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Han s

S v e n d s e n s

b r o d e r b ø r n .

Arveladeren i Y,Jøllergårdsskiftet 1720 - Hans Svendsen (se Bornholmske Samlinger II række bind 7 side 75-233) - efterlod sig ingen børn.
Hans eneste broder ~~E~=~-~!=~~~=~ havde 3 børn, hvoraf de to døde
barnløse. Den talrige efterslægt nedstammer fra sønnen ~=~~-~~E~~~
~~~'

der havde 9 børn.
Børnene i hans sidste ægteskab var født på Kjøllergård i Klemensker
og kaldte sig Kjøller efter gården. Men kun een af sønnerne, Hans
~Y.=~~~~~-~J~~~=E førte dette navn videre.

Flere af efterkommerne giftede sig ind i familier, over hvilke der
allerede foreligger trykte stamtavler, hvortil der henvises.
Når denne efterslægtstavle ikke føres længere end til femte led efter stemmoderen, skyldes det især, at det er meget vanskeligt, ofte
unuligt, at efterspore medlemmer af familier, der flytter fra sted
til sted. Og det blev mange Bornholmeres lod i den økonomisk forvirrede tid omkring år 1800. - Det er lettere at gå den anden vej
og ved hjælp af kirkebøger og folketællingslister finde en forbindelse - hvis en sådan eksisterer - mellem nulevende personer og
ældre generationer.
De nævnte skifter 1681-1761 findes i Bornholms landdistrikters
skifteprotokoller, der opbevares i Landsarkivet, Jagtvej lo, København. Skifter efter 1761 står i de pågældende herreders skifteprotokoller (nørre-, søndre-, østre-og vestre herred) samme sted.
Samfrændeskifter - private skifter - er ikke indført i disse protokoller, men nævnes undertiden i andre skifter, f.eks. efter
børnene.

De ældste kirkebøger (før år 1800) for Klemensker og Rø sogne er
brændt sammen med præstegårdene. For de øvrige bornholmske sogne
og byer eksisterer de fleste endnu, begyndende ca.1690-1720. De
findes også på i,andsarkivet. Folketællingslisterne opbevares i
Eigsarkivet i København.

F ø r s t e
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1. ~~~-g~~~~!!~E• død ca,l.januar 1696, boregistrering 3/1, skifte
22-1-1696 på Kjøllergård, 35.sg.Klemensker (ELS 1694/99 fol.99 ff).
Gift l: med Svend •••••• (Om ham vides intet med sikkerhed. Men
J.Th.Sassersen, der indgående har studeret bornholmsk personalhistorie, skriver:"Meget tyder på, at hun var gift med Svend Hansen,
der fra 1648 boede på 59.sg. i Klemensker - "På Duebjerg." Han er
forsvundet og nævnes ikke i tiendelisten af 1662, der omfatter alle
bosiddende mænd på øen. Hans Kjøller boede da (1662) på Kjø.llergård og har nok allerede været gift med Anna Hansdatter, Svend Hansen er nok død i tiden 1656-62. - 59,sg, ejedes fra 1632-47 af
Hans Svendsen, der formodentlig var Svend Hansens fader").
Man må dog udtrykkelig gøre opmærksom på, at dette ikke er noget

bevis!
Gift 2: med g~~-~E~=~-!4~!!=!• skifte 11-3-1704 på Kjøllergård,
35.sg.Klemensker (ELS 1699/1705 fol.43o ff. samt 17o3/o5 fol,121 ff),
søn af Lars Hansen Kjøller, smst. BS II 7/76-77,
(Hans Kjøller gift 2.1696-97 med Kirstine Pedersdatter, f.1655, se
ES II 7/228),
2 børn i 1. ægteskab,
And e t
Anna.

2.a.

2 - 3.

slægtled.

Hansdatters børn med Svend •••••• , se nr.l.

g~~-~~~~~~~·

født 1655 eller før, død 26-11-1720 i Klemensker,
boregistrering 27/11 og følgende dage, skifte begyndt 9/12, sluttwt
2o/12 1720 (BLS 1718/21 fol.421-64 og 1718/24 fol.222-47).
Se afhandlingen "Kjøllergårdsskiftet" i ES II 7/75-233.
Gift 1677 med!~!=~-~~~=!~~~!!:!• født 1631, begravet Rutsker 29-121713, gl.82 år 8 mdr. 6 dage; sarnfrændeskifte Jo-12-1713 (BS II
7/139-42), datter af Peder Rasmussen, Skovgård, 22.sg.Rutsker.
Børn: ingen.
(Karen var enke efter Thor Larsen, sk.14-2-1677 på Torneg~.rd, 2. sg.
Rutsker, som Hans Svendsen beboede - som opsidder - til midfaste
1716, hvorefter han flyttede til Kjøllergård, 35.sg.Klemensker).

~

.

Andet slægtl8d.
j.

b. ~~E~"'.:'.-~!!:'.:i:'.~"'.:'.' født 1656, begr.28-3-1718 i Nyker, 62 år, skifte
Jo-3-1718 pil. Østre Åbygård, 2J.sg.Nyker (BLS 1718/24 fol.18 ff).
Var kirkeværge.
Gift ca.1684 i Nyker med ~~E=::i-~~=~~~~~!~E• født 1661, begr.17-71729 !Tyker "i sin Alders 68.Aar, blev siug om Middagstid og døde
vec 3 slet om Eftermiddagen" (liyker kirkebog). Var datter af korporal l':iels Torkildsen (1631-1700) pil. Nordre Mulebygll.rd, 26.sg.lTyker,
og Kirstine Oluf Koefoedsdatter, sk. 1683,

{Kirstine var datter

af Oluf l(oefoed, Blykobbegård, se Bp A 162).
4 børn, nr.4-7.
(Karen Nielsdatter gift 2 20-12-1720 Nyker med Jørgen Olsen Sanne,
senere kaptajn, født ca.1697, søn af sognepræsten i Hasle-Rutsker
Oluf Olsen Sanne og Johanne ?rølund. BS 38/55 samt BS II 7/230).
Tredje

s 1 æ g t 1 e d .

Jørgen Svendsens børn med Ka:cen '.helsdatter, se nr.3,
,,,a, ~~~-~~:Cl':'.::'.~=:'.• født 1685-87 i liyker, død i Rø 1722, skifte 18-21722 på 4.sg.Erøddegård i Rø (ELS 1718/24 fol.367-77).
Gift 1721 i Rø (dato ukendt, ingen kirkebog) med ~~E~!~:'.-~~!~!:'.~!
!'.'.E• fød-;; 1692-95 i Olsker, død efter 1758, datter af \'lefst Pedersen på lliaegård, 3.sg.Olsker, skifte 12-2-1727, og Margrethe Hansdatter, skifte 7-7-1729.
Børn: ingen.
Kirsten Wefstdatter var enke efter ll.arkus l!ia.rkussen, 4.sg.Rø,
skifte 27-9-1720. Hun blev gift 3 med Lars Pedersen, skifte 17-41748 på 4.sg.Rø, søn af Peder Henrichsen og Karen Larsdatter, 15.
sg.Rø. - Gift 4 med Hans Pedersen \Vest, 4.sg.Rø, skifte 6-6-1-1-5&,

//_;~(

søn af Peder Hansen (1685-1738) og Anna Hansdatter (1700-1765) på
5.sg.Rutsker.
5.b. ~!~~~-~~~§~~~::~• døbt 9-12-1688 i Nyker, død 1756 i Klemensker,
skifte 3-5-1756 på 35.sg.Kjøllergård (BLS 1750/61 fol,444 ff),
Gift 16-3-1712 i Nyker med !J.::~~!_f§E:'.:!2_!'.l~§::~~S~!!'.:E• f.
død 1737 i Klemensker, skifte 12-3-1737 på 35,sg.(BLS
datter af Mogens Nielsen (1622-1704) på Kåsby;_;ård, 3.sg.Rutsker,
og Kirstine Jensdatter (1637-1717).
Bodil var enke efter Peder Hansen Rytter, f.1655, begr.20-2-1711,
gl.55 år og 25 uger, med hvem hun var blevet gift i Rutsker 9-11698,

4.

Skifte 2-3-1711 på 22.sg.Nyker "I Aaen", Vestre Hulleeård, hvor
svend Jørgensen blev opsidder.
3 børn, nr.8-lo.
Gift 2:17-3-1739 østerlars med ~~E~~~~-Q~~~~~~!!~E-!~~~E~• døbt
9-7-1719 Østerlars, begr.15-3-1806 i Klemensker, 87 år, som enke
efter Svend Jørgensen og undentagskone på 35.sg., datter af sognepræsten i Østerlars-Gudhjem Oluf Frantzen 'Ioxverd (1671-1751)
og dennes første hustru Elisabeth Jørgensdatter Zarde, død 29-41725 i Østerlars (BS 38/89).
6 børn, nr.11-16.
Svend Jørgensen beboede 22.sg.i Nyker som opsidder fra 1712. Ved
skiftet efter faderen Jørgen Svendsen var han som yngste søn tilkendt sædet i 23.sg.Østre Aabygård, men afstod dette til sin ældre broder Hans mod at få sædet i Kjøllergård, 35.sg.IQemensker
(BS II 7/93). Da Hans Jørgensen døde 1722

, fik de to søsken-

de Svend og Kirsten sæderetten til 2}.sg., men deres moder havde
beboelsesretten til sin død, der indtraf 1729.
Svend Jørgensen var imidlertid flyttet til Kjøllergård, 35.sg.i
Klemensker, og 22.sg.Nyker er efter alt at døL:r1e uvertac,et eller
dog bestyret a.f

h!'11'S

ældste sti:'scn i'1iels Pedersen, f .1699, der

30-3-1723 havde ægtet svends søster Kirsten, se nr.7.
Da svend Jørgensens moder Karen Nielsdatter døde i 1729, og enkemanden Jørgen Olsen Sonne kort efter giftede sig med enken på
Kyndegård ( 3-12-1729} - se BS II 7/ 230 - blev Østre Aabygård ledig.
Den blev overtaget af Svend Jørgensens ældste søn Peder SVendsen, se nr.8.
Kjøllergård, der i 1711 var overtaget af Hans Svendsen for pantebrevets værdi• 698 sldr.2 mk.12 sk., blev ved skiftet efter Svend
Jørgensens første hustru 3-12-1737 vurderet til 347 sldr.l mk.,
hvad der dog næppe betyder, at den var forringet. - Ved skiftet
efter Svend Jørgensen 3-5-1756 blev den sat til

500

sldr., og yng-

ste søn Hans Svendsen fik tilkendt sæderetten.
Enken Kirsten Toxverd fik llo sldr.til udfart og fosterløn. Hun
forærede hver af sine 3 døtre 2o sldr.heraf. - Til deling mellem
Svend Jørgensens enke og børn var der ialt 1.418 sldr.

~·

6.c. !~E~!~-~~~§=~~=~· døbt 2-1-1698 i Nyker, begr.6-4-1698, 13 uger gl.
7.d. ~!E~!=~-~~E§=~~~~!!=E• døbt 19-2-1699 i Nyker, død 1760 i Klemensker,
skifte 25-2-1760 på Søndre Bedegadegård, 18.sg.Klemensker (ELS
17 5o/ 61 fol. 659).
Gift 30-3-1723 i Nyker med ~~=!~-!:'.=:'.=E~=~· født Nyker 1699, død
1756 i Klemensker, skifte lo-3-1756 på Tornbygård, 12.vg.Klemensker
(ELS 1750/61 fol.42o ff), søn af Peder Hansen Rytter og Bodil Mogensdatter på Vestre Hullegård, 22.sg.i Nyker, se nr.5.
Niels Pedersen og Kirsten beboede antagelig sidstnævnte gård i nogle
år, efter at Svend Jørgensen var flyttet til Kjøllergård i Klemensker. Jorddrotten Torkild Pedersen, døbt 1-6-1710 i Nyker (BS II
7/228) skulle med tiden overtage den, og det skete i 1735, da han
ægtede enken Anna Hansdatter på Tornbygård (Kastenegård), 12.vg.i
Klemensker. Hun var datter af Hans Jensen, skifte 1752, og Ellen
Pedersdatter, skifte 1739, på Melste<lgård, 2.sg.Østerlars, og havde
været gift to gange, først med enkemanden Anders Hansen på Hallegård, 15.vg.i Østerlars, skifte 2-6-1727, derefter med Jens Andersen Torn, skifte 15-11-1734 på 12.vg.i Klemensker (ELS 1734/37 fol.
137-147).
Den 25-årige

~orkild

Pedersen tog sin fædrenegård i besiddelse sam-

men med Anna og hendes 5 børn, og Niels Pedersens flyttede til den
nu ledige Tornbygård. Hvordan disse ombytninger ordnedes ved hjælp
af pantebreve o.l. kan man som regel følge gennem skifte-og skødeprotokoller; men det har i denne forbindelse mindre interesse.
Kirsten og Niels Pedersen efterlod sig ingen børn. En søsterdatter
af Niels Pedersen, Kirsten Rasmusdatter fra Søndre Ellebygård, 4o.
sg.i Vestermarie, havde "passet ham og enken

op

i deres svaghed'',

hvorfor hun blev belønnet ved skiftet i 1756.
En kvinde kunne ikke drive en stor gård alene, og som velhavende

enke har Kirsten Jørgensdatter sikkert fået tilbud om assistance
i

form af ægteskab; men hun synes at have foretrukket at gå på

aftægt sammen med en ligestillet.
Hans Kieldsen på Søndre Bedegadegård, 18.sg.i Klemensker, blev
enkemand i 1758 og overdrog kort efter gården til en datter og
svigersøn: Jeppe Andersen og Inger Hansdatter. Den 23.april 1759
bortpantede Kirsten og hendes lavværge 'J:ornbygård i 8 år fra midfaste 1760 at regne til Jep Larsen fra 16.sg.i Nyker. Men netop
som denne kontrakt skulle træde i kraft, døde Kirsten, og da

6.
skiftet holdtes på 18.sg.i Klemensker, må hun have boet der, næppe
som pensionær, snarere som trolovet med Hans Kieldsen. Jorddrot til 12.vg. var den nu 18-årige Peder Torkildsen, brodersøn af Niels Pedersen. Peders værge tilstod Jep Larsen 4 års pantaf Tornbygård. (Skpr.).
ning
F j

e r d e
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------------------------------Svend Jørgensens børn med Bodil Mogensdatter, se nr.5.
8.a. ~=~=E-~=~~==~· døbt 27-11-1712 i Nyker, begr.29-1-1763 i Nyker,
5o år gl., skifte 28-2-1763 på Østre Aabygård, 23.sg.Nyker (Vestre
herreds skpr.1761/82 fol.59-). Var korporal.
Gift før 1734 i Klemensker (ingen kb.) med ~~E=~-~~E!~~=~=~~~~!E
~~~~E• begr.3o-lo-1745 Nyker (alder ikke nævnt), skifte 4/11 s.å.
(BLS 1741/49 fol 437-), datter af Christen Hansen Rømer og Bodil
Mikkelsdatter på Stangegård, 42.sg.Klemensker (BS II 7/229).
9 børn, nr.17-25,
Gift 2:15-3-1746 Olsker med ~E~E=~~=-g~~~~!!=!-l~i::'.~2• født 1712
{ingen kb.før 1720), begr •••••
datter af Hans i!ogensen (Lund), skifte 1727 på Lundegård, 14

