Forord
Dette projekt er sat sammen over en årrække på ca. 6-7 år, med udgangspunkt i et transkriberingsprojekt af
Magleby kirkebog 1682-1706, som jeg dengang fik uvurderlig hjælp til at lave og ikke mindst også via mit
lokale kendskab til min fødeegn i Nordenbro.
Heri dette projekt forsøger jeg i DEL 1 at samle alle de mennesker til familier, som opholder sig i Magleby
sogn Langelands sønder herred i en periode på 24 år fra 1. december 1682-1706. Derudover i Apendix
forsøges der at skildre mennesker som levede i de to fiskerlejer Bagenkop og Sandhagen, og jeg forsøger
ligeså at følge en tidslinje fra år 1500 frem til 1706, hvor projektet når sin foreløbige afslutning. Sluttelig
forsøges en skildring af adelen og bondestanden på Langeland gennem tiderne.
Der vil naturligvis være mange mennesker, som vil kunne følges langt ind i 1700 tallet, da jeg i den
udstrækning det er overkommeligt, følger børn der fødes, inden for de 24 år, og frem til deres begravelse. Via
disse oplysninger, vil evt. forskere naturligvis kunne spore deres slægtninge frem til nutiden eller bruge dette
projekt som vejledning til at nå meget længere tilbage i tiden omkring svenskekrigen og eller måske endog
reformationen.
Hvis alderen på en person angives ved begravelsen eller i et skifte, bliver der regnet baglæns, og der fås et
ca. år hvor personen er født. Der vil også i nogle tilfælde blive brugt metoden for først fødte og sidst fødte
barn, som beregning for, hvor gammel en kvinde evt. bliver og ud fra dette regnes baglæns til et ca.
fødselstidspunkt.
Som altid, i så stort et projekt, vil der være “måskér” og fejl, da det ikke altid vil være muligt 100% at tyde,
verificere eller opklare, hvem eller hvor en person stammer fra. Dog måske kan dette arbejde være med til at
vejlede læseren i sin videre søgen.
Derudover vil specifikt i appendix blive fulgt Langelands historie, Sandhagen, Bagenkop, adelen og
bondestanden.
All kritik positiv , negativ og rettelser kan rettes til forfatteren. wiski.hansen@get2net.dk
Stor tak skal lyde til Anders B. Christophersen for gennemsyn, rettelser og vejledning.
En stor tak skal lyde til forhen byhistorisk arkivar i Rudkøbing Jens Mollerup for kyndig vejledning.
Også tak til Doris og Mogens på Rudkøbing byhistoriske arkiv for vejledning.
Og ikke mindst tak for enorm tålmodighed og overbærenhed til den bedre halvdel herhjemme.
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Del 1:
- - Der er udvalgt 26 stednavne, som vil blive fulgt i denne bog - Magleby sogn og ukendte steder
* også i appendix
Søgaarden i Søndenbro, Magleby sogn
Bagenkop i Magleby sogn
* også i appendix
Holmegaarden i Søndenbro, Magleby sogn
Lysbjerg mølle i Søndenbro, Magleby sogn
Søndenbro i Magleby sogn
* også i appendix
Elnegaard i Søndenbro, Magleby sogn
Flintegaarden i Søndenbro, Magleby sogn
Fogedgaarden i Søndenbro, Magleby sogn
Munkegaarden i Søndenbro, Magleby sogn
Pilegaarden i Søndenbro, Magleby sogn
Røjle i Søndenbro, Magleby sogn
* også i appendix
Højbro i Magleby, Magleby sogn
Brolykkegaarden i Magleby, Magleby sogn
Kirkestrædet i Kirkeby, Magleby sogn
Præstegaarden i Kirkeby, Magleby sogn
Hvidebjergsgaarden i Magleby, Magleby sogn
Nordenbrogaarden i Nordenbro, Magleby sogn
Bøsseballe i Nordenbro, Magleby sogn
Boballegaarden i Nordenbro, Magleby sogn
Kaarsegaarden i Nordenbro, Magleby sogn
Lundsgaarden i Nordenbro, Magleby sogn
Sædballe i Nordenbro, Magleby sogn
Gaaseager i Nordenbro, Magleby sogn
Broholm i Nordenbro, Magleby sogn
Nordenbro i Magleby sogn
Sandhagen i Magleby sogn
* kun i appendix
Disse 26 stednavne bliver opsummeret, således at folk der opholder sig der, bliver indført som
bosiddende det pågældende sted, hvis ikke andet udtrykkeligt oplyses.
Oplysningerne bliver hentet fra kirkebogen over Magleby sogn 1682-1706 og 1707-1726,
Ahelfelds skifteregister og prousti skifteregisteret samt fæsteprotokollen over Ahlefeldt gods
samling, og enkelte søgninger i Skifteprotokollen over Rudkøbing, diverse borgerskabsprotokoller
for samtiden og andre jfr. evt. sidst i projektets kildehenvisninger.
Ormstrup er overordnet set ikke medtaget, da dette områdes indvånere delvist søgte Tryggelev
sogns kirke og en ganske lille del søgte Magleby sogns kirke, denne del har jeg ikke kunnet
opklare tilfredsstillende, hvorfor jeg undlader Ormstrup. Jeg er klar over, at Ormstrup som helhed
senerer efter 1717 blev tillagt Tryggelev sogn. Primært drejer det sig om en smed og en
gårdmand “Nafne” som søgte Magleby kirke.

Anvendte symboler og forkortelser:

Alle familier

= Par i ægteskab er fremhævt med fed tekst.

Trolovet/Gift

= Par er Trolovet og Gift uanset kendt årstal.

&

= Ægteskab, her drejer det sig altid om hovedpersonerne

f.

= Årstallet hvornår en person er født.

n.

= Årstallet hvor personen først er nævnt, hvis medtaget.

d.

= Årstallet hvor personen er begravet.

+ Jens Jensen

= Hvis navn er kendt er personens navn indsat med årstal.

+ -Navn

= Hvis ukendt navn, indføres “+ -Navn”.

gift

= Børns ægteskab med anden, indsat til højre ved børn i kursiv skrift.

U-ægte

= U-ægte børn eller født uden for ægteskab.

Kursiv

= Betyder i de fleste tilfælde, at teksten er citeret fra en kilde.

Der er i hele bogen anvendt moderne stavemåde på personnavne, der hvor præsten har skrevet Lasse,
Laurs, Laurids etc. er der valgt stavemåden Lars. Der hvor præsten har skrevet Matz, Madtz etc. er
der valgt Mads og hvor præsten har skrevet Peter etc. er valgt Peder. Dette fordi præsten ikke er
konsekvent i sin stavemåde og at det gør læsning lettere. Der er dog gjort alt hvad der er muligt at
gøre, for at sikre sig, at hver person er den rigtige hele vejen igennen.
Der er anvendt bolle a i den udstrækning, det er fundet nødvendigt, dog skrives en gårds navn
altid med dobbelt aa som Søgaard.
Personnavne er ikke indført efter noget specielt mønster, blot er de sat ind i nogenlunde den
rækkefølge de er fundet og opklaret, dog er der forsøgt indførsel efter erhverv som eneste
undtagelse. Ligeledes er børn indført hos forældrene i den rækkefølge de er født, hvis deres dåb eller
alder er kendt.
Jeg har valgt denne metode, da det giver et langt bedre overblik, frem for at der skal skelnes mellem
alle mulige og nærmest umulige stavemåder af personnavne eller stednavne.

Stednavne som forklares lidt nærmere:

Skytteballe. Det vi i dag kaldder Vogensbjerg i Søndenbro. Skytteballe finder man på vej mod
Bagenkop, en sidevej på venstre hånd hedder Vogensbjergvej, denne vej kan følges op til Østerlund
(Østeregn) og ned over Fakkebjerg mod Bagenkop.
Maarbjerg. Området mellem Røjle og Skytteballe i Søndenbro. I dag går området vel mest under
fælles navnet Røjle - Der findes enkelt huse ad en lille sidde vej på højre hånd og et enkelt rødmalet
bindingsværk hus på toppen af Maarbjerg bakken.
Eddelmose / Eddermose. Muligvis området ude bag Sædballe i Nordenbro. Min stærke
fornemmelse siger, at det må være ude på Sædballe, i dag kaldet Fredmose. Området er ikke endeligt
fastslået.
Østerlund. Er en gård, der ligge ude bag ved Brolykkegaard eller om man vil, ud ad Østeregnvejen
mellem Magleby og Søndenbro.
Man finder gården ved at køre ad hovedvejen mod syd til den gamle centralskole og dreje til venstre
ud af Østeregnvej, og fortsætte til man når svinget, hvor vejen deler sig, følger vejen mod venstre og
gården ligger lige for. Gården ejes i dag af grev Ulrik Ahlefeldt. Den forkommer også omtalt som
“Lunden”.
Hvidebjergsgaard. Også en kort overgang kaldet Ratgaarden og Hvidegaarden, lå på dette tidspunkt
med havudsigt, da Magleby Nor jo gik ind til bakken, som gården ligger til højre for. Gården finder
man, ved at køre til Magleby fra nord. Tæt ved kirken går en vej mod Vesteregn, følg denne og man
møder Hvidebjergsgaard på sin højre hånd og Hvidebjerg, en ca.18 m. høj bakke, på venstre hånd,
som i dag er en nedlagte grusgrav. Navnet Ratgaard må ikke forveksles med den nuværende
Ratgaard, som ligger ude på Rat på vej mod Keldsnord fyrtårn.

Magleby sogn
Folk af ukendt sted i sognet
og folk udenfor sognet.
Møller
Trolovet: 1695 - Gift: 1696
Lorents Carlsen d.1696? & Anne Tyggesdatter n.1695
+ Catharina Lorentsdatter

f.16xx, n.1697

+ Peder Lorentsen

f.16xx, n.1694

+ Lorents Carl Lorentsen, Skomager

f.1697 - d.1731 34 år - gift 1723 med Anne Marie
Nielsdatter d.1731 datter af Niels Jensen Skomager og
Karen Mikkelsdatters datter fra Nordenbro

Det tyder meget på, at Lorents Carlsen døde pludseligt, umiddelbart før sønnen Lorents Carl Lorentsen blev
født, da der ved dåben står "SL", hvilket henvise til afdøde.
Lorents Carlsen forekommer ikke efterfølgende i kirkebogen 1682-1702, hvorfor vi må antage, at han er død.
Begravelsen er ikke fundet.
Børnene Catharina og Peder anslås at være hans børn, måske af et tidligere ægteskab, de er ikke er anført
som døbte i Magleby kirkebogen.
Møller
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Lorentsen n.1694 & Hustru
+ -Navn, en søn

f.1694 - d.1694 0 år

Familien efterlader næsten ingen spor efter sig.
Snedker & Rytter
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Svend Falch & Anne -Patronym n.1685, 1686
+ Anne Svendsdatter

f.1682 - d.17xx

Familien efterlader næsten ingen spor efter sig.
Skomager
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder -Patronym & Anne -Patronym n.1700
Her mangler næsten alle oplysninger ingen Patronym eller børn oplyst.

Skrædder
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens -Patronyn n.1685 & Hustru
+ Ellen Jensdatter

f.16xx, n.1685 - d.17xx

Her mangler næsten alle oplysninger ingen Patronym eller børn oplyst.
Troloved 1688 - Gift: 1688
Lars Madsen Kaysen & Maren Ammesdatter n.1684
+ Dødfødt

f.1689 - d.16890 0 år

+ Kirsten Larsdatter

f.1689 - d.1689 0 år

+ Hans Larsen

f.1690 - d.17xx

Maren Ammesdatters mor hedder rimligvis Karen. Hendes far må hedde Amme eller noget i den retning.
Der er muligvis en søster til Maren Ammesdatter der hedder Anne Ammesdatter eller også er det hendes mor
der kaldes Anne Amme og bor på Søgaard som dør 1706.
Der findes en kvinde som dør 1704 og kaldes “Gamle Karen Amme Nielsdatter”, hendes børns navne
nævnes ikke.
De har åbenbart haft hjemme både på Holmegaard og Nordenbrogaard og Søgaard.
Trolovet: 1704 - Gift: 1704
Marcus Sørensen & Margrethe Pedersdatter
I 1688/89 var Marcus Sørensen i følge præsten ansat på daværende Ouregaard i Humble.
Marcus oplyses at være fra Kædeby i Humble sogn.
Margrethe Pedersdatter oplyses at være fra Søndenbro.
De flytter tilbage til Kædeby i Humble sogn, det er her hustruen Margrethe Pedersdatter føder sine børn, hun
dør vist nok senere i forbindelse med en barsel. Marcus Sørensen gifter sig derefter igen, da der mangler en
kvinde til at tager sig af hans børn.
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Hans Salomonsen & Anne Pedersdatter n.1692 - d.1728
+ Salomon Hansen

f. ca.1700 - d.17xx

+ Kirsten Hansdatter

f.1703 - d.17xx

+ Peder Hansen

f.1705 - d.17xx

+ Hilleborre Hansdatter

f.1713 - d.17xx

+ Maren Hansdatter

f.1717 - d.17xx

Trolovet 2.: 1728 - Gift 2.: 1728
Hans Salomonsen d.1729 & Maren Borgersdatter

Rudkobing byfogeds arkiv skifteprotokol I V:
I 188 21.8.1728 Anne Pedersdatter i Hennetved
Enkemand Hans Salomonsen
Fælles børn
Salomon Hansen myndig
Kirsten Hansdatter 25 år
Peder Hansen 23 år
Hilleborre Hansdatter 15 år
Maren Hansdatter 11 år
Rudkobing byfogeds arkiv skifteprotokol I V:
I 193 27.9.1729 Hans Salomonsen i Hennetved
Enke Maren Borgersdatter
hans børn:
Salomon Hansen
Kirsten Hansdatter
Peder Hansen
Hilleborre Hansdatter
Maren Hansdatter
Lavværge Peder Christensen Sneker i Hennetved.

Det vides endnu ikke hvor de har fået deres børn, jfr. skiftet har de 5 børn i først ægteskab, hvorfor jeg derfor
har inført dem i listen fra skifterne uden at kende kirken hvor de er døbt.
Trolovet: 1696 - Gift: 1697
Godtfred Madsen & Karen Christensdatter
Dette par flytter sikkert fra Magleby sogn til hans hjemsogn, det vides dog ikke hvor henne?
Det kan ikke afgøres med sikkerhed om denne Godfred Madsen er identisk med Godfred Madsen ved kirken,
der kun får 2 døttre Johanne og Katrine.
Godfred ved kirkens hustru oplyses ikke til at være død derfor en del tvivl om denne mand.
Trolovet: 1702 - Gift: 1702
Paaske Jensen d.1711 & Karen Tyggesdatter
Han stammer ikke fra Magleby, måske fra Fyn eller Lolland?
Karen stammer fra Magleby hun er søster til Maren Tyggesdatter, d.1696, der er gift med Knud Hansen
soldat, søster til Anne Tyggesdatter der er gift med Lorents Carlsen som selv blev enke i en tidlig alder.
Trolovet: 1702 - Gift: 1702
Peder Pedersen & Maren Madsdatter
De flytter givetvis fra sognet, da han muligvis kommer udensogns fra?
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Schyt & Hustru n.1694
Dette par forekommer kun 1 gang, det vides derfor ikke om de stammer fra Magleby sogn.

Til Skovsgaard
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rubech Clausen Gagge f.ca 1642, n.1698-d.1708 ca. 66 år & Sophia Christine Rudbeksdatter Kaas
f.1678-d.1731 53 år
Rubech Gage er af adelig afstamning. Familien er åbenbart på besøg i Magleby sogn fra Skovsgaard i
Humble sogn, som han ejer og bor på sammen med hustruen.
D. 2. søndag i advent 1696 står hun fadder for et barn i Humble kirke, og blev da omtalt som " Fru Sopha
Kaas Velbr. Rudbech Gagges til Skovsgaard."
Hans hustru deltager 1698 ved “Peder Smeds søn af Ormstrup. Nom: Jens “ barnedåb.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Oluf Christensen n.1686 & Karen -Patronym n.1685
Det vides ikke om han er her fra Magleby sogn, han deltager 1686 ved en barndåb for præstens datter Maren
Beck.
Handskemager fra Rudkøbing
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Frands Madsen n.1696 & Gertrud Hansdatter d. ca. 1710
Rudkøbing byfogeds_arkiv skifteprotokol I V
I II 1005 25.4.1710 22.4.1710:
Giertrud Hansdatter
Enkemand Frandtz Madsen Handskemager
Fælles datter Anne Frandtzdatter g. m. Hans Nielsen Skomager i Magleby. På Hans Nielsen Skomagers
vegne var mødt Christen Jørgensen Skrædder i Rudkøbing.

Trolovet: ca. 1673 - Gift: ca. 1673
Christen Eggertsen n.1693 & Elisabeth Handatter Krag f. ca.1650
+ -Navn, en datter

f.16xx, n.1686 - d.17xx

Christen Eggertsen bor på Vestergaard i Humble og præsten omtaler ham ved en barnedåb som "Svoger".
Christen Eggertsen er gift med Præstes søster, det kan da kun dreje sig om Elisabeth Hansdatter Krag.
Rasmus Eggertsen n.1699, 1699, 1700, 1702
Rasmus Eggertsen er muligvis bror til Godfred Eggertsen fra Bøsseballe og Karen Eggertsdatter og Christen
Eggertsen på Vestergaard i Humble.
Måske deres fader er Eggert Matthias Pedersen, det er ikke bevist.

Lars Christensten n.1700 Udenbye
Udenbye må være et område lige uden for Søndenbro, idet der i 1707-1726 kirkebogen oplyses at han var fra
Udenbye i Søndenbro.
Er bror til Jens Christensen Udenbye.
Skomager fra Rudkøbing
Søren Pedersen Rabsted n.1701
Søren Perdersen Rabsted er Skomager og har sit ophav i Rudkøbing, men bor, i følge et skifte fra
Rudkøbing, dengang på Lolland.
Assistent i Dansk Vestindisk Guinesisk Kompani
Thomas Wardinghausen f.1666, n.1683 - d.1707
Thomas Wardinghausen er søn af Langelans gøngehøvding Hans Christoffer Wardinghausen og Maria
Dorthea Nissen.
Thomas Wardinghausen sejler til Christiansborg i Guinea og i 1707 dør han dernede, det vides dog ikke
hvorledes han døde. Området kaldes i dag Ghana.
Inspektør
Lorentz Schmidt n.1688
Præsten beskriver ham på følgende måde: “Inspeceteur Seugnr Lorens Schmidt”.
Der findes ikke umiddelbart nogen beretning om hvad og hvor han var inspektør.
Han opholdt sig 8 år i Magleby fra 1688 til 1696, derefter kendes hans skæbne ikke.
Mikkel Jørgensen n.1686
Erasmus Petræus n.1688
Erasmus Petræus er en fin og latineseret måde at hedde Rasmus Pedersen på.
Han har nok en del høje tanker om sig selv og en højere stilling, han må derfor være finere end andre. Hans
profession kendes ikke, da han kun forekommer her.
Sognepræst i Humble
Mogens Haugaard f.16xx, n.1693 - d.17xx 84 år.
Sognepræsten Mogens Haugaard fra Humble.
Kom til Humble kirke i 1692 som hjælpepræst for Just Christensen i Humble, der døde kort efter.
Haugaard blev 84 år og var præst i 57 år.
Oplysninger fundet på en norsk hjemmeside, yderliger oplysninger er ikke søgt.

Præceptor på Lykkesholm i Tryggelev
David Hendrichsen n.1688
Præceptor paa Lykkesholm i Tryggelev sogn.
Catarina Lorentzdatter n.1697
Måske en datter af Lorenz Carlsen eller af Lorents Schmidt som var inspektør?
Organist fra Rudkøbing
Trolovet 16xx - Gift 16xx
Clamor Friderichsen n.1690 & Bodel Bertelsdatter Krøger d.før 1710
Kommer på besøg i Magleby fra Rudkøbing og bosætter sig et par år senere i Norge.
Villads Rasmusen n.1703
Christen Diercher n.1690
Kirsten Hansdatter væver d.1694
Det vides ikke om hun var gift med en væver eller om hun er datter af en væver.
Niels Rasmussen Holze d.1698
Holze er et specielt tilnavn og er ikke set tidligere andre steder.
Johanne -Patronym Smedemands d.1687
Smedens kone - den pågældende smed er ikke blevet opklaret.
Dorthe Møllers -Patronym d.1684
Møllerens hustru - Møllerens navn er ukendt.
Jens Mogensen d.1698
Oplyses at være af Skrøbelev sogn ved Rudkøbing.
Niels Christensen Brochs søn -Navn Nielsen d.1700
Niels Brochs søn, i Korsebølles på Nordlangeland, tjente Arent Clausen i Bøsseballe og døde hos ham.
Godfred Lassen d.1695

Søgaard
I Søndenbro
En Herrergård opført 1673 af 12 øde bøndergårde i Søndenbro
Navngivet efter Storkansler Frederik von Ahlefeldts fødehjem Søgaard. i Graasten Sønderjylland
Ladefoged på Søgaard
Trolovet: 1683 - Gift: 1683
Anders Hansen & Hustru
+ Johanne Andersdatter

f.1683 - d.1683 0 år

+ Hans Andersen

f.1684 - d.1684 0 år

+ Johanne Andersdatter

f.1685 - d.17xx

+ Bertel Bertelsen / Andersen, u-ægte

f.1704 - d.17xx _ udlagt barnefader Anders Hansen
Ladefoged paa Søgaard som er en gift mand Moderen var
Trinike Bertelsdatter

I 2 år fra 1683 til 1685 var han ansat på Lundsgaard i Nordenbro.
Anders Hansen har en søster nævnt i en dåbshandling 1685.
Han og hustruen flyttede fra Lundsgaard til Søgaard, hvor han blev Ladefoged, et tidspunkt efter 1685.
Anders Hansen får i 1704 et uægte barn Bertel med Trinike Bertelsdatter fra Nordenbrogaard, han oplyses
samtidig at være en gift mand, dvs. han va sin hustru utro. De boede på Søgaard, hvor han var Ladefoged.
Storkansleren Frederik von Ahlefeldt havde 1673 ved magelæg af 12 øde gaarde (lå øde pga. Svenskekrigen)
i Søndenbro oprettet Søgaard, som han opkaldet efter sit eget barndomshjem jfr. Lytken Langeland Historie.
Ladefoged på Søgaard
Trolover: 1691 - Gift: 1691
Peder Christophersen n.1690 & Karen Madsdatter Bruun n.1689
Karen Madsdatter Bruun er datter af Mads Nielsen på Munkegaard.
Ladefoged
Trolovet: 1698 - Gift: 1698
Christen Hansen n.1696 & Kirstine Henriksdatter
+ Hans Henrik Christensen

f.1698 - d.17xx

+ Agnes Christensdatter

f.1702 - d.17xx
Bødker

Søren Pedersen
+ Karen, u_ægte
Moderen hedder Karen Jørgensdatter

f.1689 - d.1689 0 år

Trolovet: 1693 - Gift: 1693
Søren Pedersen & Karen Christensdatter
+ Peder Sørensen

f.1694 - d.17xx

+ Hans Christian Sørensen

f.1696 - d.1697 1 år

Det kan godt være, at præsten har oplyst Karens Patronym forkert og at det er samme kvinde Søren Pedersen
bliver gift med, som han har det uægte barn med. Dette er endnu ikke blevet bevist.
Det vides ikke hvorfra Søren Pedersen kommer, det tyder ikke på, at han stammer fra Magleby sogn.
Mejeriets
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Rasmussen Hollænder & Hustru n.1692
Hollænder var betegnelsen for den nye måde hvorpå man forarbejdede mælken.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Ammi -Patronym & Anna _Patronym
+ -Navn Ammisøn

f.1706 - d.1706 0 år

Oplyses at være fra Søgaard, derudover er der ikke mange oplysninger om dette ægtepar.
Mejerske
Inger Hansdatter n.1700
Hun må være malkepige og har givet vis haft en hel del at lave.
Trolovet 16xx - Gift: 16xx
Niels Pedersen f.1633 - d.1720 87 år & Hustru, n.1685, 1687
Det er ret uvist hvilken børn de har, det kan dog godt være Bødkeren Søren Pedersen, der er hans bror.
Rasmus Hansen Bruuns moder -Navn -Patronym d. 1685
Hun oplyses at være død på Søegaard i 1685
Der mangler oplysninger om, hvad moderen hedder, disse er endnu ikke i år 2011 dukket op.
Hun og hendes mand, må havde haft deres oprindelse fra Munkegaard, og det må være er hendes mand, der
bærer navnet Hans -Patronym Bruun.

Bagenkop
Et fiskeleje og en lille samling små gårde og huse fra ca. 1550
Stedet fungerede givetvis som fiskeplads før den tid,
blot muligvis ikke med navn Bagenkop
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: ca 1680
Herman Thomasen f.1653 - d.1727 74 år & Bodil Petersdatter f.1658 - d.1739 ca. 81 år
+ Jacob Hermansen

f.1680 - d.17xx - gift Hustru

+ Maren Hermansdatter

f.1682 - d.17xx - gift 1708 Hans Hansen Kold fra Tryggelev

+ Agnethe Hermanatter

f.1684 - d.17xx - gift 1713 Jens Hansen

+ Anne Hermansdatter

f.1686 - d.17xx

+ Thomas Hermansen

f.1688 - d.17xx

+ Ingeborg Hermansdatter

f.1690 - d.17xx - Tjenestepige i Lejbølle

+ Kirsten Hermansdatter

f.1693 - d.1738 45 år

+ Dødfødt

f.1696 - d.1696 0 år

+ Hermand Hermansen

f.1697 - d.1698 1 år tvilling

+ Bodil Hermansdatter

f.1697 - d.17xx

+ Peder Hermansen

f.1702 - d.1751 49 år - gift Birthe Jensdatter d.1751

+ Ellen Hermansdatter

f.1705 - d.17xx - gift Hans Christensen d.1759, får 4 børn

tvilling

Kan muligvis være bror til Peder Thomasen fra Bagenkop, det er også muligt, at Peder Thomasen er hans
svigerfar.
Datteren Maren Hermansdatters mand Hans Hansen Kold og søsteren Agnethe Hermansdatters mand Jens
Hansen Kold er brødre.
Bodil Pedersdatter må være født ca. 1658 ved det, at hun stopper med at føde børn 1705 og har derfor født 12
børn på 25 år, hvilket må vise, at hun da i 1705 må være ca. 42/44 år gammel, hun opnår også en høj alder på
ca. 81 år.
Sønnen Jacob Hermandsen må være gift udensogen, idet hans hustru står fadder i 1702 ved Rasumus Nielsen
fra Nordenbro barns dåb.
Herunder følger skiftet efter Hermand Thomasen:
Hermand Thomasen gårdmand i Bagenkop 10 Jul 1727 pg 9 515
Kone: Bodil Pedersdatter
Børn:
Maren Hermandsdatter 46 i København
Thomas Hermandsen 38
Anganeta Hermandsdatter 45 = Jens Hansen i Bagenkop
Ingeborg Hermandsdatter 36 tien i Nedergaard
Kirsten Hermandsdatter 34 tien i Hjortholm
Bodil Hermandsdatter 32 i Sjælland
Peder Hermandsen 25
Ane Hermandsdatter 23 hiemme

Ellen Hermandsdatter 22 hiemme
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Herunder skiftes efter sønnen Peder Hermandsen og hans hustru:
Peder Hermansen = Birthe Jensdatter i Bagenkop
18 Jun 1751 pg 13 20
Børn:
Herman Pedersen 11
Jens Pedersen 6
Peder Pedersen 3
Bodil Pedersdatter 9
Maren Pedersdatter 7
Ingeborg Pedersdatter 1
Kones.Far:
Jens Broholm i Nordenbro, Lykkesholms gods
Mands.Søstre:
... Hermansdatter = Anders Hansen Böen i Nordenbro
... Hermansdatter = Hans Christensen i Magleby, Præste gods
Ingeborg Hermandsdatter tien i Lejbølle
Hans.Søskende.Børn:
... = Peder Ditlev Jensen i Magleby
værger: Hans Jørgen Jensen i Nordenbro &
Hans Christensen i Bagenkop &
Jens Hansen i Bagenkop
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Herunder skiftes efter datteren Bodil Hermandsdatters mand:
Rasmus Thomasen i Bagenkop
25 Apr 1753 pg 13 152
Kone: Bodil Hermandsdatter
Børn:
Thomas Rasmussen
Birthe Rasmusdatter 19
Johanne Rasmusdatter 15
Mette Rasmusdatter 13
Henrich Rasmussen 11
Ane Rasmusdatter 6
Søskende.børn: Hans Christensen i Bagenkop
Christen Clausen i Bagenkop
Stedfar:
Rasmus Nielsen i Bagenkop
lavværge:
Christen Christensen gl. i Bagenkop
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Herunder skiftes efter Herman Thomasens datters mand Hans Christensen:
Hans Christensen i Bagenkop
4 May 1759
pg 13 563
Kone:
Ellen Hermansdatter
Børn: Hermand Hansen 25
Ane Hansdatter 20
Maren Hansdatter 15
Christen Hansen 8
værge:
Lars Madsen i Bagenkop
lavværge:
Hans Jensen i Bagenkop
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751 -1759; FHL film 52806]

Trolovet: 1702 - Gift: 1702
Jacob Hermandsen f.1680 & Hustru n.1702
Ægteparret er ikke fundet gift i Magleby, hvorfor han da har fundet sin hustru udensogns.
Jacob Hermandsens far er Herman Thomasen i Bagenkop!
Husmand & Fisker
Trolovet: 1708 - Gift: 1708
Hans Hansen Kold & Maren Hermandsdatter

Maren Hermandsdatter er datter af Herman Thomasen fra Bagenkop
Der er ikke fundet børn efter dem, måske flyter de fra sognet til Tryggelev?
Han overtager fæstet efter sin far Hans Jensen da faderen dør 1700:
Husmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Thomasen f.1621 - d.1713 92 år & Maren -Patronym f.1631 - d.1714 83 år
+ Christian Clausen minor, stedsøn

f.1642, n.1685 - 1727 85½ år - gift og har 3 overlevende
børn

Kan muligvis være bror til Herman Thomasen fra Bagenkop eller også er han far til Bodil Pedersdatter som
er gift med Hernand Thomasen.
Peder Thomasen opnåede en høj alder af 92 år.
Christen Clausen af Bagenkop fæster et hus i Bagenkop efter stedfaderen Peder Thomasen den 26 Mar 1702 side 28

Vi må derfor konkluderer, at enten er det Marens barn eller også var Peder Thomasen gift med en anden
kvinde, som havde sønnen Christen Clausen.
Deres børns navne kendes ikke, men det er rimeligt og antage, at nogle af dem der bor i Bagenkop og som
hedder Pedersen og Pedersdatter må være hans børn.
Husmand & Fisker
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Jensen n.1682 - d.1700 & Johanne Christensdatter n.1684 - d.1701
+ Jens Hansen

f.16xx - d.1738 - gift 1713 med Agnete Hermandsdatter

+ Jacob Hansen

f.16xx - d.1712 - gift 1696 med Anne Madsdatter, hun gift 2.

+ Hans Hansen

f.16xx - d.17xx -

+ Rasmus Hansen

f.1677 - d.17xx - tvillinger

+ Peder Hansen

f.1677 - d.17xx - tvillinger

+ Anne Hansdatter

f.16xx - d.17xx - gift Hans Hansen i Søndenbro

+ Maren Hansdatter

f.16xx, n.1692 - d.17xx - får 1695 et uægte barn Sidsel med
Mads Pedersen - gift med Christen Clausen i Bagenkop

=================================
I følge skiftet tilhører disse 3 børn ikke Hans Jensen og Johanne Christensdatter !!!!
+ Christen Hansen

f.16xx - d.17xx - gift med hustru og har en datter Agnete
f.1702 - d.1721

+ Mette Hansdatter

f.16xx, n.16xx - d.17xx

+ Karen Hansdatter

f.16xx, n.1692 - d.17xx

=================================
Sønnen Hans Hansen fæster huset efter sin afdøde far Hans Jensen 4 marts 1700:
Hans Hansen fra Bagenkop fæster et hus i Bagenkop efter hans far Hans Jensen død den 4 Mar 1700 side 6 55

Sønnen Jens Hansen fornyer sit fæste på husmandsstedet 1719:
Jens Hansen fra Bagenkop fornyer fæstet af et sted i Bagenkop den 1 May 1719 side 210

Nedenfor skiftet efter Hans Jensen
Hans Jensen i Bagenkop
12 Mar 1700 pg 4 186
Kone: Johanne Christensdatter
Børn:
Jens Hansen boende her i Bagnkop
Jacob Hansen ibm
Hans Hansen faest hiemme [fæster sin fars hus]
Rasmus Hansen 23 twin
Peder Hansen 23 twin
Ane Hansdatter = Hans Hansen i Søndenbro, Magleby
Maren Hansdatter = Christen Clausen boendes her ibm [Bagenkop]
Bror: Hans Christensen i Bagenkop (d.26 Jul 1689 )
Barn: Christen Christensen
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

Husmand & Fisker
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Christensen superioris n.1686 - d.1689 & Inger Larsdatter f.1628, n. 1683 - d.1710 82 år
+ Christen Hansen (Christensen !!)

f.1666 - d.17xx

+ Rasmus Hansen

f.1667 - d.17xx

+ Birgithe Hansdatter

f.16xx - d.17xx

+ Maren Hansdatter

f.16xx - d.17xx

+ Dorthe Hansdatter

f.16xx - d.17xx

+ Mette Hansdatter

f.16xx - d.17xx

+ Margrethe Hansdatter

f.16xx - d.17xx

Superioris er latin og betyder “den ældre”.
Hans Christensen druknede i Holsten 1689, måske kæntrede hans skib under fiskerri, han var da ca. 50 år
gammel!!
Inger Larsdatter opnår en høj alder, det vides ikke med sikkerhed, om hun er mor til hans barn/børn?
Hun ses ikke senere gift.
Hans Christensen Fisker hmd i Bagenkop, drowned i Damsfoed, Holstein
d.8 Jul 1689 pg 2 69
Kone: Inger Lauridtsdatter
Børn:
Christen Hansen 23
(? Christen Christensen )
Rasmus Hansen 22
Birgethe Hansdatter tien i Søndenbro
Maren Hansdatter tien i Magleby
Dorthe Hansdatter tien i Ristinge
Mette Hansdatter
Margrethe Hansdatter begge hiemme
Bror:
Rasmus Christensen i Bagenkop
Christen Christensen

Kones.Brødre:

Hans Lauridsen i Søndenbro
Rasmus Lauridsen i Ilebølle
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 2 1687-1692; FHL film 52798]

Smed
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Hans Christensen minor d.1724 & Maren Wulfsdatter
+ Dødfødt

f.1699 - d.1699 0 år

+ Bodil Hansdatter

f.1702 - d.17xx

+ Hans Hansen

f.1705 - d.17xx

Maren Wulfs søn enten uægte eller søn fra andet ægteskab, det er ikke afklaret!
+ Christen Hansen Junior

f.1700 - d.1730 30 år ungkarl

Minor eller Minoris er fra latin og betyder “den yngre eller den mindre”.
Maren Wulfsdatter har en søster Karen Wulfsdatter
Det er muligt, at det er Maren Wulfsdatter der dør 1721 og ikke søsteren Karen, som bor i Bøsseballe.
Præsten skriver “Begraved gamle Karen Wulfis fra Bagenkop uden prædiken”
Begge søstrernes mænd er på dette tidspunkt døde, således er det ikke umuligt, at Karen flytter ned hos sin
søster i Bagenkop og dør der!
Christen Hansen junior er søn af Maren Wulfsdatter
Hans Christensen fæster et hus, som åbenbart stod tomt i 1710, der oplyses ingen foregående fæster:
Hans Christensen smed

Bagenkop hus i Bagenkop

29 Jun 1710

side 49

Hans Christenen fornyer sit fæster af husmandsstedet 1719:
Hans Christensen

Bagenkop sted i Bagenkop

1 May 1719

side 212

Hans Christensen i Bagenkop
8 Jul 1724
pg 9 93
Kone: Maren Volfdatter
Barn: Bodil Hansdatter = (trolovet) Johan Petersen
? Christen Hansen ? (?denne person Andersen er pårørende i venstre kolonne?) Maren Wulfs søn.
lavværge: Christen Christensen
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]
Christen Hansen ungkarl , søn af Maren Vulfsdatter i Bagenkop 26 Dec 1730
Mor:
Maren Wulfsdatter
Søster: Ane Hansdatter
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

pg 9 1274

Smed
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lille Hans Christensen & Karen Bertelsdatter Krøger n.1683,1687,1690
+ Karen Hansdatter

f.1684 - d. før 1706

+ Bertel Hansen

f.1686 - d.1686 0 år

+ Christen Hansen

f.1687 - d.1688 1 år

+ Maren Hansddatter

f.1689 - d.17xx

+ Christen Hansen

f.1688 - d.1700 12 år

+ Bertel Hansdatter

f.1691 - d.1693 2 år

+ Agatha Hansdatter

f.1696 - d.1705 9 år

+ Christen Hansen

f.1698 - d.1698 0 år

+ Anne Hansdatter

f.1700 - d.17xx

+ Hans Hansen

f.1704 - d.1704 0 år

+ Christen Hansen

f.1705 - d.17xx

+ Karen Handatter

f.1706 - d.17xx

Præsten omtaler ham ofte som "Lille Hans".
Karen Bertelsdatter er fra Rudkøbing, faderen er Skolemester Bertel Hansen i Rudkøbing.
Det er muligvis ikke alle børn, der tilhører dette ægtepar på grund af navnesammenfald i kirkebogen.
Hendes søster er gift med Clamor Frederiksen Organist i Rudkøbing som senere flytter til Norge.
Skifte fra Rudkøbing skifteprotokollen:
“III-1003 24.4.1710
Jens Poulsen Krøger på Torvet
Enke Marie Hansdatter
Arvinger
Farbror Peder Hansen Krøger
Farbror Hans Hansen Krøger død hans børn
a. Hans Hansen Krøger på Ristinge
b. Jørgen Hansen Krøger i Skaubølle?? på Lolland
c. Bertel Hansen Krøger i Roelade?? på Lolland
d. Bodell Hansdatter Krøger g. m. Peiter Hindrichsen Kleinsmed på Grauensteins gods i
Sundet [Gråstens gods i Sundetved?]
e. Maren Hansdatter g. m. Poul Hansen færgemand i København
f. Elsabet Hansdatter g. m. Johan Peitersen Kiøng i Simrisham i Skåne
g. Kirsten Hansdatter g. m. Laurits Pedersen Skomager i Rudkøbing
Faster ?? Elsabet Hansdatter død hendes børn:
a. Kirsten Bertelsdatter død hendes barn med Rasmus Hansen i Rudkøbing
aa. Cathrine Rasmusdatter hos sin far i Rudkøbing
b. Karen Bertelsdatter g. m. Hans Smid i Bagenkop
c. Maren Bertelsdatter g. m. Gert Peitersen i Rudkøbing
d. Bodel Bertelsdatter død var g. m. Clamor Friderichsen organist nu boende i Kragerø i
Norge deres børn
da. Bertel Clamorsen
db. Friderich Clamorsen
dc. Elsabet Clamorsdatter
2 Mostre i Holsten som der ikke vides noget om
På BC, FC og EC’s vegne Christian Pedersen Krøger borger i Rudkøbing
Lavværge: Johan Hofman”

Skifte fra Rudkøbing skifteprotokollen:
“III-1006 26.4.1710
Elsebet Hansdatter Krøger
Enke efter Niels Lauritsen Boede og død hos sin svigersøn Giert Peitersen Drejer
Arvinger
Karen Bertelsdatter g. m. Hans Christensen i Bagenkop
Maren Bertelsdatter g. m. Giert Peitersen Drejer
Kirsten Bertelsdatter død var g. m. Rasmus Hansen i Rudkøbing
a. Elsebet Catrine Rasmusdatter hos sin far RH i Rudkøbing
Bodel Bertelsdatter død var g. m. Clamor Friderichsen organist nu i Kragerø i Norge deres børn:
a. Bertel Clamorsen
b. Friderich Clamorsen
c. Elsabet Clamorsdatter
På de umyndiges vegne Peder Hansen Krøger og Christian Pedersen Krøger

III-1008 10.5.1710
Johanne Jensdatter i Ramsherred Gaden
Enkemand Jørgen Rasmussen
Arving
Faderen Jens Poulsen af Svendstrup”

Der skiftes efter hendes far:
Rudkøbing skifteprotokol. II-020 No. 5 15.10.1674
Dansk skolemester Bertel Hansen
Enke Elsabeth Hansdatter
Fælles børn
Kirstin Bertelsdatter 16½ år
Karen Bertelsdatter 13 år
Maren Bertelsdatter 7½ år
Bodel Bertelsdatter 5 år

Skolemester i Rudkøbing
Trolovet 16xx - Gift 16xx
Bertel Hansen d.1674 & Elsebeth Hansdatter Krøger n.1686
+ Kirsten Bertelsdatter

f.1656 - d. før 1710 ca. 50 år - gift med Rasmus Hansen
Rudkøbing

+ Karen Bertelsdatter

f.1661 - d.17xx - gift med Lille Hans Christensen smed i
Bagenkop

+ Maren Bertelsdatter

f.1676 - d.17xx - gift med Gert Pedersen Drejer

+ Bodil Bertelsdatter

f.1669 - d. før 1710 ca. 40 år - gift med Clamor Frederiksen
organist, nu bosat i Norge

Familien kommer fra Rudkøbing, hvor husbond Bertel var Skolemester til sin død 1674.
Hustruen deltager ved en barnedåb hos svigersønnen Lille Hans Christensen smed og datteren i Bagenkop
1686.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Christensen f.1635 - d.1711 76 år & Maren Thomasdatter f.1640 - d.1719 79,8 år
+ forløbig ukendte børn
Ved Marens begravelse, oplyser kirkebogen, at hendes mand er salig, altså han er død før hende.
Rasmus Christenen kan meget vel være en Errboe og dermed bror til Christen Christensen Errboe herunder
gift med Johanne Madsdatter, jfr. at han får både en søn og datter døbt Christen og Kirsten efter moderen.
Det er ikke opklaret hvornår han døde.
Skifte fra Rudkøbing:
II 303 No 31 17.3.1681
Jens Poulsen i Ramsherred Gaden
Arvinger:
Søster Kirsten Poulsdatter død hendes sønner
- a. Rasmus Christensen i Bagenkop

- b. Christen Christensen i Bagenkop
Søster Inger Poulsdatter død hendes datter
[gift med Hermand -Patronym, der oplyses ikke hvor.]
- a. Karen Hermandsdatter g. m Hans Jensen i Marstal.

Smed
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Christensen Errboe minoris & Johanne Madsdatter
+ Christen Christensen

f.1684 - d.1684 0 år

+ Kirsten Christensdatter

f.1685 - d.1687 2 år

Christen Christensen Smed n.1686, d.1697
+ Christen, u-ægte

f.1686 - d.1687 1 år

Moderen hedder Kirsten Pedersdatter Ugedags d.1728
Christen Christensen er muligvis bror til Rasmus Christensen ovenfor gift med Maren Thomasdatter.
Der opstår stor tvivl om det er denne Christen Christensen smed, der får et uægte barn Christen. Dette har
ikke været muligt at afgøre for nuværende. Eller drejer det sig reelt om 2 forskellige personer?
Skifte efter Christen Christensen:
Christen Christensen i Bagenkop 12 Jul 1758 pg 13 536
2.Kone: Ane Gotfredsdatter
Børn:
Birthe Christensdatter 3
Johanne Christensdatter 1
1.Kone: Birthe Rasmusdatter (død 26 Feb 1752 pg 13 51)
Børn:
Rasmus Christensen 7 1/4 (alder 4 i 1752)
Jens Christensen 5 1/4 (alder 2 i 1752) (Jens Christensen alder 1/4 år i 1752 død før 1758)
Far:
Christen Christensen gl. i Bagenkop
2.Kone.Far:
Godfred Johansen i Nordenbro
2.Kone.Morbror:
Peder Olsen i Søndenbro [søn af Oluf Jensen smed]
Barn.Søskende.Barn:
Rasmus Christensen &
Niels Pedersen i Bagenkop
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]
Denne familie skal tjekkes grundigt, da der muligvis er fejl – Det kan godt dreje sig om Christen Christensen
Errboe minoris som der skiftes efter, men så passer navnene på hans kone ikke, der bør så være en Johanne
Madsdatter i skiftet. Det kan også dreje sig om smedes uægte søn, men så burde der vel stå, at han var uægte.

Husmand
Trolovet 1./1.: 16xx - Gift 1./1.: 16xx
Jørgen Christensen n.1683 & Hustru d.1685
+ Peder Jørgensen

f.1643, n.1683 - d.1717 74 år - gift 1683 med Margrethe
Rasmusdatter

+ Anne Jørgensdatter

f.16xx, n.1686 - d.17xx

+ Christen Jørgensen

f.1683 - d.1749 66 år - gift 17xx en datter begraves 1738

Trolovet 2./1.: 168x - Gift 2./1.: 1686
Jørgen Christensen d.1701 & Karen Hansdatter n.1686
+ Henrich

f.1687 - d.1687 0 år

Jørgen Christensen har muligvis været gift mere end disse 2 gange.
Forlovelsen ved andet ægteskab er ikke fundet, præsten har måske glemt og indfører den!
Sønne Christen Jørgensen overtager fæstet af huset 29 maj 1701 efter sin far Jørgen Christensen.
Da Peder Jørgensen dør overtager Peder Christensen fæstet af huset 1717, jfr. Ahlefeldt skifteprotokol:
Peder Christensen i Bagenkop fæster et hus i Bagenkop efter Peder Jørgensen død 17 Dec 1717 s.208

Trolovet: 1682 - Gift 1683
Peder Jørgensen f.1643, n.1683 - d.1717 74 år & Magrethe Rasmusdatter f.1654 - d.1717 63 år
+ Anne Pedersdatter

f.1684 - d.1693 9 år

+ Maren Pedersdatter

f.1687 - d.1687 0 år

+ Maren Pedersdatter

f.1688 - d.1702 4 år

+ Kirsten Pedersdatter

f.1691 - d.1693 2 år

+ Anne Pedersdatter

f.1695 - d.1699 4 år ??

+ Claus Pedersen

f.1696 - d.1696 0 år

+ Jørgen Pedersen

f.1699 - d.1699 0 år

Jfr. Margrethe Rasmusdatters dødsalder, må hun havde været ca. 30 år da hun fik Anne og ca. 45 år, da hun
fik Jørgen og det ser ikke ud til at nogen af deres børn overlever og bliver voksne.
Peder Jørgensen er bror til Christen Jørgensen og Anne Jørgensdatter.
Nevøen Peder Christensen overtager fæstet af deres hus d. 17 dec. 1717.
Trolovet 1: 1683 - Gift 1: 1684
Christen Carstensen & Elsebeth Christiansdatter Errboe n.1683 - d.1723
+ -Navn dødfødt

f.1684 - d.1684 0 år

+ -Navn dødfødt

f.1686 - d.1686 0 år

+ -Navn dødfødt

f.1689 - d.1689 0 år

+ -Navn dødfødt

f.1691 - d.1691 0 år

Trolovet 2: 1724 - Gift 2: 1724
Christen Carstensen f. ca. 1661, d.1738 ca. 77 år & Maren Rasmusdatter
Elsebeth Christianssdatter var åbenbart temmelig syg, før hun dør 1723, præsten skrive "ælendige hustru
uden prædiken"
Elsebeths Christiansdatter Errboes far er Skrædderen Christian Larsen Errboe.
Elsebeth Christensdatter Errboe stod fadder første gang 1683 ved Jørgen Christensens barns dåb, hun kan
således være søster eller kusine til Jørgen Christensen.
Maren Rasmusdatter er fra kirkestrædet, Nordenbro eller, hvad vi i dag, ville kalde Magleby Kirkeby.

Skrædder
Trolovet: 1694 - Gift: 1695
Christian Jensen Bruun n.1684 & Anne Cathrina Hansdatter
+ Jens Christiansen Bruun

f.1694 - d.17xx

+ Anne Elisabeth Christiansdatter Bruun

f.1696 - d.17xx - gift 1722 med Hans Christensen
Pudselykke, hvor han oplyses at være fra Munkegaard, det
må være som karl ikke som medlem af Bruun familie!

+ Dødfødt

f.1697 - d.1697 0 år

Christian Jensen Bruun er søn af Jens Nielsen Bruun på Munkegaard i Søndenbro
Hvorfra Anne Cathrine Hansdatter stammer, er endnu ikke opklarret.
Datteren Anne Elisabeth Christiansdatter Bruun bliver gift med Hans Christensen Pudselykke, hvilket kan
tyde på, at denne mand kommer fra Nordlangeland.
Christian Jensen Bruun er fætter til Mette Madsdatter Bruun der er gift med Godfred Hansen og senere efter
hans død gift med Rasmus Hansen.
Trolovet 1.: 1699 - Gift 1.: 1699
Godtfred Hansen d.1701 & Mette Madsdatter Bruun
Trolovet 1/2.: 1701 - Gift 1/2.: 1701
Rasmus Hansen [? Lollik ?] f.1678 - d.1713 35 år & Mette Madsdatter Bruun
+ Hans Rasmussen

f.1702 - d.1706 4 år

+ Dorthe Rasmusdatter

f.1703 - d.17xx 34 år - Druknede ved Marstal

+ Christen Hansen

f.1705 - d.1706 1 år

+ Johanne Rasmusdatter

f.1706 - d. 1737 31 år - Druknede ved Marstal

Trolovet 1/2.: 1701 - Gift 1/2.: 1701
Jens Rasmussen & Mette Madsdatter Bruun
Mette Madsdatter Bruun er datter af Mads Nielsen Bruun på Munkegaard i Søndenbro og hun er kusine til
Christian Jensen Bruun der er gift med Anne Cathrina Hansdatter.
Godtfred Hansen angives ved vielsen og ved sin begavelse at være fra Bøsseballe.
Rasmus Hansen angives at være fra Bagenkop - de flytter efter vielsen hjem til Rasmus Hansen i Bagenkop.
Rasmus Hansen kan være en Lollik, det er ikke bevidst endnu.

