. En Sig er et sumpet lavt sted, og 

en del stednavne indeholder således enten stavelsen sig 

eller mere direkte mose eller kær. 

 

• Han blev hjemmedøbt, 25. juni 1862 

• Han blev vaccineret af Vedel den 14. juli 1864. 

• Han blev konfirmeret den 25. august 1876 I Arnborg kirke, Hammerum, Ringkøbing. Kundskaber: g 

opførsel: mg 

• Han blev vaccineret af Brandes 10. oktober 1876. 

• Han arbejdede som Tjenestekarl hos Peder Nielsen Tolstrup 1880 i Ikast 

• Han mødte ikke frem som værnepligtig den 16. december 1882. og han idømmes derfor en bøde på kr. 

5. Han havde overtrådt værnepligtslovens $ 7 ved ikke at møde frem 

• Han blev tiltalt i politiretten for spektakler, 25. marts 1885. Han fik en bøde på kr. 10. 



• Han arbejdede som husmand på Nørlund Mark, Gjellerup 1889. 

• Han arbejdede som husmand i Gjellerup 1890-1900. Det fremgår af kirkebog ved Peter Grams fødsel, 

samt af kirkebog i 1890 ved konen Else Maries død. 

• Han var arbejdsmand 1891. Fremgår af kirkebog ved hans søn Mads Christians dåb i Herning 

• Han var indsidder 1896-1903. Ved sønnens Sigvalds fødsel 

• Han arbejdede som arbejdsmand i Herning 1897. 

• Han købte en ejendom af Carl Lauridsen 1899 i Våde, Ikast af Carl Lauridtsen, og allerede i 1901 købte 

Carl ejendommen tilbage. 

"1899  Stempel 6 kr. Imellem undertegnede Carl Lauridtsen af Vaadde i Ikast som sælger og Niels Munkgaard Pedersen samme sted 

som køber er i dag oprettet saadan: 

Købekontrakt 

Jeg Carl Lauridtsen sælger herved til Niels Munkgaard Pedersen den mig tilhørende ejendomspantel ansat under matrikel N: 3f 

Vaadde i Ikast sogn af hartk. 2alb qlskt 33 fie med rette tilliggende og tilhørende. 

2 Købesummen er 900 kr skriver ni hundrede kroner der berigtiges ved, at køberen i 11. juni termin deroptages et laan og saa 

stortsom muligt og heraf betaler købesummen. Hvad der muligt maatte komme til at mangle i købesummen, skal jeg lade indestaa 

i det solgte med prioritet og panteret næstefter det laan køberen skal optage i 11.juni termin d. da. Og medoprykningsret og renter. 

3 Naar køberen har opfyldt handlen paa før omførte betingelser, er han berettiget til at faa skødet paadet solgte fri fra andre 

behæftigelser end i denne købekontrakt nævnte. 

4 Jeg Niels Munkgaard Pedersen bekender herved paa før anføret vilkaar og betingelser at have opkøbtsognefoged Carl 

Lauridtsen den solgte pantel paa de betingelser, som foran er nævnte. I Tilfælde af jeg ikke opfylder denne kontrakts 

bestemmelser forbrudt fra min side og sælgeren er berettiget til at sætte sig i besiddelse af det solgte tillige med de paa parcellen 

muligværende bygninger, besætning, inventarium , sæd, avl og afgrøder samt forrigt tilbehør uden at jeg har krav paa erstatning 

af nogen art for forbedringer eller forøgelser i nogen retning. Jeg er desforuden pligtig at erstattesælgeren det tab han lider heraf. 

I søgsmålstilfælde er jeg underkastet den ligeretsforfølgning efter forord af 25 januar 1828.Under vore hænder videnes fast . 

p.l.Herning, d.29 april 1899 Niels Munkgaard Pedersen og Carl Lauridtsen 

Til vitterlighed Johan Madsen Laust Jakobsgaard 

Skøde. Da købesummen efter foranstående kontrakt nu er beriget ,saa skøder og overdrager jeg Carl Lauridtsen herved til Niels 

Munkgaard Pedersen den solgte pantel matrikelnr. 3f af Vaadde Ikast sogn af hartkorn 2alb.qlskt33fie med rette tilliggende og 

tilhørende. For vanhjemmel indestaar jeg efter loven. Under min haandvidnesfast p.l. Herning d. 18 december 1899 Carl Lauridtsen. 

Til vitterlighed O. R Dejgaard L.Knudsen 

 

• Han fik dom for forsøg på voldtægt og uterlig opførsel den 19. december 1899. NMP idømmes fængsel 

på vand og brød i 2 x 5 dage for forsøg på voldtægt. Derudover skulle han betale kr. 12 til kancellist 

Jensen og kr. 10 til defensor Valeur. 

Natten mellem den 1. og 2. december 1899 trængte NMP sig ind ad en uaflåst bagdør hos pigen Ane 

Kirstine Jensen i Skovby, Gjellerup. Han gik ind i det kammer, hvor pigen lå (hun var 48 år), og 

begærede at ligge hos hende, idet han tog fat i hendes hænder og prøvede at kysse hende, samt tog om 

hendes ryg og hendes hals, samt prøvede at tage dynen af hende og forsøgte at stikke sine hænder under 

dynen. 

Hun afværgede hans tilnærmelser som med afbrydelser fortsatte et par timer, uden at han brugte nogen 

egentlig vold mod hende. Pigen har forklaret, at det væsentlig var fordi arrestanten var stærkt beruset, at 

hun var i stand til at holde ham fra sig, men da der intet foreligger om at arrestanten har brugt egentlig 

vold mod hende eller har haft til hensigt at tiltvinge sig samleje, vil hans forhold alene kunne henregnes 

som uterligt, mens der ikke foreligger noget om, at hans beruselse skulle have gjort ham utilregnelig. 

Hun var uberygtet, og havde klart tilkendegivet, at hun ikke ønskede ham i huset. Hun boede alene i 

huset, idet hendes moder kort før var død. Pigen var desuden tunghør og halvblind. Hun beskrev den 

indtrængende person som værende af middelhøjde, med rødligt kortklippet hår og rødt overskæg og 



iført grå bukser og mørk overfrakke. Hun fik slået hans næse til blods, og han forlod 

hende efter 2 timer uden at nå hensigten. Efterfølgende fandt hun en skiden vadsæk 

og en liden pung indeholdende 5 øre. 

NMPs forsvarer anfører, at han i sin stærkt omtumlede tilstand blot har søgt husly og 

natteleje. Han har heller ikke øvet vold eller magt, og under alle omstændigheder har 

han været så fuld, at han måtte anses for fuldstændig utilregnelig. Forsvareren indstillede derfor, at 

NMP blev frifundet. 

• Han blev den 23. december 1899 indsat i Hammerum Herreds Arresthus. Han var indsat 2 x 5 dage på 

vand og brød for sin dom for voldsægtsforsøg 

• Han arbejdede som husmand ved agerbrug 1901. Sådan er hans stilling beskrevet ved hans indsættelse i 

Herning Arresthus i 1901 

• Han sælger en ejendom til Carl Lauritsen 1901 i Våde, Ikast.  

”Skøde Murersvend Niels Munkgaard Pedersen sælgerskøder og aldeles overdrager herved til 

sognefoged Carl Lauridtsen af Ikast den mig tilhørende ejendom matr. N 3f af Vaadde i Ikast Sogn af 

hartkorn 2 alb. Qlskt33 fie med paastaaende bygninger, disses mur og sømfaste tilbehør og i øvrig trette 

tilhørende og tilliggende. 

Og da køberen har besigtiget den akkorderende købesum 1050kr skriver et tusinde og femti kroner 

derved at han overtager at tilsvareindfri og forrente den i ejendommen indestaaende gæld 800 kr til den 

vest og sønderjyske kreditforening i Ringkøbing med statsmæssig forpligtelser og 250til Carl 

Lauridtsen, saa skal den førnævnte ejendom tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, 

pligter og byrder, hermed jeg har ejet den under mit hjemmels ansvar efter loven. 

Til bekræftelse med min underskrift. Herning d.30 jan 1901 Niels Munkgaard Pedersen Til vitterlighed 

Rasmussen og Ejler Ejlersen" 

 

• Han blev indsat efter dom om mishandling af sin hustru den 31 Jan. 1901 i Herning Arresthus. Han 

oplyser, at han på dette tidspunkt har 10 levende børn født i ægteskab, nemlig 4 med sin 1. kone og 6 

med sin 2. kone. Hans egentlige opholdssted angives at være Ikast. hvor konen og børnene er i 

fattighuset. 

Han blev dømt for vold mod sin hustru efter $ 202, og dommen lød på vand og brød i 2 x 5 dage. Hans 

voldshandlinger blev udøvet, når han var fuld og uden grund til at han skulle være utilregnelig. Den 30. 

oktober havde han slået hustruen med et jernrør i ansigtet og over det ene skinneben. Den 31. december 

1900 havde han slået hende med flad hånd, og ville jage hende ud af huset. Den 11. januar 1900 slog 

han hende i ansigtet med knyttet hånd, så hendes tænder blødte, og sagde, at hun skulle ud af huset, 

hvilket hun så gjorde. Hun tog børnene med sig, og meldte sig på Fattighjemmet, hvor de fik lov at 

overnatte. 

Mette Marie fortæller, at manden sjældent har arbejde, og når han kommer til penge, så beruser han sig. 

Han er som regel beruset hver 2. eller 3. dag, og han kalder hende for "Ludertaske". Hun vil have ham 

draget til ansvar, og det er hendes agt, at søge samlivet med ham stoppet. 

Forsvarer Valeur anfører: 

Arrestanten er en af disse - af fattigdom og armod - ødelagte individer, som har alt og alle imod sig, og 

som så til sidst i næsten utilregnelig tilstand lader deres hårde følelser gå ud over et uskyldigt menneske. 

I nærværende tilfælde har arrestanten stedse været påvirket af spiritus, når han har slået konen, og han 

har da ikke fuldt ud været tilregnelig. 

Tinghuset i Herning 
(1901) 



• Den 18. december 1902: NMP blev dømt for vold mod sin hustru efter 

$ 202, og fik 3 x 5 dage på vand og brød. 

Han slog konen med en vadsæk, hvori der var brændevin, samt bændler 

og notitsbøger. Desuden blev han dømt for ulovlig anløben med varer 

efter forordning af 27. november 1839. Han købte bændler og 

notitsbøger og spiritus hos købmanden, og gik rundt og solgte varerne 

uden lovlig tilladelse. Han påstod, at det kun var de sidste 14 dage, at 

han solgte varerne, og kun i Herning. 

• Han blev indsat i arresten for vold mod hustru den 28 Dec. 1902-13 

Jan. 1903, Hammerum Herreds Arresthus. Idømt 3 x 5 dage på vand og 

brød for vold mod hustru 

• Han blev dømt for vold mod sin hustru den 19 Sep. 1903. Han blev 

dømt efter $ 202 og han fik 2 x 5 dage på vand og brød. 

Han opførte sig godt nogle måneder efter sin løsladelse, men så 

begyndte voldshandlingerne igen. Den 10. juni 1903 - 14. dage før 

hendes nedkomst - slår han hende igen, og smider hende ud af huset, 

og hun anbringer natten under åben himmel. 

Han angreb også sine ældste døtre i køkkenet, og den ældste datter fik et slag, så hendes næse og mund 

kom til at bløde. Døtrene er Ane Kirstine Pedersen og Inger Pedersen, begge tjenende i Ikast. Manden 

var ved den omtalte begivenhed beruset. 

Den 9. august overfaldt han datteren Ane Kirstine. Han var fuld og ville kysse hende, men hus satte sig 

til modværge. Han tog så hårdt fat i hende, at hendes næse sprang op og blødte. Om samme dag 

forklarer søsteren Ingeborg, at han også tog fat i hende og væltede hende over i en tørvekasse i 

køkkenet. NMP forklarede, at han kunne ville gøre løjer med dem, og kysse dem. Defensor Valeur 

påpeger, at NMP udelukkende har klemt konen, og jaget hende ud, men det kan ikke betegnes som 

mishandling. 

• Han arbejdede som arbejdsmand hos Peder Stampe i Birk i 1905. 

• Han arbejdede som murer i 1906-1910 i Gjellerup. Det fremgår af kirkebogen ved datteren Ingeborgs 

vielse i Herning 1910.  

• Han overfaldt konen, datteren og ven den 2. marts 1906 i Birk. 

• NMP bedømmes af sundhedskollegiet, 13 Jul. 1906, Sindsygeanstalten, 

Århus. Sundhedskollegiet afgiver en erklæring om tiltaltes 

tilregnelighed. Distrikslæge Knudsen fandt ikke noget abnormt ved 

NMPs mentale tilstand. Kollegiets erklæring gik ud på at tilråde 

tiltaltes indlæggelse på Sindsygeanstalten, idet spørgsmålet om tiltaltes 

mentale tilstand ikke var fyldestgørende besvaret på grundlag af, hvad 

der forelå af sagens akter. De bedømmer ham som tilregnelig, og 

dermed egnet til straf. 

• Han indmelder sig i afholdsforening i oktober 1906, Herning. 

• Voldssag kommer for Ekstraretten, 22. november 1906, og han 

idømmes tvangsarbejde i 90 dage. Desuden skal han betale salær kr. 12 

til Aktor sagfører Valentin og kr. 10 til defensor sagfører Dejgaard. 

Sagsmappe til Herredsretten 
(1902) 

Sagsmappe ved Højesterer 
(1906) 



Ekstra-ret, en. (jur.) ret, der holdes uden for det sædvanlige tingsted ell. uden for den sædvanlige tid. Forordn.1/51782.§5. 

Pol.11/121903.A.1.sp.8. 

• Han appeller dommen i Ekstraretten, 23 Nov. 1906. NMP erklærer sig utilfreds med dommen i 

Ekstraretten og appellerer den til Landsoverretten i Viborg 

• Begivenhed: NMP forsvarer udtaler sig, 24 Dec. 1906, Landsoverretten, Viborg. NMPs forsvarer Heise 

angiver som forsvar, at Søren Pedersen kun har fået overfladiske sår, og at konen og datteren kun har 

fået slag, der hurtigt fortog sig og er uden varig skade. Forsvarer påpeger også, at NMP er skikkelig nok, 

når han er ædru. Søren Pedersen medbragte selv drikkevarer, og han drillede NMP, og det bevirkede et 

almindeligt slagsmål. Derfor indstilles NMP til den mildeste straf. 

NMPs kone Mette Marie udtaler også, at det er hendes bestemte mening, at hendes mand ikke fejler 

noget på forstanden, og han er lige så klog som andre folk, når han ikke drikker. Så snart han giver sig 

til at drikke, så kommer det over ham, så eller er stille og lidet talende, straks snaksom og ondskabsfuld, 

hvor han i ædru tilstand ikke gør nogen fortræd. Det er hendes overbevisning, at han godt vidste hvad 

han gjorde, da han slog Søren Pedersen, samt hende og deres datter Birthe. 

• Appel for dom ved Landsoverretten, 14 Jan. 1907, Landsoverretten, Viborg. Ved landsoverretten 

dømmes NMP 2 måneders fængsel på almindelig fangekost 

Dommen begrundes med, at han tidligere har overtrådt værnepligtsloven, samt at han 3 gange tidligere 

er dømt for vold. Desuden havde både Søren Pedersen, hustru og datter længere varende skader efter 

hans overfald. Han anses ikke for utilregnelig, og blev derfor dømt. 

Fra Wikipedia om oldefars forsvarer (defensor): 

Arthur Leopold Hindenburg (2. august 1832 i København - 25. marts 1913) var en 
dansk retskyndig, bror til Theodor Hindenburg. Hindenburg blev student fra 
Metropolitanskolen i 1850, cand.jur.  1855, 1860 prøveprokurator, 1862 
overretsprokurator, 1863 Højesteretsadvokat, 1865 -1901 konstitueret kammeradvokat, 
1872 dr.jur., 1869 -1876 medlem af Folketinget. 
 

• Begivenhed: NMP appellerer Landsoverrettens dom, 19. januar Jan. 1907, Landsoverretten, Viborg. 

NMP er utilfreds med Landsoverrettens dom, og han appeller den derfor til Højesteret. 

• Voldsdom kommer for Højesteret. Klargøring af sag, 5. februar 1907, Højesteret, København. Dette er 

stævningen: 

Højesteret Domssager vedr. Niels Munkgaard Petersen 

På Rigsarkivet er d.d. fremfundet og affotograferet domssag vedr. oldefar. 

"Frederik den Ottende, af Guds nåde konge af Danmark, de venders og gothers, hertug til Slesvig, 

Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg og Oldenburg. 

Vor allernådigste vilje og befaling er, at højesteretssagfører Diederichsen straks påtager sig for 

Højesteret at gå i rette udi en sag imod Niels Munkgaard Pedersen, der tiltales for vold og 

legemsbeskadigelse, og som ved vor Viborgske Landsoverret dom af 14. januar er tilfundet at 

hensættes i fængsel på sædvanlig fængselskost i 2 måneder, 

Og samme sag, som vi under dato have befalet at skulle for den nu holdende Højesteret indstævnes og 

der, efter stævningens lovlige forkyndelse for vedkommende, iblandt de første sager til videre 

påkendelse foretages, for ham efter loven forsvarligen udfører. Og have vi ligeledes under dags dato 

befalet højesteretssagfører Ree sagen imod ham for Højesteret at udføre. 

Skrevet i vor kongelige residensstad Kjøbenhavn, den 5. februar 1907. 

Under vort kongelige sejl." 

Herunder er det kongelige sejl påført dokumentet 

Sag nr. 170 på 14 sider  



Justitiarius og tilforordnede i Højesteret 

Gøre vitterligt: at for os har andraget højesteretssagfører G. M. Ree hvorledes han, som Actor skal 

finde sig beføjet til for Højesteret til Skærpelse eller stadfæstelse At indstævne en inden den 

kongelige Landsoverret i Viborg den 14de januar 1907 afsagt dom i en sag anlagt af Justitien imod 

tiltalte Niels Munkgaard Pedersen, der tiltales for vold på person og legemsbeskadigelse. 

Thi som tiltalte ved bemeldte Overretsdom, der forandrer Hammerum Herreds Ekstraretsdom af 22de 

november 1906, hvorved tiltalte er tilfalden den at hensættes til tvangsarbejde i 90 dage, - er 

tilfunden at hensættes i fængsel på sædvanlg fangekost i 2 måneder. 

Så vil Actor i Højesteret forvente og påstå at bemeldte dom skal vorde enten skærpet eller 

stadfæstet i overensstemmelse med hans nærmere for os inden retten nedlæggende demonstration 

og påstand. Thi bliver i kraft af den alle øvrige vedkommende ifølge forordningen af 7de juni 1760 

givne indkaldelse, herved med lovligt varsel indstævnet dem tiltaltes Defensor hr. 

højesteretssagfører Diederichsen at møde for os i Højesteret, når denne sag, der blandt de første til 

påkendelse foretages Actors demonstration og påstand at anhøre. Tilsvar at give, samt Højesterets 

dom på den tiltaltes vegne at modtage. 

Enhver medtager det fornødne, de derefter i sagen skal vorde kendt hvad ret er. Dets til bekræftelse 

under Højesterets segl, København den 5. februar 1907 

Herunder er Højesterets segl påført dokumentet. 

På bagsiden står: No 170 Fredagen den 10de maj 1907. Niels Munkgaard Pedersen. Actor 

Højesteretssagfører Ree Defensor advokat Hindenburg. Dømt mandagen den 13de maj 1907 

Note: Gerhard Müller Ree (1858-1931) er af den gamle jødiske Ree slægt, og stamfaderen Isac Philip 

Ree indvandrede til Fredericia i 1727. 

• Herning Folkeblad skriver den 11. maj 1907 følgende: 

Mishandling af Hustru og Datter 

I Højesteret paabegyndtes i Gaar Behandlingen af Sagen imod den 45-aarige Arbejdsmand Niels 

Munkgaard Pedersen i Birk. Han fik om Aftenen den 2. marts i Fjor Besøg af Arbejdsmand Søren 

Pedersen, som var meget beruset og medbragte to Flasker Brændevin og to Flasker Cognac. Begge 

Mændene satte sig hen at drikke Kaffepuncher. Da de kom i Skænderi slog Niels sin Kaffekop i 

Ansigtet paa Søren, saa baade Koppen og Sørens Kæbe gik itu. De drak og Skændtes imidlertid videre, 

og Niels slog sin Gæst i Gulvet et par Gange, og tilsidst, henad 4-Tiden om Morgenen, slog han ham 

over Skinnebenet med en Stol, som gik itu. Det lykkedes nu Søren at slippe bort, men Niels slog 

derefter løs paa sin Hustru Mette Marie, saa hun blev baade gul og blaa rundt paa Legemet, og han slog 

ligeledes sin 16-aarige Datter Bertha, som laa i Sengen, saa hun fik en stor Bule i Hovedet. Klokken 10 

om Formiddagen maatte Konen hente Sognefogeden, og Niels blev anholdt. Søren Pedersen ønskede 

ham ikke straffet. Men Niels har været straffet flere Gange for Mishandling af sin Hustru, og ved 

Hammerum Herreds Ækstraret blev han idømt 90 Dages Tvangsarbejde. Viborg Overret dømte ham, 

efter midlertidig Lov af 1. April 1905, til 2 Maaneders Fængsel paa sædvanlig Fangekost. 

Gerhard Ree, der mødte i Højesteret som Anklager, oplyste, at Niels Munkgaard Pedersen for et par Aar 

siden blev separeret fra sin Hustru. Han var dog kun borte en lille Tid, saa kom han igen tilbage, og hans 

Hustru kunde derefter ikke blive af med ham. Der var Spørgsmaalet om hans Tilregnelighed, og det blev 

besluttet at indlægge ham til Observation paa en Sindsygeanstalt. Det blev dog opgivet, da baade 

Lægeerklæring og alle Naboers Vidnesbyrd gaar ud paa, at han er ganske normal og et meget 

godlidende Menneske, naar han er ædru, hvorimod han er aldeles ustyrlig, naar han er beruset. Der er 

ingen Tvivl om, at han har været tilregnelig, om end stærkt beruset, da han mishandlede sin Hustru og 

sin Datter. Sagen fortsættes mandag. 



 

• Begivenhed: Dom ved Højesteret, 13 Maj 1907, Højesteret, København. 

Fra Domsprotokol fra Højesteret. Læst på Rigsarkivet den 1. november 

2016 Sag 170 

Højesteretssagfører Gerhard Ree efter kgl. Befaling ctr. Niels 

Munkgaard Pedersen. Stævning dateret den 5. april 1907. 

Aktør påanker en inden Landsoverretten i Viborg den 14. januar 1907 

afsagt dom i en sag, anlagt af Justitsen imod tiltalte for vold på person 

og legemsbeskadigelse. 

Ti kan ved bemeldte dom er således kendt for ret: Tiltalte Niels 

Munkgaard Pedersen bør hensættes i fængsel på sædvanlig fangekost i 2 måneder. 

Og kom ved Hammerum Herreds Ekstrarets dom af 22. november (udstreget 31. juli) 1906 kendes for 

ret: "Tiltalte Niels Munkgaard Pedersen bør straffes med tvangsarbejde i 90 dage" Så indstævnes 

Overrettens dom til skærpelse eller stadfæstelse. 

Mandag den 13. maj 1907: For det af tiltalte, i den indankede dom fremstillede forhold vil han være at 

anse efter straffelovens $ 202 og $ 203, men da det findes at kunne have sit forblivende ved den i 

Dommen fastsatte straf, vil den være at stadfæste. Thi kendes for ret: Landsdommerens dom bør ved 

magt at stande. I sagssum for Højesteret betaler tiltalte Niels Munkgaard Pedersen til højesteretssagfører 

Ree og Dietrich sum 40 kr. til hver.  Til bekræftelse C. V. Nyholm 

 

De relevante paragraffer fra den gældende straffelov: 

Attende Kapitel. Om Vold paa Person og Legemsbeskadigelser. 

 § 200. Den, som overfalder en Anden med Hug og Slag eller anden personlig Vold uden dog at tilføie 

ham Saar eller anden Skade, bliver, naar den Fornærmede under en af ham anlagt Sag derpaa gjør 

Paastand, at straffe med Bøder, dog at efter Omstændighederne Straf af Fængsel kan anvendes, navnlig 

naar Volden har været overlagt. 

§ 201. Øves saadan Vold imod Slægtninge i opstigende Linie, straffes den Skyldige med Fængsel, ikke 

under 4 Maaneders simpelt Fængsel, eller med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar. 

§ 202. Den, som mishandler sin Ægtefælle, med hvem han lever i Samliv, bliver, om Mishandlingen end 

ikke efterlader Saar eller anden Skade, at straffe med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder 

med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar. - Paa samme Maade straffes den, der mishandler sine egne 

eller Andres til hans Omsorg betroede Børn. 

§ 203. Tilføier Nogen en Anden Saar eller Skade paa Helbred, som dog ikke er af saa stor Betydenhed 

som den nedenfor i S 204 ommeldte, straffes han med Fængsel eller under skjærpende Omstændigheder 

med Strafarbeide, der i de i §§ 201 og 202 omhandlede Tilfælde endog kan stige indtil 4 Aar. Er 

Voldshandlingen ikke udøvet med Overlæg, kan Straffen dog under iøvrigt formildende 

Omstændigheder nedsættes til Bøder, ikke under 20 Rd. - I de her omhandlede Tilfælde kan ifølge den 

Fornærmedes Begjæring Tiltale bortfalde, naar ingen betydelig Skade er skeet. 

Herning Folkeblad d. 13. maj 1907: 

Højesteretsdom. Højesteret stadfæstede i Dag Overrettens Dom over Arbejdsmand Niels Munkgaard 

Pedersen af Birk, der som meddelt var idømt 90 Dages Tvangsarbejde for Vold og Legemsbeskadigelse. 

 

• Votering i Højesteret angående voldsdom, 13 Maj 1907, Højesteret, København. Fra Voteringsprotokol i 

Højesteret vedr. sag 170. 

Læst i Rigsarkivet den 1.  november 2016. Højesteretssagfører Ree contra Niels Munkgaard Pedersen 

for vold 13. maj 1907. Skærpet straf def. Mindste dom. 

Voter 

Højesterets Vorteringsprotokol 
(1907) 



Schack: Jeg henholder mig til fremstillingen i D. Forholdet overfor Søren Pedersen, der ikke kan 

betegnes som sagesløs, må henføres under $ 203. Det andet forhold indeholder en overtrædelse af $ 

202 stk. 1 og 2. Hustruen og datteren er begge sagesløse, men jeg finder efter udtrykkene i midl. Stk 1. 

ikke nogen anledning til at ændre dommen, da den ikke vil få nogen virkning, selv om man mener, at 

der her er tale om mere end rent forbigående lidelse. 

Om tiltaltes tilregnelighed kan der ikke være nogen tvivl. Hvad straffen angår jeg anse fængsel på 

sædvanlig kost i 2 måneder for passende. Ny Kontl: 2 mdr. sædvanlig fangekost, salær 40 kr. 

Staurholt: Om tilregneligheden er der ingen tvivl. Forholdet overfor Søren Pedersen, hvem jeg 

heller ikke kan betragte som sagesløs, må henføres under $ 203 skønt der ingen lægeattest 

forefindes. Hvad forhold overfor hustruen og datteren angår, bemærkes, at disse i det seneste forhør 

afdæmper deres første forklaring, og da der ingen lægeattest findes, må jeg gå ud fra, at kun $ 200 

kan anvendes. Så her ikke er tale om en rent forbigående lidelse, mener jeg, at midl. Stk. $ 1 finder 

anvendelse, så vil man også anvende tvangsarbejde, hvad jeg anser for den hensigtsmæssigste straf 

for en person som tiltalte. 

  3 mdr. tvangsarbejde og salær kr. 40 

Hvidt: Med hensyn til forholdet overfor Søren Pedersen, som de forrige. Volden med hustruen og 

datteren må henføres under $ 200, begge har været sagesløse. Hustruens lidelse har kun været 

forbigående, og hvad datteren angår, kan man da loven bør fortolkes strengt, sige det samme. Jeg 

vil altså ikke anvende midl. Stk 1, men $ 202 stk 1 og 2, thi man kan godt kalde den begåede 

overlast midlertidig. Tvangsarbejde trænger tiltalte ikke til, men ro for at kommebort fra 

drikkeriet, jeg sætter straffen til 3 mdr på sædvanlig fangekost, og salær 40 kr. Ny kontrol anser 

jeg for unødvendig. Lassen: Med hensyn til Søren Pedersen anvender jeg $ 203. Hvad hustruen og 

datteren angår, kan det forsvares at blive stående ved $202. Straffen lader jeg blive stående. Salær 

40 kr. 

Grüner: Jeg slutter mig til denne votering 

Larsen:  Enig i at anvende $ 203 og 202, men straffen sætter jeg som 3. voterende 

Evaldsen: Som 1. voterende 

Jensen, Bendtsen og Nyholm: På samme måde 

Stadfæstelse. Salær 40 kr. 

• Begivenhed: Mishandling af hustru v/Herning Folkeblad, 14 Maj 1907. Herning Folkeblad d. 14. maj 

1907: 

Mishandling af sin Hustru 

Sagen mod Arbejdsmand Niels Munkgaard Pedersen i Birk fortsattes Mandag i Højesteret. Han havde 

den 2. Marts 1906 i stærkt beruset Tilstand overfaldet og mishandlet saa vel Arbejdsmand Søren 

Pedersen som sin Hustru og sin voksne Datter. Ved Viborg Overret var han idømt 2 Måneders Fængsel 

paa sædvanlig Fangekost, og Ree paastod som Anklager for Højesteret denne Dom skærpet eller 

stadfæstet. 

 

Dietrichson fremhævede som Forsvarer, at Munkgaard Pedersen havde været fuldstændig utilregnelig. 

Søren Pedersen var allerede stærkt beruset, da han om Aftenen indfandt sig med de to Flasker 

Brændevin og to Flasker Cognac. Han kunde saa godt som intet drikke, og Munkgaard Pedersen har 

været saa godt som ene om at tømme de fire Flasker. Hans Forklaring, at han ikke huskede det mindste 

af, hvad han havde foretaget sig, er derfor ganske rigtig. Da han, naar han er ædru, er en meget skikkelig 

godmodig Mand, og da Søren Pedersen, der selv gav Anledning til Drikkeriet, og som i øvrigt ingen 

Skade har taget, ikke ønsker ham straffet, indstillede Dietrichson ham til mildeste Dom. Højesteret 

stadfæstede Overretsdommen. 

 



•  Betinget benådelse, 22 Aug. 1907. Niels får frafaldt for sin straf, hvis han inden for 5 år ikke begår ny 

vold mod nogen, og indgår i behandling for alkoholmisbrug. 

Brevjournal for Højesteret 

Brevjournal fundet og affotograferet i Rigsarkivet 

Indeks: Petersen, Niels Munkgaard, benådning 398: 

Justitsien 8/7 1907. Andragende om benådning for 

Niels Munkgaard Petersen 1/8 til justitsministeren 19/8 

Benådning meddelt 

 

Herning Folkeblad d. 22. august 1907 side 3: 

”Betinget benaadet 

Som det vil erindres, blev Niels Munkgaard Pedersen af Gellerup ved Højesterets Dom for Vold mod 

sin Hustru og Datter samt en Trediemand idømt Straf af Fængsel paa sædvanlig Fangekost i to 

Maaneder. Han har senere søgt om Benaadning og ved Kgl. Resolution er han nu bleven fritaget for at 

udstaa Straffen paa Betingelse af, at han i 5 Aar fører en efter Justitsministeriets Skøn ulastelig Vandel 

og særlig i dette Tidsrum afholder sig fra Forulempelse af sin Familie og vedbliver at være Medlem af 

en Afholdsforening og overholder dens Regler.” 

 

• Ny volds forudlempelse, Herning Folkeblad d. 17. december 1907 side 2: ”Drikkeriets Følger 

Som tidligere meddelt idømtes Arbejdsmand Niels Munkgaard Pedersen i Birk i Foraaret ved Højesteret 

2 Maaneders Fængsel paa sædvanlig Fangekost for Mishandling af sin Hustru og Familie, hvilken Straf 

paa Hustruens Forbøn ved Kgl. Resolution er bleven ham eftergivet paa Betingelse af, at han forbliver 

Afholdsmand og afholder sig fra at forulæmpe Familien. Han er nu atter falden for Fristelsen til at nyde 

Spiritus og har i beruset Tilstand atter forulæmpet Familien.” 

 

• Begivenhed: Hans betingede benådning tilbagetrækkes, 29 Feb. 1908, Justitsministeriet, København. 

Ved brev underskrevet af justitsminister Alberti (der jo selv blev dømt for storsvindel få år senere) 

meddeles, at hans betingede benådning tilbagetrækkes, da han ikke har overholdt betingelserne for ikke 

at øve vold mod hustru og børn, og ved at gå til afvending for alkoholmisbrug. Han skal derfor udsone 

sin fængselsstraf. 

• Begivenhed: Den 16. 

marts 1908 i Herning 

Folkeblad ”Spildt 

Humanitet 

Som tidligere omtalt blev Arbejdsmand Niels Munkgaard Pedersen af Birk, der for Vold mod sin 

Familie og en Trediemand ved Højesterets Dom i Fjor blev anket med Straf af Fængsel paa sædvanlig 

Fangekost i 2 Maaneder, ved Kongelig Resolution fritaget for at afsone denne Straf paa den 

udtrykkelige Betingelse, at han ikke i 5 Aar paany gjorde sig skyldig i lignende Forhold og holdt sig 

som Medlem af en Afholdsforening. Denne Betingelse har han nu overtraadt, og Justitsministeriet har 

derefter resolveret, at han skal afsone den udslaaede Straf.” 

 

• Han arbejdede som arbejdsmand 1911 i Herning. 

• Bopæl:1916, i Nørlund Mark, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing. 

• Logerende, 1930, Tulstrup, Ikast. Logerende hos sin storebror Peder Pedersen, der blev født 4. december 

1860 i Snejbjerg 

• Han arbejdede som husmand 1936. Fremgår af kirkebog for Grindsted ved datteren Ingeborgs 

begravelse 



• Bopæl:1940, i De Gamles Hjem, Herning. 

Niels blev gift med Else Marie Nielsen den 16. marts 1883 i Gjellerup kirke, Hammerum, Ringkøbing. Else 

blev født den 17. juli 1858 i Birk, Gjellerup, Hammerum, blev døbt den 21. juli 1858 i hjemme, døde den 28. 

august 1890 i Gjellerup i en alder af 32 år, og blev begravet den 1. september 1890 på Gjellerup kirkegård. 

Ved vielsen: Pige Else Marie Nielsen af Bjødstruphuse, 

24 år Forlovere: Niels Kristensen og Jens Andersen 

• Niels og Else boede i 1887 i Lund huse, Gjellerup. 

• Bopæl:1889, i Nørlund Mark, Gjellerup. Ifølge kirkebogen ved datteren Birtes fødsel 

• Bopæl:1890, i Busk, Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing. 

Dødsnotater: Hun døde af tyfus. Hun boede til slut på Epidemihuset i Herning 

kilde: Kirkebog for Gjellerup, Hammerum, Ringkøbing.  

• Wikipedia: Epidemihus (opf. 1888 med 25 Senge, med Desinfektionsanstalt, for 12,600 Kr., Arkit.: Weber), begge ejede af 

Amtskommunen;Tyfus (lægelatin Febris typhoidea) er en kraftig blodforgiftning, er den mest alvorlige af salmonellainfektionerne, 

som skyldes bakterien Salmonella typhi. 

• Sygdommen skyldes en særlig salmonellabakterie (S. typhi), som overføres gennem forurenet mad og drikke. Sygdommen viser sig 

ofte først med vedvarende, høj feber, som senere kan ledsages af kraftig diarré. Sygdommen kan være livstruende, hvis den ikke 

behandles med antibiotika. Tyfus optræder hyppigst i Asien og Afrika. 

Under 2. verdenskrig var tyfus også udbredt i Europa, bl.a. i de tyske koncentrationslejre og de russiske Gulag-lejre. Tyfus må ikke 

forveksles med plettyfus, som skyldes Rickettsia-bakteriearter. 

 

• Else arbejdede som tjenestepige i Agerskov 1880 i Agerskov, Gjellerup. 

 

Niels blev derefter gift med Mette Marie Pedersen, datter af Peder 

Pedersen og Inger Christensen den 2. december 1890 i Sunds kirke. 

Ægteskabet endte med skilsmisse omkring 1907. 

Mette blev født den 22. maj 1864 i Sunds, blev hjemmedøbt den 22. maj 

1864, døde den 11. november 1947 i Hjemme i en alder af 83 år, og blev 

begravet den 15. november 1947 på Herning kirkegård.  

Der var ingen forlovere til vielsen iflg. Sunds kirkebog.  

• De boede i 1891 i Mosehuset, Godthåbsvej, Herning. 

• Bopæl:1892-1896 i Lund huse, Gjellerup. De boede i eget hus indtil 

efteråret 1896 

• Bopæl:1896-1897 i Kapelvej, Herning. I et lejet hus i 1½ år 

• Bopæl:1898 i Løvenholt, Salten. Han var der som arbejdsmand 1 sommer 

• Bopæl:1900-1901, i Våde, Ikast, Hammerum. Dels i eget hus og dels på Fattiggården i alt i 1½ år 

• Bopæl:15 Aug. 1902, i Frølund Mark, Gjellerup. Det fremgår af kirkebogen ved datteren Nielsines 

konfirmation Dels på Fattiggården, og dels i lejet hus 

• Bopæl:17 Aug. 1902-1904, i Bethaniagade 9, Herning. Det fremgår af kirkebogen ved datteren 

Nielsines begravelse i 1902. De lejede huset i 2 år. 

• Bopæl:1904 på Gjellerup Fattiggård, Hammerum, Ringkøbing. I 2 måneder 

• Bopæl:1904-1905 i Hammerum. De bor i et lejet hus i 2½ år. 

• Bopæl:1904, i Sunds, Hammerum. Hos Mette Marie fader Peder Pedersen. Der bor de i 1 måned 

• Separation: De blev separeret, men han flyttede snart hjem igen, omkring 1905. 

• Bopæl:1 Aug. 1905 i Birk, Gjellerup. De boede i et lejet hus. 

• Skilsmisse Omkr 1907. Ved hans dødsfald fremgår det af kirkebogen, at han er skilt fra Mette Marie.  

• Bopæl: Gårdmand Karl Okkels, 1910, Birk, Gjellerup. Det fremgår af kirkebog for Gjellerup ved sønnen 

Jens konfirmation den 10. april 1910 

Mette Marie Pedersen 



• Bopæl:1911 i Herning  

FT 1901: Manden er i Herning Arresthus. 

Begravelsesnotater: Pastor Otto Sørensen stod for begravelsen. 

En kusine døde i brunkulslejerne i 1940'erne (Kilde Else Marie Jørgensen) 

• Mette bor i 1899-1901 i Våde, Ikast. Hun er flyttet til Våde i Ikast i 1899 iflg. FT 1901, og hun har på 

dette tidspunkt 6 levende børn, og ingen døde børn. 

