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1. 

K i r s t i n e 0 l s d a t t e r Koefoed. 
------------------·------------------------------------

~~''1Qilf~nf~~på Blykobbegnrd i llyker, død ca.1641, efter

lod sig flere børn end de to sønner Mads og Hans, der er nævnt i 

Jul.Bidstrups Stamtavle over Familien Koefoed A. (Bp A 162) 

En af hans døtre hed Kirstine• Hl.ll'l er antagelig født i 1620-erne 

og· blev ca.1650 gift, med den 19-årig-e Niels Torkildsen, søn af 

sandemand Torkild Pedersen i Aaby, ejer af 23. og 24.sg. i Nyker. 

Det er muligt, at Kirstine dengang var enke. Hiels boede nemlig 

først på Søndre Mulebygård, 25.sg. i Nyker, oe; han kan have været 

opsidder der, før han overtog sin senere ejendom Nordre l·'.uleby

gård, 26.sg. i Hyker; men det lader sig ikke afgøre. 

At Kirstine var datter fra nabogården Blykobbegi\rd, er derimod 

tilstrækkelig bevist. I skiftet efter hende 1683 står der kun 

Kirstine Olsdatter, men i skiftet efter Niels '.'corkildsen i året 

1700 kaldes hans første hustru Kirstine Oluf Yofoeds datter, og 

at hun Vlir søster til Hans Olsen Koefoed på Ladegård i Klemensker 

(Bp A 162), fremgår af skiftet efter denne 16-11-1694 (BI.S 1694/ 99 

fol.18), hvor hendes to svigersønner Hans Bendtsen pi\ Siegl\rd og 

,Tørgen SVendsen i Aaby er beordret til at værge for nr. 6 og 7 af 

de lo børn. Da de to nævnte gårdejere ikke selv hører til slægten, 

må de være tilsagt som pårørende på deres hustruers vegne. 

Ved sin død i 1683 efterlod ~rstine hiels Torkildsens sig 3 voksne 

børn: Ole, Margrethe og Karen, født mellem 1651-1661. Ole døde ,i 

1727 som barnløs enkemand i Hasle; Karen blev gift med Jørgen 

Svendsen p~ østre Aabygård i Nyker; hendes efterslægt findes i 



2. 

hæfte I "Hans Svendsens broderbørn." - ~~ih' døde i 1743 på 

Sieg!\rd i Rlemenaker som enke efter~$ !el).):l'.taell., død 1733, med 

hvem hun havde været gift i over 5o ~r. 

Om deres 6 efterlevende børn og· nogle led af deres talrige efter

slægt handler det følgende. 

Vor oversigtens skyld er navnene p~ Karens efterkommere medtaget; 

se i øvrigt hæfte I. 

Duevej 124, København F, i januar 1976. 

Louise Skovgaard. 
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gtrd i NJ·ker, s'.dfte 12-6-1683 p-~ Nordre i,1ulebyp1rd, 26.sg. Nyker, 

datter af Oluf Ha:1:o:en Yoe:i'oed, død ca.1641 - se Ep A 162, 

Gif_! ca.1650 med korporal)] _l,JilfiiØfJl!f4!'f('ierchildsen), født 1631, 

begr.2-11-1700 i Nyker "i sit Alders 69.Aar," ejer af 26.sg. lfyker, 

skifte smst. 3-11-1700 (BLS 1699/1705 fol. 74-79). Var søn af sande

mand ~orkild Pedersen, 23.og 24.sg. i lcyker (østre og Vestre Aabygård). 

3 bø!1!: nr. 2-4. 

Mlt''ftif"lillli'lflfblev ,!Q_ft 2. 1684 i Klemensker med Barta Christens

datter PiU, født 1661, begr.22-12-1690 i Nyker "i sit 30.Aar," 

datter af sandem1md Christen Pedersen, skifte 19-11-1678, på Vestre 

Pilegård, 69.sg. Klemensker (BS 18/110) ot: Karen Andersdatter, 

skifte 17-2-1699 smst.(BLS 1694/99 fol.39o ff samt BS 18/131). 

Gift 1· i Nyker 26-lo-1691 med :.le.te "ielsdatter, datter af sogne

præst i Aaker Niels lladaen J,und, død 1676, 0€' Eargrethe Dideriks

datter (1632-1705), se BS 3'8/12?. 

(1''.ette Nielade.tter blev gift 2.i }1yker 22-6-1 ?ol med f'iels Arl1,at

sen og beboede ).-iulebygård i nogle år. Den blev 1711 overtaget af 

sønnen ~'orkild Nielsen). 

Niels Torkildsen efterlod sig 12 børn: 

a. Ole Nielsen ( 1651-1727), borger i Hasle, se 2 .a. 

b. l.largrethe }1ielsdatter, død. 1743, 67.sg. J'.lemensker, se 3.b. 

c. Y..aren Nielsdatter (1661-1729), 23.sg. !Jyker, se 4.c. samt 
I nr. 3. 

ltf 2det ægteskab med Barta Christensdatter Pil 1: 

d. 'Iorkild Nielsen (1685-1762), 26.sg. fiyker. 

e. Dorthe Nielsdatter (1686-1704), død 17 år gl. hos sin værge. 

f. 1-~aren Niel13datter (1688-1747), gift med l:oe:ens Garasingsen,Rønne. 

g. Christen Nielsen ( 1690-177 6), borger i :1asle. 

Af 3die ægteskab med l'iette Nielsrl.atter: 

h. Niels Wielsen (1692-1749), Halleg8rd, 4.sg. Knudsker. 

i. Peder Kielsen, døbt lo-2-1695 i Nyker. 

j. llarta Nielsdatter, døbt 25-lo-1696 i '.-lyker. 

k. Eirstine l1ielsdatter, døbt 26-5-1699 i i'yker. 

l. !i!argrethe Nielsdatter, døbt 19-8-1700 i llyker. 



A n d e t s 1 æ g t 1 e d . 
---------------------------·---

!5?:!:!~::::_2!:~~!!'.:E_ !'" .':'~.':''.:~'.'.-~ ~: :'.-~=~-!'.~~!:_~.':':'.~~!~:::::' 
se nr. 1. 

2.a 2!!:_!::'~::!:'.:!:'.• født 1651 i J;yker, beg-r.6-7-1727 (4.trin.) i Hasle, 

76 /;r gl. Intet skifte. 

Gift i Hasle med ~~~:::!_~~:!:~:=!~:'E_~.':'!l!!~!: (Gumr.,eløs), født 1653, 

begr.23-11-1726 i Hasle, 73 ~r gl., skifte 27-11-1726 (HASS 1700/90 

fol.llo), datter af ka1<tajn og byfoged i Hasle JTiels Gomløs, død 

31-lo-1664 i Hasle (BS 17/33-41) og Anniche Niels Garnløses, født 

1621, begr.20-1-1699 i Hasle, gl.77 år 8 mdr.og 1 d.ag. 

Børn: ingen. 

Ole Nielsens erhverv kendes ikke, Han har været økonomisk "veder

hæftig", da han ved skiftet efter faderen 3-11-1700 blev værge for 

sin lo-årige halvbroder Christen 'lielsen (1690-1776). t:en arven, 

der i 1726 tilfaldt hustruens søskende, var ubetydelig. Hus, plads 

og have, "som det forefindes," blev vurderet til 24 sldr., og svo

geren Wiels Mogensen overtog det mod at lade enkemanden få "husvæ

relse" der for livstid samt "en liden pl"ds til at sætte k91 :'·~ .• " 

Den 7 5->'irige Ole Nielsen ejede dog e" brændevins:iande; han har mll.

ske som mange andre hasleboE'!re haft krohold sor1 bierhverv. 

3.b~~-·Hl9.t1J'ødt 1653-59 i .iyker, skifte 25-2-1743 p~ 
67.sg. i Xlemensker (BLS 1741/49 fol.242 ff). 

Gift ca.1680 i ;<yker med .,.,Jd@ØJt~ død 1733, samframdeskifte 

tinglæst 13-11-1.733" ejer af Siegård, 67.sg.i ·v.iemensker, søn af 

Bendt ~ansen, skifte 13-9-1702 smst. (BLS 17o2/o3 fol.6 ff) og 

Sidsel Pedersdatter, skifte 22-2-1688 smst. (BLS 1686/90 fol. lo6 ff). 

6 børn: nr.5-lo. 

Sidsel og Bendt 'lansen p8 Siegård efterlod sig 6 børn: 

a. 'i:ans Bendtsen, se cve,1for. 

b. Sidsel :lencltsdatter, født 1653, begr.16-9-1724 i Knudsker, 

71 år 2 mdr. 

gift 1: Hans l."ogensen, 11. sg. i'.nudsker, skifte 1 ~85. 

2: Svend Andersen smst. 

c. Kirstin<> Bendts<latter, skifte 6-J-1715 p~ 23.sg. Knudsker 

gift 1: Peder : iogensen, 2 3. sg. ](nuJ.sker, skifte 1697. 

2: Niels Hansen smst. 



5. 

d. Karen Bendtsdatter, skifte 1740 pi\ 38.sg. Østermarie. 

gift 1: >uchel Jensen, 17.sg. Nylars, skifte 1689. 

2: 8sper Andersen, 38.sg. østermarie, 
skifte 3-11-1722. 

e. Peder Bendtsen, 65.sg.Rlemensker, samfrændeskifte 1732. 

gift 1: 1690 Anna Andersdatter, skifte 29-lo-1716, 

enke efter Jens Ahrahamsen, smst., 

skifte 7-7-1690. 

2: Sicne Hielsdatter, skifte 1718 (Nær). 

f. Christoffer Bendtsen, født 1677, død ca.1691. 

Hans Bendtsen havde siden 1680 beboet c'lahog~rden "I ,qisen" 68.sg. 

i Klemensker som brugspanthaver. 

(At være brugspanthaver betød, at man betalte lejen for 
en gihd i en samlet sum f c r u d for en aftalt ~rrække, 
altså lånte ejeren denne sum - og beboede gården i stedet 
for at få rente af sine penge). 

Sæderetten til 68.sg. tilhørte efter 811 landstingsdorn af 1680 

Jens Abrahamsen p~ Skcvgi\rd, 65.s>i Klemensker. J.A. døde i 1690, 

skifte 7-7-d.å. (BLS 1686/90 fol. 266 ff), og Peder Bendtsen gif

tede sig med enken, se ovenfor. 

Bendt '.lansen var allerede i 1688 "en e;a.mmel svag mand" (skrir.), 

og da jorddrotten Christoffer døde som barn, solgte ha.~ Sieg~rd 

til sin æ 1 d s t e søn Hans :Bendtsen for de 4co sldr. gi\rden 

var vurderet til ved skiftet efter hustruen. 'lalvdelen var hans 

egen andel, og den overdrog han rentefrit til sønnen mod sit un

derhold. - (Efter hans død skulle diss<3 200 slår. deles mellem 

bør11ene sammen med den øvrige arv). 

Ved skiftet efter Bendt Han~en den 13.september l7o2 hævdede 

Peder :Bendtsen, at Si8g&.rd hurde være lovbudt til slægten, hvis 

clen ikke skulle overtages af yngste søn. :fan mente ogs~, at g'Ar

den burde være vurderet, da den vsr inere værd end de 400 sldr., 

den var solgt for. 'leri blev h8l1 st"ttet af "døtremændene." icien 

Hans ~endtsen henviste til sit skøde, der var tinglyst, og hvad 

vurderingen angik, da "angav Hans Bendtsen, at han udi adskillige 

måder, siden han g~.rden fra sin se.l. fader blev tilskiødt, samme 

ga rd har forbedret, som øjensynlig skal frer,ivises, nf,r begiæres." 

Hml "erbød (tilbød), at n8.r hRns ioedarvine.er vil have sin anpart 

enhver for sie af de resterende 200 sldr., skal de dem redelig 

ti 1kornme. 11 



T~vord.a..~ ;;~:::.:':"·-;-,o::~G er k:Oi:JJ1et til ~niE;hed, er ikke undersøgt. H.esul

t.'J.tet blev, Ett :-ians :3endtsc:_.'J. bet1oldt Siec~.rd. 

•· Gift_! ca.1684 med~~~~~~-~~~~~~~~' født 1656, begr.28-3-1718, 

i,h'"-rn: nr.11-14. 

GifU 20-12-1? 2o i tfykRr n1ed ( f.enere) ka 1Jtajn ~~!12:!:~-Q~~~!:!-~~~;::~, 

(1697-1753). Se Juefte I nr.3. 

':Predje s 1 æ g t 1 e d • 

~~f~~~::~~~~~!~E:!""Se~-!'.''.:~-~E!'~~~~!~~~. 
se nr.3. 

5.a ~ij,,,,~~. født 1682 i Klemensker, begr.J-8-1761 i Olsker, ------,-----------
79 år. Skifte 16-9-1761 på l.vg.i Olsker (ELS 1750/61 - 7o4). 

GifU ca.1698 i Klemensker metJ,,,,~~~,~~!~!.I!::~• ejer af Birkes

gård ("I Brødden'', nu Brøddeg~,rd) 1. vg. Ol sker, , skifte 26-1-1718 

(BLS 1714/18 - 99), søn af Jørgen liielsen (1617-1693) og Sidsel 

Jenadatter, skifte 21-7-1702 smst. 
2__bør!l: nr.15-20. 