Rasmus Hansen i Bagenkop
5 Jul 1713
Kone: Mette Madsdatter
Børn: Johanne Rasmusdatter 7
Dorthe Rasmusdatter 2

pg 7 133

Bror: Jens Hansen i Bagenkop
lavværge: Niels [Madsen]Brun i Søndenbro Magleby
[Grevsk Langeland skpr; Book 7 1713 - 1719; FHL film 52800]

Det er ikke umidelbart muligt, at afgører hvilken af de 2 Lollik sønner det er som fæster Rasmus Hansens
husmandssted:
Jens Rasmussen sted i Bagenkop

Rasmus Hansen død =enke

9 Feb 1714 210

Her følger skiftet efter to af pigerne som druknede ved Marstal:
Dorthe Rasmusdatter & Johanne Rasmusdatter piger fra Bagenkop,
druknet med Claus Leuitnant i Marstal
12 May 1737
pg 11 206
Stedfar:
Jens Rasmussen i Bagenkop
Moster:
Inger Madsdatter Bruun = Mads Christensen i Syndenbro
Morbrødre:
Peder Madsen Bruun i Syndenbro
Michel Madsen Bruun i Syndenbro (død)
Børn:
Mads Michelsen Bruun boende i Syndenbro
Johanne Michelsdatter Bruun tien i Holmegaard
Mosters.børn: ... = Lars Jyde i Søndenbro
Faster:
... (død) = Hans Lollik i Syndenbro
Børn: Christen Hansen i Bagenkop
Farbrødre:
Jacob Hansen i Bagenkop (død) [= Anna Madsdatter (død)]
Børn:
... Jacobsdatter = Christen Christensen i Bagenkop
... Jacobsdatter = Christen Madsen i Risting
Jens Hansen i Bagenkop
Faster:
Maren Hansdatter enke = afg Christen Clausen
Børn: Hans Christensen i Bagenkop
Far:
Rasmus Hansen i Bagenkop (død 5 Jul 1713)
(han er bror til pigerne, pigernes rigtige far er Hans Jensen Kold)
[Grevskabet Langeland, Svendborg skpr; Book 11 1737 - 1743; FHL film 52804]

Trolovet: 1692 i Magleby - Gift: 1692
Jens Hansen Graa & Magrethe Christensdatter n.1684, 1686,1687 - d.1722
Deres børn kendes pt. ikke og skal muligvis findes i Humble kirkebog.
Jens Hansen Graa stammer fra Ristinge.
Jens Hansen Graa må på en eller anden måde være i familie med provsten Hans Graa, det bør undersøges!
De Troloves i Magleby kirke men bliver efterfølgende, “med prousten Hans Graa i Humbles tilladelse, gift i
Humble kirke”, og flytter derefter til Ristinge.
Hendes søskende er med sikkerhed Jørgen Christensen og Elsebeth Christensdatter i Bagenkop og muligvis
Lille Hans Christensen
De flytter sidenhen som ældre tilbage til Bagenkop, hvor Margrethe Christensdatter dør i 1722.
Husmand
Trolovet 16xx - Gift 16xx
Christian Clausen minor f.1642 - d.1727 85½ år & Hustru ca. f. 1649 - d.1731 ca. 82 år
+ -Navn Christensdatter

f.16xx, n.1703 - d.17xx

+ Christen Christensen

f.1688 - d.1749 - gift 17xx med ? hun døde 1747

+ Hans Christensen

f.1688 - d.17xx - fæster huset efter sin far 1729

+ Dødfødt

f.1689 - d.1689

Sønnen Christen Christensen fæster 1 hus 28 Jun 1720 efter sin far Christen Clausen
Sønnen Hans Christenen fæster Thomas Rasmussens hus efter hans enke, da han dør 1709:
Hans Christensen

hus i Bagenkop

Thomas Rasmussen død =enke 13 May 1709

side 39

Sønnen Hans Christensen fæster huset efter faderen Christen Clausen den 9 marts 1729:
Hans Christensen Bagnekop

hus i Bagenkop

Far Christen Clausen 9 Mar 1729 side 365

Trolovet: 1695 - Gift: 1695
Thomas Rasmussen n.1685 - d.1709 & Mette Pedersdatter
+ -Navn Rasmussen

f.1696 - d.1696

+ -Navn Thomasdatter

f.1697 - d.1697

+ Maren Thomasdatter

f.1699 - d.17xx - gift med Mads Hansen i Bagenkop

+ Peder Thomasen

f.1701 - d.1706

+ Rasmus Thomasen

f.1704 - d.17xx

+ Sidsel Thomasdatter

f.1706 - d.1706

Mette Pedersdatter er den samme som boede i Søndenbro der blev enke 1690
Det vides ikke om Thomas Rasmussen var gift før, han er bror til Maren Rasmusdatter.
Hans hustru Mette Pedersddatter er søster til Herman Thomasens hustru Bodil Pedersdatter og muliger
hendes far Peder Thomasen.
Der skiftes efter Thomas Rasmussen 24 April 1709, det vides ikke hvorfor disse navne forekommer i
Thomas skifte:
“Jens Hansen, Christen Hansen, Rasmus Hansen & Christen Christensen alle i Bagenkop”
Jens, Christen og Rasmus Hansen.
Hans Christensen fæster huset efter Thomas Rasmussens enke Mette Pederesdatter den 13 maj 1709:
Hans Christensen hus i Bagenkop

Thomas Rasmussen død =enke

13 May 1709

Herunder finder vi Thomas Rasmussens skifte:
Thomas Rasmussen i Bagenkop
24 Apr 1709 pg 6 73
Kone: Mette Pedersdatter
Børn: Maren Thomasdatter 10
Rasmus Thomasen 5
Kones.Bror: Hermand Thomasen i Bagenkop
? Jens Hansen, Christen Hansen, Rasmus Hansen & Christen Christensen alle i Bagenkop
lavværge:
Hans Christensen
[Grevsk Langeland skpr; Book 6 1708-1711; FHL film 52800]

39

Jeg tror skiftet oplyser forkert mht. konens bror at han skulle være Hermand Thomasen, det er hans kone
Bodil Pedersdatter som er søster til Mette Pedersdatter gift med afdøde Thomas Rasmussen i Bagenkop.
Mads Hansen i Bagenkop
27 Jul 1747
pg 12 558
Kone: Maren Thomasdatter
Børn:
Ane Madsdatter 15
Thomas Madsen 13
Kones.bror: Rasmus Thomasen i Bagenkop
lavværge: Peder Hermandsen i Bagenkop
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]

Her skiftes efter datteren Maren Thomasdatter:
Maren Thomasdatter i Bagenkop
12 May 1750 pg 12 1311
2.Mand: Jens Hansen
1.Mand: Mads Hansen
Børn: Thomas Madsen 16 hiemme
Ane Madsdatter 18 tien i Magleby Praestegrd
Bror: Rasmus Thomasen i Bagenkop
2.Mands.Far: Hans Jensen i Bagenkop
2.Mands.bror: Claus Hansen i Bagenkop
2.Mands.morbror: Hans Christensen i Bagenkop
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]

Trolovet: 168x - Gift 1687
Hans Hansen Krøger & Anne Hansdatter
+ Magdalena Hansdatter Krøger

f.16xx, n.1688 - d.17xx - gift med Jens Madsen på Ristinge

+ Hans Hansen Krøger

f.1689 - d.1691 2 år

+ Christen Hansen Krøger

f.1690 - d.1691 1 år

+ Dødfødt

f.1691 - d.1691 0 år

+ Hans Hansen Krøger

f.1693 - d.17xx - Flyttter til Ristnge

En del af Kørger familie flytter til Ristinge jfr. Humble kirkebog og Lytkens Langelands histore.
Magdalena Hansdatter bliver gift med Jens Madsen fra Ristinge gift 1696 død 1733, hun blive 55 år og de får
2 børn.
Sønnen Hans Hansen Krøger flytter til Ristinge og bliver bonde og skipper under Grevskabet, omtales 1734 i
Lytkens Langelands.historie.
Familien må fra Rudkøbing, da der på samme tid og før findes flere med Krøger navnet i Rudkøbing.
Smed
Trolovet 1699 - Gift 1699
Hans Christen Clausen Junior f.1675 - d.1715 40 år & Maren Hansdatter
+ Hans Christensen

f.1700 - d.17xx
Husmand

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Hansen d.før 1715 & Margrethe Christensdatter Koch f.1637 - d.1715 78 år
+ Hans Christensen

f.16xx - d.17xx - overtager fæstet af sin fars hus 1702

Denne Kock kan meget vel stamme fra Ærø, da der i samtiden findes en Koch familie derover jfr.
Ærøskøbing og Marstal kirkebøger.
Sønnen Hans Christensen fæster sin far Christen Hansens hus i 1702:
Hans Christensen

Bagenkop

hus i Bagenkop

Far Christen Hansen

26 Mar 1702

28

Husmand
Troloet: 168x - Gift: 1686
Hans Rasmussen & Maren Christensdatter Koch n.1686
+ -Navn

f.1691 - d.1691 0 år

Hans Rasmussen stammer fra Marstal.
Det oplyses, at Maren Christendatter Koch kommer fra Bagenkop, hun må derfor være søster til Margrethe
Christensdatter Koch.
Rasmus Hansen fæster et hus efter Hans Hansen, det er endnu ikke afklaret hvem Hans Hansen er:
Rasmus Hansen

Bakenkop hus i Bagenkop

Hans Hansen død

8 Nov 1701

side 39

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Christensen Lollik minoris f.1635 - d.1711 76 år & Hustru d.1703
+ -Navn, et barn som druknede

f.16xx - d.1683

+ Claus Rasmussen Lollik

f.1686 - d.1701 5 år

+ Jens Rasmussen Lollik

f.1691 - d.17xx

+ Karen Rasmusdatter Lollik

f.1693 - d.17xx

+ Maren Rasmusdatter Lollik

f.1696 - d.1697 1 år

+ Claus Rasmussen Lollik

f.1701 - d.17xx

Rasmus Christensen Lollik kaldes minoris = den yngre.
Det må med rimelighed formodes, at der er børn fra før 1683, som ikke er med i listen herover, de bliver
tilføjet, når og hvis de findes. Det må også stærkt antages, at hustruen er nr. 2 eller 3, da han næppe får sit
første barn som ca. 48 årig.
Det må formodes, at Rasmus Christensen Lollik blive gift igen, da han jo 1701 har små børn i huset og har
brug for en hustru!! Vielsen er ikke fundet og der er heller ikke nogen indikationer for, at han skulle være
blevet gift i Magleby sogn mellem 1703 og 1711 hvor han dør af alderdom.
Trolvoet: 1701 - Gift: 1701
Rasmus Hansen Lollik d.1721 & Mette Madsdatter d.1703
+ Johanne Rasmusdatter Lollik

f.1689 - d.før 1706 7 år

+ Jens Rasmussen Lollik

f.16xx - d.1755 - gift med Maren Christensdatter

+ Christen Rasmussen Lollik

f.16xx - d.1757 - gift med Kirsten Clausdatter

+ -Navn Rasmussen Lollik

f.16xx - d.1701 - han faldt af en hest og døde straks på
gaden.

+ Johanne Rasmusdatter Lollik

f.1706 - d.17xx

Rasmus Hansen Lollik og Rasmus Christensen Lollik er i familie, de er muligvis fættere.
Herunder skiftes efter sønnen Jens Rasmussen Lollik:
Jens Rasmussen Lollik i Bagenkop 12 May 1755 pg 13 259
2.Kone: Maren Christensdatter
Børn: Mads Jensen 5 1/4
Giertrud Jensdatter 7
1.Kone:
Børn: Christen Jensen boende i Bagenkop
Hans Jensen boende i Bagenkop
Pårørende: Hans Christensen i Bagenkop
2.Kones.bror: Lauridtz Christensen i Bagenkop
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Husmand & Smed
***Trolovet 1: 16xx - Gift 1: 16xx
-Navn -Patronym & Gertrud Christensdatter
+ ukendte børn
***Trolovet 1/2: 1698 - Gift 1/2: 1698
Claus Christensen n.1689 d.før 1708 & Gertrud Christensdatter d. efter 1708
+ Kirsten Clausdatter

f.1700 - d.17xx

Her der forvirring, det er meget svært at afgøre, hvilke af disse to “Claus Christensen” der er den rigtige, dog
kan vi fastslå, at der findes 2 forskellige hustruer, nemlig Gertrud Christensdatter og Anne Rasmusdatter.
Der opstår forvirrig pga. fæsteprotokollen, som fortæller at Claus Christensen er død før 1708 hvor Hans
Jensen fra Humble fæster hans hus.
Derudover fortæller fæsteprotokollen, at Claus Christensen genfornyer sit fæste i 1719, hvorfor han derfor
ikke kan være død. Dette må fortælle at det drejer sig om 2 forskellige mænd, blot har de samme navn
“Claus”, som ikke var så ofte brugt på dette tidspunkt i Bagenkop, nemlig kun disse 2 personer.
*** Disse oplysninger skal og bør undersøges meget grundiger, da der er fejl.
Husmand & Smed
***Trolovet 2/1: 1701 - Gift 2/1: 1701
Claus Christensen & Anne Rasmusdatter d.1744
+ Dødfødt

f.1702 - d.1702 0 år

+ Maren

f.1702 - d.1702 0 år

+ Maren

f.1704 - d.1704 0 år

+ Dødfødt

f.1705 - d.1705 0 år

Hvis Gertrud Christensdatter havde børn af første ægteskab, da kendes de endnu ikke.

Claus Christensen overtog enke Gertrud Christensdatter med en smede.
Han var ikke heldig med sine børn, de døde alle sammen på nær datteren Kirsten Clausdatter.
Præsten kommer faktisk til at begrave Claus Christensen i 1704, kort efter hans barn Maren bliver døbt, det
er denne datte der dør og begraves og ikke faderen Claus Christenen.
Der opstår forvirrig pga. fæsteprotokollen, som fortæller at Claus Christensen er død før 1708 hvor Hans
Jensen fra Humble fæster hans hus.
Derudover fortæller fæsteprotokollen, at Claus Christensen genfornyer sit fæste i 1719, hvorfor han derfor
ikke kan være død. Dette må fortælle at det drejer sig om 2 forskellige mænd, blot har de samme navn
“Claus”, som ikke var så ofte brugt på dette tidspunkt i Bagenkop, nemlig kun disse 2 personer.
Hans Jensen

Humble

hus i Bagenkop Claus Xs død=enke Gertrud Christensdtr 30 Apr 1708

Claus Christensen genfornyer sit fæstet af husmandstedet:
Claus Christensen

Bagenkop sted i Bagenkop

1 May 1719
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*** Disse oplysninger skal og bør undersøges meget grundiger, da der er fejl.
Husmand
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Jacob Rasmussen f.1652 - d.1720 68 år & Mette Hansdatter f.ca. 1664, n.1689
+ Hans Jacobsen

f.1697 - d.1697 tvillinger

+ Maria Jacobsdatter

f.1697 - d.1697 tvillinger

+ -Navn

f.1699 - d.1699 0 år

+ Maria Jacobsdatter

f.1700 - d.1706 6 år

+ Johann Jacobsdatter

f.1703 - d.1706 3 år

+ Rasmus Jacobsen

f.1709 - d.17xx - fæster sin fars hus 1729

Jacob Rasmussen genfornyer sit fæste på sit husmandssted 1719:
Jacob Rasmussen

Bagenkop sted i Bagenkop

1 May 1719 side 212

Sønnen Rasmus Jacobsen overtager fæstet efter sin afdøde far 1729:
Rasmus Jacobsen

Bagenkop hus i Bagenkop

Far Jacob Rasmussen 9 Mar 1729 side 365

Jacob Rasmussen i Bagenkop
22 Feb 1721 pg 8_ 312
Kone:
Mette Hansdatter
Børn: Johanne Nielsdatter 17
Rasmus Jacobsen 12
Inger Jacobsdatter 8
Bror:
Rasmus Rasmussen i Brunslette
Kone.Bror: Christen Hansen i Bagenkop
værge:
Jens Hansen i Bagenkop
? signed:
Mogens Rasmussen
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

Gårdmand

31

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Sørensen f.16xx - d.17xx & Anna -Patronym n.1686 - d. 1729
+ Peder Pedersen

f.16xx - d.17xx - overtager gården efter sin far 1701

+ ukendte børn

f.16xx - d.1xxx

+ Jørgen Pedersen

f.1687 - d.17xx

+ Mette Pedersdatter

f.1689 - d.17xx

+ Hans Pedersen

f.1691 - d.17xx

Sønnen Peder Pedersen overtager fæstet af gården efter sin far den 14 Marts 1701.
Husmand
Trolovet 1.: 169x - Gift 1.: 1689
Rasmus Hansen d.1693 & Karen Hansdatter
+ Dorthe Rasmusdatter

f.1691 – d.1691 0 år

+ Kirsten Rasmusdatter

f.1692 - d.17xx
Husmand

Trolovet 2.: 1693 - Gift 2.: 1693
Mads Lyderiksen f.1656 - d.1716 60 år & Karen Hansdatter d.1719
+ Maren Madsdatter

f.1691 - d.1695 4 år

+ Magdalena Madsdatter

f.1696 - d.1706 0 år

+ Rasmus Madsen

f.1698 - d.1698 0 år

+ Mette Madsdatter

f.1699 - d.1699 0 år

+ Rasmus Madsen

f.1700 - d.1706 ??

+ Hans Madsen

f.1702 - d.1731 29 år - gift ??

+ Christen Madsen

f.1705 - d.1706 ??

Det er ikke med sikkerhed afklaret, hvilke børn der døde i 1706, det kræver, at vi kikker grundigt i de to
næste kirkebøger i Magleby sogn.
Mads Lyderiksen fæster, jfr. Ahlefeldts fæsteprotokol en byggegrund, hvor han bygger hus !!
Mads Lydrichsen hmd

Bagnekop

byggegrund i Bagenkop

Trolovet:1696 - Gift: 1696
Rasmus Thomasen Errboe n.1687 & Maren Carstensdatter
+ Karen Rasmusdatter Errboe
+ Anne Rasmusdatter Errboe

f.1696 - d.17xx
f.1698 - d.17xx

+ Mette Rasmusdatter Errboe

f.1701 - d.17xx

+ Birthe Rasmusdatter Errboe

f.1703 - d.17xx

8 Jun 1708 side 31

Rasmus Thomasen Errboe flytter til Bagenkop, hos sin søster Maren Thomasdatter Errboe i Bagenkop der er
gift med Mads Hansen d.1747 i Bagenkop dette par har 2 børn Thomas Madsen og Anne Madsdatter.
Trolovet: 1696 - Gift: 1696
Jacob Hansen d.1712 & Anne Madsdatter
+ Karen Jacobsdatter

f.1696 - d.1696 0 år

+ Christen Jacobsen

f.1698 - d.17xx

+ Karen Jacobsdatter

f.1700 - d.17xx - gift 1720 Christen Christensen

+ Hans Jacobsen

f.1701 - d.17xx

+ Johanne Jacobsdatter

f.1702 - d.17xx - gift 1727 med Christen Madsen fra
Ristinge

+ Maren Jacobsdatter

f.1704 - d.17xx
Gårdmand & Skomager

Trolovet: 1713 - Gift: 1713
Mads Christensen d.1734 & Anne Madsdatter d.1729
Præsten skriver følgende: ”Jacob Hansen som blev forulyched og drukned paa sin lovelij sejlas til
Ekenfiorde (Ekernförde) Flensborg i Tyskland. Dom. Qvasimodoj. Som vaar d.. 3 die April [1712]”.
Man må formode at hun bliver gift igen, da hun jo sidder alene tilbage med 5 børn, vielsen er ikke fundet.
Ane Madsdatter i Bagenkop
27 Jan 1729 pg 9 788
2.Mand: Mads Christensen Skomager gårdmand
Barn: Jens Madsen 13
1.Mand: Jacob Hansen (død) (druknet ved Erkenföerde i Tyskland)
Børn:
Christen Jacobsen i Rudkøbing
Karen Jacobsdatter = unge Christen Christensen i Bagenkop
Johanne Jacobsdatter = unge Christen Madsen i Ristinge
2.Mand.Bror: Peder Christensen i Bagenkop
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]
Mads Christensen Skomager gårdmand i Bagenkop 27 Jan 1734 pg 10_ 151 171
2.Kone: Ane Cathrine Danielsdatter
Barn:
Mads Jacobsen 5 uger den 24 Jul 1734
1.Kone: Ane Madsdatter (27 Jan 1729 pg 9 788)
(=1. Jacob Hansen (druknet ved Erkenförde i Tyskland)
Brødre: Peder Christensen boende i Bagenkop
Christen Christensen boende i Bagenkop
Claus Christensen (død)
Børn:
Christen Clausen 18
Rasmus Clausen 15
Hans Christensen (død)
Børn:
Johanne Hansdatter 22
Mette Hansdatter 20 ugift
Søster: Johanne Christensdatter = Christen Christensen gl. alle i Bagenkop
2.Kones.Søster: ... = Peter Mathiasen i Rudkøbing
lavværge: Johan Iversen i Rudtkiøbing
Claus Christensen
[Grevskabet Langeland gods, Svendborg; Book 10 1733-1737; FHL film 52803]

Christen Christensen i Bagenkop
14 Aug 1749
pg 12 1152
Kone: Johanne Christensdatter
Børn:
Rasmus Christensen myndig fæsted fadernes sted
... Christensdatter (død) = Christen Hansen hos sin far Hans Jensen i Bagenkop
Barn: Hans Christensen 7
lavværge: Peder Clausen i Bagenkop
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Larsen Rasmusen n.1687 & Hustru n.1687
Ægteparet er ikke fundet med børn endnu, derfor vides ikke hvor de kommer fra!
"Christen Larsen Rasmussen" kan pege i retning nordlangeland, hvor det var almindeligt brugt med 2
efternavne.
Maren Rasmusdatter n.1688
Hun er søster til Thomas Rasmussen
Ove Christen Hansen n.1705 - d.1742
Han bliver senere gift og bosætter sig i Bagenkop, se næste kirkebog 1707....
Ved hans begravelse skriver præsten “Ofvre Christen Hansen fra Bagenkop [1742]”.
Jørgen Hansen Krøger n.1690
Det må være en bror til Hans Hansen Krøger i Bagenkop. Det anslås, at Jørgen hedder "Hansen" til
efternavn, hvis det er den rette bor han I 1710 på Lolland jfr. Rudkøbing skifteprotokol.
Maren Hansdatter n.1686
+ Sidsel, Uægte

f.1695 - d.17xx

Udlagt barnefader Mads Pedersen
Måske en søster til Hans Hansen Krøger
Christen Christensen d.1686
Det er usikket om han var gift, præsten har været tavs omkring dette. Det kan også være ham der får et uægte
barn.
Peder Hansen n.1688 - d.1700
“Som kom død fra København”
Han er bror til Peder Hansen og Birthe Hansdatter, og døde muligvis som soldat i København 1700.
Carsten Jacobsen n.1683 - d.1689
Gertrud Christensdatter

+ Christen, uægte

f.1705 - d.1705 0 år

Udlagt barnefader Christen Christensen
Christen Christensen var 1705 soldat og granader ved landmilitse, der oplyses ikke hvor han stammer fra.
Gertrud Christensdatter oplyses som værende datter af Christen Jørgensen men ikke hvorfra?
Det kan meget vel dreje sig om Christen Jyde og ikke Christen Jørgensen, der er far til Gertrud.
Der er ikke fundet en Christen Jørgensen i Magleby sogn andet end en som er født af Jørgen Christensen og
hustru samt er bror til Peder Christensen og Anne Christensdatter og afdøde Heinrich.

Diverse statistikker over perioden 1682-1706 for Bagenkop
Der forekommer 80 voksne personer både mænd og kvinder i perioden på 24 år fra 1.december 1682 til
udgangen af året 1706 som fik børn
Der forekommer 30 ægtepar både med og uden børn
Heraf 13 ægtepar som var gift før 1. december 1682.
Af de 30 ægtepar dør 12 ægtepar, ægtemænd eller ægtekvinder
Der forekommer 123 børn både dødfødte og levendefødte
Der forekommer 63 børn, som overlevede
Der forekommer 48 døde børn der nåede at blive navngivet eller døbt
Der forekommer 12 dødfødte børn
Der forekommer 11 personer, som ikke umiddelbart kan henføres til et forældrepar
Heraf dør 3 voksne som ikke var opført som gifte og ikke kunne henføres til et forældrepar
Disse 30 ægtepar må ca. svarer til 30 boliger, som fortæller, at byen ikke var særlig stor på dette tidspunkt.
Af disse 30 ægtepar bliver 2 ægtemænd omtalt som gårdmand, de bliver ikke omtalt i fæsteprotokollen men i
kirkebogen. I fæsteprotokollen bliver de omtalt som “et sted” heraf 8, og husmanden som “et hus” hvoraf der
var 20 fra starten af protokollen til ca. 1760
Håndværkere:
Fisker:
2
Smede:
5
Skrædder:
1
Gårdmænd:
2
------------------------I alt
10
Beboelser:
Gårde
2
Husmandssted 8
Huse
20

Det tyder på, at der reelt var 2 gårde, 8 husmandsbrug samt 20 huse som måske havde et svin og en ko og
nogle høns, altså alt i alt ca. 30 husstande. I disse huse boede fiskerne også, da de rimeligvis ikke samtidig
havde et husmandssted og passe sideløbende med fiskeri.

Fæsteprotokollen for Bagenkop 1700-1834
Hvem:

Fra:

Hvortil

*Hans Hansen
*Rasmus Hansen
*Hans Christensen
*Hans Jensen
Peder Clausen
*Mads Lydrichsen hmd
*Hans Christensen
*Peder Jensen
*Hans Christensen smed
Mads Christensen
*Jens Rasmussen
Rasmus Nissen
*Peder Christensen
*Hans Christensen
*Claus Christensen
Hans Jensen
*Jacob Rasmussen
*Jens Hansen
Peder Jensen
*Rasmus Jacobsen
*Hans Christensen
Christen Hansen Lollik
Peder Christensen Lollik
Hans Clausen
Peder Christensen Lollik
Henrich Rasmussen
Peder Nielsen
Rasmus Christensen
Herman Jensen
Peder Christensen
Jens Christensen
Jacob Christensen
Hans Larsen
Hans Mortensen
Jens Pedersen
Jens Jensen

1700
Bagenkop hus i Bagenkop
Far Hans Jensen død
Bakenkop hus i Bagenkop
Hans Hansen død
Bagenkop hus i Bagenkop
Far Christen Hansen
Humble
hus i Bagenkop
Claus Xs død=enke Gertrud Xsdtr
Bagenkop hus i Bagenkop
Rasmus Lollik
Bagnekop byggegrund i Bagenkop
hus i Bagenkop
Thomas Rasmussen død =enke
hus i Bagenkop
Hans Christensen Smed
Bagenkop hus i Bagenkop
Bagenkop hus i Bagenkop
Christen Christensen
sted i Bagenkop
Rasmus Hansen død =enke
hus i Bagenkop
Hans Christensen død =enke
Bagenkop hus i Bagenkop
Peder Jørgensen død
Bagenkop sted i Bagenkop
Bagenkop sted i Bagenkop
Bagenkop sted i Bagenkop
Bagenkop sted i Bagenkop
Bagenkop sted i Bagenkop
Bagenkop sted i Bagenkop
Bagenkop hus i Bagenkop
Far Jacob Rasmussen
Bagnekop hus i Bagenkop
Far Christen Clausen
Bagenkop hus i Bagenkop
Hans Christensen
hus i Bagenkop
Far Christen Lollik død
hus i Bagenkop
Rasmus Clausen død
hus i Bagenkop
Far Christen Lollik
hus i Bagenkop
Hans Christensen død
Bagenkop hus i Bagenkop
fad: Niels Pedersen
Bagenkop hus i Bagenkop
Hans Jensen enke
Bagenkop hus i Bagenkop
Rasmus Jacobsen død =enke
Bagenkop hus i Bagenkop
Far gl. Rasmus Christensen
Bagenkop hus i Bagenkop
Peder Jensen død
Bagenkop hus i Bagnekop
Far Christen Christensen
Bagenkop hus Bagnekop
Skrædder Peder Christensen død
Nordenbro sted i Bagenkop
Svigerfar Thomas Rasmussen død
Bagenkop hus Bagenkop (1771) Hans Pedersen død
Bagenkop boel Bagenkop
Hans Clausen død =enke

Efter hvem:

Claus Thommasen
Niels Madsen
Lars Pedersen Elnegaard
Rasmus Hansen
Rasmus Hansen
Claus Thommasen
Hans Christensen
Christopher Jensen Korse gmd
Rasmus Thomasen

1800 - 1818
sted i Bagenkop
Svigermor Christen Hansen enke
Bagenkop hus i Bagenkop
Thomas Madsen enke
Tryggelev sted i Bagenkop
Knud Jorgensen død =enke
Nordenbro grd Bagenkop
Herman Jensen
Nordenbro grd Bagenkop
Herman Jensen
Bagenkop boel i Bagenkop
Christen Nielsen
Bagenkop
grd Bagenkop
Jens Christensen enke
Nordenbro boel i Bagenkop
Jens Pedersen
Bagenkop
sted i Bagenkop
Jacob Christensen enke død

Rasmus Madsen
Peder Petersen Hermansen
Peder Madsen
Hans Christensen (Piil)
Hans Hansen
Hans Christensen Piil

Bagenkop
Bagenkop
Bagenkop
Bagenkop
Bagenkop
Bagenkop

1827-1834
færgested Ristinge
Rasmus Hansen
grd i Søndenbro
Christen Gotfredsen
hus i Tranekær
Rasmus Christensen + =enke
Fladmose grd i Fuglsbolle No.1 Christen Larsen
hus på Guldstav No.37 20 Niels Rasmussen + =enke
Fladmosegrd Fuglsbølle No.1 Christen Larsen

De med * makerede er fundet i listen over familier i Bagenkop

Dato:
4 Mar 1700
8 Nov 1701
26 Mar 1702
30 Apr 1708
20 Apr 1708
8 Jun 1708
13 Maj 1709
13 Aug 1709
29 Jun 1710
14 Okt 1713
9 Feb 1714
18 Jan 1716
17 Dec 1717
1 Maj 1719
1 Maj 1719
1 Maj 1719
1 Maj 1719
1 Maj 1719
1 Maj 1719
9 Mar 1729
9 Mar 1729
23 Jul 1731
2 Okt 1765
2 Okt 1765
2 Okt 1766
20 Jan 1766
4 Apr 1779
4 Jan 1783
3 Feb 1783
17 Aug 1789
? 1790
1 Apr 1793
2 Mar 1796
28 Nov 1797
5 Sep 1799
3 Nov 1799

12 Dec 1803
29 Maj 1806
5 Sep 1807
? 1812
1 Aug 1812
31 Dec 1812
21 Jul 1813
21 Jul 1813
16 Aug 1814

Side:
6 55
39
28
31
30
31
39
42
49
213
210
209
208
212
209
211
212
210
208 271
365
365
41
178
179 ?
178
181
459
460
460
462
463 ?
461
75
91
60
70

175
238
280
412
414
421
441
442
452

19 Jun 1727 336
18 Sep 1776 250
30 Mar 1824
28 Apr 1834
51
29 Sep 1834
3? Apr 1834
51

Holmegaard
I Søndenbro
En Herregård opført ca. 1525-1540
Adelsmand & Godsejer
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mogens -Patronym Kaas n.1703 & Anne Pors
+ Hans Ditlev Kaas

f.16xx, n.1698 - d.17xx

+ Elsebeth Mogensdatter Kaas

f.16xx - d.17xx

+ Otto Mogensen Kaas

f.16xx - d.17xx - senere ejer af Holmegård

Mogens Kaas nævens også 30/7 1651 i en toldforretning:
“d.30/7 1651 dømtes en skiooer for ulovlig handel ved Ristinge til at have skude og varer forbrudt.
Bla. havde velb. Mogens Kaas til Holmegaard købt en sæk humle af ham, og hans frue og Jomfru Elsebet
hver 2 læster hør, hvad der fremkaldte et rådsvidne om, at de 5 kræmmere i Rudkøbing alle havde godt
forraad deraf, og den gode mand havde ikke hvavt bud hos nogen af dem om humle eller hør, eftersom han
erklærer, at han ikke sloger varere her i Rudkøbing kunne bekomme. Han mente nu at skipperens var bedre
og billiger.”
Adelsmand ejer af Holmegaard
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Otto Mogensen Kaas f.1664 - d.1716 52 år & Hilleborg Steensen f.16xx - d.17xx
+ Anna Sophie Holch Kaas til Lyksholm

f.17xx - d.17xx - Der er flere børn i ægteskabet.

Otto Kaas ejede både Holmegaard og Lykkesholm og flere andrer steder.
Hans far hedder Mogens -Patronym Kaas.
Hovedgaarden Holmegaard i Magleby sogn på Langeland, blev i midten af det 17de aarh. indkøbt af
Mogens Kaas til Lykkesholm, og tilhørte i slutningen af det 17de og begyndelsen af det 18de aarh. Otto
[Mogensen] Kaas og hans søn Oberstløjtnant Hans Ditlev Kaas. Trap. Danm. IV. p. 807
Hilleborg Steensens far er Vincent Steensen, Landsdommer på Langeland og Krigskomisær under
Svendskekrigen, der faldt under selve svendskekrigen og døde ude på sin gård Steensgaard på
Nordlangeland, beskrevet ret detailjeret i bogen af Lytken - Langelands Historie.
Der er bla. skrevet en romantiseret bog, der omhandler Vincent Steensen, denne bog hedder Vincent Steensen
en Landsdommer på Langeland. Den er skrevet som en roman, og er noget romantiseret, dog beskriver den

rigtigt godt og flot, hvordan landskabet og forholdene så ud på den tid, under svenskekrige i midten af 1600
tallet.
Vincent Steneensen Kaas n.1691
Han kan godt være en søn af Otto Mogensen Kaas, det er dog endnu ikke bevidst
Vincens Steensen Kaas ejede en kort overgang (1704-1709) Møllegaard i Longelse.
Oberstløjtnant
Hans Ditlev Kaas n.1698
Hovedgaarden Holmegaard i Magleby sogn på Langeland, blev i midten af det 17de aarh. opkøbt af Mogens
Kaas til Lykkesholm, og tilhørte i slutningen af det 17de og begyndelsen af det 18de aarh.
Otto [Mogensen] Kaas og hans søn Oberstløjtnant Hans Ditlev Kaas. (Trap. Danmark IV. p. 807)
Ladefoged på Holmegaard
Trolovet 1xxx - Gift 1xxx
Mads Hansen Lærke & Anne Pedersdatter
Ladefoged på Holmegaard i Søndenbro.
Mads Hansen Lerke husmand i Nordenbro 5 Dec 1741
pg 11 546
Kone:
Ane Pedersdatter
Barn:
Karen Madsdatter 6?
Kones.Bror:
Rasmus Pedersen i Nordenbro
lavværge:
Johan Willumsen i Nordenbro
[Grevskabet Langeland, Svendborg skpr; Book 11 1737-1743; FHL film 52804]

Maren Lærke n.1705
Nævnt ved Hans Jensens bars dåb 1705 og kan være i famlie med Ladefoged Mads Hansen Lærke
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
-Navn -Patronym d.før 1697 & Hustru
+ -Navn, datter

f.1688 - d.1720 32 år - fødested ukendt.

Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Niels Jørgensen & Hustru n.1683
I 1720 får Nis (Niels) Jørgensen en ælendig stifdatter fra Sædballe Nordenbro begravet, 32 Aar.
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Anders Andersen Errboe n.1683 & Hustru d.1690
+ -Navn
Trolovet 2.: 1690 - Gift 2.: 1690

f.1686 - d.1686 0 år

Anders Andersen Errboe & Anna Pedersdatter n.1687, 1688
Der er ikke fundet flere børn eller deltagelser i barnedåbshandlinger, måske flytter ægteparret fra sognet!
Trolovet: 1693 - Gift: 1693
Hans Hansen n.1684 & Anna Hansdatter
Der er ikke fundet flere børn eller deltagelser i barnedåbshandlinger, måske flytter ægteparret fra sognet!
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1 .: 16xx
Hans Knudsen & Hustru d.1689
Trolovet 2. 1689 - Gift: 2. 1690
Hans Knudsen & Anna Hansdatter d.1691
+ Dødfødt

f.1691 - d.1691 0 år

Trolovet 3. 1691 - Gift: 3. 1691
Hans Knudsen & Anna Hansdatter f.16xx - d.1691
Hans Knudsen boede først på Holmegaard, derefter boede de til leje hos Jørgen Nissen i Søndenbro
Der er ikke fundet flere børn, måske flytter ægteparret fra sognet!
Der må være sket en fejl da, Hans Knudsen, iøflge præstens optegnelse, bliver gift 2 gange, med en hustru
med samme navn. Det er ikke blevet modvevidst endnu og kan som sådan godt passe.
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Jens Jepsen n.1694 & Karen Carstensdatter
+ Mette Jensdatter

f.1698 - d.17xx - gift 1720 med Rasmus Jensen

+ Karen Jensdatter

f.1701 - d.17xx

+ Carsten Jensen

f.1703 - d.17xx

+ Mads Jensen

f.1706 - d.17xx

Trolovet: 17xx - Gift: 17xx
Jens Jepsen n.1694 & Mette Jensdatter
Jens Jepsen søskende hedder: Mads Jepsen, Hans Jepsen, Anders Jepsen, Sidsel Jepsen, Maren Jepsen, Bodil
Jepsdatter.
Karen Carstensdattters søskende hedder: Christen Carstensen, Margrethe & Maren Carstensdatter.
Mette Jensdatter i Sædballe, Nordenbro
Mand: Jens Jespersen
Børn:
Jesper Jensen 20
Jens Jensen 12

27 Aug 1750

pg 12 1409

Bror: Mads Jensen i Tryggelev
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]

Der skiftes efter først sønnen Rasmus Hansens hustru og efterfølgende Rasmus Hansen:
Karen Jensdatter i Søndenbro, Magleby 9 Feb 1751
pg 12 1500
Mand: Rasmus Hansen Fogetgaard
Børn: Hans Rasmussen 20
Jens Rasmussen 18
Maren Rasmusdatter 16
Henrich Rasmussen 13
Bror:
Carsten Jensen i Nordenbro ved Kirken
Mads Jensen i Tryggelev
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]
Rasmus Hansen Fogedgaard i Søndenbro, Magleby
20 Jan/18 Jun 1756 pg 13 331
2.Kone:
Maren Jensdatter (død 20 Nov 1754 pg 13 219)
Børn:
Karen Rasmusdatter 4? hiemme
Dorthe Rasmusdatter 3 1/4 hos Morfar Jens Larsen i Søndenbro
Niels Jorgensen 1? hos Farbror Mads Hansen Fogedgaard i Søndenbro
1.Kone:
Karen Jensdatter (død 9 Feb 1751 pg 12 1500)
Børn:
Hans Rasmussen Fogedgaard 25 gårdmand i hiemme
Jens Rasmussen Fogedgaard 23 tien i Søndenbro
Maren Rasmusdatter 21 ugift hiemme
Henrich Rasmussen 18 hiemme
Brødre:
Mads Hansen Fogedgaard i Søndenbro
Lars Hansen Fogedgaard i Søndenbro
2.Kones.Far:
Jens Larsen i Søndenbro
værge:
Carsten Jensen i Nordenbro
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Trolovet: 168x - Gift: 1685
Mads Pedersen & Anna Mikkelsdatter n.1684 - d.1733
+ -Navn

f.1686 - d.1686 0 år

Anna Mikkelsdatter er søster til Trinike Mikkelsdatter i Søndenbro.
Mads Pedersen var muligvis gift før, således der er flere børn, men de er ikke fundet.
Trolovet: 168x - Gift: 168x
Diderich Schlummer & Hustru
+ Anna Margrethe Diderichsdatter

f.1706 - d.17xx

Han må være finere, pga. det specielle fornavn og Patronym! Der er ikke fundet nogen oplysniger på ham.
Han har muligvis en søn der bor i Bagenkop og arbejder på Søgaard, der får barn døbt 1718 i Magleby kirke:
Dominic Judica.
Døbt. Reinhard Schlummers datter fra Søegaard. Nom. Elisabeth Dorthe.
Frembaaren af Præstens hustrue El. Sophie Rosenstiern.
Compadr. Hans Holsted. Frederik Krag. Jens Hansen Bagenkop.
Kirstien Mogens Rasmussens [hustru]. Dorthe Peder [hustru] Bagenkops
Kilde: Magleby kirkebog 1718
Fol. 77b.
Jørgen Nissen n.1689, 1694
Trinike Bertelsdatter
+Bertel Andersen / Bertelsen, uægte

f.1704 - d.17xx

Udlagt barnefader: Ladefoged Anders Hansen på Søgaard
Hun er datter af Bertel på Holmegaard
Ladefogeden Anders Hansen var sin hustru utro og fik et barn med Trinike Bertelsdatter
Trinike Bertelsdatter forsvinder sidst i 1704 og først 1705 og ses ikke siden i Magleby sogn.
Anne Kirstene Borchen n.1705
Fruepige på Holmegaard.
Niels Nielsen n.1705
Bodil Christophersdatter d.1697
“Som hafde hiemme i Snøde og døde paa Holmegaard” det vil sige, at hun var fra Nordlangeland, der
efterlades ikke yderliger oplysninger om hende.

Lysbjerg Mølle
Mellem Søndenbro og Munkegårde
En Gård med mølle i Søndenbro fra før 1682.
Møller
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Jacob Hansen n.1686 & Karen -Patronym d.1689
+ Hans Jacobsen

f.1686 - d.1701 5 år

+ Birthe Jacobsdatter

f.1690 - d.17xx - gift 1723 med Rasmus Hansen Tygges
Soldat

Trolovet 2./1: 16xx - Gift 2./1.: 1690
Jacob Hansen & Maren Knudsdatter n.1688 - d.1705
+ Karen Jacobsdatter

f.1694 - d.17xx

+ Knud Jacobsen

f.1697 - d.1699 2 år

+ Knud Jacobsen Skomager

f.1699 - d.17xx - gift 1723 med Karen Christensdatter fra
Søndenbro

+ -Navn dødfødt

f.1700 - d.1700 0 år

+ Hans Jacobsen

f.1702 - d.1703 1 år

+ Anna Jacobsdatter

f.1703 - d.17xx

+ Dødfødt

f.1704 - d.1704 0 år

+ Hans Jacobsen Soldat

f.1704 - d.1725 21 år

Trolovet 3./1.: 1705 - Gift 3./1.: 1705
Jacob Hansen d.1731 & Karen Christensdatter
+ Sidsel Jacobsdatter

f.1706 - d.1706 0 år

+ Cathrine Jacobsdatter

f.17xx - d.1721 - hendes dåb er ikke fundet.

Måske stammer Jacob Hansen ikke fra Magleby sogn, men er flyttet hertil og blevet møller på Lysbjerg
mølle omkring 1686, hvor han nævnes første gang.
Jacob Hansen er muligvis blevet gift udensogen, da de får deres første barn 1686 altså 3 år senere end kirke
bogens start som havde sin første indførsel 1. december 1682.
Skolemester
Trolovet: 1689 - Gift: 1689
Rasmus Pedersen f.1658 - d.1720 62 år & Elsebeth Pedersdatter
+ Kirsten Rasmusdatter

f.1690 - d.17xx

+ Kirsten Rasmusdatter

f.1692 - d.17xx

+ Anne Rasmusdatter

f.1694 - d.1706?

+ Hans Rasmussen

f.1695 - d.17xx

+ Peder Rasmussen

f.1696 - d.1721 25 år

+ Christen Rasmussen

f.1701 - d.17xx

Der er tvivl om, hvilke af de to piger Kirsten eller Anne der døde i 1706 af skoldkoppe epedimien, måske er
det begge piger som døde, det er ikke afklaret endnu.
Skolemestre og kapelan var en lærer der opdragede bønderbørn i læsning og lidt skrivning dog mest
udenaflærer i katekismus.
Rasmus Pedersen angives, at bo i Søndenbro, hvilket er i et hus ved Lysbjerg, tæt på møllen, i udkanten af
Søndenbro by, sikket tæt ved vejen ind mod Munkegaard.
Der findes ikke umidelbart noget forklarring på, hvorfor der findes 2 piger med samme navn Kirsten!?
Rasmus Pedersen skolemester i Søndenbro
22 Feb 1731 pg 8 311
Kone: Elisabeth Pedersdatter
Børn:
Kirsten Rasmusdatter 26 hiemme
Kirsten Rasmusdatter 25 = Mogens Rasmussen i Søndenbro
Hans Rasmussen 23 i Søndenbro
Peder Rasmussen 20 hiemme
Christen Rasmussen 19 i Rudkøbing
Frands Rasmussen 16 tien i Magleby
Lars Rasmussen 11 tien i Søndenbro
Karen Rasmusdatter 9
wgd: Lars Madsen Armstrup i Nordenbro
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

Husmand & Bonde i Lysbjerg
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Jensen Jyde d.1704 & Hustru
+ Johanne Christensdatter Jyde

f.16xx - d.17xx - gift 1723 Jens Christensen

+ Anna Christensdatter Jyde

f.1684 – d.1684 0 år

+ Mette Christensdatter Jyde

f.1685 - d.1685 0 år Tvilling

+ Gertrud Christensdatter Jyde

f.1685 - d.17xx

+ Mette Christensdatter Jyde

f.1686 - d.1701?

+ Dødfødt

f.1689 – d.1689 0 år

+ Lars Christensen Jyde

f.1690 - d.17xx

Tvilling

"Christen Jensen fra Syndenbroe som blef forbrendt og døde af sit HuusisIldebrand, som kom af at hand
ville gifve Syndenbrois Karle og Drenge Æhrestand som Reede Maj I Bye, Imod min Willie og Befaling, hand
blef betient med Sacramented om Onsdagen, som var dend samme dag Huused afbrente, og døe dagen efter
som Eet Ælendigt Spectacel, og kundedenne Ulyche vel anseeis som Een Guds straf, ofver Visse personer".
Hans Jørgensen i Pilegaarden
+ Kirsten, u-ægte
Moderen Dorthe Nielsdatter fra Nordenbro

f.1683 - d.17xx

Husmand
Trolovet: 1701 - Gift: 1702
Hans Jørgensen f.1664 - d.1713 49 år & Mette Rasmusdatter Thord
+ Jørgen Hansen

f.1702 - d.1702 0 år

+ Kirsten Hansdatter

f.1704 - d.17xx

+ Jørgen Hansen

f.1706 - d.1706 0 år

+ Rasmus Hansen

f.1707 - d.17xx

+ Karen Hansdatter

f.1712 - d.17xx

Moderen Mette Rasmusdatter Thord
+ Hans, u-ægte

f.1715 - måske død 1715 ??

Udlagt barnefader Peder Madsen Bruun
Trolovet: 1724 - Gift: 1725
Hans Christian Thomasen & Mette Rasmusdatter Thord d.1732 <---- Se under Nordenbro i 1724
Da Hans fik et uægte barn boede han på Pilegaard, det vides endnu ikke om han er søn af gården.
Mette Rasmusdatter Thor er søster til Jørgen Rasmussen Thord.
Skifte: Hans Jørgensen i Søndenbro Maglebye 19 Apr 1713 pg 7 54, iføgle skifteprotokollen nævnes hans
uægte barn ikke, hvorfor den uægte datter Kirsten må være død før 1713 eller blot undladt!
Kort efter Hans Jørgensens død indfinder Peder Madsen Bruun sig hos enken og giver hende trøst, hvilket
i 1715 resulterer i et uægte barn ved navn Hans
Kirkebogen fortæller ved Hans Jørgensens død:
Die Veneris 1713 - Begrafve. Lille Hans Jørgensen fra Syndenbroe ætat. 49.
Ahlefeldts Fæsteprotokol fortæller:
Hans Jørgensen fra Nordenbro et sted i Magleby efter skolemesteren Mathis Ditlevsen d.30 Jul 1709 side 37

Ahlefeldts skifteprotokol fortæller:
Hans Jørgensen i Søndenbro Magleby
19 Apr 1713 pg 7 54
Kone: Mette Rasmusdatter
Børn:
Kirsten Hansdatter 10 (9 år)
Rasmus Larsen 6 (Rasmus Hansen 6 år)
Karen Hansdatter 1 (1 år)
[Grevsk Langeland skpr; Book 7 1713-1719; FHL film 52800]

Søndenbro
En landsby i Magleby oprettet ca. 1570
En samling Gårde og huse
Skolemester
Trolovet: 1701 - Gift: 1701
Mathias Ditlevsen n.1683 & Apelone Rasmusdatter
+ Jørgen Mathisen

f.1702 - d.17xx

+ Gertrud Mathisdatter

f.1705 - d.1705 0 år tvillinger

+ Birthe Mathisdatter

f.1705 - d.1705 0 år tvillinger

+ -Navn

f.1706 - d.1706 0 år

De flytter muligvis omkring 1709 til Nordenbro hvor han får stilling som Skolemester.
Dansk Skolemester
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Eggert Matthias Pedersen & Johanne _Patronym d.1691
+ Godfred Eggertsen

f.16xx, n.1699 - d.17xx - gift før 1683 og igen 1696 med
Karen Christensdatter

+ Rasmus Eggertsen

f.16xx, n.1699 - d.17xx

+ Karen Eggertsdatter

f.16xx, n.1683 - d.17xx

Rasmus Eggertsen er muligvis bror til Godfred Eggertsen fra Bøsseballe og Karen Eggertsdatter og Christen
Eggertsen på Vestergaard i Humble.
Det er uvist om Eggert Mathias Pedersen er i familie med Mathias Ditlevsen eller det blot er tilfældig
navnesammenfald.
Dengang var det meget almindeligt, at skolemester stillingen gik i arv fra far til søn!
Skolemester
Trolovet : 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Madsen Thord n.1689 - d.1690 & Heicke [Jørgensdatter] f.1638 - d.1722 84½ år
+ Jørgen Rasmussen Thord

f.16xx - d.1731 - gift 2 gange, bliver en overgang
skolemester på nordlangeland

+ Mads Rasmussen Thord

f.16xx - d.17xx

+ Mette Rasmusdatter Thord

f.16xx - d.17xx - får et uægte barn Hans med Hans
Jørgensen

+ Anne Sophia Rasmusdatter Thord

f.16xx - d.17xx

+ Karen Rasmusdatter Thord

f.1685 - d.17xx

+ Christen Rasmussen Thord

f.1687 - d.17xx - gift 1721 ned Kirsten Hansdatter fra

Sædballe, Nordenbro.
Det er sandsynligt at Rasmus Thor er den samme som Skolemesteren, altså at han var skolelærer for
bønderbørn i Nordenbro/Søndenbro. Hvilket også forklarer, hvorfor sønnen Jørgen Rasmussen Thord bliver
skolemester/lærer.
Der kan være tvivl om, om Anne Sophia Thordsdatter er en datter af eller søster til Rasmus Thor?
Der er en del usikkerhed for, hvordan hustruens navn staves, måske Heicke eller Maricke eller Marike Der
findes en kvinde som hedder Marike Jørgensdatter, det vides ikke om der er relationer?
Krohuset på Gulstav
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Jens Ditlevsen & Margrethe Hansdatter d. 1703
+ Anne Jensdatter

f.1698 - d.17xx

+ Hans Jensen

f.1702 - d.17xx

Trolovet: 1703 - Gift: 1704
Jens Ditlevsen d.1731 & Karen Pedersdatter
+ Peder Jensen

f.1706 - d.17xx

Krohuset, tja hvad er det - det kan tyde på, at præsten vidste at der var udskænkning ude i Gulstav, dog var
det vist kun i Lindelse der var officel udskænkning, det bør undersøges nærmere.
Gårdmand & Møller i Østerlund
Trolovet 1:16xx - Gift 1:16xx
Christian Christiansen & Hustru d.1694
+ -Navn Christiansdatter

f.1700 - d.1700 0 år

+ -Navn Christiansen

f.1701 - d.1701 0 år

Trolovet 2/1: 1701 - Gift 2/1: 1702
Christian Christiansen f.1635 - d.1713 78 år & Johanne Christophersdatter
+ Christopher Christiansen

f.1703 - d.1730 27 år - gift ??

Christian Christiansen Møllers far kan være Christen Hansen Møller fra Nordenbro.
De Boede i Østerlund, det som i dag hedder Østeregn. Selve Østerlundgården ligger til venster ud af
Østeregnvejen i Magleby bag Brolykkegaard.
Christian Christiansen er muligvis bror til sognedegnen i Magleby sogn jfr. skiftet ved degnen Simon
Christiansen i Magleby kirkeby.

Husmand & Møller
Trolovet: 1706 - Gift: 1706
Hans Christensen f.1683 - d.1736 & Dorthe Jensdatter
Dorthe Jensdatter var før hun blev gift tjenestepige på Brolykke.
Hans Christensens far er Christian Hansen Møller i Nordenbro og er bror til Christian Christiansen gårmand
som var møller i Søndenbro. Han var 23 år, da han blev gift med Dorhte Jensdatter.
Hans Christensen husmand i Nordenbro, Magleby
16 Nov 1736 pg 10 379
Kone: Dorthe Jensdatter
Børn: Christen Hansen 21
Jens Hansen 19
Ane Hansdatter 17
Hans Hansen 11
pårørende:
Gregers Christensen i Fodslette
lavværge: Christen Nissen i Nordenbro
[Grevskabet Langeland gods, Svendborg; Book 10 1733-1737; FHL film 52803]

Møller
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
-Navn -Patronym d.16xx & Ellen - Patronym
+ Lars, u-ægte

f.1694 - d.17xx

Udlagt barenfader ægtemand Jørgen Andersen - Han var en gift mand
Jørgen Andersen var sin hustru utro og fik et barn med en møllers kone altså en anden end sin hustru.
Hun var gift med en møller, hvis navn jeg ikke har kunne finde.
Møller
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jørgen Andersen & Hustru
+ -Navn

f.1692 - d.1692 0 år

+ Lars, u-ægte

f.1694 - d.17xx

Moderen hedder Ellen møllers
Jørgen Andersen var sin hustru utro og fik et barn med afdøde møllers kone, det vides endnu ikke hvem
Ellens afdøde mand "mølleren" er.
Møller
Trolovet : 1xxx - Gift: 1xxx
Christen Larsen d.1701 & Hustru
+ Navn Christensen

f.1xxx - d.1701

+ Christen Christensen

f.1701 - d.1701 0 år

Ved sønnen Christens barnedåb oplyses at faderen Christen Larsen er salig, dvs. han døde kort før 1701.
Da barnet Christen bliver født dør en ældre søn, der bliver ikke oplyst noget navn.
Der er ikke fundet nogen begravelse af Christen Larsen Møller, derfor står spørgsmålet endnu åben, men det
er sikkert, at han er død omkring 1701.
Møller
Trolovet 1689 - Gift: 1690
Lars Christensen Thord n.1685 & Kirsten Rasmusdatter d.1745
+ Anne Larsdatter Thord

f.1691 - d.17xx

+ Rasmus Larsen

f.1693 - d. før 1702 - 7-8 år

+ Christen Larsen

f.1695 - d.1701 6 år

+ Sidsel Larsdatter Thord

f.1698 - d.17xx

+ Hans Laresen

f.1700 - d.17xx

+ Christen Larsen Thord

f.1701 - d.17xx

+ Rasmus Larsen Thord

f.1702 - d.17xx - gift 1720 med Karen Hansdatter og får 2
børn

+ Lars Larsen Thord

f.1702 - d.17xx - født samme år som Rasmus Larsen Thor

Lars Christensen Thord er bror til Dorthe Christensdatter Thord og til Skrædderen Anders Christensen Thord.
Lars Christensen Thord får to børn i hver sin ende af samme år, nemlig Rasmus og Lars.
Gårdmand Maarbjerg
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels Andresen d.1685 & Hustru d.1689
+ Lars Nielsen

f.16xx - d.1721

+ Peder Nielsen

f.16xx - d.17xx

Niels Andersen havde sin går liggende i Maarbjerg, men det er ikke oplyst hverken i skifte eller i
kirkebøgerne, det er kun en formodning ud fra at sønne Lars Nielsen der dør 1721 og har gården som ligger i
Maarbjerg og dennes søn Niels Larsen som overtager fæstet i 1702 efter faderen samt sønnen Peder Nielsen.
fra Maarbjerg
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Nielsen n.1683 & Hustru d.1733
+ Anne Pedersdatter

f.16xx - d.17xx - var tjenestepige på Holmegård

Da Peder Nielsens hustru dør angives de, at være fra Maarbjerg, som ligger mellem Røjle og Vogensbjerg i
Søndenbro.
Peder Nielsen må være bror til Lars Nielsen på Maarbjerg, hans forældre er Niels Andresen og hustru.