&

15.

sg.Olsker, og Kirstine Hansdatter.

5 børn, nr.26-30.
Sognepræsten i Nyker Hans Rasmussen Marcher (1684-1742) synes
at have haft grund til at "sukke og klage" over Svend Jørgensens ældste søn i hans opvækst, og hvis forældrene har troet,
at det kunne hjælpe at få ham tidligt gift og hjemfaren, tog
de fejl. Den unge kone ville ikke finde sig i hans opførsel
over for hende, hvad nedenstående vidner om:
Af Nyker kirkebog 1689/1771: "Jeg underskrevne Peder Svansen af
Aabye, boende på den 23.Selvejergaard, lover og forpligter mig
for min Sognepræst alvorligen herefter at ville føre et Gudfrygtigt, sandt Christeligt lif og lefned og icke mere leve et
urøggeligt lif og lefned eller andet syndigt og liderligt Compagnie søge, men altid herefter vil skye og holde mig fra ald
usømmelighed og røggesløshed, at min Sognepræst Hr.Hans Marcher
icke skal suche og klage over mig, og denne Christen Menigheds
Lemmer af mig ej tage Forargelse, men som en andægtig Tilhører
inden og uden Kirken mig retsindeligen sk(ikke) og Christelig
(holde).

7.
Disforuden lover og forpligter jeg mig aldrig at bryde eller
overtræde den Forlig og Forening, som blev gjort imellem mig
og min Hustru Karen Christensdatter udi Hans Velbaar(enhed)
General Major Westes og Landsprovstens Hr.Hans Anchers præsens, efter min Hustru Karen Christensdatters Angivelse af 1.
februar 1734, men og det samme lover og forpligter mig til for
min Sognepræst at holde, nemlig at jeg min Hustru Karen Christensdatter vil som en Kjærlig ægtemand elske, agte, ære, som
en Kjærlig Hosbonde søge Seng og Sæde, holde Disk og Dug hos
hende, aldrig hade, spotte og forhaane, langt mindre slaa eller
drage hende, saafremt jeg ikke vil være ald den Straf undergiven, som Loven ommelder i saadan Handel efter lovlig procedeur.
Min Hustru lover og tilsiger sig imod mig Peder Svendsen,
hendes ægtemand og Hosbonde i alle Maader at skicke og holde,
som en kierlig, venlig, flittig og Christelig Hustru sømmer og
anstaar. Dette jeg hermed min Sognepræst forsichrer med min
egen Haand.
Nykirke Præstegaard, den 27.Februar 1734.
Peder Svendsen.
H.Marcher.
Til Vitterlighed;
Christen Hansen

Hans H.S.Larsen.

Peder Svendsen var på dette tidspunkt meget ung, lige fyldt 21 år,
og han kan jo have forbedret sig. Men forholdet til svigerfamilien
blev næppe godt. - Ved skiftet efter hustruen 11 år senere forlangte
han at blive fritaget for værgemålet for sine

børn, hvad der kunne

lade sig gøre ifølge en forordning af 6-7-1742, da han var "sergeant
ved Vester Herreds Compagnie." Svogrene undslog sig for værgemålet,
så afdødes næstsøskendebørn måtte beskikkes. Svigerfaderen Christen
Rømer, der mellem 1741-45 var flyttet til Vestermarie, påtog sig at
opfostre den spæde 5 uger gamle Peder (nr.25) for et vederlag af

8 sldr.

8.
9.b. ~~-~!~~~~~~!!~!• døbt 11-4-1714 i Nyker, (begr.ikke fundet).
Gift 1: 21-3-1733 Nyker med ~!~~~-~!~~:~~· døbt Nyker 17o5, død
mellem 1756-60, ikke begr.Nyker (eller ikke indført i kb.), ejer
af Vestre Aabygård, 24.sg.Nyker, søn af Claus Torkildsen, begr.
26-1-1711, 56 år, og Margrethe Clausdatter Bohn (1657-1732) på
24.sg.Nyker (Stamt.Bohn s.22).
2 børn, nr.31-32.
Gift 2: 22-lo-1764 i Nyker med Sasser Jensen fra Rønne.
Til det første ægteskab udkrævedes der kgl.bevilling, da brudgommens fader og brudens oldefader (=farmors fader) var brødre.
(Claus Torkildsen på 24.sg.Nyker og Niels Torkildsen på 26.sg.
Nyker var sønner af sandema.".ld Torkild Pedersen, der ejede begge
Aabygårdene) •
I Nyker kirkebog 1689/1771 er indført:
"Saasom Claus Clausen og Anna Svendsdatter, begge af Nykirchesogns Menighed, allernaadigst er bevilget og tilladt at komme
udi Ægteskab tilsammen, uanset de ere beslægtede i andet og
fieraa led, af dato 21.november 1732, med den condition, at det
bevisliggiøres, at de ikke er hinanden nærmere beslægtede end i
Hans Kongl.Maj.allernaadigste bevilgningsbrev er formeldet. Ti
be(kræfter) og vidner vi underskrevne Svend Jørgensen af Clemensker sogn og Herman Clausen af Nyker sogn, at Glaus Clausen
og Anna Svendedatter ej nærmere er beslægtede end i andet og
fierde led, som for Hs.kongl.Maj. er andraget og allernaadiget
bevilget, og disforuden ved denne caution love og ved Sandheds
Ord ville tilstaa at tilsvare aldt det, som Sognepræsten Hr.
Hans Marcher her i Nykirkee Menighed i denne post kunde overkomme, og for ald Tiltale efter Loven og Forordningen ham skadesløs holde. Dette vi underskrevne bekræfter med vore egne
Hænder.
Nykirke Præstegaard, den 21.januar 1733.
Svend Jerensen

Herman Clausen."