• Hun var fattiglem i Våde, Ikast 1901. Hun bor på Fattiggården uden manden i Våde sammen med Bente 

fra sin mands 1. ægteskab, samt hendes 6 først fødte børn. 

Våddegård var i gammel tid en selvejergård, og den var faktisk ejer i 1500-tallet af Niels Munkgaards 

oldefar Niels Iversen Vaade og af hans far Iver Nielsen 

• Hun var husmoder i Gjellerup 1906-1910 i Birk, Gjellerup, Hammerum 

• Hun var husmoder i Herning 1916. 

• Bopæl:1916-1921. Hun boede på Betaniagade nr. 9 i Herning sammen med børnene Mads Christian 

Pedersen, Skomager og Jens Pedersen, Arbejdsmand, samt Camilla. Sigvald og Thorvald. 

Hun er separeret på dette tidspunkt. Ved FT 1921 bor hun samme sted sammen med de 2 yngste sønner 

Sigvalg og Thorvald. Det fremgår også, at de i 1910 er flyttet til Herning fra Gjellerup 

• Hun lever af fattigdomsunderstøttelse 1921 i Herning. 

• Hun var husmoder og syerske 1930. 

• Bopæl:1930-1947, i Gammel Kirkevej 7 i Herning. 



145  Tipoldeforældre Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen                                                            

15. februar 2014 

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine tipoldeforældre Ane 

Kirstine Christensen og Peder Albæk Pedersen. 

Slægtsforbindelsen er således: 

Tipoldeforælder:  Ane Kirstine Christensen & Peder Albæk Pedersen 

Oldefar:   Niels Munkgaard Pedersen 

Morfar:  Peter Gram Petersen 

Mor:  Else Marie Jørgensen 

Mig:  Arne Bjørn Jørgensen 

Anes fødsel og opvækst 
Ane blev født den 7. juli 1816 i Langelund, der ligger ved Gjellerup. Hun blev hjemmedøbt sammen dag, og 

døbt i Gjellerup kirke den 18. august 1816.  Hun er datter af Anne Johanne Sørensdatter og Christen 

Pedersen. Christen var bl.a. tjenestekarl i Kideris Mølle og inderste, og de boede i Ikast området. Anne var 

nr. 5 i en børneflok på 6 børn. 

 Snejbjerg og omegn i år 

1800. Kilde: Tanderup.dk 

Ane blev vaccineret den 1. august 1821. Det var almindeligt, at børnene blev vaccineret for kopper, og 

allerede få år efter i 1823 ramte sygdommen Danmark, og den varede helt frem til 1844. 

Hun blev konfirmeret den 7. april 1831 i Gjellerup kirke. 

I 1834 var hun tjenestepige i Lund og i 1840 var hun tjenestepige hos præsten i Sønder Felding. 

Peders fødsel og opvækst 
Peder blev født den 12. februar 1816 på Kjærgården i Snejbjerg lige udenfor Herning. Han blev hjemmedøbt 

samme dag, og dåben foregik i Snejbjerg kirke den 10. marts 1816. Hans forældre er Anna Pedersdatter og 



Peder Mortensen, der var gårdmand på Kjærgård i Snejbjerg ved Herning. Han var deres 3. barn ud af en 

stor børneflok på 10 børn. 

 

I 1832 bliver han konfirmeret i Herning kirke, og han tager efterfølgende fra Snejbjerg til Estvad ved Ginding. 

Den 1. november 1839 vender han tilbage til Snejbjerg fra Rind 

Ane og Peders bryllup 

 Snejbjerg kirke 2014. Foto Arne 

Deres børn 

Parret får hele 11 børn: 

1. Peder Christian Pedersen(1842-?) 

2. Ane Lund Pedersen (1844-1844) 

3. Niels Kristian Pedersen (1846-?) 

4. Jens Pedersen (1849-?) 

5. Peder Pedersen (1850-?) 

6. Christen Pedersen (1852-1853) 

7. Ane Johanne Pedersen (1853-?) 

8. Ane Marie Catrine Pedersen (1855-?) 

9. Christen Pedersen (1856-?) 

10. Niels Munkgaard Pedersen (1857-1858) 

11. Niels Munkgaard Pedersen (1862-1940-) – Min oldefar 

 

Voksenlivet 
Peder Albek Pedersen overtager gården Sig i 1841, hvor hans far Peder Mortensen går på aftægt og flytter i 
hus i Snejbjerg.  
 
Folketællingen 1845 
Fkt-1845; Snejbjerg - Siig; 98.; en gaard m. 1 fam  
Peder Albek Pedersen; m; 28; gift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Gaardmand 
Ane Kirstine Christensdatter; k; 28; gift; Gjellerup S. Ringk. amt; Hans kone 
Peder Christian Pedersen; m; 3; ugift; Her i S. [Sneiberg S. Ringk. amt]; Deres søn 

 
I perioden 1850 til 1870 er han gårdmand i Snejbjerg 
 
Folketælling 1860 
Ringkøbing amt Hammerum herred 1860 Snejbjerg sogn C1246 
Hovedskolens distrikt; 115; Sneiberg bye, 1 huus 



Peder Albek Pedersen; m; 43; gift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran; Grd.md. og huusfader 
Ane Kirstine Christensen; k; 43; gift; Gjellerup [Ringk. amt]; Lutheran; Hans hustru 
Peder Christian Pedersen; m; 18; ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran; Deres børn 
Niels Christian Pedersen; m; 14; ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran; Deres børn 
Jens Pedersen; m; 11; ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran; Deres børn 
Peder Pedersen; m; 9; ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran; Deres børn 
Ane Johanne Pedersen; k; 7; ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran; Deres børn 
Ane Marie Cathrine Pedersen; k; 5; ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran; Deres børn 
Christen Pedersen; m; 3; ugift; Her i sognet [Snejbjerg, Ringk. amt]; Lutheran;  
Deres børn Børnene Niels og Jens er midlertidigt taget til Lolland for at sælge strømper, som er produceret i det midtjyske uldområde. 
 
 

Parret får i 1858 en søn, som de døber Niels Munkgaard. Munkgård er nabogården, og ejeren heraf er 
fadder for barnet. Barnet dør imidlertid kort efter. I 1862 får de atter en søn, og ham døber de også Niels 
Munkgaard, og han bliver stamfader til en stor efterslægt, hvor navnet Munkgaard og i nogle tilfælde 
Munksgaard) går igen. 

                     
Munkgård i år 2013. Foto Arne                                                           Munkgård 2013. Foto Arne. Nu er det kulturhus i Snejbjerg 
 

Ca. 1876 sælger han gården til Poul Andersen, og rejser til gården Fonnesbech i Ikast hvor han først er 
bestyrer for sønnen Niels Kr. Pedersen der er midlertidig bortrejst i følge FT. Men i bogen ”Ikast Sogn” af B. 
Larsen var han gårdbestyrer for Martha Sofie, da ejeren er på sindssygehospitalet, men FT viser at de bor 
på to forskellige gårde. 
 
Folketælling 1880 
Ringkøbing, Hammerum, Ikast, Hesselbjerg-Fonnesbæk og Lægsgårde, , Hesselbjerg By, En Gaard, Fonnesbæk, 11, FT-1880 
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested 
Peder Albæk Pedersen, 63 , Gift, Gårdbestyrer, , Snejbjerg Sogn Her i Amtet [Ringkjøbing] 
Ane Kirstine Kristensen, 63 , Gift, Hans Hustru, , Gjellerup Sogn Her i Amtet [Ringkjøbing] 
Kristen Pedersen, 23 , Ugift, Deres Søn, , Snejbjerg Sogn Her i Amtet [Ringkjøbing] 
Ane Kjerstine Jensen, 2 , Ugift, Deres Plejedatter, , Her i Sognet [Ikast] 
Niels Kr. Pedersen, 32 , Enkemand, Gårdejer, , Snejbjerg Sogn Her i Amtet [Ringkjøbing] 
Jens Peter Jensen, 25 , Ugift, Tjenestekarl, , Horsens 

 

 Mondænt villakvarter i Snejbjerg 
2014. Foto Arne 
 
I 1881 flyttede Peder Albek Pedersen og Anne Kierstine Christensen til en gård i Lille Nørlund i Ikast, hvor 
de forblev til hans død. 



 

Folketælling 1890 
Ringkøbing, Hammerum, Ikast, Nørlund Mark, Hus, 328, FT-1890, D6989 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: 

 
Fødested: 

Peder Albæk Pedersen 74 G Husfader 
 
Snejbjerg Sogn Ringkjøb. Amt  

Ane Kjerstine Kristensen 74 G Husmoder 
 
Gjellerup Sogn Ringkjøbing  

Ane Kjerstine Jensen 12 U Plejebarn 
 
Ikast Sogn Ringkjøb. Amt  

Niels Kristian Jensen 14 U Tjenestetyende 
 
Rind Sogn Ringkjøb. A.  

 

Peders død 
Peder Albek Pedersen døde onsdag den 18. maj 1892 i Lille Nørlund, Isenvad og blev begravet onsdag den 25. maj i 
Ikast af sognepræst C. A. Klein. Han blev 76 år gammel. Han døde ifølge kirkebogen af sår i maven.  

 

Anes enkestand og død 

Efter mandens død, så overtager Ane i 1892 gården Lille Nørlund. I 1903 er hun flyttet til Kapelvej i Herning. 

Hun døde den 24. august 1903 I Herning, og hun blev begravet den 31. august på Ikast kirkegård. Hun blev hele 87 år. 

Den 25. august 1892 blev der foretaget skifte efter hende. 

Arne Bjørn Jørgensen 
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Min 2 x tipoldefar fik et hårdt og kort liv, idet han som 38-årig endte med at begå selvmord ved at hænge sig. 

Jeg har længe tænkt på at søge oplysninger om hans selvmord, som fremgår af kirkebogen ved hans død. 

 

Klip fra Tørring kirkebog 1826 vedrørende Christen Madsens død med bemærkningen ”hængte sig”. 

Nu har min granfætter Niels Munksgaard Pedersen undersøgt sagen, og fremfundet de gamle dokumenter, og 

har via Facebook og velvillige slægtsforskere også fået tydet teksten i de gamle dokumenter, så her bringer 

jeg, hvad der er fundet frem til. 

Slægtsforbindelse 

2 x tipoldefar: Christen Madsen (1778-1826) 

Tipoldemor: Inger Christensen (1823-1908) 

Oldemor: Mette Marie Pedersen (1864-1947) 

Morfar: Peter Gram Petersen (1894-1982) 

Mor: Else Marie Jørgensen (1924-2008) 

Arne Bjørn Jørgensen (1949-) 

 

Fødsel og barndom 

Christen Madsen blev født den 23. august 1778 i Sunds, der ligger lidt nord for Herning. Han blev født som 

det første barn af Mads Jepsen (1736-1806) og Karen Pedersdatter (1743-1789). Hans forældre var 

forholdsvis gamle, da han bliver født, idet faderen var 47 år og moderen var 35 år. 

Han vokset op i et fattigt hjem, hvor hans bor i et afbyggerhus i Tjørring hos en anden familie, og moderen 

ved folketællingen i 1787 benævnes som almisselem. 

Forældrene fik yderligere kun 2 børn, nemlig Jeppe i 1780 og Else i 1784. Moderen døde allerede den 18. 

november 1789 i Tørring i en alder af kun 46 år. 

 Det Kongelige Bibliotek: historiske kort. Herning, 

Tjørring, Snejbjerg og Sunds 



Ungdom 

Christen Madsen fik plads som tjenestekarl hos Christen Lauridsen på Lervadskjær i Snejbjerg, og han kom 

også ind i militæret som rekrut. 

 

Ægteskab med Mette Cathrine 

Søndag den 2. september 1810 blev Christen Madsen gift med Mette Cathrine Jensdatter i Sunds kirke. 
 

Kirkebogen for Sunds: 
Søndagen den 2. Sept. 1810 melte undertegnede sig, for at angive de, de havde lovet hverandre Egteskab, hvilket de ønskede 
Meenigheden fra Prædikestoelen tilkjendegivet, for i lovlig Tid at ægtevies, skrevet som ovenfor H. Brinch 
Som Forlovede underskrive: Christen Madsen \ Mette Cathrine Jensdatter 
At ingen Lov eller Anordning er ovenmeltes Ægteskab til Hinder indestaae vi Forlovere for Sunds Præstegd. d. 2. Sept. 1810 
Kield Eggeriis \'96 Jens Vejen, begge af Hollingholdt 

Mette blev født i Trælund i Tjørring i 1784. Hun var datter af bonden Jens Vejen f. 1737og dennes hustru 

Maren Larsdatter. Ægteparret fik datteren Maren i 1811. På dette tidspunkt boede de i Vildbjerg. Hustruen 

Mette nåede ikke at blive så gammel, og hun døde omkring år 1818. 

Ægteskab med Maren 

Christen gifter sig igen, og det blev med Maren Nielsdatter den 16. oktober 1819 i Trælund ved Tjørring. 

Forlovere ved brylluppet var Niels Østergaard, gårdmand og Jens Jørgensen begge af Trælund. De blev gift i 

Tjørring kirke. 

Parret fik i de følgende år 3 børn, nemlig Peder født i Tjørring den 7. august 1821, Inger ligeledes født i 

Tjørring den 6. april 1823, samt Mads født den 17. marts 1825. Han arbejdede herefter som husmand i 

Tjørring frem til sin tragiske død. 

Selvmordet 

Den 29. marts 1826 vælger Christen Madsen at begå selvmord ved at hænge sig i laden. Når en sådan tragisk 

begivenhed finder sted, så skal det nærmere undersøges, for at sikre, at der ikke er begået mord, og derfor 

blev der foretaget en grundig undersøgelse af begivenheden.  

Her følger en afskrift fra fogedprotokollen fra Hammerum herredsfoged: 

 Klip fra 

Hammerum Herredsfoged Fogedprotokol år 1826 



 Fra Hammerum Herredsfoged Fogedprotokol 1824-26  

opslag 60/61:  

Aar 1826 den 3 April indfandt Herredsfogden sig med Vidnerne Christensen af Herningsholm 

 og Sognefoged Christen Maauritzen af Thjørring i xxxxxx i bemeldte Thjørring Sogn for at  

foretage anordnet Undersøgelsesforretning i Anledning af at forrige Gaardmand samt Indsidder  

Christen Madsen ibidm. havde efteretsig? havde hængt sig og saaledes skildt sig ved Livet  

Tilfældet skulde være passeret sidste Onsdag, men Fogden erholdt først fornøden Meldning  

derom igaar. Liget blev taget i Øeisyn og paa Halsen fandtes noget Kjendelige Spor til strikken  

som ved Selvaflivelsen? maatte have været afbenyttet ellers observeredes intet Saar eller anden  

udvortes Vold som kunde have bevirket eller medvirket til Døden.  

 

For Protokollen fremstod afdødes Hustrue Maren Nielsdatter som forklarede at hun sidstafvigte Onsdag  

omtrent ved Middagstid gik ud i Loen for at see efter sin Mand som hun syntes den Dag havde været noget  

længe udi og fandt ham da hængende under en Bjælke med Strikken om Halsen, hvorefter hun Gjøre  

Anskrig og kom da til Gaardmændene Knud Andersen og Christian Brink der af Byen som hjalp hendet at  

skjære  Ham ned og Legemet blev derpaa indlagt i en Seng og rullet da man synnes at der endnu var  

Livstegn, Hvike ialdfald snart forsvand. Afdøde var meget tungsindig. Nogen Grund til Selvafli-  

velsen vidste hun ellers ikke. Derpaa fremstod bemeldte Gaardmænd Knud Andersen og Christian  

Brink som forklarede at de sidst afvigte Onsdag paa forrige Kompatantindes Anskrig, indfandt sig ved  

Navoben Jens Jørgensesn Gaard, hvorudi hun boede og erfarede da, at hendes Mand Christen Madsen  

hængte i en Strikke under en Bjælke i Loen, saaledes som af forrige Komparantinde  

er forklaret.  

 

Legemet blev nedskaaren og da der synnes at være Livstegn blev det lagt i en Seng og rullet., men man  

erfarede snart at Gjenoplivelsesforsøg var uden Nytte og at Legemet var dødt. Afdøde har i sidste  

Vinter været tungsindig i en høi Grad. og matte gienligen holde Sengen, vhortil han angav den Grund  

at han især følede sig svag i Hovedet. Komparanterne antager det saaledes at være utvivlsomt at  

Christen Madsens Tungsindighed har hindret ham i Brugen af sin Fornuft paa den Tiid han aflivede  

sig. Hvad der kunde have bevirket hans Aandsvaghed vidste de ikke. Afdøde var bekjendt som  

en retskaffen mand. 

 
Klip fra Hammerum Herredsfoged Fogedprotokol 1826 

Skifte 

Den 31. marts blev der udført skifte efter afdøde Christen Madsen. Her blev det fastslået, hvem, der skulle 

arve ham, og hvad de hver i sær skulle arve. 

Hammerum herreds skifteprotokol den 31 marts 1826:  
- Anemeldelse fra: "Gaardmand Ib Jespersen i Holling om at forrige Gaardmand nu Indsidder Christen Madsen i 

Trælund i Tjørring Sogn den 29de dennes ved Døden er afgaaet og at han, foruden Enken Maren Nielsdatter, 
efterlader sig fem Arvinger". 



 
Herefter nævnes: 
- "en Datter Maren Christensdatter 14½ Aar gammel i Wildberg, avlet i Ægetskab med hans forrige Hustrue" 
- "en Datter Inger, 3 Aar og en Søn Peder 4½ aar samt en Søn Mads 1 Aar, alle hjemme hos Moderen fornævnte 

Maren Nielsdatter." 
 

Hammerum herreds skifteprotokol 4. april 1826: 
- Registrerings- og vurderingsforretning. Vurderingsmænd: Sognefoged Christen Mauritzen og Gaardmand Jens 

Lauridsen af Sivebec. Begge af Tjørring Sogn. 
 

Hammerum herreds skifteprotokol 4. december 1826: 
- Skifteforretning, vidner de samme som var vurderingsmænd ovenfor. 
- Tilstede var: "Enken Maren Nielsdatter og hendes antagne Laugværge Gaardmand Thomas Hansen af 

Thjørring og de umyndiges fødte Wærge Huusmand Jeppe Madsen af Kølbækhuus i Sunds Sogn" 
- Arvinger (som tidligere anmeldt): "af et foregaaende Ægteskab med afdøde Mette Jensdatter en Datter 14½ 

Aar" og "i Ægteskab med nærværende Enke en Datter Inger 3 Aar, en Søn Peder 4½ aar, og en do Mads 1 
aar." 

Den nævnte husmand Jeppe Madsen, som er værge for børnene, er Christen Madsens broder. 

Begravelse 

Christen blev begravet den 9. april 1826 på Tjørring kirkegård. 

 

Enken Maren Nielsdatter 

Christens enke Maren giftede sig ikke igen. Hun vedbliver med at bo i Trælund, og hun ernærer sig i de 

kommende år med strømpebinding. I 1850 bor datteren Inger på 27 år - min tipoldemor – stadig hos 

hende, og benævnes som svagelig og lever af strømpebinding, og sønnen Mads på 26 år er i 

krigstjeneste. 

Maren døde den 23. september 1852 i en alder af 63 år, og hun blev begravet på Tjørring kirkegård den 

29. september 1852. 

 

Arne Bjørn Jørgensen 
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I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre 

Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 

Slægtsforbindelsen er således: 

2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen 

Tipoldefar:                            Peder Albæk Pedersen 

Oldefar:   Niels Munkgaard Pedersen 

Morfar:  Peter Gram Petersen 

Mor:  Else Marie Jørgensen 

Mig:  Arne Bjørn Jørgensen 

 

Annas fødsel og opvækst 
Anna blev født den 12. maj 1790 på gården Albæk i Snejbjerg, og hun blev døbt i Snejbjerg kirke den 29. 

maj 1790. Hun er datter af Maren Olufsdatter (1753-1830) og Peder Michelsen (1747-1810), Hun er født og 

opvokset på gården Albæk i Snejbjerg, der ligger lige nord for Herning.  Forældrene fik 9 børn, hvoraf Anna 

er nr. 7. 

 Kort over Snejbjerg og omegn år 

1800. Kilde: Tanderup.dk 

Peters fødsel og opvækst 

Peter blev født den 7. november 1789 i Store Toustrup ved Snejbjerg tæt på Herning.  Han blev 

døbt samme dag i Snejbjerg Kirke. Forældrene var Anne Jensdatter Østergaard og Morten 

Pedersen, og han var nr. 3 i en børneflok på 7. Ved folketællingen i 1801 var han stadig 

hjemmeboende hos forældrene i Snejbjerg 

Han blev også kaldt Peder Albæk og Peder Morten Kjærsgaard. 

Folketælling 1801 
Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Toustrupgaarde, 
Morten Pedersen, 56, Gift, Huusbonde, Gaardbeboer, selveyer og bonde, 



Anna Jensdatter, 44, Gift, Hans kone, 
Anna Mortensdatter, 16, Ugift, Deres datter, 
Peder Mortensen, 12, Ugift, Deres søn, 
Jens Mortensen, 6, Ugift, Deres søn, 
Christen Andersen, 30, Ugift, Tienestekarl, 
Birthe Pedersdatter, 24, Ugift, Tienestepige, 
Karen Nielsdatter, 29, Ugift, Til leye boende, Væverske, 

 Toustrup hovedhus 2014. Foto: 

Arne 

Anne og Peders bryllup og børn 

Anna og Peder mødtes som unge og de blev gift i en alder af kun 21-22 årige. Brylluppet stod 

naturligvis i Snejbjerg kirke og det var et forårsbryllup på datoen den 23. marts 1811.   

Forlovere til brylluppet var Michel Albek gårdmand og borger i København og gårdmand Ole Pedersen i 

Albek. Både Michel og Ole er Annes brødre. Ole købte gården Albæk i 1807 efter sin far Morten 

Pedersen. 

   
Snejbjerg kirke, Foto Arne                                         Præsterne i Snejbjerg – tavle i kirken. Foto Arne 

Af præsteoversigten kan vi se, at det var præsten Nicolai Peter de Leth som viede parret, og døbte 

deres første børn, og at præsterne Johannes Fabricius, Johan Michael Betz, Hans Øllgaard og 

Ærelander, der tog over. 

Parret får 10 børn 



1. Anna Katharine Pedersdatter (1812-1884) 

2. Morten Kiergaard Pedersen (1813-1864) 

3. Peder Albek Pedersen (1816-1892) - min tipoldefar 

4. Maren Pedersdatter (1818-?) 

5. Mette Claudiane Pedersdatter (1821-1822) 

6. Mette Claudiane Pedersdatter (1822-?) 

7. Michel Pedersen (1825-?) 

8. Kirsten Maria Pedersdatter (1828-1900) 

9. Jensine Pedersdatter 1830-?) 

10. Niels Albek Pedersen (1835-1837) 

Voksenlivet 

Mortens far døde i 1810, og Peter overtog som den ældste søn driften af Kjærgård sammen med 
moderen. Han er kun 20 år på dette tidspunkt. Han blev også kaldt Peder Albæk og Peder Morten 
Kjaersgaard. 
 

Kjærgård brænder! 
Anna og sønnen Peder driver Kjærgård videre, men den 4. august 1815 sker der en ulykke. Anna 
var gået til Albæk for at besøge sin familie og Peder arbejde i engen. Man er samtidig ved at bage, 
da der på en eller anden måde går ild i gården. Der strømmede folk til fra Snejbjerg og Herning, 
men da brandfogeden, Jens Pedersen i Nørgaard, som havde været ude at stakke hø i sin eng syd 
vest for Over Amtrup, endelig kom til stedet var alt forbi og gården brændt. 
 
Kjærgård bliver bygget op igen efter branden, og en mand ved navn Kolbye køber Kjærgård på en 
aktion i 1829, og samme år køber Peder Mortensen Maahus af samme Kolbye. 
 
Ca.1830 flytter Peder Mortensen Kjærgården og kalder den Sig/Siig. Hans barnebarn Niels 
Munkgaard Pedersen blev tit kaldt malermester Sig. Den gamle gård blev til dels stående øst på og 
brugtes som indsidderhus (lejebolig) og kaldtes stadig Maahus. 
 

 Sig parcelhuskvarteret i nutidens Snejbjerg år 2014. Foto Arne 
 

Folketælling i 1840 
Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Sig, en gaard, 116, FT-1840, C0762 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:  
Peder Mortensen 51  Gift  Huusfader, lever af sin aul   
Anne Pedersdatter 48  Gift  Hans kone   



Peder Kjærsgaard Pedersen 22  Ugift  Deres børn   
Mikkel Pedersen 15  Ugift  Deres børn   
Kirsten Maria Pedersdatter 13  Ugift  Deres børn   
Jensine Pedersdatter 11  Ugift  Deres børn  

 

På aftægt i Snejbjerg 

I 1841går Peter på aftægt og flytter til et hus i Snejbjerg, og han får en lang periode som 

aftægtsmand. I denne periode har de stadig deres yngste datter Jensine boende hjemme. 
 

Folketælling 1850 
Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Sneiberg, Huus, 102, FT-1850, B8263 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:  
Peder Mortensen 61  Gift  Aftægtsmand Her i Sognet  
Ane Pedersdatter 59  Gift  hans Kone Her i Sognet  
Jenssine Pedersen 20  Ugift  deres Datter Her i Sognet 

Peters død 
Peter dør den 12. maj 1854 i Snejbjerg, og han bliver begravet på Snejbjerg kirkegård den 21. maj 1854. 

Peter blev 64 år. 

 

Annas enkestand og død 
Anna lever mange år endnu som enke. I de første år bliver hun boende i Snejbjerg, mens hun i sine sidste år 
flytter til Sunds, der ligger nord for Herning. 
 

Folketællingen 1870 
Ringkøbing, Hammerum, Sunds, Søndervaar, Et huus, 41.2, FT-1870, D3673 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:  
Ane Pedersdatter 80  Enke Huusmoder Aftægtsnyder Sneiberg S., Ringk. Amt   

Anna døde nytårsaften den 31. december 1877 I Sunds I Hammerum herred, og hun blev begravet på Sunds 

kirkegård den 8. januar 1878. Hun nåede den høje alder af 87 År!

 Fattiggården og gården Sig 

Arne Bjørn Jørgensen 
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februar 2014 

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 3 x tipoldeforældre Anne 

Jensdatter Østergaard og Morten Pedersen. 

Slægtsforbindelsen er således: 

3 x tipoldeforældre: Anne Jensdatter Østergaard & Morten Pedersen 

2 x tipoldefar  Peter Mortensen 

Tipoldefar:                            Peder Albæk Pedersen 

Oldefar:   Niels Munkgaard Pedersen 

Morfar:  Peter Gram Petersen 

Mor:  Else Marie Jørgensen 

Mig:  Arne Bjørn Jørgensen 

 

Annes fødsel og opvækst 
Anne blev født i 1755 i Brande, der ligger mellem Vejle og Herning.  Hun er datter af Sophie Enevoldsdatter (omk. 

1731-1802) og Jens Pedersen (1731-1787), Hun er født og opvokset i Brande, hvor hendes far var fæster. Hun fik en 

lillesøster Johanne, der er født omkring år 1760. 

 

Mortens fødsel og opvækst 
Morten blev født i 1743 i Brande. Hans forældre er Anne Mortensdatter (1707-1770) og Peder Madsen (omk. 1700-

omk 1750). Faderen kom fra Brande og moderen fra Thyregod i Midtjylland. 

Han havde mindst 2 ældre søskende, nemlig Mette (omk. 1725-før 1774) og Sidsel (1741-1770). 

Mortens far dør allerede i 1750, da han kun er 7 år. Som det var almindeligt den gang, så gifter hans mor sig få år efter 

med Mads Pedersen. Mads blev født i 1701, og han kom fra Thyregod. Hans kone Maren Lassdatter døde i 1751, og de 

havde 3 børn sammen. Enken Anne og enkemanden Mads blev gift i januar 1752 i Brande kirke. Mads var gårdfæster i 

Sejrup under Østergård, og Morten blev derved stavnsbundet under Hastrup gods.  

 

 Østergård år 2006 
 

Da Morten blev voksen omkring 1763, blev han uddannet som snedker og ønskede at videreuddanne sig i en købstad. 

Det blev overraskende nok så langt væk som i København, hvor han også ernærede sig som hosekræmmer.  

 

Han søgte fripas fra Hastrup Herregård og fik det også bevilget af ejeren Anders Bagger (1724-1794). Ordlyden er 

bevaret, fordi Morten Pedersen for en sikkerheds skyld lod det tinglyse. Et fripas er et dokument, som løser en person 

fra stavnsbåndet. Hastrup Herregård blev nedrevet i 1800-tallet. 



 

Fripasset fra Hastrup Herregård lyder således: 

Anno 1772, dend  27de November, blev følgende Documenter læst og lyder saaledes: 

"No. 20, C 7tinus, 24 skl. - Jeg Anders Bagger til Hastrup kiendes og herved vitterliggør, at Nærværende Morten Pedersen, føed i 

Brande og med sin Moder inkommen paa mit Gods, da hun intraadte i andet Ægteskab med min Bonde Mads Pedersen i Sejrup, og 

hvor han derefter har været til Ophold udi 9de Aar og der gaaet til Skole og Confirmation og saaledes bleven mit Gods tilhørende, af 

mig har været sit frie Pas begierende, da han agter at søge sin Lykke og Brød paa Andre Steder, og for at perfectionere sig viidere udi 

det allerede lærte Snedker Haandværk, saa har jeg ikke villet nægte ham samme, uden min og Arvingers eller Efterkommende Hastrup 

Gods Eieres Tiltale og Pretention i nogen Maade, maae opholde sig, bygge og boe udi Hans Kongelige Maistæts Riiger og Lande, hvor 

Gud og Lykken vil unde ham Brød. 

Og som her har Opført sig ærlig og skikkelig, saa vil jeg have hannom til alle Forekommende paa bæste recommenderet og i sær til 

hans Siæle Sørger velærværdige og Høiædle Hr. Paludin i Thyregod Præstegaard, at hand herpaa trogivet paa Forlangende vil 

meddele ham Skudsmaal hands Saligheds Sag bekræffende. 

I øvrigt maae hand dette sit frie Pas til Tinge lade læse og protocollere, hvor nødig skulle eragtes, uden nogen Kald eller Varsel derom 

til mig at give. 

Dets til Bekræftelse under min Haand og Siegl. 

Datum Hastrup dend 13de April 1771 A. Bagger." 

Morten boede senere hos sin svoger Troels Jørgensen i Store Sandfeld, men blev så gårdfæster i Ejstrup. Anne 

Mortensdatters søster Mette var gift med Jens Hansen Borup i Thyregodlund, Thyregod-slægtens stamfar. 

 

Anne og Mortens bryllup og børn 
Morten vendte tilbage til sit barndomsområde i Midtjylland, og der mødte han i en forholdsvis høj alder sin 

kommende kone Anne. De bliver gift den 18. april 1784 i Brande kirke. 

 

Parret får mindst 7 børn: 

1. Anna Mortensdatter (1785-1861) 

2. Marie Sofie Mortensdatter (1786-1854 

3. Peter Mortensen (1789-1854) Min 2 x tipoldefar 

4. Mette Johanne Mortensdatter (1791-1791) 

5. Niels Langkjær Mortensen (1792-1793) 

6. Jens Mortensen (1794-?) 

7. Dødfødt 25. december 1799 

 

Voksenliv i Snejbjerg 



 Toustrup hovedhus 2014, 

Foto Arne 

I 1688 ejede herredsfogeden Busch gården Toustrup. I 1762 nævnes Jens Ahle som forpagter på Toustrup  
men han har dog allerede 1761 fået skødet på gården af Anders Jensen Ahle. Jens Ahle ejede Toustrup til 
1785 hvor min 3 x tipoldefar køber gården. 
 

 Vejen i det moderne villakvarter i Snejbjerg er 
opkaldt efter Toustrup gården. Foto Arne 
 
Han var også hosekræmmer som han delvis gjorde til sin levevej. Mens de bor i Brande blev han kaldt Morten 
Tømmermand. Senere kaldte han sig Toustrup og Kiersgaard og i 1787 var han ifølge folketællingen herredsretsskriver 
og selvejerbonde. Gården Toustrup var en rimelig stor selvejergård på den tid som tidligere (i 1498) havde tilhørt 
Kongen, så Morten havde i 1787 hele 3 tjenestefolk: Peder Troelsen, Kirsten Jensdatter og pigen Mette Andersdatter. 
Desuden havde de enken Maren Væverkone på 94år. Hun havde været gift med Peder Eftermiddag, der blev begravet 
i Snejbjerg 1777. Maren væverkone blev begravet 1788 94 år gammel.  
 
Folketælling 1787  
Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Toustrup bye 
Morten Pedersen, 43, gift, hosbonde, gaardbeboer og herredsretsskriver, 
Anne Jensdatter, 29, gift, madmoder, 
Anne Mortensdatter, 3, datter, 
Marie Sophie Mortensdatter !!, 1, datter, 
Peder Troelsen, 20, tienestefolk, 
Kirsten Jensdatter, 26, tienestefolk, 
Mette Andersdatter, 13, tienestefolk, 
Maren Andersdatter, 94, enke, - !!, inderst, nyder almisse 
 

Folketælling 1801 
Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Toustrupgaarde 
Morten Pedersen, 56, Gift, Huusbonde, Gaardbeboer, selveyer og bonde, 
Anna Jensdatter, 44, Gift, Hans kone, 
Anna Mortensdatter, 16, Ugift, Deres datter, 
Peder Mortensen, 12, Ugift, Deres søn, 
Jens Mortensen, 6, Ugift, Deres søn, 



Christen Andersen, 30, Ugift, Tienestekarl, 
Birthe Pedersdatter, 24, Ugift, Tienestepige, 
Karen Nielsdatter, 29, Ugift, Til leye boende, Væverske, 

 
Morten sælger gården Toustrup i 1806 til Johannes Nyboe og køber Kiersgaard af Poul Hus, men Morten 
nåede kun at bo der i nogle få år, for han døde på Kjærgård den 10. november 1810, 68 år gammel.  
Præsten skrev om ham: ”En meget sindi og forstandig og retskaffen mand og i adskillige år have været i 
Kiøbenhavn hvor han lærte snekerprofisioen den som han delvis gjore til sin næringsvej.” 
 
 
Mortens Ejendomshandler 
Morten Pedersens ejendomshandler er dokumenteret i Hammerum Herreds skøde- og panteprotokoller. De 
er desværre først bevaret fra 1790, men der er et navneregister helt tilbage til 1772.  
 
1) 16. maj 1792 låner Morten Pedersen, boende i Toustrup, 150 rdl. af højædle og velbårne hr. capitaine de Linde til Møltrup. Sikkerhed 
med 1. prioritet i MPs "påboende og efter i hænde havende skøde ejende gård, Toustrup kaldet", med hartkorn 5 td. 4 skp. 3 fjk. 2 alb. 
Tinglæst 26. maj 1792. Kilde: Hamm. hrd., S&P 1790-97, fol. 222a-223a. (B79, SP15). 
 
2) 9. juni 1795 skøde udstedt af Poul Pedersen Huus, nu boende i Laulund i Herning sogn, på 2 engskifter fra hans forhen påboende 
gård i Over Amtrup i Snejbjerg sogn, til velagte Morten Pedersen i Toustrup. 
Hartkorn 3 skp. 3 fjk. 1½ alb. Købesum 130 rdl. Tinglæst 13. juni 1795. Kilde: Hamm. hrd., S&P 1790-97, fol. 588a. (B79, SP 15). 
 
3) 8. november 1798 skøde udstedt af Christen Olesen af Neder Amtrup, på VIIIde parcel af hans påboende gård, til velagte Morten 
Toustrup i Toustrup. Hartkorn 1 fjk. 2 3/8 alb. Købesum 36 rdl. Tinglæst 29. juni 1799. Kilde: Hamm. hrd., S&P 1797-1807, fol. 100b-
101a. (B79, SP 16). 
 
4) 26. juni 1806 skøde udstedt af Poul Pedersen Huus i Neder Amtrup, på den ham tilhørende gård, Kiersgaard kaldet, i Snejbjerg sogn, 
til velagte Morten Pedersen fra Toustrup. Poul Pedersen Huus har tidligere købt gården af Knud Mikkelsen. 
Hartkorn 4 td. 1 skp. 3 fjk. 1 alb. Købesum 2.000 rdl. Tinglæst 21. februar 1807. Kilde: Hamm. hrd., S&P 1797-1807, fol. 654b. (B79, SP 
16). 
 
5) 28. juni 1806 skøde udstedt af Morten Pedersen, nu boende i Kiersgaard, på hans tilhørende gård, Toustrup kaldet, til velædle hr. 
Johannes Nyeboe fra Lindtorp. Desuden engstykker og parceller købt under nr. 2 og 3. Hartkorn i alt 6 td. 1 skp. 2 7/8 alb. Købesum 
2.600 rdl. Gården ansat i Brandkassen for 730 rdl. Tinglæst 12. juli 1806. 
Retsanmærkning: Adkomst findes ikke til det solgte. [ !! ]. Kilde: Hamm. hrd., S&P 1797-1807, fol. 618b-619a. (B79, SP 16). 
 
6) 24. maj 1808 skøde udstedt af Caspar Møller til Højris, landvæsenskommissær i Ringkøbing Amt, herredsfoged og -skriver over 
Hammerum Herred, til selvejer Morten Pedersen på Kiersgaard, på hans (MPs) gårds konge og kirke korn- og kvægtiender, tillige med 
ret og anpart i Snejbjerg Kirke, følgelig mod at deltage i kirkens vedligeholdelse og afgifter. 
Købesum 340 rdl. Alt efter vilkår af 18. august 1807, etc. Tinglæst 25. juni 1808. Kilde: Hamm. hrd., S&P 1807-09, fol. 164a. (B79, SP 
17). 
 
7) 26. maj 1818 skøde udstedt af Anne Jensdatter, enke efter afdøde selvejergårdmand Morten Pedersen, på hendes ejende og 
påboende gård, Kiersgaard kaldet, til hendes søn Peder Mortensen Toustrup. Hartkorn 4 td. 1 skp. 3 fjk. 1 alb. Købesum 1.200 rbd. 
navne værdi. 

 
Peder Mortensen har desuden ved aftægtskontrakt af dags dato sikret sin moder husværelse og underholdning mv. i hendes levetid. 
Tinglæst 30. maj 1818. 

 
Ifølge den gamle kirkefortegnelse fra 1325 "Ribe Oldemor", så kan navnet Snejbjerg fortolkes som Sned 
bjerg, og det kan hentyde til skråningen ved kirken. 



 Kort over Snejbjerg i år 1800. Fra 

www.Tanderupgaard.dk 

Mortens død 
Morten døde omkring den 3. november 1810 på Kjærgård i Snejbjerg, og han blev begravet den 10. 

november på Snejbjerg kirkegård. Der findes ikke noget skifte efter Morten Pedersen 1810 i Hammerum 

Herreds skifteprotokol, så enken Anne Jensdatter har formodentlig siddet i uskiftet bo. 