Gift__l 1718 i Olsker med !::!;>!fa:'.'.:~-:!~'.::!'.:!:• døbt 2-3-1690 i Rutsker, 

skifte 28-7-1756 på l.vg. i Olsker (BLS 1750/61 - 469 ff), søn af 

<Tens Mogensen (1656-1695) og :,;11en Thorsdatter (1654-1711) pil 

0stre Rosen<taleg~rd, 28.sg. <tutsker. 

Se nr.8-9 samt BS II 7/225-231 og 221. 
4 børn: nr.21-24. 

Sidsels første ægtefælle .!ørg'en Jørgensen v.ar gift 1. med Giertrud 

Jørgensdatter Giødich, død 1697. Han var sønnesøn af sognepræsten 

'~il1''1!~11-e1•t'<1f<mWC"'i' ~lsker-Allinge, død 14-1-1635 ( BS 38/ 7 2), 

der havde købt l.vg. i Olsker. 

Sidsels 2den ægtefælle i.logens Jensen havde sæderet til Ingemars

g~rd, 36.sg. i Rutsker ifølge dom af 24-8-1714 (BS II 7/196-97), 

men l1an m?t ha.ve solgt d&1u1e ret til sin morbroder Lars 'Thorsen, 

der 17-3-1719 afstod g!\rcien til sin datter iltargrethe og svigersøn 

Anciers Hansen for 400 sldr. - (NHSP 1677/1719). 

6.b ~E~!~'.:-~~~~~!!'.:E• født ca.1684 i Klemensker, død efter 1760. 

Gift ca. l 7o4 i Klemensker med ~'.:'.:~!-~~E!l:'.:'.::'.'.:::! .. l~~~ (Xloe, Klow), 

født 1679 i Klemensker, skifte 9-1-17 60 på 'Jornhyg:hd ( Landsdor.i

r.iert;~rd), 62.sg. i Klemensker (BLS 175o/61 - 653 ff), søn af 



løjtnant Jv,rgen ~Toense:1 1<lo:• s~2st., s!.,_ifte sluttet 2J-l-17o2 

C8LS 17ol/o2 fol.56-67) og ,T[lllJO!'t :-;,oe·ensdatter, sl.;:ifte 28-11-

1694 (BLS 1694/99 fol.l ff). 
§~])-~: nr. 25-J2. 

Bendt Kloe og Iirsten Hansdatter boede ca.1704-14 på Juleg.lrd, 38. 

sg. i Rut8ker, der tilhørte hendes forældre. Tornbygård beboedes i 

sa'Time tidsrum af Bendt 1'.loe 's et·cf,,oder Else Clauoda tter Hartvig 

( 1674-1727) og dennes 2den ægtef,.,lle Peder Hansen ( HA2-l 7 29). 

Else havde ved skiftet eft~r ,Tørg·en Eloe i l 7o2 fi\et beho•'lsesret 

ti.l t;8rdAn (62.sg.) i 12 år son kompensation for sine "jordepenge" 

(andel l hendes forældres gård, Bagfegs.rd, Klemensker), der var 

gået tabt under hendes ægteskab med Jørgen Kloe (skpr. ). I 1714 

overtog Bendt Kloe Tornbyg~rd, og Peder Hansens flyttede til Vestre 

Rosendalegård, 29,sg. i Rutsker, som de havde tilpantet sig i 18 

år for 450 sldr. Se skifte efter Peder Hansen 8-8-1729 (BLS 1728/33 

fol.134 ff). 

7.o !:~~~::_!I~~~~~· født 1688 i J<lemensker, død ca.5-lo-1752, ejer af 

Siegård, 67. sg. i Klemensker. Borec;istrering 9-lo-1752, skifte 

sluttet 15-2-1753 {BLS 1750/61 fol.173-175). 

Gift ca. l 7 46 i Flemensker med ~'.:~-'.::~E~~-!:~!~9:~.!:.!:~::, døbt lo-5-

1717 i Rutsker, død 1755 på Siegård, boregistrering 8-4-1755, 

skifte 28-4 s.~ .• (BLS 1750/61 fol.348 ff), dHtter af Lars ~'hersen 

og Anne );!arie Andersdatter pli 2.og 36.sg. i Futsker (BS II 7/231). 

l_barn: nr.33. 

Anne lilarie Larsdatter gift 2. i J<lemensker med Hans Hansen Piil, 

døbt 29-9-1733 i Klemensker, begr.24-4-1769 i Ibsker, søn af skov

rider Ha.ns Hansen Pi il, død 1748, og l\nna Koefoed { 17 05-1768) p~ 

Vestre Pilegllrd, 69.sg. Klemensker, se 3p A 39 og 52. 

Peder Hru1sen var som eneste søn selvskreven til at overtage Sieg·ård 

efter Ha.ns Bendtsen. Den blev set til .500 sldr. ved samfrændeskif

tet efter faderen, tinglæst lJ-11-1733. Ved skiftet efter moderen 

25-2-1743 omtales hA.n som "boendeµ& g•l.rden, 55 år," og· endnu 1745 

var ha..YI 11 1mgkarl på Siegård," se "Rifle~f.rds hiRtorie"af C.A.Rofoed. 

j,1en kort efter er hrm blevet c·ii't 1ued den ;~9-f..rig·e .Anne }.,~A.rie, der 

k,:i.ldPs 0 Anc } . .arie Larsdatter i Sieg·Ardi! som fadder i 1-~utsl<.er 22-2-

1739. (Hun hnr formodentlit: opholdt sig Jer for at "opvarte" den 



[;G...'L.le illl!?lilO:.:.e:.:', der V2.::' ,-,<,•er 2o c~r, og .hv~_g døtre al le i,.-ar eift, 

deraf en æeci }inr1e ;.:er-i es breder (nr. 8) og to rned hendes fætre 

(nr.5 o;; nr.9). 

Peder HG11sen ffir 'af amtmand lT:rne det skudsrnfl_l, a.t han var 11 en fli t

tig, forste-"ldig og vellrnvende bonde." Det sidste skyldtes ikke 

mindst, at h= ligesom Hans Svendsen p~ Køllergård (se llS II 7/75 ff) 

lånte sine penge ud mod :par1t i fust ejer1dom, dOf'. i mindre omfang 

end denne. Ran efterlod ved sin død 2.197 sldr. foruden gt:rden til 

deling ,,,ellem enken cg sin lille søn. 

Den 2o-~rige opsidder Hans Hansen Piil var mere foretagsom, end 

drengens værger fandt forsvarligt. Der blev i hans tid hugget s~ 

meget i Sieg8.rdeskoven, at Lars Hansen i)B 'l~arnegård (nr.lc) ·og Hans 

Larsen pi\ Juleg!I rd (nr. 8) forlangte os· fik •>rsta tning pil myndlinge ns 

vegne - 60 sldr, efter forlig. 

Ved skiftet efter Anne N:.arie Larsdatter 28-4-1755 hævdede de, at 

Hans Piil ikke m~tte bebo g~rden længere end til midfaste 1756. -

Har, blev lo-2-17 56 gift i Ib sker med 'Slse Margrethe Koefoed ( 1 734-

1812), datter af sandemand Ancher A-"lthoni Koefoed, Frennegs.rd, 

13.vg. (Ep A 52) og bosatte sig pi\ ];narregård, 23.sg. i samme sogn, 

hvor han døde som sandemand 1769. - Se endvidere nr.53. 

8.d ~9E!~~-g~~~~!!~E• født ca.1688 i Klemensker, begr.26-4-1777 i 

Rutsker, 89 år, skifte 6-5-1777 på Juleg?ird, 38. sg. Rutsker 

(HHS 1773/93 fol.54 ff). 

Gift _l 1711-12 i Klemensker med ~~~~-~9~~~~~~' født 

15-5-1733 i Hutsker, 68 llr, skifte 18-5-1733 p~ 38.sg. 

1665, begr. 

(BLS 1729/33 

fol.438), søn af lhogens Mogensen "I Skråbe", 2.sg. i Klemensker, 

skifte 5-5-1707 (BLS 17o5/o9 fol.271 ff) og Jforgrethe Hansd,,tter, 

skifte 17-11-1714 smst. (:OLS 1714/18 fol.47-49). 

11._Eørn: nr.34-45. 

GifU 1733 (trolovet 14-6) i 'J.utsker me<J ~'..:~~-~~.!:::'.~:!• døbt 2-7-

1705 i Rutsker, begr.5-3-1756 i Eutsker, 55 1~r gl. (var knap 51 år), 

skifte 1-3-1756 p§. 38.sg.(BLS 1750/61 fol.414), s0n af Lars Thor

sen og Anne },larie Andersdatter pA 2.og 36.sg. i T;utsker, se nr.7 

sawt ;;s II 7/231. 
I11ge.n børn. 

Hvis aldersangivelserne er rigtige, har Dorthe vaoret tvilling

søster til Feder Hansen - se nr. 7 - men der kan let være en fejl 

pi\ et ,"r eller to, ngr familien opc,iver alderen på en gammel slægt

ning. 7.<m næste søster i rækken er født 1694. 
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Dorthes første ægtefælle Jens Ji:ogensen var opsidder p~ østre Rosen

dalegård, 28.sg. i Rutsker, som enkemand efter Ellen Thorsdatter 

(1654-17ll) - se nr.5 og 9 samt BS II 7/84. Da hans stifsøn Peder 

Jensen, der var jorddrot til 28.sg., ca.1719 giftede sig med Dorthes 

s·>ster L\argrethe - se nr. 9 - overtog de denne gård, og Jens ]!,agensen 

og Dorthe flyt te de til Julegl\.rd, 38. sg·. i Rutsker, som de .:J-5-17 24 

fik skøde pil. for 400 sldr. ("Hru1s Benrltsen, 67.sg.Klemcnsker, g·ift 

med lilargrethe Nielsdatter, sælger 38.sg. Jlutsker til vor dattermand 

Jens r1onsen, gift med Dorita Hansdatter." NHSP 172o/53 fol.35). 

9,e ~~E~~!~~-~~~~~!~=E• født 1694 i klemensker, begr.2-1-1737 i Rutsker, 

gl. 42 år 4 uger, skifte lo-1-173 7 (BLS 1734/3 7 fol. 508). 

Gift ca.1719 i Klemensker med ~=~:E_~~~~~~· født 1693 i Rutsker, 

begr.7-5-1756, gl.62 år 6 mdr. l dag, skifte 11-5-1756 (BLS 175o/61 

fol.453 ff), ejer af \'is tre Rosendalegård, 28.sg. i Rutsker, søn af 

Jens !:agensen (1656-1695) og i>llen ~ho.,-sdatter (1654-1711) smst. 

Se nr.5 og 8 samt BS II 7/84. 
7 børn: nr.46-52. 

Peder Jensen gift 2 ca.1738 i Klemensker med Karen Eopersdatter, 

datter af Esper jlielsen og Kirstine Larsdatter pil Harevadg·l\rd, 58. 

sg. i Klemensker. 

Deres søn Es~er Pedersen (1742-1811) var jorddrot til 0stre Hosen

dalegl\.rd og fik 1772 skøde p1 denne. 

lo.f ~~.:=~-!:f~.:'~~t!~:-. født 1698 i Klemensker, begr.15-1-1783 ("Onsdagen 

den 1_5.Januari 1783 blev Karn Lars Hansens '.,:nke fra ~·ornegaarden 

begraven."MPK.). Skifte 20-1-1783 (lll!S 1773/93 fol.187). 

Gift ca.1723 med~~!:'._!:!~.:'~~· født 1(,94 i Klemensker, skifte 13-4-

1763 (liRS 1761/73 fol.lo8 ff), ejer af Torne,;~rd, 48.sg. Klemensker, 

søn af ·•mUUlffJ.ttlilsmst., skifte 18-7-1715 (ELS 1709/18 fol.5o2 ff) 

og ,..M11J!ltt~I~ skifte 15-9-1719 (R:,s J 718/ 24 fol. 99). 

2-.lc~E!: nr. 5 3-60. 

Hans J,;ortensen havde købt 48.sg. i Klemensker, der denc:ang hed 

Egeskovsgl\.rd (Urne), af borgmester .:.'orten 'John i '.!asle for 250 sldr. 

og en slagtestud (Skøde af 7-2-1690). 

De efterlod sig lo børn: 

a... Jens HB..nsen, død 1706, Lofoedefl.rd, j?.sg. ~·~leme·nsker. 

b. ,\rri~t Hansen (1674-1746), Halleg:~rd, 6.s;e. ·:yker. 

c. ''aren Hnnsdatter, gift med E::cns ':lwrsen, 15.sg. hlemensker. 



lo. 

•l. :.:orten };ansen (1682-1749), avlsbru<;er i Aakirkeby, 

15ift med Aaste ~huesdatter Lyster (1689-1727). 

e. Peder [{8nsen (1685-1738), Vesterg&rd, 5.sg. Rutsker. 

f. Karen Hansdatter, skifte 1762, 

10ift 1: .Jacob l<oefoed, 50.sg. Klemensker. llp A 164. 

2: ;:,ocens ;illdersen srw t. 

3: Irans Clc.usen sn,st. 

g • .Anders Hansen. 

h. Niela '.Iansen, født 1692, l'1ernensker. 

i. ~'artha Hansdatter (1693-1'153), ,;ift med ;.·egens Pedersen, 
Kongens i.Iark. 

j. Lars Hansen (1694-171'3), 48.se;;. l'.lemensker. 