Anna Svendsdatters eneste overlevende barn, datteren Bodil Kirstine,
blev knap 16 år gl. gift med den 46-årige Jens Pedersen, Risegård
i østermarie. Han solgte i 1766 Vestre Aabygård til Christian Jørgensen Sode fra Kyndegård for 2080 sldr.

lo.c. !~E=~-~!=~~~~~!!=E• døbt 14-2-1717 i Nyker, begr.4-3-1785 i Gudhjem,
68 år 2 uger 4 dage gl.
Gift 1: ca.1738 i Klemensker med 2!=-g~~=~· født 1714 på Melstedgård, 2.sg.Østerlars, begr.20-1-1744 i Gudhjem, Jo år, søn af Hans
Jensen, sk.1752, og Ellen Pedersdatter, sk.1739 på Melstedgård, se
nr.7. (Ole Hansen var broder til Anna Hansdatter, som 1735 havde
ægtet Karens halvbroder Torkild).
Ole var jorddrot til 2.sg. og overtog denne.
4 børn, nr.33-36.
Gift 2: lo-2-1745 i Gudhjem med ~~~E-~=~=E~=~· født 1722 i Vestermarie, begr. Gudhjem 27-12-1794, søn af Peder Thorsen (1688-1737)
og Dorthe Pedersdatter (1697-1756) på Loftsgård, 23.sg.Vestermarie.
Se Bp A 167 fodnoten og BS 28/35 samt 28/73 og 30/8.
6 børn, nr.37-42.
Karen havde som enke efter Ole Hansen livsvarig beboelsesret på
2.sg.Østerlars, og Thor Pedersen var i begyndelsen opsidder på
gården, men han købte den af sin stifsøn Hans Olsen for 2100 sldr.
ifølge et skøde af 27-6-1766, se BS 28/73,

Svend Jørgensens børn med Kirsten Olufsdatter Toxverd
-----------------------------------------------------'
se nr.5.
11.d. ~~E~=~-~!=~~~=~-!J~~!=E• født 1740 i Klemensker, død 1768, skifte
13-5-1768 på Lokkegård, 33.sg.Klemensker (NHS 1761/73 fol.23 ).
Gift 1761·
Klemensker med ~~~~=!_1~=~~~~=1-~!=~~~~~!~=E• født
Klemensker 1743, begr.3-6-1785, sk.6/6 s.å. (NHS 1773/93 fol.234),
datter af Svend Hansen på Bjergegård, 29.sg.Klemensker, sk.23-21761 (BLS 1750/61 fol.69o) og Karen Margrethe Terchildsdatter,
sk.18-7-1749. (Bp A 38 - der kalder hende Maren).

3 børn, nr.43-45.
Enken Sidsel Svendsdatter - der ikke må forveksles med sin farmor,
undentagskonen Sidsel Svendsdatter, se nedenfor - giftede sig kort
efter med Hans Jensen (1745-1810). Kirkebogen mangler, men ved
skiftet efter datteren Kirstine, der døde under kappe-epidemien
1770, sk.17/9 s.ll.. (se nr.43), er der en halvsøster på 2det 11.r af
sidste ægteskab. - Af Clilorten Pedersen Kjøllers optegnelser: "1785.
Den 3.Junius blev Sidsel Frans Jensens fra Lykkegaarden begraven."

lo.
Denne Sidsels bedsteforældre Hans Mortensen og Sidsel Svendsdatter
(BS II 7/226) havde beboet, sandsynligvis også ejet 33.sg.Klemensker
siden de blev gift, måske ca.17o7, da Sidsels moder som enke efter
Eans Kjøller måtte forlade 35.sg.Kjøllergård (ES II 7/86).
Ha_Yls l;lortensens, der begge blev meget gamle, efterlod en søn og to
døtre: Svend - Kirstine - Anna. (Svend og Anna var dog døde før faderen, men efterlod arvinger).
Svend Hansen havde tilpantet sig sin farbroder Jens Hortensens gård
Bjergegård, 29.sg.Klemensker, da denne blev ledig ved opsidderen
Jens Jensens død i l 7 39 ( LS lol). - Efter at Svend Hansen var blevet
enkemand for anden gang (efter Bodil Haagensdatter, sk.5-3-1759 på
29.sg.), flyttede han hjem til forældrene på 33 sg. med sine børn,
måske for at overtage deres gård, men døde kort efter "til hiem pas
Loohegaard hos Faderen Hans Mortensen."

En måned efter sønnens død solgte Ha..Yls Mortensen 33.sg. til Jørgen
Svendsen Kjøller for

400

sldr. og et undentag. Købebrevet er dateret

11-3-1761. Jørgen var da blevet trolovet til Svend Hansens ældste
datter Sidsel (sælgerens barnebarn), som i 1761 var på 18.år gl.
Undentagsmanden Hans Mortensen døde i sommeren 1771, sk.22/8 (NHS
1761/73 fol.318), og da det yngste af børnebørnene lige var fyldt
18 år, havde arvingerne "i deres enfoldighed ment, at de alle var
myndige og havde derfor delt Arven" (dvs.holdt samfrændeskifte).
Skifteretten må have gjort opmærksom på, at dette var ulovligt formodentlig fordi det var jorddrctten, der var så ung - og arvingerne fortsætter deres undskyldning med bemærkningen: "For at skifteretten ikke skulle fatte mistanke om, at de havde villet betage
skifteretten dens myndighed og salariuro, blev de enige om at fornøye skriveren med 21 sldr.'' (Selve fordelingen blev ikke påtalt).
Hans Mortensen, der var "egen værge" ved skiftet efter sin fader
Morten Jacobsen på 29sg.Klemensker 13-3-1702, må have været mindst
9o år. Ha.ns hustru Sidsel Svendsdatter, døbt Aaker 7-4-1689, overlevede ham, hvor længe vides ikke.

11.

Svend Jørgensens børn med Kirsten Olufsdatter Toxverd, se nr.5.
12.e. Elisabeth Svendsdatter Kjøller, født 1741 i Klemensker, død

;~;;-~~-~~~~;6;-~-;;:~~~~~~~;-~ed ~~=!~-!!:~=!~=j[1l!.født

i Vestermarie, begr.22-4-1780 i Vestermarie (ingen aldersangivelse)
på 5o.sg.Kanteda.msgård, søn af Anders Poulsen Dam, skifte smst.1762
på 5o.sg., og Anna Margrethe Andersdatter
Intet skifte efter Niels Dam, vistnok heller ingen børn.
Gift 2: 1780
Vestermarie med løjtnant~=!'!'.'~-~~~-~~~!~=~·
døbt 6-3-1747 i Vestermarie, begr.lo-4-1801, skifte
på Kofoedgård, 57.sg.Vestermarie, søn af Peder Hansen Koefoed
(1711-1782) og Margrethe Larsdatter (1723-1788) smst. Bp A 95 og
102.
Børn: ingen.

13.f ·2!=-~~=~~~=~-~J~!!=E• født 1742 i Klemensker, død ugift hjemme
hos moderen på 35.sg.Klemensker i 1763, 21 år gl.
Skifte 17-1-1763 (NHS 1761/73 fol.81).
Moderen fordrede for udfart og pleje i hans svaghed 60 sldr.
Ole Svendsen havde arvet ialt 250 sldr. efter sin fader (3-5-1756),
sin søster (22-9-1756) og sin moster (faster) 25-2-1760.
Heraf fik moderen og fuldbrødrene rundt regnet hver 35 sldr.,
hver fuldsøster og halvbroder 17 sldr. og halvsøstrene hver 8 sldr.

12.
14,g. _g~~-~!:~~~!:~_!fJ~.!.!~E· født 1743 i Klemensker, begr. 7-7-1806 i

Rø, 63 år, skifte 4-8-1806 på Spellingegård, 2.vg.i Rø (NHS 1793/
1814 fol.317).
Gift.l: ca.1763 i Klemensker med~~!'~!~~~!'.-~~~~~~~~!!~!• født 1731,
begr.25-4-1795 i Klemensker (M.Kj.), sk.27-4-1795 på 35.sg.
(lmS 1793/1814 fol. 68), datter af Mogens Andersen, opsidder på Ladegård, 5o.sg.i Klemensker, sk.30-4-1736, og Karen Hansdatter,
ek.ll-lo-1762 (NHS 1761/73 fol.71).
(Karen Hansdatter var enke efter Jacob Koefoed, sk.26-2-1727 på
5o.sg, - se Bp A 164. Hun blev gift 3.med Hans Clausen, sk.15-lol 7 68 på 5o. sg. Klemensker).
4 børn, nr.46-49.
Hans Svendsen var Svend Jørgensens yngste søn og overtog Kjøllergård efter ham for 890 sldr. plus aftægt til moderen. Ved skiftet efter Margrethe i 1795 synes økonomien at være god; de 4
børn skulle efter aftale have hver Joe sldr., sønnerne desuden
hver en hest med sadel samt en kiste, de allerede havde modtaget. Den 17-&rige datter fik en dragkiste, en tværsadel og en
VII!V

samt moderens klæder.

Sk~fteomkostninger

108 sldr.

Kort efter skiftet solgte Hans Svendsen Kjøllerg·ård til en velbeslået køber for 3210 sldr. Prisen må have forekommet familien
fordelagtig, ingen af børnene kunne give så meget for gården.
Men inflationen var i fuld gang, og det kom til at knibe med at
finde fodfæste andre steder, !:et g·jorde ikke sag-en bedre, at de
tre af dem blev gift med tre søskende fra Vestre Bedegadegård,
se nr.46-47 og 49, børn af Hans l•iadsen Sort og hustru, der også
havde besvær med at ordne generationsskiftet.
Qift 2: Hans Svendsen ægtede en ung pige, ~~E~!~~~-E~~~~!!~E•
født 1774, der var datter af en Hans Hansen, som vistnok først
boede på 32.sg.Klemensker, senere på Spellingegård i Rø og endelig
i Knudsker; men denne familie er
bøgerne mangler. - Se stamtavle

ik.~e

nøjere efterforsket. Kirke-

~oxværd.

Ved skiftet efter Hans Svendsen Kjøller 1806 på Spellingegård var
boet insolvent. Enken havde en kontrakt, der sikrede hende undentll€ af gården, og ville tilsvare gælden mod at beholde boet. Stif-

børnene ville ikke føre proces herom, men lade det blive derved
(Skpr.).
u~.

nr.5o.

(Den l.novbr.18o7 blev der lyst i Knudsker for enkemand Lars Madsen
Schov af Rønne og Hans Svendsens enke Kirstine Hansdatter. De blev
viet i Rønne 21-11-1807. Cautionister: Jørgen Jørgensen Dam !Ians Hansen).

15.h. Frederikke Margrethe Svendsdatter Kjøller, født 1754 i Klemensker,

------------------------------------------

begr. lo-5-1788 i Olsker, skifte 15/7 s.å. på Valnøddegård, 25.sg.
Olsker (NRS 1773/93 fol.408-lo).

