l'ieddelelser om skålbsfører Niels Andersen Kure, født 26.12.1817, København,
gift med Ane Juline Lund •
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Ban og hans
Ovennævnte N.A.Kure har i Kure-stamtavlen nr. 331. 1-1-2-3-6-1.
hustru havde datteren"'.Andrea Juliane Kure, f.8.11.1850, død 2.5.1933 i Hellerup.
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(hun nr. 577) • Se . Lauegårdsfamilien .- A 6 - Svaneke-grenen •
.J.A.,u,/t.;
. Om _Niels JU1dersen Kures forfædre er der en de~ at fortælle. For oversigtens SKyla begyndes her med de ældste kendte slægtled.
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I. Niels Ingvorsen på Lille Gadegård i Vestennarie, død 1693.
Af de yderst få oplysninger der haves fra midten af det 17de århundrede, kan
der som regel stykkes en historie sammen, der lyder trove9rdig. - Nan må blot aldrig glemme, at selv den mest troværdige hypotese kan kuldkastes ved en ny og sikrere pplysning, og man må vedblive at ::rette spørgsmålstegn ved de dele af historien, der ikke hviler på beviser. - Når dette er sagt, ser Niels Ingvorsens historie
sådan ud:
Han nævnes første gang 1645 som boende på 44. selvejergård i Vestermarie. Denne gård, der nu hedder Lille Gadegård, har tidligere heddet Ingvorsgård eller
Jydegård. - Den beboedes 1640 af en l\!iels Jyde, som sandsynligvis (men kun sandsynligvis) er den samme som Niels Ingvorsen.
Samtidig boede på 9. slg. Blæsbjerggård i Nyker (lmap 1 km fra Lille Gadegård) en mand ved navn
Hansen, gift med M~~;r~the Poulsdatter. - .Ue havde
sønnen Poul Rasmussen.
I 1654 bliver Niels Ingvorsen skrevet for 9. slg. i~yker, og da det senere
viser sig, at han er blevet gift med M~~ethe Po1!.!.13.9.:§:!~.er, k~ man med nogen
grund slutte, at Has.'llus Hansen er død under pesten i 1654, og Niels Ingvorsen
har giftet sig med enken og drevet gården for hende, indtil hendes søn Poul i
1671 var gammel nok til at overtage den.
i'iargrethe Poulsdatter døde i. 1683 ~på 44. slg. i . Vestennarie, og ~a skifte- , ~
6
protokollerne begynder 1681, har vi skiite efter hena.e 22. februar ?-.:a~- - Hun ef- c
terlod foruden enkemanden Niels Ingvorsen 4 børn: den fornævnte Poul Rasmussen
på 9. slg. Nyker samt 3 døt!'e af sidste ægteskab:

Hasmus

1. Kirstine Nielsdatter, gift med Niels Pedersen i Vestennarie. \1689 på 44.sg.)
2. ~'.J~gret.t_i~ _Niel_c:datter, død, efterladt 1 datter af ægteskab med Niels Rasmussen i Aaker:
a. Giertru(d) Nielsdatter.
3. Susanne ivlorten Hortensens, boende i Ol sker. (18. slg. Store Bakkegård).
(Susanne er min stammoder, se min slægtshist.s.29. 1.S.)
l\ir. 2 i'largrethe i:helsdatter var nylig død, skifte 31.1.1683, og datteren liertrud
var da 5 uger gl. ~f: .fc", Gården er blevet tilkendt ældste datter Kirstin~ tl;irn;lJfl.ihEfndes mand Niels
b e b oe d e nu gar
o
d en i. nog e ar,
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sene~nyneli
r: lW.k.er .
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men er sæm~m~~mrnmm11mnnmm11mr111gæmr;immm
P eaersen
1
ib arveretten overgik til den næste datter. - Niels Ingvorsen flyttede til nabogården Kaggård, 45. slg. Vestennarie, og giftede sig igen, muligvis med en enke
eller datter på ~aggård. Han døde på 45.slg. i 1693, skifte 22.12., og efterlod
enken Margrethe Persdatter samt de førnævnte 3 døtre.
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IL lVlargrethe Nielsdatter, død 1683,
gift med Niels Rasmussen, Spidlegård i Aaker.
Som det fremgår af ovenstående, er der ikke meget at sige om Margrethe Uielsdatter. hun døde i 1683, skifte 31.1. på Spidlegård i Aaker, og enkemanden Niels
Rasmussen, der var søn af. ~sm~s Nielsen på 19.slg. i Vestermarie (mibmm Almegård),
giftede sig med Margrethe Hansdatter Kiøller fra 13. slg. i Ib sker. \Oplysninger fra
Lures gårdlister) - I skifterne er der nok en del oplysninger om familiens efterladenskaber, men dem har jeg ikke s..1<:revet af. III. Giertrud Nielsdatter (1682-1706)
gift med Lars Olsen, Lille Gadegård, Vestermarie.
hargrethes eneste barn, datteren Giertrud, der var født omkring nytår 1683, blev
gift med en Lars Olsen og overtog Lille··a.a:d.egård, men hun døde også ung, skifte 1706,
og efterlod eiik'emanden samt en 14 dage gammel datter: ~.E3_l?-r:.sda~ter. Tilsynsværge
ved skiftet den 26. april d.å. var barnets morfader Niels Hasmussen, Spidlegård i
Aaker. - .iillrle fik tilkendt s:ederetten til 44. slg., og hende~--f~der; der sandsynligvis beboede ci.en, til Anne giftede sig, flyttede før 1727 til 36. slg. i B.ingeby, Vestermarie, som han lejede på lo år. - Han var gift igen, men mistede sin hustru Kirstine Ibsdatter i 1727. IV. Anne Larsdatter, født 1706, død efter 1779.
;.