Gårdmand på Maarbjerg
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars Nielsen d.1721 & Hustru
+ Troels Larsen

f.1683 - d.1690 7 år

+ Niels Larsen

f.1684 - d.17xx - overtager fæstet på gården 1702 og gifter
sig med Anne Nissdatter

+ Anne Larsdatter

f.1687 - d.17xx

+ Dødfødt

f.1693 - d.1693 0 år

+ Peder Larsen

f.1696 - d.1696 0 år

+ Dødfødt

f.1699 - d.1699 0 år

Lars Nielsen er søn af Niels Andersen død 1685 og Hustru død 1689 i Søndenbro og bror til Peder Nielsen
ovenfor.
Sønnen Niels Larsen overtager fæstet af gården efter sin far Lars Nielsen 26 December 1702.
Maarbjerg ligger mellem Røjle og Vogensbjerg ved Søndenbro!
Her skiftes efter afdøde søn Niels Larsens hustru som var i sit 2. giftemål:
Ane Nielsdatter i Bosseballe
27 May 1751 pg 13 8
2.Mand: Christen Rasmussen Oure husmand
Barn:
Karen Christensdatter = Jens Jespersen i Sædballe
1.Mand: Niels Larsen
Børn:
Peder Nielsen boende i Nordenbro
Christen Nielsen boende i Nordenbro, Kaarse, Broløkke gods
Maren Nielsdatter = Hans Thomasen i Lindelse
Ane Nielsdatter = Christen Danielsen husmand i Lundsgaarde, Lykkesholms gods
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Bonde på Maarbjerg
Trolovet: 1691 - Gift: 1692
Thomas Christensen Krog n.1689 - d.1702 & Inger Hansdatter n.1691
+ Johanne Thomasdatter Krog

f.1692 - d.17xx

+ Christen Thomasen Krog

f.1697 - d.17xx - gift 1721 med Maren Rasmusdatter som
døde 1730
Kræmmer

Trolovet: 1702 - Gift: 1702
Rasmus Pedersen Krog & Inger Hansdatter f.1662 - d.1721 59 år
+ Karen Rasmusdatter Krog

f.1704 - d.1704 0 år

+ Frands Rasmussen Krog

f.1706 - d.17xx

Trolovet: 1721 - Gift: 1721
Rasmus Pedersen Krog d.1743 & Inger Hansdatter d.1737
Thomas Christensen Krog er et navn som må stamme fra Humble sogn og eller fra Ærø et sted.
Nr. 1 Inger Hansdatters 2. mand Rasmus Pedersen Krog var Kræmmer og de bor i Maarbjerg i Søndenbro,
han kan meget meget vel være en fætter til hendes første mand Thomas Christensen Krog.
Da Inger Handsatter dør 1721 trolover Rasmus Pedersen Krog sig ca. 5 uger efter med afdøde Jens
Jørgensens enke Inger Hansdatter, nu skal tungen holdes lige i munden, da der er to kvinder med samme for
og efternavn.
Rasmus Pedersen Krog har en søster Maren Pedersdatter Krog og en bror Kræmmeren Lars Pedersen Krog.
Maarbjerg ligger mellem Røjle og Vogensbjerg ved Søndenbro, og må være den høje bakke på højre hånd,
når vi forlader Røjle mod Bagenkop.
Trolovet: 1706 - Gift: 1706
Jens Jørgensen d.1721 & Inger Hansdatter
+ Maren Jensdatter

f.1706 - d.17xx

Ved hans død angiver præsten at han er fra Søndenbro.
Hun gifter sig på ny i 1721 med Rasmus Pedersen Krog ovenfor, som var Kræmmer og fra Søndenbro
Gårdmand
Trolovet 1.: før 16x - Gift 1.: 16xx
Thomas Andersen Errboe n.1684 & Sidsel Thomasdatter d.1660
+ Rasmus Thomasen Errboe

f.16xx, n.1690 - d.17xx - gift ? hun døde 1731

+ Peder Thomasen Errboe

f.1673 - d.1725 53 år - er på Fyn i snedkerlære

Trolovet: 2. før 1683 - Gift: 2. før 1683
Thomas Andersen Errboe & Karen Rasmusdatter d.1690
+ Sidsel Thomasdatter Errboe

f.16xx - d.17xx - gift med Nis Rasmussen i Søndenbro

+ Dorthe Thomasdatter Errboe

f.16xx - d.17xx - gift med Lars Nielsen / Rasmussen fra
Hjorthjolm nu bosat i Søndenbro

Trolovet: 3. 1690 - Gift: 3. 1690
Thomas Andersen Errboe d. 1709 & Bodil Troelsdatter
+ Karen Thomasdatter

f.1691 - d.1691 0 år

+ Anders Thomasen

f.1691 - d.1691 0 år

+ Anders Thomasen

f.1692 - d.1693 1 år

+ Karen Thomasen Errboe

f.1695 - d.17xx

+ Maren Thomasen Errboe

f.1697 - d.17xx

Fæsteprotokollen fortæller at:
Jens Lauritsen fæster gården i Magleby efter Thomas Andersen Erreboe den 1 Sep 1707 side 25
Dvs. at Thomas Andersen Errboe afstår sin gård, vel nok på grund af alderdom i 1707.
Der fortages skifte efter Thomas Andersen 15 Februar 1709.
Karen Rasmusdatter i Søndenbro
13 Mar 1690 pg 2 161
Mand: Thomas Andersen Erreboe gårdmand
Børn:
Rasmus Thomasen 20
Peder Thomasen 17
Sidsel Thomasdatter = Nis 4Rasmussen i Søndenbro
Dorthe Thomasdatter 11
værge: Hans Nielsen sognefoged i Magleby
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 2 1687-1692; FHL film 52798]

Der er en lille fejl i skiftet, Thomas var gift før og fik børnene Rasmus og Peder med sin første kone Sidsel
Thomasdatter.
Thomas Andersen Errebo gårdmand i Søndenbro
15 Feb 1709 pg 6 12
2.Kone: Bodil Troelsdatter
Børn: Karen Thomasdatter 14
Maren Thomasdatter 12
1.Kone: Sidsel Thomasdatter (død)
Børn: Rasmus Thomasen i Søndenbro
Peder Thomasen 36 snedkersven arbejder i Fyen
Sidsel Thomasdatter = Nis Rasmussen i Søndenbro
Dorthe Thomasdatter = Laurits Nielsen i Søndenbro ( Lars Rasmussen )
2.Kone.Søster:
... Troelsdatter = Lauritz Nielsen i Søndenbro
[Grevsk Langeland skpr; Book 6 1708-1711; FHL film 52800]

Skifteforstanderen roder stadig rundt i denne familie - Thomas Andersen var gift 3 gange.
Sidsel og Dorthe stammer fra 2. ægteskab med Karen Rasmusdatter.
Bondemand
Trolovet: 16xx - Gift før 1683
Lars Rasmussen d.1624 & Margrethe Thomasdatter
+ Rasmus Larsen

f.1683 - d.17xx

+ Karen Larsdatter

f.1686 - d.17xx ? 1 af pigerne

+ Bodil Larsdatter

f.1687 - d.17xx ?

+ Maren Larsdatter

f.1691 - d.17xx ?

Hos dette ægtepar efterlades ikke mange oplysninger.
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift før 1691
Lars Larsen & Bodil Madsdatter n.1684 - d.1700
+ Maren Larsdater

f.1691 - d.17xx

døde ca. 1703

Her efterlades ikke mange oplysninger.
Bodil Madsdatter i Nordenbro Magleby 29 Apr 1700 pg 4 221
Mand: Lars Lauridsen gårdmand
Mostre: Kirsten ... = Morten Koch i Tryggelev
Karen ... = Mads Christensen Orboe i Tryggelev
Morbrødre: Laurids Hansen = i Hvercken i Humble
Peder Hansen i Kallebye Strop Østen for Sandbye, Lolland
? Peder Lauridsen's søn Mads Pedersen i Broholm
{Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Nis (Niels) Rasmussen f.1654 - d.1721 67 år & Sidsel Thomasdatter Errboe f.1660 - d.1730 70 år.
+ Maren Nisdatter

f.1683 - d. før 1698

+ Anne Nisdatter

f.1684 - d.1xxx - gift med Niels Larsen og 2. gang med
Soldat Christen Rasmussen fra Oure.

+ Marie Nisdatter

f.1686 - d. 1686 ??

+ Rasmus Nissen

f.1687 - d.1720 - 33 år gift med Inger Hansdatter skifte 16
April 1731 gift 2. Rasmus Pedersen fra Bøsseballe

+ Thomas Nissen

f.1690 - d. 1691 1 år

+ Thomas Nissen

f.1692 - d.17xx - gift med Anne Christensdatter død 1731
Skifte 22 Jan 1731 i Søndenbro

+ Christen Nissen

f.1694 - d.1763 69 år - gift med Inger Pedersdatter som er
uægte og har et barn med Peder Mogensen soldat

+ Jørgen Nissen

f.1696 - d. 1697 1 år

+ Maren Nissen

f.1698 - d.1763 65 år - gift med Christen Böen

+ Margrethe Nisdatter

f.1702 - d.17xx - gift 1729 med Jens Larsen fra Hundrup på
Fyn

+ Jørgen Nissen

f.1704 - d.1730 26 år - ungkarl tjenende på Præstegården

En af Nisse pigerne giftes med et af Hans Böens børn hvilket er Christen Hansen Böen i Nordenbro der dør
1754.
Det antages at han faktisk hedder “Niels” og blot bliver kaldt Nis, dette antages alene ud fra hans børnebørns
navne!
Sidsel Thomasdatter Errboe er datter af Thomas Rasmussen Errboe og Karen Rasmusdatter. Sidsel var
opkaldt efter sin mor Sidsel Thomasdatter.
Anna Christensdatter i Søndenbro, Magleby
Mand: Thomas Nissen
Børn:
Karen Thomasdatter 9
Niels Thomasen 4
Christen Thomasen 1

22 Jan 1731

pg 9 1372

Mands.Bror: Rasmus Nissen i Bagenkop
Christen Nissen i Nordenbro
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Herunder skiftes efter et af Thomas Nissens børn Niels Thomasen der var ugift:
Niels Thomasen ungkarl hos Farbror Rasmus Nissen i Bagenkop 14 May 1754
Bror:
Christen Thomasen tien i Nordenbro
Søster:
Karen Thomasdatter 32 ugift tien i Rudkøbing
FarBrødre:
Rasmus Nissen i Bagenkop
Christen Nissen i Nordenbro
Far:
Thomas Nissen
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

pg 13 207

Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Henrik Pedersen d.1708 & Maren Jensdatter d.1694
=================================
Ifølge skiftet er John ikke deres barn, hvilket modsiger kirkebogen eller han døde før 1708!!!
+ John Henriksen

f.16xx - d.17xx - gift med 1712 Maren Larsdatter
=================================

+ -Navn

f.16xx - d.16xx

+ Karen Henriksdatter

f.1683 - d.1713 30 år - gift 1711 med Niels Madsen fra
Nordenbro, han gift 2. 1714 med Johanne Olufsdatter

+ Inger Henriksdatter

f.1686 - d.17xx

+ Maren Henriksdatter

f.1687 - d.17xx - gift 1721 med Jens Christensen smed efter
at han var publice absolvered for at gå i seng med
Skrædderen Christian Godfredsens datter.

+ Peder Henriksen

f.1689 - d.1720 31 år - gårdmand

+ Dorthe Henriksdatter

f.1692 - d.17xx

+ Sidsel Henriksdatter

f.1694 - d.17xx

Henrik Pedersen oplyses i 1694, at stamme fra Søndenbro og er broder til Hans Christian Pedersen og Mette
Pedersdatter.
Henrich Pedersen gårdmand i Søndenbro, Magleby
22 May 1708
Kone: Maren Jensdatter
Børn:
Karen Henrichsdatter 22
Inger Henrichsdatter 20
Maren Henrichsdatter 18
Peder Henrichsen 16
Dorthe Henrichsdatter 14
Sidsel Henrichsdatter 12
Brødre: Mads Pedersen i Haubølle
Carsten Pedersdatter i Søndenbro Magleby
lavværge: Peder Jensen [Bruun] i Munkegaard
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 5 1707-1708; FHL film 52799]

pg 5 287

Sønnen Peder Henriksens overtager fæstet af gården og dør siden hen 1720
Peder Henrichsen gårdmand i Søndenbro, Magleby
9 Feb 1720 pg 8 46
Mor: Maren Jensdatter
?Bror:
Laurids Christen boende i Ribergs gaard, Grevskabet (Lars Christensen i Hvidebiergsgaard)
Jens Christensen boende i Broeholm/LyckisHolmsgaards, Nordenbro
Søster:
Maren Henrichsdatter tien i Hennetved
(? = (forlov) Gotfred Christensen i Lindelse)
Dorothea Henrichsdatter = Jens Stephensen i Nordenbro, Grevskabet
Sidsel Henrichsdatter 24 hiemme
... Henrichsdatter (død) = Niels Madsen
værge:
Mads Christensen i Baggendrup & Mads Pedersen i Haugebolle
lavværge: Mogens Rasmussen i Søndenbro Magleby
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

Der forklarres ikke, hvordan Lars Christen på Hvidebjerggard og Jens Christensen er i familie med Peder
Henriksen, dette bør undersøges nærmere.
Bonde husmandssted
Trolovet 1: 16xx - Gift 1: 16xx
Mikkel Mikkelsen Errboe n.1684 & Mette -Patronym d.1695
ingen børn fundet i dette ægteskab!!!
Trolovet 2/1: 1695 - Gift 2/1: 1695
Mikkel Mikkelsen Errboe f.1634 - d.1714 80 år & Sidsel Jepsdatter
+ Mette Mikkelsdatter Errboe

f.1696 - d.17xx

+ Maren Mikkelsdatter Errboe

f.1697 - d.17xx - gift Christen Nielsen Flintegaard d.1736

+ Mikkel Mikkelsen Errboe

f.1699 - d.17xx

+ -Navn, Mikkelsdatter

f.1706 - d.1706 0 år

+ Dødfød

f.1702 - d.1702 0 år

+ Hans Mikkelsen

f.1704 - d.1704 0 år

+ Hans Mikkelsen Errboe

f.1706 - d.17xx
Bonde husmandssted

Trolovet 2/1: 171x - Gift 2/1: 171x
Christen Johansen d.1728 & Sidsel Jepsdatter f.ca.1664 - d.1737 ca. 73 år
Sidsel Jepsdatters søskende hedder: Mads Jepsen, Hans Jepsen, Jens Jepsen, Anders Jepsen, Maren Jepsen,
Bodil Jepsdatter.
Sønnen Hans Mikkelsen Errboe fæster husmandsstedet efter sin afdøde stedfar Christen Johansen 20
november 1729, hvilket fortæller, at Sidsel Jepsdatter gifter sig med Christen Johansen efter Mikkel
Mikkelsen døde!
Christen Johansen gårdmand i Søndenbro 23 Jul 1728 pg 9 704
Kone: Sidsel Jespersdatter
(=1. Mikkel Mikkelsen Errboe)

Barn:
Kones.Børn:

Ane Christensdatter 11
Hans Michelsen 22
Mette Michelsdatter 20
Michel Michelsen boende i Taarpe ved Rudkøbing
Maren Michelsdatter = Christen Nielsen i Søndenbro
Søster:
... Johansdatter = Anders Hansen i Vestergaards Mølle
værge:
Anders Hansen Møller i Søndenbro
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Der skiftes efter Hans Mikkelsen Errboe:
Hans Michelsen i Søndenbro
17 Jan 1757 pg 13 371
Kone:
Maren Jorgensdatter
Børn:
Jørgen Hansen 21
Christen Hansen 16
Sidsel Hansdatter 19
Birthe Hansdatter 14
Morten Hansen 10
Pørørende:
Carsten Jensen i Nordenbro
Hans Hansen i Søndenbro
Kones.Bror:
Christian Jørgensen i Tryggelev
værge:
Anders Jørgensen i Søndenbro
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Skytte/Skotte
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars -Patronym & Karen -Patronym d.1691
Der er ingen data om dette ægtepar.
Det kan både stå “Skotte” og “Skytte”, hvis det er “Skotte”, da findes der relationer til det gamle
Bagenkop/Sandhagen omkring 1587/1588.
Skrædder
Trolovet: 169x - Gift: 169x
Niels Mikkelsen n.1687 & Hustru d.1735
+ Therkel Nielsen

f.1693 - d.1693 0 år

+ Thorkild Nielsen

f.1694 - d.1695 1 år

+ Christen Nielsen

f.1696 - d.1696 0 år

+ Bente Nielsdatter

f.1698 - d.1698 0 år

+ Rubech Nielsen

f.1700 - d.1701 1 år

De har ikke været heldig med deres børn, alle døde kort efter deres fødsel.
Hustruen stammer muligvis udensogns fra, hvorfor de derfor også må være gift i hendes hjemsogn, hendes
navn kendes ikke og der er ikke yderliger oplysninger.
Skrædder
Trolovet: 1683 – Gift: 1683
Mads Larsen Thord & Magrethe Carstensdatter
+ Karen Madsdatter

f.1694 - d.17xx

Mads Larsen Thor kan meget vel være samme person som Mads Larsen, der er gift med en Mette, præsten
kan havde skreve forkert og oplyst, at hans kone hed Mette frem for Margrethe, dette mangler stadig at blive
endeligt bevist.
Skrædder
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Morten Pedersen & -Navn Hansdatter d.1690
Trolovet: 2. 1690 - Gift: 2. 1690
Morten Pedersen d.1701 & Sidsel Pedersdatter f.1643 - d.1713 70 år
Morten Pedersens første hustru var søster til Peder Hansen og Jens Hansen.
Der er ikke fundet nogen børn i disse to ægteskaber.
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Hansen f.1639 - d.17xx & Magdalena Christensdatter d.1729
+ -Navn

f.1683 - d.1683 0 år

+ Mette Hansdatter

f.1685 - d.1702 17 år

+ Hans Hansen

f.1687 - d.1702 15 år

+ Jens Hansen

f.1689 - d.1697 8 år

+ Christen Hansen

f.1691 - d.1695 4 år

+ Hans Hansen

f.1719 - d.17xx

+ Karen Hansdatter

f.1723 - d.17xx

+ Christen Hansen

f.1725 - d.17xx

Sønne Hans Hansen er muligvis også død omkring 1691-1702, det ser ikke udmidelbart ud til, at ægteparet
har overlevende børn.
Magdalena Christensdatter i Søndenbro
1 Oct 1729 pg 9 940
Mand: Hans Hansen gårdmand
Børn:
Hans Hansen 10
Karen Hansdatter 6
Christen Hansen 4
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Smed
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Eyler Gregersen & Gertrud Povelsdatter n.1695
+ -Navn, en datter

f.1692 - d.1692 0 år

Bror til Rasmus Gregersen.
De har muligvis flere børn, hvis der ér er de er ikke fundet.

Smed
Trolovet: 168x - Gift: 1684
Peder -Patronym n.1683 & Maren Jensdatter
+ -Navn

f.1685 - d.1685

Der er muligvis flere børn, fra før 1683
Konen er søster til Oluf Jensen smed fra Nordenbro.
Det har ikke været muligt, at opsporere Peders Patronym, da der ikke er fundt overlevende børn, som kan
give et praj om hans forældres navne.
Bondemand & Smed
Trolovet 1689 - Gift 1689
Rasmus Larsen & Johanne Nielsdatter
+ Niels Rasmussen

f.1690 - d.17xx

Trolovet 1xxx - Gift 1xxx
Rasmus Larsen & Margrethe Thomasdatter
Det ser ud til, at de kun har fået dette ene barn.
Rasmus Larsen Smed bmd i Søndenbro
26 Aug 1724 pg 9 105
2.Kone:
Margrethe Thomasdatter
(signed: Dorthe Thomasdatter )
1.Kone:
Johanne Nielsdatter
Barn:
Niels Rasmussen myndig
2.Kone.Brødre:
Hans Christian Thomasen i Nordenbro
Anders Thomasen
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Smed
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars Jensen & Hustru
+ Jens Larsen

f.1701 - d.17xx

+ Maren Larsdatter

f.1703 - d.17xx

+ Peder Larsen

f.1705 - d.17xx

Deres børn ser ud til at havde overlevet skolkoppe epedimien, men er ikke forsøgt sporret frem i tiden.

Tærsker
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Larsen & Anne -Patronym n.1685, 1687
+ Lars Hansen

f.1704 - d.17xx tvillinger

+ Inger Hansdatter

f.1704 - d.17xx tvillinger

Der er en vis usikkerhed om, om dette er den rigtige Hans Larsen, da han jfr. børnenes dåb bor i Bøsseballe,
Hans Larsen stammer oprindeligt fra Røjle og hans forældre er Lars Larsen senior og hustru i Røjle.
Hans Larsen er broder til Lars Larsen gift med Sidsel Jensdatter Bruun i Røjle.
Trolovet: 1701 - Gift: 1702
Mikkel Madsen Bruun d.1724 & Karen Simonsdatter (degnes datter)
+ Sidsel Mikkelsdatter Bruun

f.1702 - d.17xx

Mikkel Madsen Bruun og Karen Christiansdatter bor forløbig hos hendes far Degnen Simon Christiansen i
degneboligen ved Magleby kirkeby.
De flytter dog senere her til Søndenbro, hvor de bor til Mikkel Madsen Bruun dør i 1724
Mikkel Madsen Bruuns forældre er gårdmand Mads Nielsen Bruun og Hustru på Munkegaard.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Godtfred Rasmussen & Hustru
+ Magdalena Godtfredatter

f.1683 - d.17xx

+ Sidsel Godtfredsdatter

f.1685 - d.17xx

Der er ikke fundet yderliger oplysninger om denne familie.
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Otto Hansen d.1725 & Hustru d.1689
+ Hans Ottesen

f.16xx - d.17xx

+ Erik Ottesen

f.1683 - d.17xx

+ Kirsten Ottesen

f.1684 - d.1703 20 år

+ Christen Ottesen

f.1687 - d.1695 8 år

Trolovet 2.: 168x - Gift: 2. 1689
Otto Hansen & Karen Godtfredsdatter d.1727
Godtfred Willumsen i Nordenbro er far til Karen Godtfredsdatter.
Otto Hansen omtales både som Otto og Otte, jeg har valgt, at give børnene Patronymet “Ottesen”, hvilket må
være det mest rigtige.

Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Godtfred -Patronym d.16xx & Mette Larsdatter
+ -Navn Godtfredsen

f.16xx - d.1697 - blev dræbt af et træ i Hjortholm skov

Trolovet 2.: 16xx - Gift 2.: før 1683
Peder Mogensen d. før 1721 & Mette Larsdatter f.1746, n.1683 - d.1721 75 år
+ Dorthe Pedersdatter

f.16xx - d.17xx

+ Godtfred Pedersen

f.1684 - d.17xx

+ Christen Pedersen

f.1686 - d.17xx

Stedsønnen, som oplyses uden navn døde i 1697, "blev slået ihjel af et træ i Hjortholm skov", måske væltede
træet over ham i forbindelse med træflædning. Dette indikerer, at hans hustru Mette Larsdatter var gift
tidliger, vi har ingen navn, måske er det "Godtfred", som må værer navnet på hendes tidliger mand.
Måske er Dorthe Pedersdatter også en steddatter, men det er noget usikkert da det er lige i overgangen ved
Mette Larsdatters vielse, derfor har pigen fået Patronymet Pedersdatter?
Trolovet 1.: 168x - Gift 1.: 1687
Willum Olufsen & Maren Troelsdatter d.1701
+ Mads Willumsen

f.1689 - d.1689 0 år

+ Margrethe Willumsdatter

f.1690 - d.17xx

+ Maren Willumsdatter

f.1692 - d.1698 6 år

+ Troels Willumsen

f.1695 - d.17xx

tvilling - gift 1727 med Bodil

Nielsdatter d.1731 fra Lundsgaard
+ -Navn

f.1695 - d.1695 0 år tvilling

Trolovet 2.: 1701 - Gift 2.: 1701
Willum Olufsen d.1729 & Anne Cathrine Christiansdatter
+ Christian Willumsen

f.1701 - d.1701 0 år tvillinger

+ Maren Willumsdatter

f.1701 - d.1701 0 år tvillinger

+ Birthe Willumsdatter

f.1702 - d.17xx

+ Maren Willumsdatter

f.1704 - d.1704 0 år

+ Johan Willumsen

f.1705 - d.17xx

Willum Olufsen er sikkert en bror til Godtfred Olufsen
Maren Troelsdatter er søster til Bodil Troelsdatter.
Sønnen Troels Willumsens bliver gift 4 gange:
Gift (1.) 1727 Bodil Nielsdatter død 1731, gift (2.) 1731 Giertrud Michelsdatter død 1732, gift (3.) 1732
Inger Carstensdatter død 1748, gift (4.) 1748 Karen Hansdatter død 1819

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars Knudsen d.1695 & Anne -Patronym f.1633 - d.1714 81 år
+ -Navn Larsdatter

f.16xx, n.1683,1684,1685,1688 - d.17xx

Lars Knudsens datter har det ikke været muligt at finde fornavnet på, blot figurer hun flere gange som
gudmor og oplyses blot som Lars Knudsens datter.
Trolovet: 168x - Gift: 1687
Mads Rasmussen Iversen d.1687 & Maren Troelsdatter
+ -Navn

f.1687 - d.1687 0 år

Mads Rasmussen Iversen er søn af Iver Christensen.
Det er lidt usædvanligt, her i området, at han bærer 2 Patronym, hvilket mest er kendt fra nordenden af øen,
således stammer hans familie måske fra Nordlangeland!
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jep Madsen d.1707 & Hustru n.1688 - d.1705
+ Mads Jepsen

f.16xx - d.17xx

+ Hans Jepsen

f.16xx - d.17xx - gift 1697 med Maria Hansdatter

+ Jens Jepsen

f.16xx - d.17xx

+ Anders Jepsen

f.16xx - d.17xx

+ Sidsel Jepsen

f.16xx - d.17xx

+ Maren Jepsen

f.16xx - d.17xx

+ Bodil Jepsdatter

f.16xx - d.17xx

Det er muligvis ikke alle børn der er af dette ægtepar på grund af navnesammenfald, der er dog en vis
sandsynlighed for, at det er deres alle sammen, da de alle på en eller anden måde deltager i
barnedåbshandlinger med hinanden på forskellige tidspunkter.
Trolovet 1: 1xxx - Gift 1: 1xxx
Lars Nielsen/Rasmussen d.1724 & Dorthe Thomasdatter Errboe
Trolovet 1/2: 1724 - Gift 1/2: 1725
Jørgen Pedersen & Dorthe Thomasdatter Errboe
Dorthe Thomasdatter Errboe angives 1724 at være enke og fra Røjle, da hun blev trolovet med Jørgen
Pedersen, måske er det ham som stammer fra Røjle.
Jeg har valgt at sætte dem her i Søndenbro og ikke Røjle, da der er meget usikkerhed omkring hvor de
egentlig bor.

Trolovet: 1706 - Gift: 1706
Niels Larsen d.1721 & Anne Nissdatter
+ Peder Nielsen

f.1707 - d.17xx

Trolovet: 1722 - Gift: 1722
Christen Rasmussen & Anne Nissdatter
Christen Rasmussen kommer fra Oure i Tryggelev sogn og var Soldat, da han blev trolovet med enken Anne
Nissdatter.
Niels Lauridzen i Søndenbro, Magleby 1 Aug 1721 pg 8 469
Kone: Ane Nisdatter
Børn:
Peder Nielsen 15
Maren Nielsdatter 11
Christen Nielsen 8
Ane Nielsdatter 3
Far:
Laurids Nielsen dergaun ( Lars Nielsen )
Kone.Bror: Thomas Nissen
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Larsen Jyde & Sidsel -Patronym d.1692
+ Kirsten Christensdatter Jyde

f.1677 - d.1721 - ingen ægteskab og børn oplyst.

+ Anne Christensdatter Jyde

f.1684 - d.17xx

+ Mette Christendatter Jyde

f.1686 - d. før 1694

+ Dødfødt

f.1689 - d.1689 0 år

+ Lars Christensen Jyde

f.1690 - d.17xx

Trolovet: 169x - Gift: 1692
Christen Larsen Jyde d.1728 & Mette Hansdatter f.1672 - d.1715 43 år
+ Sidsle Christensdatter Jyde

f.1693 - d.17xx

+ Mette Christensdatter Jyde

f.1694 - d.1737 43 år - gift 1720 med Anders Christensen

+ Hans Christensen Jyde Soldat

f.1698 - d.17xx - gift 1725 med Anne Nielsdatter datter af
Niels Nielsen og Mette Pedersdatter i Nordenbro, som han
1723 havde besovet og stod Publice absolvered for dagen
før sin trolovelse, han giftede sig med moderen.

+ Jens Christensen Jyde

f.1700 - d.1737 37 år - gift 1728 med Maren Nielsdatter,
datter af Niels Nielsen og Mette Pedersdatter i Nordenbro en datter af Jens ved nanv Sidsel dør 1748

+ Christen Christensen Jyde

f.1705 - d.17xx -

+ Morten Christensen Jyde

f.1708 - d.17xx - gift 17xx med ?? hun døde 1734, gift igen
hun døde 1747 - gift efter 1747 med Ellen Hansdatter

De oplyses at være fra Søndenbro

Mette Hansdatter oplyses at havde været syg (ælendig) i flere år før hun døde 1715 43 år gammel
To af sønnerne, gifter sig med to søstre nemlig Anne Nielsdatter og Maren Nielsdatter døttre af Niels Nielsen
og Mette Pedersdatter i Nordenbro.
Morten Christensen Jyde husmand i Bøsseballe 30 Jul 1754 pg 13 211
Kone: Ellen Hansdatter
Børn:
Mette Mortensdatter 6?
Hans Mortensen 3?
Brødre:
Hans Christensen i Søndenbro
Lars Christensen i Søndenbro
Kones.Bror: Christian Hansen i Lundsgaard
værge:
Lars Godfredsen i Bøsseballe
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Trolovet: 168x - Gift 1685
Christen Christensen & Birthe Pedersdatter
Christen Christensen er fra Brandsby i Humble sogn.
Det antages at de flytter hjem til ham i Brandsby, Humble sogn, det vil således også være der man bør søges
deres børn, da de ikke får børn døbt i Magleby kirke.
Birthe Pedersdatter angives at være fra Søndenbro.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Willadsen & Hustru d.1700
+ Mette Rasmusdatter

f.1685 - d.1687 2 år

+ Jens Rasmussen

f.1687 - d.17xx

+ Hans Rasmussen

f.1690 - d.17xx

Trolovet: 1701 - Gift: 1701
Rasmus Willadsen & Mette Hansdatter d.1725
Rasmus Willadsen må være blevet gift udensogn og kommer muligvis selv udensogns fra, da han ikke
tidliger set i Magleby.
Rasmus Willadsens første vielse er ikke at finde i kirkebogen, de starter først med at få deres første barn i
1685.
Det bør undersøges, om Mette Hansdatter var gift tidliger og om hun var enke og muligvis har børn?
Trolovet 1688 - Gift 1688
Anders Mikkelsen d.1690 & Mette Pedersdatter
+ Margrethe Andersdatter

f.1689 - d.17xx - gift 1728 med Christian Godfredsen han
døde 1735

Mette Pedersdatter er den samme som bor i Bagenkop som igen bliver enke 1709.

Trolovet: 1700 - Gift: 1700
Morten Jensen n.1690 & Margrethe Jacobsdatter Angelboe
Der er ikke fundet børn af dette ægteskab.
Skiftet herunder er lidt tvivlsomt, da hendes mand Morten Jensen endnu ikke er fundet død.
Margrethe Jacobsdatter i Nordenbro 7 Dec 1742
pg 11 699
Mand:
Niels Olsen
Bror:
Christopher Jacobsen boende i Oure, Lykkeholms god
½Bror:
Eiler Jacobsen tien i Lychesholm
Søster:
Sidsel Jacobsdatter = Knud Hansen i Oure
Dorthe Jacobsdatter 32 ugift hiemme
½Søster:
Maren Jacobsdatter 26 ugift hiemme
Ane Jacobsdatter ugift tien hos sin morder Karen Eilertsdatter i Tryggelev, Lykkesholm gods
Søster:
Ane Jacobsdatter (død) = Godfred Andersen i Helsned
Børn:
Maren Godfredsdr 17
Hans Godfredsen 16
Anders Godfredsen 9
[Grevskabet Langeland, Svendborg skpr; Book 11 1737-1743; FHL film 52804

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens -Patronym & Maren -Patronym d. 1696
Der er ikke fundet børn eller andre oplysninger i dette ægteskab.
Gårdmand
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Hans Jepsen & Maria Hansdatter d.1731
+ Karen Hansdatter

f.1698 - d.17xx

+ Maren Hansdatter

f.1701 - d.1701 0 år

+ Hans Hansen

f.1702 - d.1706 4 år

+ Maren Hansdatter

f.1705 - d.1706 1 år

Hans Jepsens søskende hedder: Mads Jepsen, Jens Jepsen, Anders Jepsen, Sidsel Jepsen, Maren Jepsen,
Bodil Jepsdatter.
Mariche Hansdatter i Søndenbro
8 Jun 1731
pg 9 1489
Mand: Hans Jeppesen gårdmand
Børn:
Karen Hansdatter = Rasmus Laursen i Søndenbro
Maren Hansdatter 23
Ane Hansdatter 23
Hans Hansen 20
Rasmus Hansen 17
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Trolovet 1.: 1702 - Gift 1.: 1702
Christen Mortensen Lytsting n.1701 & Aplone Hansdatter d.1705
+ Karen Christensdatter Lytsting

f.1703 - d.17xx

+ Sidsel Christensdatter Lytsting

f.1705 - d.17xx

Trolovet 2.: 1707 - Gift 2.: 1707
Christen Mortensen Lysting n.1701 d.1727 & Margrete Hansdatter d.1707
+ Margrethe Christensdatter Lytsting

f.1707 - d.1707 0 år

Margrethe Hansdatter stammede fra Søgård.
Christen Mortensen Fæster en gård i Magleby den 1. januar 1704 efter Peder Pedersen. Han afhænder igen
gården eller en anden gård 1705 til Lars Henriksen
Christen Mortensen Lytsing afveg fra mange andre, han døbte ikke sit først fødte pigbarn efter sin afdøde
hustru - hun burde havde heddet Aplone, men blev døbt Margrethe, måske fordi moderen til pigebarnet døde
samtidig?

Trolovet: 169x - Gift: 1691
Thomas Pedersen Lollik & Birthe Hansdatter d.1706
+ Anne Thomasdatter

f.1692 - d.17xx

+ Kirsten Thomasdatter

f.1693 - d.17xx

+ Sidsel Thomasdatter

f.1695 - d.17xx

+ Hans Thomasen

f.1697 - d.17xx

+ Peder Thomasen

f.1699 - d.1699 0 år

+ Peder Thomasen

f.1700 - d.1700 0 år

+ Peder Thomasen

f.1705 - d.1707 ?

Trolovet: 1706 - Gift: 1706
Thomas Pedersen Lollik d.1727 & Anne Jensdatter
Anne Jensdatter er fra Søndenbro
Der er ikke fundet mange spor efter denne familie, som bærer et gammelt tilnavn “Lollik” - Thomas
Pedersen Lolliks oprindelse er fra Lolland, dog er det flere generationer siden de boede der over.
Trolovet : 1702 - Gift: 1702
Peder Thomasen & Anne Rasmusdatter
Anne Rasmusdatter angives at være fra Ormstrup, som ikke umidelbart bliver fulgt i denne bog.
Det vides ikke om de bor i Nordenbro, Søndenbro eller Ormstrup!!
Trolovet : 1722 - Gift: 1722
Hans Jørgensen Thrane & Bente Christine Svendsdatter
Bente Christine Svendsdatter er datter af Svend Pedersen Møller i Nordenbro. Svend Pedersen Møller dør
1725 55 år gammel, hustruens navn er ikke nævnt.

De ses ikke umidelbart at få børn døbt i Magleby kirke, det er dog ikke undersøgt til bunds.
Thrane må være et navn som har tilknytning til Lindelse, hvor der også bor en Niels Jørgensen Thrane som
arbejder på Skovsgaard og er i 1706 Sergent, hvor denne Sergent bliver gift med en Anna Chatarina
Mikkelsen, disse to mænd kan være brødre.
Birthe Madsdatter n.1685
En søster til Niels Madsen i Broholm.
Dorthe Jørgensdatter n.1683
Trinike Mikkelsdatter n.1683
Trinike Mikkelsdatter i Søndenbro er søster til Anne Mikkelsdatter.
Karen Jensdatter n.1688
Dorthe Christensdatter n.1683
Muligvis søster til Lars Christensen.
Birgitte Rasmusdatter n.1687
Jens Rasmussen n.1684, 1685
Dorthe Pedersdatter n.1684
Anne Ditlevsdatter n.1689
Hun er søster til Jens Ditlevsen
Bodil Troelsdatter n.1688
Søster til Dorthe Troelsdatter
Jens Nielsen Errboe n.1688
Anne Pedersdatter n.1686
Karen Carstensen n.1687
+ Anne -Patronym

d.16xx - d.17xx

Her er noget forvirring - måske hed hun Anne Karen eller Anne er datter af Karen!? Eller også hedder hun
Karen Carstensdatter og har en datter Anne
Christen Andresen n.1689
Elsebet -Patronym Skrædder
Peder Mortensen n.1690

Kirsten Pedersdatter Ugedags n.1691 - d.1728
+ Christen, u-ægte

f.1686 - d.1687 1 år

Udlagt til barnefader Christen Christensen Smed fra Søndenbro
+ Christen, uægte

f.1689 - d.17xx

Udlagt til barnefader Sl. Carsten Jacobsen d.1689 fra Bagenkop
Barnefaderen Christen Christensen Smed fra Søndenbro nægtede men måtte anderkende faderskabet til
sønnen. Dette barn dør midt i 1687.
Faderen til det 2. uægte barn er Sl. Carsten Jacobsen er fra Bagenkop, han døde kort før sit barns fødsel,
måske var han fisker eller på anden måde sejlende og omkom.
Mette Pedersdatter Ugedags n.1689, 1696 - d.1744
+ Anders, u-ægte

f.1696 - d.17xx

Udlagt barnefader Christopher Jensen
Anne Pedersdatter Ugedags n.1689
Bodil Pedersdatter Ugedag n.1697
Gl. Johanne Madsdatter d.1698
Lars Godtfredsen d.1684
Lars Godfredsens far er Godtfred Larsen.
Carl Andersen d.1691
Gamle Mette d.1701
Det vides ikke hvem “gamle Mette” er, blot at hun blev begravet 1701
Hans Hansen d.1705

Tærsker/Tækker/Træker?

Betegnes “Gamle Hans Hansen fra søndenbro”

Elnegaard
I Søndenbro
En større gammel gård fra før 1673
Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Niels Hansen Elnegård & Mette -Patronym d.1695
+ Hans Nielsen Elnegård

f.16xx - d.17xx - gift med hustru, ingen navn oplyst.

+ Rasmus Nielsen Elnegård

f.16xx - d.17xx - gift i 1706 med Anne Hansdatter fra
Søndenbro

+ Peder Nielsen Elnegård

f.1683, n.1706 - d.17xx - gift 17xx med ?? hun døde 1748

+ Lars Nielsen Elnegård

f.1686 - d.17xx

Trolovet 2.: 1695 - Gift 2.: 1695
Niels Hansen f.1646 - d.1723 77 år & Sidsel Mortensdatter f.1643-d.1713 70 år
+ Morten Nielsen Elnegaard

f.1702 - d.1706 0 år

+ Mette Nielsdatter Elnegaard

f.1709 - d.17xx

Det er yderst tvivlsomt, Sidsel har fået bør i en alder af 66 år, således må vi formode at enten er hendes alder
oplyst forkert eller også er de to børn Morten Nielsen og Mette Nielsdatter ikke børn af denne Niels Hansen.
Dette er endnu ikke underkastet en nøje undersøgelse.
Gården Elnegaard i Søndenbro forbliver i slægtens eje i langt over 150 år.
Trolovet: 16xx - Gift: 17xx
Hans Nielsen Elnegaard d.1737 & Hustru d.1735
+ Mette Hansdatter Elnegaard

f.1703 - d.17xx

+ Barbara Hansdatter Elnegaard

f.1706 - d.17xx

Hans Nielsen Elengaard og Rasmus Nielsen Elnegaard er brødrer, deres forældre er Niels Hansen Elnegaard
og Mette -Patronym, det var dem som ejer Elnegaard i Søndenbro.
Gårdmand
Trolovet: 1706 - Gift: 1706
Rasmus Nielsen Elnegaard d.1737 & Anne Hansdatter d.1732
+ Mette Rasmusdatter

f.1707 - d.1708 1 år

+ Niels Rasmussen Elnegaard

f.1707 - d.17xx

+ Hans Rasmussen Elnegaard

f.1709 - d.17xx - gift 17xx med ? hun døde 1738

+ Mette Rasmusdatter Elnegaard

f.1712 - d.17xx

+ Morten Rasmussen Elnegaard

f.1714 - d.17xx - gift 1736 Karen Jensdatter Bruun

Anne Hansdatter stammer fra Søndenbro, det vides endnu ikke hvem hendes forældre er.
Hans Nielsen og Rasmus Nielsen er brødrer deres forældre er Niels Hansen Elnegaard og Mette, det var dem
som ejer Elnegaard i Søndenbro.
Brødrene Hans Nielsen og Rasmus Nielsen døde med nogle få dages mellemrum, Hans blev begravet om
onsdagen og Rasmus om lørdagen, det fremgår ikke hvad de døde af.

Flintegaard
I Søndenbro en Gård fra før 1673
Den ligger yderst bag ved Munkegårde mod Magleby nor.
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Nielsen Flintegård d.1745 & Maren Rasmusdatter d.1743
+ Anna Hansdatter

f.16xx, n.1683, 1687 - d.17xx

Hans Nielsen Flintegaard i Søndenbro, Magleby
2 Apr/3 Aug 1745
pg 12 215
Kone:
Maren Rasmusdatter
½Bror:
Mads Nielsen i Søndenbro, Lyckeholms gods (død)
Børn:
Niels Christensen 13 tien i Syndenbro
Inger Christensdatter 19 ugift tien i stedet
Sidsel Christensdatter 11 hos MODER i Broelade gods
½Søster: Ane Nielsdatter (død) = Hans Rasmussen i Søndenbro, Lykesholms gods
Børn:
Rasmus Hansen 13 tien i Lundsgaard, ditto gods
lavværge:
Anders Christophersen eller Anders Christensen i Søndenbro
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743- FHL film 52805]

Gårdmand
Trolovet 1./1.: 1687 - Gift 1./1.: 1688
Rasmus Hansen Flintegaard n.1687 & Inger Rasmusdatter d.1690
+ Jens Rasmussen

f.1688 - d.17xx

Trolovet 2./1.: 1690: - Gift 2./1.: 1690
Rasmus Hansen Flintegaard & Maren Rasmusdatter d.1696
+ Inger Rasmusdatter

f.1691 - d.17xx

+ Hans Rasmussen

f.1694 - d.før 1703

+ Christen Rasmussen

f.1696 - d.1696 0 år

Trolovet 3./1.: 1697 - Gift 3./1.: 1697
Rasmus Hansen Flintegaard & Sidsel Hansdatter
+ Mads Rasmussen

f.1698 - d.17xx - måske død 1716 !!!

+ Hans Rasmussen

f.1703 - d. før 1731 - hans kone døde 1731

+ Morten Rasmussen

f.1706 - d.17xx - gift 17xx med ? hun døde 1743

Sidsel Hansdatter omtales "fra Flintegaard”, hun var muligvis tjenestepige på gården før hun gifter sig med
gårdmaden. Rasmus Hansen er bror til Niels Hansen også en Flintegaard.
Gårdmand på Flintegaard
Trolovet 1.: 1688 - Gift 1.: 1688
Niels Hansen & Anna Christensdatter d. 1692
+ Hans Nielsen

f.1689 - d.1745 56 år - gift Maren Rasmusdatter

+ Anna Nielsdatter

f.1691 - d.1691 0 år

Trolovet 2.: 1693 - Gift 2.: 1693
Niels Hansen Flintegaard f.1661 - 1727 66 år & Inger Iversdatter d.1723
+ Anne Nielsdatter

f.1694 - d.17xx - gift 1727 med Hans Rasmussen

+ Christen Nielsen

f.1697 - d.17xx - gift 1723 med Maren Mikkelsdatter Errboe

+ Mads Nielsen

f.1703 - d.17xx

Inger Iversdatter, datter af Iver Christensen. Niels Hansen er bror til Rasmus Hansen på Flintegaard.
Skrædder
Trolovet: 1. før 1683 - Gift 1. f. 1683
Christian Larsen Errboe & Sophie -Patronym d.1686
Trolovet: 2. 1688 - Gift 2. 1688
Christian Larsen Errboe d.1706 & Karen Jensdatter Bruun
+ Sophie Christiansdatter Errboe

f.1688 - d.1690 2 år

+ Philllip Christiansen

f.1690 - d.1690 0 år

+ Karen Christiansdatter Errboe

f.1694 - d.17xx

+ Lars Christiansen Errboe

f.1696 - d.17xx

+ Marike Christiansdatter Errboe

f.1699 - d.17xx

+ Hans Christiansen Errboe

f.1700 - d.17xx

+ Sophie Christiansdatter Errboe

f.1701 - d.17xx

Da Christian Larsen Errboe dør i 1703 omtaltes han som Gamle Christian Larsen Errboe, hvilket tyder på, at
Karen Jensdatter Bruun ikke var så gammel endda, da hun jo føder hans børn frem til 1701.
Det er uklart, om hun finder sig en ny mand, der er endnu ikke fundet en vielse.
Trolovet 2/1: 1722 - Gift 2/1: 1722
Bertel Hansen Krøger n.1689 & Karen Hansdatter (skomager datter fra Søndenbro)
Bertel Hansen bliver enkemand 1722 og gifter sig straks med skomagerdatteren fra Søndenbro Karen
Hansdatter, hendes far hedder Hans -Patronym og bør være en Skomager der endnu ikke er fundet.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens Rasmussen d.1687 & Hustru d.1689
Måske den samme Jens Rasmussen , der døde 1687 ?
Karen Madsdatter n.1688

Fogedgaarden
I Søndenbro
En større gammel Gård fra før 1673
der blev anvendt af den stedlige fogde i sognet.
Sognefoged og Kirkeværge
Trolovet 1/1: 16xx - Gift 1/1: 16xx
Christen -Pantonym & Gertrud Jensdatter
Jens Christensen

f.16xx - d.17xx

Christen Christensen

f.16xx - d.17xx
Sognefoged og Kirkeværge

Trolovet 1/1: 16xx - Gift 1/1: 16xx
Hans Nielsen d.1696 & Gertrud Jensdatter n.1683
+ ukendte børn
+ Jens Hansen

f.1684 - d.17xx
Sognefoged & Kirkeværge

Trolovet 1/2:1697 - Gifte 1/2:1697
Mogens Rasmussen & Gertrud Jensdatter f.1648 - d.1715 67 år
Trolovet 2/1. : 1715 - Gift 2/1.: 1715
Mogens Rasmussen f.1664 - d.1721 57 år & Kirsten Rasmusdatter
Sognefoged & Kirkeværge
Trolovet ?/2: - Gift ?/2: 1721
Johan Pedersen d.1742 & Kirsten Rasmusdatter d.1739
Det har voldt en del problemer at få opklaret hvad navnet var på Hans Nielsens hustu, hun bliver stortset
altid nævnt som “Gertrud” eller “Sognefogens hustru” eller “Hans Nielses hustru”, men da Mogens
Rasmussen tiltrådte, da dukker navnet op, da han gifter sig med den forgående sognefogdes hustru.
Mogens Rasmussen er sikkert bror til Rasmus Rasmussen som er Væver og Kirkeværge i Sædballe i
Nordenbro. Mogens Rasmussen var Sognefoged og Kirkeværge jfr. præstens fortegnelse.
Da Mogens Rasmussen dør, træder fogeden fra Knepholm til og bliver gift uden forudgående trolovelse og
lysning og med kongelig benåding med enken Kirsten Rasmusdatter, han bliver herefter udnævnt til
Sognefoged og Kirkeværge.

Mogens Rasmussen gårdmand i Søndenbro 9 Apr 1721
pg 8 376
2.Kone: Kirstine Rasmusdatter (d.7 Nov 1738 pg 11 208 703) (2. Johan Pedersen sognefoged)
Børn:
Rasmus Mogensen 4
Giertrud Mogensdatter 2
1.Kone: Gertrud Jensdatter (død)
1.Kones.Børn:
Jens Christensen tien i gaarden
Christen Christensen tien i Nordenbro
Bror: Peder Rasmussen Bruus i Vindebye
? Laurits Pedersen i Nordenbro, søn af Peder Gotfredsen
værge: Hans Madsen Fogedgaard i Søndenbro
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]
Kirstine Rasmusdatter i Søndenbro
d.7 Nov 1738/9 Jan 1739
pg 11 207
2.Mand: Johan Pedersen sognefoged (pg 11 703)
Børn:
Mogens Johansen 17
Peder Johansen 15
Maren Johansdatter 13
1.Kone: Mogens Rasmussen (død)
Børn:
Rasmus Mogensen 21 tien i Vestergaard
Giertrud Mogensdatter = Rasmus Hansen i Illebolle
Brødre:
Christen Rasmussen i Rudkøbing
Hans Rasmussen i Søndenbro
værge:
Niels Rasmussen i Nordenbro
værge:
Jens Lauridsen i Søndenbro
( Jens Laursen)
[Grevskabet Langeland, Svendborg skpr; Book 11 1737-1743; FHL film 52804]
Johan Pedersen sognefoged i Søndenbro for Maglebye, Tryggelev, Fodslette sogne d.11 Oct 1742 pg 11- 703 724
Kone: Kirsten Rasmusdatter (d.7 Nov 1739 pg 11- 208) (=1. Mogens Rasmussen )
Børn:
Mogens Johansen 21
Peder Johansen 18 ?
Maren Johansdatter 16
Konens Brødre: Niels Rasmussen forpagter i Nordenbroe gaard, Brolyche gaards gods
Christen Rasmussen i Rudkøbing
Børn. ?Bror: Rasmus Mogensen i Hennetved
? Johanne Nielsdatrer Kølle (? Hans uægte barn ?)
curator:
JordEigns Bonde? i Hennetved ( ?Bror til Peder Johansen ovenfor guard: Jens Laursen i Søndenbroe)
[Grevskabet Langeland, Svendborg skpr; Book 11 1737-1743; FHL film 52804]

Gaardmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mads Rasmussen & Maren Hansdatter n.1684 - d.1729
+ Rasmus Madsen
f.16xx - d.17xx - får et uægte barn Anders Madsen f.1693
med Karen Andersdatter
+ Bodil Masdatter
f.1685 - d.1686 1 år
+ Maren Madsdatter
f.1687 - d.1700 13 år
+ Inger Madsdatter
f.1690 - d.1692 2 år
+ Mads Madsen
f.1692 - d.1737 45 år - måske gift, men ikke fundet!!
+ Hans Madsen
f.1xxx - d.17xx
+ Nils Madsen
f.1xxx - d.17xx
+ Anne Madsdatter
f.1xxx - d. før 1729
+ Maren Madsdatter
f.1xxx - d. før 1729
Sønnen Rasmus Madsen får en uægte søn Anders i 1693 med Karen Andersdatter
“Et uægte barn. Nom. Anders Frembaaren af: Ditlevs hustru Anna. Moderen vaare Karen Andersdatter.
Udlagt til barnefader Mads Rasmussens søn Rasmus Madsen af Fogedgaarden i Søndenbro.”
Rasmus Madsens forældre er Mads Rasmussen og hustru Maren.

Maren Hansdatter i Søndenbro
1 Oct 1729
pg 9 927
Mand: Mads Rasmussen gårdmand i Fogedgaard
Børn:
Niels Madsen boende i Nordenbro
Hans Madsen Fogedgaard i Søndenbro
Maren Madsdatter (død) = Peder Christensen Hauge i Foedslette
Børn:
Maren Pedersdatter 10
Johanne Pedersdatter 9
Ane Pedersdatter 7
Inger Pedersdatter 4
Ane Madsdatter (død) = Morten Jensen Bruun i Nordenbro
Børn:
Mads Mortensen 15
Ane Mortensdatter = Lars Pillegaard i Nordenbro
Karen Mortensdatter 12
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Rasmus Hansen n.1685
+ Kirsten Rasmusdatter, uægte

f.1689 - d.17xx

Moderen hedder Karen Hansdatter Bruun
Trolovet: 1689 - Gift: 1689
Rasmus Hansen n.1685 & Karen Hansdatter Bruun
Karen Hansdatter Bruun boede i eller stammede fra Bagenkop
Hun er søster til Maren Hansdatter Bruun som er gift med Skrædderen Lars Larsen i Røjle.
Hendes forældre er med rimlig sikkerhed Hans Rasmussen Bruun på Munkegaard.
Det ser ud som om de er flyttet fra Magleby sogn, da der ikke bliver født flere børn hos dem!
Gårdmand
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Rasmus Madsen n.1693 & Karen Andersdatter
+ Anders Rasmussen, u-ægte

f.1693 - d.17xx

Moderen er Karen Andersdatter som han gifter sig med i 1697
+ Christen Rasmussen

f.1705 - d.17xx

Citat fra Magleby kirkebog:
Et uægte barn. Nom. Anders
Frembaaren af: Ditlevs hustru Anna.
Moderen vaare Karen Andersdatter.
Udlagt til barnefader Mads Rasmussens søn Rasmus Madsen af Fogedgaarden i Søndenbro.

Rasmus Madsens forældre er Mads Rasmussen og hustru Maren.

Munkegaard
I Søndenbro
En større Herregård, opført af Antvorskov kloster
på Sjælland omkring år 1400-1500 måske før!
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mads Nielsen Bruun f.1624 - d.1718 94 år & Hustru
+ Niels Madsen Bruun

f.1670 - d.1716 - blev 46 år

+ Mikkel Madsen Bruun

f.16xx - d.17xx - gift med Karen Simonsdatter Degnen i
Maglebys datter

+ Karen Madsdatter Bruun

f.16xx - d.17xx - gift 1691 med Peder Christophersen
Ladefoged på Søgård

+ Mette Madsdatter Bruun

f.16xx, n.1699 - d.17xx - gift med Rasmus Hansen i
Bagenkop

+ Inger Madsdatter Bruun

f.16xx, n.1705 - d.17xx - gift 1716 med Mads Christensen
Lassen.

+ Peder Madsen Bruun

f.16xx - d.17xx - gift 1716 med Anne Jørgensdatter – han
fik flere uægte børn, før han blev gift, da han ikke kunne
holde sig fra kvinder.