Gift 1: 1775 i Klemensker med ~~~-~~~~E~~~· døbt Østerlars (Gudhjem?),
begr.Olsker Jo-1-1784, skifte 26/2 s.å.. på 25.sg.Olsker, søn af
Peder Larsen (1712-66) og Karen Hansdatter (1709-69) på P.allegård,
15.vg.Østerlars. - Bp A 7o.

BS 3o/9o-94.
4 børn, nr.51-54.

Gift 2: 24-7-1784 Olsker med ~~~E::'._!!"~~~~~~~· dbt.21-lo-1756 i Vestermarie, begr.
1806 i Rø, søn af Hellis Arristsen (1721-1777) og
Kirstine Andersdatter Dam på Pilegård, 51.sg.Vestennarie.
1 barn, nr.55.
Hans Pedersen var sønnesøn af Lars !!:'hersen og Anne Marie Andersdatter på 2.sg.i Rutsker (BS II 7/231). Han havde været opsidder
på r.ynggård, 8.sg.i Vestennarie, gift med enken Giertrud Andersdatter (1700-1775).
Anders Hellisen giftede sig ca.1789 med Giertrud Torkildsdatter,
født 1768. De overtog 1798 IJyrebygird, 2.vg.i Vestermarie for
1649 sldr. - 1803 flyttede de til Stenbygård, 24.sg.Rø (skøde
1000 sldr.), hvor Anders Hellisen døde. Enken gift 2 Rasmus Hansen.

16.i. Bodil Kirstine Svendsdatter Kjøller, født 1756 ca.25/7 (efter fade-

----------------------------------rens død) på Kjøllergård, 35.sg.Klemensker,
Skifte 22-9-1756 (BLS 1750/61 fol.474).

død ca.2 mdr.gl.

14.

F e mt e

slægtled.

~~~=:-~=~~~=~~-~~~-~=~-~~:.::~-~~~~:=~~~~!!=!-~~~=!·
se nr.8.

17.a. ~~!~E::!~=-~=~=E~~~!!=E• døbt 7-3-1736 i Nyker, død i Rønne
Gift 13-2-1758 i Nyker med enkemand Ole Henrichsen, urmager og
~~

--------------

kæmner i Rønne, død 18-7-1777, sk±fte 21/8 s.å.(Rønne skpr.1753/80

fol. 441).
(Af Rønne kir'rnbog: 17-5-17 56 jordet Sr. Oluf Henrichsens hustru
Giertrud Hansdatter Kofoed, gl.46 år).
Ole Henrichsen er muligvis søn af Henrich Pedersen, der i 1735 er
fadder i fal!lilien. Ved skiftet nævnes som værger ha.ns broder Stephan Jensen Potter og halvbroder Hans Drejer. - Beboede og ejede
i Søborgstrædet i Østre kvarter i Rønne en gård med to længer på
12 og 5 fag, vurderet (med gårdsplads og have) til 350 sldr. ~il

deling: 528 sldr.
7 børn.
a. Karen Kirstine Olsdatter, døbt 24-11-17 58 i Rønne.

b. Giertrud Olsdatter, født ca.1760.
c. Kirsten Olsdatter,

1761, begr.12-12-1762, 1 år gl.

d. Anna Olsdatter,

1763.

e. Henrich Olsen,

1767'
1771.

f. Bodil Olsdatter,

(urmager i Rønne)

g. Maria Margretha Olsdatter, dbt.8-1-1775.
Enken Margrethe Ole Henrichsens blev trolovet i Rønne 26-9-1777
og gift 29-11-1777 med ungkarl Haagen Pedersen Funck, urmager.
18.b. !~=~-~=~~E=~~:!=E• døbt 17-2-1737, begr.19/11 s.å. Nyker.
19.c. !~:::~~=-~=~=E~~~:!=E• dbt.9-1-1738 Nyker, død før moderen.
20.d. p~~!~~!-=~~· begr.1-12-1738 Nyker.
21.e. !~!=~-~=~=!~~~~!=!• dbt.17-2-1740, begr.25/2 s.å. Nyker.
22.f. ~~!~=~-~=~~~=~· dbt.12-2-1741, begr.19/2 s.å. Nyker.
23.g. Bodil Pedersdatter, dbt.22-9-1742, begr.25-3-1744 Nyker, død af
-----------------kopper.
24.h. ~!=~~-~=~=::=~· dbt.15-1-1744, begr.8-5-1755,Nyker. 11 år gl.
25. i. Peder Pedersen, dbt. 9-lo-1745 Nyker.
Var ved skiftet efter moderen 5 uger gl. Christen Rømer i Vester-

--------------

marie, hans morfader, akkorderede med enkemanden Peder Svendsen
at have spædbarnet til opfostring for 8 daler. -

15.
Peder Pedersen var ved skiftet efter faderen i 1763 på 18 år gl. Hans værge var da Jens Mortensen på Rosmannegård i Knudsker (fætter til Christen Rømer). Dennes ægteskab var barnløst, og Peder
Pedersen har muligvis været plejebarn på Rosmannegård.

Peder Svendsens børn med Margrethe Hansdatter (Lund),

--- ------------------------------------------------ se nr.8.

26.j. ~~-~=~=~=~-~~~~· døbt 14-1-1747 i Nyker, død 12-6-1832 i Nylars,
85 år, som undentagsmand på Loftsgård, 3.sg.Nylars.
Gift (hjsmmeviet) i Nylars 2-7-1788 med !!'!:E~=-~~=E~~~!!=E-~~~=!•
født 1754 i Rønne, død 12-11-1832 i Nylars, 78 år, datter af købmand Anders Ancher i Rønne, skifte 22-2-17 58, og Margrethe Koefoed.
Se Bp B 69-70 og 73,
(Marie Ancher var enke efter Claus 'Iorkildsen, 3,sg.Nylars, død
3 børn.

4-6-1787).

a. ~~!~E=!~=-~~E~!~~=-~~~~~!!=!_l~~~ll• døbt 14-9-1788 i Nylars,
død 1845.
Gift 1: 1815 med~~!~=~-~~=!==~ (1782-1822), 3,sg.Nylars.
Gift 2: 1823 med g!::1=-~=!=E~~-~g~~~E (1791-1876) smst., søn
af Herman M\iller, Vallensgård, og Birgitte Elisabeth Whi tte,
se MMS 6 og BS 24/253·
b. ~~!~~=-~E~E=!~-g~=~~!!~E· døbt 1-12-1790 i Nylars, begr.
23-2-1809, 18 år 3 mdr.gl., død af skarlagensfeber.
c. ~~~=-~~~=E• døbt lo-9-1797 i Nylars, død 1871.
Gift 1822 med g~=-~=!=E~~-~· 29.sg.Vestermarie (1783-1871),
søn af Christian Dam på Brogård i Aaker og Margrethe Marie
V/hitte, se Bp A 65 og BS 24/252.
27.k. ~~!~=~-~=~=!~=~· døbt 30-1-1749, begr.6-4-1752 Nyker,
28.1.

p~~!~~!-=~~·

begr.14-5-1750 Nyker.

29,m, Bodil Catharina Pedersdatter, døbt 2-3-1753 i llyker.
(var lo år ved skiftet efter faderen)

----------------------------

30.n. Jørgen Pedersen Aabye, døbt 20-4-1755 Nyker, død 17-3-1842 i Hasle,

--------------------købmand.
Bp B 67-68.

Gift ca.1794 (i Klemensker?) med ~~E~~-~~E=!~~=-~~=f~=~· døbt
19-11-1777, død 29-6-1849 i Hasle, datter af Andreas Madsen Koefoed
( 17 51-1816), Baggegård i Klemensker, og Margrethe Christiane Eskildsdatter (1753-1814).

11 børn, se Bp B 68.

16.
a. Margrethe Frederikke Aabye, døbt 8-2-1795 i Hasle.
b. Karen Marie Aabye, døbt 8-lo-1796.
c. Jørgen Peter Aabye, døbt 5-5-1798, død 3 uger gl.
d. Mathea Severine Aabye, døbt 24-11-1799.
e. Andreas Koefoed Aabye, født 18-9-1801, død 22-5-1860,
kulgraver i Hasle, g.Karen Kirstine
Nielsen (1803-57). 4 børn, se Bp B 68.
f. Jørgen Peter Aabye, døbt 6-4-1804, død 9 uger gl.
g. Johan Peter Aabye, døbt 15-6-1805' død 8 uger gl.
h. Anna Cathrine Aabye, døbt 9-11-1806.
i. Johanne Aabye , døbt 8-1-1808' død 2 uger gl.
j. Jørgen Aabye, døbt 15-lo-18o9, død 5 mdr.gl.
k. Engelline Aabye, døbt 13-10-1810.

31.a. 2!~~-To:~!~~~~ (Clausen), døbt 16-lo-1735 i Nyker, begr.
27-5-1741 i Nyker, på 6.år.
32.b. ~~~~!-~E~~~~~-2!~~~~~~!~E• døbt 31-3-1737 i Nyker, død 1796 i
Øs te nnarie.
Gift 17-2-1753 i Nyker med~~~~-!:~!!:~::!~~· født 17o7, begr. i
Østermarie, 7% år gl., skifte 28-2-1786 på 9.sg."I Risen"
(ø.herreds skpr.1775/1803 fol.382 ff), søn af Peder Larsen
smst., sk.17o7, og Seigne Rasmusdatter, sk.16-3-1750.(Hun gift 2:
Mads Pedersen).
Jens Pedersen var jorddrot til 9,sg.(nu Risegård) og købte denne
gård af sin moder 22-4-1740 for 374 sldr. samt undentag. Ved
skiftet efter ham blev 9.sg. sat til 800 sldr. - I 1766 havde
han solgt sin hustrus arvegård Vestre Aabygård i Nyker for 2080
sldr., se nr. 9.
Bodil Kirstine og Jens Pedersen va.r formuende folk. Ved skiftet
efter ham var 4 af deres efterlevende 6 børn gift og havde fået,
hvad de tilkom undtagen egetræ til en vogn af gårdens skov, når
de det forlanger. - Enken tilstod "af kierli;;hed til sin afdøde
mand og hendes nu anførte børn" de to yngste hver 600 sldr., ial t
1200 sldr., hvortil enken af sin egen lod har tillagt så meget,
at datteren kan komme i lige lod med sønnen. - Denne yngste, nu
12-årige søn skal desuden have en hest med

sadel~

4o sldr., dat-

teren en seng med klæder og omhæng • 5o sldr. samt en egevæv til

17.
lo sldr. og en jerned vogn med egefil • 3o sldr. Moderen vil
give den yngste datter til bryllup en blå damaskes kåbe og en
sort klædes kiol imod de udgiftede døtre.
7 børn.
a. Peder Jensen, myndig og hjemme i 1786.
b. Seigne Jensdatter, født ca.1755, skifte 1798 på Stamperegård, 69,sg.Østermarie.
Gift 1: 22-2-1774 med Mogens Hansen, begr.9-2-1776,
29 år, 69.sg.Stamperegård.
2:
3:

7-6-1776 med Peder Koefoed (1753-1786).
Bp B 112,
1787 med Christopher Schrøder Koefoed
(1754-1826).

Bp B 45.

c. Margrethe Jensdatter, dbt.11-9-1757, tvilling, død 1833,
Gift 23-3-1782 med Anders Michelsen (1746-1824),
22.sg.Østermarie.
d. Ane Jensdatter, dbt.11-9-1757, tvilling, død 1821.
Gift 27-1-1776 med Jens Mogensen Munch (1740-1814)
49.sg.Østerlars.
e. Kirstine Jensdatter, døbt 29-9-1761, begr.lo-8-1770,
9 år gl. (i kirkebogen står der Peder, men han over~e•ede

dette kappe-år).

f, Boel Cathrine Jensdatter, døbt 31-7-1763.
Gift 1793 med Hans Kjøller Espersen, 9.sg.Østermarie.
g. Claus Jensen, døbt 15-1-1774, død 1828 på 9.sg.Østermarie.
Gift 1802 med Margrethe Hansdatter (1772-1831).

33,a.