 

Anes enkestand og død 
Efter mandens død i 1810 overtager hun Kjærgården, og driver den sammen med sønnen Peder. 
 
 
I 1822 er hun indtinget hos svigersønnen Ole Pedersen (også kaldet Ole Albek). Ole var husmand i 
Snejbjerg, og han var gift med datteren Anna Mortensdatter. 
 

”Anne Jensdatter Kjærgaard, 72 Aar, Svagelig indtinget hos Ole Albek, som skal have 1 Rbd i husleje fra 

Maidag til Nytaarsdag 1837, og faar 1 Rbd som han skal anvende til Klæder for hende og aflægge 

Regnskab for. 

Desuden er der i højre rubrik anført sognets tildeling af fattighjælp til Anne i naturalier: 1 Tønde og 4 

Skæpper Rug (Rummål 208,3 liter) 1 Tønde Byg (Rummål 139,1 liter = 100 kg) 8 Pund Smør 

2 Rbd. i Ktpenge sum” 

At hun var "indtinget" betyder, at hun blev huset mod betaling. 

Folketælling 1834 
Ringkøbing, Hammerum, Snejbjerg, Fattighuset 
Peder Christensen, 91, Enkemand, Fattiglem, 
Karen Pedersdatter, 56, Ugift, Fattiglem,  
Maren Thomasdatter, 59, Ugift, Fattiglem, 
Anna Jensdatter, 79, Enke, Fattiglem, 
Anna Cathrine Jensdatter, 71, Ugift, Fattiglem, 
Anna Cathrine Mortensdatter, 75, Ugift, Fattiglem, 

 



 Fattiggården og gården Sig i 
Snejbjerg. 
Efter at have været husmoder på de store gårde i Snejbjerg, så ender hun på fattighuset i Snejbjerg som 
enke og fattiglem. Anne døde i den høje alder af 83 år den 4. juni 1838 I Snejbjerg, og hun blev begravet på 
Snejbjerg kirkegård den 10. juni 1838. Ved hendes død i 1838 skriver præsten i Snejbjerg sogn om hende:  
"Almisselem i Fattighuset. Enke efter Gaardmand Morten Pedersen Kiergaard, født i Brande. 83 Aar."  

Auktion over Anne Jensdatters ejendele 
Den 1. juli 1838 er der auktion i Snejbjerg over hendes ejendele. 

 Fra skifteprotokollen 

År 1838 d. 1. juli holdtes efter forud holdt bekendtgørelse aktion ved Snejbjerg Kirke over 

afdøde Almisselem Anna Jensdatter Kjærsgaards efterladenskaber. Konditionen Fol. 8 b. lagde 

til Grund og Påstand. 

1. 1 Rødstribet Olmerdugsdyne: 5 Rd 0 M 6 Sk - Thue Ørskov (Thue Larsen) 

2. 1 Do.: 2 Rd 2 M 4 Sk. - Fattighuset 



3. 1 Hovedpude: 1 Rd 3 M 8 Sk - Peder Christensen Krogstrup 

4. 1 Do 3 M 6 Sk. - Do 

5. 1 Lagen: 5 M - Thue Ørskov 

6. 1 Skjørt: 2 M 10 Sk - Fattighuset 

7. 1 Trøje 1 M - Do 

8. 1 Underklokke: 3 Sk - Ole Skytte, betalt  

9. 2 Tørklæder: 3 - Hans Christian Dalsgaard (Laugesen), betalt 

10. 1 Særk: 4 M 7 Sk - Niels Jespersen, betalt  

11. 1 Par strømper: 7 Sk - Christen Salling, betalt 

12. 1 Par tøfler: 7 Sk - Christen Jeppesen, betalt 

13. 1 Treblokke: 2 M 12 Sk - Jens Meldgaard Snejbjerg Bye, betalt 

14. 1 Silhert og et par gl. huer: 2 Sk - Niels Jespersen, betalt 

15. 1 _lankar: 12 Sk - Kromanden ___ 

16. 1 Kurv med Ragelse: 3 Sk - Niels Chr. Smedegaard (Sørensen), betalt 

17. 1 Par Kryster: 3 Sk - Niels Jespersen, betalt  

18. 1 Par strømpeblokke 1 Sk - Hans Christian Dalsgaard, betalt 

19. 1 Spinderokke: 8 Sk - Christen Salling, betalt  

20. 1 Stol: 1M 3 Sk - Ole Nielsen, betalt  

21. 1 H___ gryde: 9 Sk - Fattighuset  

22. 1 Schartol 6 Rd - Jens Christian Amtrup, betalt 

------------------------------------------------------------------- 

Ialt 19 Rd. 2 Sk. 

3 Rd. 1 M. 3 Sk. til Fattighuset = 15 Rd. 4 M. 1 Sk. 

Herefter nr. 2 overladt til Peder Christensen 

Skindahl, nr. 6 og 7 opbevares for S. Anerelsen. nr. 15 overlades Maren Thomasdatter, og nr. 21 Karen Nørgaard. 

Hermed slutted Autionen. 

E.C Krarup, Agger, S. Mikkelsen, Mads Nielsen, ___, C. Søren ___ 

Underskriverne er fattigkommissionen med præsten og degnen som de første. 

 
Arne Bjørn Jørgensen 



150   Alexander Drejer Hansen – detailhandleren fra Nørrebro       14. december 2010 

Stoffet til denne artikel har jeg fået via informationer fra min mor, fra kirkebøger, fra søfartsbøger og fra 

folketællinger samt ikke mindst fra Karin Boock. Karin er barnebarn til ”Plovmanden” Ernst Boock, som jeg 

tidligere har skrevet en artikel om. Hendes far Ernst Boock var slægtsforsker, og han har samlet meget inte-

ressant materiale sammen, og det har Karin været så venlig at sende til mig. Derved har jeg modtaget me-

get spændende information om hele denne gren af min familie. 

Forældre og søskende 

Alexander blev født den 18. februar 1851 på Christianshavn i København. Han blev døbt den 9. juni 1851 i 

Vor Frelsers Kirke på Christianshavn. 

Hans forældre var Frederik Peter Hansen, som var bagersvend i Tårnby på Amager og senere bagerformand 

på Christianshavn. Moderen var Birgitte Marie Ahrensberg, som også kom fra Tårnby på Amager. De fik en 

meget stor flok børn, og det som jeg har fundet frem til på nuværende tidspunkt, er at Alexander var barn 

nr. 7 ud af en flok på 15 børn. Flokken bestod af 4 drenge og ikke mindre end 11 piger – et helt fodbold-

hold! 

Sømanden Alexander 

Som ung mand ville han som mange andre ud og opleve verden. Han får derfor sin første søfartsbog som 

16-årig den 24. august 1867. Af hans søfartsbog fremgår det bl.a. at han sejlede til Lisabon i Portugal, Bri-

stol i England, Keflavik på Island og Liverpool i England. 

Hans søfartsliv får en ny drejning i 1873. Fra den 1. maj 1873 og frem til den 4. september 1873 bliver han 

indkaldt til militærtjeneste, og den aftjener han på korvetten Heimdal. 

Efter endt militærtjeneste fortsætter han sit søfartsliv som styrmand bl.a. på briggen Margrethe. Den 14. 

oktober 1882 afmønstrer han for sidste gang som 31-årig, og går i land for at blive detailhandler. 

Ægteskab med Albertine Marie Larsen 

Imellem sine sejladser finder han tid til at blive gift med Albertine Marie Larsen. Det sker den 19. april 1874, 

og til bryllupsfesten synger de bl.a. en sang på melodien ”Mens Nordhavet bruser". Det er en standardsang, 

hvor brudens og brudgommens navne er indsat.  

De får bolig på Jagtvej 109 på Nørrebro i København, og de får i hurtig rækkefølge 5 børn: 

1. Frederik Hansen blev født 1874. Død som 6-7-årig. Hun må være højgravid med ham til brylluppet. 

2. Thora Fransiska Albertine blev født 19. jan 1875.  

3. Emma Olivia Hansen født den 20. januar 1877 

4. Fritz Albert Vilhelm Hansen blev født den 18. juni 1879. Han bosatte sig i Helsingør, og kom af og til 

på besøg i vores barndomshjem i Glostrup. Han var altid i højt humør og rygende på en kæmpe ci-

gar. Jeg husker også tydeligt hans store ører. 

5. Agnes Hansen født i 1881. 

Albertine døde i 1882, og så stod Alexander tilbage som enkemand og med 4 små børn.  



 En stout handelsmand. Læg mærke til hatten på stolen! 

Ægteskab med Maren Hansen 

Som ung enkemand til 4 små børn, så er sømanden nødt til at skifte kurs i starten af ’80-erne. Som ovenfor 

nævnt, så går han i land, og han etablerer sig i første omgang som detailhandler på Jagtvej 25. 

Den 4. maj 1884 bliver han gift i Sankt Stefans Kirke med Maren Hansen. Maren er min oldefar Lars Peter 
Hansens søster. Hun blev født den 10. maj 1852.  
 

 Billedet er fra omkring 1889.  
Bagerst står Alexander Drejer Hansen og lige foran sidder hustruen Maren Hansen 



Børnene i midten: Thora, Emma, Fritz - alle af 1. ægteskab 
Børnene foran: Ingeborg – af 2. ægteskab og Agnes af 1. ægteskab 
 
Maren får som ung kone en barsk start som stedmoder til 4 børn, men hun klarer det flot ifølge beretning 
fra min mor, og børneflokken bliver snart udvidet med deres fælles børn: 

1. Ingeborg blev født den 20. august 1886. Hun drager med sin mand til USA i 1908 og stifter familie 
der. 

2. Poul Drejer Hansen blev født den 30. november 1890. Han bliver Gørtler i København 
3. Elisabeth Drejer Hansen blev født den 9 marts 1896. Hun bliver gift med ”Plovmanden” Ernst Boock 

og bliver mor til Heinrich og Rolf, som er min mors fætre, og som hun havde mange gode oplevelser 
med. Elisabeth bliver selv en dygtig og agtet fagforeningskvinde indenfor Husassistenternes fagfor-
ening i Silkeborg. 

 
De 2 svogre Lars Peter Hansen og Alexander Hansen har et tæt familieskab. De er jo også indenfor samme 
branche, idet Lars Peter har en købmandshandel i Brøndbyvester, og Alexander fra midten af ’80-erne har 
forskellige detailbutikker på Nørrebro i København. Alexander er vidne ved mine oldeforældre Lars Peter og 
Ingeborg Hansens bryllup den 6. maj 1890 i Frederiksberg kirke, og han står i de kommende år fadder ved 
deres døtre Ingeborg, Kirstine og Emmas dåb. På slægtssiden er der en beretning om Købmandsgården i 
Brøndbyvester. 
 
Da Lars Peter Hansen overtager Købmandsgården i Brøndbyvester efter sin moder Ingeborg Hansdatter, så 
falder der også lidt af til søsteren Maren. Her er et uddrag fra kontrakten: 
”Kjøberen har i dag udstedt en Obligation paa 150Kr. til Maren Hansen i Ægteskab med Spekhøker Alexan-
der D. Hansen og en Obligation paa 150 Kr. til min Søn Hans Peter Hansen, for hvilke to Obligationer, der 
først forrentes paa min Dødsdag med 4% p.a. er givet jævnsides Panteret i den solgte Ejendom.” 

 Købmand Lars Peter Hansen og hustru Ingeborg ca. 1890. Det er mine 
oldeforældre. 
Maren bliver imidlertid alvorligt syg inden alle børnene er rigtigt voksne. Her er en beretning af Alexander 
Drejer Hansen, som han har skrevet den 8. juni 1904 i en kassebog om sin kones sygdomsforløb og død: 
 
"Beretning Om vor gode Moders  Endelig 1904. 



Moder blev Daarlig Sidst i April  di første Dage i Mai var hun mere Daarlig men kom sig dog Temlig saa hun 
var oppe paa sin 10/5 Fødselsdag, men Rask efter maatte Hun gaa i Seng igjen og Hun blev mere og mere 
Daarlig og kom paa Hospitalet den 16 Mai 1904 blev for hver Dag mere og mere Daarlig. 
31. Mai fik Moder det Store Apoplektisk Anfald og blev Lam i hele den venstre Side og Øiet med var dog ved 
sin Bevisthed den 1 Juni fik hun Nadveren sammen med Fader og Bestemoder var ved sin Bevidsthed og 
sagde Gud Styrke os Alle sammen  efter Nadveren den 3 Juni kl 5½ Døde. - - - - 
Blev Begravet Kl. 1½ Onsdag den 8/6 04 paa Bisbebjerg Kirkegaard i Gravsted No 17-18. 
Hun var en Kjerlig Hustru og en altopofrene Moder en Trofast Støtte for sin Mand og Børn." 
 
Enkemand 

Så stod Alexander igen tilbage som enkemand. Maren og Alexander var nogle år før hendes død flyttet til 

Gormsgade 16, og her blev han boende resten af sit liv. Gormsgade er en sidevej til Nørrebrogade, og det er 

2 gader fra, hvor min søn Claus mange år senere kom til at bo – nemlig på Thorsgade. Nu bor Claus på 

Ægirsgade, og det er en parallelvej til Gormsgade. Gormsgade er opkaldt efter Gorm den Gamle. Allerede 

fra 1901 ejer han hele ejendommen Gormsgade 16, og han har sin detailbutik her.  

Ved Folketællingen i 1916 bor han på Gormsgade 16, er detailhandler, og har en husbestyrerinde ved navn 

Elise Hasemann. Han har en årlig indkomst på kr. 1.050, en formue på 0 kr., han har betalt 94 øre i statsskat 

og 5,89 kr. til Kommunen. Han giver 200 kr. i husleje halvårligt. 

 Alexander Drejer Hansen med børnene af 2. ægteskab Poul og Elisa-

beth ved Elisabeths konfirmation i 1910. 

Alexanders død 

Alexander døde juleaften 1919. På det tidspunkt boede han stadig på Gormsgade 16 på Nørrebro, og døds-

faldet er derfor registreret i Sankt Stefan Kirkebog. Han blev begravet af pastor Rosendal Nytårsaften 1919 

på Bispebjerg kirkegård.  

I kirkebogen er noteret årsagen til dødsfaldet: Diabetes Mellitus og mb. chr.  cordis. Det vil på almindeligt 

dansk sige sukkersyge og kroniske hjerte problemer. Han blev 68 år og efterlod sig en stor efterslægt. 

Arne Bjørn Jørgensen 



151   Signalformand Hans Peter Hansen, hans koner og børn            9. december 2011 

Hans Peter Hansen er min oldefaders broder. Familiesammenhængen ser således ud: 

                                                           Hans Svendsen f.  11. aug 1831  d. 13 sep 1859 

Lars Peter Hansen  f. 6.  jan 1858  d. 4 dec 1903    Hans Peter Hansen  f. 12 mar 1855  d. efter 1905 

Maren Elisabeth Petersen f. 4 apr 1899 d. 20 maj 1980                               

Else Marie Jørgensen f. 14. maj 1924 d. 13 sep 2008                                   

Arne Bjørn Jørgensen f. 10 jul 1949                                   

 

Familien kommer fra Københavns vestegn, men flytter senere til København, og har været meget svær at 

følge, da de flytter meget ofte. Grunden til de mange flytninger er uden tvivl, at det skyldes, at de må følge 

med, hvor der er arbejde. 

Barndommen 

Hans Peter er født i Brøndbyvester den 12. marts 1855 som det andet barn ud af 3. Han blev  døbt i 

Brøndbyvester kirke den 22 april 1855. Barnet blev båret af Niels Rasmussens hustru Maren.  

Faddere: Karen Hansdatter, gårdmand Anders Mortensen, Peter Conrad Andersen, gårdmand Peder 

Poulsen i Brøndbyvester, gårdmand Svend Nielsen i Risby.  Den 17. juni 1856 blev han vaccineret af læge 

Sahl. 

Forældrene er mine tipoldeforældre købmand Hans Svendsen og hustru Ingeborg Hansen. Faderen dør 

allerede i 1859 umiddelbart efter, at lillebroder (min oldefar) Lars Peter Hansen er blevet født. Moderen 

driver købmandshandelen videre, og senere overtager sønnen Lars Peter forretningen. Det har jeg skrevet 

en anden beretning om. 

København, Smørum, Brøndbyvester, Brøndbyvester, et Hus, 48, FT-1860, D5168  
Navn:                          Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:  
Ingeborg Hansen32  Enke Husmoder, lever af Haandarbeide *her i Sognet  
Hans Peter Hansen 5  Ugift hendes Barn  *her i Sognet  
Lars Peter Hansen 3  Ugift hendes Barn  *her i Sognet  
Kirsten Andresen56  Enke Husmoders Moder, der forsørges af hende 

Storesøster Maren på 8 år er åbenbart sat i pleje et sted, mens mormor Kirsten bor hjemme hos datteren 

sammen med de 2 små drenge. Maren bliver gift med Alexander Drejer Hansen – se historien herom på 

hjemmesiden. 

Ungdommen 

Hans Peter bliver konfirmeret i Brøndbyvester kirke den 4. april 1869. Kan får Karrakteren meget gog for 

både kundskaber og for opførsel. 
København, Smørum, Herstedvester, Vridsløselille, , 142, FT-1870, C6211 
Navn:                    Alder:       Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:  
Peter Larsen                      45          Gift Huusfader Gaardeier Brøndbyvester  
Maren Poulsen                      52          Gift Husmoder  Vridsløselille  
Søren Knudsen                      25          Ugift Barn  Vridsløselille  
Ane Magrethe Knudsen              21          Ugift Barn  Vridsløselille  
Kirsten Pouline Knudsen            19          Ugift Datter  Vridsløselille  
Peter Jørgensen                      22          Ugift Karl  Valensbæk  
Jens Rasmussen                           31          Ugift Karl  Breinved  
Hans Peter Hansen                      14          Ugift Dreng  Brøndbyvester  



Som 14-årig kommer han ud af tjene på en gård i Vridsløselille. 

Første ægteskab med Johanne Jensine Pedersen 

Den 21. maj 1876 gifter han sig med Johanne Jensine Pedersen i Hvidovre kirke.  Forlovere: Arbejdsmand 

Peter Puur af Hvidovre og Peter Berthelsen af Uggeløse. Jensine kommer fra Uggeløse i Nordsjælland, og 

hun er født den 30. maj 1848, og er altså 7 år ældre end Hans Peter, hvilket er noget usædvanligt på dette 

tidspunkt.  

Familien flytter en del rundt på vestegnen, og i 1876 arbejder Hans Peter som tjenestekarl i Valby, i 1877 er 

han arbejdsmand i Valby og i 1880 er han arbejdsmand i Brøndbyvester. I 1881 – 1883 arbejder han i 

Glostrup. 

København, Smørum, Brøndbyvester, Brøndbyvester, et Hus, 8, FT-1880, C6195  
Navn:                             Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:  
Hans Peder Hansen 24  Gift Husfader, Indsidder, Arbejdsmand Her i Sognet  
Johanne Jensine Hansen f. Petersen 31  Gift hans Hustru 
 Uggeløse Sogn, Fr.borg  
Anna Marie Ingeborg Hansen 2  Ugift deres Børn  Hvidovre Sogn Kjbh 
Amt 
Maren Jesine Hansen under 1 Aar  Ugift deres Børn  Her i Sognet  
 

De får 3 børn: 

1. Anna Marie Ingeborg Hansen 

Født den 10. maj 1877 i Hvidovre. I 1893 er hus ugift tjenestepige i København, og i 

de følgende år flytter hun rundt på 7 forskellige adresser i København, hvor hun 

formentligt arbejder som tjenestepige. 

2. Maren Jensine Hansen 

Født den 26. november 1879 i Brøndbyvester. I 1894 er hun ugift tjenestepige i 

København, og som storesøsteren skifter hun også adresse ca. hvert ½-år, hvor hun 

arbejder som tjenestepige hos forskellige Københavnerfamilier.  

3. Josefine Hansen 

Født omkring 1881 

Johanne dør allerede i 1881 lige før jul den 21. december. Hun dør af brystsyge, og hun bliver begravet på 

Glostrup kirkegård den 28. december 1881. 

 

Andet ægteskab med Severine Grøndine Hansen 

Hans Peter giftede sig straks efter sin første kones død med Severine Grøndine Hansen. Severine er født 

den 10. april 1859 ifølge Politiets Registerblade, men det har jeg ikke kunne finde i kirkebøgerne. De fik 

tilsammen 3 børn: 

1. Johanne Sophie Hansen 

Født den 21. maj 1883 i Glostrup. Hun bliver sin sine halvsøstre også tjenestepige i København fra 

1897, og har ligesom dem mange forskellige tjenestesteder og deraf følgende bopælsadresser. 

Indimellem jobbene flytter hun hjem til forældrene, til der kommer et nyt job.  



2. Karen Hansen 

Født omkring 1886 

3. Henriette Hansen 

Født omkring 1888 

I 1892 arbejder Hans Peter som portør. De bor på mange forskellige adresser. Her er hvad jeg på 

nuværende tidspunkt har registreret: 

• 1. maj 1892: Oehlenssschlagergade 10, 5. sal, København 

• 1. maj 1894: Knudsgade 33, st., København 

• 1. november 1895: Oehlenschlagergade 45, 4. sal, København 

• 1. november 1896: Mysundegade 18, 1. sal, København 

 Politiets Registerblad fra 1892 

Jeg har ikke fundet Severines død endnu. Det er ikke let at finde ud af, hvor det kan være registreret med 

alle de flytninger, som familien har. 

 

Tredje ægteskab med Emilie Hansen 

Efter Severines død giftede Hans Peter sig for 3. gang. Det sker den 4. december 1903, hvor han er blevet 

48 år gammel. De fik så vidt jeg ved ingen fælles børn, men Emilie havde også hele 7 børn fra et tidligere 

ægteskab: 

1. Ingeborg Hansen 

2. Peter Hansen 

3. Margrethe Hansen 

4. Alka Hansen 

5. Christian Hansen 

6. Ejner Hansen 

7. Jørgen Hansen 

Den 3. januar 1905 bor de på Nørrebrogade 110, 4. sal, København. 



Han får senere arbejde som signalformand, og det er det arbejde, som min mor husker han for. Oplysning 

fra DSB’s hjemmeside: For at blive signalformand skal man have et udvidet signalkursus på 4 uger 2 dage 

eller et udvidet telekursus. 

P.t. har jeg ikke fundet yderlige oplysninger om deres giftermål, og om børnenes fødsler m.v. 

 Hans Peter Hansen med sin 3. hustru Emilie på deres 

ældre dage. 

 

Arne Bjørn Jørgensen 



152    Mine Bornholmske aner                                            14 april 2008 

Jeg har altid holdt meget af Bornholm, og gennem de sidste 20 år er jeg kommet der hvert år i 

forbindelse med det årlige motionsstævne i Volleyball. Derfor glæder det mig ekstra meget, at jeg 

nu har fundet en række direkte aner fra Bornholm, nærmere betegnet fra Nexø. 

Gennem lang tid har jeg ledt efter aner til min 3 x tipoldemor Karen Kam. For nyligt satte jeg mine 

oplysninger i DIS-Forum, og så skete der noget. Mange var inde for at give tips, og flere pegede på 

Bornholm, hvor der fandtes et par Kam slægter. På et tidspunkt kom det helt rigtige tip, og med 

Jens Wichmann Hansens glimrende base over de Bornholmske kirkebøger fra før 1814, samt 

udveksling af data med min 256-dels fætter Steen Thomsen, lykkedes det at finde frem til hele 10 

nye aner.  

Mit slægtskab med Karen Hansdatter Kam 

Karen Hansdatter Kam født 1770  død 1808 - 1814 

Hans Carl Holm født 18 jun 1807  død efter 1850                                         

Carl Lorentz Holm født 5 sep 1838  død 13 jul 1876                                      

Ingeborg Marie Lorentse Holm født 12 maj 1864  død 7 jun 1918                           

Maren Elisabeth Petersen født 4 apr 1899  død 20 maj 1980                               

Else Marie Jørgensen født 14 maj 1924                                   

Arne Bjørn Jørgensen                                    

 

Karen Hansdatter Kams aner 

    Hans Kam |    

  | Født omk 1665 #4  |    

  | Bornholm    

       

     

 Hans Nielsen Kam |      

| Født 1695 Bornholm #2  |      

| Gift 16 feb 1762    

| Død 1773 Bornholm |    

  

 |      

| Karen Hansdatter Kam       

| Født 1770 Bornholm #1      

| Bornholm      Sander Dich  

| Død 1808 - 1814     | Født 1633 #24   

|     Eske Sandersen Dich | Gift omk 1654 

|    | Født 1658 #12  | Død 25 mar 1711 

|    | Bornholm | Margrethe Dich  



|    | Gift omk 1687  Født 1623 #25   

|   Knud Eskesen Dich | Bornholm  Død 10 jan 1690 

|  | Født 10 okt 1694 #6  | Død omk 10 sep 1705  Bornholm 

|  | Bornholm | Bornholm  Anders Juul  

|  | Gift 14 mar 1728 |  | Født omk 1635 #26   

|  | Bornholm | Elsebeth Andersdatter Juul | Bornholm 

|  |   Født omk 1660 #13  | Gift omk 1658 

|  |   Bornholm | NN  

|  |     Født omk 1635 #27   

| Margrethe Hansdatter Dich |      

 Født 8 nov 1738 #3  |      

 Bornholm |     

 Død 14 okt 1813 Bornholm |       

  | Dorte Jacobsdatter |    

   Født omk 1700 #7  |    

     

  Nexø kirke 

Nexø blev købstad i 1346. Byen var på det tidspunkt ikke stort andet end et fiskerleje med lidt 

handel. 

Kirken: Det er ikke muligt med sikkerhed at fastslå kirkens alder. Måske er den ældste del fra 

1300-tallet. Oprindeligt var kirken blot et kapel, indviet til sømændenes skytshelgen Sct. Nicolai. 

Murene blev 1730-31 forhøjet med 4 alen (ca.2 meter) og vinduerne fik den nuværende størrelse. 

Tårnet er fra 1500-tallet. Spiret med det løgformede kobbertag er sat op i 1910. Der var et lignende 

spir fra 1620 til 1797. Våbenhuset på sydsiden af kirken og ligkapellet på nordsiden er fra 1700-

tallet. Det nordre sideskib er tilbygget i 1760. 

Nexøs indbyggertal har gennem tiderne udviklet sig således:1801: 1274  

 1850: 1403  

 1901: 2523  

 1930: 2819  

http://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8bstad


 1950: 3280  

 2007: 3867  

 Nexø Røgeri 

Fra naturens hånd er Nexø ikke nogen særlig god havneby, men i takt med at behovet for udførsel 

af varer fra byen steg, forbedrede og udbyggede man havneanlægget. Allerede i 1700-tallet var 

der behov for udførsel af temmelig store og tunge varer, nemlig sandsten fra det i 1754 åbnede 

Frederiks Stenbrud. Herfra blev der leveret sten til Frederiksstadens palæer og til gravsten og 

monumenter som f.eks. Frihedsstøtten i København. 

En tørdok blev anlagt i 1892, hvilket var en kraftig forbedring af byens havnefaciliteter. 

Den 7. og 8. maj 1945 blev Nexø ligesom Rønne ramt af et voldsomt russisk luftbombardement, 

der efterlod ca. 750 af byens ca. 900 huse helt eller delvist smadret. Derfor præges især området 

omkring havnen og torvet af byggeri fra slutningen af 1940'erne, mens der længere fra bymidten 

stadig kan findes hyggelige bymiljøer med ældre bindingsværkshuse. 

Arne 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Sandsten
http://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksstaden
http://da.wikipedia.org/wiki/Frihedsst%C3%B8tten
http://da.wikipedia.org/wiki/1945
http://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8nne


153  Købmandsgården i Brøndbyvester         15. juli 2006 

 
Købmandsgården i Brøndbyvester har i flere slægtled været ejer og drevet af vores forfædre. Hans 
Svendsen, der er tiptipoldefar til Anne Katrine og Claus på deres farmors side erhvervede købmandsgården i 
1855. Efter hans død i 1883 videreførte hans enke Ingeborg Hansen (Hansdatter) forretningen.  
 

  Ingeborg Hansen 
 
Da hun var 61 år slag kræfterne op, og hun solgte gården til sin søn Lars Peter Hansen. Skøde og 
aftægtskontrakt herfor fremgår nedenfor. Det giver et spændende indblik i forholdene for denne periode. 
Ingeborg giver sine 2 andre børn en obligation på kr. 150 med sikkerhed i gården, og sønnen køber gården 
for den fyrstelige sum af 1.367 kr. og 28 øre. Desuden skal moderen fortsat bo i huset og have mad, 
brændsel og pleje, som det meget detaljeret fremgår af kontrakten. 
 
Lars Peter (Anne Katrines og Claus tipoldefar) frem handelen frem til 1905, hvor han døde. Derefter fortsatte 
hans kone (ligesom sin svigermor), og hun kom i øvrigt ved giftermålet til af hedde det samme som 
svigermor. 
 

Folketællingen 1906 
kbhv, Smørum, Brøndbyvester, , , , 34, FT-1906  
Der vises flg. felter:  
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested  
Ingeborg Hansen, 12-05-1864 , Enke, , Købmandshandel,  
Marie Laura Hansen, 07-01-1892 , Ugift, , ,  
Ingeborg Katrine Hansen, 07-05-1893 , Ugift, , ,  
Emma Hansigne Hansen, 15-11-1895 , Ugift, , ,  
Inger Kirstine Hansen, 17-07-1896 , Ugift, , ,  
Maren Elisabeth Hansen, 04-04-1899 , Ugift, , ,  
Ingeborg Hansen, 07-09-1828 , Enke, , paa Aftægt,  
Christian Larsen, 17-11-1871 , Gift, , Tømrer,  
Ane Larsen, 02-09-1872 , Gift, , ,  
Axsel Larsen, 23-03-1895 , Ugift, , ,  
Gero Larsen, 15-11-1898 , Ugift, , ,  
Helga Larsen, 21-05-1904 , Ugift, , ,  
 
 
Som det fremgår af folketællingen for 1906, så bor tømrer Christian Larsen med sin kone Ane og deres 3 
børn på Købmandsgården sammen med enken Ingeborg, hendes 5 døtre. Den yngste af døtrene Maren 
Elisabeth Hansen er børnenes oldemor. Tiptipoldemor Ingeborg Hansen bor her stadig på aftægt. Hun døde 



efter 1911, hvilket fremgår nedenstående aftale, hvor der optages et tillægslån i 1911. Tipoldemor Ingeborg 
Hansen døde i 1918.  
   
 
Købmandsgården blev senere solgte til Hr. Nielsen, der solgte den videre til Hr. Justesen. 

 Købmand Lars Peter Hansen og kone Ingeborg Marie Lorentse Holm i 1890 

 

  Købmandsgården i L.P. Hansens tid, 

ca. 1890 
Skjøde og Aftægtskontrakt 
Underskrevne  Husejerske Ingeborg Hansdatter, Enke efter Hans Svendsen af  Brøndbyvester med 

tiltaget Lavværge Gaardejer Rasmus P. Nielsen sammensteds erkjender herved at have solgt og 

afhændet, ligesom jeg herved skjøder og afhænder samt endeligt overdrager til Detailhandler Lars 

Peter Hansen den mig ifølge Adkomst, thinglæst den 11. juli 1883, og min afdøde Mands Skjøde, 

thinglæst den 7. Februar 1855, tilhørende tiendepligtige Ejendom Matr. No. 70 af Brøndbyvester By 

og Sogn under Kjøbenhavns Amt, af Hartkorn 1 Folk 2½ Album uden Gammelskat, paa følgende 

Vilkaar: 

 

   



1. Foruden de på Ejendommen værende Bygninger med disses grund- mur- og sømfaste Tilbehør, 

Kakkelovne og Komfur, medfølger i Overdragelsen alt mit Ind- og Udbo, intet undtaget. 

   

2. Overdragelsen sker i den stand, hvori Ejendommen nu er og forefindes og med de rettigheder, 

Byrder og Forpligtigelser, hvormed jeg i Henhold til min og ældre Adkomster har besiddet samme. 

 

Kjøberen har taget det solgte i Besiddelse, og henstaar dette for hans Regning og Risiko i enhver 

Henseende, hvorfor han ogsaa i Ildsvaadetilfælde oppebærer Assurancesummerne, der for 

Bygningerne ifølge Police No. 27 andrager 2600 Kr. mod at anvende denne på anordningsmæssig 

Maade. 

   

3. Samtlige af Ejendommen gaaende Skatter og Afgifter uden Undtagelse, som fra Dato forfalde, 

udredes af Kjøberen. 

    

4. Kjøbesummen andrager 1367 Kr. 28 Øre, hvilket et Tusinde tre hundrede sextisyv Kroner 28 

Øre, berigtiges saaledes: 

a) Kjøberen overtager eller indfrier uden Udgift eller Ansvar for mig den i Ejendommen 

indestaaende Prioritet til Kreditforeningen af Ejere af mindre Landejendomme i 

stifterne, stor til Rest    1067Kr. 28 Øre 

 med statusmæssige Forpligtigelser i Forhold til det oprindelige Beløb 1100 Kr. 

Andelen i Reserve- og Administrationsfonden tilfalder Kjøberen. 

 

 Kjøberen tilsvarer Renter og statusmæssige Ydelser af denne Prioritet, regnet fra 11te 

Juni d.A. 

  

b) Kjøberen har i dag udstedt en Obligation paa   150Kr. 

 til Maren Hansen i Ægteskab med Spekhøker Alexander D. Hansen og en Obligation 

paa       150 Kr. 

 til min Søn Hans Peter Hansen, for hvilke to Obligationer, der først forrentes paa min 

Dødsdag med 4% p.a. er givet jævnsides Panteret i den solgte Ejendom, næstefter den 

under a) ommeldte Prioritet og den  

     Lateris 1367Kr.28 Øre 

 

     Transport 1367Kr.28 Øre 

 Aftægt jeg nedenfor i Post 5 betinger mig 

      1367Kr.28 Øre 

   

5. Udenfor Kjøbesummen har Kjøberen ast tilsvare mig, saalænge jeg lever, følgende 

Aftægtspræstationer: 

 

a  Til Beboelse indrømmes mig en Stue paa 2 Fag midt i Huset mod Øst til 

Gaarderummet med Kakkelovn, endvidere et Spisekammer Østen for Stuen, 

Loftrummet ovenover de nævnte to fag, Brændselsovnen i et Skur i Gaarden. Jeg 

forbeholder mig derhos at benytte Kjøkkenet en dag om Ugen, bestemt af mig selv, 

ligesom at have Adgang til at tage Vand paa Ejendommen. Aftægtsboligen 

vedligeholdes sømmeligt af Kjøberen og fremtidige Ejere. 

 



b Af det overdragne Indbo forbeholder jeg mig Ret til at udtage, hvad jeg maatte ønske 

at bruge i min Aftægtsbolig. De saaledes udtagne Gjenstande vedligeholder Kjøberen 

godt og forsvarligt. 

 

c I Penge betales mig kontant og skadesløst 2Kr., er to Kroner ugentligt, første Gang 

den 1. November d.A., og fremdeles hver 7de Dag. 

 

d Aarligt leveres mig paa min Aftægtsbolig 6 (sex) Tdr. Kul, 3 (tre) Tønder Tørv, ½ 

Favn prima Bøgebrænde, savet og hugget, samt 4 (fire) Tdr. Gulvsand. Dette 

Brændsel leveres i gode, tørre Varer og ydes med mindst Halvdelen den 1ste Oktober 

og Resten den 1. Januar, i aar skal mindst Halvdelen leveres den 1 November og 

resten den 1 Januar 1890. 

 I Tilfælde af Ejendommens Salg forandres nærværende Post derhen, at der i Stedet for 

de betingede Præstationer skal betales mig 35Kr., hvilket fem og tredive Kroner 

erlægges hvert Aars 1 Oktober og 1 Januar, hver Gang med Halvdelen, første Gang til 

den Tid, til hvilken Præstationerne ellers ville være at levere, hvorhos Ejeren alligevel 

skal hjemkjøre til min Aftægtsbolig den af mig benyttede Brændsel og Sand, som jeg 

dog skal hjemtage i højst 2 Gange aarlig. 

 

e I Sygdomstilfælde er Kjøberen og efterfølgende Ejere pligtig at yde mig vedbørlig 

Pleje, samt at bestride Udgifterne ved min Sygdom, derunder Lægehonorar og 

Medicin, overtager Ejeren i Sygdomstilfælde min fulde Forplejning, bortfalder 

saalænge den under c) ommeldte Pengepræstation. 

 

f Naar Ejendommen overgaar til en anden Ejer end Kjøberen, er jeg berettiget til med 

tre Maaneders forudgaaende Varsel at opgive min Aftægtsbolig, og er Ejeren da 

pligtig til i Stedet for de under a-e ommeldte Præstationer at betale mig ugentligt 3Kr., 

der erlægges første Gang ved min flytning og derefter hver 7de Dag, skadeløst paa 

min Bopæl heri Landet. 

 

g Kjøberen og efterfølgende Ejere ere pligtige at besørge og bekoste min tarvelige, men 

anstændige Begravelse, forsaavidt jeg ikke maatte efterlade mig tilstrækkelige Midler 

til Bestridelse heraf. 

 

h Til Sikkerhed for de nærværende Post 5 betingede Ydelsers prompte og skadeløse 

Erlæggelse, forbeholder jeg mig herved oprykkende Prioritet og Panteret i den solgte 

Ejendom med Bygninger, disses grund- mur- og sømfaste tilbehør, Leje og Interesse 

samt Assurancesum næstefter den ovenfor i Post 4a anmeldte Gjæld til 

Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Østifterne, stor til Rest 

1067Kr.28Øre med statutmæssige Forpligtigelser i Forhold til det oprindelige Beløb 

11Kr. og bliver nærværende Dokument i saa Henseeende at thinglæse som 

pantstiftende. 

 

 For Gebyrregningens Skyld ansættes Værdien af de aarlige Præstationer til ikke at 

overstige 200Kr. aarligt, og Omkostningerne ved Begravelsen til ikke over 100Kr. 

    

6. Omkostningerne ved Berigtigelsen af denne Overdragelse udredes af Kjøberen. 

 



”Thi skjøder og overdrager jeg samt fra mig og Arvinger aldeles afhænder til Detailhandler Lars 

Peter Hansen den ommeldte Ejendom Mtr. No. 70 af Brøndbyvester By og Sogn paa 

de ovenanmeldte Vilkaar, og indestaar jeg som Sælger vor Vanhjemmel efter Loven” 

 

”Jeg medunderskriver Lars Peter Hansen anerkjender herved i Et og Alt at være indgaaet paa 

ovenmeldte Vilkaar, som jeg forpligtiger mig at efterkomme i alle deres ord og 

punkter.” 