Lars overtog gården for 400 sldr. Ved skiftet efter ham blev den 

sat til 550 sld:r., da den var kendelig fo:rbedret i hans tid. 

Faren Jl'anadatter havde beboelsesi-etten i sln livstid, og hun 

sclgte først 4E.sg. til sin ynt;ste søn l.'orten ved et købebrev 

oe en undentagskontrakt af 11-3-1779· 

CB lJl'.4• 

11.a !:!~~-:1."!~:'!.1~!'.~• født H85-87 i r:yker, død i Rø 17?2. 

Cift 1721 med~~!::'.~;::_~,~~::'!?'.'!~~!' p•~ 4.sg. Rø. 

Se J nr.4. 
:~W JneeE_.!J_ø.!!'.· 

1?.b:~;!!!'~:lili'~~~~', døbt 9-12-1688 i :;yker, skifte 3-5-1756 pi!t 

35. sg, Kleo1ensker. 

Gi_(t_}: ll.\wlllr!,ilt;il~l~~!Ø;\te+A sk'..fi.e 12- 3-1737. 
-:.~~...;.;r~·.~ ,.._..,~~~'.''.'", _,. 

J_!i~!E: nr. 61-63, 

2: ~~E~~~::-~f~~9~!!~E.T?'.'Y~E~· døbt 7-7-1719, begr.15-3-1806. 

Se I rir.5. 

13. c !:!E~~!;l_~~,:g~:i:3~'.'., døbt 2-1-1698, begr. 6-4-1698. Se I nr. 6. 

14.d !:~::::!~:1-~~!:'~~~::9'!'.~!~E• døbt 19-2-1699, skifte 25-2-1760. 

Cift Jo-3-1723 med !!~~~:'"!:°~~~E~~'.: (1699-1'156), 12.vg. Ylernensker. 

Se I r.r. 7. 
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?jerd.e 

.~iq<!tel Jfianetla;,~'.\.e";l"S bØ;i:1) med. J.ø:rt•m . ;Tø 'rgen $(,/,, 
__;~+;~~-~·'~""''...;-~_--..-_..,,7--'-'"""';-"'---'"'--·- -·--------------------

se rJX'. 5. 

~~'.'.::!E::'~-~'.!Et~::!~~~!!'.'E• født l 7o2 i Olsker, begr. 27-4-1726. 

("1726 27-4 blev ;,agens .Tensens Daatter i ?rødden begravet ber paa 

Sct.0ls Kierckegaaro"). !lun var hms stifdatter. 

Sl~ifte pt.. l.vg. Olsker. Ugift. 

16. b !:f!!fiE'.'!!:'.J_~r~E~'.'!!~~~!!~;:, født 17o5 i Clsker. 

Gift med Henrich Pedersen, ~ejn. -- -------·---------
a. Sidsel Henrichsdatter, døbt 3-6-1742 i Clsker. 

85<6 17.c J~l!ll.:J:!;J!!'~~=t!• født 1708 (var lo år i 1718), begr.17-3-1780 i 

Olsker, 7 5 år gl. 

ISS"CJ filt.! 17-7-1738 (trolovet 5-5-s.å.) i Olsker med ~lL~!~~!E!!!• 

fodt 1698, begr.19-4-1771 i Olsker, 73 <'r gl. (NHS 1761/73 fol. 3o7 ff), 

datter af kvartermester 1t!,'l'l! l~;J.~J.~~n,: (1661-1734) og Ani\!;'- i'J1&'e~edå.t:l.$;io 
(1665-1734) på Habbeda.rasg~ro, 5.sg. Olsker. 

Anna Larsdatter var enke på L.aeglird, 3,sg. Olsker, hvor Jørgen 

Jørgensen blev opsidder. Hun havde været gift 2 gange: 

l: med Peder '!iefstsen, skifte 6-2-1727, og 

2: med Hans Rasmussen, begr.23-12-1737 i Olsker. 

Se BS 28/21-22. 2 børn: 

a. Sidsele Jørgensdatter, døbt 30-10-1739 i Olsker, begr.26-3-

1775, 35 år gl. Gift med Peder Hartvig ;iiiller, Sandvig, 

senere 6.vg. Clsker. 

b. -jhil~;IJ~~ll#t~~~-\illl,'11ter', døbt lo-6-1742 i Olsker, død 

23-2-1825, 82 1\r 8 mdr.gl. Gift 21-3-17'/2 i Olsker med 

;.J)#!J~d~~:Øtl1f~p, døbt 4-3-1746 i Olsker, død 26-9-1823, 

ejer af Vedbygård, 2.sg. Olsker, søn af i~"~Jlf1'~l~~ 

(1700-1791) og --~M~~et- (1703-1788) smst. 

En del af efter~i;gten findes i BS 28/22-34. 

Sædet i Maeg~rd tilhørte Anna ;,arsdatters børn af første ægteskab 

med Peder \~efstsen. Jørgen Jørgensen tog derfor som enkemand op

hold på Vedbygård hos sin yr.,;ste datter og levede her sine sidste 

8 t.r. 



12. 

18.d !?~::?c!_~~E!'i~'.::".~:i, født 1710 i Olsker, skifte 24-1-1782 (!THS 1773/93 

fol.166), ejer af Brøddegurd, l.vg. i Olsker. 

