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g t m e s t e r

F e d e r

S v e n d s e n

på Nørregård i Østerlars.

Som omtalt i

"Gadegårds slægten :T'r-3. 1Te s terrnarie" s. 4-5 hq,1råe

Svend lfd.chelsen (1657-1749) på Sr:iørtygård i KnudskGr •, sit første
ægteskab en søn Peder Svendsen, født 1692. (IV-13).
Svend lJichelse,1s stifsøn Jacob Pedersen ( 1684-17 53) blev 12-8-1714
gif't n,,c:d enken på Krogegård i Østerlars, og nogle måneder senere
ægtete Jacobs halvbroder, den da 22-årige Pecler Svendsen, enken
Elisabeth Sanne på Nabogården Nørregård.
Elisabeth (Lisbeth) var det ældste af kaptajn Jørgen Sannes 16 børn
på Lensgård. (Bp B 3). Hun var som 17-årig blevet gift (25-2-1709)
med ejeren af Nørregård Lars Nielsen, yngste søn af Niels Jørgensen
(163o-17o4) og Kiønniche Hansdatter smst., hvis 9 børn nævnes i
skiftet efter moderen 5-2-17oc (BC.S 1699/1705 fol.16b). renne Kiønnlche var forøvrigt søster ti1 Jens Hansen på Bjerget i Ves termarie.

Lars Nielsen døde 33 år gl., be5r. 25-1-1714. Haz1 efterlod sig en
lille søn Poul Hartvig Larsen, døbt 26-11-1713. (En søn af samme
navr., døbt 28-12-1710, var død 19 uger gl., begr.lo-5-1711). ?oul Hartvig (Larsen udelades undertiden) havde sæde ret til "1ørregård, men beboede Dalegård, 31.sg. i Østerlars, id8t han 31-3-1738
giftede sig med Sophie Elisabeth Anddroclatter, enke efter l.:ogens
Olsen 1lunch, der bbv begr.24-5-1737, gl. 4o år 7 ridr. og 18 dage. Sophie havde i dette ægteskab 3 børn: Anders, døbt 20-1-1732, Karen,
døbt 31-1-1734, og Thomas, døbt 5-lo-l 7 35. Med Polll Hartvig fik hun
en datter Bartha, døbt 19-4-1739, men denne døde knap 5 år gl.,
begr.26-1-1744.
Da Peder Svendsens hustru Lisbeth Sanne dødR i 1755, efterlod hun
sib'

forud,-;~ SC:'~TI'an

Poul 8 børn af sidste

::,_.gte,~kab.

Ler blev :iu gjort

forberedelse:· til, at Poul og Sophie kunne overtage l\ørn>gård om
2 år (kontrakt af lo-5-1756), men inclen det var sket, døde Poul
Hartvig, begr. 1-7-1756, 43 år gl., s~:ifte på Dalegård 5.juli s.å.,

2.

fortsett 19-7 s.å. (ELS 1750/61 fol.465-68). Da han ingen livsarvinger '"'.vue, tilfaldt hans halvdel af boet hans halvsøskende, men
sæderetten til Nørregård arvedes af Pouls yngste farbroder og dennes børn. De mødte på skiftet og erklærede sig "suffisante" til
at in<'1øse gården.
Peder Svendsen :prøvede uden held på at hævde, at hans egen yngste
søn Hagens raå tte være den nærmeste til at arve sædet efter sin halvbroder, hvad han jo ikke var - se f.eks. landstingsdol!llten vedrørende

47.sg. Vestermarie 8-3-1758 (nJens E:J.r_3en ~)å Bjerget" s.28). Han
blev hurtigt klar over, at han s}ulle finde sig et r:yt hje"1, cg allerede 29-9-1756 ægtede han en enke i Neksø. Han har arit>cgelig sikret
sig en rimelig aft<fgt ved den nævnte kontrakt, der stadig sted ved
magt, 1"8n forhac,id1ingerne om beboelsen af Nø:-regård blev overtaget
s.f Soi'iu nye mand Hans Pedersen (1:ift i Østerlars 17-6-1757).
Om va:ctmester Peder Svendsens liv i Neksø kan m>cn intet fortælle.
Hans egne børn var gift før den tid med undtagelse af den yngste
søn, og ha.'1s nye hustru havde kun en ugift datter hjerrune. lf:eget
tyder på, at han af sine bysbørn er betragtet nærmest som betalende
:pensionær, for da hustruen døde sidst, blev hun ved begravelsen

17-2-1772 indført i Neksø som "Capitain Cleus Funches Enche", selv
ori hun vitterlig var enke efter Pec,er Svendsen, hvad skifteprotokollen da også noterer. lliIP.n tiaen krævede ægtesk2.b, nS.r et ældre
par flyttede sammen. Arvemæssigt spillede det ingen rolle, da de
te ikke efterlod sig noget videre; deres 1;,idler V&.r brugt til at
udstyre de store børneflokke.
At der nu omkring 1770 var begyndt en inflation, der blev stærkere
og stærkere og ødelagde mange familiers økonomi, kunne nok ingen
forudse. Men flere i de følgende generationer fik det at IUErke.
Duevej 124, København F. i november 1979.
Loui se Skovgaard.
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Af Louise Slrnv(';aard:
Hæfte I
Hans Svendsens broderbørn ( duplil1eret, 1975)
II
Haagen Sonesen Rønnebye (
do
1975)
III Af Oluf Koefoeds efterslægt ( do
1976)
IV
Hans Svendsens stifbørn (
do
1976)
Lade:jårdsslægten fra Klemensker
Viargrethe Juuls efterslægt ( 1978) (på Gen tralbiblioteket)
Jens Hansen "På Bjerget" i Vestermarie (1978 do
)
Hvor ik11:e andet bemærkes, er dato for dåb og begravelse samt
trolovelse og vielse taget fra nc;vnte sogns kirkebog. Hvis
præsten, hvad ofte er tilfældet, kun har noteret dagens kirkelige betegnelse (5.søndag efter trin. o.l.) er datoen fundet i R. VI. Bauers Galen der. - Se i øvrigt ind.ledningen i hæfte
I vedr. skifteprotokoller m.m.
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0 v e r s i g t .
Første slægtled.
1.

Peder Svendsen (1692-1770) på Nørregård, Østerlars.
gift 1.. Elisabeth Jørgensdatter Sonne ( 1692-17 55)
2. Kirsten Rasmusdatter, I'Teksø.

11 børn: nr. 2-12
0

Andet slægtled.
2. a.

3. b.
4.c.
5. d.

6.e.
7.f.
8. g.
9 .h.
lo.i.
11.j.
12 .k.

Karen Pedersdatter, f.1716, død spæd.
Kirsten Pedersdatter (1717-87), 16.v·. Ihs'.cer.
Lars Pedersen (1719-87), 8.vg. Øster:'..a!'s.
Karnn Pedersdatter (1721-63), 2-_,-1g. Østerlars.
Gundel Pedersdatter ( 17 23-84), Gudhjem.
Elisabeth Pedersdatter ( 17 24-66), Nekoø.
Dødfødt barn, bcogr. 1727.
Ole Pedersen Sor"!e ( 17 28-1810), Chris tia."lsø-Gudhjem
Jørgen F3ders~o1 Sonne, f.1730, rytter.
M<'ge'w Pedersen Sonne ( 17 34-89), Aakirkeb:'.
Sven Fo·.1ersen, f.1735, død før moderen.

4

nr.13-16

0

17-23
24-31
32-37

7
8

6
b'
0
4

38-43
44-47

Tredje slægtled.

(3) Kirsten Pedersdatters børn.