+ -Navn

f.1682 - d.1686 0 år

+ Dorthe Madsdatter Bruun

f.1687 - d.1687 0 år

Bruun familien, er tilsynlanden af ikke Adelig afstamning, men derimod af en velhavende borgelig
afstamning. jfr. en retsag Nr. 173 • København 02.07.1537 Dombog 1, Fol. 82V 83R. her oplyser domsbogen,
at Brun er Bonde.
Mads Nielsen Bruun fik døbt et barn omkring sidste uge i november 1682, ugen før første indførsel i den
ældste kirkebog 1682-1706 i Magleby sogn.
Mads Nielsen Bruuns far hedder Niels Pedersen Bruun og boede på Munkegaard, morderens navn er end til
videre ukendt, det kan være Karen.
Mads Nielsens søskende hedder Hans Nielsen Bruun, afdøde Jacob Nielsen Bruun, Jens Nielsen Bruun,
Peder Nielsen Bruun og afdøde søster -Navn Nielsdatter Bruun.

Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens Nielsen Bruun f.1626 - d.1711 85 år & Maren -Patronym d.1708
+ Christian Jensen Bruun Skrædder

f.16xx - d.17xx - gift med Anna Cathrina Hansdatter i
Bagenkop

+ Sidsel Jensdatter Bruun

f.16xx - d. efter 1703 - gift 1683 med Lars Larsen på Røjle

+ Karen Jensdatter Bruun

f.16xx - d.17xx - gift 1688 med Christen Larsen Errboe
Skrædder i Nordenbro

+ Maren Jensdatter Bruun

f.16xx - d.17xx - gift 1695 Jens Hansen på Røjle

+ Morten Jensen Bruun

f.1690 - d.17xx

Broder til Mads Nielsen Bruun og Hans Nielsen Bruun.
Jens Nielsen Bruuns far hedder Niels Pedersen og boede på Munkegaard, Jens Nielsens mors navn er
forløbig ukendt, det kan være Karen.
Peder Nielsen Bruun n.1689
Bror til Hans Nielsen Bruun, Mads Nielsen Bruun og Jens Nielsen Bruun.
Peder Nielsen Bruuns far hedder Niels Pedersen og boede på Munkegaard, Jens Nielsens mors navn er
forløbig ukendt, det kan være Karen.
Jacob Nielsen Bruun d.1706
Soldat ved landmilitsen tjente på Lundsgaard i Nordenbro.
Jacob Nielsen Bruun er bror til Hans, Jens, Peder og Mads Nielsen Bruun og afdød søster.
Jacob Nielsen Bruuns far hedder Niels Pedersen og boede på Munkegaard, Jens Nielsens mors navn er
forløbig ukendt, det kan være Karen.
-Navn -Patronym Bruun d.1685
En broderdatter til Jens Nielsen Bruun som døde i 1685.
Hendes far kan hedde Jacob, Peder og Mads Nielsen Bruun.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Nielsen Bruun n.1685 & Hustru d.1683
+ Karen Hansdatter Buun

f.16xx - d.17xx

+ Maren Hansdatter Bruun

f.16xx - d.17xx

Hans Nielsen Bruun er bror til Jens, Jacob, Peder og Mads Nielsen Bruun
Kan det være denne Hans Nielsen som gifter sig med enken Ellen Hansdatter i Nordenbro
Jens Nielsen Bruuns far hedder Niels Pedersen Bruun og boede på Munkegaard.

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Hansen Bruun & Hustru
+ Trine Rasmusdatter Bruun

f.1683 - d.17xx

+ Jacob Rasmussen Bruun

f.1687 - d.17xx

Mon ikke man må formode at Rasmus Hansen Bruun er søn af Hans Nielsen Bruun
Der kan herske en del usikkerhed om, om det er Hans Nielsen der er far til Rasmus Hansen, da der på
Søgaard dør en “Rasmus Hansen Bruuns moder i 1685", hvis dette er rigtigt, da kan det ikke passe, at Hans
Nielsen Bruuns hustru dør 1683. Dette må indikerer at der er 2 stk. Hans -Patronym Bruun.
Karen Hansdatter Bruun
+ Kirsten, u-ægte

f.1689 - d.17xx

Udlagt til barnefader Rasmus Hansen
Datter af Hans Nielsen Bruun
Niels Hansen Bruun n.1685
Søn af Hans Nielsen Bruun
Trolovet: 1685 - Gift:1685
Peder Jensen Bruun f.1657 - d.1720 62 år & Birthe Rasmusdatter f.1654, n.1685 - d.1727 ca. 73 år
+ Maren Pedersdatter Bruun

f.1686 - d.17xx -

+ Jens Pedersen Bruun

f.16xx - d.1732 - gift 1720 med Sidsel Henriksdatter

+ Anne Pedersdatter Bruun

f.1691 - d.1750 59 år - gift 1716 med Peder Olufsen smed
f.1690 - d.1777 87 år

Peder Jensen Bruun er søn af Jens Nielsen Bruun.
Trolovet: 1720 - Gift: 1720
Jens Pedersen Bruun & Sidsel Henriksdatter
+ -Navn

f.1720 - d.1720 0 år

Søn af Peder Jensen Bruun og Birthe Rasmusdatter.
Gamle Johanne Bruuns f.1641 - d.1725 84 år
Hun angives at være fra Søndenbro, måske Munkegaard.
Det kan meget godt være Mads Nielsen Bruuns hustru, det her drejer sig om, han dør nogle år før i 1718.
Det er vanskeligt at afgører hvem hun ér, men hun har relationer til Bruun familien, om hun ér én Bruun eller
gift med en Bruun, det er ikke umidel bart muligt at afgøre.
Hvis hun har børn, må hun havde fået sit sidste barn omkring 1683, da hun da havde opnået en alder på 42

år, og havde da opnået sit otium mht. at få børn.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Morten Boemand & Karen Jensdatter d.1702
+ -Navn

f.16xx - d.1683

Patronymet kan lede i retning af Bogø eller Böen, men der forligger endnu ingen forklaring.
Hans Jensen d. f.1755 - 1720 68 år
Angives at være ungkarl og bosat på Munkegaard.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Anders Hansen Fynboe d. 1698 & Dorthe -Patronym d.1685
Anders Hansens familie har muligvis deres oprindeligt fra Bagenkop tilbage i 1587/1588.
Der er ikke fundet sikre børn af denne familie.

Pilegaard
I Søndenbro
en gård fra før 1620
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels -Patronym [?Pedersen?] Bonde n.1683 - d.1705 & Hustru d.1700
+ Peder Nilsen Pilegaard

f.16xx - d.1701

+ Karen Nielsdatter Pilegaard

f.16xx - d.17xx

Denne familie kan være den oprindelige ejer af Pilegaard som uddøde med sønnen i 1701 og faderen 1705.
Omtalt som "gamle Niels Bonde fra Pilegaad" er far til Peder Nielsen som døde 1701.
Måske en rest af en gammel lavadel-familie eller en af de gamle bondegårds familier fra middelalderen.
De har også familie i Tryggelev en Mads Bonde
Gårdmand
Trolovet: 1690 - Gift: 1690
Peder Nielsen Bonde Pilegaard n.1691 - d.1701 & Hustru n.1694
Peder Nielsen Bonde er søn af Niels Bunde/Bonde der døde 1705
Dette er en meget gammel familie, som muligvis er af uradelig stand eller meget gammel bondestand - Det
tyder på, at familien "Bonde" uddøde med denne mand Peder Nielsen.
Der findes ikke umiddelbart spor i retning af, at Peder Nielsen har en søn som føre familien videre.
Trolovet 1: 1690 - Gift 1: 1690
Peder Nielsen d.1701 & Trine Arentsdatter
Bødker
Trolovet 1/2: 1702 - Gift 1/2: 1702
Lars Rasmussen & Trine Arentsdatter d.1712
+ Hans Larsen

f.1703 - d.17xx

+ Lars Larsen

f.1704 - d.1704 0 år tvillinger

+ Inger Larsdatter

f.1704 - d.1704 0 år tvillinger

+ Rasmus Larsen

f.1704 - d.17xx

Trolovet 2/1: 1702 - Gift 2/1: 1702
Lars Rasmussen d.1731 & Anne Marcusdatter/Mortensdatter f.16xx - d.1731
Trine Arentsdatter giftes 2 gange med 12 års mellemrum, hvis ellers det drejer sig om den samme kvinde.
Trine omtales "fra Pilegaard" og ved barnet Lars dåb i 1704 omtales de værende fra Bøsseballe.

Ved Hans Larsens dåb i 1703, bor familien i Vesterballe, det nuværende Vesteregn.
Den første Peder Nilsen kan godt være den samme som hedder Peder Nielsen Bonde Pilegaard, således hans
hustru hedder Trine Arentsdatter og det var hende der arvede gården, det er dog ikke endeligt bevidst,
hvorfor de derfor er medtaget som to forskellige familier.
Der hersker dog en del tvivl om, om Lars Rasmussen der var Bødker, altså én der bla. lavede øl og vind
tønder, skulle være blevet den nye ejer af en gammel familiegård.
Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Christen Jacobsen n.1683 - d.1689 & Maren Christendatter
+ Mads Christensen

f.16xx - d.1731 - gift 1695 Bodil Hansdatter bor i Boballe

+ Anna Christensdatter Koch ?

f.16xx - d.17xx - gift 1704 med Jørgen Hansen fra Rifbjerg
ved Rudkøbing

+ Margretha Christendatter Koch

f.1684 - d.1684 0 år

+ Arent Christensen

f.1686 - d.1687 1 år

+ Catrine Christensdatter

f.1689 - d.17xx
Gårdmand

Trolovet 1./2.: 1701 - Gift 1./2.: 1701
Jens Mortensen & Maren Christensdatter
Christen Jacobsen har en bror Peder Jacobsen
På gården bor en pige ved navn Anna Christendatter Koch, dette kan være Christens datter, og han er derfor
en Koch, eller også drejer det sig om en pige, som arbjder på gården ved navn Anna Christendatter Koch,
som så er søster til Maren og Margrethe Christendatter Koch, som bla. bor og er gift i Bagenkop.
Jens Mortensen stammer fra Rifbjerg ved Rudkøbing
Gårdmand
Trolovet: 1695 - Gift: 1695
Mads Christensen Bonde f.16xx - d.1731 & Bodil Hansdatter
+ Anna Madsdatter

f.1696 - d.17xx

+ Johanne Madsdatter

f.1698 - d.17xx

+ Karen Madsdatter

f.1701 - d.17xx

+ Christen Madsen

f.1704 - d.17xx - gift 17xx med ?? hun døde 1750

+ Hans Madsen

f.1706 - d.1706 0 år tvillinger

+ Kirsten Madsdatter

f.1706 - d.1706 0 år tvillinger

Mads Christensen er søn af Christen Jacobsen på Pilegård.
Mads Christensen Pilegaard og Bodil Hansdatter bosætter sig i Boballe i Nordenbro.

Trolovet: 1704 - Gift: 1704
Jørgen Hansen & Anna Christensdatter
Jørgen Hansen stammer fra Rifbjerg ved Rudkøbing.
Anna Christensdatter er datter af Christen Jacobsen på Pilegaard i Søndenbro
De flytter muligvis op til Rifbjerg i Rudkøbing, hvor han stammer fra.
Johanne -Patronym Pilegaard d.1693
Trolovet: 1xxx - Gift: 1xxx
Rasmus -Patronym Pilegaard n.1705 - d.1731 & Hustru d.1731
Ingen børn kendt?
Karen Nielsdatter Pilersgaard n.1699
Tjente i præstegården.
Kan muligvis være en datter af Niels Pedersen Bonde fra Pilegården
Dorthe Nielsdatter fra Nordenbro
+ Kirsten Hansdatter, u-ægte

f.1683 - d.17xx

Udlagt barnefader Hans Jørgensen
Nr. 2 u-ægte barn
Dorthe Nielsdatter fra Nordenbro
+ Sinde, u-ægte

f.1695 - d.1695 0 år

Udlagt barnefarder Claus Clausen på Søgaard
Kan muligvis være en datter af Niels Pedersen Bonde fra Pilegården.

Røjle
En landsby ved Søndenbro
få mindre gårde og huse
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars Larsen senior d.1686 & Hustru d.1688
+ Lars Larsen

f.16xx - d.17xx - gift med Sidsel Jensdatter Bruun

+ Hans Larsen

f.16xx - d.17xx

På dette tidspunkt var der 2 familier, som hed Lars Larsen i Røjle:
Lars Larsens senior er forældre til Lars Larsen junior gift med Sidsel Jensdatter Bruun.
Der findes ikke mange spor efter dette ældre ægtepar i den gamle kirkebog, blot nogle få indførsler.
Der kendes derfor for tiden ikke flere børn, end de to som er medtaget. Det er sikkert, at der er født flere end
disse 2 sønner, de er blot ikke fundet. Disse to er bevidst ved, at de i kirkebogen er noteret som brødre.
Trolovet: 1683 - Gift: 1683
Lars Larsen junior & Sidsel Jensdatter Bruun n.1683,1685
+ Anne Larsdatter

f.1684 – d.17xx

+ Jens Larsen

f.1686 - d.17xx - gift 1725 Maren Thomasdatter fra
Søndenbro

+ Karen Larsdatter

f.1688 – d.17xx

+ Inger Larsdatter

f.1693 - d.1693 0 år

+ Inger Larsdatter

f.1694 - d.17xx - gift 1727 med Niels Rasmussen

+ Lars Larsen

f.1698 - d.17xx - gift 1725 med Anne Maria Thordsdatter

+ Hans Larsen

f.1703 - d.17xx

Dette er sønnen og svigerdatteren til det ældre ægtepar herover Lars Larsen senior.
Lars Larsen må havde stået sig godt hos præsten og hos borgerne i sognet, da han og hustruen ofte deltager i
kirkelige handlinger. Om han var kirkeværge vides endnu ikke, men det er ikke utænkeligt det er blot ikke
nævt noget sted.
Sidsle Jensdatter er datter af Jens Nielsen Bruun på Munkegaard. Og Sidsels søster hedder Karen Jensdatter
Bruun.
Lars Larsen angive oftest som "Lars fra Røjle", Lars Larsen har en bror ved navn Hans Larsen.
Skifte efter Lars Larsens søn Jens Larsen:
Jens Laursen i Søndenbro 21 Feb 1757 pg 13_ 408
Kone: Karen/Maren Thomasdatter (3 Sep 1750 pg 12_ 1426)
Børn:
Lars Jensen 38 ?gårdmand i hiemme
Thomas Jensen 26
Maren Jensdatter (død 20 Nov 1754) = Rasmus Hansen Fogedgaard i Søndenbro (død 18 Jun
1756), brødre af Lars Hansens Fogedgaard & Mads Fogedgaard
Børm:
Niels Rasmussen 2
Karen Rasmusdatter 5

Dorthe Rasmusdatter 4
Sidsel Jensdatter = Mads Hansen Fogetgaard i Søndenbro
... Jensdatter (død) = Jørgen Rasmussen Boesgaard i Søndenbro (død 25 May 1748)
Barn:
Rasmus Jørgensen
?
Hans Rasmussen Fogedgaard i Søndenbro &
Mads Hansen Fogedgaard &
Hans Rasmussen Fogedgaard i Søndenbro
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751_1759; FHL film 52806]

Gårdmand & Smed
Troloved 1688 - Gift 1. før 1683
Mads Jensen d.1687 & Maren Mikkelsdatter
+ Jens Madsen

f.1672 – d.1691 19 år

+ Peder Madsen

f.1677 – d.1702 25 år ungkarl

+ Maren Madsdatter

f.1691 - d.1691 0 år

+ Niels Madsen

f.1694 - d.1694 0 år
Gårdmand & Smed

Trolovet 2. 1688 - Gift 2. 1688
Mads Jepsen & Maren Mikkelsdatter d.1703
+ -Navn

f.16xx - d.1694 - drengens forældre er ukendt og kan være
Mads Jepsens barn eller det kan være Mads Jensens barn.

Trolovet 3. 1703 - Gift 3. 1703
Mads Jepsen & Margrethe Hansdatter
+ Maren Madsdatter

f.1705 - d.17xx

Mads Jepsens hustru Maren Mikelsdatter må havde været gift tidliger og Mads Jensen kan ligeledes også
været gift 1 gang før 1688, dette er endnu ikke fuldt efterkontroleret. Argumentet for dette er at en stedsøn
dør 1694.
Mads Jepsens søskende hedder: Hans, Jens, Anders Jepsen, Sidsel, Maren, Bodil Jepsdatter.
Mads Jensen Smed gårdmand i Søndenbro, Magleby
10 Aug 1687 pg 2 1
Kone: Maren Michelsdatter
Børn:
Jens Madsen 15
Niels Madsen 12
Peder Madsen 10
Maren Madsdatter 8
Bror: Peder Jensen Smed i Tranekær
gaard til: Mads Jeppesen [gifter sig med enken]
værge:
Thomas Andersen Erreboe i Magleby &
Rasmus Rasmussen Væver i Magleby
lavværge:
Hans Nielsen sognefoged i Magleby
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 2 1687-1692; FHL film 52798]

Karen Jørgensdatter n.1689
+ Karen, uægte

f.1689 - d. 1689 0 år

Udlagt barnefader Søren Pedersen Bødker
Trolovet: 1694 - Gift: 1695
Mads Christensen & Karen Jørgensdatter
+ Christen Madsen

f.1696 - d.17xx

Trolovet: 1695 - Gift: 1695
Jens Hansen & Maren Jensdatter Bruun f.16xx - d.1696
+ Hans Jensen

f.1696 - d.1696 0 år

Hun er søster til Lars Larsen fra Røjles hustru Sidsel Jensdatter Bruun
Det er et spørgsmål, om hun ikke døde kort efter sit barns dåb i 1696 og er hende som præsten kalder Maren
Jensis.
Deres barn Hans dør et par uger efter dåben.
Jens Hansen er bror til Peder Hansen og Birthe Hansdatter og muligvis Jacob Hansen fra enten Lysbjerg eller
mest sandsynligt Jacob Hansen fra Bagenkop
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Anders Rasmussen & Hustru
+ Rasmus Andersen

f.1699 - d.1699 0 år

+ Karen Andersdatter

f.1701 - d.17xx

+ Maren Andersdatter

f.1704 - d.1706 2 år

+ Maren Andersdatter

f.1706 - d.17xx

Familien efterlader sig ikke mange spor i kirkebogen bortset fra deres børns dåb.
Trolovet: 1702 - Gift: 1702
Mads Pedersen & Margrethe Christensdatter
+ Christen Madsen

f.1703 - d.1706?

+ Anne Madsdatter

f.1705 - d.1706?

Et af eller begge børn dør 1706 af skoldkoppe epedimien, det er endnu ikke opklaret.
Gårdmand
Trolovet: 1xxx - Gift: 1xxx
Rasmus -Patronym [?Madsen?] d.1724 & Hustru
Rasmus måske Madsen oplyses, at være gårdmand og stammer fra Røjle - hustruens navn er ikke kendt, og
1724 er første gang han bemærkes mellem 1682 og 1724, således må han være tilflytter til Røjle!!

Hans Jensen Errboe d.1692
Der oplyses, at han boede i Røjle.

Højbro
En Landsby i Magleby
Præcist mellem Nordenbro, Søndenbro ved Magleby kirkeby
Skomager
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens -Patronym f.16xx - d.1683 & Anne -Patronym f.16xx - d.1702
+ Niels Jensen

f.16xx - d.17xx - gift 1688 Karen Mikkelsdatter

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mads Larsen & Margrethe -Patronym f.1639,n.1687 - d.1709 70 år
Omtales "ved broen"
Tærsker/Tækker
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars -Patronym & Hustru
+ Rasmus Larsen

f.1683 - d.17xx -

Der findes ingen oplysininger om yderliger børn.
Rasmus Pedersen n.1692
Omtales "ved broen"
Rasmus Hansen d.1683
Oplyses "ved broen"
Måske er han alias ham der dør på præstegården 1690 ?

Brolykkegård
I Søndenbro
En sædegård og Herregård fra 1650, oprettet bla..ud af Brobjerggård.
Den middelalderlig hovedgård Brobjerg var i 1500_tallet delt mellem 4 bønder.
Propretitær
Trolovet: 1666 - Gift: 1666
Christen Joensen Holmsted f.1635 - d.1713 78 år & Karen Hansdatter Krag f.1644 - d.1724 80 år
+ Frederik Christensen Joensen Holmsted

f.16xx, n.1683 - d.17xx

+ Lars Joensen Holmsted

f.16xx - d.17xx

+ Jonas Christian Holmsted

f.1683 - d.1748 65 år

+ Arent Joensen Holmsted

f.16xx - d.17xx

+ Johanne Margrethe Joensen Holmsted

f.16xx, n.1687, 1688

Frederik Christensen Joensen Holmsted f. 1683 d.1748 Etatsråd og borgmester i København
Karen Hansdatter Krag er søster til præsten Frantz Hansen Krag og blev 80 år.
Christen Joensen Holmsted blev 78 år og var født 1635 i Viby, Odense Amt. De blev gift 1666 i Mesinge
kirke, Odense Amt.
Slægte Holmsted er en stor, ikke Adelig, borgelig slægt, der ejede Brolykkegård fra 1660 og frem til den
solgtes til grevskabet Ahlefeldt.
Således er det med rimlig sikkerhed Christen Joensen Holmsteds far, sognepræsten i Viby (Hindsholm) Jon
Lauritsen , der købte gården i 1660, på auktion efter at Adelen gik falit pga. svenskekrigen, jfr. Lytken
Langelands histore.
Før Brolykkegården blev sammenlagt af andre gårde i 1661, hed den største gård på stedet Brobjerggaard og
var ejet af adelen. Da svenskekrigen rasede og de fremmede soldater udplyndrede store dele af Langeland,
gik det også ud over adelen på Brobjerggaard, senere kaldet Brolykkegaard, og deres formue forsvandt
hvorefter de gik falit, gården blev herefter opkøbt, af rigmand familien Joensen Holmsted.
Svendskekrigen var slem for Langeland, men dog ikke sådan alvorligt slemt for Magleby sogn, selv om der
findes forskellige beretninger om, hvordan svendskene pinte og plagede den daværende præst Dines
Rosensterne, så voldsomt at han skrev et klagebrev til overmyndighedden omkring hans ellendighed.
Jonas Christian Holmsted d.1685
Må være søn af Christen Joensen Holmsted. CJH’s far var sognepræst i Viby (Hindsholm) Jon Lauritsen.

Lars Joensen Holmsted n.1703
Må være søn af Christen Joensen Holmsted.
Sognepræst til Harte og Bramdrup
Trolovet 171x - Gift 1714
Henrik Sytkam & Johanne Margrethe Joensen Holmsted n.1687, 1688
Må være datter af Christen Joensen Holmsted.
Arent Joensen Holmsted n.1683
Må være søn af Christen Joensen Holmsted.
Frederik Christensen Joensen Holmsted n.1703
Må være søn af Christen Joensen Holmsted.
Kaptajnløjtnant
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Joensen Holmsted n.1685 & Hustru n.1694
Var Kaptajnløjtnant jfr. Lytkens Langelands historie
Hans Joensen Holmsted var militærmand, deres børns navne kendes ikke, hvis der er nogen!
Forpagter på Brolykkegaard
Trolovet : 1725 - Gift : 1726
Jes Jessen og Christiane Amgaard Krag f.1697 - d.17xx
Det vides ikke umidddelbart hvem Jes Jessen ér, det bør undersøges. Dog er der blevet oplyst, at han var
forpagter på Brolykkegaard.
Christiana Amgaard Krag er datter af præsten Frands Hansen Krag i Magleby sogn. Da de bliver gift bor hun
på Brolykkegaard.
Christiana Amgaard Krag falder i unåde hos sin far, der overstreger hendes dåb i kirkebogen, pga. hun får en
uægte datter. Hun genvinder faderens gunst 1721, hvor hun får en notat i margen i kirkebogen med hans
tilgivelse og et udtryk for, hvor ulykkelig han er.
Møller
Trolovet: 1706 - Gift: 1706
Hans Christensen f.1683 & Dorthe Jensdatter
Dorthe Jensdatter var tjenestepige på Brolykke.
Hans Christensens far er Christian Hansen Møller i Nordenbro.

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Fogertzen f.1638 - d.1713 75 år & Kirstina Sophie -Patronym n.1683
+ -Navn Fogertsensdatter

f.16xx, n.1691 - d.17xx

Omtales også Foesvend
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Fogertzen & Anne -Patronym n.1683
Christian Andreasen d. 1701 tjenestekarl
Mette Hylding f.16xx n.1701 - d.1731 60 år
Det vides ikke om hun har været gift, men hun har været på Brolykke i rigtig mange år.
Hendes ophav er ukendt, hun delatger 2 to barnedåb 1701 og 1703

Kirkestrædet i Kirkeby
og Kræmmerstrædet i Magleby.
Mellem Kirken og præstegaarden.
Oprettet omkring år 1100
Afgået Sognedegn & Gaardmand i Magleby
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Thomas -Patronym d.før 1683 & Aeganeti Ditlevsdatter d.1691
Det vides ikke om Thomas degn havde nogen børn eller de var døde før ham selv engang før 1682?
Det kan meget vel være nogle af dem, som hedder “Thomasen og Thomasdatter” der figurerer i Magleby
sogn mellem 1682-1706, dette er ikke endeligt afklaret!
Rudkøbing skifteprotokollen : II 341 No 39 19.3.1683 Sahra Madsdatter
Enkemand handelsmand og kirkeværge Jørgen Jørgensen
Arvinger Afdøde søsters børn:
a. Mathias Hansen nu i Ørbæk sogn og by
b. Karen Hansdatter g. m. Hans Hansen Rytter i Frørup sogn i Torup
Afdøde søster børn
a. Aeganeti Ditlefsdatter var g. m. nu afdøde Thomas Degn i Magleby
b. Ditlef Ditlefsen Shoemager i Tryggelev død var g. m. Anne Nielsdatter deres børns navne nævnes ikke.
Afdøde søsters børn:
a. Hans Persen tjener i København.
b. Sahra Pedersdatter.
Afdøde søsters børn:
a. Mahren Hansdatter g. m. Morten Nielsen Bager.
På AD’s vegne sønnen Hans Christian Thomasen gift med Maren Mikkelsdatter.
På HP og SPs vegne og lavværge for AN og værge for hendes børn Heich Carstensen i Hagenby i Humble.

Sognedegn & Gaardmand i Magleby
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Simon Christiansen f.1654 - d.1716 62 år & Ellen -Patronym n.1683 - d.1728
+ Kirsten Simonsdatter

f.168x - d.1750 - gift 1705 Hans Andersen fra Hjortholm

+ Karen Simonsdatter

f.168x - d.17xx - gift Mikkel Madsen Bruun

+ Anders Simonsen

f.1686 - d.17xx -

+ Knud Simonsen

f.1688 - d.17xx - gift med Dorthe hun døde 1731 i
Nordenbro

+ Goftfred Simonsen

f.1691 - d.17xx - gift 1. 17xx med hustru som døde 1727 gift 2. 1728 med Mette Pedersdatter d.1749 fra Søndenbro.

+ Christian Simonsen

f.1695 - d.17xx -

+ Frantz Simonsen

f.1698 - d.17xx -

+ Dines Simonsen Skrædder

f.1700 - d.1737 37 år - gift 1721 med Kirsten Rasmusdatter
fra Søndenbro

Simon Christiansen blev indsat som Degn engang før Frands Krag blev præst, altså før december 1682 og
givetvis før den gamle præst Dines Rosenstein døde.
Datteren Kirsten Simonsdatter blev besovet af tjenestekarlen Hans Andersen fra Hjortholm, de troloves 1705
og giftes 1705. Det er sandsynligt, at det drejer sig om degnens ældste datter Kirsten Simonsdatter, som dør
fattig 1750, præsten oplyser “ Begrafvet dend fattige Kirsten Degns af Nordenbroe”.
Det vides ikke om nogle af hans sønner selv fortsatte degne eller evt. præstevejen det er ikke kontroleret.
Da Simon Christiansen døde 1716, gik der kun få uger, så blev hans eftermand Degnen Anders Jensen indsat
i embedet i Magleby sogn, han var gift med Navn Knudsdatter.
Herunder finder vi skiftet efter sønnen Dines Simonsen som uddanner sig til Skrædder:
Dinis Simonsen i Søndenbro [Degnens søn fra Magleby]
4/15 Nov 1737 pg 10 639
Kone: Kirsten Rasmusdatter
Børn:
Rasmus Dinesen 14
Christian Dinesen 13
Ellen Dinesen 8
Bror:
Godfred Simonsen i Søndenbro
Kones.Bror: Hans Rasmussen i Søndenbroe
[Grevskabet Langeland gods, Svendborg; Book 10 1733-1737; FHL film 52803]

Skifte efter degnen Simon Christiansens bror i Magleby Christian Christiansen:
Christian Christiansen husmand i Nordenbro 10 Jul 1738 pg 11 98
Kone: Ane Laursdatter
Bror: Simon Christiansen (død 1716) sogne degn i Magleby sogn
Børn:
Anders Simonsen boende i Ottense
Knud Simonsen i Holsteen
Frands Simonsen boende i Skovhuuset, Nielstrop, Fyhn
Godfred Simonsen boende i Søndenbro
Dinis Simonsen boed i Søndenbro (død)
Børn:
Rasmus Dinesen 16
Christian Dinesen 14
Ellen Dinesdatter 10
Karen Simonsdatter enke = afg Michel Madsen Brun i Søndenbro
Kirsten Simonsdatter
Søster:
... Christiansdatter (død)
Barn:
Mads Hansen boende i Nielstrop, Fyen
Karen Christiansdatter boende i Femerashavn?
... Christiansdatter (død)
Børn:
Hans Hansen
Knud Hansen boende i Femern vork
Bror: Christian Simonsen (død)
Børn:
Ellen Christiansdatter ugift tien i Søegaard
Cathrine Christiansdatter ugift tien i Søndenbro
lavværge: Peder Christensen i Nordenbro
[Grevskabet Langeland, Svendborg skpr; Book 11 1737-1743; FHL film 52804]

Trolovet: 1705 - Gift: 1705
Hans Andersen & Kirsten Simonsdatter
+ Lisbeth Hansdatter

f.1707 - d.17xx

Kirsten Simonsdatter er datter af Simon Christiansen Degn i Magleby
Hans Andersen var tjenestekarl og kommer fra Hjortholm i Tryggelev sogn

Hans Andersen besov Kirsten Simonsdatter før de blev trolovet, det var ikke så heldigt, da hun jo er
degnedatter. Han valgt dog at gifte sig med hende, og de fik derefter en datter i 1707.
Kræmmer
Trolovet 1: 168x - Gift 1. 1685
Rasmus Knudsen & Kirsten Godtfredsdatter d. 1693
+ Karen Rasmusdatter

f.1686 - d.1696 10 år

+ Maren Rasmusdatter

f.1688 - d.17xx

+ Knud Knudsen

f.1690 - d.17xx

Trolovet 2: 1693 - Gift 2: 1693
Rasmus Knudsen & Sidsel Nielsdatter
+ Kirsten Rasmusdatter

f.1694 - d.17xx - gift 1721 med Dines Simonsen Skrædder,
degnens søn fra Kirkestræde

+ Agneta Rasmusdatter

f.1696 - d.17xx

+ Karen Rasmusdatter

f.1698 - d.17xx

+ Anna Rasmusdatter

f.1703 - d.17xx

Benævnes "Af Kræmmerstrædet".
Familien her, får en datter Kirsten Rasmusdatter gift 1721 med en af degnens sønner Dines Simonsen, der
slog sig ned som skrædder.
Gårdmand & Tækker
Trolovet 1.:1683 - Gift 1.:1683
Rasmus Rasmussen d.1711 & Karen Hansdatter d.1700
+ Hans Rasmussen

f.1684 - d.17xx soldat

+ Mette Rasmusdatter

f.1687 - d.17xx

+ Anna Rasmusdatter

f.1690 - d. 1690 0 år

+ Anna Rasmusdatter

f.1692 - d.17xx

+ Maren Rasamusdatter

f.1695 - d.17xx - boede i Broholm

+ Margrethe Rasamusdatter

f.1698 - d.17xx

Trolovet 2.: 1700 - Gift 2.: 1700
Rasmus Rasmussen d.1711 & Maren Larsdatter
Omtales ofte "her ved kirken".
Rasmus Rasmussen Tækker er bror til Mads Rasmussen sognefoged og kirkeværge på Boballegård.
Der er ikke fundet børn af det andet ægteskab, hvilket også fremgår af skiftet herunder.
Hun har muligvis familie i Humble, en Hans Andersen.

Karen Hansdatter i Magleby Nordenbro
6 Jul 1700 pg 4 266
Mand: Rasmus Rasmussen gårdmand
Børn:
Hans Rasmussen 14?
Mette Rasmusdatter 13
Ane Rasmusdatter 8
Maren Rasmusdatter 5
Margrethe Rasmusdatter 3
værge: Mads Rasmussen sognefogden i Boeballe
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]
Rasmus Rasmussen Trecher i Nordenbro
8 Jul 1711 pg 6 197
2.Kone: Maren Lauritsdatter
1.Kone: Karen Hansdatter
Børn:
Hans Rasmussen 24_25 under Milit.
Maren Rasmusdatter 16 tien i Broholm
Margrethe Rasmusdatter 11 hiemme
værge: Mads Rasmussen sognefogd i Bosballe
[Grevsk Langeland skpr; Book 6 1708 -1711; FHL film 52800]

Skrædder
Trolovet: 1xxx - Gift: 1xxx
Rasmus Andersen d.1731 & Lisbeth Rasmusdatter
De oplyses at være fra Kirkestrædet
Der er ikke fundet børn efter dette ægtepar.
Trolovet:1698 - Gift:1698

Den dumme mand

Hans Nielsen d.1701 & Agatha Sørensdatter
+ Hans Hansen

f.1700 - d.17xx

Boede i Kirkestrædet ved Magleby kirke.
Præsten må havde haft et horn i siden på denne familie eller denne mand, da han altid omtaler ham og konen
negativt som "dumme", "den dumme mand" og “den dummes hustru”
Det drejer sig muligvis om denne mand, som angav en af præstens venner og smugler. Se andetsted i denne
bog.
Der hersker ingen tvivl om, at præsten også nød godt af de billige varer, som ikke gik ind over købstaden
Rudkøbing, der jo var så rigeligt betrængt i tiden efter svenskekrigen og fattigdommen der fulgte i kølvandet
på krigen.
“Den dumme” kan også tolkes som “den stumme”, altså en person der ikke kan tale, dog tror jeg mest på
“den dumme”.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Pedersen & Hustru n.1690, 1691
+ Maren Rasmusdatter
Omtales "ved kirken"

f.1690 - d.17xx

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jørgen Hansen & Hustru d.1694
Trolovet: 1694 - Gift: 1694
Jørgen Hansen & Anna Nielsdatter
Benævnes "af Kræmmerstrædet".
Ingen børn registret, hverken af første ægteskab eller andet ægteskab!
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Godfred Madsen & Hustru
+ Johanne Godtfredsdatter

f.1686 - d.17xx tvillinger

+ Cathrine Godtfredsdatter

f.1686 - d.17xx tvillinger

Omtales "ved Kirken".
Maren Larsdatter f.16xx
+ Lars, u-ægte

f.1692 - d.17xx

Udlagt barnefader Hans Madsen Böen f.16xx fra Sædballe
Moderen var tjenestepige hos Rasmus Rasmussen ved Kirken i Magleby.
Det vides ikke hvilket Patronym sønnen Lars bærer, det kan være Hansen Böen, det kan også være Larsen
eller Larsen Böen.
Hans Madsen Böen giftede sig ikke efterfølgende med moderen, således må det havde været et kortvarig
forhold, moderen og sønnen forsvinder herefter og har ikke kunne spores.
Trolovet: 169x - Gift: 1695
Peder Christensen & Maren Andersdatter n.1683
+ Karen Pedersdatter

f.1695 - d.17xx

+ Mads Pedersen

f.1699 - d.17xx

+ Inger Pedersdatter

f.1701 - d.17xx

+ Bodil Pedersdatter

f.1705 - d.17xx

Omstales "Her ved kirken" og fra Nordenbro.

Magleby Præstegaard
I Kirkeby Magleby
Opført længe før 1682.
Sognepræst i Magleby sogn
Trolovet: 1682 - Gift: 1683
Frands Hansen Krag f.1656 - d.1725 68 år & Elisabeth Sophie Dinesdatter Rosensterne f.1654 - d.1736
82 år
+ Dines Christian Krag

f.1683 - d.1749 66 år - d.11 januar 1725 dør hans far, han
begraver ham Dominica 2 da Epiphanias og indtræder
derefter som præst i Magleby sogn

+ Johanne Elisabeth Krag

f.1685 - d.1741 56 år - gift 1734 med Mons: Clemens
Jacobsen Aarendrup

+ Maren Beck Krag

f.1686 - d.1687 1 år

+ Katrine Magrete Krag

f.1687 - d.1787 0 år

+ Hans Frandsen Krag

f.1688 - d.17xx ? år

+ Maren Krag

f.1690 - d.1732 42 år

+ Bert Peiter Krag

f.1692 - d.1692 0 år

+ Frederik Frandsen Krag

f.1693 - d.1764 71 år - holder sin første prædiken i Magleby
kirke da han var 18 år.

+ Dødfødt

f.1695 - d.1695 0 år

+ Christiane Amgaard Krag

f.1697 - d.17xx ? år - bliver besovet og får et uægte barn,
gift senere med Jes Jessen.

+ Niels Rosensterne Krag

f.1700 - d.1753 53 år - Bliver 1732 ordineret til præst i
Magleby sogn.

Før præsten Dines Rosensterne døde, dukkede en ung bejler og præsteaspirant op. Denne bejler var et godt
parti for præsten eneste overlevende barn, dattere Elisabeth Sophie Resensterne. De blev gift 1683 kort efter
hendes fars død, og et par måneder efter deres trolovelse. - D. 1. december 1682 bleve han indsat som præst i
Magleby sogn, af præsten Axel Pedersen i Tryggelev sogn, et virke han blev i lige end til sin død 1725.
Frands Hansen Krag er søn af Hans Krag og Johanne Hansdatter Berntsen i Mesinge sogn Kragegaard,
Odense Amt.
Datteren Christiana Amgaard Krag falder i unåde hos sin far, der overstreger hendes dåb i kirkebogen, da
hun får en uægte datter. Han er åbenbart meget ulykkelig på sine gamle dag, så hun genvinder sin faders
agtelse den 19 maj 1721 2 år før han dør.
Sønnen Dines Christian Krag, som var opkaldt efter moderens far, var Konsistorialråd, og blev senere
Sognepræst i Magleby sogn den 08 dec 1715.
Sønnen Niels Rosensterne blev i 1732 Sognepræst i Magleby og gift 1732 med Jacobine Ernestine Zumbildt.

Citat fra DIMITTEREDE FRA HERLUFSHOLM FRA SKOLENS STIFTELSE 1565 TIL 1875:
“Niels Rosensterne Krag, f. 12/3 1700 i Magleby paa Langeland, opholdt sig 1718 - 23 i Norge, derpaa
indtil 1725 ved Universiteterne i Oxford og Cambridge, blev 3/12 1725 cand. theol. (haud ill.), var Huslserer
paa forskjellige Steder, hvorefter han opholdt sig i Odense og endelig i Magleby paa Langeland, hvor hans
Broder Dines Christian Krag var Sognepr., efter hvis Forflyttelse til Tranekjser han 26/9 1732 blev udnævnt
til hans Eftermand; f Novbr. 1754.”
Frands Krags forældre fik følgende børn, hentet fra Krag familiens stamtavle på internettet:
1. Karen Hansdatter Krag, født apr 1644 i Mesinge, Odense a.; død 26 apr 1724 i Magleby, Langeland,
Svendborg a;
gift med;
(1) Christen Johnsen Holmsted 1666 i Mesinge, Odense a; født 1635 i Viby, odense a.; død
12 jan 1713 i Magleby, Langeland (Kilde: Magleby, Svendborg a., 82.);
gift med
(2) Henrik Sytham 07 aug 1714 i Magleby, Svendborg a (Kilde: Magleby, Svendborg a., 105.).
Noter for Karen Hansdatter Krag:
Hun bar adskillige børn til dåben i Magleby, nok fordi hun var Præstens søster.
Mere om Karen Hansdatter Krag:
Bopæl: 1713, Broløkkegård
Mere om Christen Holmsted og Karen Krag:
Ægteskab: 1666, Mesinge, Odense a.
2. Maren Hansdatter Krag, født 28 dec 1647 i Mesinge, Odense a.; død 15 mar 1729 i Gamborg, Odense a;
gift med
Laurids Jespersen; død eft. 1703.
Noter for Maren Hansdatter Krag:
Døde kl. 4 - 81år, 2 mdr. 2 uger 5 dage gammel
Hun fik tre børn, som tog hendes efternavn Krag.
Noter for Laurids Jespersen:
Laurids Jacobsens bror Jens Jacobsen fæstede fra 16/11 1688 Kraghgården efter herredsfoged
Krags søn Knud Hansen Krag
Mere om Laurids Jespersen:
Bopæl: Kejrup Hovedgård, Kølstrup, Odense a.
Ejendom: 1688, fæster af ½ Kragegård i Mesinge, Odense a.
3. Knud Hansen Krag, født 1649; død 07 feb 1707; gift med Sille Riisbrich 1686; født 1651 i Gislev,
Svendborg a..
Noter for Knud Hansen Krag:
I 1677 havde faderen Hans Krag solgt Kragegaarden til Fogden på Hverringe Niels Christensen
uden først som Loven paabød at have tilbudt sine Arvinger den. Knud Hansen Krag protesterede
og skrev bl.a. i Protesten "at hans kære Fader i lang Tid har været helt svag og formedelst sin høje
Alder ikke er ved sin forrige Videnskab, men snart at sige geraades i Barndom". Han er rimeligvis
død kort tid efter. Protesten må have haft virkning, for: Laurids Jacobsens bror Jens Jacobsen f
æstede fra 16/11 1688 Kragegården efter Knud.
Knud var dåbsvidne ved Niel Rostjerne Krags dåb 1700
Mere om Knud Hansen Krag:
Ejendom: Rødkilde. Forpagter: Rødkilde
Mere om Knud Krag og Sille Riisbrich:
Ægteskab: 1686
4. Frands Hansen Krag, født 01 maj 1656 i Mesinge s. Kragegaard, Odense a.; død 11 jan 1725 i Magleby,
Langeland, Svendborg a;
gift med
Elisabeth Sophie Dinesdatter Rosenstjerne 14 feb 1683 i Magleby, Svendborg a.
5. Elisabeth Hansdatter Krag

Stamtavlen indeholder ikke yderliger omkring Elisabeth Krag, blot at hun opføres som 5. barn af Hans Krag
og Johanne Hansdatter Berntsen.
I Magleby kirkebog 1682-1706 omtaler Præsten hendes mand som “svoger”, og det er denne svoger som
holder til på Vestergaard i Humble på Langeland. Deres vielse børe kunne findes i Mesinge sogns kirkebog
Odense amt, hvis den stadig findes.
Jeg vælger af flere gunde at tolke “svoger” som hans søsters mand, og hvis vi går alle hans søskende
igennem, så bliver det kun den sidste søster Elisabet Krag tilbage, som det således kan dreje sig om.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars Jespersen & Maren Hansdatter Krag

f.1647 - n.1683 d.1729

Præsten Frands Hansen Kras søster som bor i Kejrup Hovedgård, Kølstrup, Odense Amt med sin mand Lars
Jepspersen.
Hun døde 15 marts 1729 kl. 4 - 81år, 2 mdr. 2 uger 5 dage gammel i Gamborg, Odense Amt.
Hun fik tre børn, som alle antog hendes efternavn Krag
Trolovet: 1686 - Gift: 1686
Knud Hansen Krag f.16xx _ n.1686 - død 17xx & Sille Riisbrich f.1651
Præsten Frantz Hasnen Krags bror, som bor i Rødkilde i Odense Amt.
Præceptor på Præstegården
Anders Poulsen n.1695
Han var Præceptor i Præstegården og bror til forpagteren Christian Povelsen på Holmegaard og senere på
Nordenbrogaard.
Det er ikke opklaret om han er gift og har børn!
Præceptor, lat. præceptor, af præcipere, tidligere professor hvis tilsyn en student underkastede sig.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christen Jacobsen d.1xxx & Maren d.1693
Omtales "af præstegaarden"
Der er ikke fundet børn af dette ægtepar.
Kirsten Rasmusdatter d.1693
Tjener i præstegaarden.
Godtfred Larsen n.1690 - d.1695
Tjener i præstegaarden.

Lisbeth Andersdatter n.1700 - d.1700
Omtales "fra Præstegaarden".
Rasmus Hansen d.1690
Tjente i præstegården.
Niels Nielsen d.1689
Tjente på Præstegården

Hvidebjergsgaard
Også kort kaldet Ratgården og Hvidemangaarden
i Magleby en gård fra før 1673 - matrikel 5a.
Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Godfred Hansen & Margrethe Rasmusdatter n.1684 - d.1690
+ Peder Godfredsen

f.16xx - d.16xx

+ Christen Godfredsen

f.1683 - d.17xx

+ -Navn Godfredsdatter

f.1686 - d.1686 0 år

+ Kathrina Godfredsdatter

f.1688 - d.1690 2 år

Trolovet 2.: 1690 - Gift 2.: 1690
Godfred Hansen d.1703 & Anna Larsdatter
+ Margrethe Godtfredsdatter

f.1691 - d.17xx

+ Hans Hansen

f.1694 - d.17xx

+ Inger Godtfredsdatter

f.1697 - d.17xx

+ Anna Godtfredsdatter

f.1700 - d.17xx
Gårdmand

Trolovet 1/2.:1703 - Gift 1/2.:1704
Lars Christensen & Anna Larsdatter d.1711
+ Christen Larsen

f.1704 - d.1706 2 år

+ Mads Larsen

f.1705 - d.1706 1 år

Trolovet 2.: 1706 - Gift 2.: 1706
Lars Christensen f.16xx -d.1720 & Inger Olufsdatter
+ Christen Larsen

f.1705 - d.17xx tvillinger

+ Niels Larsen

f.1705 - d.17xx tvillinger

+ Anna Larsdatter

f.1713 - d.17xx

+ Dorthe Larsdatter

f.1715 - d.17xx

+ Ole Larsen

f.1717 - d.17xx
Gårdmand

Trolovet 2.: 1720 - Gift 2.: 1720
Jens Rasmussen f.16xx - d.1729 & Inger Olufsdatter f.1688

Gårdmand
Trolovet x/3.: 1729 - Gift x/3.: 1729
Hans Larsen d.1791 & Inger Olufsdatter f.1688 - d.1750 62 år
Trolovet x/2.: 1729 - Gift x/2.: 1729
Hans Larsen d.1791 & Karen Hansdatter
Lars Christenen blev også kaldet Lars Hvidemand & Hvideberg, fordi han boede på denne hvide gård.
Da Lars Christensen døde blev Inger Olufsdatter trolovet med Jens Rasmussen under kaution af Oluf
[Jensen] Smed og Niels Madsen fra Nordenbro og Niels Nielsen fra Tryggelev, hvem den sidste er, er ikke
undersøgt.
En af Hans Larsens steddødtre døde 1729, det kan ikke umiddelbart afgøres hvilken af pigerne det drejer sig
om, det kan muligvis dreje sig om Anne Larsdatter eller Dorthe Larsdatter.
Hvidebjerggård ligger når vi kører mod Vesteregn i Magleby kirkeby - Det drejer sig om den gård der ligger
skråt over for grusgraven på venstre hånd fra Magleby.
I en periode blev gården også kaldet Ratgården.
Efter at den blev nedlagt som gård, har den huset mange forskellige mennseker, bla. andet i 1960'erne og
1970'erne en kunstner Anerskov, som hører til i Stige i Odense.
Jorden er i dag tillagt en stor gård i Nikkestræde i Nordenbro.
Der forekommer ikke ansatte på denne gård, muligvis fordi børnene i sig selv er nok arbejdskraft.
Margrethe Rasmusdatter i Hvidebjaerggaard i Magleby 18 Nov 1690 pg 2 205
Mand: Godfred Hansen (=2. Ane Lauritsdatter (8 Jul 1711 pg 6 192) (=2 Lauritz Christensen )
Barn:
Christen Godfredsen (8) aatend aar gammel
Bror: Mads Rasmussen Bobak? i Magleby
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 2 1687-1692; FHL film 52798]
Ane Lauritsdatter i Hvidebjerggaard i Magleby
8 Jul 1711 pg 6 192
2.Mand: Laurits Christensen
(Lars Christensen)
Børn:
Christen Larsen 6
Henrich Larsen 3
1.Mand: Gotfred Hansen
Børn:
Margrethe Gotfredsdatter 20 har i Langtiid syg & svageliig
Hans Gotfredsen 16 tien i Magleby
Inger Gotfredsdatter 14
Ane Gotfredsdatter 12
værge: Mads Rasmussen sognefogden i Boballe
[Grevsk Langeland skpr; Book 6 1708-1711; FHL film 52800]
Laurids Christensen gårdmand i Hvidebjerggaard, Nordenbro/Magleby
14 Mar 1720
2.Kone: Inger Olufsdatter
Børn:
Ane Lauridsdatter 6
Dorthe Lauridsdatter 4
Oluf Lauridsen 2
1.Kone: Ane Lauridsdr (dod _ 8 Jul 1711 pg 6 192)
(=1. Gotfred Hansen )
Børn:
Christen Lauridsen 15 (6 år i 1711)
Henrich Lauridsen 11 (3 år i 1711)
Bror: Jens Christensen Broholm i Magleby
Søster: Dorothea Christensdatter = Jens Stephensen i Nordenbro

pg 8 74

1.Kones.1Mand: Gotfred Hansen (død)
1.Kones.Børn:
Margrethe Gotfredsdatter 20
Hans Gotfredsen 16 tien i Magleby
Inger Gotfredsdatter 14
Ane Gotfredsdatter 12
(alle aldre etc 1711 for 1st Kone's børn)
2.Kones.Far: Oluf Jensen Smed i Nordenbro
værge: Mads Rasmussen i Bøsseballe
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]
Jens Rasmussen gårdmand i Nordenbro
3 Mar 1729
pg 9 829
Kone: Inger Olufsdatter (10 Sep 1750 pg 12 1438) (=1. L.C. Hvidberg =3. Hans Laursen)
Børn:
Maren Jensdatter 8
Mette Jensdatter 6
Ane Jensdatter 4
Karen Jensdatter 2
Kone.1.Mand: Lars Christensen (død 14 Mar 1720)
Kone.Børn:
Ane Larsdatter 6
Dorthe Larsdatter 4
Oluf Larsen 2
Kone.Far: Oluf [Jensen] Smed i Nordenbro
Kone.Søstre:
... Olufsdatter = Niels Nielsen i Tryggelev
... Olufsdatter = Mads Hansen i Ristinge
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]
Inger Olufsdatter i Nordenbro
25 Sep 1750 pg 12 1438
3.Mand: Hans Laursen [Hvidebjerggaard]
Børn:
Sidsel Hansdatter 18 ugift hiemme
1.Mand: Laurs Christensen Hvidborg [Hvidebjerggaard]
Børn:
Ane Larsdatter = Hans Hansen hos Henrich Larsen i Nordenbro
Dorthe Larsdatter = Hans Andersen tien hand i Holmegrd & hun i Magleby Præstegård
Ole Larsen 30 tien i Kaarse, Nordenbro
2.Mand: Jens Rasmussen (død) [Hvidebjerggaard]
Børn:
Maren Jensdatter = Hans Hansen Røgle i Søndenbro
Ane Jensdatter 25 ugift tien i Nordenbro
Mette Jensdatter (død ugift)
Karen Jensdatter (død ugift)
Uægte.Barn:
Inger Pedersdatter , datter af Peder Mogensen = hun gift med Christen Nissen i Sædballe
Bror: Peder Olsen i Søndenbro
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]

Nordenbrogaard
i Nordenbro
Hovedgård opført 1699/1700 af 4 nedlagte gårde,

17 år senere også tillagt med Boballegaard
Forpagter på Holmegård og senere på Nordenbrograard
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christian Povelsen n.1688 & Anna Sophie Hansdatter n.1688 - d.1707
+ Barbara Maria Christiansdatter

f.16xx - d.17xx - gift ?

+ Peder Cristiansen

f.16xx, n.1697 - d. før 1707

+ Povel Cristiansen

f.16xx - d.1691

+ Hans Christian

f.16xx - d.1690

+ Anna Birgitta Cristiansdatter

f.1688 - d.1688 0 år

+ Rudolph Frederik

f.1690 - d.1690 0 år

+ Rudolph Frederik

f.1691 - d.1691 0 år

+ Anna Margrethe Christiansdatter

f.1692 - d.17xx - gift?

+ Christian Povel Cristiansen

f.16xx - d.1693

+ Anna Sophia Christiansdatter

f.16xx - d.1696

+ Anna Sophia Christiansdatter

f.1697 - d.1706 9 år

+ Hanna Ellena Christiansdatter

f.1699 - d.1706 7 år

+ Jochum Christian Christiansen

f.1701 - d.1706 5 år

+ Povel Meelby

f.1703 - d.1703 0 år

+ Frederik Christiansen

f.1705 - d.1706 1 år

Trolovet: 1707 - Gift 2. 1707
Christian Povelsen n.1688 & Elenora Kruskov d.1710
Christian Povelsen bliver ca. 1702/1703 forpagter på Nordenbrogård og flytter fra en stillingen som forpagter
ind fra Holmegård i Søndenbro.
Han har bla. følgende søskende: Anders Povelsen, Else Povelsdatter.
Christian Povelsen børns overlevelse var absolut ikke stor. 15 børn dør 3 overlever.
Efter hustrus død i 1707, gifter han sig med præstedatteren fra Bøstrup, som dør 3 år efter i 1710. Han har
vist allerede i forvejen haft noget kørende med hende måske endda før 1699!
Nordenbrogaard blev oprettet ca.1700 ud af 4 nedlagte bøndergårde. I 1717 kom også Boballegård med til
Nordenbrogaard, da ejeren solgte Rasmus Rasmussen Borre jord og gård til Nordenbrogaard.