..~.iertruds og Lars Olsens datter Anne var gift 3 gange, med:
1. Anders .Anders.en Kure (1704-1731) på 44. slg. Yestermarie.
2. Hans'"-~1ichelsen (1700-1746) på 9.slg. Lille Strandbygård, Nylars.
3. Hans Pedersen (1720-1779)
smst.
Ved skiftet efter den første mand var enkens fader Lars Olsen i Ringeby hendes
lavv-ærge. - Der var to børn i dette ægteskab:
a. Giertrud Andersdatter, 3 år gl.
b. i~~-~-~~"~~E3ESE:J1l.1Cure, E) _u~er gl.
Værger for børnene var farfaderen Anders Kure, Klemensker, sarnt farbroderen Peder Andersen Kure, Klemensker.
Da enken indgik ægteskab med Hans Michelsen på Lille Strandbygård i Nylars, søn
af Hichel l'<iadsen sammesteds, blev Lille Gadegård i Vestermarie bortpantet i 16 år for
250 slci.r. til en Jep Larsen.
Det var jo Niels .'i.ndersen Kure, der var jorddrot til gården, men i 1759 blev
den overtaget af datteren Giertrud Andersdatter (Kure) og hendes Mand Søren Thorsen,
der var lnrmuDmmmmmmmmmtimimmrbIITll!pbemmmmm~mmmrtirnmmmnimmmMmmmmmmmmmmæmmuutJiilmrrummmn søn af Thor
Pedersen, 8. sg.Nylars. I 1772 overlod de gården til l~iels Andersen Kure og flyttede
til Anudsker. (2.sg.Lille Sursænkegård).

Der var børn i Arme Larsdatters ægteskab med Hans lfrichelsen, men det vil føre for
vidt at omtale dem her.
- I stedet begynder vi på Kureslægten efter Kures stamtavle.
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Stamtavle over F'

A

MI L I E N

KURE

ved Kr. Kure.

Andersen Kure, skifte lo-18. marts 1700. :C::jer af 41. slg. Nordre Ellebygård
Vestermarie sogn. Han var sidste folkevalgte herredsfoged i v'ester Herred.
(st.K.oefoed B. side 121 - tillægget.)
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Gift I med Zidtzele Hansdatter, skifte 29.1.1685.

- 4 børn.

II med ~aren Gudbersdatter, død 7.6.1743, 78 år gh, skifte 24.11.1744., datter
af Gudber Hintz~, død 1676, ejer af 23.slg. Hjuleregård i Nylars. - Hun blev 2.gang
gift med Lieutenant Anders Jensen, født ca.1662, død 13.11.1733. - I dette ægteskab
er der 2 børn:
a. b.nders .tilldersen, født ca. 17o4
b. ~lsebeth lindersdatter, gift med Isach Pedersen, 42.slg. Stensgård i V.marie •
11
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Anders Andersen Kures børn er:

af lste ægteskab

1. Anders .Andersen Kure.
2. K.a~ren.-·xnaersdatter Kure.
11
3. i'largrethe
"
11
4. Birgitte
"
Af 2det ægteskab:

· --

5.
6.
7.
8.
9.