Gift 1: med ~~-~~Eg~!~~-~~E~~~!~~E· 2 bøI'll, se nedenfor. 

~~~2: 19-2-1773 (trolovet 23-12-1772) i Olsker med ~~~'.:-~~Eg;~::~-

?:~!!~E (1737-1814). lJ:l~, se nedenfor. 

Karen Jørgensdatter gift 2: 22-3-1782 (trolovet c-2-s.å.) i Olsker 

med lJarkus 1'.arkussen (17 59-1824), opsidder på l.vg. Olsker, søn af 

karkus iiilarkussen og Ellen Hielsd«tter (1721-1802) på 9.sg., senere 

Brøddegård, 4.sg. Rø. Sidstrw·•Vnte lli.Harkussen født 1717. 

Bendt Jørgensens børn af lste ægteskab var: 

a. Jørgen Bendtsen, sømand. Opholdt sig 1782 i ~øbenhavn. 

b. Sidsele Bendtsdatter, døbt 5-2-1740 i Olsker. Ugift i 1782. 

Af 2det ægteskab: 

c. Hans Bendtsen, døbt 6-11-1774 i Olsker, jorddrot til Brødde

gård, l.vg. Solgte sæderetten og købte Lille l:yregfcrd, 

6.vg. Clsker, som han beboede 1Eo4-o6 (Kure). Flyttede 

vis tr.ok senere til 'Iejn. 

Gift med Karen J,arsdatter, født 1774. 

d. Karen Kirstine Bendtsdatter, døbt 5-11-1775 i Olsker. 

Gift 1Bo4 i Olsker med Jørgen ;.·agensen, født 1776, søn 

af 1~ogens Pedersen (1746-1823) og Anne I'.irstine Jørgens

datter (1742-1825) p~ 2.sg. Olsker. - Se nr.17. 

Købte Båseg~rd, 4o.sg. Rutsker, som de beboede ca.1809-

19 (Kure). 

e. Giertrud Bendtsdatter, født ca.1778 i 0lsker. Var 9 år i 1787 

(FKT), nævnes ikke plt l.vg. 1801 (FR'I). 

19.e ~!9:~~~-~~E~~'.:~~~!!~E• født 1713 i Olsker. :Jkifte 29-11-1754 på 

l.vg. hos forældrene. Ugift. 

2o.f ~~!!~~-~~!~=::~9:~!!~'.'.:• født 1715 i Olsker, begr.28-9-1769 i 

rtutsker, 54 år. Skifte 12-lo-1769 på 47.sg. (NHS 1761/73 fol.253). 

Gift med Ha.ns Jør€;ensen, født 1708. begr.7-5-1782 i Rutsker, 74 år, -- --------------
Søndre Bakkegård, 34.sg. Rutsker '.'-u: Sme<lei:;:\rd) til 1761, derefter 

Spannergård, 47.sg. Rutsker, søn af Jørl!;en Andersen (1678-1746) og 

Annike Hansdatter, skifte 17 34 på Langeg~.rd, 48.sg. Rutsker. 

7 børn vides: 



l 
! 
·, 13. 

a. Jørgen Hansen Spa..'1ller (17<.J-1222), S.iiannereård, 47.sg.Rutsker. 

Gift 6-4-17'13 i Olsker med Bendte brichsd2.tter (1750-

1825), datter af EricL 'edersen (1709-1776) og hans 3die 

hustru Kirstine Sørensuatter Høg, begr.22-12-1781, Store 

13akkegård, 18.sg. Olsl:er. 

b, l;!argrethe Hansdatter, døbt 9-4-1745, begr.9-5-s.å. i Rutsker, 

l md.gl. 

c, Annike Hansdatter, døbt lo-7-1746 i Rutsker. 

Gift l: med Hans Christensen, født 1741, begr.31-lo-

1770 i ::utsker, gl.29 år 4 mdr. ,Lange1_;ård, 48, 

sg. Rutsker, søn af Christen Clausen på ~·ophjem, 

8.sg. Nyker. 

Gift 2: 17-3-1773 i Rutsker (trolovet 19-2-s.å.) med 

Morten Mogensen lløcher (Ny ker), døbt 12-12-17 5o 

i Nyker, begr.18-1-1788 i Klemensker (lJPK), 

Kofoedgård, 32 sg. Klet~ensker, søn af Christen 

Hansen (1692-1755) og luula Christophersdatter 

(1729-1788) på Søndregård, 12.sg. Nyker. 

d. Datter, begr.15-lo-1747 i tlutsker, gl.2 døgn. 

e. Hans dansen, døbt 15-12-1748, begr.14-3-1749 i Rutsker, 

12 uger gl. 

f. Kirstine Hansdatter, døbt 11-3-1750 i Rutsker, død 1809. 

Gift 29-4-1771 (trolovet 22-J-s.å.) i Eutsker med 

ungkarl Claus Christensen ( 17 45-1809), broder til oven

nævnte Hans Christensen (1741-1770), hvis glrd (48.sg. 

Uutsker) de overtog. 

g. lPargrethe Hansdatter, døbt 7-:<-1753, be,;r.11-2-s.å., 9 dage gl. 

Ved skiftet efter Kir;;tine Jørgensdatter på Spannergilrd 1769 

erklærede svigersønnen Ha.ns Christensen sig tilfreds med hustruens 

medgift og begærede ingen arv. Sønnen Jørgen Hansen fik gerden med 

sæde Of; adgang, skal herfor betale faderen i rede penge 300 sldr. 

og til søsteren Kirstine 500 sldr. samt en seng = 2o sldr., 1 hest 

og 2 køer m.m. samt - on det er på den tid - fri fæstensøl og 

bryllupskost på gården. Pengene skal stå rentefrit, til hun bliver 

gift. Dette bevilges af skifteforvalteren, da faderen har tilstSet 

datteren så anseligt, som hun ellers ikke kmme tilko1mne, 



l 
Sidsel .E8.!1sJ.a t·l.srs bGr11 r::.eG l."~0€'2!':.S Jensen, --------------------- -------------- -------
se nr.5. 

21.g :g::i,:i,::~-l~!±~~'.'-=-~!~'.'-1_0:'.~:'.:'.!:'~~!.:1:'.":'.• døbt 1719, begr.18-11-1796 i 
Olsker, 77 &r, som undentagsenke på 2o.sg. 

Gift 15-lo-1749 i Olsker med g~~~::~-~::~~~~~::~. født 17o5, begr. 

9-9-1774 i Ols'<er, 69 å::, ejer af Lille Lærkegård, 2o.sg. Han var 

enkemand efter Sidsel Thomasdatter, død 17 49. 

2 børn: 

a. Veidich Haagensen, født ca.1750, begr.9-2-1802 i Olsker, 

52 år, "død formodentlig af Galdefeber," ejer af 

2o.sg. Olsker. 

Gift 14-4-1778 (trolovet 25-2) i Olsker med Karen 

i:lasmusdatter, født 1761, død 8-7-1826 i Olsker, 67 { 

år, datter af Rasmus Andersen (1722-1786) og Margrethe 

Jensdatter på Store I.arkegftrd, 19.se;·. Olsker, 

b. i.Iog·ens Haagensen, døbt 11-8-1757 i Olsker, død før faderen. 

22.h ;~::~-1~~~~1-~~~::~~~~!!:':!• døbt 11-5-1721 (dom.cantate) i Olsker, 

begr. 3-9-1724 ( "1724-3-9 blev 1,:ogens Jensens Barn i Brøddegaard 

be[.ravet, hvis Navn var Zaren, og laet her paa Set.Olufs Kiercke

gaard. ") 

23.i ~~~~!!:_1:!~~!~~1-!::::>~::~~~~.!'~::::• døbt 30-3-1723 i Clsker, begr.28-l-

1776 i Clsker, 52 år. Skifte 13-2-1776 po 21.sg.grund (NHS 1773/93 

fol.31). 

Gift 22-9-17 56 (trolovet 31-8-s ,f,. ) i Ol sker med 2±~_.l.Q~;:J_~:!-::::~::~. 

17.sg. i Olsker (Lille Bakkegård i 1762), senere udbygger på "Jens 

Henrichsens grund", Olsker (21.sg. Fmreg&rds grund). 

l_ børn; 

a. J.'.ogens Olsen, døbt 1-11-1756 i Olsker {IC.yndig i 1776). 

b. Sidsele Olsdatter, døbt 28-J-1759; begr.29-4-1770 i Olsker, 

11 år, død af ~opper. 

c. Ellen Kirstine Olsdatter, døbt 7-11-1762 i Olsker. 

Ved skiftet efter Judith 1776 til',01 enkemanden sin søn i mødrene

arv 9o sldr., en sølvskål cg en sølv ske, en overdyne og en bænke

dyne. Datteren skulle huve 5o sldr., som forrentes fra dato, en 

sølvske, et bænkedynevår, en linv~v med alt tilbehør samt en kiste 

or;; moderens kl"der, der blev vurderet til ca.16 sldr. 

Ole Andersen giftede sig 2. i Olsker 25-lo-1776 (trolovet 11-7-s.å.) 

med Mette Arvigsdatter (ArvidsdRtter?) fra Sverrig. 



J.). 

24. j :!:!:!:1."'._::=::;!l:~!:'."'.'.:!:'• døbt 15-1-1725 i cls;:er, begr. 26-lo-1786 i Olsker, 

64 (!)år, skifte 2o-lo-1786 (;,Hs 1773/93 fol.379). Eoede i Tejn. 

Gift med Kirstine J,!ortensdatter, død 27-2-1786, skifte 4-lo-1786 -- ----------- -- --- -------
(Jrns 1773/93 fol.358). 

1_ børn vides: 

a. Sidsilla Jensdatter, aøbt lG-2-1152 i Olsker, død før forældrene. 

b. 11ogens Jensen, døbt 23-lo-1754 i Olsker, død før fonldrene. 

c. Dødfødte tvillinger, begr.lo-2-1757 i Olsker. 

d. do do 

e. Dødfødt datter, begr.9-1-1758 i Olsker. 

f. Peder Jensen, døbt 1-7-1759 i Olsker, død før næste barn blev 
døbt. 

g. Peder Jensen Holm, født Jo-9-1761 i Olsker. Datoen opgivet 

i skiftet efter moderen. Hun døde 27.febnu;.r 1786 under 

en epidemi, og Jens L.ogensen - "der er en vederhæftig 

mand" - ønskede skiftet ucisat, til den eneste arving 

kom hjem; han havde været borte 5-6 t..r, "farer til Søes, 

efter Formening paa Y,estindien." Efter noget besvær med 

at fremskaffe en dåbsatt3st viste det sig, at sønnen var 

mindreårig; to 01orbrødr.c blev tilsynsværger, cg Jens hlo

gensen tilbød 250 sldr. i mødrenearv, men døde kort efter. 

Det blev oplyst, at sønnen nu opholdt sig i Vestindien, 

og da skifteretten ville afholde auktion over boet, var 

det værgernes "uforgribelige mening," at hus og jord 

(3 længer med plads og haver m.m.) ikke måtte sælges. 

Den ene tilbød "for sin myndlinge tarv" at avle jorden 

indtil videre. - Eei:.et lang diskussion om, hvordan dette 

kan ordnes. - Om Peder Jensen, der havde taget tilnavnet 

Holm (sikkert en forkortelse af liornholm), kom hjem og 

overtog ejendommen er ikke undersøgt. 

Kirsten Hansdatters børn med Bendt Jørgensen Klo, ------------------------------------------------
se nr.6. 

25.a :!:~~g!::i-~=~~!~=~-!~::;_i~!::;~), født 17o5. 
{Ved slutningen af året l 7o5 stgr der i Rutsker kirkebog efter an
tallet af fødte: "hl dette tal lægges Bent Jørgens lille søn, som 
blev kaldet Jørgen, fød pa.a Julegaarden i Rutsker sogn, men christ
net i Hasle.") 

Var ved skiftet efter faderen 1760 "Officier ved det Jydske Natio-

na.l. " 
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26.b Y~!E~E§_E':~~!~~~!!::E_~!~· døbt 5-8-1707 i Rutsker, død 1774 på 

Bukkegård i l:yker (lakune i kirkebogen), skifte 21-6-1774 

VES 1761/82 fol. 240 ff). 

Gift 1: 1729 i J;lemensker med !:;~E~_'!!::!;:!::':~• fedt 1685 i Olsker, 

begr.13-lo-1738 i :iyker "i sit 54. Aar," skifte 21-lo-1738 på 

27.sg. (BLS 1737/41 fcl.496), søn af 1:,efst Pedersen, skifte lo-2-

1727, og :;argrethe Hansdatter, skifte 7-7-1729 pf,. Yiaegi'<.rd, 3.sg. 

Ol sker. 5 børn, se nedenfor • 

Gift 2 i llyker 23-1-17 39 med ~r~:i:!=~-~<:::.!!:'.E:.'':~-~::!!• født 23-lo-

1711 i Aaker, antagelig død i ilyker mellem 1774 og 1787, intet 

skifte, ejer (siden 1744) af :Bukher,ård, 27.sg. Nyker, søn af Jesper 

Hansen ifunch (1677-1760) og !Ja.ren Andersdatter (1681-1755) på Store 

Munkegård, 32 sg. Aaker. Se II nr. 24, 
7 børn, se nedenfor. 

Rasmus Ravn kalder i 1671 Bukkegård i 1.;yker "en fornemme Gaard, 

er Kronens, og nu af kgl.Majest!tlt Landsdommer forlenet for hans 

Bestil nings Forretning med tvende andre (gårde ) • " RRK 14 5. -
Det var altså en fæstegård. 

Lars Vlefstsen fik fæstet ved (8-lo-1717) at e;ifte sig med enken 

efter den tidligere fæster løjtnant Hans Jørgensen Giødich, skifte 

16-lo-1716 (BLS 1716/17 fol.83). Hun hed Kirstine Jacobsdatter 

(født 1643, begr.i Hyker lo-12-1728, 85 år 11 mdr.gl.) og var svi

germoder til Lars Wefstsens to ældre brødre. 

Ved den store auktion over kronens bønder§ eds på llornholn 1744 

købte Valborg og hendes 2den ægtefælle I.lorten J,\unch Bukkeg~.rd for 

921 sldr. (Htk. 11-5-3 a 77 sldr. -"Kronens Skøder" 1731/65 side 

251). 

Børnene af lste ægteskab var: 

a. l.largrethe Kirstine Larsdatter, døbt l-lo-17 3o i :lyker, begr. 

6-11-1784 i c!yker, el.54 år og 6 uger. 

Gift 18-lo-1754 med Peder Hansen Blykop, døbt 5-lo-1727, 

begr,lo-11-1786 i :lyker, ejer af Blykobbegård, søn af 

Peder Hansen (1661-1727) og hans 2den hustru :Slnebeth 

Olsdatter (1689-1753) smst. 

b. Wefst Larsen, døbt 6-4-1732, begr.20-4-1732 i Nyker. 

c. '.Vefst Larsen, døbt 3-5-1733 i Nyker, begr. 2-1-1812 i Nyker 

"i sit 80. Aar," ejer af c7ørre,,!\,rd, l.sg. i Nyker. 

Gift 6-9-1762 (trolovet 17-7-s.å.) i Nyker med r.:Iargrethe 

Pedersdatter, døbt lo-1-1740, begr. 1-6-1799 i sit 59.~r, 
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datter af ?eder Clausen (l?ol-1768) og ~'er:nille llielsdatter 

p-'t l>lørregård. -

Margrethe var enke efter .2eder Jensen l'.jøller, begr.Jo-4-

1762 i I;yker, med hvem hun var blevet gift 2-4-1757 i llyker; 

han var da enkemand fra Ves termarie . 

d. 3'9ndt Larsen, døbt 29-3-1736, begr. 3-5-1737 i Clyker. 

e. Valborg Larsdatter, døbt 11-5-1738, begr.4-7-1738 i Nyker, 

9 uger gl. 

Af 2det ægteskab: 

f. Lars Mortensen Munch, døllt 24-1-1740 i "lyker, død 1814 i Olsker. 

Gift 1: 31-lo-1764 (trolovet 28-9) i Rutsker med Karen 

Kirstine Lassesdatter, skifte 6-7-1786 på Frigård, l.vg. 

i Ruts ker, datter af Lasse J"rgensen og l.iargre the ;Jons

datter srns t. 

Karen Kirstine var enke efter Jens Hansen, død 1764, 

på Frigård. 

Gift 2: 1787 i Olsker med Anna Wefstdatter, døbt 24-8-

1755 i Olsker, død 1817, datter af Wefst Pedersen 

(1721-1771) og hirstine Pedersdatter på 29.sg., senere 

3.sg. Olsker. 

Anna var enke efter Christopher Hansen Christophersen, 

skifte 21-2-1787 på 6. sg. i Olsker "Paa Haldene ", som 

Lars )'Jlunch overtog, og som nu kaldes 11.unkeg:',rd. 

g. Hans l>lortensen Munch, døbt 14-11-1742 i Nyker, død før moderen. 

h. Jørgen Mortensen Munch, døbt 27-lo-1743 i liyker, død 1819. 

Opsidder p& ~.ornegård, 19.sg. :;yker. 

Gift 1775 i Nyker med Anne Cathrine Thorsdatter, døbt 

14-12-1738 i Nyker, død 26-12-1817 i 11yker, 79 ~.r, 

datter af ~hor Hansen (1700-1765) og l'irsten Madsdatter 

Engel (1715-1787) på Buldregård, 13.sg. :Nyker. 

Anne Cathrine var enke efter Bsper Andersen P~- '.lorne

gll.rd, 19.sg. hyker, skifte 4-)-1773 (VHS 1761/82 fol. 

217). 

i. !le.ren (senere Uarie) D. rstine ;::artensdatter 1i.unch, døbt 12-3-

1747 i Nyker, død 1818. 

Gift ca. l 771 i :,~yker med 'dels Pedersen Schougaard, 