Ane Sophie Hansdatter i Nordenbrogaard, Magleby og Søgaard d.15 Dec 1707 pg 5 85 142
Mand: Christian Poulsen gårdmand
(=2. Eleanora Kruckov (pg 6 113)
Børn:
Barbra Marie Christiansdatter
Ane Margrethe Christiansdatter
Brødre: Bertel Hansen i Krumstrup, Fyen (? Bertel Gotfred)
Johan Gotfred i Krumstrup, Fyen
Far:
Gotfred Olsen i Longelse Bondegaard (død 30 Aug 1686)
Svoger: Mads Rasmussen i Bøbalgaard, tien i Boballe
Søster:
Marie Kirstine Gotfredsdatter = Nicolai Christensen Holst i Longelse Bondegaard, svigersøn af Sidsel
=Michel Jørgensen (død)
Mands.Svoger: Peder Kruckov i Bøstrup
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 5 1707-1708; FHL film 52799]
Elenora Knudsen i Nordenbrogaaard 26 Apr 1710 pg 113
Mand:
Christian Poulsen i Nordenbrogaard
Bror:
Peder Knudsen sognepræst i Bøstrup, Langeland
Hans Knudsen borger handelsmand i Saxkøbing
... = Jens Andersen
Børn:
Anders Jensen
Sophie Cathrine Jensdatter
Sidel Jensdatter
Inger sal Jørgen Tobiahs spinders
Thomas Knudsen (død)
Børn:
Henrich Thomasen
Jørgen Thomasen
Marie Amalia
Malene Sibilles = Lars Kylbierg alle i Saxkøbing
Mette sal Didrich Bagers i Nysted, Lolland
Svoger?: Hans Hiort Elstend i Nordenbrogaard
værge:
Henrich Kradepoe
lavværge:
Hans Knudsen
(NOTE: unsure about this probate very confusing)
[Grevsk Langeland skpr; Book 6 1708 1711; FHL film 52800]

Forpagter
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Pedersen d.17xx & Magrethe Johansdatter
+ ingen børn oplyst
Hans Pedersen forpagter i Nordenbrogaard d.9 Sep 1729/9 Jan 1730
pg 9 1098 1175
Kone:
Margrethe Johansdatter logerende i Rudkøbing
Brødre: Johan Pedersen sognefoged i Magleby Søndenbro ( Johan Petersen )
Jens Pedersen i Fromkerge
Søster:
Marie Pedersdatter boend i Bredsted, Holsten
½Søstre: Marie Pedersdatter = Jens Rasmussen Snedker i Nordenbro
Ane Pedersdatter 24 tien i Holland
værge:
Niels Rasmussen forpagter i Nordenbrogaard
lavværge:
Peder Wrede forpagter i Holmegaard
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]
Maren Pedersdatter i Nordenbro
17 Jan 1738 pg 11 20
Mand:
Jens Rasmussen snedker
Børn:
Peder Jensen 9
Frederich Jensen 4?
Hans Christian Jensen 2
Bror:
Johan Pedersen i Søndenbro
[Grevskabet Langeland, Svendborg skpr; Book 11 1737-1743; FHL film 52804

Forpagter af Nordenbrogaard
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Johan Nagel & Hustru
+ Jacob Johansen

f.1714 – d.17xx

Johan Nagel var forpagter på Nordenbrogaard efter Christian Povelsen da denne gik på pension.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hartvig Meyer f.1635 - d.1718 83 år & Elisabeth Pedersdatter f.1646 - d.1720 74 år
+ Johanne Hartvigsdatter Meyer

f.16xx - d.17xx - d.17xx

+ Bernt Hartvigsen Meyer

f.16xx, n.1704 - d.17xx - gift 1724 med Maria
Johansddatter enke fra Brnadsby i Humble sogn - en søn
dør 1743

+ Jørgen Hartvigsen Meyer

f.16xx, n.1699 - d.17xx - gift hustru, datter Anne Lisbeth
dør 1722 - De bor da på Holmegaard.

+ Cathrine Magretha Hartvigsen Meyer

f.16xx - d.1704 - hun drukner i en å på vej til Bagenkop
sammen med en anden pige.

De mistede ulykkeligvis Cathrine Margrete, der druknede 1704 ved højvande, sammen med veninden Karen
Rasmusdatter, datter af ukendt forældre, da de forsøgte at gå til Bagenkop over åen.
Hartvig Meyer, døde før 1720, Elisabeth Pedersdatter flytter til Kirkestrædet i Magleby kirke by, hvoe de
begge dør af alderdom i en høj alder.
Trolovet: 1724 - Gift: 1725
Bernt Hartvig Meyer & Marie Johansdatter
Marie Johansdatter angives at være enke og kommer fra Brandsby i Humble
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars -Patronym d.16xx & Anna -Patronym n.1690
+ -Navn Larsen

f.16xx - d.1695

+ Maren Larsdatter

f.16xx, n.1698 - d.17xx
Adelsmand gårdejer

Trolovet 2.: 16xx - Gift 2.: 16xx
Rasmus Rasmussen Borre & Anna -Patronym
+ Lars Rasmussen Borre

f.1691 - d.17xx

+ Rasmus Rasmussen Borre

f.1695 - d.17xx

+ Iver Rasmussen Borre

f.1699 - d.17xx

Rasmus Rasmussen Borre stammer angiveligt af en gammel uradel familie.
Han gifter sig med Sognefoged Mads Rasmussens enke fra Boballe i 1714. Copulered: Rasmus Rasmussen
Borre fra Hennetved og Maren Jensdatter Sl: Matz Rasmussens fra Boeballle.
Alt tyder på, at Rasmus Rasmussen Borre udelukkende går efter enker, således han kan tilegne sig velstand. I
denne kirkebog sporers 2 ægteskaber, dette her med “Anna” og et med enken efter Mads Rasmussen i
Boballe, hvor han overtager en enke, og opbryder gården, som hun arvede og sælger den med jord til
Nordenbrogaard.
Hans [? Hart ?] Hiort Elstend n.1710 muligvis Adelig
Måske er Hans Hjort stamfar til Hjort familien i Nordenbro.
Er svoger til Elenora Knudsen Krusckov der var gift med Christian Poulsen på Nordenbrogaaard
Babara Maria Christiansdatter n.1701, 1704
Omtales værende fra Nordenbrogaard, muligvis en datter af Christian Povelsen?
Anna Marcusdatter n.1701
Kan muligvis stamme fra Munkegaard, hvor der op gennem sidste del af 1600 tallet boede en Marcus ?

Bøsseballe/Bøsselykke
I Nordenbro
En større gård med små gårde og huse.
Trommeslager
Trolovet: 169x - Gift: 1699
Hans Jensen n.1683 & Kirsten Andersdatter
+ Bodil Hansdatter

f.1699 - d.1706?

+ Johanne Hansdatter

f.1702 - d.1706?

+ Maren Hansdatter

f.1705 - d.1706?

Det er endnu ikke afklaret, hvem af børnene der dør 1706 elller om det drejer sig om at alle 3 børn dør 1706
af skoldkopper pga. epedemien !
Husmand i Eddelmose
Trolovet 1.: 1695 - Gift 1.: 1696
Jens Tyggesen d.1728 & Karen Hansdatter d.1703
+ Karen Jensdatter

f.1697 - d.17xx

+ Anna Jensdatter

f.1699 - d.17xx

+ Dødfødt

f.1703 - d.1703 0 år

Trolovet 2.: 1703 _ Gift 2.: 1703
Jens Tyggesen d.1728 & Maren Jensdatter d.1721
+ Jens Jensen

f.1704 - d.17xx

Der ses kun 1 barn med hustruen Maren Jensdatter
Eddelmose antages at ligge i Sædballe, det er i Edderlmose Jens Tyggesen dør i 1728.
Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Jens Larsen & -Navn -Patronym
Trolovet 2.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Jens Larsen & Johanne Cortsdatter d.1698
+ Cort Jensen

f.1683 - d.1683 0 år

+ Lars Jensen

f.1684 - d.17xx - landmilitsen kbh, overtager gården 1707

+ Anne Jensdatte

f.1690 - d.17xx

+ Dorthe Jensdatter

f.1688 - d.17xx

+ Johanne Jensdatter

f.1691 - d.17xx

Trolovet 3.: 1699 - Gift: 1.: 1699
Jens Larsen & Bodil Madsdatter d.1700
Trolovet 4: 1700 - Gift: 1.: 1700
Jens Larsen d.1710 & Anne Jensdatter d.1706
+ Karen Jensdatter

f.1701 - d.1701 0 år

+ Dødfødt

f.1703 - d.1703 0 år

+ Niels Jensen

f.1704 - d.1705 1 år

Præsten oplyser, at han var gift 4 gange - Der finden ingen oplysninger om børn født i det tidligere ægteskab
nr.1
Jens Larsen har en bror Rasmus Larsen som bor i Illebølle, Lindelse sogn.
Hans 4. kones søster -Navn Jensdatter er gift med Christen Nissen i Nordenbro.
Sønnen Lars Jensen overtager fæstet på gården efter sin far Jens Larsen 22 december 1707, ca. 3 år før
faderen Jens Larsens død.
Johanne Kortzdatter [Cortsdatter] i Nordenbro, Magleby
23 Aug 1698
Mand: Jens Lauridsen gårdmand
Børn:
Laurids Jensen 15
Ane Jensdatter 12
Dorthe Jensdatter 10
Johanne Jensdatter 7
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

Jens Lauritsen gårdmand i Nordenbro, Magleby
18 Jul 1710 pg 6 114
3.Kone: Ane Jensdatter
1.Kone: Johanne Kortzdatter (23 Aug 1698 pg 4_ 87)
Børn:
Lars Jensen 26 enrollered under Land_militien i Khvn
Ane Jensdatter 20
Dorthe Jensdatter 19
Johanne Jensdatter 16
2.Kone: Bodil Madsdatter (29 Apr 1700 pg 4 221)
Bror:
Rasmus Larsen i Illebølle
3.Kones.Søster: ... Jensdatter = Christen Nissen i Nordenbro
[Grevsk Langeland skpr; Book 6 1708-1711; FHL film 52800]

Gårdmand
Trolovet 1.:16xx - Gift 1. fr. 1683
Christen Pedersen & Inger Jensdatter d.1684
+ Karen Christensdatter

f.1677 - d.1xxx

+ Anne Christensdatter

f.1679 - d.17xx

+ -Navn Christendatter

f.1683 - d.1683 0 år

+ Bodil Christensdatter

f.1684 - d.1685 1 år

pg 4 87

Trolovet 2.: 168x - Gift 2. 1684
Christen Pedersen d.1699 & Mette Madsdatter n.1684
+ Inger Christensdatter

f.1685 - d.1685 0 år

+ Karen Christensdatter

f.1686 - d.1693 7 år

+ Inger Christensdatter

f.1688 - d.17xx - gift Hans Madsen Boen Bøsseballe

+ Peder Christensen

f.1689 - d.17xx - tjener i Bøsseballe

+ Johanne Christensdatter

f.1695 - d.17xx
Gårdmand

Trolovet 1/2.:1701 - Gift 1/2.:1702
Niels Madsen & Mette Madsdatter n.1684 - d.1711
17 uger efter Inger Jensdatters død finder Christen Pedersen sin nye kone Mette Madsdatter.
Mette Madsdatter angives senere efter Christen Pedersens død som gift med Niels Madsen, Mette Madsdatter
dør 1711 der skiftes 9 Juli 1711, hun må havde opnået en alder hen sidst i 50'erne, måske først i 60'erne.
Der blev ikke født børn i ægteskabet med Niels Madsen.
Inger Jensdatter i Magleby Nordenbro 9 Jun 1684
pg 1 36
Mand: Christen Pedersen
Børn:
Karen Christensdatter
Ane Christensdatter
[Grevskab Langeland gods, Svendborg; Book 1 1683_1687; FHL film 52798]
Christen Pedersen gårdmand i Nordenbro Magleby
11 Mar 1699
2.Kone: Mette Madsdatter (9 Jul 1711 pg 6 198)
(2. Niels Madsen )
Børn:
Inger Christensdatter 11
Peder Christensen 10
Johanne Christensdatter 4
1.Kone: Inger Jensdatter (9 Jun 1684 pg 1 36)
Børn:
Karen Christensdatter 22
Ane Christensdatter 20 tien i Korse
Bror: Jørgen Pedersen Guldborre i Herslev, alderdom og svaghed
Børn:
Peder Jørgensen i Herslev
Laurids Jørgensen i Herslev ( Lars Jørgensen )
værge:
Peder Nielsen i Helsned
lavværge:
Rasmus Rasmussen Væver i Nordenbro
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

pg 4 119

Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Arent Clausen Drøn & Maren -Patronym d.1682
+ Claus Arentsen Drøn

f.167x - d.1731 - gift 1702 Karen Christensdatter, han
overtager fæstet efter sin far i 1701
==================

Ifølge skiftet herunder tilhører disse 4 børn ikke Arent Clausen!!!!

+ Trine Arentsdatter Drøn

f.167x - d.17xx - gift 1690 Peder Nielsen i Pilegaard og
1702 Lars Rasmussen Bødker

+ Lars Arentsen Drøn

f.167x - d.17xx

+ Rasmus Arentsen Drøn

f.167x - d.17xx

+ Karen Arentsdatter Drøn

f.167x - d.17xx

======================
Trolovet 2.: 1683 - Gift 2.: 1683
Arent Clausen Drøn & Ingeborg Jørgensdatter n. 1685 - d.1697
+ Mogens Arentsen

f.1685 - d.1685 0 år

+ Maren Arentsdatter Drøn

f.1688 - d.17xx

+ Cathrine Arentsdatter Drøn

f.1692 - d.17xx

Trolovet 3.: 1698 - Gift 3.: 1698
Arent Clausen d.1701 & Karen Wulfsdatter d.1721
+ Ingeborg Arentsdatter Drøn

f.1699 - d.17xx

Karen er søster til Maren Wulfsdatter i Bgenkop.
Det første barn Trine Arentsdatter er muligvis ikke en datter af denne Arent, hun har muligvis blot fået
tilføjet hans Patronym.
Præsten kalder ham i starten både “Carlsen”, “Clausen” og “Drøn” som Patronym. Her er valgt Clausen
Drøn, da det er det navn der oftest forkommer. Gården lå i Bøsseballe, det nuværende Bøsselykke.
Sønnen Claus Arntsen fra Nordenbro fæster en gård i Nordenbro, Magleby efter sin far: Arnt Clausen den 1
Mar 1701 side 22 i Ahlefeldts fæsteprotokol.
Ingeborg Jørgensdatter i Nordenbro Magleby
9 Sep 1697
Mand: Arent Clausen
Børn:
Maren Arentsdatter 10
Cathrine Arntsdatter 5
Mands.Barn:
Claus Arentsen
{Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

Gårdmand
Trolovet: 1701 - Gift: 1702
Claus Arentsen Drøn f.167x - d.1731 & Karen Christiansdatter
+ Maren Clausdatter Drøn

f.1702 - d.17xx

+ Arent Clausen Drøn

f.1704 - d.1705 1 år

+ Cathrine Clausdatter Drøn

f.1706 - d.17xx

+ Sinde Clausdatter Drøn

f.1709 - d.17xx

Claus Arentsens far hedder Arent Clausen Drøn og moderen Maren.

pg 4 15

Claus Arentsen fæster gården i Bøsseballe 1701 efter fadders død.
Claus Arentsen gårdmand i Nordenbro
8 Jun 1731
pg 9 1492
Mand: Karen Christensdatter
Børn:
Maren Clausdatter 29
Cathrine Clausdatter 25
Sinde Clausdatter 22
Margrethe Clausdatter 12
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Christen Nissen & -Navn Jensdatter d.1700
Trolovet 2.: 1701 - Gift: 2. 1701
Christen Nissen & Karen Hansdatter d. 1720
+ Niels Christensen Nissen

f.1701 - d.17xx

+ Anna Christensdatter Nissen

f.1703 - d.17xx

+ Maren Christensdatter Nissen

f.1706 – d.17xx

Trolovet 2.: 1720 - Gift: 2. 1720
Christen Nissen & Jophanne Rasmusdatter d.1738
Hans første hustru er søster til Jens Larsens kone, Ane Jensdatter i Bøsseballe, Nordenbro.
Der ses ingen børn i det første ægteskab.
Karen Hansdatter i Nordenbro Magleby
24 Feb 1720 pg 8 69
Mand: Christen Nissen gårdmand
Børn:
Niels Christensen 18 hiemme
Ane Christensdatter 16
værge: Mogens Rasmussen sognefogden i Søndenbro Magleby
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

Bonde
Trolovet: 1701 - Gift: 1702
Morten Jensen Bruun d.1750 & Anne Madsdatter d. før 1729
+ Jens Mortensen Bruun

f.1702 - d.1706 4 år

+ Anne Mortensdatter Bruun

f.1704 - d.1706 2 år

+ Hans Mortensen Bruun

f.1705 - d.1706 1 år

+ Anne Mortensdatter Bruun

f.1707 - d.17xx

+ Maren Mortensdatter Bruun

f.1711 - d.17xx

+ Karen Mortensdatter Bruun

f.1713 - d.17xx

Der findes ikke mange oplysninger om Morten Jensen Bruun, has far er Jens Nielsen Bruun og hustru Maren
på Munkegaard.

Anne Madsdatter er datter af Mads Rasmussen gårdmand i Fogedgaarden i Søndenbro.
Hans 3 første børn dør 1706 under skoldkoppe epidemien, som hærgede Magleby sogn, og som slog næste
alle nyfødte ihjel og også mange andre børn og enkelt voksne døde af denne epedemi.
Bonde & Skrædder
Trolovet 1.: 1687 - Gift 1.: 1687
Peder Godtfredsen n.1684 & Bodil Jeppesdatter d.1704
+ Godtfred Pedersen

f.1688 - d.17xx

+ Maren Pedersdatter

f.1690 - d.17xx

+ Lars Pedersen

f.1694 - d.17xx

+ Karen Pedersdatter

f.1696 - d.17xx

+ Sidsel Pedersdatter

f.1699 - d.1706 7 år

+ Kirsten Pedersdatter

f.1701 - d.17xx - gift 1727 med Christen Jensen

+ Lisbeth Pedersdatter

f.1704 - d.1705 1 år

Trolovet 2.: 1704 - Gift 2.: 1705
Peder Godtfredsen f.1654, n.1684 - d.1722 68 år & Anne Hansdatter f.1672 - d.1722 50 år
+ Bodil Pedersdatter

f.1708 - d.17xx

+ Anna Pedersdatter

f.1713 – d.1727 14 år

Peder Godtfredsens far er Godtfred Hansen på Hvidebjergsgård.
Bodil Jepsdatters far er Jep Madsen i Søndenbro.
Anne Hansdatter oplyses at være fra Nordenbro, hun dør 50 år gammel 1722 og ser ikke ud til at havde haft
børn i forvejen, der er kun fundet 1 barn efter hende - Hun var 32 år, da hun blev gift med Peder Godfredsen,
således kunne hun havde været gift før eller havde fået 3-4 børn efter vielsen, det er endnu ikke fastslået.
Bodil Jepsdatters søskende er: Mads, Hans, Jens, Anders Jepsen, Sidsel & Maren Jepsen.
Peder Godfredsen = Ane Hansdatter gårdmand i Nordenbro
he d.18 Jan/6 Nov 1722 pg 8 677
Børn:
Bodil Pedersdatter 14
Ane Pedersdatter 9
Mands.Børn:
Gotfred Pedersen boende i Nordenbro
Lars Pedersen 26
Karen Pedersdatter 24
Kirsten Pedersdatter 20
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

Skomager
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Jacobsen Angelboe n.1690 - d.1722 & Kirsten -Patronym n.1690 - d.1690
Der er ikke fundet børn af dette ægtepar.

Skrædder
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Mortensen n.1683 - d.1694 & Hustru d.1698
+ Jens Hansen

f.1689 - d.17xx

Hans Mortensen var givetvis gift en gang før, dette bør undersøges via skifter etc. - Han blev muligvis gift
omkring 1689 udensogns med hustru med ukendt navn.
Skrædder
Trolovet 1.: 1698 - Gift 1.: 1698
Christian Godfredsen & Ellen Larsdatter d.1727
+ Karen Christiansdatter

f.1701 - d.17xx

Trolovet 2: 1728 - Gift 2: 1728
Christian Godfredsen & Margrethe Andersdatter
Muligvis en bror til Peder Godfredsen gift med Bodil Jepppesdatter
Der blev ikkke fundet børn i 2. ægteskab med Margrethe Andersdatter.
Christian Godfredsens hustru Ellen døde 1727, de boede da i Søndenbro, og flytter sener til Bøsseballe i
Nordenbro.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mogens Pedersen Junior d.1701 & Inger -Patronym f.1649, n.1683 - d.1729 80 år
+ Maren Mogensdatter

f.1684 - d. før 1696

+ Bodil Mogensdatter

f.1687 - d.17xx

+ Kirsten Mogensdatter

f.1691 - d.17xx

+ Maren Mogensdatter

f.1696 - d.17xx

Mogens Pedersens far hedder Peder Andersen og var Væver
Hendes alder passer sikkert ikke helt præcist, da hun så skulle havde fået sit sidste barn som 47 årig.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Larsen d. 1695 & Hustru n.1685 - d.1698
+ Hans Rasmussen

f.1683 - d.1683 0 år

+ Dorthe Rasmusdatter

f.1684 - d.17xx

+ -Navn

f.1687 - d.1687 år

Ingen yderliger oplysninger.

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Nielsen Errboe & Hustru
+ Niels Hansen Errboe

f.1687 - d.17xx

+ Maren Hansdatter Errboe

f.1690 - d.17xx

Hans Nielsen Errboe har muligvis sin oprindelse i det gamle Bagenkop fra 1587/1588
Trolovet 1: 16xx - Gift 1: 16xx
Mads Jacobsen d.1700 & Hustru d.1701
+ Arent Madsen

f.1683 - d.1728 - gift 1725 med Anna Pedersdatter

+ Jacob

f.1685 - d.1685 0 år

+ Jacob

f.1686 - d.1688 2 år

+ Peter Madsen

f.1689 - d.17xx

+ Christen Madsen

f.1691 - d.17xx

+ Jacob Madsen

f.1696 - d.17xx

Trolovet 2: 170x - Gift 2: 170x
Mads Jacobsen & Hustru
+ Jacob Madsen

f.1703 - d.17xx

+ -Navn dødfødt

f.1706 - d.1706 0 år

Mads Jacobsen har en søster i Humble
Mads Jacobsen må være blevet gift udensogns kort efter 1701, hvor hans første hustru døde.
Der er da vist noget helt galt med vielsen _ man bliver ikke gift med en død !!!!!!
Det er muligt, at det må dreje sig om 2 forskellige ægtepar, da der bliver døbt 4 stk. Jacob og kun 2 dør. I
følge optegnelserne, er der kun 1 der hedder Mads Jacobsen i Magleby sogn, derfor bør dette undersøges.

Husmand
Trolovet 1.: 1724 - Gift 1.: 1725
Arent Madsen & Anne Pedersdatter
Anne Pedersdatter angives som tjenende for Meyer på Nordenbrogaard.
Arent Madsen angives som søn af Mads Jacobsen og hustru i Bøsseballe.
Arent Madsen husmand i Magleby, Nordenbro
7 May 1728 pg 9 623
Kone: Ane Hansdatter
Barn:
... 8
Bror: Christen Madsen i Ristinge
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Jensen & Johanne Nielsdatter
+ Christen Pedersen

f.1699 - d.17xx tvillinger - gift 1723 med Karen
Pedersdatter. Datter af Peder Godfredsen.

+ Jens Pedersen

f.1699 - d.170xx tvillinger - (døde måske 1706)

+ Niels Pedersen

f.1701 - d.1706 5 år

+ Johanne Pedersdatter

f.1703 - d.17xx

+ Anna Pedersdatter

f.1705 - d.17xx

Peder Jensen er bror til Hans Jensen Trommeslager Bøsseballe.
Peder Jensen i Nordenbro 13 Jun 1730 pg 9 1210
Kone: Johanne Nielsdatter
Børn:
Christen Pedersen 33
Johanne Pedersdatter 26
Ane Pedersdatter 24
Karen Pedersdatter 22
Niels Pedersen 19
Henrich Pedersen 16
Rasmus Pedersen 15
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Trolovet: 1697 - Gift: 1698
Christen Madsen n.1689 & Maren Jensdatter d.1700
+ Maren Christendatter

f.1699 - d.17xx

Trolovet: 1701 - Gift: 1701
Christen Madsen n.1689 & Ellen Pedersdatter
+ Dødfødt

f.16702 - 1702 0 år

Trolovet: 1xxx - Gift: 1xxx
Rasmus Peder Nissen d.1720 & Inger Christensdatter
+ Peder Rasmussen Nissen

f.1703 - d.17xx

+ Karen Rasmusdatter Nissen

f.1706 - d.17xx

De oplyses at stamme fra Bøsseballe.
Han må være bror til Nis Nissen og Christen Nissen.
Hans forældre er ret vanskelige at spore. Måske er de i sognet måske i Humble eller Tranekær!
Trolovet: 1xxx - Gift: 1xxx
Claus Arentsen n.1720 & Anne Jensdatter n.1720, d.1720
+ -Navn

f.1720 - d.1720 0 år

Godfred Bondes hustru, Anne Jensdatter fra Bøsseballe i Nordenbro, som døde i barselsseng.
Her er der muligvis en fejl - bør kontrolleres...

Birthe Sophia Thomasdatter n.1690
Christen Pedersen n.1691
Elsebeth Margrethe Nissen n.1697
Lars Rasmussen d. 1701 ungkarl
Ellen Andersdatter Errboe n.1687 - d.1701
+ Maren Andersdatter u-ægte

f.1688 - d.1701 13 år

Udlagt barenfadder Anders Jørgensen tjente Sognefogden Mads Rasmussen Boballe
Anders Jørgensen tjende Sognefogden Mads Rasmussen i Boballe
+ Maren Andersdatter, u-ægte

f.1688 - d.1701 13 år

Moderen til barnet Ellen Andersdatter Errboe n.1687 - d.1701
Trolovet: 1724 - Gift: 1724
Anders Povelsen & Dorthe Madsdatter Skrædder
Dorthe Madsdatter er datter af Mads Larsen Skrædder på Gåseager.
Anders Povelsen stammer fra Humble sogn

Boballe & Boballegaard
I Nordenbro
Gården blev oprettet i 1700 og nedlagt og tillagt Nordenbrogaard i 1717.
Nogle små gårde og huse.
Sognefoged, Kirkeværge & Gådmand
Trolovet: 16xx - Gift 16xx
Mads Rasmussen f.1654 - d. 1714 60 år & Maren Jensdatter
+ Mette Madsdatter

f.1683 - d.17xx

+ Anna Madsdatter

f.1687 - d.17xx

+ Birthe Madsdatter

f.1691 - d.17xx
Gårdmand Adelig

Trolovet: 1714 - Gift: 1714
Rasmus Rasmussen Borre & Maren Jensdatter
Mads Rasmussen er bror til Rasmus Rasmussen Tæker under ukendte steder i Magleby sogn.
Mads Rasmussen blev udnævnt til sognefoged og oprettede en stor gård som han kaldte Boballegård.
Rasmus Rasmussen Borre var da flyttet til Hennetved i Lindelse, men vender tilbage til Nordenbro og
overtager enken, da Mads Rasmussen dør i 1714
Rasmus Rasmussen Borre ses sidste gang 1719 som fadder ved Morten Rasmussen vævers barn Marens dåb.
Boeballegård blev oprettet ca. 1700 af Mads Rasmussen og nedlagt igen 1717 ham der giftede sig med hans
enke nemlig af Rasmus Rasmussen Borre, hvor efter jorden blev lagt under Nordenbrogaard.
Rasmus Rasmussen Borre er muigvis af adelig afstamning!
Gad vide hvor Mads Rasmussen stammer fra, jfr. barnedåben i 1687 i Magleby kirkebo:
Døbt:M ads Rasmussens barn i Boballe
Nom: Anne Frembaaren af Sidsel Sl: Mikkels i Longelse.
Compater: Lars København fra Tåsing.Christen Nilsen i Ouregård. Hans Holmsted. Maren
Pedersdatter Lindelse. Sidsel Jensdatter i Vemmenæs.
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift 16xx
Stephan Hansen & Sophie Madsdatter Böen d.1693
+ Johanne Stephansdatter

f.1679 - d.17xx

+ Hans Stephansen

f.1683 - d.17xx - muligvis døde han 1696

+ Jens Stephansen

f.1685 - d.1729 44 år - gift 1715 med Dorthe Henriksdatter
d.1723, han overtager faderens fæstegård 1 maj 1719.

+ Anders Stephansen

f.1687 - d.17xx - muligvis døde han 1696

+ Kirsen Stephansdatter

f.1690 - d.17xx

+ Mads Stephansen

f.1692 - d.1693 1 år

Trolovet: 1694 - Gift: 1694
Stephan Hansen d.1714 & Maren Handatter
+ Dødfødt

f.1695 - d.1695 0 år

+ Sophie Stephansdatter

f.1697 - d.1697 0 år

+ Dødfødt

f.1699 - d.1699 0 år

Trolovet: 1715 - Gift: 1715
Jep Nielsen & Maren Handatter
Sophie Madsdatter er en Böen, dette forklarer, hvorfor der deltager Böen sønner ved næsten alle deres børns
dåb, ligeledes forklares det, hvorfor Jens Madsen Böen får en datter døbt Sophie.
Sønnen Jens Stephansen fæster et øde sted i Boballe efter sin stedfar og Jens Nielsen 26 maj 1701.
Stedet var først fæstet af faderen Stephan Hansen og Jens Nielsen, det kan her godt dreje sig om Jens Nielsen
Errboe, men det vides ikke med sikkerhed.
Stephan Hansens eftermand Jep Nielsen stammer fra Tryggelev, han er ikke forsøgt sporret.
Jens Stephansen genfornyer sit fæste af gården 1 maj 1719
Sophie Madsdatter [Böen] i Nordenbro, Magleby
10 Dec 1696 pg 3 174
Mand: Stephen Hansen
Børn:
Johanne Stephensdatter 17
Hans Stephensen 14
Jens Stephensen 12
Anders Stephensen 9
Kirsten Stephensdatter 6
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 3 1693-1696; FHL film 52798]

Sønnen Jens Stephensens kone Dorthe dør 1724:
Dorothea Henrichsdatter (Dorthe Henriksdatter) i Nordenbro 3 Mar 1724
Mand:
Jens Stephensen gårdmand
Børn:
Henrich Jensen 8
Sophie Jensdatter 4
Stephen Jensen 1
Bror:
Jens Christensen i Nordenbro (må være en halv bror)
Søster:
... = Jens Pedersen i Søndenbro (muligvis en halvsøster)
Mands.Bror: Anders Stephensen i Hesselberg
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Der skiftes efter sønnen Jens Stephensen:
Jens Stephensen gårdmand i Nordenbro 30 Sep 1729 pg 9 902
2.Kone: Saleme Nielsdatter
Børn:
Dorthe Jensdatter 4
Stephen Jensen 1/2
1.Kone: Dorothea Henrichsdatter (3 Mar 1724 pg 9 18)
Børn:
Henrich Jensen 13
Sophie Jensdatter 9
Bror: Anders Stephensen i Hesselbjerg
værge:
Peder Christensen i Tullebølle
lavværge: Morten Vefver i Nordenbro
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

pg 9 18

Udlagt barnefader Hans Andersen Böen
+ Mariche, u-ægte

f.1683 - d.17xx

Moderen er Mariche Clementsdatter
Trolovet: 1687 - Gift 1687
Hans Andersen Böen & Karen Nielsdatter smed d.1697
+ Mads Hansen Boen

f.1689 - d. før1702

+ Christen Hansen Böen

f.1691 - d.1754 63 år - gift med Marie Nissdatter

Trolovet: 1697 - Gift 1697
Hans Andersen Böen f.16xx - d.1709 & Kirsten Henriksdatter
+ Henrik Hansen Böen

f.1698 - d.17xx

+ Karen Hansdatter Böen

f.1700 - d.17xx

+ Mads Hansen Böen

f.1702 - d.1720 18 år

+ Peder Hansen Böen

f.1704 - d.1706 2 år

+ Anders Hansen Böen

f.1706 - d.17xx

+ Maren Hansdatter Böen

f. 1708 - d.17xx

+ Hans Hansen Böen

f.1710 - d.17xx

+ Magrethe, u-ægte

f.1714 - d.17xx - uægte barn af Kirsten Henriksdatter.

Udlagt barnefader Peder Madsen Bruun
Hans Andersen Böen lægger ud med at få et uægte barn med Marike Clementsdatter, barnet kom til at hedde
Marike, hun er ikke siden fundet i Magleby sogn, det vides ikke om hun overlever de 24 år denne bog
berører.
Karen Nielsdatter var gift tidligere med en smed, det er endnu ikke opklaret, hvilken smed det drejer sig om,
det kan også meget vel være hun er en datter af en smed.
Hans Andersen Böen er bror til Margrethe Andersdatter Böen og Christen Andersen Böen, sidstnævnte døde
1689 kort efter sin trolovelse med Anne Larsdatter. Margrethe, Christen og Hans er fætteren/kusine til Jens
Madsen Böen, der senere blev gift med Anne Larsdatter.
Deres far hedder Anders Jensen Böen som er bror til Mads Jensen Böen.
Efter Hans Andersen Böen dør, får hustruen Kirsten Henriksdatter et uægte barn med ungkarl Peder Madsen
Bruun der straks efter Hans Anders Böens død trøstede enken, de bliver dog ikke gift.
Herunder skiftes efter Hans Andersen Böens søn Christen Hansen Böen:
Christen Hansen Böen husmand i Nordenbro
14 May 1754 pg 13 197
Kone:
Marie Nielsdatter/Nissdatter (død 26 May 1763 pg 15 6 (sk 4))
Børn: Sidsel Christensdatter 15
Inger Christensdatter 12
Kones.Bror: Christen Nissen i Nordenbro
Bror:
Jens Hansen Böen i Nordenbro
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Væver
Trolovet: 1689 - Gift: 1689
Rasmus Pedersen & Maren Nielsdatter d.1725
+ Kirsten Rasmusdatter

f.1692 - d.17xx

+ Johanne Rasmusdatter

f.1695 - d.17xx

+ Peder Rasmussen

f.1697 - d.1697 0 år

+ Niels Rasmussen

f.1695 - d.17xx

+ Dødfødt

f.1701 - d.1701 0 år

+ Peder Rasmussen

f.1702 - d.17xx

+ Christen Rasmussen

f.1704 - d.17xx

Trolovet: 1720 - Gift: 1720
Rasmus Pedersen & Hustru (hun var enke efter Rasmus P. Nissen)
Der fødes muligvis et barn ca. 1690 ?
Rasmus Pedersen gifter sig med Rasmus Per Nissens enke i 1720 og omgivelserne fortsætter med at kalde
ham for enkens mands navn, nemlig Rasmus p Nissen, selv om han ikke hedder det, jfr. kirkebogen 07-26
Rasmus Pedersen er søn af Peder Andersen Væver i Sædballe og bror til Mogens Pedersen
Rasmus Per Nissen gårdmand i Magleby Nordenbro
13 Mar 1720
Kone: Inger Hansdatter (=2. Rasmus Per Nissen)
Børn:
Peder Rasmussen 16
Karen Rasmusdatter 13
Maren Rasmusdatter 10
Hans Rasmussen 8
Dorthe Rasmusdatter 6
Ane Rasmusdatter 2
Søster:
... = Ole Smed i Nordenbro
Kones.Søster:
... = Mads Piilegaard i Nordenbro
Kones.Bror:
Niels Hansen i Magleby
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

pg 8 64

Inger Hansdatter i Nordenbro
16 Apr 1731 pg 9 1411
2.Mand: Rasmus Pedersen [Kaarse] kaldet Rasmus Per Nissen (død 27 Jun 1748 pg 12 770)
(=2. Maren Christensdatter)
1.Mand: Rasmus Per Nissen (død 13 Mar 1720 pg 8 64)
Børn:
Peder Rasmussen i København
Karen Rasmusdatter 26 tien i Nordenbro
Maren Rasmusdatter 21 hiemme
Hans Rasmussen 19 hiemme
Dorthe Rasmusdatter 16 tien i Nordenbro
Ane Rasmusdatter 12hiemme
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]
Rasmus Pedersen [Kaarse] kaldet Rasmus Peder Nissen i Nordenbro
27 Jun 1748 pg 12 770
2.Kone: Maren Christensdatter
1.Kone: Inger Hansdatter (16 Apr 1731 pg 9 1411)
Børn:
Ane Rasmusdatter tien i København
(age 2 in 1720)
Hans Rasmussen boende i Nordenbro
(NOTE: usikkert om disse 2 er hans børn?, måske børn
af gl. Rasmus Peder Nissen)
Søster:
Margrethe Pedersdatter enke = Mads Madsen i Kaarsegaard (død), nu hos Jens Pedersen Korse i
Søndenbro
Ane Pedersdatter = Jens Hansen i Nordenbro
½Bror:
Michel Pedersen [Kaarse] i Tryggelev

Jens Pedersen Kaarse i Søndenbro
Christen Pedersen [Kaarse] 28 ungkarl tien i Søndenbro
½Søstre: Ane Pedersdatter [Kaarse] = Hans Madsen træskoemand i Tryggelev
Kirsten Pedersdatter [Kaarse] ugift tien i Møllegaard
Maren Pedersdatter [Kaarse] (død) = Peder Rasmussen Ladefoget i Pederstrup,
Møllegaards gods
Børn:
Rasmus Pedersen 16 tien Jens Hansen i Longelse
Hans Pedersen 3 or 8
Ane Pedersdatter 15 i Lungelse Præstegård
lavværge:
Mogens Johansen i Søndenbro
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743 -1751; FHL film 52805]

Trolovet: 1688 - Gift 1688
Lars Madsen & Maren Jensdatter n.1688
Maren Jensdatter oplyses at stamme fra Boballe

Kaarsed
I Nordenbro
En gård i Nordenbro, opført før 1682,
måske en af de 4 gårde som blev til Nordenbrogaard
Et område blev kaldet Kaarse Nor, omkring Magleby Nor.
Væver
Trolovet 1.: 1685 - Gift 1.: 1685
Peder Rasmussen f.1659 & Maren Larsdatter d.1701
+ Margrethe Pedersdatter

f.1689 - d.17xx

+ Maren Pedersdatter

f.1692 - d.1692 0 år

+ Rasmus Pedersrsen

f.1694 - d.17xx

+ Anne Pedersdatter

f.1697 - d.17xx

Trolovet 2.: 1701 - Gift 2.: 1702
Peder Rasmussen f.1659 & Anne Christensdatter d.1705
+ Maren Pedersdatter

f.1702 - d. før 1724

+ Christen Pedersen

f.1704 - d. før 1720

Trolovet 3/1.: 1705 - Gift 3/1.: 1705 gift udensogen
Peder Rasmussen f.1659 - d.1724 65 år & Maren Mikkelsdatter d.1734
+ Mikkel Pedersen

f.1706 – d.17xx

+ Jens Pedersen

f.1708 - d.17xx

+ Anne Pedersdatter

f.1713 - d.17xx

+ Kirstine Pedersdatter

f.1715 - d.17xx

+ Christen Pedersen

f.1720 - d.17xx

Trolovet 1/2.: 1724 - Gift 1/2.: 1724
Hans Madsen Kaarse & Maren Mikkelsdatter d.1734
Peder Rasmussen var bror til Rasmus Rasmussen væver og kirkeværge i Sædballe, som døde 1711
Efter hans 1. hustrus, Anne Christensdatters, død i 1705 gifter Peder Rasmussen sig udensogns med Maren
Mikkelsdatter, det er endnu ikke opklaret hvor hun stammer fra, måske Tryggelev eller Humble.
Efter at Peder Rasmussen væver døde, blev Maren Mikkelsdatter gift med Hans Madsen Kaarse, de fik ingen
børn.

Peder Rasmussen Væver gårdmand i Nordenbro
15 Jun 1724 pg 9 100
3.Kone: Maren Michelsdatter
Børn:
Michel Pedersen
Jens Pedersen
Ane Pedersdatter
Kirsten Pedersdatter
Christen Pedersen
alle umyndige
2.Kone: Anne Christensdatter (død) (børn af dette ægteskab er alle døde - ægteskab tilføjet af forfatter)
1.Kone: Maren Larsdatter (død)
Børn:
Rasmus Pedersen
Ane Pedersdatter
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]
Maren Michelsdatter i Nordenbro, Magleby
15 Jan 1735 pg 10 219
2.Mand: Hans Madsen Kaarse
1.Mand: PederRasmussen væver
Børn:
Michel Pedersen 29 tiene i Bøseballe
Jens Pedersen 27 boende i Nordenbro
Christen Pedersen 15 tiene i hiemme
Ane Pedersdatter 22 tiene i Nordenbrogaard
Kirsten Pedersdatter 20 hiemme
[Grevskabet Langeland gods, Svendborg; Book 10 1733-1737; FHL film 52803]

Kaasegaarden
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mads Hansen Kaarse d.1694 / f.1652 - d.1723 71 år & Anne Jensdatter n.1683
+ Hans Madsen [Kaarse]

f.1678 – d.1721

Carsten Madse [Kaarse]

f.1682 - d.17xx

+ Jens Madsen [Kaarse]

f.1685 - d.17xx

+ -Navn Madsdatter

f.1677 - d.1686 9 år - datteren druknede i et vandsted 9 år.

==========================================
Disse 2 børn hører måske ikke til denne familie!!!
+ Peder Madsen [Kaarse]

f.16xx - d.1689

+ Mads Madsen [Kaarse]

f.1691 - d.17xx - gift 1723 Margrethe Pedersdatter.

==========================================
Anne Jensdatters børn jfr. skiftet 1694 !!!
+ Karen Carstensdatter

f.1687 - d.1xxx ?

+ Maren Carstesdatter

f.1690 - d.1xxx ?

Der er forvirring omkring Mads Hansen Kaarse, da der er flere ved det navn, der dør, men hvem er det så der
dør 71 år gammel i 1723?
De boede først på en gård ved navn Kaarsegaard
Måske stammer hustruen fra Haubølle?
Da Mads Hansen dør anføres det, i skiftet 27 Juli 1694, at de stammer fra Skytteballe, det nuværende
Vogensbjerg omkring Søndenbro.

Mads Hansen gårdmand i Skythballe, Magleby
27 Jul 1694 pg 3 19
Kone: Ane Jensdatter
Børn:
Hans Madsen 16
Carsten Madsen 11
Jens Madsen 9
Kone.Børn:
Karen Carstensdatter 7
Maren Carstensdatter 4 rllrt 12
værge: Rasmus Thomasen
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 3 1693-1696; FHL film 52798

Kaasegaarden
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mads Jensen Lærke d.1715 & Hustru f.1653 - d.1713 60 år
+ Ingen børn oplyst
Korsegården må havde ligge et sted på det nuværende Nordenbro hede!!
Måske den store 4 længe gård, der i følge gamle kort ligger lige bag det nuværende Nordenbro på vej ud mod
Nordenbro heden og/Bøsselykke/Bøsseballe. Hvis man fortæstter af denne vej når vi ud til vejen med
Nordenbrogaard på venstre hånd.
Der findes ikke mange spor af Lærke familien - det er måske dem som lægger navn til Korse/Kaarse navnet For at finde ud af det, kræves, det at vi for opklaret præcist hvor Korse/Kaarsegården lå og hvordan
ejerskabet var på gården.
Mads Hansen Kaarses søster -Navn Hansdatter d.1687

Lundsgaarde
I Nordenbro
Hører under Lykkesholm, en gammel gård fra før 1673.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
?Joen? Joensen ?Holmsted? d.1705 & Hustru
+ Mikkel Joensen (Holmsted)

f.1661 - d.1724 63 år

Oplyses at være forældre til Mikkel Joensen på Lundsgaard.
Lundsgaarde må ikke forveksles med den nuværende Lundsgaard, som ligger midt i Nordenbro by.
Den oprindelige Lundsgaarde ligger lige efter svinget fra Tryggelev kaldet Grisbjergbanken og er en gul/hvid
gård som ligger på højre hånd, set fra Tryggelev.
Den nuværende Lundsgaard er en frugtavlergård med en stor plantage bag gården i Nordenbro.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mikkel Joensen f.1661 - d.1724 63 år & Hustru
+ Maren Mikkelsdatter [Holmsted]

f.1704 - d.17xx

+ Mikkel Mikkelsen [Holmsted]

f.16xx - d.17xx

+ -Navn Mikkelsen [Holmsted]

f.16xx - d.1722 - døde på Præstegården, hvor han
arbejdede for underhold. - måske står der “Lars”

Trolovet: 1687 - Gift: 1688
Cort Hansen Joensen n.1684, 1686, d.1693 & Hustru n.1688
+ Anna Cortsdatter

f.1688 - d.17xx -

+ Karen Cortsdatter

f.1690 - d.17xx - gift 1726 med Lars Olufsen, søn af Oluf
Jensen Smed i Nordenbro.

+ Mads Cortsen

f.1692 - d. før 1721 - gift med Agneta Andersdatter hun blev
igen gift med Povel Burchardsens

Cort Hansen er ud af Joensen slægten på Lundsgaarde. Han bliver gift udensogns, med en hustru, som vi
endnu ikke har noget navn på. Han er enten far eller på anden måde i familie med de andre som hedder
Cortsen i Nordenbro, bla. Rasmus Cortsen og Anna Cortsdatter og Johanne Cortsdatter.
Hans søster Anna Cortsdatter bliver gift med Mikkel Rasmussen.
Det vides ikke med sikkerhed, hvad Corts forældre hedder.
Lars Jonsen Holmsted n.1699
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
-Navn -Patronym & Hustru d.før 1683
+ -Navn en datter

f.16xx - d.1703

Trolovet 2.: før 1683 - Gift 2.: 1683
Hans Christensen & Hustru n.1683
+ Hans Hansen

f.1684 - d.17xx -

Hans Christensens steddatter dør 1703, hvilket indikerer, at det var hans hustru der har været gift før.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Iver Christensen d.1705 & Hustru n.1685
+ Niels Iversen

f.16xx - d.17xx

+ Mads Rasmussen Iversen

f.16xx - d.17xx - gift Maren/Karen Troelsdatter

+ Maren Iversdatter

f.16xx - d.17xx

+ Inger Iversdatter

f.16xx - d.17xx - gift 1693 Hans Nielsen

+ Claus Iversen

f.16xx - d.17xx - gift 1686 Sara Madsdatter

+ Anders Iversen

f.168x - d.17xx - gift 1706 Margreta Hansdatter

+ Hans Iversen

f.16xx, n.1690 - d.17xx

+ -Navn Iversdatter

f.16xx - d.1693

Iver Christensen må sikkert havde været gift flere gangen.
Trolovet: 1686 - Gift 1686
Claus Iversen n.1685 & Sara Madsdatter
Claus Iversens far er Iver Christensen.
Det er endnu ikke opklaret hvor Sara Madsdatter stammer fra.
Trolovet: 1706 - Gift: 1706
Anders Iversen f.168x & Margrethe Hansdatter f.1688
Er søn af Iver Christensen på Lundsgaard
Margrethe Hansdatter er 18 år og datter af Hans Rasmussen på Lundsgaard
Hans Iversen n.1690
Søn af Iver Christensen på Lundsgaard
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens Rasmussen Joen n.1687 & Hustru n.1688
Gårdmand på Lundsgaard
Trolovet: 1694 - Gift: 1694
Niels Rasmussen Joen d.1700 & Inger Madsdatter
+ Karen Nilsdatter

f.1696 - d.1697 1 år

+ Cort Nielsen

f.1697 - d.1700 3 år

Gårdmand på Lundsgaard
Trolovet: 1700: - Gift: 1701
Rasmus Jørgensen d.1729 & Inger Madsdatter
+ Jørgen Rasmussen

f.1702 - d.17xx

+ Maren Rasmusdatter

f.1704 - d.17xx

Inger Madsdatters far hedder Hans Madsen og stammer fra Tryggelev
Rasmus Jørgensen har en bor Niels Jørgensen som er gift og bor i Hesselbjerg.
Rasmus Jørgensen flytter med hustruen til Søndenbro, hvor han dør i 1729
Maren Eylersdatter d.1699
+ Karen Hansdatter Joen, u-ægte

f.1684 - d.1727 43 år

Udlagt barnefar Hans Rasmussen Joen
Trolovet: 1684 - Gift: 1684 Gårdmand
Hans Rasmussen Joen d.1696 & Maren Eylersdatter d.1699
+ Eyler Hansen Joen

f.1686 - d.17xx

+ Johanne Hansdatter Joen

f.1687 - d.1687 0 år

+ Inger Hansdatter Joen

f.1688 - d.1688 0 år

+ Margreta Hansdatter Joen

f.1688 - d.17xx _ gift Anders Iversen

+ Rasmus Hansen Joen

f.1690 - d.17xx

+ Kirsten Hansdatter Joen

f.1691 - d.17xx

+ Anna Hansdatter Joen

f.1695 - d.1722 26 år

+ Rasmus Hansen Joen

f.1698 - d.1700 2 år - mystisk muligvis fejl ?

+ -Navn, stedsøn

f.16xx - d.1698 mystisk muligvis fejl ?

Hans Rasmussen Joen er bror til Peder Rasmussen Joen i Broholm og Niels Rasmussen Joen på Lundsgaard
Hustruen er Eyler Smeds datter Maren Eylersdatter.
Hans Rasmussens hustru Maren Eylersdatter må været gift før eller have yderligere et uægte barn, da Hans
Rasmussen Joens stedsøn dør 1698.
Hans Rasmussen fæster en gård under Lundsgård, da han i 1706 har en soldat i tjeneste nemlig Jens Jepsen.
Anna Rasmusdatter fra Nordenbro, Hans Rasmussen, med et uægte barn "Karen" og Niels Rasmussen fra
Nordenbro er søskende.
Der er opstået en del forvirring omkring Hans Rasmussen Joen, da han jo dør 1696, kan han umuligt have
en soldat i tjeneste 1706, det må her dreje sig om en anden Hans Rasmussen, dette er endnu ikke afklaret!!!.

Trolovet: 1724 - Gift: 1724
Rasmus Mikkelsen & Karen Madsdatter hun er fra Boballe
Der er problemer med Karen Madsdatter, der findes ikke nogen Karen Madsdatter på dette tidspunkt i
Boballe, hvorfor det må dreje sig om en kvinde, der ikke er nået med i opsummeringen?
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Rasmus Cortsen d. 1691 & Hustru n.1683, 1685, 1688
Bror til Anne Cortsdatter som er gift med Mikkel Hansen.
Hans far hedder Cort Hansen og er fra Lundsgård i Nordenbro
Karen Clausdatter n.1687
Hun stammer fra Bagenkop
Rasmus Jensen n.1698
“Tienende tilfrom i Lundsgaard.”
Blev Publice absolvered, og præsten skrev: "propter enormitatem in ordiby/g? sacris commissæj"
Det vides ikke, hvad dette betyder og hvad det dækker over, formodningen ér, at det drejer sig om en
overtrædelse af kirkelovene.
Birthe -Patronym d.1683
Jonas Mikkelsen d.1728

Sædballe
I Nordenbro
1 størrer gård og flere små gårde og huse.
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mads Jensen Böen d.1697 ca. 70 år & Kirsten Rasmusdatter f.1630, n.1683 - d.1710 80 år
+ Hans Madsen Böen

f.1661 - d.17xx - gift 1705 Inger Christensdatter

+ Jens Madsen Böen

f.1664 - d.17xx - gift 1694 Anna Larsdatter

+ Anne Madsdatter Böen

f.1672, n.1683,1690 - d.17xx

+ Maren Madsdatter Böen

f.1667 - d.17xx - gift Hans Nielsen i Tryggelev

==================================
Disse 3 piger er muligvis ikke af Böen slægt, men jeg lader dem forløbig stå her...
+ Kirsten Madsdatter Böen

f.16xx, n.1687 - d.1689

+ Bodil Madsdatter Böen

f.16xx - d.17xx - gift gårdmand Peder Rasmussen Joen

+ Sophie Madsdatter Böen

f.16xx - d.1693 - gift med gårdmand Stephan Hansen

==================================
Mads Jensen Böen og Anders Jensen Böen er brødre, deres far kan hedde Jens Hansen Böen!!
Moderens navn er svære, det kan være både Anne, Kirsten, Bodil, Sophie og Maren.
Mads Jensen Böen i Magleby Nordenbro, Sædballe 3 Feb 1697 pg 4 63
Kone: Kirsten [Rasmusdatter] Roende ?
Børn:
Hans Madsen 36 ungkarl hiemme
Jens Madsen 33 = Anne Larsdatter i hiemme
Maren Madsdatter 30 = Hans Nielsen i Tryggelev
Ane Madsdatter 25 hiemme
{Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Anders Jensen Böen n.1691 - d.1703 & Hustru d.1691
+ Hans Andersen Böen

f.16xx - d.17xx - d.17xx - gift flere gange

+ Christen Andersen Böen

f.16xx - d.1689 - d.17xx - Trolovet 1689 Anne Larsdatter

+ Maren Andersdatter Böen

f.16xx, n.1683 - d.17xx -

+ Margrethe Andersdatter Böen

f.16xx, n.1689 - d.1736 ca. 55 år - gift ??

+ -Navn pt. ikke registret børn
Anders Jensen Boen og Mads Jensen Böen er brødre.