-iJ. a.
14. b.
15 .c.
16.d.

Joseph Erichsen (1740-4-4).
Margrethe Erichsdatter, f.1744, død spæd.
Joseph Erichsen (1745-lSoY), 13-14,sg. Bodilsker
Christen Erichsen, f.1748, død snæd.

9 børn

(5) Karen Pedersdatters børn.
17.a.
18. b.
19. c.
20.d.
21.e.
22. f.
23. g.

Ane Bendixdatter, f.1748, død S)Jæd.
Herman Bendixen ( 17 51-1818), 6.vg. Pedersker.
Jørgen Bendj_xan (1753-1805), N:roy, Aaic~r%eby,
Ha.'ls Predbi3rn Eendixen (1756-1813), 19.yg, Ibsker42.sg. Vesten:iarie
Claus Sonne Bendixen (1758-1820), Aakirkeby.
Ane Lisbeth Bendixdatter (1760-18 •• ), Aaker.
Peder Bendixen, f.1763, død spæd.

8 børn

3
4

9
5

(6) ,:lli-:.del Pedersdatters børn.
24. a..
25.b.
26.c.
27.d.

28.e.
29. f.
3o.g.
31.h.

Herman Christensen Tranberg (1752-1805), Gud.hjem.
Ingeborg Christensdatter, f.1753, død før moderen.
Elsebeth Christensdatter, f.1755, død spæd.
Christen Christensen, f. 1755, død spæd=
Jørgen Christensen, f.1757, død spæd.
Mette Elizabeth Christensdatter (1758-60).
Mo.rgret'::tP Christensdatter (1760-18"), Gudl.·Je."1
?e1C.di- Ch:ccste:c.scn Tranberg (1764-1830), CAhc'm.

o børn

o børn ?

3

?

4.

{ 7) Elisabeth Pedersdatters børn.

3 2. a. Anders Munch, f.1757, død spæd.
33.b. Elisabeth Hansdatter (1759-1827) 63. sg. Øs termarie
34.c. Dødfzdc datter, begr.1761.
søn,
1762.
35. d.
datter,
1763.
36.e.
37 .f. Udøbt søn, død spæd, begT.1764.

9 børn

(9) Ole Pedersen Sonnes børn.
38.a.
39.b.
4o.c.
41.d.
42. e.
4}.f.

Johan Jørgen Sonne, f .1756.
Friderich l!ichael Soru1e, f.1759, dcd SiJæC.;
Friderich Michael Sonne (1760-151.S) Kbhvn.-Gucihjem.
Caspar Henrick Sonne (1763-96), død :på rejse fra Ostindie1.
Lisbeth Frederica Sorme ( 17 65-1824) Gudhjem.
Ernst Peter Sonna (1771-79).
(11) Mogens Pedersen Sonnes cørn.

44.a.
45.b.
46.c.
47.d.

Jens ~hc:tael So:nne, f.1764. "sejler" i 1789.
Else Kictina 1.Iogensdatter (1766-72),
Jørgen Peter Scm1e, f.1770.
Hans Sor.ne, f.1776.
- - - .....

0

- - - -

5.
Første

s

l æ g t l

e

d •

l. :5:::.'!:::E_~::'.:'.'.:':.'!:.:3'.'.!:'• født 1692 i Vesterrnarie, begr.8-4-1770 i Neksø,
77 år cg 7 mdr. gl., skifte 19-4-1770 (Neksø skpr.1766/1811, fol.
14 ff.), søn af Svend Michelsen på Smørbygård, 22. sg. KDudsker,
f.1657, begr.lo-11-1749, 92 år (IV-13) og Karen Jacobsdatter f.

1655,

begr.18-7-1718, 63 år. (Gadegårdsslægten, Vester:narie s.4).

Gift 1. 17-2-1715 (trolovet l 7-lo-1714) i Østerlars roed. ~~~~!:."..:!!':
:!:.'.'.:'.~:'.:'::.3..'!:13:!!:'.::_~C,:'.:'1?:'.:• f.1692, begr.21- 3-l "55 i Østerlars i sit 63.

år, skifte

5-5--s.å.,

datter af >::a-;;taj11 JJrgen Olsen So::ne, dod 4-6-

1731 på Lensgård, Østerlars, og hans første hustru Karen ?culsiatter Hartvig, sk.13-7-1711 (3p E 3).

11 børn: nr. 2-12.

Gift 2. 29-9-n 56 i Neksø med ~.:'.!.!'.:~_:'.13::!.r:l'.'.'..'..'!:ll:!!::.:, f. ca.17 ol,
dcd lo-2-1772, skifte 27-5-1772 (:leksø sk;ir.1766/1811 fol.25 ff.),
dattar af Ras1:.us Pedersen, Buddegår·i, 24.sg. :Sodilsker, og
Jørgensdatter, skifte 17-12-1718.

?~ir3ten

Børn: ingen.

Peder Svendsens første hustru var enke efter Lars Hielsen ps llørregård, 5.sg. Østerlars, se foran. De beboede denne gård til heDdes
død og fik 11 børn døbt i sognet, men da der samtidig boede en anden
Peder Svendsen på Strandbygård, 16.sg. (3S II 7/228), som også l1avde
mru1ge børn, og da sognepræsten Oluf To~C"'..rerds håndskrift i:.Z...ke er 18 at tyde, har det været vanske:.ig;, at skille disse to fruoilier :ra
hii1anden. Dog står der underti.ien 11 .N"ørre Peder Svensen" eller "'ilagtmester P.S. 11 , og da man fra Skifterne ved, hvor børr1ene hører til,
er det lykkedes at fastslå nog·le dato8·r.
Va5tmester Peder Svendsens 2de:a f1ustru var enke eft13r stadskaptajn
Claus Didrichsen F·unch, begr.19-6-1753 i i~-ek_sø, Si{. 13-7-1753 (1·ieksø
skpr. 17+3/S6 fol.193 ff.). Om ha<J giver kirkebogen føli:;encie oplysninger: "Hans Fader var Did.rictJ. C.hristiar1sen Fu,_~ch,
( ) og .'.ia.ndelsn:and her i Byen, huns Moder Kirsten Peter Lars Datter f,efeld (?) af
Rønne, gift havde han været med sin Kiereste siden deres Brullup 6.
Juni 1721, hvilket holdtes i Boelsker. Til sit Søfart og Købmandsskab havde han sig mest ernæret, indtil han blev Stadsfænrik for
Neksø Regiment siist udi Aaret 1740, blev forflyttet Aaret derefter
til Captajn 1741 d.8.Dec. Han blev syg den 17.1..!aj og døde Onsdag Eftermiddag d. 13 .Juni lidet over 5 •••• " - Claus }'unch og Kirsten
Rasmusdatter havde mindst 9 børn, hvoraf 7 var i live ved skiftet
efter Faderen:
a. Didrik Funch, studiosus, dbt. 13-7-1727 (Senere præst i Soderup,
Sjælla.~d, meddeler selv, at faderen var skipper i Neksø. Wiberg III-156.
b. Ki.rstine Fu...."lch, dbt. 16-1-1730, gift :ne:l Anders Bec}1, Neksø.
c, AnrLc Fw ,coh, dbt. 19-4-1733, senere sift med SO/o-nedegn Samuel
Fra._l, ::stermarie. (SSD 2o3).
d. Sidsillia Llargrethe Funch, dbt.2o-lo-1735, død ugift i Kbhvn.,
skifte 23-2-17 58 (Neksø skpr.).
e. Rasmus Funch, dbt. 27-4-17 38, søfarende, senere gift i Holland.
f. Christian Funch, dbt. 15-5-1739, "sejler fra København."
g. Anniche Elisaoeth Funch, dbt. 4-6-1742, ugift ved skiftet efter
moderen i 1772.
0