~~~-2~~~~·

hjemmedøbt 19-3-1739, begr.Palmesøndag 22-3-1739
i Gudhjem.

34.b. Hans Olsen, døbt 23-3-1740 i Gudhjem, begr.23-2-1799 i Østerlars,
gl. 58 llr 11 madr. "Han døde af Tæring." (Kb.)

---------

Gift 23-1-1767 i Østerlars med ~~.::'.~-~E~!~~~-~~~~~~!~~E• født
1751, død 1832, datter af Jens Andersen (1703-1776) og Gertrud
Jensdatter (1706-1779) på Nørregård, 5.sg.Østerlars, som Hans
Olsen overtog.

BS 28/35 og 3o/12.
6 børn (alle hjemme på 5,sg.ved folketællingen
1787.

18.
a.. Ole Hansen, døbt 22-12-1767 i Østerla.rs,
b. Jens Hansen, døbt ll-6-1769,
c. Karen Hansdatter, døbt 31-1-1773 i Østerlars,
gift 14-11-lBol med Svend Hansen, døbt 8-6-1778
i Olsker, søn af Hans Pedersen og Frederikke Margrethe
Svendsdatter Kjøller på 25.sg.Olsker, se nr.52.
d. Thor Hansen (Nørrega.a.rd), døbt Jo-4-1775, død 1843 på
Kirseløkke, 49.sg.Østerlars, kaptajn.
Gift med li!ar&rethe Munch, f.1776, dtr.a.f Jens
;fogensen Munch (1740-1814) og Anne Jensdatter
(1757-1821), se nr.32.
e. Hans Hansen (Nørregaa.rd), døbt 21-9-1777.
Gift 1814 med Kirstine Andersdatter (1796-1863) fra.
Gadegård, 7.vg.Østerlars, som Ha.ns Hansen købte.
f. Niels Hansen (Nørregaard), døbt 6-1-1780, død 1857 på
Nørregård, 5.sg.
Gift 1814 med Bodil Kirstine Andersdatter (17941868) fra. 7.vg., se ovenfor.
35.c. J?..~~:i,_J,__lf.i_:i:~~:i,_i:_~_9}~j_'.'~_"t!!' , døbt 17-6-1742 i Gudhjem, begr.
15-4-1800 i Østerlars, gl. omtrent 58 år. "Hun døde af svindsot."
(Kb.)

Gift 1: ca.1760 i Gudhjem med ~~~~~~-~9'.!'::~-~9~!~~~~~ på Lensgård, døbt lo-5-1734 i Østerlars, begr.2-5-1765, 31 år, søn af
Morten !.!agensen (1695-1780) og Kirstine Sophie Christensdatter
(1689-1764) på Lenagård.
(Hun var enke efter Jørgen Olsen Sanne, begr.1731, 71 år, og
blev gift 2. med

~arten

Mogensen, der 1743 købte Lensgård af

Kronen - tidl.fæste - for 1197 dlr. - Bp B 3).
2 børn.

a. Ellen Kirstine Jørgensdatter, døbt 18-12-1761, begr.
20-9-1770, 9 år gl.
b. Ole Jørgensen Sanne, døbt 16-12-1763, begr.13-9-1770,
7 år gl.
Gift 2: 20-9-1765 (trol.12/7) østerla.rs med!;!~~-!!.'.'!~::· døbt
30-6-1743 i Østerlars, død 1818, søn af kaptajn Jep Pedersen
(1711-1787) på Risenholm, 28.sg.Østerlars.
lo børn.
c. Cathrine Hansdatter, døbt 29-6-1766, begr.13/12 s.å.,
24 uger gl.

19.
d, Jørgen Hansen, dbt.2-7-1768, begr.24-7-s.å., 4 uger gl.
e. Jep Jørgen Hansen, dbt.ll-6-1769, begr.29-9-1770, 1 år
15 uger gl.
f. Ole Hansen, dbt.18-8-1771, død 1840 på Lenagård.
Gift med Margrethe Espersdatter (1777-1845).
BS 3o/6.
g. Margrethe Hansdatter, dbt.2-1-1774, begr.14-lo-1779,
6 år gl.
h. Karen Hansdatter, dbt.6-3-1776, begr.31/3 s.å., gl.3 uger
l dag.
i Jep Jørgen Hansen, dbt.31-3-1777, begr.3-11-1779, 2 år
7 mdr.6 dage gl.
j. Torkild Hansen, dbt.6-2-1780, begr.21-7-1798 i sit 19.år,
døde af børnekopper.
k. Thor Hansen, dbt.18-2-1781.
1. Birgitte Cathrine Hansdatter, dbt.5-5-1782.
(De tre børn, der døde på Lensgilrd i september 1770, er sandsynligvis mellem de mange ofre forkoppe-epidemien dette år).
36.d. 9~!-~~!~• døbt 1-5-1744, begr.2/6 s.å. i Gudhjem.
Karen Svendsdatters børn med Thor Pedersen, se nr.lo.

-----------------------------------------37.e.

Q~!_!hoE~!~•

døbt 16-1-1746 i Gudhjem.
Gift 29-5-1776 i Østerlars med Bodil Aredsdatter Weidemann,
--------------------------døbt 13-11-1746 i Østermarie, død 22-6-1797 i Østerlars, datter
af Ared Andreasen Weidemann (1696-1771) og Karen Mogensdatter
(1707-1791) på 47.sg.Østermarie (Weidemannegård, nu Sk0vlundegård).
Bodil var enke efter Jeppe Andersen (1734-1776) på De.maskegård,
3.sg.Østerlars, og havde i dette ægteskab 4 børn: Anders, Ared,
Henrich og Anna. De to yngste døde i efteråret 1779, 6 og 3 år,
og da der samtidig døde to børn hos Ole Thorsens halvsøster på
Lensgård - se nr.35 - har der været tale om en af de hyppige

--

epidemier. BS 28/5-6.
Ved folketællingen 1787 er Anders og Ared Ibsen hjemme, henholdsvis 18 og 16 år. Desuden · den 8-Arige datter af sidste ægteskab:
a. Karen Olsdatter, døbt 22-11-1778 i Østerlars.
Gift 2-lo-l8ol i Østerlars med ungkarl Peder Pedersen.
Jorddrotten til Damaskegård Ared Ibsen blev gift i samme måned.
Han overtog senere gården, men hvornår og hvordan er ikke opklaret, heller ikke hvor Ole Thorsen flyttede hen.

BS 30/9.

2o.
38.f. ~~E~!~~~-l~~E~~~l-~~~E~~~~~~E· født 19-2-1748, døbt 25/2 i
Gudhjem, død i Aaker 25-2-1807 "af Brystsyge og Klemmense,
som især til tog i hendes sidste Leveår", se ligprædikenen
i BS 28/94 ff.
Gift 23-11-1770 i Gudhjem med enkemand~~~!~-~~~~~~ på Vestre
Ellesgård, 66.sg.i Aaker, født 1730, død 1813, "præstens medhjælper."
"I dette Ægteskab er hun af Skaberen blevet velsignet med 8 Børn,
nemlig 4 af hvert Kjøn, hvorB.f de 3 Sønner allerede forhen ere
hensovede, men den ene Søn og alle Døtrene som Voxne og i Ægteog Næringsstand ere •••• " (BS 28/95).
De 5 børn var ved folketællingen 1787 hjemme:
a. Kirstine Anderedatter, 16 år. (f.1771)
b. Borri the Cathrine Andersdatter, 15 år. (f.1772)
c. Karen Andersdatter, 13 år. (f.1774)
d. Dorothea Margrethe Andersdatter, 12 år. (f.1775)
e. Jens Andersen, lo år. (f.1777)
Sønnen Jens Andersen døde 1836 som ejer af Vestre Ellesgård. Han
blev i 1806 gift med Margrethe t!arie Mortensdatter (1781-1846),
datter af :forten Olsen på 3,sg.Aaker, se Stamt.Grønnega.a.rd.
39.g. ~~~~E-~~E~~~· døbt 19-lo-1750 i Gudhjem, begr.14-J-1811 i Østermarie, 61 år, ejer af Ma.glegård, 5.vg.Østermarie. *)
Gift 1: 13-4-1782 i Aaker med ~~~-!~E~!~~~-~~~~· døbt 19-21744 i Aaker, begr.3-3-1786 i As.ker, datter af Ole Edva.rdsen
Sanne (1709-1765) og Karen Jespersdatter Munch (1709-1774) på
Store Loftsgård, 28.sg.Aaker.
(Maren var enke efter Hans Nielsen Riis, begr.4-3-1782, 47 år,
på Risegård, 36.sg.Aaker, og havde i dette ægteskab 8 børn,
se Bp A 129).
Med Peder Thorsen fik hun 3 børn:
a. Karen Marie Thorsen, tvilling, døbt 13-4-1783 i Aaker,
begr. 28/9 s.å.
b. Dorthea. Margrethe Thorsen, tvilling, døbt 13-4-1783 i
Aaker, død 1862. Gift 1807 med Jens Hansen (17601819), Ellesgård, 15.sg.Østerma.rie.
Gift 2: 1820 med løjtnant Hans Olsen Sanne,
f.1781.
*) Opsidder på 36.sg.Aaker 1782-86, senere eJer af .Maglegård.