Moderens navn er svære, det kan være både Anne, Kirsten, Bodil, Sophie og Maren.
Anders Jensen Böen var forælder til Hans Andersen Böen og Christen Andersen Böen etc., samme Christen
døde i en ung alder, kort efter sin forlovelse.
Gårdmand
Trolovet: 1694 - Gift:1694
Jens Madsen Böen f.16xx, n.1684 - d.1732 & Anne Larsdatter d.1729
+ Lucia Jensdatter Böen

f.1696 - d.1696 0 år

+ Lucia Madsdatter Böen

f.1697 – d.1714 17 år

+ Kirsten Jensdatter Böen

f.1700 - d.17xx

+ Sophie Jensdatter Böen

f.1702 - d.1705 3 år

+ Mads Jensen Böen

f.1705 - d.1728 23 år

+ Sophie Jensdatter Böen

f.1709 - d.17xx

+ Lars Jensen Böen

f.1712 - d.17xx

Jens Madsen Böens forældre hedder Mads Jensen Böen og Kirsten Rasmusdatter.
Hans far Hans Madsen Böen og Jens Madsen Böen er brødre.
Jens Madsen gifter sig med sin afdøde fætter Christen Andersen Böens forlovede Anne Larsdatter.
Gårdmand
Hans Madsen Böen
+ Laurids Böen, u-ægte

f.1692 - d.17xx

Moderen Maren Lauridsdatter f.16xx - d.1xxx
Trolovet: 1705 - Gift: 1705
Hans Madsen Böen f.1660, n.1684 _ død 1729 69 år & Inger Christensdatter
+ Christen Hansen Böen

f.1707 - d.17xx

+ Mads Hansen Böen

f.1709 - d. før 1730

+ Jens Hansen Böen

f.1712 - d.17xx - gift 17xx med ?, som begår hor i 1735 med
Bodil Jeppesdatter.

+ Kirsten Hansdatter Böen

f.1715 - d.1715 0 år

+ Peder Hansen Böen

f.1717 - d. før1730

+ Mette Hansdatter Böen

f.1719 - d. før 1730

Jens Madsen Böen og Hans Madsen Böen er brødre og fætre til Hans Andersen Böen
Hans Madsen Böen gårdmand i Nordenbro
18 Mar 1730 pg 9_ 1086
Kone: Inger Christensdatter
Børn:
Christen Hansen 23
Jens Hansen 17
lavværge: Jens Madsen Böen i Nordenbro
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723_31; FHL film 52802]

Trolovet 1.: 1689 døde før de blev gift
Christen Andersen Böen n.1684_ d.1689 & Anne Larsdatter n.1688
Christen Andersen Böen og Hans Andersen Böen er brødre.
Deres far hedder Anders Jensen Böen som er bror til Mads Jensen Böen.
Anne Larsdatter giftes 1694 med fætteren til sin afdøde trolovede Christen Andersen Böen nemlig Jens
Madsen Böen.
Gårdmand, Væver & Kirkeværge
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Unge Rassmus Rasmussen d.1711 55 år & Maren Mortensdatter n.1683 - d.1711 47 år
+ Johanne Rasmusdatter

f.1684 - d.1684 0 år

+ Morten Rasmussen Væver

f.1685 - d.1731 46 år - overtager gården.

+ Jens Rasmussen

f.1688 - d.17xx

+ Rasmus Rasmussen

f.1691 - d.1691 0 år

+ Rasmus Rasmussen

f.1694 - d.17xx

+ _Navn hjemmedøbt

f.1697 - d.1697 0 år

+ Mette Rasmusdatter

f.1698 - d.1711 3 år

+ Dødfødt

f.1700 - d.1700 0 år

+ Margrethe Rasmusdatter

f.1701 - d.17xx

Der oplyses i kirkebogen, at en datter dør 1693 hendes dåb er ikke fundet.
Rasmus er bror til Peder Rasmussen væver på Kaarse.
Både Rasmus og hustruen Maren døde næsten samtidig, men hvordan?
Maren Mortensdatter er sikkert datter af Morten Mikkelsen, hun var ca. 19 år, da hun blev gift 1682. Marens
søster er gift med Peder Jeppsen på Knepholm.
Sønnen Morten fæster gården efter sin far og broderen Jens Rasmussen 30 April 1709.
Da faderen dør overtager Morten 2. halvpart af gården og 3/4 af en gård kaldet Blæsenborg d. 23/10 1711
Rasmus Rasmussen Væver = Maren Mortensdatter gmd i Nordenbro Bøsballe, Magleby 5 Aug 1711 pg 6 218 237
Børn:
Jens Rasmussen i Ristinge
Morten Rasmussen 16 gårdmand hiemme
Mette Rasmusdatter 14
Margrethe Rasmusdatter i hiemme
Hans.Bror:
Peder Rasmussen Væver i Magleby Nordenbro
Kones.Søster: ... Mortensdatter = Peder Jeppesen i Knepholm
[Grevsk Langeland skpr; Book 6 1708-1711; FHL film 52800]

Jeg ved ikke hvorfor der oplyses at de stammer fra Bøsseballe, de boede i Sædballe, og oplyses i kirkebogen
også at være fra i Sædballe.
Det undres at Mette Rasmusdatter figurer i skiftet, da hun døde tidligere på året altså før forældrene døde.
Rasmus Rasmussen Væver var bror til Peder Rasmussen Væver på Kaarse.

Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Gamle Rasmus Rasmussen & Hustru [Maren Larsdatter?] n.1683 - d.1718 60 år?
+ -Navn Rasmsdatter

f.16xx, n.1684 – d.1xxx

+ Mikkel Rasmussen

f.16xx - d.1728 - gift1683 med Anne Cortsdatter f.1655
d.1727 72 år og fra Lundsgaard

Oplyses at have en stor/voksen datter i 1684
Der er ikke umidelbart nogen indikationer på, at dette ægtepar er i familie med ægteparet unge Rasmus
Rasmussen og Maren Mortensdater, nævnt ovenfor. De ses ikke at deltage i den families børns barnedåb.
Det kan det muligvis dreje sig om det ægtepar hvor Rasmus Rasmussen kaldes Tækker eller det ægtepar som
boede i Bøsseballe dette er dog ikke bevist.
Dette ægtepar er ikke fundet begravet i Magleby kirke mellem 1682 og 1726.
Måske er det Rasmus Rasmussens kone der dør 1718, han oplyses da, at være SL. Hvilket betyder, at han er
død før 1718!!!
Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Peder Larsen Errboe n.1684, 1689 & Kirsten Larsdatter d.1688
Trolovet 2.: 1688 - Gift 2.: 1688
Peder Larsen Errboe d.1695 & Birgitte Hansdatter d.1693
+ Lars Pedersen Errboe

f.1689 - d.1732 43 år

Peder Larsen Errboe nævnes i 1684 sammen med en tjenestepige, her boede han i Sædballe og må vær gift
før dec. 1682.
Kirsten Laursdatter i Magleby
9 Feb 1688
pg 2 16
Mand:
Peder Laursen Erreboe gårdmand
Søskende.Børn:
Naufne Rasmussen i Blanshauge
Maths Pedersen i Ormstrup
(? Mads Pedersen )
Rasmus Pedersen Naufne i Haubølle
Bodil Pedersdatter (død) = Rasmus Hansen i Oure
Børn:
Hans Rasmussen tien Christen Hansen i Tryggelev
Johanne Rasmusdatter = Peder Mogensen i Tryggelev
Mands.Barn:
Maths Pedersen (? Mads Pedersen )
? Rasmus Erreboe i Tryggelev
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 2 1687-1692; FHL film 52798]

Væver
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jacob Hansen & Hustru
+ Maren Jacobsdatter

f.1683 - d.17xx

Væver
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Andersen d.1694 & Hustru d.1689
+ Dorthe Pedersdatter

f.16xx - d.1689

+ Mogens Pedersen

f.16xx - d.17xx

+ Rasmus Pedersen

f.16xx - d.17xx - gift 1xxx fik dødfødt barn 1707

+ Mads Pedersen

f.1683 - d.17xx

Peder Andersen Væver er farbror til Dorthe Mogensdatter, der er gift med Lars Pedersen Skomager fra
Rudkøbing.
Ægteparret i Rudkøbing havde i 1687 en 5 årig datter Johanne Larsdatter.
Det er usikkert hvor Peder Andersen stammer fra, måske også fra Rudkøbing, det er ikke undersøgt.
Skomager
Trolovet 1.: 1692 - Gift 1.: 1692
Hans Nielsen & Anne Pedersdatter d.1693
+ Niels Hansen

f.1693 - d.1693 0 år tvilling

+ Kirsten Hansdatter

f.1693 - d.1693 0 år tvilling

Trolovet 2.: 169x - Gift 2.: 1695
Hans Nielsen & Anne Frandsdatter d.1696
+ Niels Hansen

f.1696 - d.17xx - Det kan være ham der blive gift 1725 med
Margrethe Pedersdatter

+ Anne Hansdatter

f.1700 - d.17xx gift 1721 med Hans Rasch skolemsester i
Nordenbro

Trolovet 3.: 1701 - Gift 3.: 1701
Hans Nielsen d.1710 & Anne Rasmusdatter d.før 1710
+ Gertrud Hansdatter

f.1703 - d.1746 43 år

Hans Nielsen må havde haft en forkærlighed for navnet Anne, da alle 3 kvinder han blev gift med, hedder
Anne.
Rudkøbing Skifte III 1005 25.4.1710 22.4.1710 Giertrud Hansdatter
Enkemand: Frandtz Madsen Handskemager
Fælles datter Anne Frandtzdatter gift med Hans Nielsen Skomager i Magleby
På Hans Nielsen Skomagers vegne Christen Jørgensen Skrædder i Rudkøbing

Her skiftes efter datteren Anne Hansdatter:
Ane Hansdatter i Nordenbro
27 Aug 1750 pg 12 1415
Mand:
Hans Christensen Rasck skoleholder
Børn:
Christen Hansen Rasck 22 tien i Nyborg
Hans Hansen Rasck 17 3/4

Johannes Hansen Rasck 11
Bror:
Hans Hansen Skomager i Nordenbro
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels Hansen d.1694 & Hustru d.1693
+ Lars Nielsen

f.16xx, n.1687 - d.17xx

+ Kirsten Nielsdatter

f.1686 - d.1690 14 år

+ -Navn

f.1687 - d.1687 0 år

+ Nicolai Nielsen

f.1688 - d.1690 2 år

+ Hans Nielsen

f.1690 - d.1691 1 år

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars Rasmussen & Hustru
+ Johanne Larsdatter

f.1701 - d.17xx

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Rasmussen Taasing d.1693 & Hustru
+ Godfred Hansen

f.1683 - d.1683 0 år

+ Karen Hansdatter

f.1693 - d.1693 0 år

Hans Rasmussen Tåsing nåede ikke at se sit sidste barn, han døde kort før dets fødsel, desværre døde det
sidste barn også kort før moderens introduktion.
Hvad der blev af hustruen er endnu ikke opklaret.
Trolovet: 168x - Gift: 1684
Rasmus Madsen d.1728 & Maren Rasmusdatter
+ Birgitta

f.1684 - d.1684 0 år

+ Rasmus Rasmussen

f.1685 - d.17xx

+ -Navn

f.1687 - d.1687 0 år

+ -Navn

f.1688 - d.1688 0 år

+ dødfødt barn

f.1693 - d.1693 0 år

+ Birthe Rasmusdatter

f.1690 - d.1696 6 år

+ Dødfødt

f.1698 - d.1698 0 år

+ Anne Rasmusdatter

f.1699 - d.1701 2 år

+ Anne Rasmusdatter

f.1702 - d.17xx

+ Lisbeth Rasmusdatter

f.1705 - d.17xx

+ Anders Rasmussen

f.1707 - d.17xx

Trolovet: 17xx - Gift: 17xx
Rasmus Madsen d.1728 & Anne Madsdatter
Første trolovelse er ikke fundet, de blev blot gift, så måske har præsten undladt/glemt at indfører den.

Han kan være en Böen = Rasmus Madsen Böen, det er ikke endeligt bevist.
Hustruen Maren Rasmusdatter må være ca. 20 år, da hun og Rasmus bliver gift.
Rasmus Madsen gårdmand i Magleby, Nordenbro
5 May 1728 pg 9 600
2.Kone: Ane Madsdatter
Børn:
Mads Rasmussen 8
Karen Rasmusdatter 2
1.Kone: Maren Rasmusdatter (død)
(navn tilføjet af forfatter)
Børn:
Anders Rasmussen 21
Ane Rasmusdatter 18
Elisabeth Rasmusdatter 14 ( Lisbeth Rasmusdatter )
Brødre: Niels Madsen i Nordenbro
Hans Madsen Fogetgaard i Søndenbro
lavværge:
Rasmus Peder Nisen &
Mads Pilegaard i Nordenbro
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Trolovet: 1683 - Gift: 1683
Mikkel Rasmussen d.1728 & Anne Cortsdatter f.1655 - d.1727 72 år
+ -Navn

f.1683 - d.1683 0 år

+ -Navn

f.1684 - d.1684 0 år - døde samtidig

+ -Navn

f.1684 - d.1684 0 år - døde samtidig

+ Anne Mikkelsdatter

f.1686 - d.1686 0 år

+ -Navn

f.1687 - d.1687 0 år

+ Rasmus Mikkelsen

f.1688 - d.1690 2 år

+ Dødfødt

f.1691 - d.1691 0 år
===============================

Det tyder på i følge skiftet, at de ikke har nogen børn som overlever, hvorfor disse tre ungersvende herunder
må tilhører en anden Mikkel -Pantonym familie.
+ Hans Mikkelsen

f.17xx - d.17xx - ejer af Skovsgaard 1760

+ Rasmus Mikkelsen

f.17xx - d.17xx - ejer af Skovsgaard 1760

+ Lars Mikkelsen

f.17xx - d.1797 - ejer af Skovsgaard 1760
===============================

Anne Cortsdatter og Rasmus Cortsen er søskende, deres far er Cort Hansen i Lundsgaard.
Drengene Hans, Rasmus og Lars valgte på et tidspunkt omkring 1760 at sælge alt deres arvegods og noget
medgift jord fra en gård i Brandsby og af disse midler købe fallitboet Skovsgaard i fællesskab på en tvangs
auktion, hvorved de tilsammen fik en herregård og mere end 20 smågårde samt en del husstande .
Der er muligvis 1 eller 2 søstre, til de tre drenge, fordi på et tidspunkt i Humble kirkebog omtales en søster til
Hans Michelsen på Skovsgaard!
Det bliver Lars Mikkelsens efterkommer der sluttede på Skovsgaard da gården overgik til museum i
slutningen af 1990erne, efter sidste private ejer Frk. Ellen Fuglede der var direkte ane til Lars Mikkelsen.

Michel Rasmussen = Ane Cortsdatter i Magleby, Nordenbro
5 May 1728 pg 9 605
Hans.Søster:
Bodil Rasmusdatter = Anders Thomasen i Magleby
Hans.Bror:
Erik Rasmussen boende i Magleby
Hans.Bror:
Hans Rasmussen (død)
Børn:
Margrethe Hansdatter = Mads Hansen i Magleby
Kirsten Hansdatter = Christen Rasmussen i Helsned
Anders Rasmussen (død)
Barn:
Ane Andersdatter = Rasmus Træskoemand i Skebjerg
Hendes.Søstre: Johanne Cortsdatter (død)
Barn:
Ane Jensdatter (død)
Barn: Lauritz Gotfredsen i Nordenbro
Dorthe Jensdatter 32 = Hans Christensen i Nordenbro
Johanne Jensdatter 32 here i hiemme
Hendes.½Bror: Hans Hansen boede i Oure (død)
Børn: 3 sønner & 2 døttre
Cort Hansen (død)
Børn:
Mads Cortsen here i Nordenbro
Karen Cortsdatter = Anders Hansen i Tryggelev
Hendes.½Søster: Maren Hansdatter (død)
Barn:
Peder Lauritzen tien i Søndenbro
Pårørende barn:
Mads Jensen i Magleby (død 14 Aug 1724)
Børn:
Jens Madsen 18 &
Marie Madsdatter 11
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Troloved 1688 - Gift 1688
Hans Nielsen Nissen & Karen Hansdatter
+ Johanne Hansdatter

f.1689 - d.17xx

+ Kirsten Hansdatter

f. 1991 - d.1691 0 år

+ Kirsten Hansdatter

f.1692 - d.17xx - gift 1721 med Christen Rasmussen Thord
fra Søndenbro.

+ Niels Hansen

f.1695 - d.17xx - Det kan også være ham der giftes 1725
med Margrethe Pedersdatter, men mon ikke der så stod
Nissen ved hans navn?

Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Anders Godtfredsen & Birthe Henriksdatter
+ Dødfødt

f.1697 - d.1697 0 år

+ -Navn

f.1698 - d-1698 0 år

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Hansen d.1687 & Hustru d.16xx
Det vides ikke om der er børn i dette ægteskab, det er ikke usandsynligt.
Gl. Maren Hansdatter d.1701

Gaaseager
I Nordenbro
Det kan være 1 blandt de 4 nedlagte gårde som blev til Nordenbrogaard.
Skrædder
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mads Larsen f.1642 - d.1714 72 år & Karen -Patronym d.1685
+ Anna Madsdatter

f.1684 - d.1684 0 år

Trolovet: 168x - Gift 168x
Mads Larsen & Mette -Patronym d.1694
+ Johanne Madsdatter

f.1685 - d.1685 0 år

+ Maren Madsdatter

f.1688 - d.1688 0 år

+ Maren Madsdatter

f.1690 - d.1690 0 år

+ Dorthe Madsdatter

f.1691 - d.169x - gift 1724 med Anders Povelsen fra Humble
sogn

+ Karen Madsdatter

f.1694 - d.1696 2 år

Mads Larsen kan meget vel være samme person som Mads Larsen Thor, der er gift med Margrethe
Carstensdatter
Præsten kan havde skrevet forkert og oplyst, at hans kone hedder Mette.
Inger -Patronym d. 1699
Angives som "Begravet: Inger Gaaseagers"

Broholm
I Nordenbro
en mindre samling gårde og huse
Stedet/Området Broholm er fra før 1682
Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels Madsen f.16xx - d.17xx & Anna Mikkelsdatter f.1649 - d.1721 72 år
+ Dorthe Nielsdatter

f.1683 - d.1685 2 år

+ Dorthe Nielsdatter

f.1686 - d.17xx

Benævnes ofte “Niels Broholm”.
Der er givet børn fra før 1683, da hustruen stopper med at føde børn 1686 som ca. 42 årig.
Niels Madsen kan muligvis være en Joen, det kan også være hustruen Anna Mikkelsdatter, der er en Joen
pige, det er endnu ikke fastslået.
Anna Mikkelsdatter flytter efter sin mands død hjem til et af sine børn, måske Dorthe Nielsdatter, i
Bagenkop hvor hun dør i 1721 72 år gammel.
Magrethe Madsdatter n.1689
Er en søster til Niels Madsen i Broholm
Trolovet 1.: 168x - Gift 1.: 16xx
-Navn -Patronym d.16xx & Inger Hansdatter
+ -Navn datter

f.16xx, n.1686

Trolovet 1/2.: 1684 - Gift 1/2.: 1684
Anders Pedersen n.1683 - d.1698 / f.1652 - d.1723 71 år & Inger Hansdatter n.1684
+ Hans Andersen

f.1684 - d.17xx - gift 1721 med Maren Jørgensdatter fra
Broholm

+ Karen Andersdatter

f.1686 - d.1700 14 år

+ Anna Andersdatter

f.1688 - d.1691 3 år

+ Maren Andersdatter

f.1690 - d.17xx - gift 1723 med Knud Rasmussen som døde
1733

+ Anna Andersdatter

f.1691 - d.17xx

+ Johanne Andersdatter

f.1694 - d.17xx

+ Kristina Marie Andersdatter

f.1695 - d.1700 5 år

+ Gertrud Andersdatter

f.1697 - d.1700 3 år

Inger Hansdatter har været gift tidliger, da hun i 1686 har en datter der bor i Tranekær, hendes afdøde mands

navn kendes ikke.
Det vides ikke, hvor mange børn hun havde fået i det første ægteskab, ud over det ene som omtaltes 1686.
Der hersker nogen tvivl om, hvilken af datoérne som er rigtigt, for Anders Pedersen begravelsesdår.
Der findes ingen ved navn Anders Pedersen i perioden 1698 til 1723, hvor den seneste begravelse derfor
udviser usikkerheden.
Det må være helt sikket, at hun ikke bliver siddende alene i 1723 med 6 måske flere børn, hun må helt
bestemt ud og finde sig en ny mand, han er endnu ikke fundet.Ifølge
Magleby kirkebogen 1707-1726 oplyses følgende:
Begrafved. Birte, Anders Pedersen hustrue fra Sædballe. Ætat 71. Nordenbro.
Dette fortæller at Anders Pedersen blev gift før 1715 med denne kvinde og at Inger Hansdatter må være død
mellem 1697 og før 1715 hvor han blev gift med Birte -patronym.
Gårdmand
Trolovet: 1692 - Gift: 1693
Peder Rasmussen Joen f.1665 - d.1713 48 år & Bodil Madsdatter [Böen]
+ Mads Pedersen Joen

f.1694 - d.1694 0 år

+ Mads Pedersen Joen

f.1696 - d.17xx tvilling - gift 1722 Karen Hansdatter

+ Rasmus Pedersen Joen

f.1696 - d.17xx tvilling

+ Niels Pedersen Joen

f.1699 - d.1706 7 år

Bodil Madsdatter er muligvis en Böen
Peder Rasmussen Joen er bror til Hans Rasmussen Joen i Nordenbro
Peder Rasmussen Joen kan meget vel have rødder tilbage til Bagenkop 1587/1588, hvor der findes en Joen
blandt fiskerne.
Det ser i følge skiftet ud til, at det kun er tvillingerne som overlever.
Peder Rasmussen John gårdmand i Broholm, Nordenbro Magleby 17 Feb 1713
Kone: Bodil Madsdatter
Børn:
Mads Pedersen 17
Rasmus Pedersen 17
værge:
Mads Rasmussen i Basballe, Nordenbro Magleby
lavværge:
Hans Pedersen i Nordenbro Magleby
[Grevsk Langeland skpr; Book 7 1713-1719; FHL film 52800]
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Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Jørgensen Bogø d.1699 & Maren -Patronym d.1699
+ Anne Pedersdatter Bogø

f.1684 - d.1766 82 år - trolovet 1711 og gift 1712 Lars
Rasmussen Skomager.

+ Margrethe Pedersdatter Bogø

f.1687 - d.1702 15 år

+ Jørgen Pedersen Bogø

f.1689 - d.1689 0 år

+ Maren Jørgensdatter Bogø

f.1691 - d.17xx - gift 1721 med Hans Andersen soldat fra
Broholm

+ Rasmus Pedersen Bogø

f.1691 - d.1709 18 år

+ Jørgen Pedersen Bogø

f.1693 - d.1693 0 år

+ Jørgen Pedersen Bogø

f.1699 - d.17xx

Først dør hustruen Maren -Patronym og 3 uger efter dør husbonden Peder Jørgensen Bogø .
Det tyder på, at de blev syge og døde af samme sygdom.
Det vides endnu ikke, hvor de 4 overlevende børn kom hen, det bør undersøges.
Peder Jørgensen Bogøe boede i Søndenbro i 1684 og siden i Broholm i Nordenbro.
I 1691 føder hans hustru Maren 2 børn det samme år nemlig Maren i Januar og Rasmus sidst på året.
Peder Jørgensen Bogøe har muligvis relationer til Skibsbyggeren på Bogø i starten af 1600 tallet.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Henrik -Patronym & Maren -Patronym f.1646 - d.1728 82 år
Hun angives som “gamle Maren Henriks fra Broholm ætat: 82".
Deres børn er foreløbig ukendt, men et af dem kan være Johan Henriksen herunder gift med Sara
Godfredsdatter, det er dog endnu ikke bevidst.
Trolovet: 1692 - Gift: 1692
Johan Henriksen d.1729 & Sara Godfredsdatter f.1661, n.1686 - d.1710 49 år
+ Godtfred Johansen

f.1693 - d.1693 0 år

+ Godtfred Johansen

f.1694 - d.1697 3 år

+ Maren Johansdatter

f.1697 - d.17xx

+ Karen Johansdatter

f.1700 - d.17xx

+ Godtfred Johansen

f.1704 - d.17xx - trolovet 1730 med Anna Christendatter fra
Nordenbro, som døde 130 før brylluppet

Sara Godtfredsdatter er datter af Godtfred Hansen på Hvidebjerggård.
Johan Henriksen er muligvis søn af Henrik og Maren ovenfor.
Trolovet: 168x - Gift. 1685
Rasmus Knudsen f.1660 - d.1729 69 år & Kirsten Godfredsdatter
+ Agnete Rasmusdatter

f.1700 - d.17xx

+ Dorthe Rasmusdatter

f.1702 - d.17xx

+ Karen Rasmusdatter

f.1706 - d.17xx - får 1720 et u-ægte barn, som var født,
døbt og død på Strynø med?

Kirsten Godfredsdatter er rimeligvis søster til Sara Godfredsdatter gift med Johan Henriksen.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Tygge Hansen n.1699 & Ane Pedersdatter d.1726
+ Ane Tyggesdatter

f.16xx - 17xx

+ Maria Tyggesdatter

f.1700 - d.1736 - gift 1726 med Hans Madsen Lærke

+ Hans Tyggesen

f.1703 - d.1703 0 år

+ Kirsten Tyggesdatter

f.1705 - d.1705 0 år

Trolovet: 1726 - Gift: 1727
Tygge Hansen f.16xx, n.1699 d. 1731 & Maren Mogensdatter f.1696 - d.1731 35 år
Maren Mogensdatter var 30 år da hun blev gift med Tygge Hansen og er datter af Mogens Pedersen Junior,
der er søn af Væver Peder Andersen i Sædballe.
Måske er det datteren Maria Tyggesdatter der dør 1741.
Ane Pedersdatter i Magleby, Nordenbro
20 Mar 1727 pg 9 505
Mand: Tyge Hansen
Børn:
Ane Tygesdatter
Marie Tygesdatter
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Trolovet: 1??? - Gift: 1700
Jeppe Pedersen & Karen Hansdatter
+ Peder Jeppesen

f.1700 - d.1700 0 år

+ Peder Jeppesen

f.1701 - d.1706 ?

+ Maren Jeppesdatter

f.1703 - d.1706 ?

Flyttede efter vielsen fra Bøsseballe til Broholm.
Karen Hansdatter i Magleby, Nordenbro
2 Sep 1728 pg 9 717
Mand: Jeppe Pedersen
Børn:
Niels Jeppesen 23-24
Peder Jeppesen 16-17
Maren Jepesdatter
Bodil Jeppesdatter
[Grevskab Langeland gods skpr; Book 9 1723-31; FHL film 52802]

Væver
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens Jensen Jyde f.1651 _ d.1720 76 år & Johanne Jespersdatter f.1651, n.1684 - d.1713 62 år
+ Hans Jensen Jyde

f.1685 - d.1685 0 år

+ Maren Jensdatter Jyde

f.1685 - d.17xx

+ Gertrud Jensdatter Jyde

f.1686 - d.1687 1 år

+ Maren Jensdatter Jyde

f.1688 - d.17xx - gift 1721 med Rasmus Jensen, han må er
fra Humble da der gives tilladelse “pemission”.

+ Niels Jensen Jyde

f.1690 - d.17xx

+ Niels Jensen Jyde

f.1691 - d.17xx

+ Mette Jensdatter Jyde

f.1695 - d.1721 26 år - gift med Rasmus Jensen og bor i
Søndenbro

I 1687 bor Jens Jensen Jyde med sin hustru i Broholm, jfr. præstens optegnelse.

Statistik for Broholm
I Broholm findes:
1.

Gård 1: Niels Madsen & Anna Michelsdatter + søster Margrethe Madsdatter.

2.

Gård 2: Peder Rasmussen Joen & Bodil Madsdatter Böen

3.

Gård 3: Peder Jørgensen Boøe & Maren

4.

Sted 1: Henrik & Maren + Johan Henriksen & Sara Godtfredsdatter

5.

Sted 2: Rasmus Knudsen & Kirsten Godfredsdatter

6.

Sted 3: Anders Pedersen & Inger Hansdatter

7.

Sted 4: Tyge Hansen & Hustru + senere Maren Mogensdatter

8.

Sted 5: Jeppe Pedersen & Karen Hansdatter

9.

Sted 6: Jens Jensen Jyde & Johanne Jespersdatter

Fødte børn:

43

Overlevende børn:

27

Døde børn:

16

Nordenbro
I Magleby sogn
én større samling store og små gårde samt huse
Landsbyen blev grundlagt ca. 1570
Skolemester for bønderbørnene
Trolovet: 1721 - Gift: 1721
Hans Rasch & Anne Hansdatter
Anne Hansdatter er datter af Hans Nielsen Skomager og Anne Frandsdatter i Sædballe
Det vides endnu ikke hvor Hans Rasch Skolemester stammer fra, han må undervise bønderbørn i katekismus
og trosbekendelsen etc.
Kræmmer
Trolovet: 1702 - Gift: 1702
Lars Pedersen n.1683 & Maren Hansdatter f.1668 - d.1716 48 år
+ Anne Larsdatter

f.1702 - d.1706 4 år

+ Johanne Larsdatter

f.1704 - d.1704 0 år tvillinger

+ Kirsten Larsdatter

f.1704 - d.1704 0 år tvillinger

Maren Hansdatter som blev voldtaget, jfr. kirkebogen, om natten i sin hytte af Hvem ved Gud, og betale

Ham 1716, og døde efterfølgende , hun blev 48 år gammel.
Der er ikke umiddebart oplysninger tilgængelig om, hvem der evt. stod bag voldtægten.
Kirkebogen oplyser følgende, ved hendes begravelse: ”1716 Die Saturni Begraved. Maren Lars kræmmers,
som blev woldtagen kort tilform om natten i hendies egen hytte i Sædballe, af Hvem ved Gud, og betale

Ham – ætat. 48 Aar.”
Der bør følges op på sagen, hvis oplysninger ellers stadig er tilgængelig.
Kromand
Trolovet 16xx - Gift: 16xx
Jacob Madsen & Hustru n.1705
+ Maren Jacobsdatter

f.1700 - d.17xx

+ Peder Jacobsen

f.1704 - d.17xx

Der var på det tidspunkt en Kro i Nordenbro, der er dog uklart hvor den lå i byen.
Det vides ikke hvorfra familien kom og om den forlod Nordenbro igen?

Skomager
Trolovet 1688 - Gift 1688
Niels Jensen & Karen Mikkelsddatter n.1685 - d.1728
+ Karen Nielsdatter

f.1690 - d.17xx

+ Beate Nielsdatter

f.1693 - d.1693 0 år

+ Jens Nielsen

f.1695 - d.17xx

+ Maren Nielsdatter

f.1699 - d.17xx

+ Anne Marie Nielsdatter

f.1702 - d.17xx - gift 1723 med Skomager Lorents Carl
Lorentsen søn af Møller Lorents Carlsen

+ Cathrina Nielsdatter

f.1706 - d.1706 0 år

Trolovet 1688 - Gift 1688
Niels Jensen n.1688 - d.1729 & Anne Hansdatter d.1743
Anne Hansdatter angives at stamme fra Nordenbro.
Skrædder
Udlagt barenefader Anders Christensen Thord
+ Anne, u-ægte

f.1689 - d.17xx - måske døde hun 1691

Moderen hedder Maren Vallentinesdatter d.1691 - muligvis død
Trolovet: 1689 - Gift: 1689
Anders Christensen Thor n.1682 & Maren Nielsdatter d.1792
+ Anne Andersdatter Thor

f.1690 - d.1691 1 år

Trolovet: 169x - Gift: 169x
Anders Christensen Thor & Hustru
+ Bertel Andersen Thor

f.1692 - d.17xx

I 1689 publice absolveres Maren Vallentinesdatter for Anders Christensen Thor Skrædder, der angives ingen
grund og et par uger efter sker det modsatter, at Anders Christensen Thor skrædder står publice absolverede
for Maren Vallentine igen uden at angive årsagen, der kommer dog en forklaring lidt senere, nemlig at han
havde besovet Maren Vallentinsdatter og blev far til datteren Anne. Det er uvist om datteren dør eller
moderen dør 1691
Anders Christensen Thor må være blevet gift 2 gang udensogns, da hende han får sit første barn med, dør
1691 og kort efter gifter han sig ca. 1689 får 2 børn.
I 1691 flytter de til Helsned i Humbe, hvor Anders Christensen Thor fortsætter som Skrædder, det tyder også
på, at det er i Helsned at han dør og begraves på Humble kirkegård fra Humble kirke.

Møller
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Christian Hansen f.1636, n.1683 - d.1728 92 år & Dorthe _Patronym d.1684
+ Hans Christiansen

f.1683 - d.17xx - gift 1706 med Dorthe Jensdatter fra
Brolykkegård

Trolovet 2./1: 1684 - Gift 2./1: 1684
Christian Hansen f.1636, n.1683 - d.1728 92 år & Hustru f.16xx - d.1702
+ Ellen Christiansdatter

f.1685 - d.17xx

+ Anna Christiansdatter

f.1689 - d.1743 54 år - gift 1727 med Lars Christensen
d.1730 Møller fra Longelse, Rudkøbing.

+ Maren Christiansdatter

f.1691 - d.17xx

Trolovet 3./1.: 1702 - Gift 3./1.: 1702
Christian Hansen f.1636, n.1683 - d.1728 92 år & Marike Joensdatter
Præsten oplyser ved sidste vielse i 1702, at Christian Hansen stammer fra Tryggelev.
Jeg tror, at det er samme Christian Hansen Møller, som har brug for en kone til at tilse sine børn, hans første
kone døde 1684, han må havde fundet en anden hustru udensogns, for der bliver født børn mellem 1684 og
1702 hvor Christian Hansen Møller fremstår som far.
Møller
Trolovet : 1721 Gift : 1721
Svend Pedersen f.1670 - d.1725 55 år & Hustru d.1727
+ Peder Svendsen Møller

f.16xx - d.1727 20 år - gift 1726 med Anne C??

Svend Pedersen er Møller i Nordenbro. Han døde i 1725 55 år gammel, hustruens navn er ikke nævnt, da
hustruen dør, oplyses at hun boede i Søndenbro
Smed & Gårdmand
Trolovet:168x - Gift:1687
Oluf Jensen f.1660, n.1686 - d.1742 81½ år & Anna Pedersdatter f.1765, n.1686 - d.1731 66 år
+ Jens Olufsen

f.1697 - d.17xx - gift 1713 medJohanne Hartvigsdatter

+ Inger Olufsdatter

f.1688 - d.17xx - gift 1711 med Lars Christensen fra
Hvidebergsgaard

+ Peder Olufsen

f.1690 - d.17xx - gift 1716 med Anne Pedersdatter Bruun

f.1691-d.1750 59 år
+ Johanne Olufsen

f.1692 - d.17xx - gift 1. 1714 med Nels Madsen, gift 2 1732
med Godfred Johansen

+ Hans Olufsen

f. 1694 - d.1694 0 år

+ Mette Olufsdatter

f. 1695 - d.1695 0 år

+ Hans Olufsen

f.1696 - d.17xx

+ Lars Olufsen

f.1698 - d.1737 39 år - gift 1726 med Karen Cortsdatter fra
Nordenbro hustru død 1744

Der findes ingen forudgående Trolovelse, blot Copuleringen i 1687.
Der kan være nogen tvivl om han hedder Jensen eller Christensen da præsten ikke var konsekvent i
navngivningen. Jeg er dog ret sikker på, at han hedder Jensen.
Sønnen Lars Olufsen overtager fæstet på gården efter sin far Oluf Jensen smed 22 august 1719
Ved sin begravelse angives han som “Ole Smed fra Nordenbroe 81½ aar”
Smed
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Eyler Rasmussen d.1685 & Anne Olufdatter d.1689
+ Maren Eylersdatter

f.16xx - d.17xx

+ Sinde/Sidsel Eylersdatter

f.1683 - d.16xx

+ Hans Nielsen

f.16xx - d.1xxx

+ Mads Nielsen

f.16xx - d.1xxx

Anne Olufdatter må være søster til smedens datter Inger Olufsdatter.
Anne Olufsdatter var gift før, hendes ægteskab er ikke fundet, dog havde hun 2 drenge Hans og Mads med i
det nye ægteskab med Eyler Rasmussen jfr. Skiftet.
Eyler Rasmussen Smed i Magleby Nordenbro 23 Jul 1685 pg 1 79
Kone: Ane Olufsdatter
Barn:
Maren Eylersdatter = Hans Rasmussen i Nordenbro Magleby
Kones.børn:
Hans Nielsen i Magleby Nordenbro
Mads Nielsen i Magleby Nordenbro
[Grevskab Langeland gods, Svendborg; Book 1 1683-1687; FHL film 52798]

Smed
Trolovet 1. : 16xx - Gift 1.: 16xx
Mads Nielsen d.1686 & Karen Andreasdatter
+ Niels Madsen

f.1684- d.17xx

+ Anna Madsdatter

f.1686 - d.17xx

+ Karen Madsdatter

f.16xx - d-17xx

Trolovet 1/2.: 168x - Gift 1/2. 1686
Erik Rasmussen & Karen Andreasdatter d.1690
+ Mads Eriksen

f.1688 - d.17xx ???

Trolovet 2/1.: 1695 - Gift 2/1.: 1695
Erik Rasmussen & Maren Jespersdatter d.1699
+ Rasmus Eriksen

f.1697 - d.1697 0 år

+ Jesper Eriksen

f.1698 - d.17xx

Trolovet 3/1.: 1700 - Gift 3/1.: 1700
Erik Rasmussen d.1733 & Karen Mikkelsdatter
+ Peder Eriksen

f. 1701 - d.1701 0 år

+ Rasmus Eriksen

f.1703 - d.1728 25 år - det vides ikke om han blev gift

Maren Jespersdatters søskende hedder givetvis:
Mads Jepsen, Hans Jepsen, Jens Jepsen, Anders Jepsen, Sidsel Jepsen, Bodil Jepsdatter.
Mads Nielsen Smed i Nordenbro, Magleby
4 Jun 1686 pg 1 129
Kone: Karen Andreasdatter
Børn:
Niels Madsen
Karen Madsdatter
Ane Madsdatter
Bror: Hans Nielsen i Nordenbro
?lavværge:
Christen Ostrighed?
[Grevskab Langeland gods, Svendborg; Book 1 1683-1687; FHL film 5279
Maren Jespersdatter i Nordenbro, Magleby
12 Feb 1700 pg 4 183
Mand: Erik Rasmussen
Barn:
Jesper Eriksen 2
værge:
Mads Rasmussen i Boballe
{Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

Gårdmand & Smed
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Hans Nielsen d.1689 & Karen Pedersdatter n.1683,1685
+ Bodil Hansdatter

f.1673 - d.17xx

+ Inger Hansdatter

f.1676 - d.17xx

+ Niels Hansen

f.1682 - d.17xx

+ Jens Hansen

f.1684 - d.16xx

+ Peder Hansen

f.1685 - d.17xx
Gårdmand & Smed

Trolovet 2: 16xx - Gift 2.: 16xx
Rasmus Nielsen & Karen Pedersdatter
+ Maren Rasmusdatter

f.1702 - d.17xx

+ Karen Rasmusdatter

f.1704 - d.17xx

Hans Nielsen har en søster ved navn Karen Nielsdatter.
Rasmus Nielsen står på spring, da Hans Nielsen dør og gifter sig til en enke med en gård og smede.
Hendes 2. mand Rasmus Nielsen er givetvis bror til enkens afdøde mand Hans Nielsen.
Hans Nielsen Smed gårdmand i Nordenbro, Magleby
2 Dec 1689/6 Feb 1690 pg 2 174
Kone: Karen Pedersdatter
4 Børn: Niels Hansen 8
Peder Hansen 5
Bodil Hansdatter 17
Inger Hansdatter 14
værge:
Hans Nielsen sognefoged i Magleby
lavværge:
Mads Rasmussen i Boballe
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 2 1687-1692; FHL film 52798]

Smed
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Carsten Madsen & Kirsten -Patronym
+ -Navn

f.16xx - d.1685

Der må næsten være ældre børn.
Gårdmand
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Jørgen Hansen d.16xx & Kirsten Jacobsdatter
+ Kirsten Jørgensdatter

f.16xx - d.17xx
Gårdmand

Trolovet 1/2.: 16xx Gift 1/2.: 16xx
Burchard Andreasen Seisch & Kirsten Jacobsdatter d.1696
+ Karen Burchardsdatter

f.1683 - d.1683 0 år

+ Jørgen Burchardsen

f.168x - d.1686

+ Magrethe Burchardsdatter

f.1687 - d.17xx

+ Karen Burchardsdatter

f.1689 - d.17xx - gift 1723 med Hans Hansen Skomager fra
Søndenbro

+ Maren Burchardsdatter

f.1692 - d.17xx

Trolovet 2.: 1696 - Gift 2.: 1696
Burchard Andreasen Seisch & Gertrud Povelsdatter d.1726
+ Povel Burchardsen

f.1697 - d.17xx - gift 1721 med Agnete Andersdatter fra
Nordenbro der var enke efter Mads Cortsen fra Lundsgaard.

+ Andreas Burchardsen

f.1699 - d.17xx

+ Bodil Burdhardsdatter

f.1702 - d.1702 0 år

+ Christian Burchardsen

f.1704 - d.17xx - gift 1. 17xx med ?? død, gift 2. med ?? hun

døde 1733
Trolovet 3.: 1726 - Gift 3.: 1726
Burchard Andreasen Seisch d.1747 & Johanne Godfredsdatter d.1747
Kirsten Jacobsdatter var først gift med Jørgen Hansen der døde før 1683, hvorefter hun indgik nyt ægteskab
med Burchard Andreasen
Kirsten Jacobsdatter i Nordenbro, Magleby
7 Dec 1696 pg 3 167
2.Mand: Borchart Andreasen
3 Børn: Margrethe Borchartsdatter
Karen Borchartsdatter
Maren Borchartsdatter
1.Mand: Jørgen Hansen gårdmand
Barn:
Kirsten Jørgensdatter
[Grevskabet Langeland, Svendborg; Book 3 1693-1696; FHL film 52798]

Gårdmand
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jens Larsen & Maren Nielsdatter d.1707
+ Lars Jensen

f.1685 - d. før 1707

Ifølge skiftet bor han i Nordenbro
Det vides ikke hvor mange børn der er født før 1685
Måske drejer det sig om samme Jens Larsen som bor i Bøsseballe, hvis forgåede hustru døde 1706 og han
dør selv 1710
Maren Nielsdatter i Magleby 26 Jan 1707 pg 5 16
Mand: Jens Larsen gårdmand
Bror: Hans Nielsen i Helsned
Søster: Ane Nielsdatter
værge: Morten Jensen Brun i Magleby
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 5 1707-1708; FHL film 52799]

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Godtfredsen d.16xx & Hustru d.1737
+ Maren Hansdatter

f.1683 - d.17xx

+ Christen Hansen

f.1683 - d.1693 10 år

+ Peder Hansen

f.1685 - d.1699 4 år

Hans Godfredsen er muligvis bror til Peder Godfredsen og Christian Godfredsen
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Niels Nielsen & Mette Pedersdatter
+ Anna Nielsdatter

f.1699 - d.17xx - gift 1725 med Hans Christensen Jyde, som
havde besovet hende 1723, hvilket han stod offentlig skrifte
for dagen før deres trolovelse i 1725

+ Niels Nielsen

f.1701 - d.17xx

+ Maren Nielsdatter

f.1703 - d.17xx - gift Jens Christensen Jyde

+ Peder Nielsen

f.1705 - d.17xx

+ Peder Nielsen

f.1706 - d.17xx

1706 oplyse, at de bor i Søndenbro.
Mette Pedersdatter er søster til Henrik Pedersen og Hans Christian Pedersen.
Pigerne Anne Nielsdatter og Maren Nielsdatter gifter sig med hver sin bror af samme Jyde-slægt, nemlig
Hans Christensen Jyde og Jens Christensen Jyde.
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Anders Jensen & Johanne -Patronym d.1696
+ Bodil Andersdatter

f.1683 - d.17xx

Trolovet 2.: 1696 - Gift 2.: 1696
Anders Jensen d.1703 & Margrethe Madsdatter
+ Johanne Andersdatter

f.1697 - d.17xx

Anders Jensen er bror til Maren Jensdatter i Boballe og til Morten Boemands hustru.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels Christensen & Bodil -Patronym d.1698
+ Dorthe Nielsdatter

f.1683 - d.17xx

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Thomasen d.1683 & Anne -Patronym d.1706
Præsten har åbenbart glemt at skrive SL: ud for Hans Thomasen da hustruen døde.
Hans Thomasen døde 1683
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Mikkelsen d.1685 & Sidsel Madsdatter d.1689
+ Maren Hansdatter

f.16xx - d.1xxx

+ Gye Hansdatter

f.16xx - d.1xxx

+ Mads Hansen

f.1684 - d.1684 0 år

+ Hans Hansen

f.1685 - d.1685 0 år

Hans Michelsen i Magleby Nordenbro
30 Jun 1685 pg 1 74
Kone: Sidsel Madsdatter
Børn:
Maren Hansdatter
Gye Hansdatter
Bror: Michel Michelsen i Søndenbro
[Grevskab Langeland gods, Svendborg; Book 1 1683-1687; FHL film 52798]

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels Jepsen d.16xx & Hustru
+ -Navn Nielsdatter

f.16xx - d.17xx

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Christopher Jensen & Hustru
+ Jens Christophersen

f.1696 - d.1697 1 år

+ Maren Christophersdatter

f.1699 - d.1699 0 år

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
-Navn -Patronym d.16xx & Mette Heinsdatter f.1635 - d.1713 78 år
+ -Navn datter

f.16xx, n.1713 - d.17xx - gift med Niels Jacobsen Møller

Niels Jacobsen møllers hustruens moder er Mette Heinsdatter. Hendes mands navn kendes ikke.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Godtfred Olufsen & Hustru n.1683
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
-Navn -Patronym d.før 1694 & Anna Nissdatter n.1688
+ -Navn, en datter

f.16xx, n.1698 - d.17xx

Trolovet: 1694 - Gift: 1694
Christen Nielsen & Anna Nissdatter n.1688 - d.1728
Hans Christensen fæster huset i Nordenbro efter Anna Nissen 3 maj 1720 - muligvis er det deres søn, han er
dog endnu ikke fundet døbt.
Trolovet: 1694 - Gift: 1694
Knud Hansen & Maren Tygesdatter d.1696
+ Ellen Knudsdatter

f.1694 - d.17xx

Knud Hansen var soldat, da han blev far til lille Ellen
Maren kan være datter af Tygge i Broholm!
Trolovet: 1697 - Gift: 1697
Hans Christian Pedersen n.1684,n.1692 & Anna Christensdatter
Hans Christian Pedersen er broder til Mette Pedersdatter og Henrik Pedersen
Trolovet: 1692 - Gift: 1692
Peder Nielsen d.1705 & Anne Rasmusdatter n.1684
+ Niels Pedersen

f.1693 - d.17xx

Trolovet: 1695 - Gift: 1695
Anders Thomasen & Sidsel Madsdatter d.1700
+ Agnete Andersdatter

f.1696 - d.17xx - gift 1721 med Povel Buchardsen fra
Nordenbro

+ Mads Andersen

f.1697 - d.1697 0 år

+ Mads Andersen

f.1700 - d.1700 0 år

Trolovet: 1700 - Gift: 1700
Anders Thomasen d.1729 & Bodil Rasmusdatter d.1730
+ Dødfødt

f.1701 - d.1701 0 år

+ Sidsel Andersdatter

f.1703 - d.1704 1 år

+ Sidsel Andersdatter

f.1705 - d.1706 1 år

Anders Thomasen er ikke heldig med sine børn, de dør alle sammen på nær 1 barn. Der er en lille smule
usikkerhed på, om Agnete Andersdatter født 1696 er den rette der giftes med Povel Buchardsen.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Henrik -Patronym Lollik n.1699 & Hustru d.1699
Henrik Lollik hedder muligvis "Hansen".
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels Pedersen & Hustru n.1685, 1687
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jep Jacobsen n.1685 & Hustru
Måske er det deres børn, som kaldes Jepspersen, Jespersdatter, Jeppesen og Jeppesdatter. Dette er dog endnu
ikke opklaret.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Niels Ditlevsen d.efter 1726 & Anne -Patronym f.1654, n.1691 - d.1726 72 år
+ -Navn Nielsdatter

f.1691 - d.1691 0 år

+ Inger Nielsdatter

f.1691 - d.1726 - gift 1722 med Hans Hansen Lollik, han
døde 1729

+ Dødfødt

f.1693 - d.1693 0 år

+ Dødfødt

f.1696 - d.1696 0 år

+ Ditlev Nielsen

f.1697 - d.1750 53 år

+ Maren Nielsdatter

f.1699 - d.1706 7 år

Trolovet 2: 1726 - Gift 2: 1726
Niels Ditlevsen d.1748 & Sidsel Rasmusdatter d.1728
Niels Ditlevsen har en broder som hedder Mathias Ditlevsen.
Denne familie må havde relationer til Oure, da både gudmor og en fadder til Marens dåb stammer fra Oure i
Fodslette & Tryggelev sogne.
Herunder skiftes efter sønnen Ditlev Nielsen:
Ditlev Nielsen hmd i Nordenbro, Saeballe 24 Sep 1750 pg 12 1451
Kone: Karen Hansdatter
Børn:
Niels Ditlrvsen 19
Hans Ditlevsen 10
Jens Ditlevsen 7
lavværge: Jens Hansen husmand i Kageballe (måske Sædballe)
[Grevskab Langeland skpr; Book 12 1743-1751; FHL film 52805]

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Hansen Lollik n.1689, 1695 - d.1723 & Anne Hansdatter f.1667 - d.1722 55 år
+ Christen Hansen Lollik

f.1694 - d.1757 63 år - gift Kirsten Clausdatter

+ Hans Hansen Lollik

f.1704 - d.1729 25 år - gift 1722 med Inger Nielsdatter
d.1726, datter af Niels Ditlevsen.

Faderen Hans Hansen Lollik bosatte sig i Nordenbro, og sønnen Hans Hansen Lollik bosatte sig med hustru i
Søndenbro jfr. præsten ved Hans Hansen Lolliks begravelse “fra Syndenbroe”.
Skifte efter Hans Hansens Lolliks søn Christen Hansen Lollik:
Christen Hansen Lollik i Bagenkop
1 Sep 1757 pg 13 443
Kone: Kirsten Clausdatter
Børn:
Hans Christensen 28
Claus Christensen 26
Peder Christensen 25
Rasmus Christensen 24
Christen Christensen 21
Giertrud Christensdatter 19 ugift
Kones.brødre: Christen Hansen i Bagenkop
Jens Hansen i Bagenkop
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Trolovet: 1722 - Gift: 1723
Hans Hansen Lollik f.1704 d.1729 & Inger Nielsdatter f.1691 - d.1726
Søn af Hans Hansen Lollik og Anne Hansdatter.
Ægteparret bosætter sig i Søndenbro, hvor de begge bor til de dør.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Anders Jes Pedersen n.1688 & Hustru
+ Anne Andersdatter

f.16xx, n.1698 - d.17xx

+ Karen Andersdatter

f.16xx, n.1698 - d.17xx

Trolovet 1: 168x - Gift 1: 1689
Hans Christian Thomasen n.1689 - d.1731 & Maren Mikkelsdatter f.1655 - d.1724 69 år
+ Thomas Hansen

f.1690 - d.17xx

+ Bodil Hansdatter

f.1695 - d.1697 2 år

Trolovet 2/2: 168x - Gift 2/2: 1689
Hans Christian Thomasen n.1689 & Mette Rasmusdatter Thor
Hans Christian Thomasen er med en vis sikkerhed søn af den tidligere dog afdøde degn i Magleby sogn,
Thomas -Patronym død før 1. december 1682 og hustru Aeganeti Ditlevsdatter der døde 1691 jfr. skifte ved
degnens hustrus død.
Da Hans Christian Thomasen giftes 2. gang, oplyser præsten, at han bor i Kirkestrædet eller også bor Mette
Rasmusdatter Thor i kirkestrædet, det kan ikke afgøres..
Mette Rasmusdatter Thord boede i Lysbjerg, før hendes mand Hans Jørgensen døde.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Ib -Patronym & Hustru
+ Hans Ibsen

f.16xx - d.17xx - bor i Helsned

+ Anne Ibsdatter

f.16xx - d.1691

+ Inger Ibsen

f.16xx - d.17xx

+ Jacob Ibsen

f.16xx - d.17xx

Forældrene er ikke set nævnt i Magleby sogn kun deres 4 børn er nævnt ved navn.
Trolovet 1.: 16xx - Gift 1.: 16xx
Godfred Eggertsen & Hustru d.1696
+ Johanne Godfredsdatter

f.16xx - d.1700

+ Gertrud Godfredsdatter

f.1683 - d.17xx - gift 1720 med Jens Christiansen Skrædder
og soldat.

+ Karen Godfredsdatter

f.1688 - d.17xx

+ Mads Godtfredsen

f.1695 - d.17xx

Trolovet 2.: 1696 - Gift 2.: 169x
Godfred Eggertsen d.1705 & Karen Chrisensdatter d.1703
Godfred Eggertsens bror Christen Eggertsen har fæstet Vestergård i Humble.
Søsteren er Karen Eggertsdatte og broderen er Rasmus Eggertsen.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Anders Rasmussen d.1686 & Ellen Hansdatter
+ Anne Hansdatter

f.16xx, n.1684 - d.17xx

Trolovet: 168x _ Gift: 1686
Hans Nielsen & Ellen Hansdatter d.1694
Anders Rasmussen dør 1686 og hans hustru måske 1694.
Der kan sagtens være børn fra før 1684, de er ikke fundet.
Hun ventede muligvis 3/4 år med at gifte sig. Det er dog ikke sikkert, at det er hende der gifter sig med
denne Hans Nielsen - her opstår der stor tvivl.
Anders Rasmussen i Magleby Nordenbro
17 Feb 1686 pg 1 94
Kone: Ellen Hansdatter
Barn:
Ane Andersdatter
[Grevskab Langeland gods, Svendborg; Book 1 1683-1687; FHL film 52798]

Trolovet 1705 - Gift: 1705
Lars Henriksen & Anne Madsdatter
+ Mads Larsen

f.1705 - d.17xx

+ Henrik Larsen

f.1706 - d.17xx

Lars Henriksen er svoger til Hans Andersen Boen, der er gift med hans søster Kirsten Henriksdatter.
Hustruen Anne Madsdatter stammer fra Nordenbro.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Lars Arentsen & Hustru n.1686
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Morten Andreasen & Hustru n.1686
Om de har børn vides endnu ikke.
Morten Andreasen har en broder, som nævnes 1688.
Dette kan være hans søskende: Buchard Andreasen eller Christian Andreasen (død 1701), Niels Andreasen,
Morten Andreasen, Karen Andreasdatter.
Trolovet: 16xx Gift: 16xx
Mads Pedersen Errboe n.1683, 1684 & Hustru
+ Peder Madsen Errboe

f.1685 - d.1686 1 år

+ Mikkel Madsen Errboe

f.1687 - d.17xx

Trolovet: 168x - Gift 1688
Hans Nilsen & Karen Hansdatter
Flytter muligvis fra sognet.