6.
Efter Peder Svendsens død overlod enken sit bo til svigersønne'1 Anders Bech mod at denne forpligtede sig til at underholde
'.1ende og udbetale hendes arvinger loo sldr. til deling ved hendes død (kontrakt af 14-5-1770).
An de t

s 1 æ g t 1 e d •

(1) Peder Svendsens og Elisabeth Sannes børn:
2.a. ~~=~-~=~=E~~~!!=E• døbt 22-3-1716, begr. 5-7 s.å. i Østerlars,
19 uger gl.
3.b. ~~E~!=~-~=~':E~~.'=!!.<;E• døbt 17-5-17rl i 0sterlars, begr. 14-3-1787
i Bodilsker, 67 år ( ! ) som Erich Josephsens enke.
Gift lo-4-1737 (trolovet 11-3) i Østerlars med ~E~~~-~~~':E~~=~·
dbt. 30-12-1698 i Bodilsker, begr. 11-1-1780 i Bodilsker, gl. 81

&-r og 3 '..lger,

r;::,n af sognedegn i Bodilsker-Neksø Joseph Ericl1sen,

f. 1653, begr. 20-2-1715 (SSD 2o2) og Karen Rasousdatter (se sk.

efter hendes moder A..'1Ila Pedersdatter på 13 .vg. Bodilsker 28-6-1709).
4 børn: nr.13-16.
Erich Josephsen var enkemand på Dalegård, 16.vg. Ibsker. Hans
første hustru Margrethe Olsdatter, f.1671, begr.29-lo-1736 i
Ibsker, var datter af gårdens tidligere besidder Ole Pedersen
og var enke efter lforten Jensen Smed smst., begr.16-1-1732, 63
år. Det er nok denne Morten Smed, der l1ar skaffet gil.:::-:J.en navnet
Sraedegå:::-d, se .Bornh.Stedna·.;ie s.388.
Dalegård (el. Smedegård) blev købt af Erich Jos•aphsan og hustru
Kirsten Pedersdatter ved auktion (skøde dateret 15-3-1745) for
163 sldr. 8 sk. (Kronens Skøder V-267), men de afhændede den
senere og flyttede som aftægtsfolk til søn."len Joseph på 13.sg.
Bodilsker - se nr.15.
Ved folketællingen i 1787 er 16.vg. Ibsker en stæl, hvis ejer
bor i Neksø.
4.c. ~.'=E~~=~=E~=~· døbt 26-2-1719 i Østerlars, begr. 16-12-1787 i Bodilsker, 69 år. Beboede som opsidder Dammegård, 8.vg. Østerlars.
Gift 1-7-1749 (t:clovet 23-4 s.å.) i Østerlars med Kiøniche Ha."ls~~~!~·

begr.2-1-1780 i Østerlars, enke efter Hans Rasmussen på

8.vg. Ingen alder ved begr. 1780, men muligvis identisk med Hans
Pedersens datter Kiøniche, døbt 2o-l-17o4 i Østerlars.
::Jørn: ingen.
Kiøniche Hansdatter blev gift 30-1-1741 (trol.25-11-1740) med
Hm:.s 2asraussen, søn af Rasmus Hansen, s':. ''7-5-1741 på 38.sg.
øs:?r:'..•,rs !Aegård). De købte på auktic.:i k.;unegård, 8.vg.Østerlars, for 225 sldr. 1 mk. 7 sk. (Kronens Skøder V-297). Skødet
dateret 24-lo-1746. Hans Rasmussen blev begr. 1-3-1749, skifte
8-3-s.å. {i skpr. 8.sg. Østerlars i stedet for 8.vg.).
Ran efterlod to døtre: Giertrud og Kirstine pil. ca. 4 og 2 år.
Ifølge BS 3o/84 overtog der.ne Kirstine Hansdatter senere Dammegård sa=en med sin mand Hans Poulsen Stange ( 17 38-1818).

7•
Lars Pedersen har antagelig været på aftægt hos stifdatteren,
men denne døde i 17 84, og ved folketælli!lgen 17 87 bor han på
l3.sg. Vandtappergård i Bodilsker hos søstersørJ>en Joseph
Erichsen, hvor hans søster Kirsten (nr.3) nylig var død. Han
"le':er af almisse", 67 år gl., enkemand efter lste ægteskab.
Kort efter døde han og blev begravet i Bodilsker.
(Udtrykket almisse betyder ikke her offentlig støtte, men at
familien har taget sig af ham uden betaling).

6

5.d. ~~E~!:_!:~~~E~~~!!~:.» født 1721, begr.15-7-1763 i Østerlars "i he::ides
alders 42. år", skifte 18-7-1763 (ØHS 17 0/7 5 fol. lo3).
Gift 9-6-1747 (trol.21-4 s.å.) i Cscerle.rn med ~:'.'.~~::C_!:':::~:::i:::::i•
døbt 23-1-1724 i Østerlars, be;r.3-9-1764, gl. 41 år, skifte 4-91764 på Heslegård, 21.vg. Østerlars (ØHS 1761/75 fol.151-57), søn
af Herman Clausen, sk.25-5-1750 på 2.vg. Østerlars, og Anna Hansdatter Langs,.eC:, f.1687, sk.16-5-1725 på Eeslegård (BLS l 72d./28
ful.73 i.f.) •

7 børn vides: nr.17-23.

Llma Langsted var datter af sognepræsten Hans ?.Langsted i

Nyker (1644-1687) og Else Poulsdatter Ancher (1666-1747), der
var gift 2. med Niels Hansen i Sandvig. Se BS 38/35. - Anna
havde ca.17o7 ægtet enkemanden Bendix Jacobsen Rottensteen
(1646-1717) på Heslegård og blev som enke gift 17-lo-1717 i
Østerlars med Herman Clausen, ældste søn af Claus Ea..nsen og
Karen Olsdatter på Skovgård, 22.sg. Rutsker. Hun efterlod sig
5 børn af lste ægteskab: .Jacob, Kare::, .Joha..~:--1e, Hal:s Predb._; 0rr_
og !_,Iartha ~-1Iari8 samt 4 bør:~. c,:' 2det: Else CatI'. .rine, Jørgen
Ancher, Bendix og Claus. s~'c'stnævnte olev døbt 22-4-1725 oe;
døde spæd. (De11 i BS 3o/14o omtalte Claus iiermru1sen pS 13.vg.
Østermarie er søn af faderens 2det ægteskab med ;·"Tarth~ Ea..Ylsdatter
fra 66. sg. Klemensker. - 3p A 69).
Da Karen Pedersdatter døde i 17 63 V'lr eni<e:r.anden Bendix Heniansen ss.nds:rnligvis allerede syg (tb ? ) og måtte lade familien
tage sig af de 6 børn, hvoraf den ældste var 13 år, den yngste
r.yfødt. Ha..n havde ifølge et skøde af 27-6-1746 købt gården af
sin fader og stifmoder, der kort efter flyttede til Kobbegård,
(kontrakt af 4-3-1748), men måtte nu overlade den til sin søster Else Ca.t.!'1rine og hendes mand Peder Jensen, der opholdt sig
i hjemmet. Købebrevet af 30-6-1764 er på Bendix Herma.nsens vegne
l.m.derskrevet a:f Claus Herma.nsen og JÆads Ibsen, og ved skiftet
ses, at noget af løsøret er solgt på auktion før hans død.
Peder Jensens har "opvartet" Bendix Hermansen, og salget er
formodentlig sket i overensstemmelse med hans ønsker, men en
af børnenes værger, morbroderen Lars Pedersen (nr. 4) gjorde
ved skiftet indsigelse mod prisen (800 sldr.) og hævdede, at
gården var solgt for billigt "til fornærmelse" for den yngste
søn. Hvorda..~ man ordnede sagen, ka..~ ikke ses af skiftet, men
kort efter mageskiftedes Heslegård. meC. _;_8.,.--"··g. Engeg&rd i Vesterma.c5.e, cg ; lev overtaget af far.iilien lc.unc!:. (Se bl."· "Claus
Jensen 1vru:1chs Familie" v. G.A.IJunch).