21.

c. Maren Kirstine Thorsen, døbt 1785 i Aaker, død 1-2-1844
i Øs termarie.
Gift 1: 1802 med Morten Jensen (1776-1825), Randkløvegård,
16.sg.Østennarie.
Gift 2: 1825 med Peder Sandersen, f.1787.

BS 28/11.

(kaldes også Peder Alexander Tranberg).
Ved folketællingen 1787 opholdt den lille Maren Kirstine Pedersdatter (Thorsen) sig hos fasteren på Vestre Ellesgård. Peder
Thorsen var nemlig blevet gift igen et halvt år efter hustruens
død.
Gift 2: 3-11-1786 i Østermarie med~!!~!~~~-~~!~~~!!~!• født
1751, død 1824, datter af Lars Gregersen (1709-1762) og Kirstine
Christensdatter på Gyldensgård, 17.vg.Østermarie.
Kirstine Larsdatter var enke efter Claus Koefoed (1757-1784) på
Maglegård, 5.vg.Østermarie. Bp A 112.
Peder Thorsen må antagelig have købt Maglegård, for den blev senere overtaget af hans søn i sidste ægteskab:
d. Thor Maglegård (1787-1865), major, Maglegård, 5.vg.Østermarie. Gift 1825 i Østerlars med Margrethe Hansen,
f.1808, datter af Ole Hansen (1771-1840) og Margrethe Espersdatter (1777-1845) på Lensgård, se nr.35.
(Om Peder Thorsen havde flere børn i sidste ægteskab er ikke
undersøgt).
4o.h. ~!!~~-~~~!~~~!!~E• døbt 18-2-1753 i Gudhjem.
Gift lo-2-1775 i Gudhjem med Jens Mortensen, døbt 28-5-1758 i
~~

--------------

Knudsker, død 5-1-1832, ejer af Tornegård, 23.sg.Knudsker, søn

af Jens Mortensen (1709-1758) og Cathrine Elisabeth Jacobsdatter (1721-1760) smst. (Cathrine gift 2. 1758 med Jena Larsen
Lund, m.kgl.bevilling for slægtskab).
Ellen Thorsdatter og Jens Mortensen havde 12 børn:
a. Jens Morten Jensen, døbt 22-6-1777 i Knudsker.
b. Cathrine Elisabeth Jensdatter, døbt 6-1-1779,
gift 1810 med Jørgen Jensen, 6.sg.Knudsker •.
c. Thor Peder Jensen, født 1781.
d. Hans Jensen, født 1782.
e. Mette Marie Jensdatter, døbt 20-11-1785. Gift.
f. Karen Jensdatter, døbt 18-2-1787. Gift.
g. Bodil Kirstine Jensdatter, døbt 9-3-1788. Gift.

22.
h. Peder Jensen, døbt 24-5-1789, død 1/6 s.å.
ii. Elseby (Else J Margrethe Jensdatter, døbt 19-5-1790.

j. Ane Marie Jensdatter, døbt 2-6-1791. Gift.
k. Birgithe Cathrine Jensdatter, døbt 6-1-1793. Gift.
1. Anders Jensen, døbt 6-2-1797, død.
Efterslægt i Kr.Kures stamtavle over Bidstrupslægten {på Bornholms
Centralbibliotek i Rønne).
41.i. ~~E~=~-TI!~E==~· døbt 2-2-1757, begr.7-6-1764 Gudhjem, på 8 år gl.
42.j. ~~=~~-!~~!==~· døbt 11-5-1760 Gudhjem, død 13-6-1804 på Melstedgård, 2.sg.østerlars, begr.Gudhjem.
Gift lo-11-1780 med !~E~~~~=-~=~E=~~!~~!· døbt 3-lo-1755 Østermarie, død 1-4-1807 Østerlars, datter af Peder ilichelsen (17151781) og Bodil Hansdatter Low (1721-1792) på Strandbygård, 17.sg.
østerlars.
BS 28/36 ff. Heri efterslægten.
9 børn.
a. Thor Pedersen, dbt.2-12-1781, død 25-9-1854. Ugift.
b. Peder Michelsen, dbt. 5- 3-17 83, død 7-12-1867, Lensbjerregård, 5.vg.Østerlars.
c. Bodil (Svendsdatter), dbt.25-4-1784, død 16-11-1817,
Bondegård, 17.sg. Rø. Q.:hf115-11-1816 med Hans Hartvig Lund, f.1785, sandemand.
d. Hans Svendsen, dbt.18-9-1785, død 14-6-1855,
Solbakkemøllen, 6.vg.grund.
e. Karen Svendsdatter (Thorsen), dbt.lo-2-1788, død 6-4-1863,
1J€ift.
f. Anna Svendsdatter, dbt.8-8-1790, død 19-12-1864,

.!l'.!f.!

3-2-1832 med Alexander Tranberg (1802-1858) købmand
i Gudhjem.
g. Ole Low, dbt.8-9-1793,(død på Løkkegård i Vestermarie
13-4-1882), Gamlevælde, 13.sg.Østerlars. Gift med
Charlotte Margrethe Kjøller (1802-1861).
h. Søren Low, dbt.Jo-1-1796, død 9-3-1879, 2.sg.Østerlars.
Ugift.
i. Kirsten Svendsdatter, dbt.17-6-1798, død 22-5-1855.
Gift med Mads Andersen (1791-1838), Krogegård,
1.sg.Østerlars.

23.
Jørgen Svendsen Kjøllers børn med Sidsel Svendsdatter,
----------------------------------------------------se nr.11.
43.a. Karen Kirstine Jørgensdatter, født 1763 på Lokkegård (Lykkegård),

---------------------------33. sg. i Klemensker, død under

en koppe-epidemi 1770, skifte 17/9

s.å. (NHS 1761/73 fol.272).
Barnets arvinger var moderen Sidsele Svendsdatter, nu gift med
Hans Jensen, 33.sg,, samt to helsøstre: Sidsele og Elisabeth
(nr.44-45) og en halvsøster Margaretha Kirstine Hansdatter på
2det år gl. - "Hiels Andersen Dam på 5o.sg. Vestennarie (Kantedamsgård) forærede af den ham tillagte udfart 2o sldr.til myndlingen Elisabeth Jørgensdatter, som hans hustru og er søster til"
{hun var faster til barnet, se nr.12).
44.b. ~!~~~!~-~~E§:~~~~!!~E_i~J~!!:El• født 1764 på 33.sg.i Klemensker,
død 24-3-1831 i Nyker, 67 år, som undentagskone på 8.sg. (Tophjem).
Gift 1: 13-7-1785 i Klemensker med 9!:_~:~:E~~~-~~~=• døbt 3-121741 i Nyker, begr.5-6-1799 smst., 58 år, proprietær på Vellenagård, søn af Peder Hansen på Skovf'ård,28.sg.Nyker, senere Vellensgård, begr.l'lyker 17-6-1784, So år lo mdr. og 14 d8€e, og hans
2den hustru Elsebeth Hermansdatter Sode, begr.Nyker 8-3-1794 i
sit 88.år. (Peder Hansen var søn af !Ians Jensen og Ellen Pedersdatter på 2.sg. østerlars, se nr.7 og lb).
Sidsel blev gift 6 uger efter moderens begravelse (af M.Kjøllers
·
Sode
optegnelser: "Den 13.Juli 1785 havde Ole/Brylup med Sisil Jørgens
Datter paa Lykkegaarden"). Hun var jorddrot til 33.sg" men denne
gård blev fonnodentlig solgt til stiffaderen Hans Jensen, der beboede den til sin død i 1810.
3 børn.
a. ~~:'~_!-larg!Bthe So~:• døbt 17-6-1789, begr.17/7 s.å"
gl.4 uger og 5 dage.
b. Peder Jørgensen Sode, hjemmedøbt, fremstillet 11-12-1795
i Nyker, død ugift i 1822, skifte 16/lo s.å.

Bp A 120.

c. Margrethe Sode, begr.13-1-1798, "gl. efter deres Sigende
1 dag og 5 timer."
Gift 2: 25-7-1800 med kgl.bevilling til ægteskab med den afdødes
søstersøn !!:~~-!i~:'.=~-~~~~· døbt lo-4-177 4 i llyker, søn af Haagen Hellesen {1745-1791) og Anneke Marie Pedersdatter (1737-1775)
på Blæsbjerggå.rd, 9.sg.Nyker.

Bp A 117.
3 børn.

.w.m

15.

24.
d. Ole Pedersen Sode, hjemmedøbt, begr.27-12-1800,
1/2 time gl.
e. Annike Marie Sode, døbt 11-12-1802
gift 10-4-1821 i Nyker med Jørgen Hermansen,
født 1795, 8.sg.Nyker.
f, Ole Sode, begr.22-6-1804, "gl.efter deres Sigende 19 timer.''
45.c. ~!~~~~~!~-~~E~~~~~~!!~E-~J~!!~E• født 1766 på 33.sg.i Klemensker,
død 9-1-1847 i Rutsker. Kom efter moderens død i huset hos fasteren Elisabeth Kjøller, gift.med Herman Bohn Koefoed på 57.sg. i
Vestermarie, se nr.12,
Gift 15-1-1787
-