 

For Stempelberegningens Skyld ansættes den faste Ejendoms Værdi til 2800 Kr., hvilket overstiger 

den værdi, der naas paa Grundlag af det ovenfor stipulerede Vederlag; Stemplet 

beregnet efter 1st Klasses Taxt bliver   18 Kr. 65 Øre 

 Værdien af Løsørets ansættes til 200 Kr. Stempel heraf          - 15  -      

 i alt Stempel til Taxt    18 Kr. 80Øre 

 

Til Bekræftigelse under vores Hænder vidnefast 

 

 Kjøbenhavn den 22 Oktbr. 1889 

 Som Sælger  Som Køber 

 Ingeborg Hansdatter Lars Peter Hansen 

 Som tiltaget Lavværge 

 Rasmus P. Nielsen 

 

Til Vitterlighed paa samtlige tre Underskrifter og Dateringens Rigtighed 

  

 

Da Ingen skatterestancer paahviler den ommeldte Ejendom Matr. No. 70 i Brøndbyvester By og 

Sogn, af hvilken recognition til statskassen a 2Kr. pr. td. Hartkord er indbetalt med 

11Øre, haver fra Amtsstuen intet imod nærværende Skjødes Thinglæsning at erindre. 

Kjøbenhavns Amtsstue 25 oktober 1889. 

 signaturer 

 

 Læst paa Kjøbenhavns Amts Søndre Birks Thing den 30te Oktober 1889 og indført i 

Pantebogen. Lito 5D – Tillige læst som pantstiftende i Henhold til Post 5,h. 

 signaturer 

 

Jeg samtykker herved i at pantebrevet for min Aftægt fremtidigt er oprykkende efter saa stort Laan, 

som kan faas i Husmandskreditforeningens med statutmæssige Forpligtigelser. 

 

LÆST Paa Kjøbenhavns Amts Søndre Birks Thing den 29 Novb. 1911 og indført i Pantebogen. 

 signaturer    

 

 

  



154  Plovmanden                     25. november 2010 

Danmarks mest berømte seddel er uden tvivl den såkaldte ”Plovmand”. Det er en 500 kr. seddel, 

hvorpå der er en tegning af en mand der pløjer sin mark. Her er historien bag sedlen, og den 

indebærer naturligvis en del slægtshistorie. 

 

Den 1. plovmand fra 1913 tegnet af Gerhard Heilmann. Plovmanden er Ernst Boock, og hestene 

hedder Hertha og Asta.  

Heilmann, Gerhard 

Han var maler og tegner, født 1859 og død i 1946. 

Han stod bag seddelserien fra 1913, og den var i anvendelse frem til pengeombytningen i 1945. Den 

mest kendte seddel i serien, 500-kronesedlen fik kælenavnet en "plovmand" efter tegningen på 

sedlen. 

Heilmanns karakteristiske skønvirkestil - den danske udgave af jugend/art nouveau - genfindes i 

møntforslag fra 1907. Samtlige Gerhard Heilmanns møntforslag vises i Jørgen Sømod: Mønterne 

Fortæller, 1977. I 1895 skrev Gerhard Heilmann: "Slægten Heilmann”. Gerhard Heilmann er mest 

kendt for sine fugletegninger og fuglebøger, og han var en ivrig amatør-ornitolog. 

Ernst Boock  

Han blev født omkring 1880, og døde  den 3. november 1960 i Silkeborg. 

Familien Boock er indvandret fra Nordtyskland omkring år 1874. Ernst forældre gik i tjeneste hos 

Baron Rosenkrantz på godset Sophiendal ved Venge. I 1907 tog han plads hos proprietær Heilmann 

på Tammerup Hovedgård nær Ejer Baunehøj, og skæbnen ville, at nevøen tegneren Gerhard 

Heilmann aflagde sin fædrene gård et besøg. Han havde tænkt sig at deltage i den konkurrence, som 

Nationalbanken netop havne udskrevet om en ny 500-krone seddel. Da han så Ernst bag sit forspand 

på marken, greb han sin blyant og tegneblok, og han vandt konkurrencen, og det blev så til den 

berømte plovmand, som blev brugt helt frem til 1963, hvor den blev afløst af den nye Plovmand (se 

http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/jpg/diverse/plovmand.jpg
http://www.gladsaxegymnasium.dk/2/jpg/diverse/plovmand.jpg


nedenfor). Det var den eneste pengeseddel, som overlevede pengeombytningen i 1945. Ernst fik 5 

kr. for ulejligheden! 

 

Ernst udførte et stort arbejde indenfor Slagteriarbejdernes Fagforening. Han var ansat som arbejder 

ved Silkeborgs Andels Svineslagteri.  

 Fotograf: Heinrich Boock  

Sønnen Rolf Boock og hans kone Dyveke, Ernst Boock og sønnen Heinrich Boochs kone Judith. 

Familierelationen 

Opstillingen viser, hvordan vi er i familie med Ernst Boock: 

 
                     Hans Svendsen 

Lars Peter Hansen  Maren Hansen  

Maren Elisabeth Petersen      Elisabeth Hansen gift med Ernst Boock 

Else Marie Jørgensen            Rolf og Heinrich Boock                    

Arne Bjørn Jørgensen                                    

Claus Bjørn Jørgensen                                  

 

Elisabeth Hansen er kusine til Claus Bjørn Jørgensens oldemor Maren Elisabeth. Elisabeth Hansen 

var ikke nogen helt almindelig landbokvinde. Hun var en af de første aktive i kvindebevægelsen, og 

hun holdt taler på Himmelbjerget, som en af de første kvinder. 

 Elisabeth Dreier Hansen 

 



Claus var i en periode ansat i Nationalbanken, og da han ved en rundvisning fik forevist den gamle 

berømte seddel Plovmanden, var de meget overrasket over, at han kunne berette, at han var i familie 

med plovmanden. 

 

Ernst Boocks søn Rolf er fætter til Claus farmor Else, og han var ven med Håkon, som senere blev 

gift med Elses kusine Rigmor. Da Rigmor glædestrålende fortalte Else, at hun havde truffet en 

rigtig flot fyr, så blev hun meget forbavset over at høre, at Else allerede havde kendt Håkon i flere 

år via sin fætter Rolf. 
 
                    

Den nye Plovmand 

Det er tegneren Ib Andersen, der stod for afløseren til den gamle Plovmand seddel. Hans historie 

med motivet til sedlen er stor set ligesom med den gamle seddel, idet han kom forbi "Birkedal" en 

efterårsdag i 1959, og siddende på ladet af sin jeep tegnede han bondemanden Peter Jørgensen, der 

pløjede sin mark. Han havde i modsætning til Ernst kun én hest for ploven.  

 

Det blev en stor oplevelse for Peter Jørgensen, for Danmarks Nationalbank anvendte motivet på 500 

kr. sedlen, og den var i omløb fra 1964 til 1974. Han blev inviteret ind i trykkeriet for at se, hvordan 

hans billede blev fremstillet, og han fik højtideligt overrakt et eksemplar af 500 kr. sedlen til 

erindring. Det var lige 100x gange mere end hvad Ernst fik. På egnen omkring Store Fælled kaldte 

folk ikke sedlen for "en plovmand" – nej, her hed den naturligvis "en Peter Jørn". Og Peter 

Jørgensens tilnavn var da også "Plovmanden". 

 

Peter Jørgensen er så vidt vides ikke i familie med os på trods af efternavnet! 

 

 

 

 

 

 
 

 



155  Sander Dich – skotten, der tog til Bornholm                                             6. oktober 2010 

En af mine ældste kendte aner er Sander Dich. Han blev født i Dysart i Skotland omkring år 1571, og 

ernærede sig som skipper og købmand. På sin færd kom han også til Svaneke på Bornholm, og her stiftede 

han familie. 

Min familiesammenhæng til Sander Dich 

Sander Dich   født omk 1571  død 12 maj 1612 
Eskild Sandersen Dich  født omk 1600  død efter 1663                             
Sander Eskildsen Dich  født omk 1634  død 25 mar 1711                                  
Eske Sandersen Dich  født 1659  død omk 10 sep 1705                                    
Hans Eskesen Dich  født 10 maj 1703  død 1 apr 1762                                      
Margrethe Hansdatter Dich  født 1736  død 14 okt 1813                              
Karen Hansdatter Kam  født 1770  død 1801 - 1814                                   
Hans Carl Holm  født 18 jun 1807  død 2 jun 1875                                         
Carl Lorentz Holm  født 5 sep 1838  død 13 jul 1876                                      
Ingeborg Marie Holm  født 12 maj 1864  død 6 jul 1918                           
Maren Elisabeth Petersen  født 4 apr 1899  død 20 maj 1980                               
Else Marie Jørgensen  født 14 maj 1924  død 13 sep 2008                                   
Arne Bjørn Jørgensen  født 10 jul 1949                                   
 
Sander Dich er 9 x tipoldefar til Arne Bjørn Jørgensen 

 Sander Dichs gravsten. Foto: Ole Steen Jørgensen 

 

Fra artiklen "Den bornholmske slægt Dich" i Personalehistorisk Tidsskrift 1984 af Bent Bergsøe og Mogens 

Rosenløv: 

Den skotsk-fødte skipper og købmand Sander Dich var en af Svanekes fornemste borgere og fandt sit sidste 

hvilested under kirkegulvet i Svaneke kirke. I dag findes stenen på kirkegården støttet op mod nordmuren. 

Den er af rød sandsten og måler 197x120 cm; i hjørnerne er der evangelist-symboler, nederst 2 næsten 



udviskede våbenskjolde. Indskriften lyder:" Jeg vedt at her under ligger begrafen erlig oc Welfornemme 

mand Sander Dich borger oc invaner i Svanecke paa Boringholmb oc er barnfød i Sckotland i Deytert som 

salig udi Herren hensof den 12 Maius Anno 1612 Gud gifve hannem med alle tro christne og gledelig 

opstandelse paa den yderste dommedag hans alder 41 a". 

 

Sander Dich var beskæftiget med fragtfart på Nordsøen og Østersøen. Hans fødeby, som nu staves 

"Dysart", var ifølge Øresundstoldregnskaberne på 1540- og 1600-tallet hjemsted for talrige handelsskibe. 

Herfra udskibedes bl.a. salt, en af tidens vigtigste handelsvarer. Allerede før år 1600 må Sander Dich have 

haft forbindelse med Bornholm, idet Hammershus Lensregnskaber 1598/99 meddeler, at Sander Skott 

(således kaldes han oftest i de samtidige kilder) blev idømt en bøde på 9 daler for et overfald på en svensk 

skipper. 

 

I Øresundstoldregnskabernes  opgørelse over de enkelte toldekspeditioner, som altid angiver skippernes 

navne, finder vi Sander Dich (Scott) adskillige gange, således i 1590/91: " Alexander Skott fra Dundee, kom 

fra Königsberg". I 1591 kommer han fra Danzig og i 1596 fra Danzig med ballast. Undere Kalmarkrigens 

danske flådebevægelser træffer vi Sander Dich som leverandør af Danzigøl til krigsflåden. Hammershus 

Lensregnskab for 1611 (det første krigsår) indeholder således en kvittering dateret 27/7 1611, hvorefter 

Hans og Sander Skotte, borgere i Svaneke, kvitterer for 26 Rdlr. modtaget for levering af Dantøl til Peder 

Galt, kaptajn på "Penitenzen". Kvitteringen er forsynet med leverandørens segl, der bærer bogstaverne S.D. 

(Sander Dich) og H.D. (Hans Dich). 

 

 En gade nær kirkepladsen i 

Svaneke er opkaldt efter Sander Dich. 

Foto: Niels Westh 

 
Hustru: Karina Didrichsdatter  leveår: 92  

     Født: omk 1575 og død: efter 1667    

      Bopæl i 1650 i Bogfinkehuset i Svaneke   



              

Fra "Den bornholmske slægt Dich": 

Karina Didrichsdatter indtager en enestående position i bornholmsk genealogi. 

Ikke alene er hun gennem sit ægteskab med Sander Dich stammoder for den kendte 

og udbredte Dich-slægt, men ved sit andet ægteskab med den ligeledes fra 

Skotland kommende skipper David Wolsen blev hun tillige stammoder for den ikke 

mindre kendte bornholmerslægt Wulffsen. 

 

Hendes oprindelse er ikke kendt, men hun synes ikke at høre til nogen af øens 

gamle bondeslægter, ej heller synes hun at have tilknytning til øens 

embedsslægter. 

Hun overlevede sin anden mand David Wolsen i mange år og opnåede således en 

meget høj alder. I Rigsarkivets jordebogs- og konstributionsregnskab noteres 

hun så sent som i 1660'erne som ejer af jordegods i Ibsker, men i 1667 udgår 

hun af disse regnskaber. 

 

 

Antal efterkommere efter Sander Dich 

Sander Dich og hustru Karina Didrichsdatter er stamfader og stammoder til en meget omfattende 

efterslægt på Bornholm. 

Pr, dags dato har jeg registreret følgende antal efterkommere opgjort pr. generation i min slægtsdatabase. 

                            Efterkommere     Ægtefæller 

Generation  1                      1                1 

Generation  2                      2                0 

Generation  3                       7               7 

Generation  4                     24             25 

Generation  5                     69             29 

Generation  6                    101            52 

Generation  7                    126             70 

Generation  8                      97             56 

Generation  9                     119            74 

Generation  10                   162          105 

Generation  11                   208          106 

Generation  12                   215            45 

Generation  13                     55             28 

Generation  14                     37               7 

Generation  15                     10               0 
I alt                                      1.233          605 

 

Navne på efterkommere 

De mest almindeligt forekommende efternavne på Sander Dichs efterkommere i min slægtsdatabase ses 

her. 

Navn                                        Mænd    Kvinder   I alt 



Dich                                          124        111        235 

Kofoed                                       80          81         161 

Larsen                                        42          40          82 

Hansen                                       45          32          77 

Sonne                                         35          30          65 

Jensen                                        29          30          59 

Nielsen                                       34          22          56 

Blem                                           19          27          46 

Jørgensen                                  29          14          43 

Holm                                          20          19          39 

Pedersen                                   19          11          30 

Andersen                                   16          13          29 

Madvig                                       18           9          27 

Ipsen                                          12          15          27 

Westh                                        16           7          23 

Rasmussen                                 6          15          21 

Jensdatter                                  0          21          21 

Hermansen                              12           7          19 

Møller                                         8          10          18 

Pedersdatter                              0          18          18 

Bidstrup                                    11           6          17 

Sommer                                      6          10          16 

Poulsen                                       7           8          15 

Munch                                        7           8          15 

Hansdatter                                 0          15          15 

Jakobsen                                     8           6          14 

Dik                                                8           6          14 

Grove-Stephensen                     9           4          13 

Jacobsen                                      5           8          13 

Bohn                                             5           8          13 

Olsen                                            8           4          12 

Mikkelsen                                    6           6          12 

Marcher                                       6           6          12 

               

Arne Bjørn Jørgensen 



 

Side 1 

156 Agger grenen - mine tipoldeforældre fra Limfjordbyen 

1. generation 

1.  Cecilie Cathrine Sørensen, datter af Søren Sørensen og Karen Jensdatter, er født den 13. juli 

1839 i Agger, Refs, Thisted og hun døde efter 1921.  

Fødselsnotater: Udsnit fra kirkebog fundet af Henrik Tofte. Hun var 24 11/12 år ved giftemålet jv. 

vielsesnoten i kirkebogen. Forskningsnotater: Igennem lang tid ledte jeg efter, hvorfra min 

tipoldemor Cecilie kom fra. Resten af familien var jo fra Københavnsområdet og fra Vestegnen. 

Til sidst fandt jeg i kirkebogen for Valby, at hun meget overraskende kom helt fra Vestjylland, 

nemlig Limfjordsbyen Agger. 

Hvis jeg skal komme med et gæt på, hvordan mine tipoldeforældre har mødt hinanden, når de 

komme fra hver sin ende af landet, må det være hendes fiskerfamilie, der har været i 

Københavnsområdet for at sælge fisk, eller nogle søfolk fra hans familie, der har været i Agger. 

Hun blev døbt den 14. juli 1839 i Agger kirke, Refs, Thisted. Faddere: Niels Jensen, Kirsten 

Hansen, Johanne Madsdatter af Øster Agger, Poul Sørensen, Waldborg Nielsdatter, Christen 

Christensen Bolm fra Vester Agger, gårdmand Mækel Sørensen, Christen Jensen af Øster Agger, 

• Hun blev vaccineret: af lægen Willemoes den 14. august 1848. Det fremgår af kirkebog ved konfirmationen. Hun blev 

konfirmeret den 23. april 1854 I Agger kirke. Hun fik følgende karakterer ved konfirmationen: Opførsel: Meget god, 

Kundskaber: Meget god. 

• Hun flyttede fra Agger til Nykøbing Mors den 18 juni 1854. Hun står anført som Sidsel Marie Sørensen, med det er rettet til 

Sidsel Cathrine Sørensen 

• Hun arbejdede som tjenestepige i 1855 i Nykøbing Mors hos skipper Niels Christian Christensen 

• Hun var ansat 1863 i Thisted. Hun kom fra Thisted til København iflg. København Politis Mandtal i 1869 

• Hun boede den 21. juni 1864 på Danmarksgade 10 ifølge vielsesnoten i kirkebogen 

• De fik skolepenge i 1876 af Carlsberg Bryggeriet. Efter mandens død betalte Carlsberg skolepenge til Carl Holm på 7 kr. om 

måneden og 20 kr. i understøttelse til madam Holm. i august 1876 betalte Carlsberg 38,60 for undervisning og bøger af Holms 

børn. I juli 1876 står der i journalen: "Ved Døden afgået Formand Holm, til hans Enke er udbetalt hele hans løn for juli 

Maaned = kr. 125.” 

Bryggeriet betalte også for udgiften ved Carl Lorents Holms begravelse på i alt kr. 132,35. 

• Hun var enke og husmoder i 1880, og arbejdede på vaskeriet på Carlsberg Bryggeri og hun boede i villaen, der hed Elmebo i 

1880 i Valby. 

• Hun var husmoder og arbejdede på vaskeriet på Gammel Carlsberg i 1890. Ifølge FT 1890 er hun født i Vestervig i Refs. Hun 

boede nu i Villa Valbjerg i Valby. 

• Hun arbejdede som bestyrerinde af Gammel Carlsberg vaskeri i Valby fra 1901 til 1906 i Valby. 

• I perioden 1901 til 1906 boede hun på Carlsbergvej 14 i Valby. Flere af børnene flytter hjem til Carlsbergvej 14 i perioder, når 

de for en kort periode er husvilde. Ved folketællingen i 1901 oplyses, at ægteparret har 7 levende børn og 2 døde børn. 

• Hun lever af sin formue hos sønnen Victor1911 i Næstved. Og hun bor hun på Vordingborgvej 18 i Næstved. Hun bor hos 

sønnen Victor og hans 2 børn, samt en tjenestepige.  

• I 1916 til 1921 bor hun på Fuglevangsvej 3, forhuset på Frederiksberg. Her bor hun sammen med sine ugifte døtre Elisabeth og 

Vilhelmine 

Cecilie Cathrine blev gift med Carl Lorentz Holm, søn af Hans Carl Holm og Caroline Geisler den 

21. juni 1864 i Frederiksberg Kirke. Carl Lorentz blev født den 5. september 1838 i Vor Frelsers sogn i 

København og døde den 13. juli 1876 i Valby i en alder af 37 år, og han blev begravet den 19. juli 1876 

på Frederiksberg Kirkegård. 

• Parret boede den 12. maj 1864 i Valby, København. Ifølge konfirmationsnoten i kirkebogen 

• Mellem den 10. maj 1868 og 1. februar 1870 boede de i Wildersgade 37 på Christianshavn i 

København. Ifølge dåbspapirer for Line. Ved dåben for Cecilie. De boede øverst oppe i nr. 37. 

Set i Københavns Politis Mandtal 1869. Hun kom fra Thisted.  

• Bopæl:1870-26 december 1874 i Valby. Ægteparret flytter til Valby i 1870. Det fremgår af folketællingen i 1901. Det fremgår 

ved dåb for barnet Sophus, at de bor på denne adresse i Valby. 

• Han arbejdede som bødkersvend i årene 1864-1869. En bødker er en håndværker der laver tønder og fade af træstave • Bopæl 

den 21. juni 1864 i Dronningensgade 12 på Christianshavn.  

Dronningensgade 1934 



Cecilie Cathrine Sørensens aner 

Side 2 

• Han arbejdede som bødkerformand på Carlsberg 1872-1876. Det fremgår af dødsnoteringen i kirkebogen. Han tjente 90 kr. om 

måneden som bødkerformand 

• Han arbejdede som inspektør 1874. 

• Dødsårsag ifølge kirkebogen er Pthisis hemoptysi (O. Kølk). På dansk: En blodstyrtning, hvor man hoster blod op. 

• De fik regning for begravelse den 14. juli 1876 på Frederiksberg kirkegård, samt vedhæftet regning klokker og 

Begravelseskontoret på Frederiksberg. Regningen lød på i alt kr. 82,33 

• Regning for ligkiste, 15 juli 1876, Carlsberg, Valby. Regning fra J.F.E. Verner, snedkermester, Enighedsvej 1 på 1 egekiste 

leveret til Gamle Carlsberg Bryggeri kr. 50. 

2. generation (Forældre) 

2.  Søren Sørensen, søn af Søren Mikkelsen og Sidsel Andersdatter, blev født den 8. november 1806 

i Vester Agger, Agger, Refs, Thisted og døde den 8. marts 1854 i Agger i en alder af 47 år, og blev 

begravet den 19 Mar. 1854 i Agger. Dødsnotater: Kirkebog for Agger Refs, Thisted. Han var 47 1/3 år 

da han døde. Han døde af tæring (tuberkulose) 

 

Wikipedia: Agger er en by i Thy med 368 indbyggere (i 2018), beliggende i Agger Sogn. 

Landsbyen hører til Thisted Kommune og ligger i Region Nordjylland. Den er beliggende ved 

nordenden af Agger Tange og Krik Vig i Nissum Bredning, som er den vestlige ende af Limfjorden. Nord for byen ligger søerne 

Flade Sø og Ørum Sø. Agger Kirke er fra 1838, og blev opført da Vesterhavet truede den gamle kirke; Indenfor de sidste par 

hundrede år er kysten flyttet ca. en kilometer mod øst. Ved fjordhavnen står en sten, Nabestenen, til minde om Slaget ved Nabe i 

1657 (Første Karl Gustav-krig), hvor thyboerne forgæves forsøgte at standse den svenske hær, der kom op over den dengang 

landfaste Agger Tange fra syd. Fiskeri spillede indtil begyndelsen af 1800-tallet en hovedrolle i befolkningens livsførelse. I en 

beskrivelse ved Knud Aagaard af Thyland fra 1802 hedder det herom: "imedens dette ålefiskeri varer, lever Aggerboerne hos 

bønderne deres bedste liv, da fisk ellers hjemme er deres meste føde". 

 

Tilsvarende skriver herredsfogeden i Thisted i 1806: "ålefiskeriet har ingen gavnlig indflydelse på landets indbyggere. 

Aggerboerne og de fra Harboøre anser den tid, da ålefiskeriet går for sig, som deres karneval; de frådser da til det umådelige, 

skyller gammelt øl og brændevin i sig som vand og fordriver det meste tid med søvn og ladhed." 

 

• Han blev hjemmedøbt: 9 november 1806, Vester Agger. 

• Han blev vaccineret: 18 Aug. 1812, Agger. Det fremgår af kirkebog ved konfirmationen og vaccineret: 18 Aug. 1818, Agger 

• Han blev konfirmeret i 1822 i Agger kirke, Refs, Thisted. Kirkebog for Thisted, Refs, Agger. Kundskaber: Udmærket, 

Opførsel: Anstændig 

• Han arbejdede som tjenestekarl i Sønder Aulum, Agger 1834. 

• Han arbejdede som husmand og fisker i Vester Agger 1839-1854. 

Søren blev gift med Karen Jensdatter den 10. oktober 1834 i Agger kirke. 

3.  Karen Jensdatter, datter af Jens Nielsen Winther og Ane Cathrine Christensdatter, blev født 

den 22 Dec. 1802 i Vester Agger, døde den 28 Dec. 1870 i Agger i en alder af 68 år, og blev begravet 

den 8 Jan. 1871 i Agger. 

•  Vaccineret: af læge Sager, 18 Aug. 1812. Fremgår af kirkebog ved konfirmationen. 

• Hun blev konfirmeret i 1818 i Agger kirke, Refs, Thisted. Kirkebog for Agger: Opførsel: Meget 

god, Kundskaber: god 

• Hun var husmands enke og levede fiskeriet i 1834. 

• Hun arbejdede som husmoder, enke og håndarbejde i 1855. 

• Hun var husejerske, lever af håndgjerning i 1860 og hun arbejdede som husmoder/håndgerning 

1870. 

Karen blev gift med Thøger Pedersen den 30. maj 1824 i Agger kirke. Thøger blev født i 1802 i Agger, 

og han døde den 26 Jan. 1834 i en alder af 32 år, og blev begravet den 18 marts 1834 i Agger. 

Karen blev derefter gift med Søren Sørensen den 10. oktober i 1834 i Agger kirke. Søren blev født den 

8. november i 1806 i Vester Agger, døde den 8 Mar. 1854 i Agger i en alder af 47 år, og blev begravet den 19 Mar. 1854 i Agger. 

3. generation (Bedsteforældre) 

4.  Søren Mikkelsen, søn af Michel Sørensen og Inger Sørensdatter, blev født den 26 Jan. 1776 i Agger, døde den 17 Jul. 1834 i 

Agger i en alder af 58 år, og blev begravet den 25 Jul. 1834 i Agger. 

Agger kirke 



Cecilie Cathrine Sørensens aner 

Side 3 

Thisted, Refs, Agger, Vester Agger Bye, ingen, 31, FT-1801, B4263  

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Yngste Søren Mikkelsen    25  Gift mand jordløs huusmand og fisker 

Sidsel Andersdatter            32  Gift hans kone 

Mikkel Sørensen                  5  Ugift deres 

søn Anders Sørensen 2  Ugift deres søn 

• Han var jordløs husmand og fisker i 1801. 

• Han boede hos og forsørges af sin datter Woldborg i 1834. 

Søren blev gift med Sidsel Andersdatter den 25 Jan. 1795 i Agger. Sidsel blev født den 4. juni 1769 i Agger, og hun døde den 26 Maj 

1829 i Agger i en alder af 59 år, og hun blev begravet den 8 juni 1929 på Agger gamle kirkegård.   

5. Sidsel Andersdatter, datter af Anders Jensen og Karen Povlsdatter, blev født den 4. juni 1769 i Agger, døde den 

26 Maj 1829 i Agger i en alder af 59 år, og blev begravet den 8 Jun. 1929 på Agger gamle kirkegård. 

Thisted, Refs, Agger, Vester Agger by, , 8, FT-1787, A0030  

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Anders Jensen       58  gift Mand Huusmand og fisker 

Karen Povlsdatter  61  gift Hans kone 

Søren                     20  ugift Deres ægte børn Matros og fisker 

Zidsel                    18  ugift Deres ægte børn 

Sidsel blev gift med Søren Mikkelsen den 25 Jan. 1795 i Agger. Søren blev født den 26 Jan. 1776 i Agger. 

6. Jens Nielsen Winther, søn af Niels Jensen og Karen Madsdatter, blev født den 11. november 1772 i Øster Agger, 

døde den 28 Okt. 1850 i Agger i en alder af 77 år, og blev begravet den 10 Nov. 1850 på Agger kirkegård. 

Thisted, Refs, Agger, Øster Agger Bye, ingen, 57, FT-1801, B4263 

Navn:                                           Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: 

Jens Vinther                                 30  Gift mand jordløs huusmand og fisker og enroulleret matros Anne 

Cathrine Christensdatter 28  Gift hans kone 

Kjesten Jensdatter                        1  Ugift deres barn 

Samtlige personer i husstanden Thisted, Refs, Agger, Agger, Øster 

Agger by, 28, FT-1850, C0482 

Navn:                                      Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: 

Jens Madsen                           24  Gift  Fisker og Husfader Her i sognet 

Karen Johanne Madsdatter     36  Gift  Hans kone Her i sognet 

Karen Johanne Christensen      7  Ugift  Plejedatter Her i sognet 

Jens Nielsen Vinther               78  Gift  Aftægtsmand Her i sognet 

Ane Cathrine Christensdatter  78  Gift  Aftægtskone Her i sognet  

• Han arbejdede som matros 1787. 

• Han var jordløs husmand og fisker og enroulleret matros 1801. 

• Han arbejdede som fisker 1834. 

• Han var aftægtsmand og boede hos sønnen Niels 1845. 

• Han var aftægtsmand i 1850 i Agger. 

Jens Nielsen blev gift med Ane Cathrine Christensdatter den 12. maj 1799 i Agger kirke. Ane Cathrine blev født den 9. november 

1772 i Agger, døde den 8 Maj 1859 i Agger i en alder af 86 år, og blev begravet den 15 Maj 1859 på Agger kirkegård. 

• Bor hos og forsørges af sønnen Niels i 1840. 

• Bor hos og forsørges af svigerdatteren i 1850. Bo hos Karen Johanne Madsdatter og hendes nye mand Jens Madsen 

7.  Ane Cathrine Christensdatter, datter af Christen Madsen og Johanne Larsdatter, blev født den 9. november 1772 i Agger 

døde den 8 Maj 1859 i Agger i en alder af 86 år, og blev begravet den 15 Maj 1859 på Agger kirkegård. 

• Hun bor med sin mand hos sønnen Niels 1845. 

• Hun var på aftægt hos svigerdatteren Karen Johanne Madsdatter 1859 i Øster Agger. 

Ane Cathrine blev gift med Jens Nielsen Winther den 12 Maj 1799 i Agger kirke.  



157   Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri                            15. januar 2015 

Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors 

side. Familieforholdet ser således ud: 

• Tipoldeforældre: Cecilie Cathrine Holm (1839-efter 1911) og Carl Lorentz Holm (1838-1876) 

• Oldeforældre: Ingeborg Marie Lorentse Holm (1864-1918) og Lars Peter Hansen (1858-1903) 

• Bedsteforældre: Maren Elisabeth Hansen (1899 – 1980) og Peter Gram Petersen (1894 – 1982) 

• Forældre: Else Marie Petersen (1924 – 2008) og Otto Jørgensen (1916 – 2008) 

• Arne Bjørn Jørgensen (1949) 

 

Cecilie Cathrine Sørensens fødsel og barndom 

Cecilie blev født den 13. juli 1839 i Agger, der ligger lige nord for Limfjorden helt ud mod Vesterhavet. Hun 

blev døbt dagen efter den 14. juli i Agger kirke. Hun er datter af husmand og fisker Søren Sørensen (1806-

1854) og hustru Karen Jensdatter (1802-1870). Begge forældre stammer i flere generationer fra den lille 

fiskerby Agger, og stort set alle forfædrene var fiskere. Hun havde mindst 2 søskende, hvoraf hun var den 

mellemste. Desuden havde forældrene en plejesøn, hvis mor også i en periode boede hos dem. 

Den 14. august 1848 blev hun vaccineret af lægen Willemoes, og den 23. april 1854 blev hun konfirmeret i 

Agger kirke.  Allerede her viste det sig, at hun var en dygtig pige, idet hun fik karaktererne Meget God for 

opførsel og Meget God for kundskaber. 

Kort efter konfirmationen, nemlig den 18. juni 1854 tog hun til Nykøbing Mors, hvor hun var tjenestepige 

hos skipper Niels Christian Christensen. I nogle folketællinger optræder hun med stavemåden Sidsel Cathrine 

Sørensdatter. 

Carl Lorentz Holm fødsel og barndom 

Carl blev født den 5. september 1838, og han blev døbt i Vor Frelser kirke på Christianshavn i København den 

4. november 1838. Han var søn af bødkersvend Hans Carl Holm og hustru Caroline Geisler. Forældrene blev 

gift ganske kort tid før hans fødsel, nemlig den 27. juli 1838 i Vor Frelser kirke. De fik efterfølgende 

yderligere 7 børn. Hans fader døde i 1875, og moderen døde i 1885 af cancer. Ved fødslen boede forældrene 

i Holms Huse nr. 28 på Christianshavn, og i 1840 flyttede de til Overgaden Oven Vandet 202. I 1842-45 boede 

de igen i Holms Huse nr. 28, og i år 1850 var adressen Sofiegade 359 st. th., Amagerbro, der også ligger på 

Christianshavn. Senere flyttede de til Dronningensgade 290 og efterfølgende til nr. 257 og derefter til i nr. 

12.  

  Dronningegade i 1934 med Vor Frelsers kirke i baggrunden. Fra Wikipedia 

Christianshavn var i Carls barndom et slumkvarter, hvor arbejderfamilierne med deres mange børn boede 

meget tæt i dårlige boliger.  I dag er det jo blevet et mondænt kvarter. 

Cecilies og Carls bryllup og børn 



Det undrer mig lidt, hvordan de 2 unge mennesker har mødt hinanden, da de er opvokset i hver sin ende af 

landet.  Det får jeg sikkert ikke opklaret, men parret flyttede sammen, og de boede i starten hos Carls 

forældre i Dronningegade 12 på Christianshavn den 12. maj 1864, hvor Cecilie fødte tvillingepiger. Det var i 

den tid, hvor krigen mod Tyskland rasede. Slaget ved Dybbøl foregik den 18. maj 1864, og slaget om Als var 

den 29. juni 1864. 

 

På det tidspunkt var de ikke blevet gift, hvilket er noget usædvanligt. Men det blev de 1 måned senere, 
nemlig den. 21. juni 1864, og det foregik i Frederiksberg kirke. Ved brylluppet var forloverne Lorentz 
Cornelius Holm (Carls farbror), han var skibsfører og boede i Strandgade nr. 22, og Mathias Meyer, der var 
urtekræmmer og boede i Wildersgade nr. 52. Tvillingerne blev efterfølgende døbt den 25.september kl. 14 i 
Frederiksberg kirke. Faddere ved dåben var som ved brylluppet farbror Lorentz Cornelius Holm og 
urtekræmmer Mathias Meyer. 
 

 Cecilie & Carl omkring 1870. Fra min mors fotoalbum 

I 1868 boede parret i Wildersgade 37, og i 1870 flyttede de til Valby. 

De fik i alt 9 børn: 

1. Tvillingerne Elisabeth og Ingeborg blev født 12. maj 1864. Elisabeth blev sygeplejerske. Min oldemor 

Ingeborg blev gift med købmanden i Brøndbyvester. 

2. Carl Sophus Lorentz Holm (1866-efter 1892). Han blev maskinist på Carlsberg. 

3. Cecilie Marie Frederikke Holm (1868-?). Hende ved jeg p.t. ikke mere om. 

4. Vilhelmine Caroline Holm (1869-efter 1908). Hun rejste til London, men vendte tilbage og blev ansat 

hos T & S. Plum 

5. NN Holm (omkring 1871-før 1901) 

6. Vilhelm Victor Emanuel Holm (1872-1948). Han blev brygmester og senere direktør for bryggeriet 

Føniks i Næstved. Læs min historie herom på web siden. 

7. Sophus Johannes Holm (1874-1941). Han blev apoteker i Glostrup. Læs min historie herop på web 

siden. 

8. Klara Lorentze Hansine Holm (1876-1948). Hun blev gift ind i lægefamilien Lawaetz, som også er gift 

ind i min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensens familie. Læs min historie herom på Web siden. 

Carls arbejde på Carlsberg 



Carl blev ligesom sin far bødker. En bødker er en håndværker, der laver tønder og fade at træstave. Han var i 

perioden 1864 – 69 bødkersvend på Carlsberg. I 1872-1876 avancerede han til bødkerformand på Carlsberg, 

og i 1874 blev han inspektør, så han gjorde en fin karriere. 

 

Som bødkerformand tjente han 90 kr. om måneden, log nedenstående planche viser, hvor meget man kunne 

få for de penge:  

 Fra Indistrimuseet.dk 

Med en arbejdstid på 64 timer pr. uge, så har hans timeløn været på 33 øre i timen, hvilket er en smule over 

gennemsnittet.  

Carls sidste tid og hans død 

I 1876 bliver Carl alvorlig syg. Carlsberg betaler forskellige former for medicin for ham, men det endte galt, 
og han døde den 13. juli 1876 i Valby. Han blev kun 37 år og 10 måneder gammel. 
 
Dødsårsag er ifølge kirkebogen: Pthisis c hemoptysi (ifølge lægen O. Kølk). På dansk: En blodstyrtning, hvor 
man hoster blod op. 



 Fra Carlsberg Arkiverne 

Regning fra Klokker- og Begravelseskontoret på Frederiksberg. Regningen lød på i alt kr. 82,33, og den 

betalte Carlberg Bryggerierne. 



Regning fra ligbarbering. Carlsberg Arkiv 

Carlsberg betalte også 2 kr. for hans ligbarbering, samt for en kiste til kr. 50. 

Cecilies enkestand med børn 

Cecilie sad tilbage som enke med 8 børn i alderen fra 12 til 2 år, og så var hun højgravid med det 9. barn 

Klara, som blev født den 22. oktober 1876 3 måneder efter faderens død. 

  

Efter Carls død ydede Carlsberg støtte til den ældste søn Carl Holm på 7. kr. om måneden, og madam Holm 

fik 20 kr. i understøttelse.  I august 1876 står der i journalen for Carlsberg: ”Ved Døden er afgaaet Formand 

Holm, til hans Enke efter Vedkommende Fader er udbetalt hele hans Løn for Juli Maaned = 125 kr.” 

Cecilie fik arbejde i vaskeriet på Gammel Carlsberg, og hun flyttede til Villa Elmebo, der ligger lige op til 

bryggeriet. Her boede hun med 5 af sine børn i huset sammen med familien Weylemeyer. 

København, Sokkelund, Hvidovre, Valby, Elmebo, en Villa, 6, FT-1880, C9680  
Navn:                                           Alder: Civilstand:  Fødested:  
Christian Weylemeyer                     59  Gift Husfader, Snedkermester København  
Sophie Frederikke Weylemeyer      54  Gift Hans Hustru  København  
Julie Marie Weylemyer                    25  Ugift Deres børn  København  
Kirstine Vilhelmine Weylemeyer      16  Ugift Deres børn  København  
Marie Ingeborg Weylemeyer             9  Ugift Deres børn  København  
August Viliam Weylemeyer             27  Gift Husfader, Snedker København  
Caroline Kristiane Weylemeyer       22  Gift Hans Hustru  Kalundborg  
Helga Elvira Weylemyer                    1  Ugift Deres datter  Frederiksberg  
Cecilie Cathrine Holm                      40  Enke Husmoder, Vaskeri Aggers sogn, Thisted amt  
Carl Sophus Lorenz Holm                14  Ugift Hendes barn  København  
Caroline Vilhelmine Holm                 10  Ugift Hendes barn  København  
Vilhelm Victor Emanuel Holm            7  Ugift Hendes barn  Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt  
Sophus Johannes Holm                     5  Ugift Hendes barn  Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt  
Karla Lorentza Holm                          3  Ugift Hendes barn  Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt 



 Cecilie med sine 5 voksne døtre omkring år 1890. Fra venstre: 

Klara, Vilhelmine, Cecilie, Elisabeth og Ingeborg (min oldemor). Fra min mors fotoalbum. 