8.
6.e. 2~~~~-~~~=E~~~!!~E• døbt 2-6-1723 i Østerlars, begr. 5-1-1784
i G:.dhjem, 60 år gl. Skifte 14-7-1784 (ØHS 1775/1803 fol.314-16).
Gift 7-6-1751 i Østerlars med Q~E~~!~~-~~~~~-!E~E~E~· f.c.1709,
begr. 12-5-1786 i Gudhjem, gl.76 år 7 mdr. Kirkeværge.
8 børn: nr.24-31.
Christen Tranberg var enkemand; hans hustru Ingeborg Larsdatter
"døde i barnsnød og blev ej forløst", begr. 28-12-17 5o i Gudhjem,
gl. 44 år 3 mdr. og nogle dage. Hun efterlod sig flere børn.
Ved skiftet efter Gundel i 1784 var hendes ældste søn Herman gj.ft
og fornøjet med det, han havde modtaget. Faderen tilbød hver af
de to ugifte børn loo sldr. i mø1irJrcea2v, idet han af egen lod
tillagde så meget, at dattere"l fik lige lod med brødrene. H&""l
tilstod desuden yngste søn, den 2o-årige Peder, halvpa1 ten i en
vrager-ege med mast, sejl, årer og tofter, som han straks modtager, datteren fik moderens væv, kiste og ifareklæder, som hun
selv til sig tager u.~der egen opagt og tilsyn. Endvidere skulle
hun h~.ve en seng med sengeklæder til 5o sldr., "som hun i sin tid
mc,d ~o.ge2 in Natura eller anførte sum." Sønnens arv skulle udbe taJ.es, når han måtte behøve uden afgift, datterens arv skulle stå
r0ntefri, så længe hun var i enlig stand. - Tilsyn ved skiftet
var Joseph Erichsen, 13.sg. Bodilsker (Gundels søstersøn) samt
bø!'r1enes halvbroder Hans Christensen Tranberg.
To stykker avlsjord i ·'lud.hjem Va.n,g var pæ1tsat 21-6-1773 for 160
sldr. til Herman Bohn Wolfsen i Sva.n,eke. Heraf ses, at Christen
Tranberg har været avlsbr:iger og fisker, og da han i ma.n,ge år
var kirkeværge, må han have været forholdsvis velstillet.
7. f. ~~~~':~~!~-J.~~:'.~~!~2-~=~~:'::~~'.3:~!·.~, døbt 19-11-1 724 i Øst"Jrlars, begr.
19-12-17 66 {uden at v"'re forløst J i Neksø, 3 3 år (I var 42), skifte
14-1-1767 (Neksø skpr. 1766/:811 fol.2).
Gift l. 6-2-1756 (trolovet 2-1) i Østerlars med. !'i:'.-'.::'._~".:i!'.:!::~~~-~:;:!:::!2•
døbt 4-8-1723 i Ibsker, begr.12-12-1761 i Heksø, 38 år, skifte 18-121761, fortsat 3-5-1762 (Neksø skpr.1743/66 fol.293), søn af Mogens
Mortensen Munch, sk.8-7-1741 på 6.sg. grund i Bodilsker (BLS 1741/49
fol.lllb) og Seigne Josephsdatter, søsi;er til Erich Josephsen (16981780), se nr.3.

overlevede hende.

4 børn:

nr.32~35.

2 børn: nr.36-37.

Mogens Munch sta.nunede fra Østre Slamregård, 19. sg. Bodilsker;
hans forældre var Morten Ha."lsen Munch, skifte 6-7-1741 på 13.sg.,
og Mariche Erichsdatter (1660-1719). Seigne Josephsdatter var enke
"fter Anders Bertelsen (1657-1714) på 17,sg. Bodilsker, da hun
23-.'."-l 7'.4 mg te Mogens Munch, og de boed·c no ,·.;.e år på Træ benegård,
4.vg. Ibskec, før de ca.1725 flyttede til 6.sg.grund i Bodil8ker. Hans Munch, der var deres ældste søn, var vistnok snedker i Neksø.
Han ejode et 3-længet hus på 13.J, fag, hvoraf de 8 var stwohus.
Ejendommen med plads og have blev i 1766 vurderet til 230 sldr.
Af indboet kan nævnes en jernkakkelovn, et fyrrebord, en kort og

9.
en lang kistebænk, et vråskab, et viser-ur, en kiste med lås,
on c rændevinspande og en høvlebænl<. Til hans mundering hørte
er. flint, patrontaske, kårde m.m . .Mellem nifarelclæderne" var
en "Calernanches boll" med l~,_ dusin sølvknapper, en sort klæ-

des kjortel og en ny pels.
Udfarten kostede 26 sldr. (tale ved graven), og boets overskud
var 298 sldr., men skiftet blev udsat, da enken var frugtsommelig. Efter at hun var forløst med et dødfødt barn, blev det
fortsat. Datteren Elisabeth arvede halvdelen af boet, og moderen
forærede hende ekstra "ifald hun lever, til barnet selv kan forvare, hvad der gives hende i hænde, en seng med forsvarlige klæder og lagen srunt faderens kiste, men ifald hun ikke skulle opleve den tid, da skal barnet hava bemclc'te kiste og af boet forlods 3o sldr." Arven skal stå rentefri, så længe barnet er hos
hende, da enken ikke forlang'::r fosterløn, og hun sa..:n.rne forsvar-

lig efter hendes evne føder og klæder srunt holde:;:- det i skole,
lader det oplære i sin christendom og hjælper det til oonfirmation. • •••.•••• hvormed værgen haver tilsyn."
Rans :,corte!C'.3en Smed giftede sig som enkemand med en Gundel A..'1c'.aL-da tter, og den ved moderens død 7-årige Elisabeth er sandsyn::_;_gvis opdraget hos sin familie i Bodilsker.
8.g. Dødfødt barn, begr. 26-3-1727 i Østerlars.
9.h. 2!~-~~~~E~~~-~~~~· døbt 19-9-1728 i Østerlars, død 23-5-lBlo i
Gudhjem "lidet over 81 Aer gl., af Alderdoms Svaghed og blev jordet den 30.Maj."

Var fænrik, senere (1760) løjtna.nt pf. Fæstningen

Chris tiar~s ø.

0i ft
:'.~:'.§ •

1. 13-2-17 5 6 "hjemme i Hecse t" med !:'.~E§~:'.:~!'.:!.':':_2.'.:-!~'.:~'.2.':':_~'.:0~::::

f.21-1-1732, døbt 27-1 på Christiansø, begr.2-4-1800 i Gud-

hjem, datter af lods på

Christia.~sø

Johan Diderich Schiønning

(død lo-8-1747, se "Christianses Historie" af Anker E.Kofoed s.68)
og Elseby Hansdatter.

6 børn: nr.38-43.