i Vestermarie med korporal, senere løjtnant Christen

--------

~~~.::'.~~-~~~~!•

født 17-11-1764 i Rutsker, død 7-2-1851 i Rutsker,
søn af kaptajn Anders Christensen Rømer (1707-1788) og Karen Kir-

stine Koefoed (1742-1824) på Knarregård, J.vg. i Rutsker.
BS lo/5o-51.
Christen Rømer og hustru boede iflg.Bp A på 56.sg.Vestermarie,
dernæst på Vellensgård i l"yker og sidst på Klingegård, 41.sg. i
Rutsker.
16 børn; (Bp A 95-98).
a. Anders Rømer, døbt 18-4-1788, begr.27/4 s.å.
b. Anders Rømer, døbt 29-3-1789, død.

c. Jørgen Rømer, døbt lo-1-1790, død samme dag.
d. Anders Rømer, døbt

1791, begr.13/2 s.å.

e. Cecilie Kirstine Rømer, (obt.) f.1-2-1792, død 1855,
gift 1833 med Mogens Diderichsen (1784-1857), Gadegård, lo.sg.f"11udsker.
f, Margrethe Kirstine Rømer, døbt 29-12-1793, død 1830,
gift 1823 med Hans Svendsen, født 1797, Letholmsgård, 53,sg.Vestermarie.
g. Christen Rømer, født 5-7-1796, død 4-3-1879 på Tyskeg&rd,
16.sg. Rø, gift 16-2-1821 med Karen Kirstine Ipsen,
født 25-11-1799, død 27-12-1864.
h. Peder Kofoed Rømer, født 2-3-1798, død 30-3-1883, Aarsballegård, 41.sg.Klemensker, senere Rønne, gift med
Ellen Kirstine Pedersdatter Blykop, født 24-12-1799,
død 11-6-1880,(enke efter Jørgen Koefoed, Bukkegård,
27.sg. Uyker).
i. Karen Kirstine Rømer, født 1799, begr.18-lo-18ol.
j. Frederikke Lovise Rømer, døbt 28-12-1800, begr.18-lo-18ol.

25.
k. :!"~::12·~::-~.9~.9~~-~~l!'~E· født 7-6-1802, død 29-11-1859 på
I:lingegård, 41.sg.Rutsker, gift 9-2-1836 med!;~~!:-~:'.'.!~
Sonne, født 25-9-1818.
1. Karen Kirstine Rømer, født
m. Lisbeth Rømer, født 1804,

, død 1803.
død 1882.

gift 1833 med Ua.ds Johansen, f.18o5, død 1855
30.slg.Østerlars (tidl.2o.sg.Vestermarie).
n. Karen Kirstine Rømer, f.1806, død 1869,
gift 1842 med Hans Kjøller, f.1806, 15.sg.Rutsker,
Kaggård.
o. Frederikke Lovise Rømer, født l-lo-18o7
gift 1: medl1Lars Jespersen ( 1812-1857), Ndr.ll:ulebygård, 26.sg.Nyker.
l2:._:t:_t~;

16-J-1859 med Hans Koefoed, født 3-5-1822,
Rønne.

P• Andreas Rømer, døbt 27-J-1811, død 1812.
Hans Svendsen Kj øllers børn med Margrethe Mogensdatter,
-----------------------------------------------------se nr.14.
46.a. :!"~E§~!:-~~~!:_!;J~!!~E• født 1768-69 i Klemensker, død 27-6-1837
i Østerlars, 68 år, som "fattiglem på l.vg.grund."
Gift i Klemensker 1794 med ~~E~~E~-~~E~~!!:~-g~~~~~~~E• født
1768-69 i Klemensker, død 27-11-1838 i Østerlars, 72 år (lidt
for høj alder angivet), som "enke efter udbygger Jørgen Kjøller
på l.vg.grund," datter af Hans Madsen Sort (1744-1829) og Karen
Rasmusdatter (1738-

) på Vestre Bedegadegård, lo.sg.i Klemen-

sker. (M.Kjøllers dagbog: "1794. 'firsdagen den 7de October havde
Jørgen Hansen Tambor ved Det 3die Infanterie Compagnie fæstensøl med Hans Mads Datter i Bedegacle.")
Boede i Klemensker, vistnok hos svigerforældrene, ved skiftet
efter moderen 27-4-179 5. Var ved folketa·llingen 1801 "husmand
uden jord" på 4o. sg. i Klemensker, der dengang beboedes af hans
svoger Mogens Jensen (nr.49} og fik i 1804 en datter døbt i Klemensker. Men ved skiftet efter faderen på Spellingegård i Rø
1806 boede Jørgen Hansen i Østerlars og mødte ikke. Ean og hans
kone synes at have brudt med familien, da ingen af dem er faddere ved de mange lejligheder, hvor det kunne ventes at træffe
deres navne.
Det er muligt, at Jørgen Kjøllers omkring 1798 har boet i Rønne,

26.
da man her finder følgende indførsel i kirkebogen: "1798. 23/12
4.adv.døbt en søn af Jørgen Y.iøller, kaldet Svend Jørgensen,
båret af Ingeborg Hans Kuures. Faddere: Dorte Hansdatter, Rasmus Nielsen, Jens l'ofoed, Peder Øster." - Dette barn blev begravet lo-2-1799, "død ved Forældres Uforsigtighed." - Men navneligheden kan være tilfældig.
4 børn vides:
a. Hans Jørgensen (Kjøller), født i Klemensker 1795, konfirmeret i Østerlars 25-4-1813, 17t år gl.
b. Kirstine Jørgensdatter, født 1800. Var 1 år ved folketællingen 1801.
c. Karen Margrethe Jørgensdatter (Kjøller), døbt i Klemensker
12-2-1804, konfirmeret i Østerlars 4-lo-1818 som"datter af Jørgen Kjøller, udbygger på l.vg.grund. God
Kundskab - rosværO-ig opførsel."
d. Jørgen Hansen Køller, født i østerlars 5-lo-1807, døbt
18/lo, konfirmeret 2-lo-1825 fra 42.sg.ibid. (Egeskovsgård - tjente altså der - søn af Jørgen Køller,
udbygger på l.vg.grund.
Moderens navn opgives ved det sidste barns dåb og konfirmation
afskrift af dåbsattesten) som Gjertrud Kirstine Hansdatter, men
det må være en fejlhøring. Det bornholmske Babra og Gjarta (Barbara og Gertrud) kan forveksles.
l.vg. i Østerlars er Nygård, nordøst for Stausdal. Det er ikke
langt fra Kjøllergård i Klemensker. - At Jørgen Kjøller ved sin
død omtales som fattiglem betyder ikke andet, end at han har modtaget lidt offentlig hjælp på sine gamle dage, og der har ikke
været råd til at betale for begravelsen.
47.b. ~~~~~~-g~~~~-~J~~~~E• født 1769-70 i Klemensker, død i Klemensker 5-8-1851, 85 år gl. (knap nok) som undentagsmsnd på 8.vg.gr.
Gift 1: i Klemensker ca.1796 med ~E~E~!!:~-~:!:E~!:!:~~-g~~~~~!~E•
født 1773 i Klemensker, begr.3-6-1807, 34 år gl., skifte på Bedegademøllen 7/lo s.å. (NHS 1793/1814 fol.344), datter af Hans Madsen Sort (1744-1829) og Karen Rasmusdatter (1738-

) på Vestre

Bedegadegård, lo.sg.Klemensker, se nr.46 og 49. 'Iilsynsværge ved
skiftet 1807 efter Margrethe var afdødes halvbroder Rasmus

l~ogen

sen, 18.sg.Klemensker, søn af Karen Rasmusdatter i lste ægteskab
med Mogens Jensen, lo.sg.Klemensker.
7 børn,

se nedenfor.

27,

Gift 2: 1807-08 med ~~~~~~~~!~~!~=-~=~~~~!!=!• født 1770, begr.
12-lo-1808 i Klemensker, 38 år gl., død efter en tvillingefødsel,
skifte 7-2-1809 på Bedegademøllen (NHS 1793/1814 fol. 374). Tilsynsværge ved skiftet var barnets mostermand Frederik Hansen på
Maegårds grund i Olsker.
2 børn, se nedenfor.

Gift 3: 18-3-1809 i Olsker med ~E~!~~=-~~E~E=!~~-g~~~!!=E•
døbt 9-8-1778 i Olsker, datter af Hans Jensen Sode (1752-88) og
lla.rgrethe Eriksdatter på

K~ldesgård,

23.sg. Olsker.

(Margrethe Eriksdatter var født 1754, gift 2: Niels Henrik Mar-kussen).
2 børn vides, se nedenfor.
Mogens Hansen Kjøller boede ved folketællingen 1801 på Nordre
Kirkebogård, 3.vg. i Olsker. Flyttede ca.18o3 til Bedegademøllen
i Klemensker og kaldes veirmøller i kirkebogen. Efter at være
gift 3die gang flyttede Mogens Kjøller til Kjørsegårdsmøllen,
8.vg.grund i Klemensker.
Ved skiftet efter den første hustru 1807 "sagde enkemanden sig
at have en del løs gæld, men ville ikke opgive sit bo." Han tilbød at give børnene i mødrenearv 300 sldr. minus fradrag til opdragelse. Man enedes om 4o sldr.til hvert af de 5 børn, ialt
200 sldr.
Børn af første ægteskab:
a. Jens Mogensen Kjøller, født ca.1797. Boede bl.a.på 7.vg.
Klemensker.
gift 1: Annike Jørgensdatter (1797-1831).
gift 2: Kirstine Clausdatter, født 1807.
b, Hans 1'ogensen Kjøller, døbt 30-3-1800 Olsker, død 9-6-1855
på 23.sg.grund, Klemensker.
gift med Kirstine Margrethe Pedersdatter.
c. Svend Mogenaen Kjøller, døbt 4-lo-18ol i Olsker.
gift 1: Margrethe Kirstine Jørgensdatter (1804-1839).
gift 2: Bodil Kirstine Sandersdatter, født i Re.
Boede bl.a. på 7.vg. og på 8.vg.grund i Klemensker.
d, Mads Mogensen Kjøller, døbt 27-11-1803 i Klemensker,
boede på 26.eg.grund, Klemensker.
gift med Margrethe Kathrine Hansen, født 1815.
e, Ole Mogensen Kjøller, døbt 3-3-1805 i Klemensker, død lo
dage gl,
f. Ole M:ogensen Kjøller, døbt 13-4-1806 Klemensker. Boede i
Nyker.

g. Rasmus Mogensen Kjøller, hjemmedøbt, begr.26-4-1807,
3 dage gl.
Af 2det ægteskab:

h. Peder Jensen Kjøller, døbt 12-lo-1808, tvilling, begr.
6/11 s.å.
i. Bodil Margrethe Mogensdatter Kjøller, døbt 12-lo-1808,
tvilling.
Af Jdie ægteskab:
j. Margrethe Kirstine Kjøller, døbt 11-2-1810 i Klemensker.

k. Hans Jensen Kjøller, født 26-8-1812 i Klemensker.
De te yngste børn var hjemme hos forældrene på 8.vg.grund ved
folketællingen 1834, henholdsvis 24 og 22 år.
48. c. ~~!!:!-_!!~:!.~!!_!J~~~~E, født 17 72 i Klemensker, død i Nylars
18-12-1848, 76 år, af "Steensyge."
Gift ca.1797 i Rø med Karen Marie

~~

død i Nylars

~'horedatter, født 1779 i Rø,
----------------------23-5-1853 "af Brystsvaghed," 73i år gl. (Boede ved

sin død på 2c.ag.fortov, Nylars). Var datter af Thor Hansen,
f.1737

og Barbara Pedersdatter, f.1741

21.sg. Rø {se

, på Kroggård,

).