født 1742, død 12-1-1823 i Rønne, 81 år, løjtnant, 

sandemand og kirkevære;e, ejer af ~ande!Clandsgård, 18.sg. 



l 
Jilludcker, søn c.f Peder !I~nsen (1703-1756) cg Anne liiels

datter smst. 

Mellem ægteparrets børn var Peder :Tikolai Sk.ougaard, 

født Jo-6-1783, død 17-6-1838 i Aaloorg, kendt ,gom for

fatter af "Beskrivelse over 3crnholm. I .Del," der udkom 

1804. Se JS 34/121-146. 

Navnet Skovgaard strulliller fra Skovgaard, 65.sg. i Vester

marie, der til~~ørte fa<ierens slægt, og hvor ovennævnte 

Peder HanRens forældre havde boet i mange år. Skiftepro

tokollen angiver "56.sg. i Vestennarie," men det er en 

skrivefejl. 

j. Kirstine (Stine) ifortensdatter iSunch, døbt 1751 (26.trin.?) 

i liyker, død 1823. 

Gift 1777 i Nyker med Hans Ancher Engell, døbt 22-6-1750 

i Ilyker, død 1-8-1829 i Nyker, ejer af Buldregård, 13. 

sg. i Nyker, søn af ~hor Hansen (1700-1765) og Kirsten 

1!adsdatter Engel (1715-1787), se ovenfor mider h. 

Hans Ancher Bngell var enkemand efter l:.irstine Koefoed, 

født 1743, begr.21-1-1777 i ;;yker, se Bp A 3o. 

k. Jesper lllunch (Esper :;ortensen ;,,unch), tvilling, døbt 14-3-

1756 i Nyker, død 1820. 

Gift i Vesterwarie med ;'_are;rethe Hansdatter, født 1765, 

datter af Hans Pedersen (1723-1814) og Ellen Larsdatter 

(1728-1799) på Loftsgård, 2}.sg. Vesterrnarie. 

Jesper 1:unch fik 177 7 skøde pil Buhhegård for 2000 sldr. 

Han solgte den ~r 1800 til løjtnant Caspar Henrik Koefoed 

(1779-18 32) og Jlertha {Barta) ;,are::rethe Holm ( 1776-1838), 

se nr.58 og Bp B 94. 

1. Bendt Klou {:ciortensen );1unch), tvilling, døbt 14-3-1 756, begr. 

juni l 76o, død af Smaa-Kopper, gl. 3 ( ! ) år. 

27. c ~~!:~~--E:'.!:~~~!:!:_~~!? (Kloe, !Qov), døbt 29-9-1709 i Rutsker, begr. 

2o-4-l 76o i Aaker, ejer af Bøsthøjg~rd, 31. sg. Aaker. 

Gift 28-9-1746 i Aaker med~~~~!::'._~~::~~!!:'.~· døbt 7-1-1720 i Aaker, 

begr.l-6-1760 i Aaker, datter af Jej) Lassen (1694-1722) og Sidsel 

;aelsdatter (1689-1768), se II nr.24 oc nr.90. Som det fremgår heraf, 

var i:ialenes stiffader Hans Jespersen Eunch broder til lliels Kloes 

svoger Morten Jespersen ;,:unch, se nr. 26. 
6 børn, se II nr.90. 
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28.d ~~~~:O!_!°lE;~~!"'.Q'.':."1;.!'E;E_~!~>, døbt 3-1-1712 i Hutsker, begr, 7-8-1790 i 

l'.lemensker, ( "1790 Løverdagen den 7de August blev Sisel Andris 

Peders begraven." - ~;pJ:), Intet skifte. 

Gift med ~~E;E~-~"~"E~"!:• ejer af 0stre Pilegård, 26.sg. i l:J.e

mensker, født ca.17ol, død mellem 1772-83, søn af Peder Hansen og 

Sidsele llielsdatter smst. - Anders fik 1747 sk.øde på 26.sg. for 

400 sldr. Intet skifte. 
1 barn vides: 

a. Karen ldrstine Andersdatter, født ca.1750. 

Gift 1: 1772 i Klemensker med ?eder ,Tørgensen, født 1746, begr. 

29-11-1793 i Klemensker (,<PK), ejer af 26. ag, Klemensker, søn 

af Jørgen Larsen, skifte 1787 pi\ Lille Da.rclilegård, 23.sg, Kle

mensker, og hans første hustru. 
~børn, se nedenfor. 

Gift 2: 19-4-1794 l Klemensker med Jens Jensen, født 1769, 

opsidder på 26.sg. ("1794 ::O<~ske aften den 19.April havde 

Jens Jensen Brylup med };riken liarn Peder Jørgens," - MPK). 

Sidsel og Anders Pedersen havde muligvis endnu en datter: IJarere

the, gift med Niels Olsen P~- 26.sg.grund; men da sikre beviser 

ikke er fremskaffet, udelades familien her. 

Ved folketællingen 17 87 beboedes 26. sg. Klemensker af: 

1. Peder Jørgensen, 41 år, bonde, ved Herreds Compagniet. 

2. Karen Andersdatter, 37 å.r, madmoder, begge i lste ægteskab. 

3, Jørgen Pedersen, 1 år deres barn 

4, Karen Pedersdatter, 14 år, do 

5, Sidsel Pedersdatter, 12 år, do 

6. Kirstine Pedersdatter, lo i1r, do 

7, Else Cathrine Pedersdatter, 6 år, do 

8. Anne i.larie Pedersdatter, 4 år, do 

9. Sidsel Bendtsdatter, 77 år, hustruens "'oder, enke efter lste 
aogteskab, lever af undentag, 

Godt 4o år efter n~vnes Peder Jørgensens børn so~ arvinger ved 

skiftet l-lo-1828 efter hans fuldbroder .Poul Jørgensens enke Karen 

Hansdatter 1lc 36,sg. (Piberec;ård) i Eleme11sker (NHS 1825/33 fol. 

111 ff). Det var da følgende 7, hvoraf den ynG"ste er født efter 

1787: 

1. Jørgen Pihl, 59,sg. !Gemensker. 

2. Karen Pedersdatter, enke efter l!ans l;yster (1762-1825), 
2b.sg.grund, Klemensker. 
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3. Sidsele l'0dersdatter, død, var gift med Peder Jensen i Nyker, 

efterladt 5 børn: Andris, Peder, Jens, Karen 1.!arie og 

Anne Catbrine. 

4. Kirstine Pedersdatter, gift med Peder Jensen Dahl, østerlars. 

5. Else Pedersdatter, død, var gift med Erik Jensen, 29.sg. 

grund, Klemensker, efterladt 3 børn: Peder, Karen og 

A..'111e Cathrine • 

6. Anne Marie Pedersdatter, gift med Peder Sonne R11smussen, 

23.sg. Klemensker. 

7. l.fargrethe Pedersdatter, gift med :Jiels Henriksen, 44. sg. 

grund, Klemensker. 

29.e !!~!!~!_!!~!!~!~~~-~~~ (lloe, J'.low), født ca.1714 i Klemensker, begr. 

l-lo-1790 i Klemensker (~lPK), ejer af 7ornbygård, 62.sg., skifte 

18-11-1790. 

Gift i Klemensker (ingen kirkebog) med ~~!"!E:~!!:~-~E~:!:~!!~E• født 

1732, skifte 28-6-1780 på 62.sg., datter af Lars Hansen (1694-

1763) og Karen Hansdatter pil 48.sg. Klemensker - se nr.lo og 57. 

Ved skiftet efter hustruen tilbød enkemanden Bendt Klo hver af 

sine 5 børn loo sldr. som !!lødrenearv, hvortil han af sin egen lod 

tillægger 4o sldr. til hver. 3oet kan ikke tåle mere, men han vil 

gøre det "af Kiærlighed til sin afdøde Hustru," og værgerne sam

tykker. - "Da vedkolll.!!lende var enige, tog Skifteretten i Betænkning 

at forkaste et 'J:ilbud, som nødrene ~'rænder .mtog," og gav derpå 

enkemanden det sædvanlige tilhold cm, at han "lader disse 3ørn udi 

deres Christendorn oplære og giver saadan Opdragelse, som han for 

Gud, sin Samvittighed og ovrighed agter at tilsvare og bekiendt 

vil være. 11 

Den 28.november 1788 fejrede Bendt Klo dobbeltbr;llup for sine to 

døtre, og kort efter solgte han gården til landsdommer Ditlev Lud

vig Rogert. (Undentagskontrakt af 15-1-1789). -

62.sg. kom herefter til at hedde Landsdomnerg§rd • 

.? børn: 

a. Bendt ·Jørgen(sen) Klo, født ca.1766. Opholdt sig 1790 på 

25.sg. i Olsker, se b. nedenfor samt I nr.15. 

Gift ca.1798 i Klemensker med 1;1rstine Hansdatter, født ca. 

1770, død 20-2-1851 i Rø, 73 ( ! ) !'tr. ( u3endt Jør5en Kloes 

:::nke. Aftægtskone i Bøgeskoven. Død af Alderdom"). Boerie 1798-
1802 på Smedegård, 7 .sg. Ny ker. Derefter lo. sg. J(lemensker m.m. 
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b. Karen Bendtsdatter Klo, fedt ca.1769. 

Gift 28-11-1788 (trolovet 9-11) i Klemensker (ill'K) med ung

karl Hans Kofoed, døbt 5-12-1767 i Klemensker, søn af Hans 

Jacobsen Kofoed (1722-1794) pi\ Ladegård, senere Julegård i 

Klemensker, og Karen Olsdatter (1726-1776) - se Bp A 165. 

:Beboede Valnøddeg&rd, 25. sg. Olsker til 1796, købte dette 

år Træbenegård, 4o. sg. Klemensker for 1025 sldr., men var 

flyttet inden 1801 (F"11.~'), da 4o.sg. var overtaget af i.Logens 

Jensen - se I nr.49. 

c. Margrethe Bendtsdatter Klo, født ca.1771 i Klemensker, begr. 

ll-lo-1796 i Nyker, omtrent 26 år. 

Gift 28-11-1788 (trolovet 9-11) i Klemensker med ungkarl 

Rasmus Clausen, født 1768, død 27-11-1850 i Klemensker, 82 

år, som undenta,esmand ~ 56.sg. Klemensker, søn af Claus Pe

dersen (1721-1804) og Anna Rasmusdatter (1732-1786) på Due

bjerggård, 59.sg. Klemensker. 

Boede pi\ Dalegård, 2.sg. Nyker 1788-1798. 

Rasmus Clausen blev gift 2. med Karen Kirstine Andersdatter 

(1772-1839), datter af Anders Jensen (1746-1807) og Johanne 

Jørgensdatter Sanne (1747-1829), 60.sg. Klemensker, og 
og købte 1798 Risbye~rd, 56.sg. t:lemensker. 

d. Hans Bendtsen Klo, født 1772 i Klemensker. Ugift. 

Boede 1850 (FKT) hos købmand Grønbech, Adelgade, Sandvig, 

som 77'-årig aftægtsmand. 

e. Torkild (Terkild) Bendtsen Klo, født 1776 i Klemensker, død 

20-4-1835 i Rutsker, af brystsyge, 63 (!)år. 

Gift 18-3-1803 i Olsker med Ellen Margrethe Weidichsdatter 

(1781-1853), datter a:" "-ieidich l1aagensen (175o-18o2) og 

Karen Rasmusdatter (1761-1826) på 2o.sg. Lille Lærkegård i 

Olsker - se nr.21. 

Boede pi 2o.sg. Olsker til lo-4-1828, derefter Krogholmsgård, 

32.sg. Rutsker (hoved~arcellen). 

3 o. f !:!~Ei:rE::~::-1'.!E::~:t!::l_~:'.~~_:1;~~~.!::t:~!_!9:~, rødt 1724-27 pi\ 62. sg. i 
l:lemensker. 

Gift med Lars Hansen Skomager i Hasle, født 1712, 

75 l\r, boregistrering 22-1-1787, skifte lo-2-1787 

begr.14-1-1787, 

i Hasle. ( HASS 

17oo/9o fol.257. Ingen børn. 
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Skomager Lars Hansen havde solgt sin ejendom Storegade 4 i Hasle 

til skooager Hans 1Jarboe for 108 sldr. den 2-11-1784. Skiftefor

valteren eftergav sit salarium pil. e;rund af enkens fattigdom og 

"hendes i lang Tid hafde J3yrde med hendes afdøde J."and, som forme

delst Alderdom længe havde været syg og sengelig-gende og intet 

kunde forti ene." Hans Larsen (nr. 55) cg Esper ?eders en (nr.}l) 

caverede for eventuel gæld. 

Ved folketællingen 1787 boede "L:ligrethe J3endsdatter, 64 Aar, Enke," 

i samme hus som Hans N;arboes, Storegade nr,4, men har egen husstand, 

31.g Kirstine Bendtsdatter Klo, født 1726-27 i Klemensker, begr.22-3--------------------------
1788 i Hasle, 62 år gl., skifte 25-3-1788 (HASS 1787/1812 fol. ). 

Gift 1: ca.1763 i Klemensker med fanrik 2~~-~~!~~~~~~· født 1727-

28, død 6-4-1777 (1778?) i Hasle, 5o ll.r, skifte 24-4-1778 

, søn af Jørgen Olsen, skifte 27-lo-1774 i Hasle, 

og ;.:aren Pedersdatter, 

.Q_?,ft 2: 23-12-1778 (trolovet 27-11-s.~.) 

2 børn, se nedenfor • 

i Hasle med ungkarl Esber 

~~.<!:~~!::!• født ca.1739, begr.lo-6-1802 i !'rasle, 63 ~r gl. 

Ved folketællingen 1787 bor Es)er Pedersen og hans hustru Kirsten 

Bendtsdatter Storegade nr.2 i liasle (familie nr.35), hønholdsvis 

4o og 60 år, og lever af "borg-erlig næring." Hendes to sønner var 

ikke hjemme; de nævnes senere som "fraværende, til Søes." 

Som enkemand blev Esper Pedersen gift 2. 17B8 i Rutsker (trolovet 

3o-5, ingen vielsesdato indført) med Eirstiue Clausdatter ( 1762-

1793), datter af Claus Larsen (1722-1804) og Anna Hansdatter (1730-

1796) på Rutsker Præstegård. - Hans 2 stifsenner, der tog navnet 

Klo efter deres moder, var: 

a. Bent Kloe (Bendt Jørgen Ul sen Klo), døbt 2-12-1764 i Fiasle. 

b. Jørgen Olsen (Klo), døbt 11-1-1767 i Hasle. 

32.h ~~~~-~~:!.'!:!~~~!~~!-~!~· født ca.1729 i Klemensker, begr.13-5-1807 

i Vestennarie, 78 år. 

Qill (1767-68} i Klemensker med ~~~~-~.<!:=!~=~· født ca.17 35, begr. 

8-6-1802 i Vestermarie, 67-~ i\r, ejer af Frigård, 15.vg.Vestermarie. 

2 børn vides. 

a. Ilargrethe Jensdatter, født 176'.J-70, begr.7-2-1798 i Vester

r.iarie, 28 hr gl., død i barselseng. 

Gift 1-11-1793 (trolovet 12-lo-s.il.) i Vestermarie med Lars 

Ipsen, født 1766, 

marie, søn af Jep 

død 1858, ejer af Sosegård. 28.sg. Vester

Larsen (1727-1806) og Anna Pedersdatter 
(1738-1787) smst. 
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Lars Ipsen blev gift 2. 31-8-1798 i Vestennarie med Karen 

'.iansdatter Sonne (1771-1854), datter af Hans Olsen Sonne og 

Malene Pedersdatter på 51.sg. Vestermarie - se II nr.62. 

b. Valborg Kirstine Jensdatter, født 1774. 

Gift:l-11-1793 (trolovet 12-lo-s.å.) i Vester:narie med ?eder 

Ipsen, født 1768, begr.23-lo-1801 i VesteI'l!larie, 33 år, ejer 

af Frigi!.rd, 15.vg. i Veste=arie ("nord i Sognet"), søn af 

Jep Larsen (1727-1806) og Anna Pedersdatter (1738-1787) 28. 

sg. Sosegå.rd i Vestermarie. 

Gift 2: 18-12-1801 (lyst 29-11-1801) i Vestemarie med ungkarl 

Peder Hansen So,'11e, døbt 28-4-1774 i Østermarie, død 1833 i 

Ves termarie, søn af Har;s Cl sen Sonne og kalene Pedersdatter på 

51.sg, Vestermarie - se cvenfor samt II nr.62. 

Som det fremgår heraf, blev der l.november 1793 holdt dobbelt

bryllup pil. Frigård; brudene var søstre og brudgommene var 

brødre, Den ældste datter 1.Jar·grethe og hendes rJand Le.rs Ipsen 

bosatte sig på Frigård, det yngste w1:;tepar hos Jep Larsen i 

Sose. 1'.en da 1:S.rgrethe aøde i 1798, byttede rr.an gårde. Datteren 

Valborg fik Prigll.rd (og fer-æld.rene på aftægt) sammen med Peder 

Ipsen. Da han døde 1801, blev det d.obbel te svogerskab fornyet, 

idet Valborg ægtede en broder til Lars Ipsens hustru nr. 2. 