Gift 2. 15-8-1800 i Gudhjem med Bodil Christine Christiansdatter
f ,ca. 1763, død 4-8-1846 i Gudhjem, enke efter kvas::skipper Hans
Svendsen.

Børn: in.gen.

Om den første hustru meddeler kirkebogen, at hun døde af "BrystSygdom" i hendes Alders 67 Aar 1 Maaned og 5 Dage." Ved folketællingen 1801 boede Ole Sonne som pensioneret løjtnant i Gudhjem
med sin 2den hustru Bodil, der var blevet gift med sin første
mand i Gud.~jem 1-1-1783. Han er antagelig omkommet på havet,
hvad der blev mange Gudhjemboeres skæbne. - Hun blev gift 3,
3-8-1811 i Gudhjem med Ha.ns Jacob Tranberg, fisker og smed, f.
ca.1762, død 2-2-1820, enkemand efter Kc.re;o Kirstine Larsdatter.
lo.i. ~~:::~=~-~~~~E~='.2-~~::::'.=• døbt lo-12-1730 i Østerlars, død før faderen
uden livsarvinger.
Var ved skiftet efter halvbroderen Poul Hartvig
Larsen på Dalegård i 1756 fraværende som rytter i kgl. maj. tjeneste.
Kurator var faderen vagtmester Peder Svendsen, 5. sg. Østerlars.

lo.
11.j. ~~~~~~-~~~~E~~~-§~:::2=• døbt 28-2-1734 i Østerlars, begr. 25-11175/ i Aakirkeby, 56 år og 9 mdr. gl., død af vattersot. Skifte
11-12-1789 (AKS 1747/1822 fol.227). Var avlsbruger og boede i
Storegade (nr.12-FKT 1787).
Gift 26-1-1763 (trol.4-1 s.å.) i Aakirkeby med enken ~~-~~!~E~~=
2!!~~~~!!=E-~~~~· døbt 11-4-1736, død 28-2-1814, 78 år gl., datter

af byskriver Otto Frederick(sen) Koclc, begr. 15-2-1746, 64 år, se
BS 1/26 fodnoten, og Else Jensdatter, begr. 1-2-1782, 73 år, der
vai· gift 2, med vice-byfoged Hans Jyien, A;.kirkeby.
4 børn: nr. 44-47.
Anna Cathrine Kock blev som 25-årig gift (lc-7-1761) med enkemanden Jens Larsen, der døde året efter, begr. 12-11-17 62 i
Aakirkeby, 55 år gl., skifte 19-11 s.å. I dette ægteskab var der
en lille s Øl' .i..ars.
L'·Jgens P.So;:ne overtog sa'ldsynligvis Jens Larsens avlsbrug.
Den d-9-1768 købte de mere jord, nemlig i af 9.vg. i Aaker,
d2r blev udstykket. I 1787 (YlZ'L') boede stifsønnen Lars Jensen
i naboejendor.unen Storegade nr.14, 25 år, gift med Catharine
Didrichsdatter, Jo år; han var snedker og avlsmand. Anna Cathrine Kock blev gift 3. med 11ogens Kure, der overlevede
hende.
12.k. ~~~~~-~~~=E~~~· hjemmedøbt, fremstillet 8-6-1735 i Østerlars,
død før forældrene.
Tredje