Svend Kjøller og hustru boede vistnok først et par år hos hendes
forældre på Kroggård, derefter 1799-1814 på Lille H.allegård,
9.vg. i Rø. - overtog 1814 Spellingegård, 2.vg. i Rø. Meldte
1823 flytning til Nylars (Afgangslisten) og boede her "på Uglelykken" eller "I Uglegaden", 19.sg.fortov i ca. 25 år.
11 børn.
a. Hans Svendsen (Kjøller), født 1798-99, konf.l-lo-1215 i
Rø i sit 17.år. 1-5-1835 meldt afgang fra Nylars til
Knudsker, tjenestedreng, 36 år.
b. Barbro Margrethe Svendsdatter, født febr.1800, konf. i Rø
1814, var da fyldt 14 år om Fastelavn. 1818 hjemme
på 2.vg.
c. Thor Svendsen (Kjøller), døbt 5-9-1802 i Rø. 1823 meldt
afgang fra Rø til Olsker, tjenestedreng, 2o år.
d. Kirstine Svendsdatter, døbt 24-3-1805 i Rø, død Klemensker
13-12-1857, 54 år, udbygger Jens Pedersens hustru på
30.sg., født i Rø.
e. Friderika Svendsdatter (Kjøller), døbt 22-11-1807 i Rø,
flyttet med forældrene til Nylars 1823.
f. Jørgen Svendsen, døbt 16-4-1810 i Rø, død 3-2-1835 Nylars,
25 år, hos forældrene i Uglegaden.

g. ~!~!:E-~!!:.~~~~~-.(_~j!!!!!=::l • døbt 27-9-1812 i Rø, konfirm.
30-9-1827 i Nylars.
h. ~~=::~-~!=~~~=~· tvilling, født 26-1-1815 i Rø, død 6/3
s.å., 4 uger gl.
i. ~=-~~!~=-~!!:.~~!~~!!=::_i~~~!!~El• tvilling, f.26-1-1815
i Rø, konf. 3-lo-1830 i Nylars, 1/5 1835 meldt afgang
til Rønne, tjenestepige.
j. 2!=-~!~~~~~~-~~!!=E• født 23-3-1818 i Rø, 1823 flyttet
med forældrene til Nylars.
49.d. ~E~!~~~-~E~~!~!_g~~~~~~!E• født 1778-79 i Klemensker, begr.
31-3-1809 i Klemensker, død 14 dage efter en tvillingefødsel.
Skifte 4-7-1809 på 56. ag.grund i Risby i Klemensker {URS 1793/
1814 fol. 381).
Gift i Klemensker ca.1798 med~~~!~~-~!~!!~• født 1775-76 i Klemensker, søn af Hans Madsen Sort {1744-1829) og Karen Rasmusdat) pA lo.ag.Vestre Bedegadegård i Klemensker, se
ter (1738nr.46 og 47, - Boede ved folketællingen 1801 på Træbenegård, 4o.

ag.Klemensker, men flyttede før 1804 til et hus på 56.sg.grund
i Riaby. Huset (13 fag) blev ved skiftet 1809 vurderet til loo
sldr., afgrøde og jord til 400 sldr.
6 børn.
a. Hans Mogensen, født 1799-1800 {2 år, d.v.s.på 2det år,
ved folketællingen 1801).
b. Jens Mogensen, døbt 13-12-1801 i Klemensker.(fra 4o.sg.)
c. Svend lÆogensen, døbt 22-1-1804

do

(fra 56.sg.gr.)

d. Rasmus Mogensen, døbt 16-11-1806.
e. Margrethe Mogensdatter, tvilling, døbt 19-3-1809,
fremstillet 25/3.
f. Mads Mogensen, tvilling, døbt 19-3-1809,
fremstillet 25/3,
død 23-5-1809, 11 uger gl.
Tilsynsværge ved skiftet var børnenes morbroder :fons Hansen
Kjøller.
Enkemanden Mogens Jensen gift 2: 19-9-1809

i

Klemensker med

Anna Hansdatter. Der var børn i dette ægteskab:
Mens, døbt 20-5-1810,

Jørgen, født 26-4-1813

og Mads,

født 11-11-1814, - måske flere, men familien er ikke fulgt
videre.

Jo.
Det har af flere grunde været vanskeligt at rede trådene ud i
denne slægtsgren med det tredobbelte svogerskab. Især er det jo
ikke umiddelbart indly!lende, at Mogens Jensen er søn af Hans
Madsen Sort, efter hvem der ikke findes noget skifte, kun en
kort bemærkning i NHS 1825/33 fol.137b:"l829.26.april anmeldt
Ha.ns Madsens død, undentagsmand på Bedegadegård i Klemensker."
Det kræver lidt forklaring:
Ved folketællingen 1787 ser familien på lo.sg.Klemensker sådan
ud:
1. Hans Madsen, 43 år, i lste ægteskab.
2. Karen Rasmusdatter, 49 år, hans kone, i 2det do.
3. Rasmus Mogensen, 22 år, dragon, hendes søn af lste ægteskab.
4, Mogens Hansen, 12 år, barn af dette ægteskab.

5. Barbra Kirstine Hansdatter, 18 år,

do.

6. Margrethe Hansdatter, 15 år,

do.

Karens første ægtefælle hed Mogens Jensen, og sønnen Mogens har
været opkaldt efter ham; men da listeføreren antagelig kun har
fået navnet "Mens" opgivet, har han selv tilføjet Hansen. Døtrene
var opkaldt efter deres mormor og farmor, og det stemmer med tidens skik, at det første barn af samme køn som en afdød ægtefælle
skal have dennes navn.
Omkring år 1800 trængte nye skikke ind "fra oven" og blandedes
med de gamle, Ofte fik helsøskende hver sit efternavn; det voldte
besvær, og i 1828 kom der en forordning, der pålagde præsterne at
indføre børns fulde navn i kirkebogen (tidligere kun fornavnet)
og påse, at søskende fik det samme (faderens) slægtsnavn.
At dette undertiden blev misforstået og førte til de mange -sennavne, er en anden historie.

31.
Hans Svendsen Kjøllers søn med Kirstine Hansdatter,
-------------------------------------------------ae nr.14.
5o.e. 2!~-'.!~~~E.!!: (Toxsværd, Togsverd), døbt 8-12-1805 i Rø, død lo-11-/d,j"f
i Rønne, urmager (kaldte sig ikke Kjøller).
Gift 29-3-1828 i Rønne med ~E~!~~=-~Ef!!!~~-~~=EE~~~~E~· født
28-1-1807 i Rønne, død 25-lo-1883 smst., 76 år, datter af skomager Jens Jensen Bjerregaard og hustru Kirsten Margrethe Ipadatter.
Efterslægt i Stamtavle Togsverd.
4 børn.
a. Kirstine Margrethe Toxsværd, født 29-12-1828 i Rønne,
gift 12-11-1858 i Rønne med Lars Peter Dreier, født
lo-6-1816 i Vestermarie, skomager.

3 børn.

b. Oline Elisabeth Toxværd, født 7-1-1835 i Knudsker,
gift 31-12-1854 i Rønne med urmager Hans Peter Struds,
født 25-1-1827 i Rønne, død 27-9-1877.

2 børn.

c. Hans Jensen Toxsværd, født 8-12-1838 i Knudsker, skibsfører på "Alba" af København, forlist (død) 1-4-1884
ved Shetlandsøerne (se "Jul paa Bornholm" 1944).
Gift 21-1-1873 i Rønne med JJiichelle Marie Predbjørn,
født 12-11-1850 i Knudsker. Bp B 25.

3 børn.
d. Jene Ipsen Toxsværd, født 27-6-1841 i Rønne, død 2o-lo1874 smst., skomager.
Gift 29-3-1867 i Knudsker med Hansine Kathrine Ipsen,
født 7-11-1840 i Kzmdsker.

2 børn.

Frederikke Margrethe Svendsdatters børn med Hans Pedersen,
--------------------------------------------------------se nr.15.
51.a. ~=E~:.::9:-~E~!~~=-g~~~~~~=E• døbt 15-9-1776 i Olsker.
Var 12 år vad skiftet efter moderen 15-7-1788. Hendes værge var
farbroderen Jena Pedersen på Rallegård, 15.vg.i Østerlars, og
tilsyn med børnenes arv havde løjtnant Herman Koefoed på 57.sg.
i Vestermarie, gift med hendes moster Elisabeth Kjøller {se nr.12).
Gertrud er sandsynligvis optaget i et af disse hjem eller hos sin
mormor Kirsten Toxverd (nr.5), der døde som 87-Arig aftægtskone
på Kjøllergård i Klemensker 1806 og kan have haft brug for en
plejerske.

En Gertrud Hansdatter er fadder hos Jørgen Kjøller (nr.46) den 12.
februar 1804 og hos Mogens Kjøller på Bedegademøllen (nr. 47} den
l).april 1806, men om det er ovennævnte Gertrud Kirstine kan ikke
afgøres.

3 2.
52.b. §!=~~-g~~=~· døbt 8-6-1778 i Olsker.
Var lo år ved skiftet efter moderen 15-7-1788. Hans værge var
farbroderen Christen Pedersen (1731-1806) på Bobbegård, 17.vg.i
østerlars (BS 3o/97).
Gift 14-11-1801 i østerlars med ~~E~~-!i~~~~!!~!• døbt 31-1-177 3
i Østerlars, datter af Hans Olsen (1740-1799) og Karen Kirstine
Jensdatter (1751-1832) på Nørregård, 5.sg.østerlars, se nr.34.
Svend Hansen var jorddrot til Valnøddegård, 25.sg.Olsker. Denne
gård var i 1775 købt af hans forældre for 2300 sldr. Ved skiftet
efter moderen 1788 var der diskussion om vurderingen (alle priser
var flydende), og de 2 vurderingsmænd foreslog 800 sldr, børnenes
værger ville have den sat til 600 sldr., enkemanden Anders Hellisen (nr.15) til 700 sldr. Man enedes om en indløsningssum på 630
sldr,

Om Svend Hansens har beboet den som nygifte, er ikke klart. Valnøddegård blev i hvert fald solgt 1804 til Mogens Jensen Dam fra
Vestermarie for 2600 sldr., og hvor Svend Hansen senere boede,
vides ikke. Der er ingen folketælling mellem 1801 og 1834.
53.c, Datter (intet navn i kirkebogen), begr.8-lo-1780 i Olsker.
54.d. ~~~-~~~~!!~~· døbt 5-5-1783 i Olsker. - Var 5 år, da hun blev
forældreløs, og da hun fik morbroderen Hans Svendsen på Kjøllergård i Klemensker (nr.14) til værge, har hun nok tilbragt sin
barndom på denne gård, hvor også mormoderen boede (se nr.51).
En Karen Hansdatter er fadder hos Mogens Jensen på 4o,sg. i Klemensker (nr.47) den 13.december 1801; men navnet er så almindeligt,
at det ikke siger meget.
Folketællingslisten lBol kan sikkert give oplysninger om de tre
søskende fra Valnøddegård, men den er p.t. utilgængelig.
Frederikke Margrethe Svendsdatters barn med Anders Hellisen,

----------------------------------------------------------a. .JQ .15.
55.e. ~~~!~~~-~~=.:~~~~!=!• døbt 3-12-1786 i Olsker, begr.2-2-1787,
lo uger gl.
----- 0 -----