I 1890 bor hun i Villa Valbjerg, der også ligger lige op til Carlsberg bryggeriet. 

Hun er dygtig, og hun avancerede i 1901 til at blive bestyrerinde af Gammel Carlsberg vaskeri. 

 Cecilie med sit barnebarn Emma (min mormors søster) omkring år 

1896.  Hun er da omkring 57 år. Fra min mors fotoalbum 

I 1901 – 1906 flyttede hun til Carlsbergvej nr. 14. Flere af børnene flyttede hjem til Carlsbergvej 14 i perioder, 
når de for en kort periode var husvilde.  
Ved folketællingen i 1901 oplyses, at ægteparret havde 7 levende børn og 2 døde børn. 
 



Kort over 

Carlsberg området i Valby. Fra Københavns Kommune – Københavnerkortet. 

Det fremgår af folketællingen i 1911, at hun levede af sin formue, og at hun er flyttet til sønnen Vilhelm, der 

var direktør for bryggeriet Føniks i Næstved. Hun boede i sønnens store hus på Vordingborgvej 18 lige ved 

bryggeriet.  

Cecilies død 

Pt. Har jeg ikke fundet ud at, hvornår og hvor hun døde. 

 

Arne Bjørn Jørgensen 



158   Apoteker Sophus Johannes Holm                                                                  21. december 2011 

Min mor Else Marie Jørgensen har fortalt mig mange ting om slægten, og bl.a. at der var en fra familien, 

som havde været apoteker på Glostrup Apotek. Først nu – efter en del års slægtsforskning – har jeg fundet 

frem til, hvem det er, nemlig min oldemors bror Sophus Johannes Holm. 

Slægtsforholdet ser således ud: 

Tipoldefar:                              Carl Lorentz Holm født 5. september 1838  død 13. juli 1876 

Oldemor: Ingeborg Marie Lorentse Holm                 bror:  Sophus Johannes Holm  

                    født 12. maj 1864 død 6. juli 1918                      født. 24. september 1874 død 10. september 1941 

Mormor: Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 død 20. maj 1980                               

Mor: Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 død 13. september 2008                                   

Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949  

                              

De rette oplysninger dukkede op, da jeg søgte i Politiets Registerblade, der omfatter borgere i København 

omkring år 1900. 

Barndom 

Sophus er søn af bødkerformand og senere inspektør på Carlsberg Carl Lorentz Holm og Cecilie Cathrine 

Sørensen, der er født i Agger ved Limfjordens udmunding i Vesterhavet. De fik i alt 9 børn indenfor 12 år, og 

Sophus er den næstyngste af dem. Familien boede i Valby i Carlsberg området. 

Sophus blev døbt i Frederiksberg kirke den 26. december 1874, og faddere var spritfabrikant Johannes 

Hansen og hustru af Knabrostræde, og jomfru Clara Evertsen af Valby. 

Faderen dør allerede i 1876, da Sophus kun er 2 år gammel, og så må moderen klare sig selv med den store 

børneflok. I 1880 bor moderen med 5 af børnene i Elmebo, der er en villa i Carlsberg kvarteret, og moderen 

får arbejde på vaskeriet på Gammel Carlsberg. I 1890 bor moderen, Sophus og yderligere 2 søskende i Villa 

Valbjerg på Gammel Carlsbergvej lige ved det nuværende besøgscenter. Moderen bliver senere 

bestyrerinde af vaskeriet, og familien er i 1901 flyttet til Carlbergvej 14. 

 

Uddannelse og mange skiftende job 

Den uge Sophus får en rigtig god uddannelse, og det er lidt overraskende for mig, hvor godt han klarer sig. 

Hvordan kan en enlig mor med så mange børn få mulighed for at give sine børn en så fin uddannelse? Kan 

det være Carlsberg, der har financierer en uddannelse for en opvakt ung mand? Hvis der er nogen af 

læserne af dette, der ved mere herom, så hører jeg meget gerne om det. 

I øvrigt klarede flere af de andre søskende sig også rigtigt godt.  Storebror Vilhelm Victor Emanuel Holm 

blev også cand.pharm., og arbejdede som bryggeribestyrer i Næstved i 1899 og lillesøster Clara Lorentze 

Hansine Holm blev gift Valdemar Lawaetz der er ud af lægefamilien Lawaetz. 

Her er Sophus CV fra uddannelsestiden, der er meget omfattende både med antal stillinger, og med hvor i 

landet har får stillingerne: 

• Stilling: 1. november 1890 – 1. april 1894 Discipel på Svane Apoteket i København 

• Eksamen: 1. april 1894 i farm. medhjælpereksamen 



• Stilling: 1. maj – 30. september 1894 exam.pharm. i Skanderborg   

• Stilling: 1. november 1894 – 30. april 1897 exam.pharm. i Præstø 

• Eksamen: 1. oktober 1898 farm. kandidateksamen 

•  Stilling: 1. november 1898 – 30. januar 1901 cand.pharm. på Otterup Apotek, Fyn   

• Stilling: 1. februar 1901 – 1. april 1901 cand.pharm. på Hornslet Apotek   

• Stilling: 1. maj 1901 – 31. december 1901 Cand.pharm. og fabrikantvirksomhed i København 

• Bopæl: 1. maj 1901 i Teglgårdsstræde 5 i København   

• Stilling: 1. januar 1902 – 31. juli 1902 Konditionerede i Odder   

• Stilling: 1. august 1902 – 31. juli 1903 Ny Apotek, Næstved   

 

Får fast stilling, bliver gift og får børn 

Han får pr. 1. august 1903 en blivende stilling på Kgl. Frederiks Hospitals Apotek. Denne stilling beholder 

han helt frem til 1925. Dette apotek er i øvrigt nu indrettet som museum, så man i dag kan se, hvordan et 

historisk apotek så ud. I en kort periode flytter han hjem til sin moder på Carlsbergvej 14 i Valby, hvor 2 af 

hans søstre også bor på dette tidspunkt. 

Han bliver gift den 14. juli 1905 på Inderøen i Norge med Gudrun Lange, der er født den 12. september 

1873 i Norge, og hun emigrerer i forbindelse med giftermålet til Danmark. Hun er datter af sognepræst 

Albert Lange og hustru Georgia og født Birkedal. 

Det unge par flytter den 1. november 1905 til Østerbrogade 126, 3. sal på Østerbro i København, men 

allerede året efter flytter de lidt ned af gaden til Østerbrogade 144, 3. sal.  

Den 28. juli 1906 får de deres første barn. Han døbes Albert Lange Holm. Albert Lange er opkaldt efter sin 

morfar. Den 13. december 1913 får de deres 2. og sidste barn, det er en pige, som døbes Inge Georgia 

Lange Holm. Hun har navnet Georgia efter sin mormor.  

Apoteker på Fyn 

Den 5. august 1925 får han bevilling til Verninge Apotek ved Tommerup nær Odense, og han overtager det 

den 1. december 1925. Af folketællingen i 1930 kan ses, at hele familien med de 2 børn nu store børn bor i 

Verninge. Her bliver parret frem til 1935. For at blive apoteker for første gang skal være under 50 år, med 

mindre man arver det.  Sophus var lige godt 50 år. 

 Verninge Apotek. Kilde: Internettet 

Apoteket i Verninge er senere flyttet til den lidt større by Tommerup. 



Apoteker på Glostrup Apotek 

I 1935 topper hans karriere. Han får den 18. maj 1935 bevilling til det store og flotte Glostrup Apotek, som 

ligger på Hovedvejen 101 i det centrale Glostrup, og den 8. august 1935 overtager han styringen af det.  

Han er indehaver af Glostrup Apotek frem til sin død den 10. september 1941. 

Som indehaver at Glostrup Apotek boede han naturligves i bygningen med sin familie. 

 Glostrup Apotek, Hovedvejen 

101. Foto: Arne Bjørn Jørgensen 2011. 

Fra Glostrup Lokalhistoriske Arkiv skrives der om apoteket:  

”Placeringen af det nye apotek blev fundet på hjørnet af Roskilde Landevej og Solvej. Grunden blev 

erhvervet fra gartner Carl Rathsack, der ejede jorderne på begge sider af Solvej. 

Arkitekten på det kommende byggeri var en mand ved navn Erik Woldbye, og han valgte nationalromantik-
kens byggestil. I løbet af 1908 blev huset opført, og 2. oktober 1908 fandt indvielsen sted. Den samlede pris 
for grund, bygning og inventar løb op i det formidable beløb af 37.000 kr. Men for pengene havde apoteke-
ren fået en ualmindelig smuk bygning, som endnu på sin 100-års fødselsdag både står og anvendes efter 
sin bestemmelse. 
 
Huset er uden overdrivelse et af de smukkeste i Glostrup og fortjener i allerhøjeste grad at blive bevaret for 
eftertiden. Apotekeren havde fået god plads til både erhverv og beboelse. Han indrettede apoteksudsalget i 
stueetagen, medens han anvendte første sal som sin private beboelse. Huset tag har en imponerende rejs-
ning. Årsagen var ønsket om god plads til opbevaring af planter til tørring. Børn og koner fik i de følgende år 
mulighed for at tjene en skilling ved at indsamle de kamilleblomster, som voksede overalt på de omgivende 
marker. Efter tørring blev planterne solgt til produktion af kamillete, og denne forretning fik efterhånden et 
ganske stort omfang. 
 
Den gamle apoteker Vilstrups afløser hed Sophus Johannes Holm (1874-1941). Hans tidlige død betød, at 

han ikke kunne nå at præge udviklingen særligt.” 



Ud over at være indehaver af Glostrup Apotek, så er han også med i bestyrelsen for Dansk Apoteker 

Forenings Københavns kreds fra februar 1936 og frem til sin død. Han var sekretær for foreningen. 

Død og begravelse  

Sophus fik ikke så lang tid i denne ledende stilling, for han døde allerede den 10. september 1941, kun 66 år 

gammel. Lægen Helge Kylling, der boede på Nørre Allé 6 undersøgte ham, og konstaterede, at døden 

skyldes en hjernesvulst.  Som små havde vi i øvrigt læge Kylling som familielæge, og jeg har adskillige gange 

siddet i hans venteværelse på Nørre Allé for at vente på at blive behandlet. Sophus blev begravet den 16. 

september 1941 og Pastor H. Lorenzen stod for begravelsen. Graven er på Solbjerg kirkegård på 

Frederiksberg. Den ligger lige ved siden af Zoologisk have. 

Fra Frederiksberg Kommune har jeg fået oplyst, at gravpladsen lå på Solbjerg Kirkegårds 6. afdeling, litra C, 

gravsted nr. 318. Jeg har været forbi for at se efter den, men den er blevet nedlagt, og planen er, at hele 

gravpladsen nedlægges senest i år 2020 i forbindelse med omlægningen af kirkegården til et grønt, 

rekreativt område.  

 

 Arne Bjørn Jørgensen 



159   Bryggeridirektør Vilhelm Victor Emanuel Holm                                         12. januar 2013 

For lidt over et år siden skrev jeg en længere artikel om min oldemors broder apoteker Sophus Johannes 

Holm. Nu har jeg fundet frem til en hel del oplysninger om hans storebroder Vilhelm Victor Emanuel Holm, 

der ligesom lillebroderen blev Cand.pharm, og fik en fin erhvervskarriere. 

 Slægtsforholdet ser således ud: 

Tipoldefar:                              Carl Lorentz Holm født 5. september  1838  død 13. juli 1876 

Oldemor: Ingeborg Marie Lorentse Holm                 bror:  Vilhelm Victor Emanuel Holm  

                   født 12. maj 1864 død 6. juli 1918                      født. 3. marts 1872 død 2. januar 1942 

Mormor: Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 død 20. maj 1980                               

Mor: Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 død 13. september 2008                                   

Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949  

                              

Gennembruddet med oplysninger om bryggeren kom, da jeg via Internettet fandt frem til, at han boede på 

Vordingborgvej 18 i Næstved i en lang årrække, og derved kunne jeg nemt få oplysninger om ham og hans 

familie via folketællingerne.  

Barndom 

Vilhelm er søn af bødkerformand og senere inspektør på Carlsberg Carl Lorentz Holm og Cecilie Cathrine 

Sørensen, der er født i Agger ved Limfjordens udmunding i Vesterhavet. De fik i alt 9 børn indenfor 12 år, og 

Vilhelm er den tredje yngste af dem. Hans nærmeste søskende er lillebroderen Sophus, som han holdt 

sammen med i hele livet. Familien boede i Valby i Carlsberg området. 

Vilhelm blev født i Valby den 3. marts 1872, og døbt den 26. maj. Faddere var købmand L. Jensens hustru 

Julie af Valby, Fr. Jacobine Marie Jensen af Valby, bødker Peter Heinrich Høiberg af Christianshavn, Mathias 

S. Maier af Valby og bødker Svend Nielsen af Amager. 

Faderen døde allerede i 1876, da Vilhelm kun er 4 år gammel, og så må moderen klare sig selv med den 

store børneflok. I 1880 bor moderen med 5 af børnene i Elmebo, der er en villa i Carlsberg kvarteret, og 

moderen får arbejde på vaskeriet på Gammel Carlsberg. I 1890 bor moderen, Vilhelm og yderligere 2 

søskende i Villa Valbjerg på Gammel Carlsbergvej lige ved det nuværende besøgscenter. Moderen bliver 

senere bestyrerinde af vaskeriet, og familien er i 1901 flyttet til Carlbergvej 14, men da er Vilhelm flyttet 

hjemmefra. 

Uddannelse og eksamen 

Den unge Vilhelm får ligesom sin lillebroder Sophus en rigtig god uddannelse, og det er lidt overraskende 

for mig, hvor godt han klarer sig. Hvordan kan en enlig mor med så mange børn få mulighed for at give sine 

børn en så fin uddannelse? Kan det være Carlsberg, der har financierer en uddannelse for en opvakt ung 

mand? Hvis der er nogen af læserne af dette, der ved mere herom, så hører jeg meget gerne om det. 

I øvrigt klarede flere af de andre søskende sig også rigtigt godt.  Lillebror Sophus Johannes Holm blev også 

cand.pharm., og endte i en fin stilling som apoteker i Glostrup og lillesøster Clara Lorentze Hansine Holm 

blev gift Valdemar Lawaetz der er ud af lægefamilien Lawaetz. 



Vilhelm var i årene 1887 til 1891 discipel på Herning Løve Apotek, og som afslutning herpå bestod han i 

1891 farmaceutisk medhjælpereksamen.  

I 1894 blev han Cand.pharm. og sluttede flot af med 1. karakter. 

Han bliver gift, får 2 børn og bliver skilt 

Efter at have taget sin embedseksamen i 1894 flytter han åbenbart til Skive. Jeg har p.t. ikke oplysning om, 

hvad han laver der. I 1898 bor han i Skive sammen med Sophie Amalie Borreschmidt, og de bliver gift den 

24. november 1900 i Skive. Hun er født den 26. november 1871 i Skive, og er datter af købmand Christian 

Borreschmidt og hustru Marie Sofie Frederikke Meyer fra Skive.   

Forlovere: Købmand Carl Trap af Skive og lillebror Cand.pharm. Sophus Holm af København 

Det ungepar flytter til Næstved, hvor de bosætter sig på adressen Vordingborgvej 24. 

  Vordingborgvej 24. Foto: Huse-i-Naestved 

Den 14. juli 1906 får de deres første barn. Han døbes Karl Holm, og bliver dermed opkaldt efter farfaderen 

Carl Lorentz Holm. Han bliver den 26. november døbt i Sankt Mortens kirke i Næstved, og faddere var: 

Prokurist Valdemar Lawætz (storesøster Carlas mand), Provisor Sofus Holm (Valdemars kære lillebroder), 

ugift Elisabeth Holm (Valdemars storesøster, og tvillingesøster til min oldemor Ingeborg) samt købmand 

Cort Trap og hustru Alvilde fra Skive. 

Den 8. august 1908 får de deres 2. og sidste barn, det er også en dreng, som døbes Paul Holm. Han bliver 

døbt den 14. september i Sankt Mortens kirke i Næstved og faddere var: Købmand Carl Trap, Skive, 

Prokurist Valdemar Lawaetz og hustru Carla (Vilhelms lillesøster), København, Toldkontrollør Jürgensens 

enke Juliette, København. 



 Carla Lorentze Hansine Holm omk. år 1900. Fra Else Marie Jørgensens 

fotoalbum 

Ved Folketællingen er Sophie flyttet fra adressen, og ved Folketællingen i 1916 fremgår det, at parret er 

blevet skilt. 

Voksenlivet 

Vilhelm lever resten af sit liv i Næstved. En slags status i hans liv kan følges via de regelmæssige 

folketællinger: 

• FT 1911: Han bor i Vordingborggade 18 sammen med sine 2 sønner, samt sin mor Cecilie Cathrine. 

På dette tidspunkt er han blevet separeret fra konen, som er fraflyttet. Moderen er 71 år gammel, 

og hun lever af sin formue. Hun har levet som enke siden 1876.  

 Cecilie Cathrine Holm med sit barnebarn Emma (min mormors 

storesøster ca. 1896). Foto: Else Marie Jørgensens fotoalbum 

• FT 1916: Han bor i Vordingborggade18 sammen med sine 2 sønner, samt Ingeborg Marie Schæbel, 

der er husbestyrerinde og Ane Marie Hansen, der er stuepige. Moderen bor der ikke mere, og p.t. 

har jeg ikke fundet hendes dødsdato. 



FT 1921: Han bor stadig i Vordingborggade 18 sammen med sønnen Karl, der nu går i gymnasiet, 

husbestyrerinden Ingeborg Marie Schæbel, samt tjenestepigen Gerda A. Jensen  

• FT 1925: Han også Vordingborggade 18 sammen med sønnen Karl, der er blevet bryggerielev, 

husbestyrerinde Ingeborg Marie Schæbel og Mary Elisabeth Andersen, som er husassistent.   

• FT 1930: Han fortsat på Vordingborgvej 18 sammen med sin trofaste husbestyrerinde Ingeborg 

Marie Schæbel, og tjenestepigen er nu Emmy Signe Klara Hansen . 

 Vordingborgvej 18 på hjørnet af Godthåbs Allé. Huset blev 

bygget i 1905 for brygger, cand.pharm. Vilhelm. Holm der ejede huset til sin død i 1948. Han flyttede fra nr. 

24 og hertil omkring 1906, med familie og tjenestepige. Foto: Huse-i-Naestved. 

Bryggeriet Føniks 

Vilhelm Holm var bryggeribestyrer for bryggeriet Føniks i 1899 – 1901. Efterfølgende blev han direktør for 

bryggeriet frem til 1938, hvor han trak sig tilbage i en alder af 66 år.  

Ud over direktørposten i bryggeriet blev han i 1929 bestyrelsesmedlem i A/S Diskonto-, Laane- og 

Sparekasse for Næstved og Omegn. 

Fra 1938-53 blev bryggeriet overtaget af J.P. Dithmer. Bryggeriet forblev et forholdsvis beskedent 

foretagende, havde vel aldrig mere end ca. 20 ansatte, men var alligevel en markant virksomhed i byen. Det 

producerede også mineralvand. Som så mange provinsbryggerier kom det i vanskeligheder i 1950'erne. 

Dithmer greb til at producere og sælge øl uden om regnskabet, for hvilket han 5/3 1954 idømtes 50 dages 

hæfte, en bøde og en erstatning til statskassen. Februar 1955 trådte selskabet i likvidation. For nyligt er der 

genopstået et nyt mikrobryggeri I Næstved ved navn Føniks. 



Bryggeriet Føniks, som det så ud i 

1910. Virksomhedens eget prospekt, original i NæstvedArkiverne. Villaen overfor, Vordingborgvej 18 var 

Vilhelm Holms direktørbolig. Fra Huse-i-Naestved 

1926, tegning af Karl Hansen 

Reistrup der boede tæt ved bryggeriet. Set fra Vordingborgvej. Hovedbygningen t.v. er bygget om; facadens 

3-deling ses stadig. Skorstenen i baggrunden hører nok til svineslagteriet. Fra Huse-i-Naestved 

 Aluminia platte for bryggeriet. 

Pensionist 

Han fratræder sin stilling som direktør for bryggeriet i 1938, men bor fortsat på Vordingborgvej 18 i 

yderligere 10 år frem til sin død. 

 

Død og begravelse  

Vilhelm dør den 2. januar 1948 75 år gammel. Han bor da son sagt stadig på Vordingborgvej 18. Som 

dødsårsag angives Paresis cordis, dvs. hjerteanfald.  

Han blev kremeret den 7. januar 1948 på Næstved Krematorium, og hans urne blev sat på Solbjerg 

Kirkegård. Provst Joensen stod for bisættelsen.  Skiftet påbegyndes allerede den 3. januar 1948 i Næstved 

skifteret. 

 Arne Bjørn Jørgensen 



160   Familien fra Korsør                                                                        14. august 2014 

Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne 

gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev til mig om min slægtning Emma 

Florentine Holm, som jeg ikke vidste ret meget om på det tidspunkt. Hun blev godt gift i Korsør, og hun 

stiftede en familie, som har klaret sig rigtigt godt. 

Efterfølgende var jeg på besøg på Korsør Lokalhistoriske arkiv på Søbatteriet lige ved Korsør havn, og her 

var lokalarkivar Jytte Skaaning meget behjælpelig med at finde materiale frem om familien Thiesen m.fl. 

  Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske 

Arkiv. Foto: Arne 

Slægtssammenhæng til Emma Florentine Holm 

4 x tipoldefar Hans Jens Christopher Holm (1770 – efter 1814) 

3 x tipoldefar: Hans Carl Holm (1807-1875)  bror: Lorentz Cornelius Holm (1800-1875) 

2 x tipoldefar: Carl Lorentz Holm (1838-1876)  datter: Emma Florentine Holm (1833-1893) 

Oldemor: Ingeborg Marie Lorentse Holm (1864-1918) 

Mormor: Maren Elisabeth Petersen (1899-1980) 

Mor: Else Marie Jørgensen (1924-2008) 

Arne Bjørn Jørgensen (1949-) 

Emmas far Lorentz Holm var skibsfører og borger i København helt frem til 1873, hvor han blev 

pensioneret. Emma blev født den 6. april 1833 på Christianshavn, og hun var den ældste af 4 børn.  

Omkring 1856 mødte hun den 10 år ældre Christian Henrik Valentin Thiesen fra Korsør. Han blev født den 

24. april 1823 på Gisselfeldt, hvor hans far Hendrich Georg Thiesen var kunstgartner. Christian Thiesen  var 

på det tidspunkt borger og skipper i Korsør, og det er højest tænkeligt at parret mødtes via faderens 

bekendtskab med den kommende svigersøn, da de begge er søfolk. 

Emma og Christian blev gift omkring 1857, og de bosatte sig i Korsør, og her fik de hele 9 børn: 
1. Caroline Louise Thiesen (1857-1920) 
2. Louis August Thiesen (1859-efter 1890) 
3. Carl Gustav Thiesen (1862-1916) 
4. Agnes Thiesen (1863-1880) 
5. Helene Adeline Thiesen (1864-?) 
6. Hans Christian Thiesen (1866-?) 



7. Einer Thiesen (1867-?) 
8. Anna Thiesen (1872-?) 
9. Tage Alfred Thiesen (1873-?) 

 
Christian Thiesen fik den 27. februar 1852 borgerskab som skipper i Korsør. I 1860 var han fører af skibet 

Niord, i 1880 var han postdampskibsfører og ved hans død den 3. april 1882 var han kaptajn. 

 Dødsannoncen for Christian i Korsør Avis. Fra Korsør 

Lokalhistoriske Arkiv 

Emma, som jo var 10 år yngre, klarede sig videre som husmoder i Korsør, og hun fik også pension af staten. 

Hun døde den 20. marts 1893. 

 Dødsannonce for Emma i Korsør Avis. Fra Korsør 

Lokalhistoriske Arkiv 

 Sønnen sagfører Carl Gustav Thiesen 

Emma og Christians søn Carl Gustav (2. marts 1862 – 24. juni 1916) blev sagfører i Korsør, og klarede sig 

rigtigt godt. Han blev den 7. september 1893 gift med Ellen Marie Johansen (26. maj 1870 – død efter 1934) 

fra Slagelse, og de fik 4 børn: 

1. Ellen Marie Thiesen (f- 1895) 

2. Hans Tage Thiesen (f. 1897) 

3. Inger Augusta Thiesen (f. 1901) 



4. Jørgen Otto Thiesen (f. 1903) 

 Her er alle 4 søskende samlet i julen 1908: Fra venstre mod 

højre: Otto, Inger, Tage og Ellen Marie.  

  Her er sagførerens CV 



 På Jens Baggesensgade 18 i Korsør. Siddende 

nr. 2 fra venstre sagfører Carl Gustav Thiesen. Bagved fru Thiesen. Længst th. Ellen Marie Thiesen.  

Om forbindelsen til Matadoren 

En interessant og kendt gren af familien er skuespillerparret Christa Rasmussen (1929-2009) og Jørgen 

Buckhøj (1935-1994). Jørgen Buckhøj er jo mest kendt for sin rolle som Matadoren. Slægtsskabet består i, 

at Hans Charles Jacob Wolff er oldefar til Christa og han er morfar til Carl Gustav, og det fremgår af 

familiens fotoalbums, at de 2 familier ofte mødtes, bl.a. i Alfred Victor Rasmussens sommerhus. Alfred var 

Christas far. Den fælles forfader Hans Charles var landinspektør, kæmner og brandinspektør. 

 Christa og Jørgen Buckhøjs søn Morten Buckhøj i 1967. Morten blev 

journalist. Fra Korsør Lokalhistoriske Arkiv 

Velstillet familie 

Familien Thiesen har levet et godt liv med muligheder for mange goder, som de fleste mennesker på dette 

tidspunkt ikke havde mulighed for, hvilket tydeligt fremgår af disse klip fra deres mange fotoalbums. 



             
De havde et stort hus i Korsør                                                            De fik en allé i Korsør opkaldt efter sig.  

               
Familiesammenkomst                                                                                         De havde både, og brugte dem   

              
De havde også sommerhus                                                                    De havde naturligvis også bil.  

 De tog på ferier i både indland og udland.  

Arne Bjørn Jørgensen 
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160 A Hans Svaning - Arnes 12 x tipoldefar og stamfader til Svane 

slægten 

1.  Hans Svaning blev født den 11 Jan. 1503 i Svanninge, Sallinge, Svendborg og døde 

den 20. september 1584 i Ribe i en alder af 81 år, og blev begravet i 1584 i Ribe domkirke. 

Der ligger en gravsten for ham og hans hustru lige ind til højre i kirken lige bag ved 

trappetårnet til borgertårnet. 

 

Han var kongelig tugtmester & historieskriver, var født i landsbyen Svanninge i Fyn. Hans 

Forældre var bønderfolk; men han havde en slægtning i den gejstlige stand, M. Jens 

Andersen, kansler hos biskoppen i Odense, der hjalp ham til at studere på Københavns Universitet. 

I 1400-tallet har slægten i hvert fald haft tilknytning til Sønderjyllands daværende hovedstad Ribe der på 

det tidspunkt havde en størrelse på ca. 4000 indbyggere. 

Det var Jacob Stage's søn Søren Jacobsen Stage, der gav sin datters hånd i 1554 - Marine Sørensdatter 

Stage - til prinseopdrager Hans Svaning. 

Slægtsnavnet kom med Hans Svaning, en fattig bondesøn fra Fyn, der blev udnævnt til kgl. Historiograf 

havde SVANEN som våbenmærke, da han blev gift med Marine Sørensdatter Stage i 1554. 

Ud af Hans Svaning og Marine Stage børneflok på 15 har slægten bredt sig ud over det ganske land. Vi 

ved, at der meget tidligt opstod SVANE familier i landområder omkring byerne: 

Horsens/Vejle, Viborg (Thorum Junget), Helgenæs (Randers), Haderslev, Præstø/Slagelse, Marstal på 

Ærø. Vi ved også at der tidligt opstod familier i både Norge, Sverige. 

 

Af Hans Svaning og Marine Stage 15 børn skete der efter alt at dømme følgende: 

2. børn døde i barsel, 

3. døde unge unge og ugifte (Frederik, Niels, Søren) 

1.  gik i landflygtighed (Jens) 

3.  piger blev gift med professorer etc, (Abel, Karine, Marine). 

1.  pige var adopteret, nemlig Marines datter Marine II) 

 

Ud af den oprindelige børneflok på 14, er det kun halvdelen af børnene der danner grundstamme i 

slægten, som vi kender den i dag og det er: 

Hans Svane - gift Maren Kristensdatter Friis 

Marine Svanedatter - gift i Ribe med Anders Sørensen Vedel 

Dorthea Svaning - gift med Ribe Rådmand Jens Lavgesen 

Jens Svane - gift med en ukendt - Datteren Ingeborg & Maren Svane på Sjælland 

Karina Svane - gift med Professor Peder Ågesen København 

Kirstine Svane - gift med Maabjerg præsterne Bertel Madsen/Niels Villadsen 

Anne Svane - gift med Horsens borgmesteren Hans Riber 

Wikipedia: Hans Svaning var en dansk historiker. Svaning blev født i landsbyen Svaninge på Fyn. Hans 

forældre var bønder, men han havde en slægtning i den gejstlige stand, magister Jens Andersen, kansler 

hos biskoppen i Odense, der hjalp ham til at studere. Der fortælles, at han i sin barndom var halt og 

skævbenet, men at han ved et pludseligt fald fik sin førlighed. Han gik i Københavns Skole, mens 

Christiern Thorkelsen Morsing var rektor der (omkring 1519), og han havde siden meget at fortælle fra 

den tid, da Sigbrit Willoms dominerede i København og lod de fornemme herrer stå uden for sin gadedør 

i regn og slud, mens hun formente de fattige skolepeblinger at gå rundt og tigge deres føde, som de var 

vant til. Efter at have studeret nogle år ved Københavns Universitet kom Svaning 1529 til Wittenberg, 

hvor han blev længe og 1533 tog magistergraden. Han må allerede her have givet sig af med historiske 

studier, da Philipp Melanchthon et par år efter, at han var kommet hjem, foreslog Christian 3. at lade 

ham beskrive den danske reformationshistorie. For øvrigt omtales det, at han med megen venlighed tog 

Hans Svanning 



Hans Svanings efterslægt 
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sig af yngre danske studerende, der opholdt sig i Wittenberg. Midlerne til sit eget lange ophold der har 

han måske fået ved, at indtægten af et præstekald på Fyn var ham tillagt, mod at han sørgede for, at det 

blev tilbørlig betjent af en kapellan. I hvert fald havde han 1532 fået kongeligt løfte på sådant. 

 

1539 blev han kaldet til professor i retorik ved Københavns Universitet, men indtog dog kun i to år 

denne stilling, da han 1541 blev lærer for den syvårige tronfølger, prins Frederik (2.). 1548 fulgte han 

denne på hans hyldingsrejse til Norge, ved hvilken lejlighed han ved sin opfordring bevægede Laurents 

Hansen til at oversætte en del af de norske kongesagaer til dansk. Som løn for sin lærergerning aflagdes 

Svaning med kapitelspræbender i Roskilde, Lund og Ribe. Sidstnævnte sted fik han 1547 dekanatet med 

løfte om det første ledige kanonikat. 

Da prinsen var 18 år gammel, var hans læretid forbi, og Svaning trak sig nu tilbage til sit prælatur i Ribe, 

der blev hans fremtidige hjem. I 1550'erne indsamlede han historisk kildemateriale fra klostre og andre 

steder og var i den forbindelse formodentlig udstyret med et kongebrev, der ikke er bevaret. Det har fået 

nogen til at mene, at han skulle have været udnævnt til "Danmark Riges Historicus", kongelig historiograf, 

men samtidige kilder giver ikke belæg for en sådan antagelse. Det er dog stærkt sandsynligt, at kansler 

Johan Friis havde opfordret Svaning til at skrive et fortsættelse til Saxos Gesta Danorum. For at få stof til 

et sådant værk rejste Svaning rundt til forskellige dele af landet for navnlig i klostrenes bogsamlinger og 

arkiver at udsøge, hvad der kunne tjene til hans formål. Snart blev imidlertid hans tid og flid taget i brug 

til andre litterære opgaver, nærmest af politisk art, idet regeringen benyttede ham til at besvare et 

nærgående angreb på Danmark, som den afdøde svenske ærkebiskop Johannes Magnus var fremkommet 

med i sit posthumt udgivne værk Gothorum Sveonumqve historia. Det var navnlig kansler Johan Friis, der 

holdt på, at den svenske forfatter burde gendrives. 1559, da Svaning var færdig med sit modskrift, fik 

Københavns Universitets professorer befaling til at gennemse det, om de mulig kunne forbedre noget deri. 

De foreslog da også nogle forandringer, vistnok især for at mildne den skarpe polemik; men da disse 

ændringer blev forelagt kongen og kansleren, fik professorerne dem tilbage med den bemærkning, at hvad 

de havde slettet af Svanings bog, skulle blive stående og intet udelades, "efterdi det er Sandingen". 

Svanings arbejde, der dels indeholdt en gendrivelse af Johannes Magnus, dels en fremstilling af kong 

Hans' historie, blev da trykt. Men efter at det var færdigt fra pressen, må man være kommet på de tanker, 

at det ikke var så heldigt, at det udkom under Svanings navn. Man greb da til den udvej at fjerne Svanings 

navn på titelbladet og i stedet for sætte den afdøde professor Petrus Parvus Rosæfontanus' samt tillige 

omtrykke nogle blade for at give det udseende af, at det var et ældre skrift, der væsentlig skrev sig fra den 

tid, da Parvus skulle have færdedes i udlandet i Christian 2.s følge. Det har dog muligvis også haft 

betydning, at skriftet mod store (magnus) Johannes blev udgivet af lille (parvus) Peter. I denne skikkelse 

udkom da bogen under titlen: Refutatio calumniarum cujusdam Joannis Magni Gothi ... Huic accessit 

chronicon sive historia Joannis regis Daniæ in declarationem ejusdem refutationis (1560 angivet på 

titelbladet, faktisk trykt 1561). 

Der vil ikke her blive dvælet ved dette skrifts senere skæbne. Snart efter dets fremkomst fulgte det 

blodige sammenstød mellem de nordiske riger, Den Nordiske Syvårskrig. Under denne blev der atter lagt 

beslag på Svanings publicistiske evner, og han måtte på regeringens forlangende forfatte flere 

afhandlinger til gendrivelse af svenske fejdeskrifter, ligesom han senere under lensstridighederne med 

kongens farbrødre, de slesvigske hertuger, måtte låne regeringen sin øvede pen. Men med undtagelse af 

ovennævnte Refutatio vides ingen af Svanings skrifter at være udgivet i hans levetid. Hans Retraktat 

eller Forklaring paa den Beretning, som er nyligen udgangen de svenske til Vilje om alt det, som er sket 

og forhandlet mellem de danske og de svenske (1565, trykt hos Holger Rørdam: Monumenta historiæ 

Danicæ, bind 2 (1875)) indeholder dog en god udredning af årsagerne til krigen i Norden. 

Det er vel sandsynligt, at disse publicistiske hverv sinkede Svaning i hans arbejde på en Danmarkshistorie. 

I hvert fald gik det langsomt fra hånden, skønt Svaning ikke savnede kraftige opfordringer til at fuldende 

dette nationale foretagende. Følgen var, at den mening efterhånden dannede sig, at han dog ikke var sin 

opgave ret voksen. Det lader dog til, at han i alt væsentligt var nået til Frederik 1.s tid; men så fik Anders 
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Sørensen Vedel, der for øvrigt var Svanings svigersøn, 1578 ventebrev på det prælatur i Ribe, som 

Svaning havde, og 24. februar 1579 fik Svaning befaling til med det første at begive sig til kongen 

med, hvad han havde forfattet og sammendraget til Danmarks historie, hvad enten det var aldeles 

fuldendt eller ikke, og tage med sig, hvad gamle dokumenter han havde samlet, og overgive det alt 

sammen til kansler Niels Kaas, "paa det fornævnte danske Historie med des større Frugt og 

Fuldkommenhed kunde forfærdiges og udgaa". Værket blev nu overgivet til Københavns 

Universitets bedømmelse, men det kom ikke videre. Svaning var jo også en gammel mand og 

savnede vistnok den energi og åndslivlighed, som hørte til for at lægge sidste hånd på værket og 

drive på, at det kunne komme for lyset. 

I mange år hørte nu Svanings arbejde til de håndskrifter, der gemtes i Københavns 

Universitetsbibliotek og gik fra den ene historieskriver til den anden. Arild Huitfeldt har benyttet 

det i større målestok, og Johannes Meursius ikke mindre. 1658, da krigen rasede mellem Danmark og 

Sverige, fandt en eller anden, der ville Danmark ilde, det formålstjenligt i Frankfurt am Main at udgive 

den del af Svanings værk, der omhandlede Christian 2.s historie. Denne konge var nemlig afmalet af 

Svaning med de sorteste farver, og det var vand på svenskernes mølle, en slags forsvar for deres overfald 

på Danmark. For øvrigt indeholder samme historie maleriske træk af Svanings egne oplevelser eller 

erindringer fra hans ungdom, og så upålidelig hans Christian 2.s historie end er i mange ting, må den dog 

altid rådspørges, når man sysler med den tid. I det hele var streng pålidelighed just ikke Svanings sag. 

Han synes mere at have lagt vægt på en livlig og anskuelig fortælling, og når han ikke havde 

tilstrækkelige historiske kilder, havde han fantasi nok til at udfylde det manglende ved gætværk og 

dristige kombinationer. Dog har han den fortjeneste, at han med flid har eftersøgt kilder til den danske 

middelalders historie, og man vil også kunne finde pålidelige efterretninger hos ham, som ville have 

været tabt, hvis han ikke havde optegnet dem. Man må derfor beklage, at det meste af hans håndskrevne 

efterladenskaber gik til grunde ved universitetsbibliotekets brand 1728. 

Svaning døde i Ribe 20. september 1584, 81 år gammel. I en fremskreden alder havde han 30. september 

1554 ægtet den 15-årige Marine, datter af borgmester Søren Jacobsen Stage i Ribe. Hun blev moder til 

15 børn og døde 4. juli 1615. Den svenske historiker Johannes Messenius (1579-1636), der i en senere 

tid tog sig for at imødegå Svanings ovennævnte gendrivelse af Johannes Magnus, sagde om ham, at han 

egnede sig bedre til at avle børn end til at skrive bøger (liberis qvam libris procreandis aptior fuit). En 

blidere dom blev fældet af Vedel, af hvem Svaning i 1567 omtales som en såre værdig og kundskabsrig 

mand, vir prudens, gravis et in omni eruditionis genere excellens, maxime omnis antiqvitatis et 

historiarum peritissimus. 

• Hans blev uddannet 1527 på Københavns Universitet. 

• Han blev uddannet 29. december 1529 i Wittenberg, Tyskland. 

• Han arbejdede som Kgl. Tugtmester & historieskriver 1541. 