Trolovet 168x - Gift: 1689
Jens Godtfredsen n.1688 - d.1722 & Marike Jørgensdatter n.1689
+ Jørgen Jensen

f.1693 - d.17xx

Jens Godfredsen fornyer sit fæste af huset han bor i 1 maj 1719, han dør 1722 og begraves uden prædiken.
Trolovet: 1703 - Gift: 1703
Lars Larsen & Birthe Christensdatter
Lars Larsen er fra Emmerbølle på Nordlangeland, paret bosætter sig i Nordenbro
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Jacob Marcusen d.1695 & Hustru
+ Johanne Jacobsdatter
Trolovet 16xx - Gift: 16xx

f.1695 - d.1697
Ejeder af Øen Bogø

Clemens Nielsen & Anne -Patronym d.1691
+ Mariche Clementsdatter

f.16xx - d.17xx - får uægte Marikke med Hans Andersen
Boen

+ Anne Clementsdatter

f.16xx - d.1691

+ Nicolai Clementsen

f.16xx - d.1688

Clement Nielsen ejede Øen Bogø i Magleby nor, som han 1701 solgte til Præsten i Magleby Frands Krag.
Dette ægtepar må være forældrene til de fleste børn som hedder Clementsen/datter i Magleby sogn.
Det tyder på, at Clement har sin oprindelse i Bagenkop, da der bor en person med det navn i Bagenkop
1587/1588.
Skipper
Trolovet:16xx - Gift: 16xx
Jochum Christopher Poulsen n.1691 & Hustru
Jochum Christopher Poulsen er sikket den samme som er forpagter på Holmegård og senere Nordenbrogård.
Ifølge Lytken LL´s historie angives han således:
"Ved Helleigtrekongerstid 1690 indkom Skipper Jokum Christoffer Poulsen af Bagenkop med sin Jagt fra
Flensborg til Ristinge og tog strax til Magleby. Næste morgen lod præsten, Hr. Frands Krag, og sognefogen
deres Karle kjøre til Ristinge for at hente >nogle Køielæder<, som rotter vilde æde op, samt seil og redskab.
Men da godset var lagt i båden og på vej til vognene, kom toldbetjenten, og så var der i båden ikke
køjeklæder o. l. men en del humle, salt, bergfisk, hamp, hør, fransk vin, Flensborg brændevin og en pakke
med adskilligt tøj, deriblandt nogle alen guld og sølvkniplinger etc., som alt blev konfiskeret og siden, da
ingen kjendtes ved de, dømtes forbrudt og solgtes på aktion. Det havde ikke vært rart for præsten Frands
Krag som var påbudt at forbyde menigheden at smugle."

Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Marcus Zakariase d.1683 & Hustru
+ Jacob Marcusen

f.16xx - d.17xx

+ Anne Marcusen

f.16xx - d.17xx - gift 1727 med Lars Rasmussen Pilegaard.

Der er en vis usikkerhed, om Jacob og Anne er børn af denne Marcus Zakariasen.
Dette bør undersøges nærmere.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Madsen Navne n.1684 & Hustru n.1699
"Navne" navnet har sin oprindelse i Ormstrup og findes også efterfølgende i Humble.
Hans Madsen Navne er stamfadern til "Navne" navnet.
Familien følges ikke, da den har sit ophav i Ormstrup, som vel egentlig henhører under Tryggelev sogn.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Godtfred Larsen & Hustru n.1692
Det vidses ikke med sikkerhed om præsten har skrevet hans navn forkert, ellers må det dreje sig om den
Godtfred Larsen som bor på præstegården.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Peder Jørgensen & Johanne _Patronym f.1642 - d.1712 70 år
+ -Navn Pedersdatter

f.16xx - d.1702

+ Maren Pederdatter

f.1691 - d.17xx

+ Claus Pedersen

f.1686 - d.1696 10 år

Det kan umuligt være Johannes børn herover, hun skulle så få børn som 54 årig, det må derfor være Peder
Jørgensens børn eller børn af tidligere ægteskab.
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Hans Madsen n.1686 - d.1687 & Hustru d.1687
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Andreas Seisch n.1683 & Hustru
+ Burchard Andreasen Seisch

f.16xx - d.17xx

+ Christian Andreasen Seisch

f.16xx - d.17xx

Må næsten være far til Burchard og Christian Andreasen Seisch i Magleby. Det kan også dreje sig om en bror
til disse to. Men jeg tror mere at han er far til dem.

Christian Andresen Seisch n.1683, 1688
Er bror til Buchard Andersen Seisch.
Peder Jacobsen n.1683
Karen Nielsdatter n.1683
Her er der en vis usikkerhed for hvad præsten mener måske er Niels ? & Karen gifte ?
Jep Nilsen n.1683
Hans Andersen n.1683
Niels Iversen n.1683
Søn af Iver Christensen.
Jørgen Baltzer Coplau n.1683
Han er rimligvis gæst og ses kun denne ene gang - Det har ikke været muligt, at sporre ham.
Hilleborg Jensdatter n.1683
Claus Hansen n.1683
Rasmus Gregersen n.1683
Bror til smeden Eyler Gregersen.
Maren Pedersdatter n.1683, 1684, 1686
Anders Jepsen n.1688
Anders Jepsens søskende hedder: Mads Jepsen, Hans Jepsen, Jens Jepsen, Sidsel Jepsen, Maren Jepsen,
Bodil Jepsdatter.
Jørgen Pedersen n.1693
Willum Eylersen n.1685
Mariche Clementsdatter
+ Mariche Hansdatter Böen, u-ægte

f.1683 - d.17xx

Udlagt barnefader Hans Andersen Böen
Datterens fulde navn må bliver Mariche Hansdatter Böen eller også Mariche Clementsdatter "Böen"
Moderen Mariche Clementsdatters bror er Jørgen Clementsen
De må være børn af dem der ejede Bogøe Clement Nielsen. Han solgte sin ø til præsten i Magleby i 1701,
måske fordi der ikke var nogen arvinger til øen, når han gik bort!

Anne Madsdatter n.1683
Møller
Hans -Patronym n.1683
Maren -Patronym Lollike n.1683, 1686
Maren var tjenestepige hos Mads -Patronym.
Hun stod bla. fadder ved Peder Jørgensen Bogøes barn Margrethes dåb i 1687.
Lollik er et gammelt navn , det findes mere end 422 år på Langeland, det var også kendt i Bagenkop i 1588
Elisabeth Sneeklotz n.1706
I dag [2011] staves navnet således: Sneklotch
Hans Jacobsen Angelboe n.1683
Dorthe Jensdatter n.1685, 1687, 1688, 1690
Morten Mikkelsen n.1688
Inger Jensdatter n.1685
Jørgen Jørgensen n.1685
Amtskriver
Nicolaj Becher f.c.1665, n.1696 - d.1722
Bor på Bjerregaard ved Rudkøbing.
Nicolai Bech amtskriver & tolder i Bierrebyegaard, Rudkobing
17 Sep 1722 pg 8 684
Kone: Margrethe Jessen madame (d.2 Oct 1733 pg 10_ 1 in Qllingsogaard, Laaland)
Børn:
Thomas Bech 25 ridefoget hos Morbror Rudolp Moller i Ollingssoegaard, Lolland
Rudolph Frederich Bech 24 tien i Siaeland
Dorthe Kirstine Bech 27 = (trolov) Thomas Winter herr sogneprest til Sollested,
Skoelinger Gorrebye sogner
Cathrine Sophie Bech 21 hiemme
Bror:
Christian Bech sr. i Frellesvig
Kones. Bror: Georg Rudolph Moller i Ollingsoe gaard, Lolland
lavværge:
Niels Hansen herredsfoged til Schousboe
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]
Maren Madsdatter n.1686
Maren Iversdatter n.1686
Datter af Iver Christensen
Christen måske Rasmussen Joen n.1686

Trolovet : 1713 - Gift: 1713
Jørgen Rasmussen Thord & Bodil Madsdatter f.1653 - d.1727 74 år
Trolovet 2.: 1728 - Gift 2.: 1728
Jørgen Rasmussen Thord n.1697 d.1731 & Johanne Madsdatter fra Nordenbro
Bodil Madsdatter var ifølge præsten, ved deres vielse, fra Nordenbro.
Det vides ikke med sikkerhed hvor han blev gift første gang, men det sker muligvis på nordlangeland!!!
Jørgen Rasmussen Thord bliver senere skoleholder, bla. på nordlangeland i Hou, han gifter sig og får børn
Han har en søster Mette og en bror Mads, om der er flere vides endnu ikke.
Deres forældre kendes heller ikke med sikkerhed.
Da Jørgen Rasmussen Thords første hustru dør, oplyses, at de bor i Broholm i Nordenbro.
Efterfølgende flytter de til Nordenbro, eller måske forbliver de i Broholm, præsten skriver blot Nordenbro, så
mon ikke han giftede sig til enten et husmandssted eller en gård.
Mads Rasmussen Thord n.1699
Det vides ikke med sikkerhed om han var gift, eller hvor han bor, men han nævnes ved Arent Clausens datter
Ingeborgs dåb som fadder.
Han er bror til Jørgen Rasmussen Thor og Mette Rasmusdatter Thor.
Jens Pedersen f.1647, n.1688 - d.1720 73 år
Jens Pedersen angives at stamme fra Eddelmose.
Det vides endnu ikke om han var gift, hvilket absolut ikke er umuligt, da der ellers ville stå ungkarl.
Gårdmand
Trolovet : 171x - Gift : 171x
Godfred Pedersen & Anne Jensdatter d.1721
+Laurids Gotfredsen

f.1719 - d.17xx

+Ane Gotfredsdatter

f.1721 - d.17xx

Trolovet : 1721 - Gift : 1721
Godfred Pedersen & Dorthe Hansdatter n.1688
Præsten skriver 1721: Copulered Godfred Pedersen fra Bysseballe og Dorthe Hansdatter fra Holmegaard.
Ane Jensdatter i Magleby Nordenbro 21 Feb 1721 pg 8 305
Mand: Gotfred Pedersen gårdmand
Børn:
Laurids Gotfredsen 2 1/2 ( Lars Gotfredsen)
Ane Gotfredsdatter 9 uger
Søster: Johanne Jensdatter
[Grevskab Langeland gods; Book 8 1719-1723; FHL film 52801]

Her skiftes efter sønnen Lars Godtfredsen, den anden søn Peder er endnu ikke født i 1719:
Laurs Godfredsen hmd i Bøsseballe 7 Apr 1752
pg 13 62
Kone:
Maren Christensdatter
Barn:
Christen Laursen 3/4 aar
Bror:
Peder Godfredsen i Bøsseballe, Nordenbro
lavværge: Niels Olsen i Bøsseballe
[Grevskabet Langeland skpr; Bk 13 1751-1759; FHL film 52806]

Anders Jonsen n.1689
Trolovet: 16xx - Gift: 16xx
Mathias Nielsen Bang n.1691 & Hustru
Har har 2 brødre Hans Nielsen Bang og Peder Nielsen Bang og de hører alle til i Rudkøbing
Det vides ikke om Mathias Nielsen Bang har børn med hustru eller hvornår de blev gift.
Hans Nielsen Bang n.1691
Hører til i Rudkøbing
Peder Nielsen Bang n.1691
Hører til i Rudkøbing
Philip Mattisen n.1691
Margrethe Hedvig n.1691
Hun stammer fra Nordenbro
Sille [Sidsel] Jessen n.1697
Oluf Nilsen betler fra Nørreheden i Nordenbro
+ Hans, u-ægte

f.1687 - d.1xxx

Moderens navn angives blot som Bodil -Patronym
Oluf Nielsen var betler altså tigger og boede et sted ude på Nordenbroheden.
Bodil -Patronym
+ Hans, u-ægte

f.1687 - d.1xxx

udlagt til barnefader en Betler/tigger Oluf Nielsen Nørreheden, Nordenbro
Gl. Maren Christophersdatter n.1683_ d.1703
Jørgen Godtfredsen n.1689 _ d.1696

Forpagter
Jørgen Clementsen n.1683 - d.1700
Han deltager i Jens Godtfredsens barns Dåb
Ahlefeldt skifteprotokol fortæller i 1700 efter Jørgen Clementsen:
Jørgen Klemmensen ungkarl forpagter i Nordenbro Magleby 11 Jun 1700 pg 4 257
½Søstre: Marie Jørgensdatter = Jens Gotfridsen i Nordenbro Magleby
Dorthe Jørgensdatter (død) = Niels ...
Børn:
Nicholi Nielsen 12 i Nordenbro Magleby
Kirsten Nielsdatter 14 hos hindes farbrors søn: Hans Hiulmand i Tryggelev
værge: Mads Rasmussen sognefogden i Boballe
[Grevskab Langeland gods, skpr; Book 4 1696-1700; FHL film 52799]

Nicolaus Clementsen d.1688
Muligvis en søster Mariche Clementsdatter
De må være børn af den familie der ejede Bogøe nemlig Clement Nielsen. Han solgte sin ø til præsten i
Magleby i 1701, måske fordi der ikke var nogen arvinger til øen, når han gik bort!
Mariche Clementsdatter d.før 1700
+ Mariche Hansdatter Böen, u-ægte

f.1683 - d.17xx

Udlagt barnefader Hans Andersen Böen
Datterens fulde navn må bliver Mariche Hansdatter Böen eller også Mariche Clementsdatter "Böen"
De må være børn af den familie der ejede Bogøe nemlig Clement Nielsen. Han solgte sin ø til præsten i
Magleby i 1701, måske fordi der ikke var nogen arvinger til øen, når han gik bort!
Gamle Rasmus -Patronym Joen d.1684
Måske fra Broholm
Smed
Mikkel Mikkelsen d.1683
Det vides heller ikke om han var gift og med hvem han var gift eller om han havde børn.
Det vides ikke hvorfra han stammer..
Kirsten Knudsdatter d.1700
Væver
Christen Hansen d.1700 ungkarl
Maren Rasmusdatter Joen d.1698
Hans Rasmussen d. 1684

Gl. Karen Ammer d. 1704
Oplyses at være "fra Nordenbro".
Grete Madsdatter d.1699
Olpyses at være fra Nordenbro

Appendix
Historisk baggrund for Langeland og Magleby sogn med landsbyer og fiskerlejerne...
Først lidt danmarkshistorie:
Danmarks Kong Hans begiver sig i år 1500 mod Meldorf i Ditmarsken med en hær bestående af danske
adelsmænd og Den Sachsiske Garde. Hensigten er at underlægge sig Ditmarsken, et uafhængigt område syd
for Ejderen i det nuværende Holsten, der nominelt er tilknyttet bispesædet i Bremen, men reelt er autonomt.
Ditmarskerne er organiseret som en bondehær, der er henvist til at bruge guerillametoder og primitive våben
i bestræbelsen på at forsvare sit territorium.
Efter d. 13. februar 1500 at have plyndret og nedbrændt Meldorf og massakreret byens indbyggere afventer
kongen og hans hær et vejrskifte, der skal muliggøre videre fremrykning. Efter indtagelsen af Meldorf er det
slået om i tø, og føret er ufremkommeligt, hvorfor man håber på frost. D. 17. februar 1500 vurderer Kong
Hans, at de økonomiske omkostninger ved at have 10.000 mand stående ubeskæftigede er for store, og han
træffer beslutning om fremrykning trods advarsler fra sine rådgivere. I mellemtiden har Ditmarskerne fanget
og afhørt en af kongens mænd, som er sendt ud for at rekognoscere. De indhenter gennem ham oplysninger
om kongens planer (og planlagte rute), og kaster i nattens løb en jordvold op på tværs af den smalle vej,
hæren må forcere. Desuden åbnes sluserne mod Nordsøen, som har opdæmmet de lavtliggende områder,
hvorved de oversvømmes. Herved fratages den store hær muligheden for at udnytte deres overtal i terrænet,
og de tvinges til at blive på den smalle, mudrede vej, ad hvilken de er kommet. Ditmarskerne angriber, ifølge
sagnet, Kong Hans' hær under kampråbet Help, Maria Milde og forårsager øjeblikkeligt forvirring og store
tab, og det står efterhånden klart, at et forsmædeligt tilbagetog er danskernes eneste udvej. Men grundet
hærens betragtelige tross (gods_vogne), som spærrer vejen bagud, er den ude af stand til at vende om og
slippe væk. Man forsøger i desperation at vælte vognene i vandet, og Kong Hans undslipper selv kun med
nød og næppe. Hovedparten af de omkomne drukner i det iskolde vand. Blandt ditmarskernes fordele er, at
de ved at bruge stager til at springe mellem små tuer af land bliver mere mobile end fjenden. Desuden har de
fordel af at have vinden og den fygende sne i ryggen. Sagnet siger videre, at de trods den bidende kulde smed
støvlerne for at komme lettere omkring.
Angiveligt skulle den originale Dannebrogsfane fra Estlandstoget i 1219 ved denne lejlighed være blevet
erobret af ditmarskerne og senere ophængt i kirken ved Meldorf.
Dronning Christines lensmand eller "høvedsmand" på Tranekær i årene 1500-07 hedder Thomas Nielsen
Lange som døde ca. 1521.

Magleby sogn
Her under forsøges at tegne en tidslinje fra 1. maj 1500 og frem til 1. december 1682 i Magleby sogn med
speciel focus på de to fiskelejer på sydvestenden af Sydjylland.
Dengang var Søndenbro, Nordenbro og Højbro og alle de andre byer i sognet endnu ikke oprettet som
landsbyer, området var under et hele en del af Magleby sogn med Magleby kirkeby i centrum.
På kortet herunder, tror jeg at det er forfatteren fra engang i 1800 tallet, som har været fri og tilføjet
Søndenbro i bunden af Langeland på kortet fra år 1500, landsbyen var ikke kendt ved navn eller dét navn på
dette tidspunkt, området blev betragtet som Magleby i Magleby sogn.

Fig. 1 Et skitsetegnet kort over Langeland år 1500
Lånt fra intetnettet på historie fyn

Fra 1. Maj 1500 frem mod 1682
Følgende mænd i Magleby sogn idømt bøde for lovovertrædelse eller blot nævnt ved navn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Per Hansen
Matis Kelssen
Oluf Nielssen
Niels Tralssen
Mattis Brun
Niels Brun
Hans Knutsen
Jep Jude
Hans Boessen
Mattis Kalssen
Anders Jonssen
Iver Nielsen
Joen Pedersen
Mogens Joensen
Mads Joensen
Peder Eylersen

Må være Keldsen
Må være Nielsen
Kan muligvis være Troelsen
Må høre til på Munkegård
Må høre til på Munkegård
Må være Knudsen
Jyde/ muligvis fra Bagenkop fiskeleje
Muligvis Böen og fra i Nordenbro
Mads Karlsen i sag nr. 1144 år 1557
Fra en af de større gårde
Fra en af de større gårde
Bonde og far til de to sønner herunder
Bondesøn af Joen Pedersen
Bondesøn af Joen Pedersen
Bosidende i Magleby

Vi ser at Jude (Jyde) også var i Magleby dengang og også Ioen eller Joensen - det er nok snarer Joen eller
John, som vi senere følger i Nordenbro og bla. i Broholm i 1683 og frem i tiden, Brun eller også Bruun, må
være alias dem der har hovedsæde på Munkegaard og ikke den adelige Brun (med 1 n i Brun), ligeledes
Boessen måske Böen, hvilket så måske er samme familie, som har hovedsæde i Sædballe og Boballe. Det
kan også blot være en søn af en mand ved navn Bo, det bliver således til Boesen og altså Bo´s søn, hvilket
netop kan pege på Boen/Böen.
Ophold i oplysninger 1501 - der søges stadig...
Breve angående Langeland 1502:
Hr. Thomas Nielsen regnskab for Tranekær 1500-02 over sagefald og oldengæld samt udgifter ved at bygge
et bryggers, .. samt istandsætte broerne, den nye fruerstue mm.
Breve angående Langeland 1503:
Ved sit giftermål med kong Hans fik dronning Christine tillagt Næsbyhoved Slot og det nordlige Fyn samt
Langeland som underhold (livgeding).
Af et dokument fra 1544 ser det ud til at hun i en periode også havde Svendborg "udi sin befaling". I en
periode blev hun involveret i storpolitikken under den dansk-svenske fejde, der førte til at hun var svensk
fange i 1½ år til slutningen af 1503.
Hendes ægteskab med kong Hans knagede vistnok, så fra sommeren 1504 tog hun fast ophold på Fyn med

Odense og Næsbyhoved, som hendes hovedsæde.
Her omgav hun sig i de næste år med sit "eget lille hof".
Breve angående Langeland 1504:
Dronning Christines lensmand eller "høvedsmand" på Tranekær i årene 1500-06 hed Thomas Nielsen Lange
(+1521).
I 1504 blev han ridder og fejrede samme år i Ribe ægteskab med den unge enke på Løjtved gods i Stenstrup
sogn, Else Pedersdatter Thott.
Hun havde fra et tidligere ægteskab sønnen Erik Krummedige.
Hun og sønnen fik i 1513 af kongen Sunds herred i forlening, som de beholdt til hendes død i 1550, hvorefter
Sunds herred kom under Nyborg len.
Breve angående Langeland 1505:
25 februar 1505. Stævning af kong Hans mod de bønder, som bor i Hanynge (Henninge syd for Rudkøbing)
på Langeland til at møde eller møde lade til første herredag her i København, 8 dage næst før pinsedag, for
at gøre .. hvis ret er i en sag mod fru Margrethe, hr. Anders Staverskovs efterleverske, hendes sødskende og
medarvinger, der have tiltale til dem fordi de med urette har taget noget tang fra Fårevejlegård, som der skal
tilhøre med rette.
Breve angående Langeland 1506:
7.1.1506. Notarial vidisse over et af Amund, provst på Langeland, udstedt vidne, at Nicolai Pedersen,
væbner på Capitels Huset i Odense, skænkede til St. Nicolai kirke i Orte sogn nogen ødejord i Frøbjerg dato
anno 1392 (11. oktober)
1507-1510 var Eiler Eriksen Bølle til Nakkebølle Lensmand på Tranekær.
Eiler Eriksen Bølle blev omkring 1503 gift med Anne Bild, "jomfru hos dronning Christine".
Dronningens "jomfruer" svarede til hofsinderne, der var unge mænd af adelig byrd, der gjorde tjeneste ved
hoffet. Anne Bild var formentlig søster til mester Ulrik, der i 1508 ligeledes var i dronning Christines
tjeneste.
Breve angående Langeland 1508:
"..skete over Tåsinge til Wemmenæs. Dronningens skriver anfører bl.a. i 1508:gaff jeg 4 (skilling)til)
fergemanden paa Wimmeness fergestedt".. Bevarede lensregnskaber for Tranekær viser, at man herfra i 1508
leverede bygningsmaterialer i form af mur- og tagsten til klosteret i Svendborg

Breve angående Langeland 1509:
6. juli 1509 Sognepræsten til Tranekær kirke får et tingsvidne om at der kom et forlig i stand om Sletø og
Strandø på "Frægaards Mark".
1510
Peder Eylersen

(Boede et sted i Magleby)

I 1510 ses en Peder Eylersen fra Magleby at skulle betale en bøde på 5 mark for at havde forsømt sin
strandvagt.
Breve angående Langeland 1510:
1510 20 Maj (annen pintzæ dagh) Dronning Cristina beder Swinburgh By, som Kongen har tilskrevet om at
gøre Dronningen nogen Undsætning til Langlandt, hvis de lybske agter igen at indfalde der paa Landet, om
at sende 6 værgagtige Karle med Harnisk og Værge til Tranekiær huor Lensmanden Eyler Erickss skal
skikke dem Mad og Øl, saa længe de bliver der.
Fra 1501 - altsaa under Opstanden i Sverrig - haves der et aabent Brev fra Kong Hans til Byfoged og Raad,
hvori han meddeler, hvorledes de svenske, og da navnlig Hr. Sten Sture og Svante Nielsen Sture, har sendt
ham Undsigelsesbreve, saa at de nu vil være paa hans Undersaatters værste.
Han beder Byfoged og Raad lægge sig dette paa Hjerte og holde Vaaben og Værge rede.
Dette er der dog ikke bleven Brug for; men 1510 - under Fejden med Lybækkerne - skriver Kong Hans'
Dronning, Christine, til Byfoged og Raad, at Kongen har meddelt hende, at Lybækkerne paatænker et
Angreb paa Langeland, og at der derfor maa samles Krigsfolk derovre.
Som Svendborgs Bidrag hertil skal Byen foreløbig udruste 6 Karle, som med Vaaben og Værge
skal sendes til Fogden paa Tranekær Slot, Ejler Hardenberg. De skal saa indtil videre ligge i Borgeleje paa
Slottet, og Ejler Hardenberg skal give dem Øl og Mad, ligesom Slottets andre Tjenere.
Breve angående Langeland 1511:
April 1511 Item 30 mark fornogede jeg Vilhelm fore hagebysser, myn frves nade fick aff hann om och sende
till Traneker.
April 1511. Item 1 mark tærede jeg Hanss Reff till Langelandt oc fraa, jeg reysede myn frves ærende oc
effther hennes nades befalning - item 10 alb gaff jeg en vognman, som aagh gadeburdzqwinnen fraa
Swineburg (Svendborg) oc till Querndrupp (Kværndrup).

Ophold i oplysninger 1512 til 1512 - der søges stadig...
1513
Kong Hans dør 20. februar 1513 på Aalborghus Slot 58 år gammel
20. februar 1513 Christian 2. tiltrådt som konge for Danmark
Ophold i oplysninger 1514 til 1515 - der søges stadig...
Breve angående Langeland 1516:
1516 Anders Tidemand (1479-99) Peder Tidemand (1479-87) Markvard Tidemand på Holme (1516)
Markvard Tidemand på Hellerup (1535-46) og Jørgen Tidemand til Hageløs (1542-50)- I et dokument,
dateret 20.5. 1497 omtales et Søbo.
Ifølge Svendborg Amts Bebyggelsesnavne (1958) var dette Søbo beliggende i Egense sogn. Søbo i Jordløse
sogn var på det tidspunkt beboet af Reventlow, og derfor udelukker stednavneforskerne den mulighed.
I 1497 hed ejeren af Søbo i Egense: "Per thianad aff søbo".
Ingen har tilsyneladende forsøgt en tolkning af navnet, men eftersom dokumentet kun er overleveret i en
afskrift, tror jeg ud fra hvad vi iøvrigt ved, at der godt kunne være sket en fejllæsning, og at der rettelig
skulle stå f.eks."Per Thimad" = Peder Tidemand.
Redaktionen på DAA 1945 er da også af den opfattelse, at Tidemand "ættens hovedbesiddelser var de
forlængst forsvundne hovedgaarde i Sunds Herred, Holmen i Øster Skerninge Sogn og Søbo i Egense Sogn
(ikke af forveksle med Søbo i Jordløse Sogn).."
På Rigsarkivet opbevares i Anders Tidemands, til Holm, privatarkiv et dokument, dateret 1489.
Ifølge Atlas over Fyns kyst (1996) nævnes 1470 en væbnergård i Øster Skerninge.
Man henviser øjensynligt her til "Urkundenbuch der Stadt Lübech 11, p. 695, hvor der omtales en "Lass
Frijss to Schering".
På samme tid kendes en anden storbonde i Øster Skerninge Lasse Juul (1454-1470) .
I Egense sogn lå endnu en anden hovedgård, Skovsbogård .
I 1470 omtales en "Bertill af Skovsbo" og 25.6. 1497 omtales en af Friis-slægten "Hans Friis til Skovsbo".
I 1497 var Peder Tidemand sammen med Erik Hardenberg, og borgmester Hans Andersen i Svendborg
nærværende på Hvidkilde hos Markvard Rønnow for at besegle et dokument.
Og året efter den 23.10. 1498 optræder en Pædher Tymand i Holmsgard (af våben) på Sallinge herredsting.
Ifølge DAA døde Peder Tidemand 1529.
I 1496 var Jacob Tidemand på skifte efter Erik Jensen på retterting i Svendborg og 1500 og 1501 indkaldte
kongen ham til en åstedsforretning i Heldager, Tved sogn .
Peder, Anders og Jacob Tidemand var ifølge DAA brødre og søn af Markvard Tidemand (1443-1462) og
Kirsten Ulf eller Gadendorp.

Peder Tidemand var gift med Mette Ottesdatter (Hvide), datter af Otte Poulsen til Rødkilde .
Datteren Kirsten blev gift med Eggert Henriksen Sandberg, der tidligere havde været i ægteskab med Thale
Brockenhuus.
En anden datter Gese Tidemand var gift med Johan Brockenhuus til Vollerslev.
Anders Tidemand, der i 1488 var lensmand på Ålborghus og 1495 på Tranekær, var gift med en datter af
Anders Jensen Parsow.
Deres søn Markvard Tidemand skrev sig 1516 til Holm , og siden altid ifølge Adkomstregistreringen "til
Søbo og Holm".
Fra 1519 nævnes han som lensmand på Holbæk, hvor han også ligger begravet.
På hans gravsten, der nu opbevares på Holbæk Museum står: "Her ligger begraffuenn Erligh och
velbiurdighe mandt Marquor thidemannd thill Søboe och Høffuidsmandt paa Holbeck och hanns Husfrue
Karen Bøllis thill Hellerup, huiss Siell Gud werre naadigh och barmhierttigh och bleff hannd begraffuen
Sancti Voldborigh Afftenn Anno 1550".
Ved skiftet efter ham ordnedes det således, at hans søster Margrethe "skulde beholde Bygningen paa Søbo
Hovedgaard med Møllen samt alt .....".
Margrethe Tidemand var før 1515 gift med Just Urne, der var forlenet med Harridslevgård, men forlod
landet, efterladende hustru og børn.
Han døde før 1550 i Køln. - Margrethe Tidemand optræder i 1558 og 1559 i forbindelse med en dom ved
kongens retterting, hvorefter Eiler Rønnow havde tiltalt en af hendes "tjenere" Jens Poulsen i Kogtved for
ulovlig afpløjning af en jord og ulovlig skovhugst.
Dommen er gengivet i KOLDERUP-ROSENVINGE: Udvalg af Gamle Danske Domme afsagte paa Kongens
Retterting og paa Landsting (1842-48), hvori man henviser til Søbo i Jordløse og Margrethe Reventlow.
Af sammenhængen er der dog ikke tvivl om, at sagen omhandler en sag mellem de to hovedgårde i Egense
sogn Hvidkilde og Søbo.
Breve angående Langeland 1517:
4. juni. Kongens kvittering til borgemester og menighed i Rudkøbing for 70 mark, istedetfor de udbudskarle
de skulle stillet mod Sverige.
8. juni. Kongens kvittering til Søren Stampe - "gamble drotnings embitzmand paa Tranekier", for regnskab
over de udbudspenge, han hævede på Laneland.
Breve angående Langeland 1518:
1518 25. marts 1589 udgik kgl. åbent brev med gentagelse af forbudet fra 1470, 1480, 1518 og 1560 mod at
bruge ulovlige havne på Fyn.
13. juni. Vidne af Snøde sognestævne, givet hr. Niels Knudsen, sognepræst til Bøstrup, at gården Vingård i

Bøstrup, giver landgilde til præsten i Bøstrup, men 1 td. havre i husbondhold til Ørkild og at præsten i
Bøstrup til gengæld årlig skal give 1 fjerding (eller kande) vin til alle sognekirker i Langeland.
Breve angående Langeland 1519:
8. juli. Brev til kongen fra Søren Stampe, høvedsmand på Tranekær, til kongen.
Denne brevviser Oluf Nielsen, som bor på Tåsinge, har klaget for ham, at bispen har vist ham ud af hans
gård og taget der have? for, hvilken gård han, hans fader og forældre besad i rolighed i mange år; endvidere
siger han, at hans gård var krongods med mere gods, som findes der i landet, dersom kongen vil være så
nådig at unde ham gården igen, vil han yde 4 øksne på Nyborg nu i "fedetiden" og derover holde godset ved
magt og udgive sin landgilde, som hans fader gjorde tilforn.
Ifald kongen vil modtage samme tilbud, vil han underrette Hans van Mehlen om at han skal modtage samme
øksne.
Ifald kongen vil at han skal forfare noget om krongodset der på landet, skal han nok undersøge det.
Flagesten (tagsten?) skal han sende efter kongens befaling, så mange han kan overkomme.
Breve angående Langeland 1520:
Mordet på præsten i Magleby Jens Knop d. 14 februar 1520:
Marts. Brev til kongen fra lensmanden på Tranekær Bengt Bydker, bispens købmand, som har hans penge i
gemme, og har ført dem ud af riget, er nu i Fyn.
Den præst her på landet, som kongen tildømte en gård, hvorom han havde trætte med bønderne, er nu
ihjelslaget af dem (den 14.febr. 1520 blev præsten Jens Knop i Magleby på Langeland ihjelslaget af
bønderne i sognet; det må være dem, der er tale om); gerningsmændene er bortrømte, men der er mange
tilbage, som vare med i råd og fulgte dem til stranden med væbnet hånd, og mange, som husede og hælede
dem, siden de gjorde gerningen.
Der er et stort faldsmål og de to, som gjorde gerningen, agte at komme til ringe.
Ifald kongen vidste, hvor forræderisk de slog ham, tog han sikkert ikke imod nogen anden bod end halsen.
21. april. Kongens kvittering til mester Jørgen Friis for 1914 mark, som han oppebar kongeskat på
Langeland og Tåsinge.
23. april. Kongens kvittering til Hans van Melen for 5313½ mark og 4 skilling af den landehjælp, han
oppebar i Nyborg len og på Langeland.
Ophold i oplysninger 1521 til 1522 - der søges stadig...

1523
Christian 2. Afsat og forvist 13. april 1523 Død 25. januar 1559 77 år gammel i fængsel på
Kalundborg Slot på Sjælland.
Frederik 1. Konge over Danmark 13. april 1523 ved Christian 2.s afsættelse, død 10. april 1533 på Gottorp
Slot 61 år gammel.
Ophold i oplysninger 1524 til 1528 - der søges stadig...
1528
På Langeland var Rudkøbing øens købstad, bønder på Langeland ville ikke anerkende byens priviligier som
eneste sted der kunne handles fra, de ville selv havde lov til at udskibe deres korn og varer, fra småhavne i
Lohals, Kædeby, ved Ristinge, Spodsbjerg og fiskelejer på sydenden.
Af samme grund klagede kongens lensmand på Tranekær, Otte Krumpen, til kongen over at
købmændene i Rudkøbing ikke havde varer nok til at forsyne bønderne.
Kong Christian 2. gav da de Langelandske bønderne lov “kongelig forordning” til at handle selv og sådan
blev smugleriet blandt bønderne gjort lovligt. Det skulle dog senere vise sig, at give anledning til mange en
tvist med købstaden Rudkøbings borger, tvister som Rudkøbing borgerne sluttelig vandt.
Ophold i oplysninger 1529 til 1533 - der søges stadig...
1534 - 6. august 1536 Grevens Fejde
Fejden var en borgerkrig der hærgede Danmark i årene 1534-1536
Christian 3. valgt til konge 4. juli 1534 efter Frederik 1.s død, død 1. januar 1559 på Koldinghus i Kolding 55
år gammel
Før 1536 var der vel omkring 20-30 måske lidt flere fiskere på hele langeland som forsynede øen med de
nødvendige fisk for opretholdelsen af faste kravet fra den katolske kirke.
1536 Dette år indtræffer reformationen, hvor den katolske kirke taber sin betydning til den Lutterianske
protestantiske trosretning og hvor borgerkrigen i Danmak blev standset.
1537
Disse mænd fra Magleby sogn er nævnt i en retsag:
Iver Nielsen

Bonde i Magleby

Peder Brun

Bonde på Munkegaard i Magleby

Nr. 173 • København 02.07.1537
Dombog 1, Fol. 82V_83R
Iver Nielsen (bonde • Magleby S. & By.) mod Peder Brun (bonde • Magleby.)
Bønder, fæste m.v. fæste (kirkelige forhold, fæsteforhold, fæste, forlening) • Kongen fraværende; 20
fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger mente, at han havde fæstebrev på halvparten af Munkegård, da han havde fået fæstebrev
af prioren i Antvorskov. Sagsøgte havde fæstebrev af Otte Krumpen, og dette opretholdes, da Otte Krumpen
havde forleningen, da prioren udstedte sit fæstebrev.
Det er spørgsmålet om det var her Bruun kom til Munkegaard eller hans fæstebrev var endnu ældre og blot
var blevet fornyet hos Otto Krumpen på Tranekær, dette kunne være interessant at få oplyst.
Otte Krumpen (ca. 1480-29.6.1569) var en dansk rigsmarsk. Han var søn af Jørgen Krumpen til Skøttrup og
Anne Rosenkrantz. Krumpen var bror til den sidste katolske biskop af Børglum, Stygge Krumpen, og de var
de sidste i den uddøde adelsslægt Krumpen.
Otte Krumpen nævnes første gang 1514, da han bar kronen ved Christian 2.s kroning.
Han må have haft erfaring indenfor militæret for han var i 1520 udnævnt af Christian II som anfører for den
danske hær i Sverige. Han sejrede over Sten Sture ved Bogesund, blev såret i slaget ved Uppsala og modtog
ridderslaget af kongens hånd efter Stockholms overgivelse.
Året efter blev han høvedsmand på Helsingborg og afværgede 1522 i denne stilling lybækkernes forsøg på
landgang ved Råå.
Han forlenedes nu med Tranekær, sluttede sig til Frederik 1. og optoges i rigsrådet.
Med megen dygtighed førte han 1525 et tog til Gotland, som han fratog Søren Norby.
Under Grevens Fejde overgav han Tranekær uden modstand til grev Christoffers udsendinge og blev snart
grevens lensmand på Ålholm. Siden førtes han som fange til Mecklenburg og fik efter sin hjemkomst kun med
besvær Christian 3.s tilgivelse.
Han optoges i 1542 atter i rigsrådet, fik forskellige indbringende len og udnævntes endelig 1554 til Rigens
Marsk.
På grund af sin høje alder vægrede han sig under Syvårskrigen ved at føre hæren.
Han døde 1569 som den sidste af sin slægt.
Ophold i oplysninger 1538 - der søges stadig...
1539 indtræffer en træfning mellem Rudkøbing mænd og Magleby mænd omkring mulig ulovlig indførsel af
ulovlige varer til Ristinge havn.
1540 Disse tre mænd fra Magleby sogn er nævnt i en retsag:
Joen Pedersen

Bonde og far til de to sønner herunder, fra Magleby sogn.

Mogens Joensen

Bondesøn af Joen Pedersen, fra Magleby sogn.

Mads Joensen

Bondesøn af Joen Pedersen, fra Magleby sogn.

Nr. 340 • Odense 25.04.1540
Dombog 2-3, Fol. 53R-53V
Mogens Joensen; Joen Pedersen; Mads Joensen; e.a. (bonde • Magleby S. & By.) mod borgmestre og råd
(borger • Rudkøbing)
Fiskeri og søfart søfart (myndighed, byråd, retspleje, arrest og beslaglæggelse, udførselsforbud; søfart,
handel) • Kongen til stede • 1. instans.
Udfald: Domfældelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi disse havde beslaglagt deres skibe og varer, skønt de ikke vidste,
at der var udstedt udførselsforbud.
Det vides ikke med sikkerhed om disse 3 mænd, faderen Joen Pedersen og hans 2 sønner Mogens og Mads
Joensen stammer fra det nuværende Bagenkop - det kan være de blot er bønder og ejede et skib, som de
sejlede ud fra Magleby Nor fra og hvori de havde sejlet til Tyskland eller måske Ærø og solgt deres varer og
havde smuglergods med retur og derefter fik høvl af købstadsborgerne fordi de jo mente at de jo rigtigt nok
tabte penge i byen på denne trafik.
Ophold i oplysninger 1541 til 1556 - der søges stadig...
1557
Nr. 1144 • København 19.10.1557
Dombog 7, Fol. 8V-9R
Mads Karlsen (bonde • Magleby S. & By.) mod Anders Clementsen
Hævd og besiddelse (henskydelse, landsting; penge) • Kongen fraværende; 23 fraværende fra rådet • 1.
instans.
Udfald: Andet: til landsting
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne havde krævet ham for 28 1/2 daler for noget sølv, han ikke
kunne gøre rede for, hvor han havde fået.
1558
Nr. 1184 • Odense 30.06.1558 Dombog 7, Fol. 37R-37V
Mads Karlsen (bonde • Magleby S. & By.) mod Mads Sørensen (bonde • Brandsby, Humble S.)
Retspleje bevis (myndighed, herredsfoged, retspleje, bevis, vidneudsagn; handel) • Kongen til stede; 18
fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte, fordi denne som Herredsfoged havde afvist at underskrive et
vidneudsagn om, at Peder Markvardsen havde givet ham sølv for bly.
Nr. 1185 • Odense 30.06.1558 Dombog 7, Fol. 38R-38V
Niels Kok; Mads Karlsen; Hans Strangesen (bonde • Longelse S. & By. & Magleby S. & By. & Hesselbjerg,
Humble S.) mod Anders Clementsen (bonde)
Retspleje bøder (myndighed, retspleje, bøder) • Kongen til stede; 18 fraværende fra rådet • 1. instans.
Udfald: Frikendelse
Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne havde idømt dem bøder.
Her er Mads Karlsen igen på barikaderne, hvilket blev mere og mere udbredt, nemlig at udnytte retssystemt
til sit yderste.
Ophold i oplysninger 1559 - der søges stadig...

1560
Oprettelsen eller genoprettelsen af fiskerlejet Sandhagen på den lille sandhage umiddelbar syd for Magleby
Nor og ca. 800 m. nord for fiskerlejet Bagenkop. Bagenkop blev muligvis oprettet samtidig.
Tæt omkring år 1560 var der mange fisk i bæltet omkring Langeland, hvilket kan havde været årsagen til, at
folk fra Langeland igen begyndte at samles i de små fiskehytter ved det nuværende Bagenkop og det
forhenværende Sandhagen. En af årsagerne kan også være, at krigen som Danmark deltager i, stillede store
krav på saltede torsk, som kongen var storaftager af, til landets krigsflåde vel og mærket til markedspris.
Omkring samme tid dukkede fiskerne fra Sønderjylland op langs stranden ved det nu forhenværende
fiskerleje og begyndt derefter at fiske herfra. Der er tydelige indikationer, i gemte tekster, på at der
indvandrede ca. 20 mand med kvinder og enkelte børn. Disse mænd forlod deres hjemstavn i det
Sønderjyske, fordi der var store problemer med at få indtjening til mad og der derfor var stor fattigdom i
hjemegnen.
Straks begyndte disse fiskere og indvandrer at bygge fiskerhytter og fik slæbt sten og træ hertil fra de
omkringliggende marker og skove.
De valgte en byggestil som ligger meget op af den stil de kommer fra og som de var vel kendte med, nemlig
bindingsværk med lerklinede fyldninger. I 1554 og 1557 forbød regeringen bønderne at bygge bjælkehuse,
for at sparre på skovens træer, hvilket indikerer at vi befinder os tæt på 1560, da hovedparten af alle 18
byggetomter indikerer at det drejer sig om bindingsværk sat på syldsten og lerklining og i mange, måske de
fleste, tilfælde med fodrem og altså ikke var opbygget rent af træ.
Husene var yderst simple i det 16. århundre, blot med én indgangs dør i syd og ét stort rum med tag og med
lyre (røgkanal) midt på taget, således røgen kunne trække ud - til start var der ingen vinduer i husene, det
kom til lidt senere, dog måske i nogle af husene med det samme, jfr. der allerede da var en Glasser
(glarmester) blandt indbyggerne. Til taget må vi stærkt antage, at de anvendte rør (siv) og tang, hvilket de
givetvis kunne finde i rigelige mængder i Noret bagved og foran deres valgte byggeområde. Således havde
de jo det meste byggemateriale lige ved hånden.
De fik hurtigt anlagt en arne (ildsted) og gradvist også en ovn, således de kunne lave mad og bage lidt brød.
Kvinderne havde så rigeligt at lave. Efterhånden fik de også indkøbt sig lidt husdyr hos de omkringboende
landmænd i Magleby sogn, de fik således grise, kalve, lam, gæs og høns. Disse dyr boede de sammen med i
samme rum (stuen), hvor de både spiste, opholdt sig og sov, dyrene skulle jo ikke fryse, derfor blev de
behandlet lige som menneskerne.

Fig 2. Eksempel på et hus ved Sandhagen.
Foto Lånt fra Dagligt liv i norden i det sekstende aarhundrede
Undervejs og lidt over tid ændrede karakteren sig på den indvendige opbygning, således at der valgtes at
opsættes en skillevæg i stuen.
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Fig. 3 Rumdeling da Frammers og Kleve blev indført.
De har nu et køkken kaldet Frammers, hvor der blev dannet en arne med røgkanal op til lyren i taget.
Indgangsdøren til huset var næsten altid lige umiddelbar til venstre foran frammers (1) direkte ind i stuen (2).
De fik næsten samtidig også en Kleve eller Klove som var bagerst til venstre i stuen, hvor ting og sager, der
havde værdi blev opbevaret, her i blandt også deres langtidsholdbar mad.
Flere af husene havde kakkelovn og bilæggerovn, men der er ikke fundet spor af, at der var skorsten i nogle
af husene, hvorfor vi må erkende, at alle huse, med ildsted var udstyret med en lyre i taget hvorfra røgen
kunne trække ud. Denne løsning med en lyre er bestemt ikke nogen sund løsning, da lokalet altid må være
delvist fyld med røg og sodpartikler. Derudover må det, alt andet lige, heller ikke havde været sundt for
helbredet, at folk boede sammen med deres dyr, hvilket må havde afstedkommet mange sygdomme. Da
dyrene besørgede på gulvet i stuen eller frammerset. Folk selv besørgede i askebunken enten indedøre eller
ude, men under alle omstændigheder må de, for at overleve, havde haft et meget stærkt helbred.
Dødeligheden var også ganske stor på den tid.

Ophold i oplysninger 1561 til 1562 - der søges stadig...
Her i 1563 starter krigen mellem Danmark og Sverige, som varere i 7 år frem til 1570.
Den Nordiske Syvårskrig blev udkæmpet mellem 1563 og 1570. Begge parter gik i krig med stor entusiasme:
På den ene side Danmark-Norge (med deres allierede Polen og Lübeck); på den anden side Sverige. Begge
parter havde et ønske om at blive dominerende i Norden. Sverige ønskede at åbne søvejen gennem Østersøen
og Øresund, og Danmark havde et ønske om at genskabe Kalmarunionen.
I august 1563 udgik et brev til en række lensmænd, heriblandt Jørgen Marsvin på Tranekær Langeland, at de
skulle befale fiskerne på fiskelejerne i deres len, at løbe til København med alle de saltede torsk og kuller,
som de allerede havde eller senere fangede og sælge dem der til rentemesteren eller skriveren.
Den 9. marts 1564 må der med rimlighed forventes, at nogle af fiskerne fra Bagenkop og Sandhagen blev
sendt afsted til København som matroser på krigsskibene. Lensmanden Jørgen Marsvin på Tranekær skulle
dette år sende 10 bådsmænd.
I 1565 var der bud efter bådsmænd altså søvant mandskab - Denne gang skulle Tranekær len stille med 110
bådsmænd, hvoraf de 10 bådsmænd var fra Rudkøbing. Det må havde tyndet ganske gevaldigt ud i fiskerene
på både Bagenkop og Sandhagen i denne tid.
Den 1. oktober 1565 befaler kongen i et brev “...alle indlændiske og udlændiske, der bruger fildefiskeri i
Bæltet, herefter at svare den rettighed, der tilkommer kronen af dem, på Nyborg Slot til den af Eskild Gøye
dertil forordene. Han skal årligt gøre regnskab herfor”.
Ophold i oplysninger 1566 - der søges stadig...
1. februar 1567 befales lensmanden Mourdis Podebusk på Tranekær, ”at han skal afkøbe alle de fiskere som
salter torsk under Langeland alle de torsk, de salter og lade fiskerne fører torsken til København”.
6. november 1567 indkommer en ny befaling om opkøb af saltet torsk, og denne gang skal Mourids
Podebusk skaffe 10 læster saltet torsk fra øen. Kongen pålægger utrykkeligt lensmanden, at forbyde
udskibning af torsk fra Langeland, føren de 10 læster er ydet.
I 1568 og 1569
I disse 2 år købes af Kongen 10 læster 4 tønder saltet torsk på Langeland.
Den 15. september 1570 fik Mourids Podebusk besked om at købe 6 læster torsk af Langelænderene.

I 1570 ophører 7 års krigen mellem Danmark og Sverige.
Ophold i oplysninger 1571 til 1574 - der søges stadig...
Den 7. september 1575 fik Mourids Podebusk besked om at købe 6 læster torsk af Langelænderene.
1576
Søndenbro er nævnt første gang 1576 i formen Søndenbro.
Magleby sogn blev dengang delt af Magleby Nor i to lige store dele, hvor den vigtigste forbindelse var
Højebro sydvest for Kirkeby. Området syd for Højbro blev kaldt Søndenbro og området nord for blev logisk
nok kaldt Nordenbro.
Der var nu grundlagt 3 nye landsbyer i Magleby sogn, nemlig Søndenbro, Højbro og Nordenbro, som i alt
strakte sig fra Sydenden af øen til Grisbjerg umiddelbar syd for Tryggelev. Magleby sogn var et ret stort
kirke sogn. Det vides ikke hvornår Røjle blev oprettet med navn, men formodentlig først omkring 1650.
Det må formode at samme tid som Søndenbro blev oprettet ved navn,, blev Nordenbro også oprettet med
navn på grund af endelsen i bynavnet “bro”. Højbro blev vel nok oprettet samtidig med disse to landsbyer.
Højbro fik ikke nogen større betydning som landsby, men var blot forbindelsesled mellem nord og syd enden
af sognet og også der hvor Brolykkegaard blev anlagt, efter at Brobjerggaard blev nedlagt.
1577
I følge raporten fra DMI var der i løbet af 1577 en rimlig stor stormflod, som oversvømmede blandt andet
Nakskov på Lolland, denne stormflod må også havde påvirket fiskelejerne på sydenden af Langeland, men
om den var så voldsom som på Lolland, er der ikke tilgængelige efterretninger om, men det må strækt
antages, at Sandhagen her blev oversvømmet, måske nåede vandet også Bagenkop, men da byen ligger lidt
højere end Sandhagen tror jeg mere at det gik værst ud over Sandhagen som kun lå ca. 1-1½ m. over daglig
vandet.
Den 7. september 1578 fik Mourids Podebusk besked om at købe 15 læster torsk af Langelænderene.
Herefter ophører de kongelige forordninger om at opkøbe saltet torsk på Langeland.
Prisen på saltet torsk blev under hele denne tvangs-handels-periode, solgt til markedspris til kongen, dvs. han
betalte rigeligt og fiskerne tabte intet ved at handlen, tvært imod må de havde tjent ganske fornuftigt på
denne kongelige tvangshandel.
Ophold i oplysninger 1579 til 1581 - der søges stadig...
1582/1583
Der hævdes i bogen Sandhagen et fiskerleje på Langeland, at der 1582/1583 var en større stormflod som
oversvømmede fiskerlejerne Sandhagen og givetvis også Bagenkop, og det gik her værst ud over Sandhagen,

som blev mere eller mindrer overkylles, således husene blev væltet eller skadet så meget, at de var
ubeboelige. Denne teori tillader jeg mig at så en smule tvivl omkring, da der jfr. rapporten fra DMI givetvis
ikke var nogen stormflod på dette tidspunkt, men derimod en meget voldsom en af slagsen 10 år senere,
nemlig juleaften orkanen i 1593.
Ophold i oplysninger 1584 til 1581 - der søges stadig...

Figur 4. Kunne være et eksempel på et fiskerleje.
Foto Lånt fra Dagligt liv i norden i det sekstende aarhundrede.

Fiskerlejerne på Sydjylland
I det følgende lægges der specielt vægt på de to fiskerbyer Bagenkop og den nu nedlagte Sandhangen på
det sydvestlige Sydlangeland tæt op af Magelby Nors indløb.
Ifølge gamle optegnelser var der i det 16. århundred 2 fiskerlejer på Sydlangeland. Ligeledes er der
efterretninger som fortæller, at der skulle der være sket en folkevandring fra Sønderjylland til sydenden af
Langeland omkring år 1600 eller før. Et brev fra Sønderjylland beskriver, at folk fra byen Løjt i Løjtland, et
området umidelbart nordøst for Åbenrå, udvandrede til Bagenkop på Langeland.
Dette brev er skrevet af en sognepræst i Sønderjylland ca. 1840. Disse dokumenter efterlyses stadig, da de
kan være medvirkende til at finde tidspunktet for Bagenkop og Sandhagens opståen/genopståen.

Selve folkevandringen, hvis den skete, må være sket mindst omkring 13-15 år før år 1600, da der i 1687/88
findes flere navne i både Bagenkop og mest på Sandhagen der bærer præg af at de har sin oprindelse i det
jyske og et enkelt endda helt oppe fra Skagen i Nordjylland.
I 1953 udgravede museumsforstander Hakon Berg og hans kolleger i alt 18 hustomter ude på en sandhage
ved Ågabet, ved det oprindelige Magleby Nors indløb, hvoraf i hvertfald 5 var arbejdshytter, altså
fiskeredsskabshytter og muligvis forrådshytter. Han påpeger, at flere huse med grund må være skyllet bort af
havet. Vi må derfor antage, at der oprindeligt har været ca. 20-25 huse ialt på stedet.