~~~::E_!!!:~:::;~::_!?~~-~:~-~:;-~~E~::-.!:~E:'.~~!!!:E• 
se nr.7. 

33,a ~::_E:;~~E:::;~, født p~ 67.sg. i Klemensker ca.1748, død smst.1780, 

skifte 19-9-1780 (NRS 1773/93 fol.117), ejer af Gieg~rd, 67.sg, 

Yl emenske r. 

Gift 19-2-1768 (trolovet 22-1-:;./L) i Clsker med l.'argrethe Peders-
-- I,... i,...-~ . --- --------------

~'.:!~~E • døbt l 733' i Olsker, begr.i Elemensl:er 8-7-1796 (liFK), skifte 

27-7-1796 (ll!IS 1793/1814 fol.84), datter af Peder Icogensen (1700-91) 

cg I.io.rgrethe Ras!'lusdatter (1703-1788) på Store Vedbygård, 2. sg. 

Olsker - se nr.17. 

l.largrethe Pedersdatter blev gift 2. med 

~~. se nedenfor. 

Peder Bendtsen, født 1735, 

begr. 6-12-1803 som undentagsoand pi' 11.sg. r.utsker, ældste søn e.f 

Bendt Pedersen (1704-1790) og Annike Andersdatter (1712-1750) p& 

Skovg&rd, 65.sg. Klemensker. I dette a:gteskab fik hun en søn: Rans 

Pedersen, født 1782, fra 1802 ejer af Kra.kgård, 11.sg. P.utsker. 

Hendes fora,ldre døde soni gamle folk fl&re år efter svigersønnen 

Hans Pedersen på Siegf.rd, Olsker kirkebog meddeler: "9-5-1788 begr. 
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PecJer I'.onses Rone i Vedby, 83 Aar, sco havde levet i kgteskab med 

sin efterladte ;.:and i 54 Aar, avlet 5 Børn og saae 28 Børnebørn 

og 3 Børnebørnsbørn." - "24-8-1791 begr.Peder l.'onsen i Vedbye, 

90 Aar 4 (1:dr.?) 3 Dage gl." 

Om "hekseriet" på Sieg§rd. 1771 se BS 20/92-94. 

l'[ans Pedersens efterladte børn var: 

a. Peder Hansen, født 1768, skifte 7-4-1802 p&. 67.sg. Klemensker. 

Ugift. Var sømand, allerede savnet ved skiftet efter moderen 

1796. 

b. '3endt Hansen, født ca.17'/o i Klemensker, død 15-4-1852 i Øster

marie. 

Gift 1: 1798 i Klemensker med Karen Jensdatter, døbt 9-3-1763 

i Nyker, død 18-3-1812 i Klemensker, 49 ~r, clatter af Jens 

Hansen (1722-1801) og i;:argrethe ~horsdatter (1736-1812) p,'\ 

Agregilrd, 2o.sg. Fyker. 

Karen var enke efter i.lorten I.ars.en (1743-1798) pÅ 48,sg, Kle

mensker, hvor Bendt Hansen blev opsidder - se nr.60. 

Gift 2: 15-8-1812 i 0stermarie 1'1ed Ane Andersdatter (1787-

1841), datter af Anders Mikl<elsen (1746-1824) og Margrethe 

Jensdatter (1758-1833) på 21.sg. 0stennarie. - Se I nr.32, 

Srunme da.g blev Bendt Hansens stifsøn Jens l'.ortensen gift med. 

Anes yngre søster Margrethe, født 1794. Dette par overtog 48. 

sg. Klemensker, mens Bendt lla:naens overtog Ypnastedgård, 21. 

eg, Østermarie, som de 25-4-1839 solgte til deres søn Hans 

Peter Hansen (1814-1900), 

o, Mogens Hansen, døbt 24-1-1772 i lilemensker, død 22-lo-1821 

sor!1 ejer a.f Siegilrd. 

Gift 1799 i Olsker med rlarp-ethe i'ogensdatter, født 1781-82 

i Olsker, død 12-11-1819 i l\lemensker, 37~ år gl., skifte 

22-11-1819, datter af 1.ogens Pedersen (1746-1823) og Anna 

Li:rstine Jørgensdatter (1742-1825) på Store Vedbygård, 2.sg. 

Olsker - se nr.17 og 18. 

~::!~~-~~~~"!!;~-'.'.~:'..'_ m:.~- !~'..'~. i1'?1r:''.1~~'.1.l. 
se nr. 8. 

34. a. ~~~-_(~~~~:il_:!?~:'~?-t~:.;:, døbt 7-1-1 714 i Rutsker, begr.11-3-s. ~., 

9 uger 1 dag cl. 

35. b ~~§!:~:'_:!:.~:'~~· døbt 4-1-1715, død uden livsarvinger. Ved skiftet 

efter faderen 18-5-1733 er hnn "paa 19.Aar, h'lr fra Landet bort

sejlet udenle.nds for 3 Aar siden." 
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36.c !:\'.:E§E!'.!~~-~~'.1:'.:1!:::"!!'.E• døbt 27-3-1716, begr.24-4-s,Å. i Rutsker, 

gl. 7 uger. 

37.d ~!:'.1!_~!:'.1~!:'.1• døbt 25-4-1717 i Rutsker, død før faderen. 

38.e ~~~~~!!:_~!:'.1~~~!.!=::_-, døbt 27-11-1718 i Rutsker, død f~r 1722. 

39.f ~~Eg-E~!!;l~-~=:i~~~!!~E• født i:å .Julegård, døbt 24-4-1720, begr,J-2-

1787 i Rutsker, 66 år. 

Gift med Niels Pedersen, født ca..1719 i Rutsker, begr.19-lo-1792 

i Rutsker, ejer af 7.sg. "I J\aasby", nu HøjegSrd, søn af Peder 

Andersen smst. , skifte 7-4-17 41, ot Bodil Andersdatter ( 167 6-1 754). 

~b_ø_~ vides: 

a. Jens Nielsen, døbt 4-5-1749 i Rutsker. 

b. Peder Nielsen, døbt 19-9-1751, begr.J-lo-s.å. i Rutsker, 

gl. 16 dage. 

c. Peder Kielsen, døbt 27-12-1753 i Rutsker, død som bam. 

d. Peder Nielsen, døbt 1-1-1761, død 1826 i Rutsker, ejer af 

7.sg. 

Gift 16-11-1785 (trolovet 22-lo) i l>yke1· med Kirstine 

Hansdatter Engel (1768-1554), datter af Hans Ancher 

Engel (1750-1829) og Kirstine Koefoed (1743-1777), Bul

dregård, 13.sg. liyker, - se nr.26 (j) samt Bp A 3o. 

4o.g :g~~-~=:.i~~!!• døbt 22-5-1721, begr.24-lo-1721 i Rutcker, "ungef'ehr 

2c Uger." 

41. h ~~~!:!!_l!?~:1!'!:!I!::~~~~!:::!:l_~!:'.1~~~!!!E• døbt 30-9-1722 i Rutsker, 

skifte 22-7-1799 på 57.sg.grund i hlemensker (NRS 1793/1814 fcl.154). 

Gift_l.: 4-lo-1747 (trolcvet 8-8 s.å.) i Rutsker med "tannemand" 

~!::i=:.J:~!!:i!'.!:1~~!:1 af Flemensker, født 1716, skifte 26-3-1756, ejer af 

Nørre Risbygård, 57.sg. i !<lemensker, søn af Jørgen Jørgensen (1667-

1742) srnst. og Margrethe Hansdatter Koefoed, født 1676 på Ladegård, 

se Bp A 164. 
.lJløI'!!, se nedenfor. 

Gift 2: ~~E!:i~!:-!:.!:~!:E:'.:'.!!• opsidder pil 57 .sg.Klemensker. 

IIIGen E.!'~· 

Gif:.!'._J.: :!=!:~_!'!:~=:i~=!'• fod t 17 3 3-35, oysidder p~ 57. sg. 

Ingen børn. 

Sidsels første ægtefælle Jens Jørgensen var s;ift 1. med Maren 

Larsdatter, skifte 18-~-1746 pg_ 57.sg., datter af Lars Andersen, 

skifte 1748, og Maren 'ilefstdatter pi'. Samsinpt;;ilrd, 63.sg. Klemen

sker. Hun efterlod sig en nyfødt datter }:!aren, der ved skiftet ef

ter faderen var pil lo. gr e;l. 
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Ved folketællingen 1787 boede Jena Ha.agensen og Sidsel Jensdatter 

endnu på Risbygård, henholdsvis 55 og 57 ftr (hun var omtrent 65), 

han i lste, hun i )die ægteskab. 

r~n 14-4-1789 afstod de gården til sønnen Jens for lco sldr. og 

købte et hus på grunden (med jord) for ca.4o sldr. Her boede Jens 

Re.agensen i 1801 (FKT) som 66-årig enkemand saJitlllen med stifdatte

ren Martha og to dattersønner: Jens Jørgen, 16 år, og Jørgen, 11 

år, mllske børn af den ovennævnte 1laren. 

Sidsel Jensdatters 3 børn med Jens Jørgensen var: 

a. Karen Jensdatter, født oa.1750, gift med Peder Nielsen. 

b. Martha Jensdatt&r, født 1752, ugift. 

Ved skiftet efter moderen i 1799 omtales hun som ''vel umyn

dig, men dog af den alder, at hun er bevilget at maatte op

pebære de hende tilsta.R.ede 33 sldr. (en tredjedel af købe

summen for glirden), og tilstod at have bekommet disse penge." 

c. Jens Jensen Riis, født 1754 (på 2.§r i 1756), død 1838, ejer 

af 57.sg. Klemensker. (De loo sldr. er vistnok kun for bebo

elsen af gården. Hertil må komme undentag m.m. Peder Niel

sen var tilfreds med hjemgiften). 

Gift l: Kirstine Davidsdatter (1763-1822). 

2: 182 2 med l1lette Marie Hansdatter ( 1786-1854), 

42.i !~!::~-1!~::!!~1-~~~~~!!~E• døbt 8-lo-1723 i Rutsker, død før faderen. 

4).j ~~~-~!~~~~Juul, døbt lo-11-1724 i Rutsker, skifte 10-6-1763 på 

38.sg. Julegård (NHS 1761/73 fol.117). 

Gift ca.1750 i Hasle med ~E~;:!!~h~-~~~~~~!!~E-~~~!• født ca.1727, 

begr.19-11-1804 i Hasle, 83 (?) år, datter af Jens Jensen Piil, 

begr.19-1-1772 i Hasle, 73 (?)år, skifte 1-4-1773, og Birgitte 

Mogensdatter, begr.2c-5-178o i Hasle, 82 år. 

5 bø~: 
a. Peder Hansen Juul (Juel), født 1754. Boede 1787 (FKT) 

Sandbakken 5, Hasle. Var daglønner cg fisker. 

Gift ca.177 6 med Jc\ette :.:argrethe •••••• 

b. Karen Hansdatter j·uul, født 1755. Hjemme hos moderen i 1787 1 
ugift. 

c. Jens Hansen Juul, født 1758. 

d. BirgithB Hansdatter Juul eller Julegaard, født 1759. 

e. Dorthe (Margrethe)HansdatterJuul, f0dt 1761. 

44.k !!E~~!!_i~~E~!!~l-~!~!!~• døbt 31-3-1726, begr.l844~e~·~ ~~ge. 
"1726 Dom lætare døbte velærværd. hr. Børge 
Poscolan Jens iYionsens Søn i Julegaard, som var det første Ba.rn 
hand døbte i Ruts kirche: 'rerchel." 
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45.1 ~!:~~~-:!:~~~!~-1'.~~!!!l• døbt 23-1-1729 i Rutaker. 

Overtog 1751 sin svigerfadera gård ~'ornegård, 2.sg, i Rutsker for 

449 sldr. {og undentag). Flyttede før 1787 til Hasle, hvor han be

boede Storegade 16 som enkemand efter 2 .ægteskab og levede af "bor

gerlig næring. " {FKT) • 

Gift l: 5-6-1751 {trolovet 5-5) i Rutsker med ~~E~~~~~-~~~~~~~~~~~E• 
født 1732, begr.16-4-1752 i Rutsker, gl. 2o år 3 mdr. og 5 dage, 

skifte 5-5-a.å., datter af li1ogens Pedersen Torn og· :Karen Andersdat-

ter på 2.sg. Rutsker. 
.LJ>_a]!!, se nedenfor. 