s l æ g t 1 e d •
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(3) Kirsten Pedersdatters og Erich Josephsens børn:
l}.a.

~~~~~~-~Eice~~~·

døbt 28-1-1740, begr. 5-5-1744 i Ibsker, 5 år. gl.

14.b. ~~§E~!~=-~~~~~~~!!~E• døbt 19-6-1744, begr.5-8-1744 Ibsker, 2 mdr.
15.c. ~~~=E~-~E~~~~~~· døbt 7-6-1745 i Ibs~er, begr. 4-9-1805 i Bodilsker
72 år, som undentagsmand på 14.sg.
Gift 6-1-17 73 i Ib sker ( trol. 5-12-17 7 2) med ~'.:E~!.1-~~!.1~~'.:!!~!:0
døbt 22-1-1757 i Bodilsker, begr. 1-4-1809 i Bodilsker, 64 ( !) år,
datter af Jens Hansen på Vandtappergård, 13.sg. Bodilsker (begr.
6-12-1763, 41 år) og hans 2den hustru Kirstine Rasmusdatter smst.
(begr. 21-4-1766, gift 2. med Mogens Pedersen).
9 børr v'des, se nedenfor.
Joc, pL cg ':ao en var beslægtede: brudgcwmer og brudens moder
var søske1•debørn, hvorfor de fik hr. Monrads tilladelse af
3-12-1772 anført ved trolovelsen. (Kirstine var datter af
Rasmus Jcsephsen, 24.sg. Bodilsker). Karen var den ældste af
Jens Hansens 2 døtre (skifte 16-5-1764) og havde altså sæderet
til l}.sg. Bodilsker. Denne gård beboede Joseph Erichsen i
0

11.
nogle år (FKT 1787), men flyttede derefter til nabogården
ElleJgård, 14.sg., hvor de også boede 1801 (FKT) med 5 hjemmeværel1de døtre efter at have overdraget 14.sg. til den eneste søn
Erich.
I Bodilsker kirkebog er indført 1-4-1809 "begr. Joseph Erichsens
Enke. Hun blev dræbt i sit eget Huus stra.x efter A:icldag, 64 år gl."
Alderen stemmer ikke med Karen Jensdatters, så det er muligt, at
det er en anden person af sa.ir;me navn, der har fået denne sørgelige
skæbne, men andre oplysninger om begivenheden haves ikke.
Børn: (alle døbt i Bodilsker).
a. Kirstine Margrethe Josefsdatter, døbt 2-3-1777, død 1843 (Kure).
Gift 21-10-1804 i Asker med } v:ler r"dersen 5ight ( 177 8-1834),
Kalbygård, 16.vg. Asker.
b. Erich Josefsen, døbt 28--3-1779.
Gift 3o-lo-18o2 i Aakirl:eby med Karen J,!~,rie Jørcensdatter,
døbt 29-12-1782 i Asker, datter af Jørgen lendixen, 16.vg.
Asker - e nr.19. - Erich og Karen lJarie var næstsøskende0

Jørn, Dg forloverne caverer for, a.t de ikke er nærmere be-

sl2gtede.
c. Bodil Kirstine Josefsdatter, døbt 25-2-1781.
Gift 1-6-1805 i Aakirkeby ~~d ungkarl Hans Gregersen Pihl,
søn af Gregers Nielsen (1747-1824) og Anna Kielsdatter,
tidligere på 16.sg. Asker, - se II-27.
d. Seigne Josefsdatter, døbt 22-9-1783.
e. Karen Josefsdatter, døbt 30-7-1786.
f. Ane Margrethe Josefsdatter, døbt 30-11-1788.

g. Lisbeth Josefsdatter, iøb'c 25-4-1791.
h. Gundil (Gunild - Gundille) Josefsdatter, døbt 9-5-1793.
i. Dødfødt søn, begr. 31-1-1796, begr. i Bodilsker.
16.d. ~~~~!~::-~E~~e~~::. døbt 31-3-1748, begr. 28-4 s.å. i Ibsker,
æt. 4 1J€·er.

:o

(5)

Karen Pedersdatters og Bendix Hermansens børn:

17.a. ~=-~=::~~~~~!!~~· døbt 17-11-1748, begr. 19-1-1749 i Østerlars.
18.b. !!=~~-~~'.:~~~===• døbt 21-3-1751 i Østerlars, død 21-4-1818 i
Pedersker, ejer af Baunegård, 6.vg.
Gift 26-4-1777 i Pedersker med ~~-l~~-~~E~!~::=l~~=E~~~!~=E•
f.ca. 1746 (41 år i 1787 - FKT).
7 børn vides:
a. Bendix Hermansen, døbt lo-5-1778, begr. 23-5- s.å. i PS.
o. KaT·:·n Hcn::ansdatter, døbt 25-3-1779

i
l·:uersker.
2;o-l-1819 i Pedersker med Anders Andersen, f.6-1-1787
i Bodilsker, død 19-2-1867, vistnok søn af Anders Mortensen
(1752-1830) og Ane Marie Kirstine Andersdatter (1756-1825)
på Kattesletsgård, l.vg.
Boede på "Hordrup" i Pedersker. Efterslægt i stamt. Blem
64 ff.

Gif·~

12.
c. Anna Kierstine Hermansdatter, døbt 23-4-1780 i Pedersker,
c0d 1836 i Aaker {Kure).
Gift 15-lo-18o4 i Pedersker med Peder Olsen Blem, døbt 30-61776 i Pedersker, død 18-5-1833 på 17.sg. Værfeldtsgård i
Aaker, søn af Ole Jørgensen (1742-1803) og Ane Pedersdatter
på Skadegård, 12.vg. Pedersker.
Efterslægt: se Stamtavle Blem samt ttEngeg·årdsslægten Blem"

{efterkommere af Marcus Peter Blem (1848-1915) og Julie Larsen
1851-1930).
d. Elisabeth Maria Hermansdatter, døbt 31-8-1781 (3-9 ?), begr.
24-4-1785 i Pedersker, æt. 3-IJ- år, død af i>!Æsling og Kighoste.
e. Be11dix Herm.ansen, tvillir.i.g, dc-t

,~

l.9-1~·1783,

begr.9-2 s.E:.. i

Pedersker, 4 uger gl.
f. Maren .Margrethe Hermansdatter, tvilling, døbt 19-l-l7G3,
død 1839 i Pedersker.
Gift
1811 i Pedersker med Lars Hansen (1787-1845),
Baunegård, 6.vg. Pedersker.
(Blem 59).
C· Eli, >?.beti' Earie Hermansdatter, døbt 29-9-17 85, død 25-4-1845

ps 6.vg. Pedersker. Vanfør, kunne ikke gå, men var Eeget

fi~gernem

- se Blem 66.

19.c. ~~E§~~-~~~~~~~~· døbt 28-1-1753 i Østerlars, begr.28-2-1807 i
Aa.~irkeby, 54 år.
Gift 4-6-1773 {trol.27-3) i Aaker med ~~E~~-~~~~~~~!!~E• f.c.
1744, begr. 23-11-1805, 61 år, soo "Jøri;·en Bendixens Kone i llybye."
Fru;iilien boede i 1787 i et Eus i Aaker (FKT), men købte sene::ce
Lille Kalbygård, 16.vg. Aaker (L-le:;. Kure i 1792) og boede her i
1801. Denne gård blev (18o4?) overtaget af Peder Pedersen Sigth,
se nr.15.

3 børn vides:

a. Bendix Jørgensen, døbt 9-1-1774 i Aaker.
Gift 13-7-1801 i Aaker med Karen ;,;a::cie Herlufsdatter.
Boede i et af Vallensgårdshusene.
En søn: Jørgen Anker blev døbt 28-2-1802 i Aaker.
b. Niels Jørgensen, døbt 13-4-1777 i Aaker. "Sejhr" i 1801 {FKT).
c. Karen Marie Jørgensdatter, døbt 29-12-1782 i Aaker.
Gift 3o-lo-l8o2 i Aaker med sit næstsøskendebarn Erich Josephsen fra 14.sg. Bodilsker - se nr.15.
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2o.d. g~~-~E=~~!~~-~=~~!~~· døbt 2-7-1756 i Østerlars, død 26-5-1813
i Vestermarie, 58 år, kirkeværge, opsidder på Stensgård, 42.sg.
Ves termarie,
Gift L 26-11-1778 {trolovet 16-lo) i Ibsk'.!r r:ied ~~~.:'.=~~-~=~~~~!!~!•
f.ca. 17:'1, -,:,g,c. 4-7-1798 i Ibsker, 59 ~er, ckifte 22-7 s.å.
{0iiS 1775/1803 fol.15), datter af Jens Ibsen, Ibsker.

2 børn, se nedenfor.
Gift 2. 14-7-1799 (trol. 23-6) i Vestermarie med ~~E~~-g~~~~!!=E