• Han arbejdede som Professor i retorik 1541 i Københavns Universitet. 

Hans blev gift med Marine Sørensdatter Stage, datter af Søren Jacobsen 

Stage og Anne Sørensdatter Klyne den 30 Sep. 1554 i Ribe. Marine blev født den 4. juli 1539 i Ribe, døde 

den 4 Jul. 1615 i Ribe i en alder af 76 år, og blev begravet i 1615 i Ribe domkirke. 

Deres børn:  

U i. NN Svaning er født i 1555 i Ribe og døde omkring 1556 i en alder af ca. 1 år. 

M ii. Frederik Svaning er født den 7 Maj 1557 i Ribe og døde den 14 Jan. 1587 i en alder af 29 år. 

M iii. Jacob Svaning er født den 17 Aug. 1558 i Ribe og døde efter 1603 i Lund, Skåne, Sverige. 

Marine 

 



Hans Svanings efterslægt 

Side 4 

U iv. NN Svaning er født i 1559 i Ribe og døde i 1560 i Ribe i en alder af 1 år. 

M v. Hans Hansen Svane er født i 1560 og døde den 8 Maj 1604 i Ribe i en alder af 44 år. 

Hans blev gift med Maren Christendatter Friis, datter af Christen Friis og Kirsten Kirstine 

Christensdatter den 17 Okt. 1596 i Ribe. Maren blev født omkring 1572. 

M vi. Jens Hansen Svane er født i 1560 i Ribe og døde i 1608 i Ribe i en alder af 48 år. 

Jens blev gift med Maren Christensdatter Friis. Maren er født i 1503 i Svaninge, Fåborg og 

døde den 20 Sep. 1584 i Ribe i en alder af 81 år. 

K vii. Dorothea Hansdatter Svaning blev født den 2 Mar. 1561 i Ribe døde i 1611 i Ribe 50 år, 

og blev begravet i 1611 i Ribe. 

Dorothea blev gift med Jens Laugesen, søn af Mette Christiansdatter,  den 2 Apr. 1577. 

Jens er født den 3. februar 1546 i 

Ribe og døde den 22 Feb. 1611 i Ståby, Nørre Broby, Sallinge, Svendborg i en alder af 65 år.  

Jens arbejdede som rådmand og tolder i Ribe. I 1577 var han rådmand i Ribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K viii. Marine Hansdatter Svaning blev født den 20 Feb. 1562 i Ribe, døde den 28 

Jul. 1578 i Ribe i en alder af 16 år, og blev begravet i 1578 i Ribe domkirke. Marine blev gift 

med Anders Sørensen Vedel, søn af Søren Sørensen og Sidsel Andersdatter den 30. juni 

1577 i Ribe. Anders blev født den 9 Nov. 1542 i Vejle, døde den 13 Feb. 1616 i Ribe i en 

alder af 73 år, og blev begravet i 1616 i Ribe domkirke. • Anders arbejdede som Kongelig 

historigraf og magister. 

K ix. Karine Svane er født omkring 1563 i Ribe og døde i 1603 i Nyborg i en alder af ca. 40 år. 

Karine blev gift med Peder Aagesen den 4. august 1588 i København. Peder er født i 1546 i 

København og døde den 16. september 1591 i en alder af 45 år.  Et andet navn for Peder var 

Peder Haggæus. 

Jens  

Laugesen 

Laugesen 

Anders Vedel 

Sørrensen  



Hans Svanings efterslægt 

Side 5 

• Peder arbejdede som Professor i Dialektik i Københavns Universitet. 

Karine blev derefter gift med Christen Blymester i 1593. Christen er født omkring 1563 og døde 

i 1603 i Nyborg i en alder af ca. 40 år.  

Om Christen: 

• Christen arbejdede som provst og sognepræst i Nyborg. 

K x. Abele Svaning er født omkring 1564 og døde i 1665 i Helsingør i en alder af ca. 101 år. Et 

andet navn for Abele var Abel Svane. 

Abele blev gift med Anders Christensen, søn af Kristen Sørensen og Karine Andersdatter 

den 28 Aug. 1586 i Ribe. Anders er født i 1551 i Ribe og døde den 26 Nov. 1606 i Sorø, 

Danmark i en alder af 55 år. 

• Anders arbejdede som forstander for Sorø Skole og apoteker i Sorø, Danmark. 

• Han tog eksamen som Dr.med. 

Abele blev derefter gift med Hans Mecklenburg den 7 Maj 1609 i Helsingør. Hans er født 

omkring 1580 og døde i 1623 i en alder af ca. 43 år. 

• Hans arbejdede som tolder i Helsingør. 

 M xi. Niels Svaning er født i 1566 og døde i 1592 i Strasbourg, Frankrig i en alder af 26 år. 

K xii. Anne Hansdatter Svaning blev født den 18 Okt. 1573 i døde den 9 Okt. 1637 i Horsens i en alder af 63 år, og 

blev begravet i 1637 i Klosterkirken i Horsens.  

 

 

 

 

 

 

Anne blev gift med Hans Olson Riber, søn af Oluf Staby og Else Svendsdatter den 9. august 1590 i Ribe. Hans 

blev født omkring 1555 i Ribe, døde den 2 Aug. 1615 i Horsens i en alder af ca. 60 år, og blev begravet i 1615 i 

Klosterkirken, Horsens.   

• Hans var købmand i 1573. 

• Han var rådmand og kirkeværge 1582 i Horsens. Han repræsenterer som rådmand byen Horsens ved 

Prins Christians (senere Chr. IV) hyldning i Viborg 

• Han var borgmester i 1589 i Horsens. 

 K xiii. Kirstine Hansdatter Svane blev født omkring 1575. 

Kirstine blev gift med Niels Villadsen. Niels er født omkring 1579 og døde i 1629 i en alder af 

ca. 50 år. 

• Niels arbejdede som sognepræst i Måbjerg kirke, Hjerm, Ringkøbing. 

 M xiv. Søren Svaning er født i 1576 og døde den 18 Sep. 1607 i en alder af 31 år. 

 K xv. Marie Hansdatter Svaning blev født i 

1580. 

Marie blev gift med Oluf Jensen. Oluf blev født omkring 1590. 

• Oluf var foged på Turebygård, Sjælland. 

Marie blev derefter gift med Søren Christensen Friis, søn af Christen Friis og Kirsten 

Kirstine Christensdatter den 5 Feb. 1604 i Ribe. Søren er født i 1575 og døde efter 1612. 

• Søren arbejdede som husholder 1604 i Ribe. 

• Han arbejdede derefter som slotsskriver. 

• Han arbejdede senere som hospitalsforstander. Anne Svaning 

Hans Olufsson 

Riber 



161  Adelige forfædre                                                                                                  1. juli 2012 

Ved at undersøge mine ældste aner fra Bornholm, fandt jeg ved hjælp af en række hjemmesider og 

slægtsdatabaser frem til, at vi har en række adelige forfædre langt tilbage i tiden. Dertil fandt jeg også 

yderligere skotske aner. 

Det adelige blod er kommet ind i familien ved, at adelsmænd, hvis familie er indvandret fra Nordtyskland, 

gifter sig ind i en velstående borgerlig familie, som stammer fra Skotland. Det er Kames, eller på 

bornholmsk Kam familien. 

Hermed kan familien føres rigtig langt tilbage i tiden – ja faktisk hele 800 år. 

Von Schenckel 
Her er sammenhængen til von Schenckel i direkte linje bagud i tid: 

1. Jacob von Schinckel født omkring 1500 i Tyskland. 

a. von Schinkels våbenskjold  

b. Han er en Nordtysk adelsmand, der flyttede til Bornholm. Hans hustru kendes ikke. 

2. Margrethe Jacobsdatter von Schinckel født omkring 1520 død 10. maj 1593 

a. Hun var først gift med den tyske adelsmand Claus Arend Køller. Han døde tidligt, og 

derefter blev hun gift med Claus Clausen Kames.  Familien har været blandt byens førende 

siden at han kunne gifte sig med en adelig kvinde, som godt nok var enken med et lille 

barn. Han er søn af Claus Kames (eller Kam, som bornholmerne siger), og han er skibsreder 

fra Skotland. Kames er en fiskerby ved Clyde ud for Greenoch i Skotland. 

 
3. Claus Clausen Kames født omkring 1563 død omkring 1650                                    

4. Claus Clausen Kames født omkring 1613 og død i 1677                                    

5. Jacob Kam født i 1628 og død 28. juni 1694                                              

6. Niels Jacobsen Kam født 1659 og død 12. september 1739                                     

7. Hans Nielsen Kam født 1695 og død 1773                                       

8. Karen Hansdatter Kam født i 1770 og død omkring 1807 - 1814                                   



9. Hans Carl Holm født 18. juni 1807 og død 2. juni 1875                                         

10. Carl Lorentz Holm født 5. september 1838 og død 13. juli 1876                                      

11. Ingeborg Marie Lorentse Holm født 12. maj 1864 og død 6. juli 1918                           

12. Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 og død 20. maj 1980                               

13. Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 og død 13. september 2008                                   

14. Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949                                   

15. Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980                                  

16. Hans Bjørn Galbo-Jørgensen født den 21. juni 2012 

a. Han er nyeste skud på stammen og Jacob von Schinckel er 12 x tipoldefar til ham! 

 

Gagge og Kagge 

Denne adelsslægt kan føres endnu længere tilbage end ovenstående. Her er alle også i direkte familie linje 

(dvs. forældre – børn) i hele den lange anerække.  (NN betyder, at navnet er ukendt). 

1. Asser Kagge født omkring 1220 

2. Henrik Kagge født omkring 1255 

a. Lidt usikkert, om han er far til Anders Gagge. Gagge-slægten blev nogle gange kaldt Kagge. 

3. Anders Gagge født omkring 1285         

a. Han var ridder og boede i Malmø 

b.  Gagges våbenskjold 

4. Niels Gagge født omkring 1315 og død efter 1347     

a.  Niels Gagges sejl.  

5. Strange Gagge født omkring 1345  

a. Han var væbner. 



b.  Sønnen Niels Gagges segl.  

6. NN Strangesdatter Gagge født omkring 1365     

a. Hun var gift med en ukendt lavadelsmand. 

7. Niels Gagge født omkring 1385   

a. Han var væbner og boede på hovedgården Fårebæk udenfor Malmø. 

8. Henrik Gagge født omkring 1410    

a. Født i Skåne. Han var væbner og boede på hovedgården Fårebæk udenfor Malmø. 

b.  Dette er sønnen Anders Gagges segl. 

9. Erik Gagge født omkring 1450 og død omkring 1500  

a. Født i Stostrup i Skåne. Han var væbner. 

10. Jørgen Erichsen Gagge født omkring 1480 og død 1551   

a. Født på Bidstrup gods i Østjylland, og ejede Lehsgård i Østerlars. Lehsgård er i dag kendt for 

at producerer sennep af bedste kvalitet. 

b.  Bidstrup gods 

11. Henning Jørgensen Gagge født omkring 1520 og død 29. juni 1562   

a. Han var gift med Elisabeth Kames, der er datter af skotten Claus Kames – se ovenfor. 

Han var kongens retsfoged på Bornholm, og de boede på Store Almegård i Knudsker. 

Almegård er i dag kasserne for Bornholms hjemmeværn. 



12. NN Henningsdatter Gagge født omkring 1555 og død omkring 1622 

               Hun var gift med Herman Bohn, som var skipper og købmand i Rønne. I årene 1604-9 var 

han også rådmand i Rønne.                                

13. NN Hermansdatter Bohn født 1585 og død 1615 

a. Gift med rådmand i Rønne Claus Clausen Kames (1563-1650).  

14. Claus Clausen Kames født omkring 1613 og død 1677 

a. Kaptajn og borgmester i Rønne. Han var meget aktiv i Bornholms befrielse fra Sverige i år 

1658. 

15. Jacob Kam født 1628 og død 28. juni 1694                                              

16. Niels Jacobsen Kam født 1659 og død 12. september 1739                                     

17. Hans Nielsen Kam født 1695 og død 1773                                       

18. Karen Hansdatter Kam født 1770 og død omkring 1807 - 1814                                   

19. Hans Carl Holm født 18. juni 1807 og død 2. juni 1875                                         

20. Carl Lorentz Holm født 5. september 1838 og død 13. juli 1876                                      

21. Ingeborg Marie Lorentse Holm født 12. maj 1864 og død 6. juli 1918                           

22. Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 og død 20. maj 1980                               

23. Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 og død 13. september 2008                                   

24. Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949                                   

25. Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980                                  

26. Hans Bjørn Galbo-Jørgensen født 21. juni 2012 

a. Asser Kagge er 22 x tipoldefar til Hans. Der er næsten 800 år og 26 generationer imellem 

dem!         

 

Arne Bjørn Jørgensen                 

 

 



162  Abraham Brodersen Baad – Danmarks rigeste, og halshugget        13. december 

2012 

Dette er historien om en af mine meget farverige direkte aner. Han nåede at blive Danmarks og Sveriges 

rigeste mand, blev dronningens elsker, og endte med at blive halshugget for voldtægt! 

 

Slægtskabet 

Abraham Brodersen Baad født omk. 1350 død 28. august 1410 

Datter: Birgitte Abrahamsdatter Baad født omk. 1380 død 1415 

Datter: Kirsten Jensdatter Falk født før 1403 død omk. 1455 

Datter: Marine Henningsdatter Podebusk født før 1435 død efter 1484 

Datter: NN Hansdatter født omk. 1475 

Søn: Jørgen Erichsen Gagge født omk. 1480 død 1551 

Søn: Henning Jørgensen Gagge født omk. 1502 død 29. juni 1562 

Datter NN Henningsdatter Gagge født omk. 1555 død omk. 1622 

Datter: NN Hermansdatter Bohn født 1585 død 1615 

Søn: Claus Clausen Kames født omk. 1613 død 1677 

Søn: Jacob Kam født 1628 død 28. juni 1694 

Søn: Niels Jacobsen Kam født 1659 død 1739 

Søn: Hans Nielsen Kamfødt 1695 død 1773 

Datter: Karen Hansdatter Kam født 1770 død 1807 - 1814 

Søn: Hans Carl Holm født 18. juni 1807 død 2. juni 1875 

Søn: Carl Lorentz Holm født 5. september 1838 død 13. juli 1876 

Datter: Ingeborg Marie Lorentse Holm født 12. maj 1864 død 6. juli 1918 

Datter: Maren Elisabeth Petersen født 4. april 1899 død 20. maj 1980 

Datter: Else Marie Jørgensen født 14. maj 1924 død 13. september 2008 

Søn: Arne Bjørn Jørgensen født 10. juli 1949 

Abraham Brodersen Baad er således min 16 x tipoldefar i lige linje. 

 

Fødsel 

Abraham Brodersen Baad (også kendt som Abraham Brodersøn Båd) blev født omkring år 1350 som søn af 

adelsmanden Broder Simonsen til Skedal i Halland. Han havde mindst 3 brødre, nemlig Svend, Esbjørn og 

Peder. Hans moders navn er ukendt.  Det er en adelsslægt fra Halland, som dengang hørte under Danmark. 

Deres våbenskjold er et tyrehoved. 

Båds våbenskjold – et tyrehoved. Fra Roskilde Historie 

Giftemål 



Abraham blev gift den 24. november 1382 i Rossared i Halland med Merete Pedersdatter Budde. Hun er 

datter af Per Budde, der var storgodsejer i Småland. Merete havde tidligere været gift med Ebbe Pik (ja 

undskyld, men det hed han altså). Abraham og Merete fik omkring 1383 datteren Birgitte Abrahamsdatter 

Baad, som er min 15 x tipoldemor. 

 

Merete døde i 1406, og Abraham giftede sig derefter i 1407 med Cecilie Nielsdatter Jernskæg til 

Dronningholm. Hun var datter af Niels Ovesen Jernskæg, der i 1397 var høvedsmand på Gurre, og i år 1400 

erhvervede Dronningholm ved Kregme i Nordsjælland.   

Niels Ovesen Jernskægs våbenskjold. Fra Roskilde Historie 

 

Forretningsmand 

Han fik tidligt et godt forhold til Dronning Margrethe, som han lånte penge til, og han blev en af hendes 

mest betroede mænd. Han blev udnævnt til Rigsråd deltog derfor i alle Unionsmøderne. I 1389 blev han 

slotshøvedsmand på Varberg og kort efter også på Laholm i Halland, så stort set hele Halland hørte ind 

under ham. Senere tilføjedes lenene Varend og Finvid. Den store Indflydelse benyttede han til at erhverve 

sig uhyre rigdomme: ved at gifte sig med den svensk fødte adelsenke Merete Pedersdatter Budde, samt ved 

køb, mageskifter og tilpantning skaffede han sig det ene gods efter det andet og ikke altid på den pæneste 

eller lovligste måde; det var vanskeligt for bonden eller den mindre adelsmand at stå imod Stormanden, og 

han udnyttede sin stilling til det yderste. Det blev sagt om ham, «Hvor Hr. Abraham rådede, var det et hårdt 

Herskab», og især blandt svenskerne gik han for en grusom tyran og stor vellystning. Til sidst ejede han 

mere end 200 byer og gårde over hele Halland, Skåne og hele det sydlige Sverige, og efter hans død fandt 

man foruden en mængde sølvtøj og klenodier en sum i rede penge, der svarer til 1/2 million. kroner. Han 

blev dermed tidens rigeste mand i Danmark og i Sverige.  

Abraham stiftede altre i Lund og Kalmar og ved store gaver til kirken søgte han at råde bod på sine ofte 
kritisable forretningsmetoder. 
 

 

Elsker 

I perioden med de mange forretninger og ejendomserhvervelser ser han naturligvis også meget til Dronning 

Margrethe 1. Han bliver hendes hemmelige elsker i en periode, men de mange krigstogter skiller dem ad 

igen. Denne periode er skildret i romanform af Maria Helleberg i romanen ”Rigets Frue”, Aschehougs forlag 

år 2000. 



 Dronning Margrethe 1. (fra Den Store Danske Encyclopedia) 

Breve 

Der er bevaret en række breve, hvor han er omtalt. Her er 2 eksempler fra ”Danmarks Riges Breve”: 
”1407. 18. januar. Hr. Ture Stensson og hans hustru Birgitte Abrahamsdatter (min 15 x tipoldemor) oplader til 
hr. Abraham Brodersen alt gods i Danmark, som Birgitte havde arvet efter sin forrige mand hr. Jens Falk og 
efter sin søn Jens Falk, og får til gengæld Byerstad i Njudung og Åby i Värend. Vi Ture Stensson, ridder, og 
Birgitte Abrahamsdatter, min hustru, hilser alle, der hører eller ser dette brev, evindelig med Gud. 
 
Vi bekendtgør for alle - såvel fremtidige som nulevende - at vi med vort jaord og vor gode vilje samt efter vore 
venners og frænders råd og samtykke har opladt vor elskelige fader, hr. Abraham Brodersen, ridder, alt det 
gods og den rettighed, som min hustru Birgitte, havde arvet i Danmark efter sin ægtemand hr. Jens Falk og 
sin søn Jens Falk - Gud være deres sjæle nådig - hvor det end er beliggende med huse og jord, ager og eng, 
skove og fiskevande, mølle og møllesteder vådt og tørt, nær by og fjernet derfra, rørligt og urørligt uden 
undtagelse. Vi afhænder alt dette gods, disse besiddelser og rettigheder bort fra os og vore arvinger og 
overdrager det til vor fornævnte elskede fader, hr. Abraham, og hans fremtidige arvinger til evig besiddelse. 
Skulle det ske, at vor fornævnte elskede fader hr. Abraham gik bort uden i mellemtiden at have fået flere 
arvinger, så skal fornævnte gods og besiddelser overgå til hr. Jens Falks døtre, Kristine og Katrine og deres 
arvinger.  
 
Vi fornævnte Ture Stensson og Birgitte Abrahamsdatter gør med dette vort åbne brev bekendt og vitterligt for 
alle, at vi har oppebåret fuld og hel betaling til vor fuldkomne tilfredshed for min hustru Birgittes mødrene 
gods, for huse og jord, for rørlige og urørlige penge, hvor det end kan ligge, nært eller fjernt. Og med dette 
vort åbne brev lader vi vor elskede fader, hr. Abraham Brodersen, være kvit og fri og uden ansvar for al 
yderligere krav og tiltale både hvad angår min fornævnte hustru Birgittes mødrene gods og dette fornævnte 
gods, nemlig den arvelod, der tilfaldt hende efter hendes ægtemand hr. Jens Falk og efter hendes søn Jens 
Falk - Gud have deres sjæle - idet vor fornævnte elskede fader, hr. Abraham Brodersen, til gengæld for 
nævnte gods og arvelod samt for min hustrus mødrene gods har anvist og indrømmet os Byerstad i Njuding 
med alle dets tilliggender, hvor de end er beliggende, bebygget og ubebygget, nært og fjernt uden 
undtagelse; endvidere har vor fornævnte elskede fader, hr. Abraham Brodersen, indrømmet og anvist os en 
gård i Värend, der hedder Åby med alle dens tilliggender af bebygget og ubebygget, nært og fjernt uden 
undtagelse, dog på det vilkår, at vi fornævnte Ture Stensson og Birgitte Abrahamsdatter har indrømmet og 
lånt vor elskede fader, hr. Abraham Brodersen, den fornævnte gård Åby med alle dens tilliggender, så længe 
Gud lader ham leve, men således at vor elskede fader, hvert år skal give os 50 svenske mark i sådan mønt, 
som er gængse og gangbare der i landet.  
 
Hvis Gud har bestemt det således, at han dør før jeg og min hustru, så skal gården overdrages os, sådan 
som den er med fast ejendom og løsøre med rørligt og urørligt uden undtagelse. For den store venlighed og 
kærlighed, han nærer til os, og for at han på ingen måde skal svigte sine forpligtelser, så har han undt os 
1000 svenske mark i rede penge, for at der hverken skal mangle noget i min hustrus mødrene arv eller for 
den arvelod, der er tilfaldet hende i Danmark. For at dette brev og disse artikler skal forblive bestandige og 
ubrydelige i alle henseender, således som skrevet ovenfor, da hænger vi fornævnte Ture Stensson og 



Birgitte Abrahamsdatter, min hustru, med vor vilje og vort vidende vort segl under dette brev. Vi beder de 
ærlige mænd, hr. Ture Bengtsson, hr. Erik Stensson, hr. Lauritz Ulfsson og hr. Thomas v. Vitzen om til 
vidnesbyrd at hænge deres segl under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 på jomfruen Sankt Priscas 
dag.” 

 
Her følger endnu et brev fra ”Danmarks Riges Breve”: 
”1409. 3. september. Svartsjö. Hr. Hans Podebusks og hr. Abraham Brodersens forlig om den søsterdel i 
Skjern, der tilkom hr. Abrahams datterbørn, hvorved der aftales ægteskab mellem hr. Hans Podebusks søn 
Henning Podebusk og hr. Abrahams datterdatter, hr. Jens Falks datter Kirsten. (Min 14 x tipoldemor) 
 
Jeg Hans Podebusk, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at den velbyrdige mand hr. Abraham 
Brodersen, ridder, og jeg hermed er kommet til en endelig aftale angående den søsterdel, som nævnte hr. 
Abrahams datterbørn, hr. Jens Falks, ridders, børn, skulle have haft i Skjern, i enhver henseende som det 
efterfølgende: først skal nævnte hr. Abraham på sine nævnte datterbørns vegne straks have og på deres 
vegne frit og frigjort beholde to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge på Sjælland, som han hidtil har haft 
og nu har i sit værge, samt fire læster korn af det, der nu hører til Skjern af beboet og passende gods, for 
dette føromtalte. Og det er således blevet aftalt og afgjort mellem nævnte hr. Abraham og mig, at min søn 
Henning Podebusk skal tage et af hans datterbørn, hr. Jens Falks datter, jomfru Kirstine, til hustru med Guds 
hjælp, således at jeg skal til min nævnte søn Henning Podebusk frigøre alt det, der nu hører til Skjern samt 
gården Skjern over for de andre søskende og fra alle dem, som med rette kunne rejse krav derpå.  
 
Når Gud vil, at min nævnte søn Henning Podebusk og fornævnte hr. Abrahams datterbarn, hr. Jens Falks 
datter, jomfru Kirstine, kommer sammen (i ægtestand) og med Guds hjælp får børn sammen, så skal disse 
fornævnte to læster korn i Lundforlund og Skørpinge på Sjælland og de fire læster korn af det, der nu hører til 
Skjern, hvilke nævnte hr. Abraham nu straks skal have i sin værge på hans nævnte datterbørns vegne, samt 
fjerdedelen i gården Skjern være deres børns mødrene arv, og alt det andet, som nu hører til gården Skjern, 
samt gården Skjern skal være deres fædrene arv. Dog skal nævnte hr. Abraham have og frit og frigjort 
beholde i sin værge de nævnte to læster korn i Lundforlund og i Skørping på Sjælland og de fire læster korn i 
Jylland, som han nu straks skal have i sin værge på sine datterbørns vegne til gengæld for den søsterlod, 
som de som før omtalt skulle have haft i Skjern, indtil Gud vil, at min nævnte søn Henning Podebusk og 
fornævnte hr. Abrahams datterbarn, hr. Jens Falks datter jomfru Kirstine kommer sammen i ægteskab, som 
ovenfor skrevet.  
 
Skulle det ske, at min nævnte søn Henning Podebusk eller fornævnte hr. Abrahams datterbarn, nævnte hr. 
Jens Falks datter jomfru Kirstine, enten den ene af dem eller de begge to skulle dø og gå bort, førend de 
kommer sammen i ægteskab, eller at de, når de var kommet sammen, ikke fik børn, hvad Gud forbyde, så 
skal fornævnte hr. Abraham have og beholde de to læster korn i Lundforlund og i Skørpinge på Sjælland 
samt de fire læster korn i Jylland, fri og frigjort på hans datters børns vegne til gengæld for den søsterlod, 
som de skulle have haft i Skjern, som foran omtalt. Og jeg fornævnte Hans Podebusk, ridder, skal alene 
have og beholde gården Skjern, og det der hører til den nu undtagen disse fire føromtalte læster korn i 
Jylland samt de to læster korn på Sjælland som tidligere sagt. Og hermed skal alt skifte og enhver sag være 
afsluttet mellem fornævnte hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans datterbørn, nævnte hr. Jens Falks børn, 
og deres arvinger på den ene side og mig og mine børn og mine arvinger på den anden. Jeg fornævnte Hans 
Podebusk, ridder, og mine arvinger lover over for fornævnte hr. Abraham Brodersen, ridder, og hans 
datterbørn, hr. Jens Falks føromtalte børn, og deres arvinger på min gode tro og sandhed at overholde alle 
de foran skrevne artikler, bestandigt, fast og ubrydeligt uden al svig eller list, i alle henseender sådan som 
ovenfor står skrevet. Og til større bekræftelse af alt det foran skrevne har jeg fornævnte Hans Podebusk, 
ridder, med min vilje og mit vidende hængt mit segl under dette brev. Og til vidnesbyrd herom har de ærlige 
og velbyrdige mænd, abbed Hans af Alvastra, hr. Jens Nielsen, domprovst af Uppsala, Torkil Brage, Jens 
Larsen, Povl Stigsen, Svend Båd og Bent Odsen, væbnere, hængt deres segl herunder.  
Givet i Svartsjö i det Herrens år 1409 tirsdag inden den hellige jomfru Marias fødselsdag.”  

 

Kriger 

Abraham Brodersen Baad var en dygtig kriger, og han deltog i adskillige krige:   

• I vinteren 1393-94 ledede han Belejringen af Stockholm 

• I 1398 var han medanfører ved belejringen af Visby på Gotland. 



• I 1403 anførte han den ekspedition, der forgæves søgte at fravriste den preussiske Højmester øen 

Gulland. 

• I sommeren 1410 fulgte han Erik af Pommern på et krigstog til Als. 

 Voldtægt og halshugning 

Under krigstogtet til Als blev han anklaget for voldtægt mod en kvinde. Den oprindelige anklage mod ham 

lød på brud på landefreden, men senere kilder taler om voldtægt, men det antydes også, at den egentlige 

årsag til anklagen var, at han ”havde flere svende end kongen selv”. Han havde uden tvivl skaffet sig mange 

fjender, og ved den efterfølgende retssag endte med, at han blev dømt til døden. Den 28. august 1410 

endte hans farverige og dramatiske liv med, at han blev halshugget af bøddelen lige udenfor Sønderborg. 

 

Begravelse  

Dronning Margrete beslaglagde Abrahams ejendomme, og i 1412 indkaldte hun arvingerne - hans svigersøn 
svenskeren Ture Sténsson Bjelke og, på enkens vegne, hendes bror Jens Grim -for det svenske og norske 
rigsråd, der erkendte dronningens retfærdighed og de gav afkald på arv medmindre dronningen "nådelig 
ville give dem noget tilbage". Efter hendes død viste kong Erik arvingerne den gunst at tilbagegive dem det 
beslaglagte mod at de på ny erklærede at Abraham Baad var "rettelig undlivet efter Landsloven". Men på 
trods af hans dramatiske endeligt, så stiftede Dronning Margrethe en sjælemesse for ham i Roskilde 
Domkirke. 
 
Betlehems Kapel i søndre tårns tårnrum er stiftet af dronning Margrethe i 1411 for ridderen Abraham 
Brodersen. Det blev indviet til Vor Frue og hedde Betlehem, "Vor Frue og hendes søn, som i Betlehem født 
var, til lov og ære og fornævnte hr. Abrahams sjæl til ro og nåde". Domkapitlet skulle sørge for, at der hver 
dag blev holdt "evig messe evindelig indtil dommedag". Kapellet er smykket med malede ornamenter fra 
indvielsestiden. Døren til vindeltrappen i søndre tårn er senere muret til. 
 

Skitse over Roskilde Domkirke. Med rødt er markeret Betlehems kapel. 
 
Graven er åbnet, og den døde er tydeligvis halshugget! 

Arne Bjørn Jørgensen 



162A  Anesammnfald!     3. august 2006 

I dag skete det, som jeg har ventet på siden jeg startede slægtsforskningen: et sammenfald i min 

slægt og i min samlever Ingers slægt. Sammenfaldet blev opdaget, da jeg indtastede nogle data fra 

Family Search i slægtsforskningsprogrammet Brothers Keeper. Programmet reagerer, hvis et 

indtastet navn (eller noget der ligner) findes i forvejen – og det er en stærk facilitet. Kathrine 

Jørgensen, som er Ingers mors halvkusine blev den 10 juli (min fødselsdato) gift med Mads Kristian 

Pedersen, og han er min morfars broder! 

 

Her kan anesammenfaldet ses i skematisk form: 

Niels Munkgaard Pedersen  

Peter Gram Petersen  Mads Kristian Pedersen  

Else Marie Jørgensen  Vera Marie Larsen  

Arne Bjørn Jørgensen  

Anne Katrine Jørgensen  

 

Mads Kristian Pedersen er bror til Anne Katrine og Clauses oldefar.       

 

Og sådan er familiesammenhængen også: 

Christen Laursen Baunsgaard  

Johanne Christensen  Mariane Christensen  

Karl Nielsen   Anders Jørgensen  

Johanne Nielsen  Kathrine Jørgensen  

Inger Clausen  Vera Marie Larsen  

Anne Katrine Jørgensen  

 

Kathrine Jørgensen er kvart-kusine til Anne Katrine og Claus bedstemor. Her er et billede af 

ægteparret, som bringer vores familier sammen på en ny måde: 

   Billedet er fra Baunsgaard slægtsbogen. 
 

Mads blev født den 18. marts 1891 i Mosehuset i Herning som den ældste af Niels Munkgaard 

Pedersen og Mette Marie Pedersens 8 børn. Peter Gram Petersen, som er Claus og Anne Katrines 

oldefar og lillebror til Mads, blev født 3 år senere den 31. juli 1894. 



 Mosehuset i Herning 
Faddere ved Mads dåb var: Pigen Maren Medum af Gjellerup, gårdmand Christian Tornvig og hustru af Herning og 

Chr. Styrmand (?) Graver Pedersen af Sunds. Fødestedet Mosehuset blev senere hjemsted for vognmand Thornvig 

Jensens forretning. Kilde: Niels Munksgaard Pedersen. 

 

Mads og Katrine blev gift den 10. juli 1917, og de fik 5 børn: 

1. Regner f. 19. december 1917  

2. Vera f. 29. august 1920. Veras 1. mand døde under arbejde i brunkulsminerne i Jylland under 

krigen. Hun giftede sig igen. 

3. Erik f. 12. maj 1922. Erik var maler og blev gift som 18-årig med Rita, der kun var 16 år. De fik 

4 børn indenfor de næste 5 år.  

4. Lis f. omk. 1923.  

5. Peter f. 2.  august 1925, d. 7. august 1925. 

 

Mads arbejdede som skomager. 

 

Kathrine døde den 29. september 1925 kort efter fødslen af sit 5. barn Peter, som også døde kort 

efter fødslen. 

 

Mads giftede sig derefter med Mette Marie Pedersen den 28. november 1932. De boede i mange år i 

Skolegade 24 i Herning, hvor lillebror Peter Gram af og til kom på besøg med sin familie. Peter 

boede i Rødovre, så det var den gang en meget lang tur at tage. 

 

Mads døde den 3. november 1964. Netop den dag var hans bror Peter Gram til begravelse, idet hans 

nevø Børge Lorentz Petersen den 1. november tragisk blev dræbt ved en knallertulykke som kun 

45-årig. Peter Gram måtte derfor tage direkte fra begravelse i Brøndbyvester til den næste 

begravelse i Herning. 

 

I dødsannoncen skriver enken Mette Pedersen: "Min kære mand, vor gode far, svigerfar, bedstefar 

og oldefar, skomager Mads Kristian Pedersen er afgået ved døden.  Herning d. 3. november 1964.  

Mette Pedersen og børnene. Begravelsen foregaar lørdag d. 7. november fra sygehusets kapel kl. 

13,30 og fra kirkegårdskapellet kl. 14,00" 

 

 

Arne 



162B     Slægtssammenfald mellem min søn og svigerdatter                    23. juli 2012 

For nogle år siden opdagede jeg et slægtssammenfald mellem min kone og mig selv, og nu er jeg stødt på et 

slægtssammenfald mellem min søn Claus og hans kone Amalie. 

Sammenfaldet kædes sammen af stamfaderen justitsråd, borgmester m.v. Daniel Tonnies Lavætz (1784-

1864). 

Amalie Galbo-Jørgensens  slægt 

Augusta Charlotte Margrethe Lawætz (1826-1906) er datter af Daniel, og hun blev gift med Peder Christian 

Garde (1816-1894). 

 

                                              Peder Schwane Garde ( 1759-1806) 

Janus Andreas Garde  (1792-1874)                    Hans Georg Garde  (1790-1875 

Hans Georg Friboe Garde  (1825-1885)            Peder Christian Garde (1816-1894) g.m. Augusta Lawætz 

Thomas Vilhelm Garde (1859-1926) 

Hans Georg Garde (1889-1984) 

Else Garde (f. 1921) 

Charlotte Galbo  

Amalie Galbo-Jørgensen  

 

Peder Christian Garde er altså fætter til Amalies tiptipoldefar Hans Garde     

  

Claus Bjørn Galbo-Jørgensens slægt       

Augustas bror Daniel fik sønnen Valdemar, der er gift med en søster til Clauses tipoldemor. 

 

                                                  Carl Lorentz Holm (1838-1876) 

Ingeborg Marie Holm  (1864-1918)            Klara Holm (1876-1948) g.m. Valdemar Lawætz 

Maren Elisabeth Petersen (1899-1980) 

Else Marie Jørgensen (1924-2008) 

Arne Bjørn Jørgensen                             

Claus Bjørn Galbo-Jørgensen  

 

Klara Holm er altså søster til Clauses tipoldemor  Ingeborg Holm      

 



 Klara Lorentze Hansine Holm. Klara og Valdemar Lavætz blev den 18. 

november 1899 gift i Jesuskirken i Valby, hvor mit barnebarn Otto Williams Jørgensen er døbt. 

 

Borgmester Daniel Tonnies Lawætz 

Stamfaderen til slægtssammenfaldet er en spændende person. Han blev født den 23. december 1784 i 

København som søn af justitsråd Christian Otto Lawætz og hustru Margrethe Elisabeth Andresen.  Christian 

Otto Lawætz er indvandret fra Rendsburg i Holsten omkring 1770. Daniel var barn nr. 7 i en stor børneflok 

på 10.  

 

I 1801 bor han sammen med sin mor, som nu er enke, samt 6 af sine søskende i Sankt Annæ kvarteret i 

København. 

 

Han bliver omkring 1822 gift med Susanne Michaeline Thaning og de får børnene Daniel (1824), Augusta 

(1826) og Emilie (1931).  

 

I 1827 bliver han byfoged i Nyborg, og i 1834 er han justitsråd (det svarer til medlem af Højesteret) og 

herredsfoged i Merløse og Tuse herreder i Sydsjælland.  Herredsfoged er en kongelig embedsmand, som 

indehaver højeste politi- og domsmyndighed i herredet. 

 

I 1850 er han borgmester i Næstved og herredfoged i Tybjerg herred i Præstø Amt. 

 

Præstø, Tybjerg, Næstved Købstad, Brofjerding - Kjøbmagergade, No. 232-233, 196, FT-1850, C6628  
Navn:                   Alder: Civilstand: Stilling i husstand/Erhverv: Fødested: 
Daniel Tonnur Lavatz 60  Gift Justitsraad, Borgmester i Næstved 

og Herredsfoged i Thybjerg Kjøbenhavn  
Susanne Michalline 51  Gift Gift med fornævnte Gederdal,  Siælland??  
Augusta Lavatz 23  Ugift Datter af fornævnte Nyborg  
Emilie Lavatz                 19  Ugift Datter af fornævnte Holbech  
Karen Jensdatter 32  Ugift Tjener fornævnte Feurwach  
Anne Marie Hansdatter 24  Ugift Tjener fornævnte Holsted  
Karen Jensdatter 27  Ugift Tjener fornævnte Vridsløse  
Hans Larsen                 39  Ugift Tjener fornævnte, Fuldmægtig Cand. Juris.  
Hans Hansen                  24  Ugift Tjener fornævnte Taageskov 
Carl Wilhelm Bjørnsen 41  Ugift Tjener fornævnte, Fuldmægtig Cand. Juris. 



Carl Frederik Christian Clausen?? 22  Ugift Tjener fornævnte, Fuldmægtig, Exam. Juric. 
Carl Abel Henrich Kampmann  16  Ugift Tjener fornævnte, Contorist  

Den 16. januar 1855 bliver han udnævnt til Etatsråd. Det var en dansk titel, som indtil 1909 

uddeltes af kongen og medførte plads i 3. rangklasse med ret til at indskrive sine døtre i 

Vemmetofte Kloster. Selv om titlen sprogligt betyder statsråd, var den rent honorær.  