Gift 2: 14-7-1752 {trolovet 21-6) i Rutsker med ~~!':_g~~~!':~.!:~E• 

født 17 31, begr. 25-1-17 69, gl. 3 7 år og 2 mdr" død i barselseng, 

skifte 9-2-1769 (NBS 1761/73 fol.246), datter af Hans Christensen 

(1710-1790) og Kirstine Nielsdatter på l.sg. i Rutsker. 

6 børn: 

Af lste ægteskab: 

a. Margrethe Michelsdatter, døbt 5-3-1752 i Rutsker. 

Gift 19-3-1772 i Rutsker med Jesper Hansen 1tunch West, født 

ca.1747, søn af Hans Jensen West (1713-1784) og Maren (!,:arie) 

Jespersdatter Munch (1721-1785) på Vestergård, 8.vg. Vester-

marie. 

Boede 1787 (FKT) på I.ykkegård (Fårebygilrd), 62.sg. Aa.ker. 

Af 2det ægteskab: 

b. Jens ;,Uchelsen Torn, døbt 9-12-1753 i Rutsker. 

Gift 28-2-1787 i Hasle med :Karen Eskildsdatter, døbt 2-3-1763 

i Hasle, datter af Eskild Hartvig Gurrisen Ancher (1718-1787) 

og Bartha Sørensdatter Malm (1727-1795). 

Boede 1787 (Fl<T) Storegade nr.6 i Hasle (4o.familie), lever 

af borgerlig næring. 

c. Kirstine Michelsdatter, døbt 29-9-1755 i Rutsker. 

Gift 3-lo-1777 i Rutsker n•ed ungkarl Valentin Hansen (Kaas). 

d. Dorthe (Dorothea) Michelsdatter Torn, døbt 1759 i Rutsker, 

død 5-12-1836. 

Gift l: 1779 (trolovet 19-11) i hutsker med Søren Peter Bech, 

født 1746, begr,22-6-1786 i Hasle, 39-t år gl. 

Gift 2: 17-lo-1786 i Hasle (med kgl.tilladelse) med Peder 

Hasmussen Hiorth, sognedegn i Rasle-Rutsker til 1795, der

efter Vestermarie, døbt 19-8-1756 i Aaker, død ll-9-1827, 
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søn af sognedegn i Aaker Rasmus Pedersen Hiorth (1721-1761) 

og Dorthe Frederiksdatter Key (1728-1815). SSD 210. - BS 1/36. 

e. Hans Liichelsen 'J'orn, døbt 31-1-1762 i Rutsker. 

f. Ann~. Margrethe !Jichelsdatter, døbt 19-lo-1764 i Rutsker. 

Gift 22-6-1784 i Rutsker med ungkarl Niels Andersen Schou, 

døbt 15-1-1761 i Olsker, søn af Anders Hansen (1718-1798) og 

Else Margrethe Wefstdatter (1734-1802) pl'i Skovgl'ird, 4.sg.Olsker. 

Boede 1787 (FRT) Vestergade nr.7 i Hasle, lever af borgerlig 

næring. Kaldes fra 1795 "Møller Niels Skov." 

g. Christian i1lichelsen (Torn), døbt 29-9-1766 i Rutsker. Boede 

1787 hos faderen Storegade 16 i Hasle. 

Gift ca.1792 i Nyker med Raren Villumsdatter Sommer, født ca. 

1770, datter af Villum Olsen Sommer (1733-1811) cg Signe Claus

datter Kofoed (1742-1810) på Holmegård, 18.sg. Nyker, tidligere 

Frigård, 15 .vg. Vestennarie - se Bp A 163. 

~~Eg~!~=-~~~~~!!=E!_~~~-~=~-~~~~E-~~~~~~· 
se nr. 9. 

46.a ~~~~-~~~~E~~~· døbt 7-1-1720 i Rutsker, begr.13-5-1770 i Rutsker, 

gl.49 {i,r 4 mdr., ejer af Væbogllrd (Hanneskovsgård), 45.sg.Rutsker 

1748-68. 

Gift 3-4-1748 (trolovet 5-2-s.å..) i Rutsker (kaldes ved trolovel

sen Jens Pedersen fra Østennarie) med ~=~~~-~~~~~~!!~E• født ca. 

1725. Intet skifte fundet, og da der er flere familier Jens Peder

sen i Rutsker p& denne tid, kan børnene ikke identificeres med sik-

kerhed. 3 børn vides: 

a. Anders Jensen, døbt 2-2-1749 i Rutsker, begT.24-8-1766 i 

Rutsker, gl.17 år 7 mdr. (I kirkebogen står kun "Jens Peder-

sens søn begr., gl. 

stemmer). 

•• , " Navnet er ikke indført, men alderen 

b. Anna Jensdatter, døbt 31-1-1752 i Rutsker. 

c. Ellen .Tensdatter, døbt lo-lo-1753 i Rutsker. 

47.b !!~::'.-~!~!!~!~• døbt 9-6-1723 i tiutsker. Boede 1756 i Hasle. 

48.c !~~:'.-~!~~!'."~~:!~:'.• døbt 7-7-1726 i Rutsker. 

Gift 24-11-1 749 i Rut sker med Lars Hansen Torn, født ca.17 21, -- ----------------
søn 1tf Hans Larsen, skifte 1727 på ~·ornegl\,rd, 2.si;·. Rutsker, og 

Karen Andersdatter, skifte 1755, (Hun gift 2. med J.:oeens Pedersen 

~om - se nr.45). 
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Beboede i nogle år Store Risegård, 15.sg. Nyker, der "blev lagt i 

aske 12-12-1747 "(Urne), men må være bygeet op ig€n. Flyttede ca. 

1757 til 6.sg. Knudsker (Lure), senere til 7.sg. (Kure) og købte 

1779 Højegård (Gildesbogård) 29. ag. i Knudsker • 

.L._børn vides; 

a. Karen r.arsdatter, døbt 14-9-1755 i Nyker. 

b. Margrethe Larsdatter, døbt 19-9-1756 i llyker. 

c. Lisbeth Larsdatter, døbt 22-1-1764 i Knudsker. 

49.d '.!:~!~!!~-~=~=~=!'.• døbt 22-4-1729 i Rutsker, død 1790 i Tejn, skifte 

1-6-1790 (!IBS 1773/93 fol.460). Beboede 1787 (FKT} hus nr.1 i Tejn, 

lever af avling. 

Gift l; med Anna Christophersdatter, 

fol.67), enke efter Peder Olsen. 

skifte 28-lo-1777 (NHS 1773/93 

Ingen børn. 

Gift 2: med Anna Y-.irstine Jensde.tter (1741-1805), enke efter 

Christen •.•• l barn: 

a. 1;,srgreta Catrina '.J:erkildsdatter, født 1781-82, død 12-2-1805 

(lo dage efter moderen}, skifte 25-2-1805 (;rns 1793/1814 fol. 

284). Ugift, 

5o.e ~E~=!'.~-!'.=~=!~=!'.• døbt 21-11-1731, begr.9-12 s.Å. i RutHker, gl.3 
uger. 

51.f ~!:E!_!'.=~=~=!:• tvilling, døbt 19-2-1736 i Rutsker. Var 7 ~r ved 

skiftet efter mormoderen p?. Sieg~rd i 1743 (nr.3), men død før 

faderen. 

52.g ~!~.::.!~~=-!'.=~=!~~~~!=!• tvilline, døbt 19-2-1736 i Rutsker. 