~·

døbt 2-8-1761 i Ibsker, død 1835 (Kure), datter af Ha.ns

13.
Hansen Holst, død 1779 (ingen dato) i Ibsker, 5o år, skifte 2o-l~jer

17b,

af Vallegård, l.sg. Ibsker, og Karen Hansdatter, f.ca.

1729 på 21.sg. Rø, begr. 2-6-1808 i Klemensker, 79 år, skifte
4-l(?)-1808 (Kure) på Splitsgård, 25.sg. Klemensker (1rns 1793/1814
fol.359), gift 2. 17-3-1780 i Ibsker med !;lorten Hansen Frost (17571820), sk. på 34.sg. Klemensker.

2 børn, se nedenfor.

Hans Bendixens første hustru var enke efter Niels Jørgensen på
Nørre Kirkebo, 19.vg. Ibsker, skifte Jo-6-1778, og havde 4 børn
mellem 6 og 1 år. Gården, som NieJs Jørgensen havde købt 21-lo1745 (Kronens Skøder V s.284) tiLald"; i 1798 den da 21-årige
Hiels Nielsen for 300 sldr.
Hans Bendixen tilbød børnene ial t 224 sldr. i mødrene11.1-v og ægtede
året efter enken på Stensgård i Vestermarie.

l+

Denne Karen Hansdatter Holst var ca.17 89 blevet gift (i Klewensker?)
med sandeme.c~C.: Lars l.:ikkelsen på Stenscård, enkemand efter Maren
\:i.rsti.r:e Viest:1 fra Vestergård, 8.vg. Vestermarie. Ean "kom ved
ufoo::oigtig Kiørsel ned imellem Vognen og Eestene, t.voraf han døde",
b2gr.19-lo-l 798 i Ves termarie, 63 sr gl.
En søn af Karens første ægteskab: Ha..'ls Larsen Holst ( 1796-1862)
overtog senere Stensgård og sandemandshvervet. Han spiller en be"bJdelig rolle i Palle Rosenkrantzs delvis dok=entariske roman:
Kordet i Vestermarie (på kirkemøller Albert Dich 1833).
Hans Bendixens børn af lste ægteskab var:
s.. Bendix Hansen, døbt 30-1-1780 i Ibsker, død f'er :ncc.eren.
b. Jens Hansen, døbt ol:tcb 0 :r (nr.24) 1722 i

,_
I,

Ibsker, ded 1836
(Kure). Var hjE:DIT'3 på Stensr,ård i 1801, 19 år.(FlCT).
Overtog 1815 Hyldebrandsgård, 19.sg. Nylars (Kure).
Gift med Ellen Kirstine Olsdatter (Cl sen), f .ca.1770.
i

l~ylars

Af 2det Ægteskab:

c. Bendix Hermansen, døbt 9-9-1800 i Ves termarie, død 6-5-1869
i Østerlars, 68! år, undentagswand på 27 .sg.grund.

-:'

A

Gift 2-6-1823 i Østerlars med 1'.argrethe Kirstine Peder,cdatter,
f.ca. 1790, død 12-3-1863 i Østerlars, 73 år, datter af Peder
Olsen Riis, død 17-5-1843 i Østerlars, 80 år, og Borithe
(Birgitte) Kirstine Nielsdatter, død 16-11-1845 i Øs terlars,
85fl- år, Risegård, 27.sg. Østerlars, sen Ber.dix Hermansen overtog efter svigerforældrene.
En datter: Malene Bendixdatter (1824-69) blev 1850 gift med
vognmand Hans Munch, Allinge. (Efterslægt).
d. Lars Mikkelsen (Lars Michael) Hansen, døbt 12-6-1803 i Vestermarie.
Gift 7-1-1824 Nylars med Kirstine Pedersdatter Kofoed, døbt
18-11-1804, død 1861, datter af P.P.Kofoed (1749-1824) og Ane
~.''argrethe Espersdatter (1768-1848) Gc,dq;;ård, 31. sg. Nylars,
ser Lar" T.,'ildrnlsen Hansen overtog. Se .:V-39 samt Ep A 164.
Ei.ers.'.ægt bl.a. Familien Kofoed, S.'oft, Knudsker. Ep B 86.
LSS 24.

14.
12

21.e. ~~~~-~~~~=~=~~~~=~· døbt 23-7-1758 i Østerlars, død 24-2-1820
i li:i.kirkeby, 62 år, avlsbruger og værtshusholder, Storegade.
Gift 11-11-1782 (trol. 11-lo) i Aaker med ~~~~=-~~~~~~=!~
~~E~~~~~~~~!~=!• født ca. 1758, død 6-1-1821 i Aakirkeby, 62 år.

Skifte efter begge ægtefæller 7-9-1821 (AKS 1747/1822 fol.4o3 ff.).
Boets værdi kunne ikke dække gælden og var altså fallit.
(NB. Det samme gælder mange bo-opgørelser i denne tid kort efter
1813).

9 børn vides:

a. Christian Clausen, døbt 16-2-17 33 i Ae.kirke by.
b. Benedicte (Bendi the) Catrina Clausdatter, døbt 9-1-17 35.
Gift 1. 26-lo-18o4 i Aakirlæby med Lars AnderseYl Holm af Nyby.
2. 28-12-1810 som enke i AcJ<:irkeby med Peder Pedersen
af Christiar,søes mandskab.
A

c. He:-man Clansen, døbt 18-2-1787 i Aaki:·keby,

'.ciew.ne i 18ol (FKT).
d. HE-'1S Predbiørn Clausen, døbt 4-.i-1789, hjer..rr;e i 1801.
~
'

a. Catrine

~argrethe

Clausdatter, døbt 27-11-1791,

do. do.

f. Dødfødt søn, begr. 13-4-1793 i Aakirkeby.
datter, begr. 27-4-1794 i

g.

'1

'

j

do.

h. Jens Christian Clausen, døbt 28-6-1796 i Aakirkeby, død spæd.
i. Jeiis Christian Clausen, dø·ot 21-6-1798

, hjemme i 18JJ.
Er muligvis den alr.rædder Jens Clausen Sonne, der i 1840 bor
i

.Aa~tlrke by.

De øvrige børn kalder sig formodentlig også Sonne.
22.f. !::=-~~~E=~~-~=~~~~~~!!~E· døbt 15-9-1760 i esterlars.
Gift l. 22-4·-l 787 ( trol. 21-3) i Aaker med enkemand ~~E.:_!;r:~,
f.ca. 1719, begr. 22-4-1792 i Aaker, 73 år og nogle mdr. gl,
udbygger i Vallensgårdshusene, hvis hustru Margrethe blev begr.
9-4-1786 i Aaker, "over 66 år gl."
2 børn, se nedenfor.
Gift 2. 29-9-1792 ( trol. 31-8) i Aa.1<er med ungkarl ·Fridrich Peers en
(Peders<m) af Vestermarie, f.ca.1765. Var i 1801 (Yll.T) 36 år, ud-

,_

bygger med jord i Aaker. Hos faJ:J.ilien boede mandens moder Dorte
Andersdatter, 55 år, enke efter lste ægteskab, og hendes datter
Inger Peersdatter, 26 år, ugift. (Vallensgårdshusene i Aaker,
J.8. hr!.s).

3 'oør-: vides.

Af ls te c2gt1:.. ::_:kab:

a. Karen Kirstine Larsdatter, døbt 6-7-1788 i Aaker (ikke nævnt
1801).
b. Lars Ipsen, døbt 17-6-1792 i Aaker (efter faderens død).

15.
Af 2det ægteskab:
c. L=s.rgrethe (døbt Grethe) Frederichsdatter, døbt 18-'3-1796 i
As.ker.
d" Dorthe Kirstine Frederiksdatter, døbt 2-12-1798 i Aab:eI·.
e. Ane Malene Frederiksdatter, døbt 3o-8-18ol i Aaker.
23.g. ~ed~E-~~~~~::!:• døbt 24-4-1763 i Østerlars, død før faderen.
(6) Gundel Pedersdatters og Christen 'Iranbergs barn:
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24.a. ~~~~-Q.e:::~~~~~~~::-~E"~~~~' døbt ~c -4'.2-J_ 7 5:2 i

1805 i Gudhjem,

GudbjeD, d~d 16-3-

53 år, bådføre•.

Gift 25-3-17 79 (trolovet 14-2) i Gudhjem med ~~~'.::2-_~~-~~~~~~~~~~,

f.ca. 1746, død af alderdomssv·aghed 3-7-1814 i

G:;_C.hjer2, 7o år.

"Søm: ingen.

I:;1=. -n Jacobsdatter var enke, gift 1. ~,el 1-;Iogens i.,:adsen, skifte
ll-_l-1778 (ØHS 1775/1803 fol.131-33), bådfører, "son for r.ogen