Næstved Avis 16/1 1855: ”Byen er idag i festlig Bevægelse, idet dens højagtede Borgmester, Hr. Justitsraad 

Lawætz, feirer sit 50-aarige Embedsjubilæum. Under 6te dennes er Borgmester, Byfoged og 

Raadstueskriver i Næstved samt Herredsfoged og Herredsskriver i Tybjerg Herred, Justitsraad D.T. Lawætz 

allernaadigst udnævnt til Etatsraad. Og to dage senere: I Anledning af Festdagen var hos Gjæstgiver 

Næsted af omtrent 60 Mænd fra Land og By arrangeret en Diner. Efter Dineren afhentedes Etatsraad 

Lawætz af Jurisdiktionens Bønder med Fakler; han førtes nu til Byens Sangforening, hvis Lokale var smukt 

dekoreret og over en Grotte læstes her i Transparent: Jubilaren lykønskes af skjönsomme Medborgere” 

 

 
Næstved borgmestergård ca. år 1900. Kilde: Næstved Avis. 

 

På sine gamle dage flytter han tit Christiansholmsvej 10 på Frederiksberg, og han dør den 7. juni 1864 af 

alderdom, og begraves på Frederiksberg den 11. juni 1864. Han blev 79 år gammel.  

 

København, Sokkelund, Frederiksberg, Christiansholmsvej - Nyvej, Et Hus, 48 - F1, FT-1860,  
Navn:                    Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:Erhverv: Fødested:  
Daniel Tonnies Lawetz 76  Gift Etatsraad. Ejer af Stedet København  
Susanne Lawetz, f. Thaaning 66  Gift Hustru  Køge  
Emilie Lawetz                         28  Ugift Datter  Holbæk  
Karen Jensdatter  43  Ugift Tjenestepige  Fensmark Sogn 
Carl Jensen                         19  Ugift Tjenestekarl  Slagelse  

 

Arne Bjørn Jørgensen 

        

 

 

 



162C   Slægtssammenfald i Ribe    8. maj 2015 

Endnu en gang er jeg stødt på et sammenfald af slægter indenfor vores egen familie. Denne gang drejer det 

sig om rådmand Anders Sørensen Klyde, der er min 11 x tipoldemors bror og hans kone Kirstine 

Lauritsdatter, der er min svigerdatter Amalies 10 x oldemors søster. 

Slægtssammenhæng 

Bror til Marine: Anders Sørensen Klyne (1552-1598) 

11 x tipoldemor: Marine Sørensdatter Stage (1539-1615) 

10 x tipoldemor: Marie Hansdatter Svaning (1580-?) 

9 x tipoldemor: Ingeborg Sørensdatter Friis (1608-1654) (Hun er tipoldemor til Ludvig Holberg) 

8 x tipoldemor: Anna Ludviksdatter Munthe (1639-1688) 

7 x tipoldemor: Iverisse Iversdatter Munthe (1668-1715) 

6 x tipoldemor: Iverisse Mortensdatter Schultz (1690-1720) 

5 x tipoldemor: Sofie Eriksdatter Lange (1712-1752) 

4 x tipoldemor: Erica Frederichsdatter Diderichsen (1738-1816) 

3 x tipoldefar: Frederik Pedersen Diderichsen Lund (1764-1830) 

2 x tipoldemor: Elise Katrine Lund (1786-1847) 

Tipoldemor: Nikoline Markusdatter (1822-1903) 

Oldemor: Ane Kirstine Hansen (1860-1948) 

Farfar: Niels Peter Jørgensen (1883-1974) 

Far: Otto Jørgensen (1916-2008) 

Arne Bjørn Jørgensen (1949) 

 

Søster til Lene: Kirstine Lauritsdatter (1552-1634) 

10 x tipoldemor: Lene Lauritsdatter (1555-1602) 

9 x tipoldefar: Jens Olufsen Riber (1580-1639) 

8 x tipoldefar: Dines Jensen Rosenstjerne (1607-1677) 

7 x tipoldemor: Elisabeth Sophia Rosenstjerne (1654-1736) 

6 x tipoldefar: Dines Christian Krag (1763-1749) 

5 x tipoldemor: Cathrine Christine Krag (1736-1760) 

4 x tipoldemor: Agnete Cathrine Christine Plum (1760-1799) 

3 x tipoldemor: Cathrine Kirstine Quistgaard (1787-1851) 

2 x tipoldefar: Hans Georg Friboe Garde (1825-1885) 

Tipoldefar: Thomas Vilhelm Garde (1859-1926) 

Oldefar: Hans Georg Garde (1889-1984) 

Mormor: Else Garde (1921-?) 

Mor: Charlotte Galbo (1948) 

Amalie Galbo-Jørgensen (1981) 

 

Anders Sørensen Klynes barndom 

Anders blev født den 16. november 1552 i Ribe. Hans far var Søren Jacobsen Stage, der var handelsmand, 

og boede i Ribe. I perioden 1547 – 1571 var han desuden rådmand i Ribe, og fra den 28. maj 1571 og til sin 



død i 1577 var han borgmester i Ribe. Faderen Søren var meget rig, og i 1569 var han den højest beskattede 

borger i Ribe. 

  Stemningsbillede fra Ribe – foto Arne 

Hans mor var Anne Sørensdatter Klyne, der også var født op opvokset i Ribe. Hun var af adelsslægten Klyne, 
der stammer fra Holland.  
 
Hans morfar Søren Klyne (Annes far) har formentlig været en typisk studehandler, og han var en 
velhavende mand. I året 1520 udførte han ifølge Dronning Christines Hofholdningsregnskaber 90 stude. 
 

 Klynes våbenskjold. Fra MyHeritage 
Wikipedia: 
Tørv: En plade eller klump af kompakt plantemateriale og jord, som f.eks. en græstørv eller en klyne – plantematerialet 

kan være både levende og dødt. Man taler her om "en tørv".  

Men om det har noget med navnet Klyne at gøre, det ved jeg ikke. 

  Klyner. Fra reklame på nettet. 

Kirstine Lauritsdatters barndom 

Kirstine blev født den 24. november 1552 i Ribe. Hendes far var Laurids Thøgersen, der i 1571 blev rådmand 

i Ribe, og i 1581 blev han Ribes 21. borgmester. I 1584 blev han pengemester i Ribe, og som sådan deltog 



han i Christian d. 4’s hyldning som tronarving samme år. Moderen var Karen Jensdatter Varder, og hendes 

slægt stammer naturligvis fra Varde. 

De boede i en stor gård på torvet i Ribe, og den blev senere kendt som Gæstgivergården. 

 Dagmars hotel på Torvet i Ribe. Fra WWW.ribe.1300.dk 

Hotel Dagmar er et af byens mest kendte hoteller og spisesteder. Det oprindelige hus på Torvet blev i 1580 ødelagt af en 

brand, men rådmand, og senere borgmester, Laurids Thøgersen, opførte i 1581 en ny gård. I det meste af 1700-tallet var 

bygningen bolig for byens præsident, som var en slags overborgmester. Den første præsident i huset var Carsten Worm, 

barnebarn af den berømte læge og oldtidsforsker Ole Worm (1588-1654). Den sidste præsident i Ribe var Peter Ussing, 

der døde i 1788. Herefter blev præsidentembedet ophævet i Ribe. 

Fra omkring 1800 blev bygningerne til gæstgivergård under navnet “Greisens Hotel” eller “Gæstgivergården”. Navnet 

“Hotel Dagmar” opstod først i 1912 i forbindelse med en større renovering. 

 

Mindestenen for Laurids Tøgersen lyder således: 
"Her hviler udi Herren Erlig oc velforstandig Mand, Laurids Tøgersen, Borgemester her udi Ribe i 10 Aar, som døde 
Anno 1594, Nyt Aars Dag, i hans Alders 77 Aar: Med sin første Hustru, Karen, Mag. Jens Warders Daatter, som døde d. 
6. November 1560. Ætat. 55 Aar: Og med sin anden Hustru, Ingeborg, S. Lambert Ibsens Daatter, som døde 1620 d. 21 
Februar. Ætat 78. Ecteskabs 31 oc Enkesædes 26 Aar." 

 

 Det centrale Ribe. Fra turistbrochure 

Kirstine og Anders bryllup 

Parret blev gift ved et sommerbryllup den 29. juni 1572 på Rådhuset i Ribe. På bryllupstidspunktet var den 

ene af fædrene jo rådmand og den anden borgmester, så de havde deres gang på Rådhuset. 

http://www.ribe.1300.dk/


 

Kirstine og Anders børn 

Kirstine og Anders fik 9 børn, hvoraf flere fik en dramatisk død, mens andre klarede sig rigtigt godt: 

1. Jens Andersen Klyne (1574-1610) 

 – han mistede livet under et slagsmål 

2. Anna Andersdatter Klyne (1575-1640) 

- hun blev gift med Peder Jensen Hegelund, der blev borgmester i Ribe og senere biskop i Ribe 

3. Karen Andersdatter Klyne (1577-1615) 

4. Søren Andersen Klyne (1481-1602)  

– han mistede også livet under et slagsmål 

5. Hans Andersen Klyne (1584-1604) 

- han blev halshugget, fordi han havde overfaldet og dræbt en 72- årig mand. 

6. Lisbeth Andersdatter Klyne (1585-1659) 

- hun blev gift med Jens Andersen, der var guldsmed fra Ribe 

7. Marine Andersdatter Klyne (1587-1651) 

8. Frederik Andersen Klyne (1589-1627) 

- han blev magister og sognepræst i Vindinge og Kviselmark 

  Fra MyHeritage. Frederik Klyne med sine 2 hustruer (ikke samtidige!) og 

deres børn 

Han blev gift med Lisbet Andersdatter og efter hendes død med Margrethe Pedersdatter Munk. 

  Fra MyHeritage. Lisbeth Andersdatter 



9. Ingeborg Andersdatter Klyne (1593-1668) 

- hun blev gift med Morten Thuesen Mortensen fra Nykøbing Sjælland 

 

Anders Sørensen Klynes virke 

  Anders var på alle måder en stor mand. Fra MyHeritage 

 

Anders havde et heftigt temperament, og i 1573 – kort efter sin bryllup - dræbte han under et voldsomt 

drikkegilde en rådmands søn. På en eller anden måde slap han ud af det uden straf – måske betalte hans 

velhavende far sønnen ud miseren. Anders var ligesom faderen handelsmand i Ribe, og han blev også 

senere rådmand. 

 

Anders Klynes svoger Olav Nielsen boede i Ribes nuværende rådhus, men han kom i en betydelig gæld til 

Anders, så Anders måtte overtage den nordligste del af huset – det var oprindelig 2 huse, som var bygget 

symmetriske – for et beløb af over 200 daler, hvilket sikkert var betydeligt mere end dets værdi. 

 

Wikipedia: 
En rådmand er politisk leder af en magistratsafdeling eller forvaltning i en kommune. Det er kun de større 

kommuner: Århus, Odense, Aalborg og Frederiksberg kommuner, der bruger rådmandstitlen. Lederen af magistraten 

(magistratsafdelingerne under ét) og byrådet er borgmesteren. Rådmandshvervet er lønnet. 

 

Anders død 

Den 3. maj 1598 i en alder af kun 45 år får Anders en voldsom død. Han kom i slagsmål og blev dødeligt 
såret af knivstik. Dødsårsagen lød på ”knivskuren” (dvs. skåret dødeligt med en kniv). 

  Gravstenen. Fra MyHeritage 

http://da.wikipedia.org/wiki/Politik
http://da.wikipedia.org/wiki/Leder_(f%C3%B8rerskab)
http://da.wikipedia.org/wiki/Magistrat
http://da.wikipedia.org/wiki/Forvaltning
http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85rhus_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Odense_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Frederiksberg_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Borgmester


Begravelsen fandt sted den 7. maj 1598 i Kathrinekirken i Ribe 
Udenfor Kathrinekirkens hovedindgang, på en høj mellem nogle træer, ligger en stor flad mindesten, der er 
formet i to dele omtrent som blade i en opslået bog.  
   
På højre side står: 
”OG HVILER HER I HERREN ERLIG MAND ANDERS SØFRENSØN RAADMAND I RIBE SOM DØDE AAR 
MDXCVIII DEN III MAI I HANS ALDERS XLVIII OG HANS HUSTRU ERLIG QUINDE KIRSTINE LAURIIZ 
TØGERSDAATTER SOM DØDE AAR 1634 DEN 17. OCT I HENDIS ALDERS LXXXII   
MARGARETA ANDERSDATTER KLYN FØD ANNO 1651 DØD ANNO 1688” 
 

Margareta Andersdatter Klyne, som er tilføjet nederst på gravstenen, er deres datter Lisbeths barn. 

 

Den venstre del af mindestenen er en gravskrift for Anders far og mor Søren Jacobsen Stage & Anne 

Sørensdatter Klyne 

 Gravskrift for Søren Jacobsen 

Fra Svaner.com 

Den nederst nævnte Oluf Christian Engelstoft var gift med Margrethe Andersdatter Klyde, der var datter af 

Kirstine og Anders barn nr. 6 Lisbeth og hendes mand guldsmeden Jens Andersen. Oluf døde i år 1712 i 

Ribe.  

 

  Sankt Katharine kirke i Ribe 

Kirstines død 

Kirstine levede som enke i mange år efter sin mands dramatiske død. Hun giftede sig ikke igen, som det 

ellers var almindeligt på den tid, og der var eller nok at gøre med en børneflok på 9 i alderen fra 24 til 5 år. 

Hun døde i Ribe den 17. oktober 1634 i en alder af 82 år, og hun blev begravet ved siden af sin mand, og en  

fælles gravsten blev efterfølgende sat op. 

 

Arne Bjørn Jørgensen 
  

 



162D    5 dobbelt slægtssammenfald  26. august 2015 

Det er flere gange sket, at jeg har fundet sammenfald mellem de forskellige slægtsgrene, men det nyeste 

fundne sammenfald er ikke mindre end 5-dobbelt! Sammenfaldet af slægter vil sige, at den pågældende 

person er i slægt med både min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensen, med min kone Inger Clausen og med 

mig selv! Det drejer sig om Peder Kristian Staunstrup, der blev født den 20. maj 1783 i Vejerslev på Mors. 

Han døde den 12. august 1864 i Vejer slev, og blev begravet på Vejerslev kirkegård den 19. august 1864. 

  Peder Christian Staunstrup. Foto fra MyHeritage 

Vi er i slægt med ham på følgende 5 måder: 

1. Han er barnebarn til min kone Inger Clausens 4 x tipoldeforældre Maren Christendatter (1713-

1793)og Christen Jensen Staunstrup Riis (1709-1782).  

Christen var godsejer, og ejede bl.a. det store Blidstrup Gods på Mors. 

 Blidstrup Gods. Foto Arne Det er Inger, 

som står i forgrunden. 

 

2. Han er 5 x tipoldebarn til mine 12 x tipoldeforældre Anne Sørensdatter (1509-1575) og Søren 

Jacobsen Stage (1509-1577) 

Han var en rig handelsmand, og i 1547-1571 rådmand i Ribe og i 1571 til sin død i 1577 borgmester 

i Ribe. 



 
Søren Jacobsen Stages gravskrift ved Sankt Kathrines kirke i Ribe. Fra MyHeritage 

 

3. Han er 6 x tipoldebarn til mine 12 x tipoldefar Ib Jep Christiernsen (1464-1536). 

Han var også fra Ribe. 

 Stemningsbillede fra Ribe. Foto Arne 

4. Han er 4 x tipoldebarn til min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensens 11 x tipoldefar Laurids 
Thøgersen (1517-1594). 
  

Han var rådmand i 1571 og pengemester i Ribe. Gift første gang i Ribe med Karen Jensdatter Varder 
(?-1570) og gift anden gang 26. november 1570 i Ribe med Ingeborg Lambertsdatter (1550-1612). 
Der findes et digt til hans pris, hvor digteren anråber Gud om at begunstige hans foretagender, 
hvad enten han deltog i rådets forhandlinger eller drog frem med "en dobbelthornet hær" i 
fremmede lande. Det sidste kan sigte til handel med stude eller til hans deltagelse i Syvårskrigen. I 
1583 forpagtede han sammen med to andre et af byens teglværker.  I 1584 blev han pengemester 
og senere samme år borgmester i Ribe. Som sådan deltog han samme år i prins Christian IV's 
hyldning som tronarving; denne rejse til København foretoges af mænd fra Ribe i fem vogne og 
varede i fem dage. Som yngre rejste han tit til andre byers markeder, således træffes han i 1546 i 
Kolding, hvor han solgte konfektsukker og "peberkomyn" til kongens brug. Han ejede og boede i en 
stor gård på torvet i Ribe, senere kendt som gæstgivergården Dagmarhus.   

 
Der er en ligsten for ham ved Ribe Domkirke med denne indskrift: 
"Her hviler udi Herren Erlig oc velforstandig Mand, Laurids Tøgersen, Borgemester her udi Ribe i 10 
Aar, som døde Anno 1594, Nyt Aars Dag, i hans Alders 77 Aar: Med sin første Hustru, Karen, Mag. 
Jens Warders Daatter, som døde d. 6. November 1560. Ætat. 55 Aar: Og med sin anden Hustru, 
Ingeborg, S. Lambert Ibsens Daatter, som døde 1620 d. 21 Februar. Ætat 78. Ecteskabs 31 oc 
Enkesædes 26 Aar." 

 



 Dagmarhus i Ribe. Foto Arne 

Hotel Dagmar er et af byens mest kendte hoteller og spisesteder. Det oprindelige hus på Torvet blev i 1580 
ødelagt af en brand, men rådmand, og senere borgmester, Laurids Thøgersen, opførte i 1581 en ny gård. I 
det meste af 1700-tallet var bygningen bolig for byens præsident, som var en slags overborgmester.  
Fra omkring 1800 blev bygningerne til gæstgivergård under navnet "Greisens Hotel" eller 
"Gæstgivergården". Navnet "Hotel Dagmar" opstod først i 1912 i forbindelse med en større renovering. 
 

5. Han er 6 x tipoldebarn min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensens 12 x tipoldeforældre Marina 

Archis (1483-1579) og Thøger Nielsen (1480-1568). De er forældre til Laurids Thøgersen, og han var 

også borger i Ribe. Peder Kristian Staunstrup er den ældste af Christen Christensen Staunstrup og 

Dorothea Kirstine Søltofts 3 børn.   

Han var godt nok søn af en rig godsejer, men det var den ældste broder, som arvede godset. Han arbejdede 

ved landbruget, og i 1834 var han gårdmand i Ljørslev på Mors, og var ugift, og hans gamle mor Dorothes 

(også kaldet Dorthe) Søltoft, der var blevet 83 år, og var enke, boede hos ham. 

I 1836 blev han gift med Marianne Jensdatter fra Ørsted på Mors. 

  Marianne Jensdatter. Foto fra MyHeritage 

Hun blev født i 1797. ægteparret fik 3 børn: Dorthe Kirstine i 1837, Ane Kirstine i 1838 og Christiane i 1842. 

De bosatte sig i Vejerslev på Mors, hvor han i de kommende år levede som husmand og af sin jordlod. 



I 1855 er han blevet aftægtsmand, og de bor stadig i Vejerslev sammen med deres ugifte datter Ane 

Cathrine, samt enken Cathrine Michelsdatter, som var almisselem. I 1860 boede de stadig som aftægtsfolk i 

Vejerslev, og datteren, som nu er 22 år, boede stadig hos dem. 

Den 12. august 1864 døde Peder i den høje alder af 81 år, og han blev begravet på Vejerslev kirkegård den 

19. august. Da han døde, blev han betegnet som almisselem i kirkebogen. Marianne klarede den et par år 

endnu som almisselem og enke, men den 2. februar 1866 døde hun i en alder af 69 år.  

Arne Bjørn Jørgensen 



          Bistrup den 17. maj 2012  

162E    Ejendom til salg.  

Nedenstående spændende rubrik annonce fandt jeg imellem nogle gamle papirer fra nogle af mine 

forfædre. Rubrikannoncen er ikke dateret, men vurderet ud fra sprog og stavemåde er den nok fra 1920 – 

1930.   

Den er heller ikke underskrevet med navn, men kun med billetmærke.  

Umiddelbart vil jeg tro, at der kom mange henvendelser på denne rubrikannonce!  

Arne Bjørn Jørgensen  

”Ejendom til Salg.  

Ejendom er til Salg paa Grund af Ejerindens Mands Død. Eventuel til leje for en ung Mand.  

Ejendommen er 19 Aar gammel og vel vedligeholdt.  Fasader til begge Sider. Den er lavet efter en af vore  

Arkitekters Tegning, og med virkelig dygtighed. Da for 2 Aar siden Ejerindens Mand i et lykkeligt Øjeblik tog  

Ejendommen i besiddelse var Indgangen Mørk og snæver, men ved Indsættelse af en Pille af stor klassisk  

Skønhed og fin afrundet Form og ved bortfjernelse af en Skille som til dels hindrede den frie Indgang er 

Lejligheden gjort dyb og bekvem og yderst tiltalende. For 4 a 5 Aar siden anlagdes omkring Ejendommen en 

lille Buskas af meget haarføre vækster, som i de sidste Aar er tiltaget i frodighed og vækst saa at hele  

Indgangen er fuldstændig overbygget lun og hyggelig og meget tiltalende for en ung Mand. Bag ved  

Ejendommen er en fin varm Saltholdig Kilde som kan gøre frugtbringende i visse Øjemaal. I et Tidsrum af 9 

Maaneder vil Ejendommen give Overskud, der langt overstiger Indskuddet. Ejendommen passer særligt for 

en ung Mand der er i besiddelse af en Faderlig kraft, som Ejendommen tiltrænger, da Ejerinden ikke gerne  

Ønsker overgivet i en ung Mands besiddelse som kan udføre dette Arbejde, for hvilket der kan være trang.  

Lysthavende bedes indlægge  

Billet Mrk 669 inden 5 Dage. ”    



9. august 2018

Fornavn Efternavn Født Død
Proban

d
Slægt Område Beskrivelse Billede

Herman Bang 1857 1912 Amalie

7 x 

tipoldeforældres 

tiptipoldebarn
Forfatter

Forfatter og digter

Aksel Baunsgaard 1913 Inger

Tipoldeforældres 

oldebarn Erhvervsmand

Storfabrikant i Århus

Anders 

Peter Baunsgaard 1874 1957 Inger

Tipoldeforældres 

barnebarn Erhvervsmand

Kaldet Kokken, fordi han gik 

skævt med hovedet. Ejer af Rena 

produkter

162J  Kendte mennesker i slægten
Når man fortæller andre om sin interesse i slægtsforskning, så er noget af det første de spørget til, om der er nogle kendte mennesker i slægten. Derfor har jeg udarbejdet 

denne oversigt, hvor jeg kort omtaler de mere kendte personer, samt hvordan slægtsforholdet til dem er.

Hvis man vil have en mere uddybende omtale af de enkelte personer, så henvises til navneindekset, hvor de kan slåes op. I kan naturligvis også kontakte mig for yderligere 

Ved beskrivelse af slægtsforbindelsen tages idgangspunkt i min kone Inger Clausen, min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensen, min svigersøn Stefan Danmark Kirschner eller 



Ejvin Baunsgaard 1909 1985 Inger

Tipoldeforældres 

oldebarn Erhvervsmand

Søn af A.P. og medejer af 

fabrikken RENA ved P. 

Baunsgaard

0

Gunner Baunsgaard 1921 2007 Inger

Tipoldeforældres 

oldebarn Folketingsmand

Radikal og i hovedbestyrelsen

Agnete Bjerre 1924 Inger

5 x 

tipoldeforældres 

4 x tipoldebarn

Kunstmaler

Agnete Bjerre er halvkusine til

de 2 ovennævnte fætre, og

hun er også kunstmaler.

Jens Bjerre 1921 Inger

5 x 

tipoldeforældres 4 

x tipoldebarn Eventyrrejsende

Forfatter og eventyrrejsende



Jens 

Jacobsen Bjerre 1847 1901 Inger

5 x 

tipoldeforældres 

tiptip oldebarn

Minister

Konservativ skoleordfører og 

kulturminister

Kresten Bjerre 1946 2014 Inger

5 x 

tipoldeforældres 

5 x tipoldebarn

Fodboldspiller

Professionel, og spillede på 

landsholdet i e årrække

Kristen Bjerre 1869 1943 Inger

5 x 

tipoldeforældres 

3 x tipoldebarn

Kunstmaler

Kristen Bjerre er fætter til

Niels, og er også en kendt

kunstmaler

Niels Jacob Bjerre 1864 1942 Inger

5 x 

tipoldeforældres 

3 x tipoldebarn

Kunstmaler

Niels Bjerre er en kendt

kunstmaler fra slutningen af

1800-tallet.



Karen Blixen 1885 1962 Amalie

7 x tipoldeforæl-

dres 3 x 

tipoldebarn

Kunstner

Karen Blixen er verdensberømt 

forfatter, og hun ejede en farm i 

Kenya i Afrika. Den besøgte vi i 

2009. I Danmark boede hun på 

Rungstedlund i Hørsholm

H. C. Branner 1903 1966 Amalie

7 x 

tipoldeforældres 

4 x tipoldebarn

Forfatter

Niels Bugge 1295 1359

Amalie 

& Arne

16 x 

tipoldeforældres 

barnebarn

Ridder

Jysk stormand og ridder, der blev 

myrdet i Middelfart

Skipper Clement 1485 1536 Arne

10 x tipoldefar

Leder af 

bondehær

Samlede bønder til oprør mod 

adelen. Blev fanget og halshugget



Adolph 

Wilhelm Dinesen 1807 1876 Amalie

7 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarns 

mand

Politiker

Ebeltoftkredsen

Wilhelm Dinesen 1845 1895 Amalie

3 x 

tipoldeforældres 

oldebarn

Kaptajn. 

Tom Buk-Swienty har skrevet en 

bog om ham. Eventyrer og far til 

Karen Blixen

Poul Dissing 1938 Inger

3 x 

tipoldeforældres 

efterkommer

Sanger

Han er sanger. Navnet Dissing 

betyder ”ved diges ende”, og det 

er et stednavn ved Dragstrup 

bugt på Mors, hvorfra familien 

stammer.

Carl Ewald 1856 1908 Amalie

8 x 

tipoldeforældres 

4 x tipoldebarns 

partner
Forfatter 

Forfatter og journalist. PHs far. 

PH blev født i et uægteskabeligt 

forhold mellem Agnes 

Henningsen og Carl Ewald.

Calle Facius 1971 Amalie

Tipoldeforældres 

tiptip oldebarn

Fodboldspiller

Professionel for Aab, og vandt 

danmarksmesterskabet for 1994-

5



Frater Facius 1225 Amalie 15 x tipoldefar Guldsmed

Berømt guldsmed i Verona i 1200-

tallet

Henning Fode 1948 Inger

Tipoldeforældres 

tipoldebarn

Dronning 

Margrethe II's 

kabinetssekretæ

r

Tidligere Rigsadvokat og fra 2007 

dronningens kabinetsekretær

Christen 

Andreas Fonnesbech 1817 1880 Arne

6 x tipoldeforæl-

dres 

tiptipoldebarn Købmand

Stifter af stormagasinet 

Fonnesbech. Konseilspræsident 

og finansminister

Achton 

Johannes Friis 1871 1939 Stefan

3 x 

tipoldeforældres 

oldebarn

Tegner

Tegner og maler og især kendt 

for stroværket De Danskes Land



Olav 

Holger Axel Fønss 1882 1949 Arne

3 x tipoldefars 3 

x tipoldebarns 

svigerfar

Skuespiller

Filmcensor, skuespiller og 

forfatter. Vera Gebuhrs svigerfar

Emma Gad 1852 1921 Amalie

9 x 

tipoldeforældres 

3 x tipoldebarns 

slægtning
Forfatter

Skrev "Takt og Tone"

Henning Gagge 1502 1562

Amalie 

& Arne 12 x tipoldefar Adelig

Nordtysk adelsslægt

Annie 

Birgit Garde 1933 Amalie

5 x 

tipoldeforældres 

tiptipoldebarns 

hustru Skuespiller

Hendes mand Mogens Garde 

(journalist og teateranmelder)

Hans Georg Garde 1889 1984 Amalie Oldefar Erhvervsmand

Underdirektør i DFDS. Opretter af 

Decca Radar og kriminalforfatter



Hans Georg 

Friboe Garde 1825 1885 Amalie Tiptip oldefar Admiral

Kontraadmiral og døde under 

togt til Malta, hvor han er 

begravet

Hans 

Jørgen Garde 1939 1996 Amalie

4 x 

tipoldeforældres 

tiptip oldebarn Admiral

Admiral i Søværnet og 

forsvarschef. Døde ved flystyrt på 

Færøerne

Thomas 

Vilhelm Garde 1859 1926 Amalie Tipoldefar Admiral

Kontraadmiral og chef for den 

flydende defension

Aage Garde 1876 1955 Amalie

5 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn

Kunstner

Skuespiller og teaterdirektør bl.a. 

ved Århus Teater og Det 

Kongelige Teater

Vera Gebuhr 1916 2014 Arne

3 x 

tipoldeforældres 

3 x tipoldebarn

Skuespiller

Bl.a. med i Matador som Fr. Inger 

Jørgensen



Henrik 

Thomsen Gerner 1629 1700 Amalie

7 x tipoldefars 

hustrus bror

Biskop

Sognepræst i Birkerød og biskop i 

Viborg. Sad i 1659 fanget på 

Kronborg under svenskerkrigene

Nicolai 

Frederik 

Severin

Grundtvig 1783 1872 Amalie

7 x 

tipoldeforældres 

oldebarn

Præst

Grundtvig var præst, politiker og 

forfatter, og vores mest kendte 

salmedigter

H.P. Hansen 1855 1961 Arne

3 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn

Museumsmand

Han er bl.a. forfatter, 

museumsforstander, æresborger 

i Herning, og rejste en del med 

Jeppe Aakjær. En stor boulevard i 

Herning er opkaldt efter ham

Johan 

Ludvig Heiberg 1791 1860 Arne

9 x 

tipoldeforældres 

3 x tipoldebarn

Kulturpersonligh

ed

Dramatiker, kritiker og chef for 

Det Kongelige Teater



Johanne 

Louise Heiberg 1812 1890 Arne

9 x 

tipoldeforældres 

3 x tipoldebarns 

hustru

Skuespillerinde

Danmarks største skuespillerinde 

i 1800 tallet, samt forfatter og 

kulturpersonlighed

Erik Heide 1934 Inger

3 x tipoldeforæl-

dres tiptip 

oldebarn

Kunstner

Erik Heide er bror til Preben, så 

familierelationen fremgår 

ovenfor. Erik Heide er en kendt 

billedkunstner.

Preben Heide 1939 Inger

3 x tipoldeforæl-

dres tiptip 

oldebarn

Medie

Preben Heide er kendt for sine 

mange TV programmer fra 

Provinsen, og især fra 

programmet ”Landet Rundt”, 

som blev sendt gennem mange 

år. Han er halvfætter til Søren 

Ryge

Agnes Henningsen 1868 1962 Amalie

8 x 

tipoldeforældres 

4 x tipoldebarn

Forfatter

Forfatter, debattør og 

kvindefrihedskæmper

Poul Henningsen 1894 1967 Amalie

8 x 

tipoldeforældres 

5 x tipoldebarn

Arkitekt

Han var designer, arkitekt, 

forfatter og flittig debattør. 

Agnes Henningsens søn



Ludvig Holberg 1684 1754 Arne

9 x tipoldeforæl-

dres oldebarn

Forfatter

Skuespilforfatter m.v.

Ivar Hoppe 1649 1693 Inger

11 x 

tipoldeforældres 

barnebarn

Viceadmiral

Var med i slaget i Køge Bugt 

under admiral Niels Juel

Bernhard 

Severin Ingemann 1789 1862 Arne

12 x 

tipoldeforældres 

4 x tipoldebarn

Samledigter

Salmedigter og forfatter af 

historiske romaner

Jacob 

Sepstrup Knudsen 1816 1869 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

oldebarn Politiker

Konservativ

Johan C. S. Knudsen 1865 1943 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn Godsejer

Blidstrup gods og avisen 

Københavneren

Poul Knudsen 1819 1905 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

oldebarn

Etatsråd

Konservativ og ridder af 

Dannebrog. Bl.a. ejer af Højriis



Poul Knudsen 1819 1905 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

oldebarn Godsejer

Højris gods og ridder af 

Dannebrog

Jens 

Pedersen Kofoed 1628 1691 Arne

9 x 

tipoldeforældres 

oldebarn Frihedskæmper

Bornholms befrier. En 

bornholmsfærge er opkaldt efter 

ham

Carl 

Christian

Konstantin-

Hansen 1804 1804 Arne

12 x 

tipoldeforældres 5 

x tipoldebarn Kunstmaler

Han var en af de største og mest 

berømte guldaldermalere

Henning Koppel 1918 1991 Stefan

4 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn 
Formgiver

Var ansat på Georg Jensens 

Sølvsmedie. Desifnede bl.a. det 

berømte fiskefad

Nils Koppel 1914 2009 Stefan

4 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn Arkitekt

Funktionalistisk arkitekt. Har bl.a. 

tegnet Panum Instituttet, H.C. 

Ørsteds Institut og Danmarks 

Tekniske Universitet



Christian 

Emil

Krag-Juel-

Vind-Frijs 1817 1896 Amalie

7 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn Adelig

Godsejer på Frijsenborg og 

Konseilspræsident. Far til Mogens

Mogens 

Christian

Krag-Juel-

Vind-Frijs 1849 1923 Amalie

7 x 

tipoldeforældres 

tiptipoldebarn Adelig

Danmarks største jordbesidder i 

1880'erne. Konseilspræsident

Paul La Cour 1902 1956 Amalie

6 x tipoldeforæl-

dres 4 x 

tipoldebarn

Forfatter

Forfatter og digter

Rued Langgaard 1893 1952 Inger

tipoldeforældres 

tipoldebarn Komponist

Enegænger, visionær og 

kompromisløs idealist i 

spændingsfeltet mellem 

romantik og modernisme

Jens 

Mathias Lavsen 1858 1912 Inger

3 x 

tipoldeforældres 

oldebarns mand Folketingsmand

Venstre. Han blev begravet i 

Ansgar kirken i Øster Jølby på 

Mors



Børge Lawaetz 1904 1974

Amalie 

& Arne

Tipoldeforældres 

barnebarn Øjenlæge

Ekspert i solformørkelser

Ulrik Le Fevre 1946 Arne

Oldefars brors 

hustrus familie Fodboldspiller

Dansk, Tysk og belgisk mester i 

fodbold. Scorede årets mål i 

Bundesligaen i 1971

Ole Lemmeke 1959

Arne og 

Amalie

2 x 

tipoldeforældres 3 

x tipoldebarn Skuespiller

Film og teaterskuespiller

Poul Anton Madvid 1816 1899 Arne

8 x 

tipoldeforældres 3 

x tipoldebarn Læge

Fysikus i Sønderjylland og aktiv i 

debatten efter 1864. Bror til 

Johan

Johan 

Nicolai Madvig 1804 1886 Arne

8 x 

tipoldeforældres 3 

x tipoldebarn Filolog

Klassisk  og politiker. 

Kulturminister



Johan 

Frederik Mantzius 1834 1890 Amalie

5 x 

tipoldeforældres 

slægtning

Undervisning

Lærer og skolebestyrer. 

Oprettede Birkerød Kostskole. 

Min skakklub holder til i de gamle 

skolelokaler

Morten

Messer-

schmidt 1980 Stefan

4 x 

tipoldeforældres 

4 x tipoldemarn

Politiker

Medlem af Europaparlamentet

Christen 

Emanuel 

Kjær Monberg 1877 1938 Arne

2 x 

tipoldeforældres 

barnebarns 

mand
Arkitekt

Mange bygninger i København 

bl.a. renovering af Magasin du 

Nord

Jonathan Motzfeldt 1938 2010 Amalie

8 x 

tipoldeforældres 6 

x tipoldemarn Landsstyre

Landsstyreformand på Grønland

Inger 

Merete Nordentoft 1903 1960 Inger

4 x 

tipoldeforældres 3 

x tipoldebarn Folketingsmand

Kommunist, samt sag vedr. 

barnefødsel for enlig

Knud 

Pedersen Nørgaard 1744 1812 Inger

3 x tipoldefars 

søsters mand Godsejer
Blidstrup og Moustrup godser



Poul Peder 

C. Nørgaard 1868 1923 Amalie Tipoldefar Minister

Venstre og minister og succesrig 

eksportør af landbrugsprodukter

Niels 

Munkgaard Pedersen 1900 1969 Arne

Morfars bror

Kunstmaler

Derudover maler og arbejdsmand

Søren Ryge Petersen 1945 Inger

3 x tipoldeforæl-

dres tiptip 

oldebarn

Medie

Søren Ryge er kendt for sine 

haveprogrammer i TV og for sine 

formidable interviews med 

interessante mennesker.

Henrik 

Thomsen

Pontoppida

n 1847 1943 Inger

3x tipoldefars 

brors hustrus 

fætters datters 

mands 

bedsteforældres 

tipoldebarn
Forfatter

Skrev bl.a. Lykkeper, og fik 

Nobelprisen i 1917

Anna 

Sophie Reventlow 1893 1743

Amalie 

& Arne

20 x 

tipoldeforældres 

10 x tipoldebarn Kongelig

Dronning og gift med Frederik IV



Gotskalk Reventlow 1200 Amalie 21 x tipoldefar Adelig

Adelsslægt

Asbjørn Riis 1957 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

5 x tipoldebarn

Showbrydning

Kendt i USA og Danmark, samt 

som reality stjerne

Christen Riis 1793 1873 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

barnebarn Godsejer
Blidstrup gods

Christen 

Jensen 

Staunstrup Riis 1709 1782 Inger 3 x tipoldefar Godsejer

Ejede Blidstrup gods på Mors

Jens 

Christense

n 

Staunstrup Riis 1739 1804 Inger

3 x tipoldefars 

bror Godsejer

Ejede Blidstrup gods på Mors

Christen

Riis-

Knudsen 1863 1932 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn Teaterdirektør

Ejede Dagmarteateret. Bror til 

Johan



Peder Skram 1503 1581 Arne

21 x 

tipoldeforældres 2 

x tiplodebarn

Rigsadmiral og 

rigsråd

Søhelt, og fregatten Peder Skram 

er opkaldt efter ham

Jørn Sloth 1944 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

svigerfamilie

Skakspiller

Verdensmester i 

korrespondanceskak

Gertrud Spliid 1941 2007 Amalie

Tiptipoldeforæld

res oldebarn

Operasanger

Hun var operasanger, og født 

Garde, og boede i Birkerød.