Peder Andersen Kure, født ca. 1687.
Kirsten Andersdatter Kure, født ca. 1689.
Karen Margrethe
"
" , født ca. 1691.
11
Zi tzle
"
"
ca. 1693.
Niels Andersen Kure, født ca. 1695.
~Hintze Andersen Kure, født ca. l_§.96.
ll.1'1aren .Andersdatter Kure, født ca. 1698.

4 • .Anders Andersen Kure, skifte 17.2.1742. Han har fæstebrev af 8.12.1690 på 4.vdg.
LundegardTKlemenSker:· Har muligvis vmret gift med den tidligere ejers enke Kirstine Hansdatter.
2. gang gift med_ ~~.E~~ine Aristdatter, død 1746, datter af Arist Hansen i Allinge.
Børn i 2det ægteskab:
1. Peder Andersen Kure, født 17o2.
Andersen Kure, født l 7o4.

~Anders

3.
4.
5.
6.

Ared Andersen Kure, født 17o5.
Zitzle Andersdatter Kure, født
Slisabeth .Andersdatter Kure.
Karen Andersdatter Kure.

\"'·
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Anders .Andersen Kure, født 17o4, <iød 1731, 44.slg. Lille Gadegård, Vestermarie.
'"G-l.rt-irie<I.Arille-18.rsdatter, født 1706.
Bøm:

_ _..,.,,._,..,.,_,,.._.

.,,_,".,"".,.~".-.,-

1. Giertrud, døbt 25.3.1727, begr. 31.1.1728.

2. Giertrud, døbt 16.1.1729.
3. i~iels, døbt ll.11.1731.

(se side 2)
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12.

Andersen Kure, døbt 11.11.1731, død l.2.18o8. Lieutenant, ejer af
35.slg. Hovedgård i i~ylarsker sogn, senere 44.slg. Lille Gadegård i Yesterrnarie sogn.
Gift 2 gange.

~iels

l.gang gift 9.6.1758 med Hargrethe Henrichsdatter, begr. 2.5.1763.
gift med ]'renne Monsen, 35. slg. Nylars.

Hun tidl.

2.gang gift 15.lo.1763 i Aaki.rlce med -~E.'l_}~~-~datter :2ort, født 4.3.1746, død
22.3.1816, 69 år gl.
Børn; (i 2det cP...gteskab)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anne 11fargrethe, døbt 26.5.1765.
Kirstine, døbt 22.2.1767.
Bodil, døbt 27.3.1769.
Karen, døbt 20.2.1771.
Ingeborg Kirstine, døbt 9.5.1773.
JID.ders, døbt 20.8.1775.
·maa:s· Jørgen, døbt 1.1.1778.
Hans, døbt 21.3., begr. 23.4.1780.
9. Lars, døbt 4.3.1781.
lo.Ane Marie, døbt 2o.lo.l 782, død 6.4.1783.

150. iillders Nielsen Kure, døbt 20.8.1775, død 21.7.1824, 49 år gl. - Ejer af
f1:slg. Klampegård i Knudsker, kirkeværge.
Gift 2 gange.
1. gang gift 28.lo.18o3 med Margrethe t1ichaelsdatter Lund, født ca. 1774,
død 23.11.1816, datter af ]'.1lichael Lund og hustru ll'largrethe Johansdatter,
11.slg. Knudsker.
2.gang gift 21.12.1816 med @Ei.. ~l~i_e, J~g.sdatter hortensen, født 2.6.1791,
død 19.3.1833, datter af Jens l'loFt~p.-~-~.!1 og hustru Ellen Thorsdatter, 23.sg.
Knudsker. - Hun 2.gang gift 17.11.1824 med Hans Peter Birch, født 29.3.1803.
(Se stamt. Bidstrup nr.58). (Samt Bornh. saml. 28/36). Børn:

1. Niels Andersen, født 26.12.1817.
2. Jens Morten, født 30.3.1819.,død 3.3.1821.
3. Anne l~larie, døbt 19.4.1822, død 23.4.1828.

331. Niels Andersen Kure, født 26.12.1817, skibsfører, boende i København.
Gift 21.2.1846 med Ane Juline Lund, født 1821.
Bamr: (nr. 577i)
1. Andrea Juliane Kure, født 8.11.1850.
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Ark 1-4 fået i L.Samsons papirer det er en opstilling fra Louise Skovgaard.
april 1983. E.K.