r.;._j_d siden borte blev og d:ru...1..a:1ed.e i:;aa en 3aad ude:-n. for C-ud.l-ijem. 11
I 1787 (F1-CT) bor Herman Tranberg cg Ellen i Gudhjem (rir.56)
sa...,nunen med hendes to børn: h!eds, 1 7 år, og Karen, 15 2-r.
dJd fø:r mode:-en.

begr. 15-2-1756 i Glid.hjem.

28.e.

~~E~~~-~~:~~~~~~~:: 1

døbt 9--1-1757, bsgr. 30-5-1757 i

Gud~jem, 19 uger"

29.f. ~':!!':_~~~~~~~~~-~~E~~!=~~~~!!':E• døbt 25-3-17)8, begr.27-1-1760
i Gud.'ijem, på 2det år gl.
3o.g. ~~E§E~!~~-~~~~!~'.:~~~!!~E• døbt 13-4-1760 i Gudhjem.
Gift 1-3-1786 (trolovet 7-1 s.å.) i G'.dhjem med E~~-~':'.1:~':'.1:_!2::~·
f . ? (38 år i 1797, 33 år i 1801- FKT), skrædder og avlsbruger.
Børn: vistnok inger1.
31.h. ~':~:E-~~E~~~~~~'='.1:-~E~~~E§• døbt 16-12-1764 i Gudhjem, død 8-11830 i Gudhjem Kirkebo. Var 1787 fisker (FKT).
Gift 5-4-1787 (Skærtorsdag), trolovet 18-2 s.å., i Gudhjem med
~::::':_ld~~':'.1;':_!!::'.~€':E~9;~!!':'.:'.i f.1765-66 i Gudhjem, død lo-12-1818,

do.t·c.'r r." b:'>.-~fcrer Holger Jacobsen (173>17' ;.) og Ellen Ha.'1sdatter i Gucilijem.

3 børn vides:

a. Christen Pedersen Tranberg, døbt 12-12-1787, begr.15-8-~788
i Gudhjem,
4 år gl., døu af Kopper.
b. Karen Pedersdatter 'Tranberg, døbt 7-2-1790 (11 år i 1801).
c. Holger Bistrup, døbt 28-2-1796 i Gudhjem (5 år i 1801-F'KT).

3/

16.
(7) Elisabeth Pedersdatters og Hans Munchs børn:
32.a. ~'.:2'.::"._!!l~:'..~• døbt 13-1-1757, begr. 3-7 s.å. i Neksø.
33.b. ~~~~~~2~~-~~2~~~~!~'.::_l~~::.~), døbt 25-8-1759 i Neksø, død 24-10-1827
i Øs termarie, 69 år gl., undentagsenke på Gadebygårds grund.
Gift 19-2-1780 (trolovet 7-1) i Bodilsker med~~::!~~-~~~~~~~·
døbt 20-11-1757 i østermarie, død 21-5-1818 i Øster:na~ie, 62 år,
ejer af Ellebygård, 63.sg. Østermarie, søn af Joha..'1 Didr:.ch I.~ortenson (1725-1786) og Birgitte (Birs) Olsdatter (1727-1803) smst.

) ::ørn:
a. Signe Kirstine ldortensdatter, døbt 22-4-1781 i
Gift (før 1809) med Jens Jensen.

Øst0r::11aries

b. }{irs tine M,":.rgretl1e I.1ortensdatter, døbt 15-9-17 82 Øs t2rmarie.
Gift ( f :Ji- 1809) med 1,Jichol Je:;1sen, Øs terlars.

c. Ha.13 Ditlorich Liortensen, døbt 5-9-17 84 i Øs t-e::'V.arie, død
~.9-1-1833 i Østermarie, 49·~- år gla, snedl..-::er og udbyt;ger p2.
O.sg.grund, Østernarie, tidl. bosat i Svaneke.
Gift 29-4-1808 i Østermarie med Karen Kirstine Jer.sdatter,
død 15-5-1859, 69 år gl., som enke på Lensglrds grQ":.d. i
Øs terlars.
d. Johan tlortensen, døbt 21-1-1787, begr. 17-1-1789 i Østerm.arie, 2 år gl.
Cst2r::-"a:r~1.e.

e. Jol"Ia..'1 :.:o:-te11sen, døbt 26-l2-17E9 i
1lai" 1838 bosat i
Aaki:::·~.-,-

f. Ole Jo:i.1a..r.:. (I1ortensen), døbt 13-5-1792 i
Boede 18J8 i Aaker.

østerma:c-ie.

g. Diderich l.Io:rtensen, døbt 28-12-1754 i Øste:rmarie.
Boede 1838 i Svaneke.
h. Thue M:crtensen, døbt 30-4-1797 i Øs termarie, død
1838,
skifte 27-7-1838 (VES 1828/38 fol.441), ejer af 4.sg,rc,:rcel
i 11·~reby, Ilesterm.arie.
Gift med Giertrud Kirstine Christiansdatter, døbt 15-4-1792
i Ves termarie, datter af udbyc;g~r Christian J,!ortensen (17551834) og Kirstine " " " . (1762-1824), der døde som aftægtsfolk smst.
Børn: ingen.
i . Mogens Munch (Mortensen), født 1799, begr. 23-3-1801 i
Østermarie, på 2det år gl., død af kighoste.

34.c.
35,d.

Dødfødt datter, begr. 18-1-1761 i Neksø.

søn,
i 7)

7-2-1762
C::Hsabeth Pedersdatters og

36.e. Døci.født datter,

~~ ........'1.S

~-lorte11sen

begr, 14-9-1763 i Neksø.

37,r. Udøbt søn, død spæd, begr. 16-12-1764 i Neksø.

S::neds børn:

17.
( 9)

Ole Sor.J1es og l··,:S.rg·aretha Schiøn.11.ings børn:

38.a. ~2~.:.':'._IE::'.:§'.'.:'.:_~2::~'.'.· døbt 8-12-1756 på Cl:ristiansø.
Y~onfinneret

smst. 1772.

39.b. ~E'=~~=::~=~-~=~~'.'.~~2::~'.'.• døbt 28-2-1759, be5r. 6-1-1760 på
Christiansø.
4o.c. ~E~~~E~~~-~~~~~~~-~~~~' døbt 22-11-1760 på Cl1ristiar1sø, d0d

17-11-1818 i Gudhjem, 58 år, som fhv. skibskaptajn.

llaria Vlinther var enke efter skib3kaptajn _i\lexaLC.er A..ncI1er
Schiønning, efter I'.:.vem der var skifte 16 .... 7-1795. f~l. bevil:.::.1ic til c:gtesl<:abet,med Fr.Sorme (hje~evielse), da br:..:_d.sos:.;,c~- "'• <::;.r fætt.er til enkens afdøde mane'..

41.d. ~~~~:~-~~~E~~~-~~~~~' døbt 23-3-1763 Clrristi~1s21, dcd 22-7-1796
r;å en rejse fra Ostir"dien til

~Zøberlha~,..n.

/ar constabel t.1atr1.,

1

ugj_ft. Vsd Oehandlingen ef har1s bo (be;-:;rr1C.t 2c-6-1797) fremlagde

skibskaptajn Jens V7intt.e1--, n:ed hver.1

T~m1

tavG.e faret,

af 22-8-1797 fra e..fd'=Jdes fader cg er.este 2.:vir:c

( OpJ.ysning er: disse brødre
~~enrik Sonr1e).

v:~ lv~llig::;t

er~

løjtr:c~_Lt

;nedG.el t a.f

f1:.ldI11agt
Cle Scr~ne

c.fG.c·::.:inr~·sle.:J.•::r

42.e" ~~~~~!~-1~~~~~~~!~l-~~~~::E~~~-~~:=i::~' dzbt 9-6-1765 :på Cl:.ristiansø,

uød 19-lc-1824 i Guclbjem.
Gift 25-8-1798 (med kgl. bevilling uden trolovelse) i Gud...1.jem

med 9::~~~!==-g~=~~:'.:-~~::::~=rg, døbt Jo-6-1771, død 2-3-1835, fisker,
senere avlsbruger i Gudhjem, søn af Hans ChristeLssn Tranberg
(1739-87), skifte 14-6-1787 (ØHS 1775/1803 fol.464) og i.'agdalene

.....

2 bøTn vides:

a. Dødfødt søn, l;3gr. 30-9-1798 i Gudhjem.
b. Caspar Henrik Sanne, døbt 12-lo-18oc, død 16-8-1842 i Gudhjem.
Gift lo-12-1830 i Østerlars (Gudhjem kirkebog) med Bodil Kirstine Hansdatter Dich, f.ca. 1804, død 1-1-1872.
Efterslægt: se K.'Ihorsens stamtavle over Slægten Tranberg.
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18.
(11)

~\agens

Smmes og Anna Cathrine Rocks børn:

44.a. -!<:::::i__~~.':?~~=~-~~::~=· døbt 15-4-1764 i Aakirkeby.
Var søme..~d i 1789.
45.b. ~!~=-~~!~::~-~.':?~=~~~~!~=E• døbt 13-7-1766, begr. 16-6-1772, 7 år,
død i Aakirkeby af mæslinger.

46.c. :!:.'.'.E~===-~:'.!:'.E_!?.':?~=· døbt 13-5-1770 i Aakirkeby.
Var hjemme i 1789.
47.d. g.'.'"::!E'-~.':?~=· døbt 6-lc-1776 i Aakiricby.
Var hjemme i 1789.