Jens Stadel 1745 1820 Inger

4 x 

tipoldeforældres 

slægtning Godsejer

Ullerup Gods

Thorvald Stauning 1843 1942 Stefan

4 x 

tipoldeforældres 

tipoldebarn Statsminister

Kanslergadeforliget og den 

berømte valgplakat "Stauning 

eller Kaos"



Frede 

Helge Sunesen 1915 1991 Arne

3 x 

tipoldeforældres 2 

x tipoldebarn

Nationalbankdir

ektør

Har bl.a. underskrevet 

pengesedlerne igennem mange 

år

Hans Svane 1606 1668 Arne

10 x tipoldemors 

bror

Ærkebiskop

Ærkebiskop over Sjælland

Hans Svaning 1503 1584 Arne

12 x tipoldefar

Historiker

Stamfader til Svaneslægten i 

Danmark

Sigurd Swane 1879 1973 Arne

11 x 

tipoldeforældres 

6 x tipoldebarn

Kunstmaler

Kunstmaler bosat på

Malergården i Plejerup. Kørte

Europa rundt i den

selvbyggede autocamper

Hans Tausen 1494 1561 Amalie

13 x 

tipoldeforældres 

barnebarns 

svigerfar

Reformator

Gejsltlig og reformator. Senere

biskop i Ribe.Danmarks Luther



Helge Thomsen 1904 1985 Inger

Tipoldeforældres 

oldebarns mand Eventyrrejsende

Med Galathea ekspeditionen 

jorden rundt

Anders 

Sørensen Vedel 1542 1616 Arne

10 x tipoldemors 

søsters mand Historiker

Kongelig histograf og magister

Peter 

Jansen Wessel 1690 1720 Arne

Tipoldeforældres 

slægtning Søhelt

Bedre kendt som Tordenskjold. 

Viceadmiral og søhelt i krigene 

mod Sverige

Jacob 

von 

Schinckel 1500 Arne 10 x tipoldefar Adelig

Nordtysk adelsslægt

Jeppe Aakjær 1866 1930 Inger

3 x tipoldefars 

slægtning

Forfatter

Han har bl.a. skrevet om Jens 

Vejmand, og han boede på 

gården Jenle, som ligger få 

kilometer fra Ingers 

barndomshjem Gråsten
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FT 1769. 

FT 1771. Oedres Eftr. over ægtepar, enkemænd og enker for Sjælland, Amager, Møn og Bornholm FT 1787. FT 1801. 

database. FT 1834. 

FT 1840. 

FT 1845. 

FT 1850. 

FT 1855. 

FT 1860. 

FT 1870. 

FT 1880. 

FT 1885. København  

FT 1890. 

FT 1901. 

FT 1906. 
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FT 1911.  

FT 1921. 

FT 1925.  

FT 1930. 

FT-1910 -  

Norge. 

Jens V. Olsen, Fur basen, 2 nov 2007. 

Fyens Stifttidende. 

Fæsteprotokol til Erholm og Søndergård (1768 - 1834). 

Hother Friboe Garde, Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt (Personalhistorisk Tidsskrift 1983). 

Garde slægten (Dansk Historisk Håndbogsforlag). Gammelmosevej 174 2800 Lyngby 

Hother Friboe Garde, Generalguvernør Adrian Benoni Bentzon (Personalehistorisk Tidsskrift 1962). 

Geni.com (20 nov 2012). 

Gentofte Historie (http://www.gentoftehistorie.dk). 

Georg Moritz Facius(MyHeritage). 

Gerda Nyboe, Aabyhøj. 

Gert Sørensen, 8 sep 2010. 

Godsskifteprotokol for Nørgård gods (1778 - 1817). Godsskifteprotokol 1778-1817 for Nørgaard gods i Nørre herred, 

Salling. 

Google Maps . 

Slægtsforskeren. 

Gornitzka.net (5 nov 2012). Bornholmsk slægtsdatabase Gravferdsetaten i 

Oslo kommune. 

Gravfæstebrev for Karla Petersen (1935). 

Gruthansen (29 jun 2012). 

Gunnar Hansen (7 jan 2013). 

Gunnar Jensen (2 jan 2011). Ingers gamle skolekammerat Gunnar 

Jørgensen, 7 sep 2010. 

Gunnar Nyboe, Holbæk. 

Gyllenhaal slægt (28 jul 2013). 

Hammerum Herreds fogedprotokol  (Køgbenhavn: Statens Arkiver Online, 1824 - 1826). 

Hammerum Herreds Skifteprotokol. 

Hammerum Herred; Viborg Landsarkiv. 

Hannah Aabech, 13 jun 2008. 

Hanne Baunsgård Stegemüller, 29 okt 2005. 

Hanne Elisabeth Bertelsen, 23 nov 2008. 

Hanne Iversen (16 aug 2011). 

Hanne Olesen (24 jan 2013). 

Hans Henning Eriksen (18 jan 2012). 

Hans Jørn Nielsen , e-mail. Slægt og Data 2016 nr. 2. 

Hans Kristian Hovmøller (30 jul 2010). 

Hans Riis (29 maj 2009). 

Hans-Jørn Sørensen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Harder familien (2 august 2011). 

Hartkornsspecifikation og Jordebog for Støgods Thisted amt (1775). Har downloaded regnearket fra Internettet 

Hartvig Fahrendorff, Hartvig Fahrendorff, 15 dec 2005. GEDCOMP Helene Gottlieb. 

Helge Riis Rasmussen, 2009. 

Helle Bøggild (21 jun 2012). 

Helle Damkjær (3 oktober 2012). Fælles ane: Claus Pedersen Helle 

Fallesen, 12 jan 2009. 

Helle Hansen, interview; transcript. 

Helle Johanne Landberg, Esrum e-mail; Stauning familien  

Helle Nyeboe, Kerteminde. 

Helsingør Avis. Iflg.Ann. i Helsingør Avis, 01.08.1926. sign. Chr.Jørgensen. 

Henning Christensen, 19. februar 2007 

Strandgade 42, Alsted 7900 Nykøbing 

Mors. 

Henriette Juhl Jensen (24 apr 2011). Henrik 

Andresen (12 mar 2009). DIS-TRÆF Henrik 

Larsen (8 jan 2012). 

Henrik Münster-Swendsen, 19 jan 2012. 
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Henrik Tofte Jørgensen (På MyHeritage). 

Henry Gram Petersen, 8 feb 2008. 

Bjarne Bidstrup, "Efterkommere af Herman Bohn," supplied 2008 by Bidstrup. 

Herning Folkeblad (1907). 

Historiks Samfund Bornholm, 17 august 2008. 

"Historisk Atlas," database and images(historiskAtlas.dk). 

Historisk Årbog Thisted. Historisk Årbog Thisted 

Toppy P. Christensen, Slægt, jord og våben - om høj- og lavadel samt grænseland og grænseadel  (København: Samfundet for 

dansk genealogi og personalhistorie, 2015). 

(MS, København, Egmont Magasiner). 

Holbæk Amts Venstreblad. database. 

Horsens Folkeblad (7 jan 2011). http://slaegt.ulmarweb.dk (24 jul 2013). 

Formidlet via Winnie Mikkelsen http://www.archives.gov/research/arc/. 

Conrad Larsen, http://www.conrad-larsen.dk (6 dec 2012). http://www.italiangen.org/records-search/grooms.php. 

http://www.myheritage.com/FP/smart-research-search.php?offset=70&q=nybo. Lis 

Klarskov Jensen, Humble slægtshistorie (25 jul 2013). 

Huse-i-naestved (7 feb 2013). 

Hvem Hvad Hvor (Politikens forlag). 

Hvenegård slægten (24 jul 2013). Ib Clausager. 

Ida County Pioneer Record Newspaper Index. Mr. & Mrs. Ernst Boock   Page 6  Jan. 4,1911  Birth Palle 

Gravesen, Illum Studier, 43 sider (København: Personalhistorisk Tidsskrift, 1969). 

Palle Gravesen, Illumstudier - Hans Olufsens efterkommere  (København: Personalhistorisk Tidsskrift, 1971). Palle 

Gravesen, Illumstudier. Om beboerne på øen Illum og deres efterslægt, 32 sider (København: Personalhistorisk selskab, 

1992). 

"Illustreret Historie" (MS, København). 

Index To Patriarchal Blessings: 1833-1963. (Salt Lake City: Filmed By The Genealogical Society Of Utah, 1963). 

Indvandredatabasen, Dansk Data Arkiv. 

Information, 17 maj 2009. 

Inga Rønde Jensen (4 aug 2013). 

Inger Clausen (16 dec 2011). 

Inger Garde, Inger Garde: Mine erindringer (Jul 2000). Erindringsbog med dedikationen "Til Louise fra Farmor". Inger 

Marie Toft, 19 september 2005. 

Inger Pedersen, 15 feb 2009. 

Inger Marie Dybdal Søndergaard, 2. november 2005. 

Inger Thorsager, 15 feb 2009. 

Ingrid Bergmann (23 jun 2013). 

Ingrid Lønne Sørensen, Nykøbing Mors [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail;  [MAILING ADDRESS FOR 

PRIVATE USE,] 7900 Nykøbing Mors. 

Irene Larsen, Hans Tavsens gade 37, 3., 2200 København N [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail;  [MAILING 

ADDRESS FOR PRIVATE USE,]. 

Ivar B. Laursen (4 jul 2011). Familie via Eugen Riis 

James Sindberg, 18 september 2005. Sindberg is an adopted name and comes from Sindbjerg, near Redsted, Morsø.   

Jan Styr Lehdenfeldt, 13 jul 2007. 

Jan Thomsen, Virum, e-mail. 

Jan Østergaard Andersen, 14 jan 2009. 

Jane Dissing (10 aug 2009). 

Jane Stiller, 8 aug 2009. 

Jenny Dorthea Rasmussen (24 jun 2009). 

Jens Bøtcher, Rødovre,  e-mail. En tylandsk bonde . 

Jens Erik Munk Jensen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Jens Mathias Lavsens mindebog (28. januar 1911). 

Jens Riis Jørgensen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Jens Willumsen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Jens Yde, 12 jan 2012. 

Birthe Susanne Jensen, MyHeritage. 

Liselotte Jensen, MyHeritage. 

Jens Jerichow, Jerichow slægtsbog. 

Jesper Dahlsen-Jensen. GEDCOMP 

Jesper Simonsen, Bjerg-Thomsensvej 17, Rønde [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Jette Lauge Jensen, MyHeritage, Jensen Web Site . 

Johan Garde (25 jul 207). 
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Johannes Riis, 4 nov 2008. 

John Christensen (31 oktober 2010). 

John Christian Dehn, 15 nov 2007. Ringede pr. 15 nov 2007 John 

Damm Sørensen, 14 mar 2008. 

John Ferling, 9 jun 2007. 

John Lauge Graversen. 

John Milo Larsen, 3. marts 1997 + supplement den 29/12-2004. Familien Jørgensen. Brothers Keepers version 5.0 John 

Ringkjær, 16 feb 2010. 

John Schneider, Lyby [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

John Søndergaard Nielsen, 12 jan 2011. 

Johnoglis (5 jul 2012). 

Jonna Jespersen supplied by Jespersen, [ADDRESS FOR PRIVATE USE,] Struensevej 48, Tranakær, Langeland. 

Jonna Løhmann Christensen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Josefine Garde [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Erik Haaest (29 aug 2013). 

Joyce Cupit (12 aug 2007). 

Jul i Thy 2007. 

Julia Vinson, Frankfurt, Tyskland [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Julie Boehm , e-mail. 

Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg Herreder 1690 - 1699 (1690 - 1699). 

digital images. database. 

Jyske samlinger. Jyske samlinger "1. rk" bind 8 side 66 (efterkommere af Bagge Baggesen) Jyske 

Slægter (23 jun 2012). 

Jytte Bangsgaard [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Jytte Jørgensen (2 nov 2010). 

Jytte Lloret, 7 jan 2009. 

Bjarne Fritz Jønsson database(MyHeritage). 

Jørgen Dimke Rasmussen database(http://www.dimke-depenau.dk). 

Jørgen Nielsen, 21 okt 2008. 

Jørgen Poulsen, 7 nov 2007. 

Jørgen Steens Jacobsen (25 sep 2012). Jørgen Steens Jakobsen Porsevej 11, 3450 Allerød 

Henry Jørgensen database(MyHeritage). 

Jørn Jeppe Toft Pedersen, 29 dec 2009. 

Jørn Thomsen, Vrenstedvej 483, Vrensted, Løkken [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

K. H. Andreasen (9 mar 2010). Kai Mandrup,  

Kaj Jakobsen, 12. oktober 2005. 

Hother Friboe Garde, Kaj Munk og Adjunkt P. Garde (Berlingske Aftenavis 1945). 

Sundstrup  to Kaj Møller Jensen, e-mail; privately held by Jensen. 

Kalundborg Folkeblad. 

Karen Bak, 6 maj 2008. 

Gregers Hansen, Karen Blixens anetavle (Personalhistorisk Tidsskrift / 1983). 

Karen Thornton [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Karin Boock (25 nov 2010). 

Kent Pedersen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Ketty Thidemann [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Kielland-brandt.dk (22 sep 2012). 

Kim Darling, MyHeritage. 

Kim Gade (4 jun 2013). 

Kim Kornerup Sørensen (2 mar 2010). 

Kirkebøger 

Kirsten Baunsgaard [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Kirsten Berthelsen Carlsbæk, 19 jul 2010. 

Kirsten Brus [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Kirsten Didriksen (7 sep 2013). 

Kirsten Graversen (Skanderborg), interview. 

Kirsten Kryger, 12 jan 2012. 

Kirsten Lock, Kirsten Lock, 22 okt 2005. 

Kirsten Mac Dalland (20 nov 2010). 

Kirsten Nordentoft (13 dec 2010). 

Kirsten Stouby, 22 feb 2009. 

Kjartan Kristiansson. n.d. 
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Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter branden 1728 (Kjøbenhavn 1906). online 

archives. 

Klaus Damgaard, 22 jan 2009. 

Peter Klokker database. 

Knud B. Jørgensen (14 aug 2012). 

Knud Haaning Andersen (23 april 2007). 

Knud Søndergaard, Juelsminde,  [(E-ADDRESS FOR PRIVATE USE),], e-mail, 12 dec 2013. 

Kofod.dk (24 jul 2013). 

Kurt Lundskov, "Konger & Fyrster," database(http://www.lundskov.dk/kongehus/). 

Hother Friboe garde, Kontraadmiral T. V. Gardes anetavle (Personalhistorisk Tidsskrift). 

Jytte Skaaning, "Korsør Lokalhistoriske Arkiv"; report, 7 aug 2014. 

Steen Hald Kjeldsen, Korsør [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Kovtrup Gods skifter 1772 - 1824, 7 jul 2007. 

Krak, Krak. 

Kresten Skjærlund, 14 marts 2007. 

Kristelig Dagblad, 13 maj 2009. 

Kristian Lauritsen. Kristian Lauritsen , Webersvej 1, 7400  Herning 

Kristina Grünenberg, Øster Farimagsgade 5, opgang 1, 1353 København K [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], email. 

Lennard Krogh database(MyHeritagee). 

Kurt Hansen, Kurt Hansen, 7 sep 2005. 

Kurt Kjellberg (11 maj 2012). Inger Sørensdatter (Laursdatter) 

Københavns Kongelige alene priviligerede adresse contoirs Efterretninger ; digital images. 

Børge Fogsgaard, Københavns Politis registerblade, 1893 - 1923. 

Københavns Stadsarkiv uddrag af skifter (1736). 

L.Ch.Th.Frølund-Holstebro - Stamtavle over Slægten Nyboe/samlet og udarbejdet i 1875 (samlet og udarbejdet i 1875). 

Lars Hansen (21 mar 2011). Lars arbejdede på Peder Hansens gård i Egtved Lars Hansen Hald,   , e-mail,       2013. 

Lars Meldgaard, 17 nov 2008. 

Lars Michaelsen, Roskilde, e-mail. 

Anders Koefoed Larsen, Lauegaardsfamilien 1792-2007 (2007). 

Lauritz Schmidts Slægtsbog. Lauritz Schmidts Slægtebog tillæg side 36: far Laurits Høyer , Herresfoged. 

Leif Nilsson, Høve Klitbo 19, 4550 Asnæs, e-mail;   

Leif Soylu (13 okt 2011). Vesterkærsvej 35, 2650 Hvidovre Tlf. 36781532 mail: leifsoylu@hotmail.com 

Leif Ulrik Hoffmann Lauritsen, 30 mar 2007. 

Lene Astrup, 12 aug 2007. 

Lene Harling Michaelsen (13 feb 2012). 13/2 2013: Har fjernet omkring 20 personer på hendes ønske. Hun havde selv 

fremsendt oplysningerne. 

Lene Klitmøller Giese (20 jan 2009). 

Uhrbrand, Lene Uhrbrand, 27 feb 2008. 

Lenette Koustrup Nielsen, Thisted. 

Lian Susan Galbo Ulrich [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Lillian Hansen, interview. 

Linkedin (29 jun 2012). 

Lis kirschner, Herlev [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Lisbet Svane (8 nov 2007). 

Lisbeth Vincent og Jens Jensen, 24 jun 2006. 

Lisbeth Stigkær [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Lise Schneider, 21 september 2005. 

Ole Degn, Livet i Ribe, 253 (Århus: Universitetsforlaget, 1971). 

Hother Friboe Garde, Lizzie Miller - Adda Ravnkildes veninde (Personalhistorisk Tidsskrift 1989). 

Lone Kirkegaard (18 april 2009). 

Lotte Lauritsen (31 maj 2010). Vestergård familien 
Louise Daniel Hutchinson (3 maj 1999). Louise 
Salmon, 6 jun 2006. Fundet via RootsWeb Luis 
Gonzalez-Reimann (Mail). 

Ann-Karina Lyder database, MyHeritage . 

Arkivalier Online database. 

Lærerkontrakt for Lærlinge indenfor Industri og Håndværk, 15 apr 1934. 

Ingelise Schmidt og Tormod Hessel, Magleås og Åsebakken (Birkerød Lokalhistoriske Foerningsforlag / 2012). Sigvard 

Mahler Dam, mahlerdam (30 jun 2012). 

Maren Søndergaard Pedersen (1 dec 2011). 

Maria Helleberg, Miss Suzanna; e-bog. 



Kilderapport 9 

 

Udskrift fra Legacy 

Mariane Johnsen, 1 jan 2010. 

Marianne Christensen, 26 apr 2008. 

Marianne Jørgensen  e-mail. 

Marianne Roel Borch , e-mail. 

Marianne Sørensen, Marianne Soerensen Web Site (MyHeritage). 

Marlene Andreasen (26 jan 2012). 

Martin Ankjer Pauner. 

Martin Caspersen, To opdagere på rejse, 238 (Leifsgade 6, København S: Eget forlag - kriminalassistens Caspersen, omkr 

1931). 

Mary Graverson (30 nov 2011). USA 

Maryanna Morthensen, Holstebro [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Medlemsbog til Dansk Arbejdsmands Forbund, 2 aug 1948. 

Gitte Bergendorf Høstbo, Indvandring  (København: Samfundet for Dansk Genealogi og personalhistorie, 1. december 

2016). 

Mette Fløjborg, Mette Fløjborgs slægtshistorie. Mette Fløjborg Hesteskoen 25250 Odense SV 

Mette Gottenborg Jacobsen, 5 jan 2009. 

Michael Bach Ipsen (20 sep 2005). 

Michael Erichsen (12 maj 2009). 

Michael Krogh, interview; transcript. 

Michael Larsen (31 jan 2011). 

Michael Olsen (22 maj 2010). 

Mie Olsen (2011). 

Mikael Kristensen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Modstandsdatabase (Frihedsmuseet). 

Mogens Larsen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Mordet i Strandløkken,  

Morsø Folkeblad, Nekrolog. 

Morsø Herreders Skøde og Panteprotokol (1773). 

Morten Clausen (12 feb 2013). 

Morten H. Nielsen (26 maj 2009). 

Morten Hammer, 5 jun 2006. DIS forum AneEfterlysning Morten 

Kjærsgaard Mortensen, 6 dec 2008. 

myheritage - israelsk database. N. 

Nielsen (13 maj 2012). 

Knud Haaning Andersen, Nandrup Gods skifteprotokoller, 7 jun 2006. 

Nanna Clemmensen-Nielsen, 21 jun 2010. 

Narnias.dk (1 jul 2012). 

Esben Graugaard og Rigmor Lillelund, Naur sogen 1600- 1900. 

Neksø Byfoged, 3 apr 2008. Forbidlet af Bjarne Bidstrup. 

Nexø slægter. 

Nicolaj Paaske Holm Hansen (23 dec 2012). 

Niðjatal Herdísar Einarsdóttur, Niðjatal Herdísar Einarsdóttur. Snorri Bessasons islandske familie Niels 

Dybdahl (17 dec 2012). 

Niels Ebbe Johansen, 9 feb 2011. 

Niels Jakobsen, Hvidovre, e-mail. 

Niels Korsgaard Nyeboe, Salamanderparken 28, Staustrup, 8260 Viby J , e-mail. 

Niels Munch, 18 september 2005. 

Niels Munksgaard Pedersen, 2 oktober 2005. 

Niels Peter Christensen, MyHeritage. 

Niels Peter Jørgensen (1909). 

Niels Westh (2 okt 2010). Fælles slægt via skotten Sander Dich Nina 

Fruelund Larsen 

Nina Karup (5 nov 2010). 

Nis-Edwin List -Petersen, 20 september 2005. 

Johan Nordentoft, Optegnelser om slægten Nordentoft, 23 september 2005. Formidlet via Inger Marie Toft Normann 

Lee Madsen Toronto, Ontario, Canada database, Ole Plannthin.dk . 

Registreringssentral for historiske data database(rhd.uit.no). lokalhistoriewiki 

(https://lokalhistoriewiki.no/index.php/). 

Norske skattevæsen på Internettet, 17 jan 2009. Simon Ellefsen(nose.dk/Norge/bie.html). 

Nygaards sedler (6 mar 2009). 

Nygårdsamlingen: Viborg Søndersogn. Nygårdsamlingen: Viborg Søndersogn 21 & 23 Jokum Sølholstis pag. 68 
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Aurelia Clemons, Nykøbing Byfoged (5 okt 2012). 

Nykøbing Sjælland kirke (Nykoebingkirke.dk). 

Næstved Avis (23 jul 2012). 

Odense Tugthusbog over tugthusfanger (1860). 

http://www.wadschier.dk/kilder/vis_side.php?nr=131&Kilde_id=1346zoom=1.0 

Odsherred Wiki . 

Oeders Samling. 

Olav Riis Laursen, Olav Riis Laursen, 8 sep 2005. GEDCOMP Ole 

Bach, Ole Bach, 15 september 2005. 

Ole Bech Knudsen, 16 juli 2006. 

Ole Bertelsen (1 jul 2010). København,  Danmark, "Skrevet af Henrik Enghoff,"  . Ole Overholm Sørensen, Ole Overholm 

Sørensen. Gedcomp Ole Plannthin, 18 maj 2008. 

Ole Steen Jørgensen. 

Ole Sylvester-Nielsen [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Olsen, Anetavle for Jeppe Aakjær og slægtsbogen Thagård i 12 generationer, 1 dec 2005. 

Knud Erik Jakobsen, Om den sidste herredsfoged i Sallings Nørreherred (Skiveegnens Jul årgang 1978). Ordbog 

over det Danske Sprog (ODS). 

Otto Jørgensen. 

Palle Gram Jørgensen, Palle Gram Jørgensen, 4 sep 2005. 

Palle Holmstrup, Palle Holmstrup, 15 september 2005. 

Patent og Varemærkestyrelsen, Patent og Varemærkestyrelsen. Th, Hauch-Fausbøll og H.R. Hiort-Lorentzen, Patriciske 

Slægter, Tredie Samling (København: Dansk Genealogisk Instituts Forlag, 1915). 

Eckart Mensching, Über einen verfolgten deutchen Altphilologen  (Berlin, Tyskalnd: Universitätsbilliothek der Technischen 

Universität Berlin, 1987). 

Paul Ristock (29 jan 2012). 

Peder Johannes Hansen, 31 oktober 2007. GEDCOMP. Telefonisk kontakt den 31 okt 2007, hvor han sendte sine 

korrektioner 

Peer Skovlund Hansen, 28 marts 2007. 

pen-slægt.dk (27 sep 2012). 

Per Andersen, 10 jan 2008. 

Per Holm [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Per Møller Jensen, 2 jul 2007. 

Pernille Lysholdt Holm, 7 nov 2009. 

Peter Kurrild-Klitgaard, Johanniterordenen i Danmark (2013:2). 

Peter Bach, 2 oktober 2005. database, Baunsgaard Lihme Slægt Site . 

Peter Habekost (4 sep 2013). Slægtsforskning på Mors og Thy 

Peter Kudsk, Søvej 7 B, Viborg,  [(E-ADDRESS FOR PRIVATE USE),]  telefon 86 60 08 11, e-mail, 18 dec 2013, 

"Familien Kudsk". 

Peter Møller Nielsen, Odsherred [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Peter Sandbøl (17 sep 2012). 

Peter Syhler (7 aug 2010). Fra Facebook gruppe 

Peter Skjoldhøj database(http://www.peter-skjoldhoj.dk). 

Pia Grønborg, MyHeritage, Grønborg Web Site . 

Pia Johansen, MyHeritage, Pia Johansen Web Site . 

Pia Madsen. 

Pia Moeskær database. 

Ploug Slægten stamtræ, Ploug Slægten stamtræ. Michael Gram Petersen er samlevende med Karin Ploug Haugsted fra Ploug 

slægten 

Politiets dødeblade (15 dec 2011). 

Politiets registerblade (Politiet 2010). 

Politiken, 1 april 2007. 

Pouelsten Grabow, Vejle [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Poul Dissing, 26 april 2007. 

Poul Kristensen, 1 jan 2006. GEDCOMP 

Poul Petersen (28 jan 2013). Har efterforsket dobbeltmordet på Peter Bangsvej Poul 

Rungstrøm database(MyHeritage). 

Poul Svane Søndergaard (9 jun 2011). 

Preben Auchenberg, interview;  

Privatskifte for Karla Kathrine Thore Petersen, f. Christensen, 19 jun 1952. 

Hother Friboe Garde, Prokurator, skønånd og patriot (Personalhistorisk Tidsskrift 1963). 

Randers Amtsavis, online archives. 
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Randi Larsen, Lund, Björkgatan 23a, Lund, Sverige [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Salem Ward (Utah), Record Of Members, [1859]-1941, Salem Ward (Utah); 

Annual Genealogical Report, Form E, 19O7-1948. (Salt Lake City: Filmed by the Genealogical Society of Utah, 1951.;. 

Refs herreds skifteprotokol (1794 - 1795). 

Resen Skoleprotokol (1906). Modtaget i papirform fra Erik Lund Jensen Ressel, 

7 maj 2008. 

Slægten Reventlow (25 sep 2012). 

ribe stifttidende. 

Maria Helleberg, Rigets Frue (Aschehoug 2000). 

Riis Slægten fra Blidstrup, Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1962 - 1963. 

Ringkøbing Årbog 1950 - 1951. 

RootsWeb.com, RootsWeb.com. 

Elisabeth Roschberg, MyHeritage. 

Rosekamp (29 jun 2012). 

Roskilde Historie (23 jul 2012). 

Rotemansarkivet (Stockholms stadsarkiv 2012). 

Holger Rudbeck, 19. september 2005. Slægtsbog fundet på Internettet Ruddi 

Lilliendahl Würtzen (5 nov 2012). 

Jens Bruhn, 128 (Birkerød: Rudersdal Avis, 2013). 

Niels Peter Stilling, Rudersdal i Danmarkshistorien, 650 sider (Rudersdal: Rudersdal Kommune, 2018).  

Rued Langgaard  (Gråbrødrestræde 18, st, København: Samfundet til udgivelse af Dansk Musik, 1999). Rune 

Krogshede (30 mar 2013). 

Ruth Wang Hansen. 

D. Krohn Holm, Ræder familie stamtræ (oktober 1936 og ajourført 1986). 

(www.rodbykirke.dk). 

Knut Røe, MyHeritage. 

Hother Friboe Garde, Samboinden Charlotte Amalie Bernard og hendes efterkommere indtil 5. led (Personalehistorisk 

Tidsskrift 1971  og hendes efterkommere indtil Sara Wolsgaard, 25 okt 2008. 

Schmidt Familie træ (31 jul 2012). Scioldan 

(31 jul 2012). 

Signe Dick-Nielsen, 23 nov 2008. 

Berit Helene Sigsgaard, MyHeritage. 

Singlehand (6 aug 2012). 

C. Klitgaard, Skagen Bys Historie (Boghandler Einer Nielsen / 1928). 

Skakbladet, jul 2008. 

Skatttehovedbog for Morsø (2008). 

Skeel & Kannegaard Genealogy (26 jul 2012). 

Skifte efter Knud Dynesen Birch (18 jun 1750). Rita H.MatzonKerteminde. juli 2005 

Skifte efter Michel Lassen 1709 (Århus Købstads skifteprotokol nr 8 1707-12 fol 425). 

Lokalhistorisk Forening for Tølløse Kommune, Skiftende tider - erhverv under forvandling, 1997. Else fortæller om livet 

med skotøjsbutikken. 

Skifteprotokol Skanderborg og Åkær amter (1702 - 1707). 

Skifteuddrag for Lundenæs og Bøvling Amter (8 jan 2010). 

Skifteuddrag for Tilst, Ristrup Gods, Århus (1724 - 1743). 

Skifteuddrag fra Bornholm (24 maj 2009). 

Skifteuddrag fra Dueholm, Ørum og Vestervig amter (1699 - 1798). 

Skifteuddrag fra Hammerum Herred (1759). 

Skifteuddrag fra Tandrup-Kovstrup godser, 1728 - 1847. 

Skinnerup (23 feb 2011). 

Skippere. 

Skive Folkeblad. 

SkjervenToverud Web Site (8 feb 2012). 

Skovby Herredsfogeds arkiv, Politirapporter 1859-63, 1859 - 63. 

Skudsmålsbog. 

Læge M.K. Zartmann, Slægten Bohn fra Rønne, 1897. 

Slægten Friboe, n.d., pdf-fil. 

Slægten Grove-Stephensen, 3 jan 2010. 

Slægten Hop (1989). Tilgået læsesalens bibliotek i 1989 på Landsarkivet i Viborg Slægten 

Lundsgaard - Levnedsskildringer og stedbeskrivelse - 1915. 

Slægten Müller fra Øster Han herred (9 dec 2009). 

Slægten Pinnerup fra Jegindø, 1112 sider (8832 Skals: Nordisk Slægtsforskning ApS, 2005). 
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Anthony Svane, "Slægten Svane," 

database(http://aner.svaner.com/Svane_om/Svane_DK/Om_hjemmesiden/sva_familier.htm). 

Djursslaegt, Slægten Udsen gennem 1000 år (15 dec 2012). 

Anker Ankerstrøm, Slægts- og Mindebog v/Anker Ankerstrøm (Privat tryk, 1981). 

Slægtsbog efter Anders Andersen (Brink) født 1852, fisker, Dansk Slægtsforskning 1963. 

Christian Lund, Slægtsbog for Michel Sørensen & Maren Rasmusdatter  (Kjellerup, Danmark: Dansk Slægtshistorie, omk 

1950). 

P. Filtenborg, Slægtsbog for Sejer Olesen Leth og hustru Ida Nielsdatter, København 1938. Niels Christian Munksgaard 

Pedersen har fået den genudgivet i august 2004. Svend Aage Maarssø, , 129 (Århus: Aarhus Amtsstdendes Bogtrykkeri, 

1957). 

Ole Plannthin, Slægtsbog Garde (1 sep 2013). Aner og efterslægt for Johannes Anker Garde og Helga Mortensen 

Slægtsforskeren.(kragh2.dk). 

Sjællandske Nyheder, online archives. 

Johan Sulkjær, Snejbjerg Sogn  (Herning: n.p., 1927). 

"SSDI," database(MyHeritage). 

Sognepræst i Klovborg,Tyrsting,Grædstrup. Sognepræst i Klovborg,Tyrsting,Grædstrup (Brædstrup) sogne samt Provst for 

Vrads Herred. 

Solveig Helge, Dådyrvænget 20, Kalundborg [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Sonja Anskjær (Skovbrynet 18, Bjerge Os, gørlev), interview. 

Sonja Munkgaard Nielsen, 17 jan 2009. 

Sonja Stæckmann [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Spøttrup fæsteprotokol. 

Spøttrup Skifteprotokol. 

Gerner familien, 35 (Kristiania, Norge: A. W. Brøggers bogtrykkeri, 1886). 

Stanley Hansell-Black, Samoa [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Statsbiblioteket i Århus. 

Steen Juul Mortensen (Snejbjerg), interview. 

Steen Thomsen, 11 april 2008. 

Stefan Danmark Kirschner (18 nov 2012). 

Stella Bangsbo [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Steven Gloerfelt-Tarp, 17 september 2005. Steven 

Tang Dahl, Bolderslev, e-mail. 

Stig Lenskjær, 18. september 2005. Søltoft-familien har ejet Hulvadgård og Gjerndrupholm i Brørup samt Tyrrestrup ved 

Horsens(https://snl.no). 

Storgaard slægten af Vester Assels, 31 jan 2008. 

Bent Knie-Andersen, Sukker og guld  (København: Nationalmuseet, 2014). 

Lis Klarskov ensen, "Svane slægtshistorie," database and images, Svane slægtshistorie (http://www.klarskov.org). 

Svaneke Byfoged (11 oktober 1736 - 25. april 1775). 

Sven Holm Hansen, 18 nov 2007. Kelstruplund 3 pr. Jyderup4560 Vigemail: svenholmhansen@gmail.com 

Preben Mørkbak, Sven Tveskæg. Danernes sdise viking (Lindhard og Ringhof / 2012). 

Svend Erik Plum, Blovstrød [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail;  [MAILING ADDRESS FOR PRIVATE USE,] 

tlf. 6163 3159. 

Svend Giversen, 16 dec 2009. Gift med Erna Bekhøj af Bækhøj Riis familien. 

Svend Aage Hansen, 20 september 2005. 

Søfartsstyrelsen (Skibsregister / 2012). 

Jens Chr. Søndergaard, Søndergaard slægten fra Øster Jølby. 

Søren Baunsgaard Pedersen (27 aug 2010). 

Søren Ingemand Ulvø [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Søren Peter Dich, 10 okt 2009. 

Tandrup Gods fæstebreve, 7 jul 2007. 

Teddy Greibe (15 okt 2012). 

Teis Sydney Thomsen (2 sep 2011). 

Tage Nielsen, MyHeritage. 

Thidemann, 9 mar 2010. 

Thisted Amts Tidende. 

Thisteds Købstads tingbog, 1675. 

Thomas Traberg-Larsen (19 mar 2011). 

Tina Ditte Thomsen, MyHeritage. 

Thor Arne Heggtveit sin slektdatabase, Thor Arne Heggtveit sin slektdatabase. Omhandler bl.a. familien Neverdal 

(Neverdalen) 

Thora Kryger Rasmussen supplied by Rasmussen. e-mail. 
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Thorkild Overgaard, 8 dec 2008. 

Tiemo Hollmann (23 jul 2012). Tysk hjemmeside med bl.a. Lawaetz familien. 

Tingbog, 6 maj 2007. 

Tinglysning.dk (20 aug 2013). 

C. Klitgaard, Toldere paa Skagen (1921 - 1930). 

Tom Buk-Swienty, Kaptajn Dinesen Ild og Blod  (København: Gyldendal, 2013). 

Tom Brondsted, tom.brondsted.dk (26 nov 2012 Mosaiske 

begravelser 

Familier fra Djursland). 

Torben Bill-Jensen, 6 okt 2005. 

Torkild Dalgaard, 18 dec 2005. 

Torpvestihomepage.dk (31 jul 2012). 

Walter Tory, "MyHeritage," database. 

Tove Rasmussen (7 mar 2013). Uhrbrand 

Trap, Trap Danmark; runeberg.org (http://www.runeberg.org/trap/). 

Thormod Hessel, Træk af Birkerød sogns historie, 142 (Birkerød: Birkerød Lokalhistoriske Forening, 1979). Laurits 

Nielsen, Træk af Tjørrings Sogns Historie. 

Michelle Turpin database(MyHeritage).(MS). 

U.S. Public Records Index, Volume 1-2010. 

Udvandredatabasen (Det Danske Udvandrearkiv). 

Ullerup godsskrifter, 25 apr 2007. 

Ulrich Normann Pedersen, 20 septembet 2005. 

Underregnbuen.dk (25 okt 2012). 

United States Federal Census 1940. 

Hother Friboe Garde, Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste efterkommere (Personalhistorisk 

Tidsskrift  og hans nærmeste efterkommere). 

G. Krogh-Jensen, Uret i Vester Vandet kirke (20 jun 1954). 

Jens Lampe og Holger Hertzum, Urmagerrigets historie i Thy og på Mors. 

1940 U.S. census, population schedule; digital images; citing National Archives and Records Administration microfilm 

T627. 

Vagn Halvorsen (4 aug 2010). 

Vagn Jakobsen (30 apr 2012). 

Valborg Bathums aner, 27 februar 2008. 

(www.vang-hansen.dk). "Mediestream," database. 

Inger Jakobsen, MyHeritage, Vennersborg Web Site . 

Venø Afhandling , pdf fil. 

Hother Friboe Garde, Vestindiske jurister (Personalhistorisk tidsskrift 1960). 

Vestraat.net (29 jul 2013). 

Ejnar Poulsen, Viborg Amts degne- og skolehistorie (Forfatternes forlag 1957). Lånt på Rudersdal bibliotek database. 

Svend E. Holsø, "vifamilies.org," database(http://www.vifamilies.org). 

virk-info.dk. database 

and images. 

(http://www.voreskulturarv.dk/). 

J. Abildtrup, Vorgod Sogn (1926). 

Højesteret;  Rigsarkivet, København;   . 

Ditte Lundqvist Wagner database(MyHeritage). 

Elisabeth Borries, Slægten Weldingh (21 sep 2012). 

Werner Brandstrup Andreasen, 20 september 2005. 

Wibergs Præstehistorie (17 jan 2009). 

Wikipedia. 

Wikitree.com (25 jul 2013). 

Wildenradt (20 sep 2012). 

William Bang Lomholdt, MyHeritage, Bang Lomholdt Web Site . 

William Bunker Hansen, USA. 

Winnie Engstrøm [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Winnie Juel Mikkelsen (27 jun 2012). www. 

Sønderhaa kirkegaard. 

www.brydergaarden.dk/oz2zj/Jakobsen.web/per10887.htm. Preben 

Gloggengiesser, www.gloggengiesser.dk (7 mar . 

www.grundtvig.dk. www.lokaldelen.se, 

17 jan 2009. 

http://www.vang-hansen.dk/
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Yuh Schabacker-Koppel (26 nov 2012). På www.geni.com, samt via Facebook 

Zehra Tugayoglu Akay, Istanbul, Tyrkiet [(E-ADDRESS) FOR PRIVATE USE,], e-mail. 

Ægteskabsbog for Herning Købstad og Hammerum herred 1923 - 1926 (1923 - 1926). Fra Hammerum Herred webside Østre 

Bærum klokkerbog 12912 - 1929. 

Erik Brejls, Ålborg amt gejstelige skifteuddrag (23 feb 2011). 

Ålborg stiftstidende. 

Århus Stiftstidende. 

Aarhus.dk (14 jul 2013). 

AarhusWiki (28 aug 2013). Aase 

Hansen, 17 jan 2009. 