J;ævnt i skiftet efter moderen, 3/ 4 ~.r gl., men rrfi.. være død kort 

efter, da det ældste barn i Peder Jensens 2det ægteskab hedder 

Margrethe. Tvillingernes begravelse er ikke indført i RutRker kir

kebog; de to spædbørn er antagelig efter moderens død anbragt hos 

familien i lOemensker, hvilket BOVJ roqngler kirkebog for dette 

tidsrur:1. 

~~~~-~~~~~!!~!~-~~!'.!-~~~-~~:~-~~2~~~· 
se nr. lo. 

53 .<t ~.!':~:'.'.~-~~E~~I!!!~::. født 1725 i '.Cleme1:sker, begr. 21-2-1801 i Olsker, 

75 Ær. Skifte 25-4-1801 pØt Habbedar:i~g§rd, 5.sg. Ol8ker. 

Gift ca.1755 i Klemensker me<i ~~~E-~~'.'.'.":!e!:, døbt ??-4-1725 i 

Rutsker, begr.14-5-1779 i Olsker, gl. 55 Ar, skifte 18-5-1779 

på 5.sg, Olsker, søn af Anrlers '.lansen og J,;are;rethe L:irsdatter 

(1697-1761) pZt Ingemarst:·iird, 3!,.sg. Rutsker. 
4 bø_rn, se nedenfor. 
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Efter at opsidderen Ha.ns ""ii.l ;;$. Sieg'rd, 67.sg. F.lP.mensker, var 

flyttet til Ibsker - se nr.7 - beboede Y.aren og Thcr Andersen 

d"nnc> ea.rd i ca. lo ~r, ind til jorddrotten Re.ns Pedersen h'lllllle over

tage den. I 1766 købte de Jia.bb•damsgil,rd, 5. sg. i Olsker for 1850 

sldr. De kom til at sidde M.rdt i det, og ved skiftet efter Thor 

Andersen 1779 var boet forgralriet. 'len i de følgende &r voksede 

familiens foI'tl.ue, blandt andet pfi. grun-'l af inflationen. 

Yngste søn Lars Thorsen købte ln-6-1794 gården af moderen for 1520 

sldr. og et undent!J€. I kontrakt~n stod, at de to døtre skulle have 

deres ophold pil gården imod at de arbejdede, hvad de formåede, til 

husets tarv, og at deres arv skulle st:f. rentefri, sil længe de op

holdt sig der. 

Ved skiftet efter moderen ville skifteforvalteren if..ke samtykke 

heri; han mente, a.t pigebørnene (der var 4o og 35 år} ved deres 

arbejde fortjente ikke alene ophold og renter, men også løn. Vur

deringsmændene (to af sognets gårdejere) svarede, at ved faderens 

død var boet så behæftet med gæld, at der kun blev 2o sldr. til 

Iwer; nu havde moderen "brr-igt det dertil", at pigebørnene fik 300 

sldr. - At døtrenes arbejde i hjemmet også kan have bidraget til 

den forbedrede status, synes ikke at være faldet dem ind. (Ved fol

ketællingen 1787 var der ikke e.ndre tjenestepiger 'p?i g~rden end de 

:te). 

Man enedes om, at den yngste datters arv skulle forrentes, men den 

æld.s te, der var "vanfør" (om fysisk eller psykisk nævnes ikke) og 

havde en u-ægteskabelig søn på 7 år hos sig, kunne ikke tilkomme 

noget. 

:Børnene var: 

a. Anders Thorsen, født 1758, død 24-11-1838 i Olsker, So år, 

ejer af Store Lærkeg~rd, 19.sg. Olsker. 

Gift 8-11-1786 i Olsker med ~.:argrethe Ra.srnusdatter, født ca. 

1764, død 27-3-1837, 72 år, datter af Rasmus _L~dersen (1721-

1785) og Margrethe .Jensdatter srnst. 

b. Margrethe ~horsdatter, født 1759 i KlAmensker. 

Vistnok gift 6-2-1807 i Olsker med enkemand 'Bendix ,Tohansen, 

Allinge. 

c. Lars 'l:horsen, født 1762 i Klemensker, død før 1820, ejer af 

Habbedamsgård, 5.sg. Olsker. 

Gift 13-12-1799 i Olsker med Karen 'llefstdatter (1760-1847), 

datter af Wefst Pedersen (l."efstsen) ( 1721-1771) og Kirstine 
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Pedersdatter (1725-lSll), 29.sg., senere 3.sg. Maegård, Olsker, 

Karen var enke efter Jørgen Olsen Bech (1768-1797) på Vestre 

Rosendalegård, 29. sg. Rutsker. 

d. Karen Thorsdatter, født 1765 i Klemensker. 

Gift 18-10-1805 i Olsker med enkemand Peder Ipsen af Øster

lars. 

54.b ~~~!~~~!!!!• født ca.1727 i Klemensker, begr,28-12-1767 i Hasle, 

gl. 4o år, død efter barnefødsel. 3kifte 15-1-1768. 

Gift 1766 i Klemensker med ~~!!~_2!~!~-~~~!• døbt 3-6-1727 i Hasle, 
begr.22-3-1800 i Klemensker, 73 &r, skifte 25-3-1800 P'~ Risbygård, 

54.sg. Klemensker, søn af kaptajn Ole .Tørgensen Sonne (1694-1765) 

i Hasle og hans første hustru Kirsten t~ielsdatter Aalborg (1690-

1754), - Bp B 3. l ham, se nedenfor. 

Niels Sonna var gift 1. 18-7-1755 i Hasl,e med Karen Kirstine ,rør

gensdatter, begr.8-7-1766, 32 år. - Gift 3, 1768 i Klemensker med 

Bodil Kirstine Rasmusdatter (1747-1834), datter af Rasmus Rasmus

sen, skifte 30-9-1751 :pt. 64. sg. Klemensker. - Ejede og beboede 

ejendommen Store Grønningen li Hasle, som han 1771 solgte til 

Niels Nielsen Holm. Købte samme år Risbygård, 54.sg. Klemensker 

af Mads Pedersen for 1770 sldr, Han efterlod lo børn, derimellem 

l af 2det ægteskab med Anna Larsdatter: 

a. Karen Kirstine Wielsdatter (Sanne), døbt 20-12-1767 i Hasle. 

Gift med Wie ls Larsen i llyker. 

55.0 ~~-~~!~• født 1729 i Klemensker, begr.15-lo-1792 i Klemensker 

(MPK), skifte 24-lo-1792 pi\ 66. sg. "Ved Broen", nu Brogård (NHS 

1773/93 fol.539 ff). 

Gift 1765 (dispensation 1-11-1765, da de var næstsøskendebørn) 

med~~-~~~~!~~~!!!~• født 1736 i Klemensker, død 18-7-1801 ~ 
65.sg,, datter af Bendt Pedersen (1704-1790) og Annike Andersdat

ter (1712-1750) på Skovgård, 65.sg. Klemensker. - Se nr.33 og 58. 

Anne Bendtsdatter var enke efter Jens Hansen, skifte 11-9-1765 

pf> Bro_gl\rd., 66. sg, Klemensker, søn e.f Hans i·'ogensen og Annike Hans

datter Pi il smst. !Bp A 69 l. • Hun havde af dette ægteskab 3 børn, 

hvoraf sønnen Jens Hansen (1765-1802) var jorddrot til Brogård og 

overtog den i 1797. Han var gift med ;re.ren Fldvardsdatter Sanne 

( 17 61-1852), se J, Sonna Lindblom: Sonneslægten fra Haglebjerggård 

side 11. 
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Af 2det ægteskab med Hans Larsen 4 børn: 

a. Karen Hansdatter, født ca.1768. 

Gift cs.1797 i Klemensker med Christen Hansen Hortensen, født 

ca.1775, død 1848, søn af Uorten Mogensen Nyker (1750-1788) 

og Annike Hansdatter på Kofoedgård, 32,eg. Klemensker - se nr. 

2o. - Christen Mortensens boede ca.1797-1811 på Søndregård, 

12,sg. Nyker, derefter BakkGgård, 14.vg. Nyker. 

b. Lars Hansen, født 1770 på 66.sg,, død 18-12-1853 i Klemensker, 

83 år, løjtnant, ejer af Skovg~rd, 65.sg. Klemensker 1798-

1824. Opholdt sig 1850 (FKT) som enke-og lllldentagsmand fra 65. 

sg. hos sin yngste datter Karen .Margrethe Skovgaard og sviger

søn Claus Jørgensen på 14.vg.grrmd i Klemensker. 

Gift ca.1798 i Klemensker med Margrethe Andersdatter, født 

1780, død 11-9-1814 på 65.sg., 34 år og 8 uger gl., datter 

af Anders Larsen (1728-1786) og Maren Larsdatter (1742-1786) 

på Risbygård, 56.sg. Klemensker. 

c. Terkild Hansen, født ca.1773 i Klemensker. Er antagelig iden

tisk med den Torkild fta.nsen, der døde 6-6-1850 i Rutsker, 78 

år, som "Gammel Ungkarl på 35. sg, (Aahalsegaard). Dødsaarsag: 

Alderdom." 

d. Bendt Hansen, født 1776 i Klemensker, død 27-4-1838 i Rutsker 

(af Brystsyge), ejer af Frigård, l .vg. Rutsker. 

Gift 7-1-1803 i Klemensker med Marie Sophie Andersdatter, 

født ca.1785 i Klemensker, død 19-3-1867 i Rønne, 83 Ar, som 

enke efter Bendt Hansen, datter af Anders ,Tensen (1746-1807) 

og Johanne Jørgensdatter Sonne ( 1747-1829) pll. :Aøllegård, 60. 

sg. i Klemensker. - Boede nogle år p~ 60,sg., men købte 2-1-

1808 Frigård, l.vg. i Rutsker af Hans ,Tensen Fri~rd for 

6000 rdlr, Enken solgte Prig~ rd til Hans lliichael Ancher 

(maleren Michael Anchers fader) efter Bendt Hansens død. 

56.d !~E::~!!~_l!~E~!!~l-~~~=~· født i 1730-erne, skifte 9-7-1763 hos 
moderen på 'l'ornegård i Klemensker. Var ucift. 

57.e ~~E!l:~!!;:!!_~~E!:~~!!~E• født 1732, skifte 28-6-1780 på ~·ornbyg>\rd, 

62,sg. Klemensker. 

Gift med ~~~~!-~!!~~!~~~_!g~, født l 714, be·gr. l-lo-1790, ejer af 

62.sg. ~'1.emensker. Efterlod 5 børn. - Se nr.29. 



58.f ~~E:~-~~E~~~!!:E• født ca.1735 i Klemensker, begr.7-6-1797 i Kle
mensker (:,IPK), skifte 28-6-1797. 

Gift efter 1772 i Klemensker med~~:!~-~~~~!~:~• født ca.1739, 

død i juni 179 8, skifte begyndt 3-8 s.å., ejer af Skovg~rd, 65. 

sg. i Klemensker, søn af Bendt Pedersen (1704-1790) og Annike 

Andersdatter (1712-1759) smst. - Se nr.55. 

Ingen børn. 

Anders Bendtsen havde oprettet et gensidigt testamente med sin 

hustru, hvorefter den længstlevende skulle arve den anden, og den 

23-4-1798 oprettede han et tilsvarende med sin hustru nr.2, den 

21-årige Barthe Margrethe Nielsdatter Holm, født 1776 i Hasle, 

datter af Niels Nielsen Holm (1742-1790) og l\.'nglike Clausdatter 

(1753-1818), Store Grønningen li Hasle. De blev viet "hjemme i 

Huset med kgl.Tilladelse" den 22-7-1797 (Hasle kb.). Forlovere 

var landsdommer Rogert (se nr.29) og Esper Larsen, brudens stif

fader. Anders Bendtsen havde været Bartas formynder efter hendes 
sig 

faders død; han synes at have udse"tihende til sin arving, og da 

han kort efter døde, overtog hun boet og giftede sig 29-7-1798 

med sognepræsten Jørgen Koefoeds 19-årige søn Caspar Henrich Koe

foed (1779-1832), se Bp B 94. 

Anders Bendtsens søskende protesterede: sæderetten til Skovg?rd 

kunne ikke testamenteres bort, og efter optræk til en proces slut

tede man forlig, sådan at broderen Peder Bendtsen på Siegård {se 

nr.33) blev anerkendt som jorddrot. Han solgte straks gården til 

Caspar Koefoeds for 8300 daler, men det ville søsteren Anne Bendts

datter på Brogård (nr.55) og hendes børn ikke tillade: Gården 

skulle lovbydes til slægten. ])I det blev gennemført, købte de 

den tilbage for den nævnte sum. Handelen skete i moderens navn, 

og hendes ældste søn af 2det ægteskab: Lars Hansen fik skøde pÅ 

65,sg. 30-9-1798, (Se C.li.Kofoeds redegørelse i Brogårds historie). 

Caspar Koefoed købte i stedet Bukkegård, 27.sg. i Nyker af Jesper 

;.;ortensen Munch, se nr. 26. 

59.g ~E~!~~-!':~!~~~!!:E• født 1740, død ugift på Tornegilrd i Klemensker. 

Skifte 9-6-1772. 

60.h M~E!:~-~~~~· født 1743, begr.25-1-1798, ejer af Tornegård, 48. 

sg. Klemensker, skifte 7-2-1798 (l!HS 1793/1814 fol.130-). 

Gift 11-7-1783 (hjemmevielse) i Nyker med !:'.~E!:~-~~~~~~~!~!• døbt 

9-3-1763 i liyker, død 18-3-1812 i Klemensker, 49 år, datter af 
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Jens Hansen (1722-1801) og J.iargrethe 'I·horsdatter (1736-1812) på 

AgregArd, 2o.sg. Nyker. 
4 børn, se nedenfor. 

Karen Jensdatter blev gift 2. 1798 med Bendt Hansen, født ca.1770 

i J<lemensker, død 15-4-1852 i Østermarie - se nr.]J. 

Morten Larsen var jorddrot til 48.sg., men moderen afstod først 

gården til ham efter 16 års enkestand. Skøde samt undentagskontrakt 

er dateret 11-3-1779, tinglæst 9-4 s.å. Han giftede sig et halvt 

år efter moderens død, ca.4o ~r gl. 

Da<;bogskriveren Morten Pedersen Kjøller fra Ae.gård, 9.vg. i Klemen

sker, har nok været omgangsven med f8JJ'.ilien, for han noterer omhyg

geligt de kirkelige handlinger, der vedrører den. 

"1784 den )o.Junii var der Basel i 'fornegaarden med en Datter 
ved Navn Kam. " 

"1785 den 6te Martii blev Kam Mortensdatter fra Tornegaarden 
begraven. Mand siger, at den saa kaldede Kige hoste grasser 
paa Børn." 

"1785 Den 14.December blev en Søn døbt ved Navn .Lars fra Torne
gaarden, fød den 7de December." 

"1790 - Søndagen den 7de lJartii havde ~iorten Larsen en Søn i 
Y.irken, som blev døbt veo Nai..-n Jens fra Tornegaarden." 

"1792 Søndagen den 5.Auguet havde Herten Larsen paa Tornegaar
den en Datter her i Kirken og blev døbt ved Navn Kam Margre
tha. Hun blev fød den 30,Julli sidstleden og siden ••• , " 

"1798 'Iorsdagen den 25.Januar, som var Powe1s Dag, blev Morten 
Larsen fra 'Iornegaarden begraven. ~·ext i !;.'bræer 13 det 14. Vers.'' 

Ved skiftet 7-2-1798 blev fornegård sa.t til 1000 rdlr., og sæde

retten tilkendtes den yngste søn Jens, "Begærede Enken, der hid

indtil har givet sine Børn en saa god Opdragelse og Fremførsel i 

Klæder, som ikke er almindelig iblandt Folk af hendes Stand, at 

hun derved vilde forblive som hidindtil, men begiærte ogsaa, som 

er billig Erstatning, at blive befriet for at svare Henter af 

deres fædrene Gods til Børnenes fulde 14. Aar. Dette tilstedes, 

dog at Gaarden eku1de svare disse Renter, hvis 1'~nken døde, før 

Børnene var 14 Aar." - Hendes lavværge var landsdommer Rogert, 

der nok har formuleret disse bemærkninger (sk:pr.). I et tillæg 

til skiftet forærede hun den ældste søn loo daler af sin egen 

lod (han fik jo ingen gård) samt faderens sølv sko-og knæspænder. 

Ds Karen .Tensdatter i sit sidste "'gteskab havde en søn li.orten 

Bendtsen, som 1-2-1801 (FKT) var 3 år (d.v.s. på 3die år), må 

hun være blevet gift i 1798, sandsynligvis hjemmebryllup. 
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Hendes børn af første ægteskab var: 

a. Karen Mortensdatter, døbt 30-6-1784, begr.6-3-1785. 

b. Lars c'1ortensen, født 7-12-17 85 i Klemensker. 

c. Jens iÆortensen, døbt 7-3-1790 i Klemensker, ejer af 48.sg • 

Klemensker. 

Gift 15-8-1812 i Østermarie med Margrethe Andersdatter, født 

1794, datter af Anders Mikkelsen (1746-1824) og l.'argrethe 

Jensdatter {L7 57-1833) på Ypnastedgil.rd, 21. sg. Øs termarie. 

Se nr.33 samt I nr.32. 

d. Karen 1.Iargrethe l·'ortensdatter, f"dt 30-7-1792, død spæd. 

~e~_l•tt!::!!~-~~~Ji2l!i±_~2i!!!!!!!!!!~::. 
se nr.12. 

61.a !'!~~E2!=:!~!!=:: (1712-1763), 23.sg. ilyker - se I nr.8. 

62.b !!.JE!_~~l!!!~!!!~!· f .1714, 
faft med Claus Clausen, 24.sg. Nyker. - Se I nr.9, -- ------------

63.c Karen $vends~t1;er {;'1717-1785) - se I nr.lo. _._._.,.._ ______ ......... _ ..... _ 
Gift 1: med Ole Hansen (1714-1744), 2.sg. 0sterlars. 

2: med Thor ?edersen (1722-1794) smst. 
--~ 

~~~~~~~::::-~~~-~!!!!!!:!-2!~!!~~!!=::..!~~=::~· 
se nr.12. 

64.d ~!~~-~!~:!~!!~::-~J!±!!E (1740-1768), 33,eg, Klemensker - se I nr.11. 

65.e ~!!!!~be!~-~!=:!~!!!!~!!=!-~J~!!=!• f.1741 - se I nr.12. 
Gift l: med lliels Andersen Dam, 5o.sg. Ves termarie. 

---=-2: med Herman Bohn koefoed (1747-1801), 57, eg. Ves termarie. 

66.f 2±!-~~~~!!!!!:_~J!±!=E,(1742-1763), ugift - se I nr.13. 

67,g Hans svendsen Kjøller (1743-1806), 35.sg, Klemensker, senere ---------------------
2.vg. Rø. - Se I nr.14. 

68.h li'rederikke !:S.rgrethe SVendsdatter Kjøller (1754-1788) - se I nr.15. -----------------------------------------
Gift l: med Hans Pedersen, 25.sg. Olsker. 

2: med Anders qellisen smst. 
----" 

69.i Bodil Kirstine Svendsdatter l'.jøller, født og død 1756 - se I nr.16. ------------------------·----------

---------- 0 ----------