Fiskerlejet Sandhagen
Fiskerlejet Sandhagen er en nu forlængst ryddet by, som egentlig var gået i glemmebogen, men Langelands
Museum ved Museumsforstand H. Berg, museumspædagog og mag. art. Lise Bender Jørgensen og
museumsinspektør Ole Mortensøn har udarbejdet bogen Sandhagen (ISBN 87 98444 3 5) baseret på de
arkæologiske udgravninger af en sandhage i Magleby Nor omkring Ågabet Nord-Øst for Bagenkop og et
område kaldet Øen, det er bla. denne bog som er brugt som udgangspunkt i forsøget på en opklaring af
fiskerlejerne Bagenkops og Sandhagens oprindelseshistorie. Ligeledes er brugt alt hvad der har kunne
indsamles af informationer fra bla. internettet og forfatterens eget lokale kendskab.
Sandhagen oprettes/genoprettes som fiskeleje omkring årene 1555-1560. Det tyder på, at Bagenkop og
Sandhagen opstår næsten samtidig, og at begge kan være start op ud fra ”de nedbrændte fiskelejer”, hvis de
da ikke er genopstået 2 helt nye steder - Der må havde været en vis konkurrence mellem byerne og historien
viser da også, at Bagenkop vandt over stormene og vandmasser og ikke mindst arbejdsløsheden pga. vigende
fiskeri hen over begyndelsen af 1600 tallet.
Sandhagen blev desværre gentagne gange oversvømmet af stormfloder og husene og hytterne blev ødelagt
eller skyllet borte, til sidst opgav fiskerne kampen og forlod fiskelejet og spredte sig til Bagenkop, Magleby
og andre steder på Langeland og endda også andre steder i landet.
Fiskerlejet blev sikkert genoprettet/oprettet fordi der var enormt store mængder sild, torsk og fladfisk i
farvandet omkring Ærø, Langeland og Lolland og ikke mindst ud for Nordtyskland.
Meget peger på, at indbyggerne på Sandhagen bestemt ikke var fattige, set med samtidens øjne, måske mest
fordi de var leverandør til den kongelige danske flåde i krigstid og derfor havde store indtægter.
Der er arkæologiske indikationer for, at der var 18 husstande eller fiskerhuse fordelt over ca. 1600 m²,
hvilket passer nogenlunde overeens med at der i 1587/1588 registres 16 mænd i byen, dog var 1 endda død
året før. Området var givetvis noget større måske over 2000 m², det kan dog ikke bevises, da en ret stor del er

skyllet permanent væk af havet og stormfloder gennem tiden, hvorfor alle spor er slettet.
Kilde DMI: “Under den meget store stormflod den 11. oktober 1634 stod vandet højt op på gulvet i Ribe
domkirke, og man kan stadig se højvandet markeret i en af domkirkens mure.”. Vi må stærkt formode, at
denne stormflod også ramte Langeland og specielt den udsatte kyst på sydenden med Sandhagen og
Bagenkop. Måske er det stormfloden 11. oktober 1634 der giver nådestødet til Sandhagen og gør at stedet
ikke kunne anvendes som beboelse og arbejdsplads fremover, måske er det simpelthen fordi fiskene ikke
længer er at finde i farvandet og at fiskerne derfor søger nye græsgange, hvor de kan tjene til dagen og vejen.
Befolkningen i Sandhagen der betalte skat i tal:
1563
1587
1610
1612
1613
-------------------------------------------------------?
16
4?
?
?
-------------------------------------------------------Sandhagen blev under ét med Bagenkop nævnt første gang som fiskerlejer i en kanceliskrivelse 1563 og
igen 1567 bemærk her flertalsbetegnelsen.
1577:
Mod nord på et næs i Magleby Nor er et voldssted Borgbjerg. Den middelalderlige hovedgård Brobjerg
var i 1500-tallet delt mellem 4 bønder. I 1577 afhændede kronen gården, der o. 1650 gjordes til sædegården
Broløkke. Fra 1700-tallet fulgte denne grevskabet Tranekær.
I 1577 var der en stormflod, som oversvømmede store dele af det sydvestlige Lolland, denne stormflod kan
meget vel også havde ramt Langelands sydende og her havde oversvømmet Sandhagen og Bagenkop og
andre steder på sydenden af Øen.
Citat fra mail korospondance med Jacob Woge Nielsen DMI
“Østenstorm, på den anden side, giver forhøjet vandstand i den vestlige Østersø. I Danmark omfatter det
området fra Drogden i Øresund, Lolland/Falster, Langeland, Sydfyn og Sønderjyllands østkyst. Byer som
Kolding og Korsør ligger lige på grænsen. Så skal du lede efter en storm der har udraderet en landsby på
Langeland på grund af forhøjet vandstand, så skal du lede efter en østenstorm. Måske er du ude efter året
1577, hvor en nordøstenstorm ifølge DMI rapporten fra 1991 gav oversvømmelse i Nakskov.”
Ophold i oplysninger 1578 til 1581 - der søges stadig...
1582: Arkæologerne fremhæver, at der måtte havde været en stormflod som oversvømmede Sandhagen
1582/1583 - Dette faktum stille jeg mig noget tvivlende omkring og mener at kunne fremhæve, at det må
være sket 10 år senere 24. december 1593.

Sandhagen omtaltes første gang ved navn 1587 i Langelands lensregnskaber over skattemandstal, følgende
mænd er herunder udtrukket af disse lister.

Sandhagens indbyggere.
1587/1588 Følgende personer levede i Sandhagen 1587/1588 og må formodes at bo i hvert sit hus:
1. Bendichtz Glaser
2. Claus [Annd] Bager
3. Jep Clausen
4. Hans Møller
5. Jurgen [Andersen] Weffuer
6. Christen Weffuer
7. Hans Heninsen
8. Anders Mortensen
9. Jens Annd
10. Peder Knudsen
11. Niels Poulsen
12. Peder Strynbo
13. Rasmus Torsing
14. Hans Skotte
15. Niels Boesen
16. Chresten Jensen

(Muligvis fra Sønderylland omkring. Glaser er sønderjysk for Glarmester.)
(Bager et tilnavn, kan også være fra Løjt på Løjtland)
(Er sikkert søn af Claus bager)
(Hans Møller, er sikkert far til Hermand Hansen i Bagenkop)
(Væver = tilnavn, kan være søn af Anders Mortensen)
(Væver = tilnavn)
(Hans Henriksen har vi ikke meget på)
(Anders Mortensen er måske far til nr. 5 og nr. 9)
(Annd = Andersen. Kan være søn af Anders Mortensen)
(Kan meget vel være bror til Nr. 7 i Bagenkop)
(Kan være søn af Nr. 8 i Bagenkop)
(Oprindelse fra Strynø)
(Oprindelse fra Tåsinge, spor i kirkebog som Thor)
(Må opfattes som Skotte, fra Skotland)
(Oprindelse ukendt, måske spor i kirkebog kan være Böen )
(Havnefoged på Sandhagen, nød skattefrihed)

Det må formodes, at de fleste var gifte og havde børn, hvorfor vi må påregne, at der alt i alt må være ca. 4050 mennesker inklusive børn i fiskerlejet dengang.
Nr.1, Nr.2, måske Nr.3, måske Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6 og Nr. 15, har deres ophav fra Sønderjylland
Nr. 12 oprindelse fra Strynø, lille Ø over for og lidt syd for Rudkøbing
Nr. 13 oprindelse fra Tåsinge, øen mellem Langeland og Fyn.
Nr. 14 oprindelse Skotland, måske én blandt de andre Skotter fra Rudkøbing og Svendborg
Følgende havde Oldensvin (Svin der gik i skoven):
1.

Chresten Jensen Havnefoged på Sandhagen

(4 svin og 10 stk grise, nr. 16 1587/88)

2.

Bendichtz Glaser på Sandhagen

(3 stk. svin. samme nr. 1 1587/88)

Ophold i oplysninger 1589 til 1592 - der søges stadig...
24 december 1593 Juleaften orkan og stormflod:
Noget tyder meget på, at den pågældende stormflod, som åd godt af Sandhagen, ikke var i 1582/83 men
snarer 10 år senere juleaften 1593. Denne storm er 100% sikkert verificeret og angives som stor ud af

“meget lille, lille, mindre, større, meget stor og udefineret stor” - og troværdigheden er “sikker”, da den
fremgår af kancelliets brevbøger.
“Den 24 december 1593 (3.1.1594) - sikker - stor - Skagen og jyske halvøs vestkyst.
Hegelund (øjenvidne); Staphensen, “Årbog.”; Jacob Rasmussen Holst Guldsmed i Degn p.190; Kancelliets
Brevbøger 1593-96.
Adskellige huse skyllet bort på Skagen og Vestkysten, så huse, byer og mange mennesker druknede. Ribe led
skade, gaderne var sejlbare. Slottene i Bøvling og Ribe og Vosborg herregård omtales som beskadigede i et
brev fra Kancelliet, borgerne i Ribe fritages i et båent brev af 2.3.1594 for al kongelig skat og tynge, så de
kan udbedre skaderne fra stormfloden for nylig.”
Ophold i oplysninger 1594 til 1601 - der søges stadig...
Breve angående Langeland 1602:
Pestens rasen i Svendborg og givetvis også på Langeland:
1602 "Aar 1602 tog Svendborg atter stoer Skade og Tab paa sine Indbyggere ved den Pest, som da havde
udbredet sig i alle Landets Egne"(1776). Biskop Jacob Madsen skriver i sin visitatsbog, at da pesten ramte
Svendborg, hvilket skete i 1602 og 1603, talte han med borgmester Matz Erikszen og Poul Schriffer, der
forklarede bispen, at mange i byen led en hurtig død.
Måske blev Mads Eriksens familie selv hårdt ramt af pesten, for i 1602 omtales et lejersted "paa gulffuidt
neden for prædicke Stoelen", "salige Börn" og borgmester Mads Eriksen? (Vor Frue kirke).
1602 Stadfæstelse af frifindelsesdom i Rudkøbing af "Maren Nielses for trolddom".
1602 Fra gammel tid brugtes to alenmål i Kongeriget Danmark, den sjællandske, som var 63,26 cm, og den
jyske, som var 57,52 cm. Christian IV.s forordning 12.5. 1602 forsøgte at indføre den lybske alen i
købstæderne, men tillod også den sjællandske.
Breve angående Langeland 1603:
Pestens fortsatte rasen på Fyn:
I året hvor 500 døde af pesten i Middelfart.
I Fåborg døde sognepræsten og hans børn på nær et.

Breve angående Langeland 1604:
Pestens fortsatte rasen på Fyn:
Der dør 400 i Nyborg af pesten.
Niels Friis til Hesselagergård og lensmand på Tranekær erhverver jordegods i Ørbæk til gengæld for noget
arvegods på Langeland.
1604 Erik Hardenbergs efterleverske Anne Rønnow fik forleningsbrev på Strynø og 4 gårde på Langeland.
Breve angående Langeland 1605:
På Rigsarkivet opbevares "Brudstykker" af et toldregnskab for Rudkøbing 1605-06. Herigennem får vi
vished for, at en del handel fra Tåsinge er gået over Rudkøbing.
"Mogens Perssenn y Winndeby" eksporterede således i samarbejde med Poul Christophersen i Bagenkop 17
svin og 5 pund byg til Tyskland. Svinene må formodes at være slagtet og nedsaltede.
1605 Toldregnskabet viser også, hvorledes adelige mod behørig dokumentation var fritaget for importtold af
varer til eget behov.
Her er der tale om Rostocker øl fra Tyskland.
Oluf Gaas til Vejstrupgård og Hjortholm modtog således den 27. august 1605 2 tønder af "Hans
Ferremand".
Mere overraskende er det måske, at Niels Friis til Hesselagergård også lod sine indkøb gå over Rudkøbing. I
1605 "paa att skilliige thiider" havde han således modtaget "1 lest 1 tønde" af det eftertragtede tyske øl. (1
læst = 12 tønder).
1605 Jens Mortensen på Langeland blev "soren" fredløs for manddrab og rømte. Hans hovedlod tilfaldt
kronen.
1605/1606 Fra lens skatteregnskaber:
1. Hans Møller

(Hans Møller Nr. 4 1587/88 - måske far til Hermand Hansen i Bagenkop Han betalte 4 skilling told for 4 pund udført byg)

2. Anders Mortensen

(Nr. 8 1587/88 flytter omkring1605 til Bagenkop og fortsætter som fisker.)

3. Bendichtz Glaser

(Nr. 1 1587/88 flytter også til Bagenkop omkring 1605-1609 og fortsætter
som fisker der.)

4. Jörgen Weffuer

(Nr. 5 1587/88 flytter omkring 1609 til Rudkøbing og bliver skipper.)

Ophold i oplysninger 1507 - der søges stadig...

Breve angående Langeland 1608:
Kong Chr: IV. befaler, al der hver fredag skal holdes torvedag i Rudkøbing, hvortil menige bønder og almue
på Langeland skulle søge og ikke drive handel andetsteds.
Breve angående Langeland 1609:
En kongetronfølger søn fødes:
Den senere Kong Frederik III, fødes 1609, næstældste søn af Kong Christian IV og dronning Anna Cathrine.
Breve angående Langeland 1610:
En kongesøn dør og der skal sørges:
3. januar udgår der brev fra kong Christian IV, at kongens ældste søn, Den "Wdwald, thend Höyborne Först,
Hertug Christian, Hertug thill Slesuig, Holsten woris Elskelige Kiere Sön thil Danmarkis och Norge
Konning att were Om Gud aldmectigste thet saaledis haffde forseet, att hans Konges wor död offuerleffendis
worder". skulle hyldes i Odense førstkommende 29.
april. Fra hvert herred skulle møde provsten og to præster med "fuldmagt af alle præster udi samme herred".
Problemer med ugdommen på Fyn, hvilket er det samme i resten af landet:
Det er også galt fat med en del af ungdommen. Alle vegne på Fyn i købstæder og i landsbyer "omløber en
ganske hob drenge og pigebørn som ikke holdes til andet end betleri". Dem ønsker kongen overført til
forvaring i København. Især er kongen træt af Laurits Skreder, som både for ulydighed, slagsmål og hor
skal have været retsforfulgt. Han opholder sig mest på landet, men i Odense har han dog også krænket
"byfreden", og sanktioner har åbenbart ingen virkning, han vedbliver med "hans forrige vanart" at anstille
sig truende og trodsig overfor især en navngiven person i Hundslev, så kongen ønsker ham pågrebet og
overført til København.
Storbrand i Rudkøbing:
Rudkøbing hærges af brand 21. juli, hvorfor de borgere, der er brandlidt fritages for byskat og
"bådsmandtold" (vel bådsmandsskat?) i 4 år, i forventning om at de indenfor denne periode genopfører deres
huse igen "med tegltag".
Når man klager for klagens skyld = Trætter:
Langelands Nørre-Herredstings Vidne, om at menige bønder og indbyggere i herredet på forespørgsel af
borgm. Anders Andersen i Rudkøbing med undtagelse af nogle få have erklæret ikke at have noget at klage
over nævnte stads borgere med Hensyn til køb og salg.

Den evendige Købstads-trætte, hvor Kongen påbyder at borger og bønder skal handle i Købstaden:
Menige borgerskab i Rudkøbings klage til Langelands Sønder-Herredsting - 15. Septbr.
Almuen i Herredet og især i Magleby, Tryggelev, Fodslet og Humble Sogne driver for liden Handel med
købstaden Rudkøbing.
Herredsfgd. i Sønder-Herredsting: Dom. Menige bønder og almue skulle sælge deres varer i Rudkøbing og
købe til deres behov samsteds.
I 1610 oplyses i protokollen til pengeskatter at hovedparten af alle huse i Sandhagen er øde, altså er forladte
og at en del ikke bruger fiskeri som levevej, det samme gælder også for Bagenkop.
Samtidig levede følgende personer med sikkerhed i Sandhagen der nu er reduceret til 7 erhvervsaktive
mænd med hus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bendiks Glaser
Hanns Møller
Jørgen Andersenn
Hanns Thomsen
Jenns Annd
Claus Annd
Chresten Jensen

(samme som Nr.1 1587/88)
(samme som Nr.4 1587/88)
(samme som Nr. 5 1587/88)
(sikkert samme som Nr. 14 1587/88)
(samme som Nr. 9 1587/88)
(samme som Nr. 2 1587/88)
(Havnefoged på Sandhagen og nød som den eneste skattefrihed)

1611-1613
Kalmarkrigen var en krig udkæmpet mellem Danmark og Sverige i årene 1611–13 på grund af Sveriges
forsøg på at bryde Danmarks monopol på handelen med Rusland og uenigheder om Finmarks fremtidige
statlige tilhørsforhold. Krigen begyndte ved kong Christian IVs angreb på den svenske by Kalmar 3. maj
1611. Det eneste større slag blev udkæmpet i juni 1611, hvor den svenske hær blev besejret ved Kalmar. I
1612 kom fæstningen Elfsborg (svensk Älvsborg) i dansk besiddelse.
På dette tidspunkt, må der vel havde været ca. 20-25 mennesker inklusive børn på Sandhagen.
Jordbogen fortæller, at Jørgen Andersenn nr. 3 flytter sit happengut til Bagenkop og fortsætter her som fikser.
Det vides ikke om han da var gift og havde børn.
Jordbøgerne fortæller også, at de resterende 6 mænd, (i alt 7 plus havnefogeden) fortsatte med at betale skat
frem til 1654, men her er der tale om bevidst manipulation og svig fra bogførens side, han har ikke
kontrolleret om der blev indbetalt skat og har blot kopieret linjerne fra 1613 igen og igen frem til 1654. Det
er indlysende at disse 6 mænd da forlængst var døde og begravet, hvilket må være sket én for én efter 1613
til 1616, da der i 1617 ikke længere opkræves skatter fra Sandhagen fordi der ikke var nogen der havde
indtægt, dog findes der ingen begravelsesfortegnelser i kirkebøgerne, da den ældste kirkebog for sognet
starter 1. december 1682 i Magleby sogn.

Ophold i oplysninger 1614 til 1616 - der søges stadig...
I Jordbøgerne for 1617 til 1618 fortælles, at mange af husene i Sandhagen er øde og folkene er afdraget,
dvs. at fiskerne har fundet andre steder, at forrette deres erhverv, “da der ingen fisk vanker”.
Dette forklarer, at vi her må kunne påpege, at fiskeriet har haft karakter af overfiskerri, og at dette muligvis
har afstedkommet, at folk ikke har kunne tjene til dagen og vejen, hvilket også giver en delvis forklaring på
at Sandhagen så pludselig blev affolket. Det har helt sikkert også haft sin betydning i Bagenkop, hvor en
tilsvarende affolkning har fundet sted, dog må vi påregne, at en større del af indbyggerne i Sandhagen er
flyttet de omkring 800 meter mod syd, og har bosat sig i ledige huse og hytter i Bagenkop.
Jordbogen fortæller samtidig også, at der stadig bor nogen i husene, dog ikke hvem eller hvor mange der
endnu bor på Sandhangen.
1618–1621 var Enevold Kruse (født 28. oktober 1554 død 8. marts 1621) lensmand på Tranekær, han døde
på Sjælland.
1618 Her startede Trediveårskrigen:
Trediveårskrigen er navnet på en række militære konflikter i Centraleuropa, hovedsageligt i Tyskland, 16181648. Det var en krig om overherredømme eller ligevægt mellem de europæiske stormagter og samtidig en
religionskrig. Ind i krigen blev såvel blandet modsætninger mellem Den katolske lige som Den
Protestantiske Union inden for det Tysk-romerske rige samt modsætninger mellem de europæiske fyrstehuse.
Sammen med deres forbundsfæller i Tyskland kæmpede Habsburgerne i Østrig og Spanien mod Frankrig,
Holland, Sverige og Danmark.
Ophold i oplysninger 1619 til 1634 - der søges stadig...
1634
De få der blev tilbage på Sandhagen levede af husbrug og lidt løst fiskeri end til de døde af alderdom eller
blev fordrevet i 1634.
Der var i 1634 3 store storme, den 11/12. oktober, den 10. og den 21 november som ramte voldsomt i store
dele eller måske det meste af landet dog primært raporteret fra Slesvig Holstens vestkyst.
Kilde: Raporten fra DMI
Vi må nu antage, at landsbyen og fiskerlejet Sandhagen er helt afbrudt og forladt efter år 1634, byen nåede
at leve omkring 75 år til 79 år herefter blev den lagt øde og glemt.

Sandhages hustomter
Huse og skure i Sandhagen, deres alder (B1,2/A1,2), anvendelse og hvor store de var:
Huse med arner altså ildested
Hus nr.

Gamle B1 - Gamle B2 - Nyere A
x

9,60x4,50

43m²

x

10,40x5,20

54m²

xA

4,80x2,30

11m²

xA

4,80x3,10

15m²

5,00x5,00

25m²

11,80x5,60

66m²

4,10x3,50

14m²

x

5,50x3,80

21m²

x

6,75x2,80

19m²

7,60x4,00

30m²

5,00x4,10

20m²

x

(2) II

x

(3) III

x

(4) IV
(5) V
(6) VI

x

x

(7) VII

x

x

(8) VIII

x

xA

(9) IX
(10) X
x

x

x

(12) XII

x B+A

(13) XIII Vinkel

x

(14) XIV

x

x

x

6,80x4,40

x

x

9,60x4,80

46m²

xA

4,80x2,80

13m²

?x B+A?

4,90x ca.3,0

x

x

x

30m²

9,25x4,20x7,00x5,00 64m²

x

(17) XVII
(18) XVIII

7,50x6,40x4,15x3,80 74m²

x

(15) XV Vinkel

Mål i m²
42m²

x

(16) XVI

Uhuse B+A Mål i meter
8,00x5,25

(1) I

(11) XI

Uhuse uden arner

ca. 15m²

11-13 boliger og 5-7 skure eller arbejdshytter:
Hus nr.

Gamle B1 - Gamle B2 - Nyere A Uhuse B+A

Mål i meter

Mål i m² Skillerum

(4) IV

xA

4,80x2,30

11m²

0

(17) XVII

xA

4,80x2,80

13m²

0

x B+A

4,10x3,50

14m²

0

(5) V

xA

4,80x3,10

15m²

0

(10) X

xA

6,75x2,80

19m²

0

(12) XII

x B+A

5,00x4,10

20m²

0

ca. +15m²

?

(8) VIII

(18) XVIII

x

x

x

(9) IX

? B+A?

4,90x ca.3,00
5,50x3,80

21m²

x

5,00x5,00

25m²

0

x

7,60x4,00

30m²

1

x

0

(6) VI

x

(11) XI

x

(14) XIV

x

x

6,80x4,40

30m²

0

(1) I

x

x

8,00x5,25

42m²

0

(2) II

x

x

9,60x4,50

43m²

0

x

9,60x4,80

46m²

2

x

10,40x5,20

54m²

0

x

9,25x4,20x7,00x5,00 64m²

3

x

11,80x5,60

66m²

0

x

7,50x6,40x4,15x3,80 74m²

1

(16) XVI

x

(3) III

x

x

x

(15) XV Vinkel
(7) VII
(13) XIII Vinkel

x
x

x

Gamle=før 1593 - Nyere=efter 1593
B1 = år 1577 og B2, A1 og A2 = før og efter orkanen 1593, A=yngste til og med 1623

Muligvis er nr. 8, nr. 9, nr. 11 og nr. 18 udhuse eller arbejdsskure, selv om der er fundt spor af arner, kan
disse være anvendt til kogning af garn, bark eller tjære.

Bygningskonstruktion bindingsværk:
Bindingsværk er en bygningskonstruktion, som var almindelig byggeskik fra oldtiden og op i gennem
middelalderen frem til omkring 1920.
Rammer af tømmer, og tavlerne udfyldes med lerklining eller lignende. Bindingsværk udføres som regel i
moduler, kaldet fag. Den typiske længde på et fag er i Danmark omkring 1,5 m.
En normal husbredde er på 4,5 m. Bindingsværk og dets tavl har sikkert været kalkede.

fig. 5 skitse over, hvordan et bindingsværkhus kunne være opført
Lånt fra internettet.
Ingen huse havde skorsten, men derimod lyre altså røgkanal i taget.
Hus 9
Hus 6
Hus 11
Hus 14
Hus 1
Hus 2
Hus 16
Hus 3
Hus 15
Hus 7
Hus 13
Hus 18

3 fag langvæg, 2 fag gavl.
3 fag langvæg, 3 fag gavl.
4 fag langvæg, 2 fag gavl.
4 fag langvæg, 3 fag gavl.
5 fag langvæg, 3 fag gavl.
6 fag langvæg, 3 fag gavl.
6 fag langvæg, 3 fag gavl.
7 fag langvæg, 3 fag gavl.
6 fag langvæg, 3 fag gavl x 4 fag langvæg, 3 fag gavl.
8 fag langvæg, 4 fag gavl.
5 fag langvæg, 4 fag gavl x 3 fag langvæg, 3 fag gavl.
3 fag langvæg, 2 fag gavl tvivlsomt, måske er det et uhus.

Fiskerlejet Bagenkop
Det vil ikke være muligt, at oplyse præcist, hvornår Magleby sognefolk begyndt at fiske, men det må de i det
hele taget havde gjort hele tiden, da de Magleby mænd jo skulle have fisk i fasten og 1-2 gange om ugen jfr.
deres katolske trosretning.
Beretninger fortæller, at der blev nedbrændt nogle landsbyer på sydenden af øen, da Lübekkerne forsøgte
landgang. Disse landsbyer kunne meget vel være to fiskerlejer ved og omkring indløbet til Magleby Nor,
altså dem som senere bliver kendt som Bagenkop og Sandhagen. Det må stærkt antage, at der også før 1563
blev fisket omkring disse to steder, da de sejlende her kunne lægge ind under læ i Magleby Nor og under
højvande i joller sejle helt op til kirken i Magleby og afhænde, hvad de havde fisket eller medbragt eller gå
kirkegang.
Bagenkop blev vel oprettet eller genoprettet som fiskerleje samtidig eller næsten samtidig med fiskerlejet
Sandhagen, altså et sted mellem årene ca. 1555 og 1560, hvor fiskeriet for alvor kom igang på grund af krig,
og blev også delvist befolket af Sønderjyder, Nordjyder, og lidt fra resten af øen og øerne omkring
Langeland. Det er Sandhagen som bærer størst præg af det jysk islæt jfr. deres efternavne og øge/kalde og tilnavne.
Bagenkop må antages at være opstået i læ af en gammel Bavne bakke omkring eller ved den nuværende
Klintevej altså ved Bredgade og Havnegade. Her ligger endnu dele af en større bakke, hvoraf ca. halvdelen
er ædt og bortskyllet af havet. Hvem ved hvad der gemmer sig under de nuværende huse i dette lille område
omkring Bredgade, Havnegade og Klintevej, måske det samme som gemte sig ude ved Sandhagen, hvor der
blev gravet grus i 1953.
Befolkningen i Bagenkop der betalte skat i tal
1563
?

1587
17

1610
?

1612
?

1613
13

1617
15

1618
13

1620
12

1622
12

1623
9

1626
9

1627
9

1628
11

1629
7

1630
7

1634
8?

1637
11

1654
6

1662
7

1662
8

1624
?

Bagenkop blev under ét med Sandhagen nævnt som fiskelejer første gang i en Kancelliskrivelse 1563 og
igen 1567 . Bemærk flertals betegnelsen, altså flere fiskerlejer.

Bagenkop optræder første gang med navn i grevskabets skattemandstal 1587/1588 og følgede mænd i
Bagenkop er udtrukket af disse lister.

Bagenkops indbyggere:
Følgende mænd levede i byen Bagenkop 1587/1588
1. Jürgen Smed
2. Christen Smed
3. Peder Skreder
4. Erik Persen
5. Hans Suder
6. Jens Poulsen
7. Hans Knudsen
+ Hustru Karen NN.
8. Poul Christoffersen
9. Hans Clemindsen
10. Hans Heboue
11. Tamis Hebo
12. Hans Tamisen
13. Matz Errboe
14. Søfrin Jude
15. Laurits Schauboe
16. Christen Laursen

(Peder Nielse er Skrædder)
(Kan meget vel være Peder Skrædders søn)
(Skomager)
(Måske søn af nr. 8 Bagenkop eller bror til nr.11 Niels Poulsen på
Sandhagen)
(Kan være bror til Nr. 10 i Sandhagen. Nr. 7 Bagenkop er gift med
Karen -patronym)
(Kaldes også Poul Fynboe, oprindelse på Fyn , med spor i kirkebog
1682)
(Clemendsen kan være den familie vi kan følge i 1682-1706
kirkebogen fra Bogøe)
(Nr. 10 Hans & nr. 11 Tamis er sikkert brødrer eller far og søn.)
(Thomas Hebo - måske oprindelse på Heden måske ved Nordenbro
eller fra heden i Jylland)
(Er måske søn af Thomasen Hebo?) “Thomas/Thomasen”
(Mads Ærøbo = oprindelse fra Ærø, følges til 1682-1706 kirkebogen)
(Søren Jyde har oprindelse i Jylland, følges til 1682-1706
kirkebogen)
(Lars Skagbo, har oprindelse på Skagen i Nordjylland)
(Kan være søn af nr. 15 Laurits Schauboe)

Følgende havde Oldensvin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karen Hans Knudsens
Tamis Hebo
Søffrin Jyde
Per Nielsen
Hans Suder (skomager)
Poul Fønnbo (Fynbo)

2 svin
2 svin
1 gris
2 svin
17 svin
6 svin og 5 grise

(Samme som nr 7, 1587/88, her hustruen)
(Samme som nr. 11, 1587/88)
(Samme som nr. 14, 1587/88)
(Samme som nr. 3, 1587/88)
(Samme som nr. 5, 1587/88)
(Samme som nr. 8, 1587/88)

Vi må stærkt antage, at alle de mænd, der havde svin også var gift, da de ikke både kunne sejle ud og fiske
og passe deres dyr, det giver således mindst 5 ekstra mennesker i form af hustruer.
Ophold i oplysninger 1589 til 1596 - der søges stadig...
1596-97 Henrik Belov havde Tranekær Len i 2 år.

1597 og til sin død 26. april 1610 Niels Henriksen Friis lensmand på Tranekær.
Slægten fra Hesselager og Ørebæklunde kaldtes "De sorte friiser". Navnet hensviser til slægtsvåbnet, der
først havde et sort egern på sølv baggrund, siden hen tre sorte eggern vendt mod højre, på sølv baggrund.
Denne slægt menes at være beslægtet med Vadskærgaards friiserne og Haraldskær eller skaktavle friiserne.
Under middelalderen anvendte man navnet Vrese. Alle disse forskellige grener bodde i Sønderjylland.
Oprindeligt kom slægten fra det område af Friisland, der ligger i Nordtyskland, og de menes at være en gren
af den holsteinske adelsslægt von Westensee. Von Westensee, Vadskærgaards-friiserne og Hesselagerfriiserne har alle sorte eggern i våbenskjoldet, mens Haraldskær/skaktavle-friiserne menes at have taget
Friis-navnet i brug som resultat af giftemål. (Kilde. Dansk Adels Årbog, 1942, LIX)
Niels Henriksen Friis ombyggede Ørbæklunde og Hesselager. Han var 1576 med Kongen i Meklenburg og
1586-88 forlehnet med Salten Len i Norge. 1597-1610 Lensmand på Tranekjær, og stiftede et Hospital ved
Hesselager.
Citat fra Danmark Norges Len og Lensmænd 1596-1660:
”Tranekær - med Langelands to Herreder, D. 37. Rostjen. 8.
1596-97 Henrik Belov, Afgift 300 DL, 1/2 uvist.
1597-1611 Niels Fris, 1597 12/4 Afgift 450 DL, 6 Læster Byg, 12 Bolgalte, 8 Køer; 1/10 uvist, gejstL Jur.
paa Rgnsk.; f 1610. Enken Yiveke Gyldenstjerne, Kvitt. 1612 21/9.
1611-12 Frans Rantzau t. Rydingsdorf, 1611 5/4 som før; t 1612. Enken Anne Rosenkrans, Kvitt. 1612 0/12.
1612-17 Mogens Ulfeld t. Selsø, RR., 1612 10/4 vis Lidtægt fri, 1/2 uvist (I/5 Oldengæld), gejstL Jur. paa
Rgnsk. ; f 1616. Kvitt. til Broderen Jakob Ulfeld 1617 2^/10.
1617-18 Jens Jul t. Kjeldgaard, RR., 1617 19/4 Afgift 300 DL (foruden Indtægten af det tilmageskiftede
Gods), 1/2 uvist (1/5 Oldengæld), gejstL Jur. paa Rgnsk. Kvitt. 1618 SO/a
1618-21 Enevold Kruse t. Hjermislevgaard og Stenalt, RR., 1618 8/4 som for; f 1621. Enken Else Marsvin,
Kvitt. 1623 31/8.
1621-24 Hans Lindenov t. Hundslund, 1622 6/4 som 1597. Kvitt. 1626 24/7.
1624-27 Johan Fris t. Ørridslev, 1624 20/5 som for. Kvitt. 1629 1/10.
1627-29 Kristoffer Ulfeld t. Svenstrup, RR., 1627 4/2 som 1617. Kvitt. 1630 27/6.
1629-39 Peder Basse t. Sørup, 1629 30/7 som 1622; f 1639. Kvitt. 1642 iG/io.
1639-40 Hannibal Sehested t. Nøragergaard, 1639 20/12 som før. Kvitt. 1642 30/5.
1640-42 Otte Tot 1640 5/5 som for. Kvitt. 1642 1/12.
1642-45 Kristoffer Urne t. Aarsmarke, 1642 30/4 som før. Kvitt. 1646 1/5.
1645-59 Kristian Rantzau t. Breitenburg, 1645 19/4 Fb.; paa Rgnsk. og i Pant for 50000 DL. der forrentes af
Lensindtægterne-''. Kvitt. 1650 2/12^ og . . .' bjæl. K. XXIU, 367. ^ Brevene herom indtil 1612 i
Suiaalandske, siden i Fynske Registre. ^ 12000 Dl. til 6 0/0 og 38000 DL til 7 7o- Lensrgusk. * Smaal. R. VI,

24. 29
1659-7. Frederik von Alefeld t. Søgaard, 1659 9/8 Fb.; paa Rgnsk. og i Pant for 62,000 Dl. (til 6 Procent),
der forrentes af Lensindtægterne ; dertil 250 Dl. i Løn*”
Ophold i oplysninger 1598 til 1598 - der søges stadig...
1599 og også nogle år før, bør disse 3 mænd opholde på fiskerlejet i Bagenkop som hedder:
1. Per Smed
2. Rasmus Poffuelsen
3. Lauridz Hiord

(Betalt ½ tønde torsk)
(Betalt ½ tønde torsk og 80 slettinger fladfisk)
(Betalt ½ tønde torsk og 80 slettinger fladfisk) Hjort ser vi igen 1682-1706

Disse 3 mænd var ikke i Bagenkop i 1587/88 og stammer muligvis fra landsbyen Haubølle i Humble sogn,
som landsdommer Gregers Juell havde i løn og yderligger et par andre gårde fra 1572.
I 1599 vandt disse 3 mænd en sag over landsdommeren, de boede da i Bagenkop og slap fra da af for at
betale skat til landsdommeren i Haubølle.
Ophold i oplysninger 1600 til 1602 - der søges stadig...
1603 fra Øen Bogøe i Magleby Nor:
1. Hans Skibsbygger
Der nævens i 1603 en Hans Skibsbygger som var bosiddende på Bogø i Magleby Nor.
Bogøe var på ca. 20 tønder land og var dengang skovbevokset. I 1597 nævnes det, at skoven på øen var tynd
og forblæst, muligvis på grund af orkanen der hærgede landet 4 år før i 1593.
I regnskabet for 1603-1604 nævnes:
1. Carsten Glaser
2. Poull Rasmussen
3. Peder Poulsen
4. Hanns Pedersen

(Søn af nr. 1, 1587/88 i Sandhagen, og betaler 1 otting sild til kongen)
(Søn af nr. 2, 1599, og betaler 1 otting sild til kongen)
(Søn af nr. 8, 1587/88 og betaler 1 otting sild til kongen)
(Søn af nr. 3, 1587/88 og betaler 1 otting sild til kongen)

18 til 19 år efter opholdt følgende personer sig i Bagenkop 1605/1606:
1. Poull Christophersen
2. Madz Pedersen
3. Jörgen Smid
4. Per Sture
5. Christen Thomasenn

(Nr. 8, 1587/88)
(Måske Mads Errboe nr. 13 1587/1588)
(Nr. 1, 1587/88 - formentlig bådejer)
(Nr. 3, 1587/88 - Skrædder)
(Nr. 2, 1587/88 - fiskede for egen regning)

6. Hermandt [Hansen] Møller
7. Chresten Thomasenn
8. Madz Fisker
9. Hans Knudsen
10. Anders Mortenhsen
11. Hans Thomesenn
12. Jörgen Andersen
13. Pouell Christophersen
14. Tamis Heboe
15. Maren Ionsen
16. Per Poullsen
17. Pouell Rasmussen
18. Peder Smid
19. Hanns Thomesenn

(Søn af nr. 4 Hans Møller fra Sandhagen 1587/88)
(Nr, 5 og nr. 7 må være dubleret måske søn af 11, 1587/88)
(Nr. 13, fiskede for egen regning også kaldet Mads Errboe)
(Nr. 7, 1587/88 -)
(Nr. 8 fra Sandhagen 1587/1588, er flyttet til Bagenkop)
(Nr. 12, 1587/88 -)
(Nr.5 fra Sandhagen er flyttet til Bagenkop)
(Nr. 8, også kaldet Poul Fynboe, bådejer)
(Nr. 11, 1587/88)
(Ionsen omskrives til Joensen)
(Sikkert en søn af nr. 18)
(Lille Poul sikkert far til nr 16, 1605/06)
(Peder smed, måske fra Haubøll)
(Nr.12, 1587/88, måske navne dublering)

Følgende folk exporterede ud fra Bagenkop 1605/1606
Exportører:
1. Hermandt Hansen
2. Poull Christophersen
3. Jörgen Smid
4. Chresten Thomasenn
5. Hanns Thomssen
6. Thanis Heboe
7. Maren Ionsen
8. Per Pouellsen
9. Madz Persenn [Smed]

(Nr. 6, 1605/06 Bagenkop og søn af nr. 4, 1587/88 i Sandhagen)

1. Poul Rasmussen

(Lille Povel - betalte 1 trelling [dreiling] i told af en fjerding saltet sild)

(Ionsen omskrives til Joensen)

Ophold i oplysninger 1607 til 1609 - der søges stadig...
15. september1610 optræder Mads Jensen som delfoged i en sag mod en borger i Magleby sogn - Han blive
senere udnævnt til havnefoged for Bagenkop og Sandhagen eller rettere for havneindløbet i Magleby Nor.
Ophold i oplysninger 1611 - der søges stadig...
Og 7 til 8 år senere opholdt følgende personer sig i Bagenkop 1612/1613, det vil sige 13 erhvervsaktive
mænd med hus:
1. Jenns Anndersenn
2. Jörgen Smed
3.
4.
5.
6.

Madzs [Pedersen] Smed
Rasmus Anndersenn
Thomas Harboe
Hanns Glaser

(Kan være fra Sandhagen nr. 9 og 5 i begge optællinger)
(Er nr.3 1605/06 Bagenkop, “bor i hus sammen med en anden
mand”)
(Kan være nr. 13 1605/06 Bagenkop)
(Kan være Nr 13 fra Sandhagen)
(Er nr. 6 1605/06 Bagemkop)
(Kan være nr. 5 1605/06 Bagenkop, og søn af nr. 1 i Sandhagen
1587/88)

7. Peder Hannsenn
8. Christen Smed
9. Söfren Jyde
10. Lauridzs Stauboe
11. Hanns Clemidzsenn
12. Poffuell Christophersen
13. Christen Laurdsenn

(Er nr. 2 ovenfor 1605/06)
(Er nr. 14 ovenfor 1605/06)
(Er nr. 15 ovenfor 1587/88)
(Er nr. 9 ovenfor 1605/06)
(Er nr. 8 ovenfor 1605/06)
(Er nr. 16 ovenfor 1605/06)

1610-1611
Disse tre Bagenkop skippere modtog betaling i 1610/1611 for at overføre krigsfolk fra Kiel til Malmø:
1. Jørgen Andersen
2. Mads [Errboe] Fisker
3. Christen Thomisen

(Nr 5, Sandhagen, ejede en Skude, flyttede 1621 til Rudkøbing)
(Ejede en Skude - Enten Errboe eller Pedersen, måske samme)
(Ejede en Skude, søn af nr. 11, 1587/88)

Ophold i oplysninger 1612 til 1613 - der søges stadig...
Magleby sogn 1. Maj 1614 - 1615
1. Peder Gudmandsen
2. Hans Nielsen
3. Lavrids Rasmussen
4. Mads Hansen
5. Mads Mikkelsen
6. Jesper Jeppesen
7. Oluf Iversen
8. Hans Madsen
9. Henrich Christensen
10. Anders Hansen
11. Anders Jensen
12. Hans Nielsen
13. Mickel Joensen
14. Maren N:datter
15. Mickell Ibsen
16. Maren Lindennsdatter
17. Hans Andersen
18. Michel Erboe
19. Anders Bager

Magleby sogn

Folk der har fået en bøde:

(Havde besovet Maren N:, selv om han var gift)
(Var blevet besovet f Michel Joensen)
(Havde besovet Maren Lindenns)
(Var besovet af Mickell Ibsen)
(Kan meget vel være fisker og fra Bagenkop.)
(Fra Kirkebyen Magleby, må være i familie med Claus Bager i Sandhagen
1587. De må inden for de seneste 2 år havde forladt Sandhagen og flyttet til
Magleby kirkeby.)

Ophold i oplysninger 1616 til 1616 - der søges stadig...
Lensregnskabet for 1617/1618 oplyser, at Mads Jennsenn bosiddende i Magleby er udnævnt til ny
havnefoged - Dette fortæller, at den gamle havnefoged fra Sandhagen Chresten Jensen er død og stillingen
derfor var opslået og ledig.
1617 Bagenkop

Jørgen Andersen

(Er flyttet fra Sandhagen til Bagenkop og optræder her som fisker,
han flytter dog senere til Rudkøbing og bliver skipper.)

Ophold i oplysninger 1618 til 1619 - der søges stadig...
I 1619 måtte Bodil Pederdatter, datter af smeden i Bagenkop betale 6 daler, fordi hun havde fået et barn med
Hans Lassen. “For hun havde avlet barn med Hans Lassen, som blev hængt for Rudkøbing”.
Det er en af tidens tragiske historier om fødsel i dølgsmål og efterfølgende ombringelse af barnet. Hans
Lassen og hans medskyldige blev pågrebet og indsat på slottet, hvor de hensad, intil mestermanden fra
Odense henrettede dem.
Handlende, i Bagenkop 1620, da opholdt følgende sig i Bagenkop:
1.
2.
3.
4.
5.

Mads Fisker
Christen Thomsen
Christen Jensen
Christen Aanders
Pouffel Rasmussen

(Mads Pedersen kaldet Mads Fisker)
(Samme som nr. 4 i Bagenkop, under Exportører)
(Christen Jensen)
(Christen Andersen)
(Nr. 18 i Bagenkop 1605/1606)

Fraflyttet:
1. Jørgen Pedersen

(Fraflytter Bagenkop, der oplyses ikke hvortil)

Folk fra Magleby:
1. Rasmus Markussen
2. Jens Hansen
3. Mads Hansen

(fra Munkegaard)
(fra Pilegaard)
(fra Søndenbro)

1621 fraflyttet:
1. Jørgen Andersen

(Ejede en Skude, flyttede 1621 til Rudkøbing. I den andledning måtte
han betale lensmanden førlov)

Ophold i oplysninger 1622 til 1623 - der søges stadig...
Fra Domsbøgerne, hvor personer i Magleby sogn omtales:
Nr. 3775 • København 30.06.1624
Dombog 30, Fol. 94V-97R
Jørgen Sørensen Snedker (Langeland) mod Henrik Jespersen (adel • Holmegård, Magleby)
Trolddom m.v. trolddom (appel, myndighed, landsdommer, retspleje, nævninge; trolddom) • Kongen til
stede; 4 fraværende fra rådet • 3. instans.
Udfald: Frikendelse • stadfæstelse af dom v. Langelands Landsting med tidligere dom v. herredsting

Retsgrundlag: Trolddomsforordningen
Resume: Sagsøger tiltalte sagsøgte for 10.9.1623 at have stadfæstet en dømmende nævningeed i en
trolddomssag.
Ophold i oplysninger 1625 - der søges stadig...
I Bagenkop 1626 opholdt følgende personer sig i fiskerlejet:
1. Lille Povl [Rasmussen] fra Bagenkop

(Samme person som nr. 5 i 1620 - Kan være farfar til Lille
Hans Christensen i Bagenkop 1683 - Nr. 1 måtte bøde 2
rigsdaler i told for en ko, han førte over Lolland)

2. Mads Hansen Røjle

(Hustruen bliver anklaget for troldom og bliver
brændt på bålet. Kronen dvs. Kongen kræver halvdelen af
Mads Hansens bohave. Hele boet beløb sig til 194 Daler
1½ skilling mønt.)

I 1627/1628 måtte Christen Povelsen og Søfren Thomasen på Bagenkop betale 4 rigsdaler i bøde for “nogen
skælderier og unytttige ord, de gav hervandre”
Vi kan således se at disse opholdt sig 1627/1628 i Bagenkop:
1. Laurids -Patronym voksen
2. Inger Lauridsdatter voksen + nyfødt barn
3. Christen Povelsen voksen + hustru (han var sin hustru utro)
4. Søren Thomasen voksen
Ophold i oplysninger 1629 til 1633 - der søges stadig...
I 1634 måtte Thomas Thomasen på Bagenkop betale 14 rigsdaler for et lejermål, han i sit ægteskab havde
begået med sin tjenestekvinde. Samme kvinde ved navn Inger Henrichsdatter var flygtet ud af herredet (væk
fra Sydlangeland). På den måde undgik hun den straf som overgik andre besvangrede piger - at blive
kagestrøget - dvs. bundet til en pæl og pisket offentligt.
Vi kan da se at disse levede i 1634 i Bagenkop:
1. Thomas Thomasen
2. Thomas Thomasens hustru
3. Inger Henrichsdatter

(fra Bagenkop som var gift)
(forsmået ægteviv)
(fra Bagenkop som var ugift og muligvis gravid eller var
nedkommet)

Ophold i oplysninger 1635 til 1638 - der søges stadig...
I 1639 blev Hannibal Sehested (født i 1609 og døde i 1666 i Paris) lensmand på Tranekær
Hannibal Sehested dansk statsmand og diplomat. Gift i 1642 med Christiane, datter af Christian 4. og Kirsten

Munk.
Ophold i oplysninger 1640 til 1644 - der søges stadig...
I 1645 overdrog kong Christian 4. hele Tranekær len til Christian Rantzau til Breitenburg som pant for en
sum på 62.000 rigsdaler, som greven under den dansk-svenske Torstensson-fejde 1643-45 havde forstrakt
den pengeforlegne monark med.
Ophold i oplysninger 1646 til 1656 - der søges stadig...
1657-1660 Langeland var skueplads for krigshandlinger, her Svenskekrigen som var utrolig hård mod
Langeland, og hvor vi også mistede en landsdommer, nemlig Vincent Steensen på Steensgaard oppe på
Nordlangeland.
Ophold i oplysninger 1661 - der søges stadig...
I 1662 omtales således Magleby, Vråstrup, Bøsseballe, Søndenbro, Nordenbro og Brobjerg, der alle
hører med til den slyngede vejby.
Hovedinddelingen er Nordenbro og Sønderbro, der adskilles af Magleby Nor (Inddæmmet fra 1853) og
Broløkke hovedgård. Landsbyen “Vråstrup” er gået i glemmebogen igen, byen er ikke gendfundet.
I 1662 var der 12 huse uden avl i Bagenkop, og 4 huse var øde og afbrudt.
1663 Hans Madsen i Boballe ansatte en karl for sommeren, karlen rømte fra stillingen, da han var bange
for at blive soldat.
Ophold i oplysninger 1664 til 1671 - der søges stadig...
I 1672 blev lensmanden Frederik Ahlefeldt, hvis pantebrev med renter beløb sig til 88.749 rigsdaler plus
andre tilgodehavender hos kronen, naturaliseret som lensgreve af grevskabet Langeland, og siden da har der
på Tranekær slot siddet en Ahlefeldt.
1673 Hovedgaarden Søgard blev af gerv Ahlefeldt oprettet af 12 nedlagte gårde i Søndenbro. Samtidig fik
fiskerne i Bagenkop jord. Husene fik hver 6-7 tønderland til leje af grevskabet Langeland.
Herefter blev fiskerne til fiskebønder, hvilket har holdt sig op gennem tiden til slutningen af 1900 tallet,
hvorefter mange indbyggere i Bagenkop overgår til betjening af turister, som bor i sommerhuse på de jorde,
som Bagenkopperne blev tilddelt tilbage i 1673.

Ophold i oplysninger 1673 til 1674 - der søges stadig...
1675 Svendborg Borgerskabs protokol omtaler denne personer fra Magleby.
Mads Lauridsen Magleby sogn og by på Langeland Skomager 1675 6/7 side 281
Ophold i oplysninger 1676 til 1682 - der søges stadig...

Personer som blev født i Bagenkop omk. 1620 og døde før 1720
Hentet fra kirkebøgerne, regnet baglæns via de opgivne oplysninger om alder ved begravelse:
16xx: Bagenkop
Christen -Patronym er mellem 25 og 60
Christen -Patronym får en søn Hans Christensen, gift med Inger Lauridsdatter
1621-1713: Bagenkop
Thomas -Patronym er mellem 25 og 60
Thomas -Patronym får en søn Peder Thomasen f.1621-d.1713 92 år, gift med Maren (#1) f.1631 - d.1714
83 år
1628-: Bagenkop
Laurids -Patronym er mellem 25 og 60 år
Laurids -Patronym får en datter Inger Lauridsdatter f.1628 gift med Hans Christensen
1631-1714: Bagenkop
-Navn -Patronym er mellem 25 og 60 år
-Navn -Patronym får en datter Maren (#1) -Patronym f.1631 _ d.1714 83 år gift med Peder Thomassen
f.1621 - d.1713 92 år
1632-1717: Bagenkop
Thomas -Patronym mellem 25 og 60 år - Marens mor mellem 20 og 42 år
Rasmus Lang f. før 1632 - d. efter 1717 gift med Maren (#2)Thomasdatter f.1632 død 1717 85 år
1635: Bagenkop
Christen -Patronym er mellem 25 og 60 år
Christen -Patronym får en søn Rasmus Christensen født 1635 gift med Maren (#2) Thomasdatter f.1640 d.1719 79 år 8 måneder
før 1637: Bagenkop
Hans -Patronym er mellem 25 og 60 år
Hans -Patronym får en søn Christen Hansen født før 1637 gift med -navn født 1637 Hun kan meget vel være Karen Hansdatter fra Rudkøbing og han være Christen Hansen Smed fra Bagenkop,
nævt i Rudkobing-byfogeds-arkiv-skifteprotokol I-V i 1645
1640-1719: Bagenkop
Thomas -Patronym er mellem 25 og 60 år
Thomas -Patronym får en datter Maren (#2) Thomasdatter f.1640 - d.1719 79 år 8 måneder gift med
Rasmus Christensen født 1635
____________________________________________________________________________

Yderligere oplysninger om steder, byer og gårde:
“Sandhagen” var et lille fiskerleje der lå ved indgangen til Magleby Nor, det nuværende Ågabet, nord for
det nuværende Bagenkop. Sandhagen blev grundlagt omkring år 1560 på grund af torsk, fladfisk og
sildefiskeriet og forsvandt igen lige så pludselig omkring 1620-1634, siden forfaldt byen og blev glemt. Byen
blev gentagende gange oversvømmet og husene blev ødelagt, dette blev til sidst for meget for de udsatte
beboer, de forlod herefter Sandhagen og flyttede til Bagenkop, Magleby, Søndenbro, Nordenbro og resten af
øen og Danmark, herefter forfaldt Sandhagen og gik siden til grunde og blev efterfølgende glemt.
“Bagenkop” er et lille fiskerleje som blev grundlagt omkring eller tæt på klinten i det nuværende sydvestlige Bagenkop. Denne fiskerby var i direkte konkurence med Sandhagen, da de blev grundlagt ca.
samtidig dvs. ca. år 1560 på grund af sildefiskeriet. Bagenkop voksede op til at blive bla. en grænseby i
forbindelse med Bagenkop/Kiel færgen. Nu til dags er Bagenkop blevet en lille soveby med primær
indtægter fra sommerhusgæster, turister og lidt lystfiskerri.
“Søgaard”: Er en såkaldt udflyttergaard dvs. at den opstod da en række gårdmænd brød deres gårde,
hvorved Søgaard opstod. Storkansleren Ahlefeldt havde 1673 ved magelæg af 12 øde gaarde i Søndenbro
oprettet Søgaard, som han kaldet op efter hans eget barndomshjem i Sønderjylland jfr. Lytken Langeland
Historie.
“Holmegaard”: Hovedgaarden Holmegaard i Magleby sogn på Langeland, opført før 1664.Den har haft en
noget omflakkend tilværelse, blev i midten af det 17. årh. indkøbt af Mogens Kaas til Lykkesholm, og
tilhørte i slutningen af det 17. og begyndelsen af det 18. årh. Otto [Mogensen] Kaas og hans søn
Oberstløjtnant Hans Ditlev Kaas. Trap. Danm. IV. p. 807. I nyere tid - i starten af 1950érene - blev den
forvandlet til et fort, dvs. Lanelandsfortet, på grund af koldkrigen, senere blev fortet nedlagt og der blev via
hjælpeorganisationen Røde Kors oprettet Acylcenter for flygtninge fra bla. x-jugoslavien. Senere blev det via
kriminalforsognen til et såkaldt åbent fængsel for bla. sprit doms og mindre kriminalitets afsoning.
“Munkegaarde” er en herregaard som ligger ude ved Søndenbro bag om det nuværende mejeri. Denne
herregaard blev opført omkring eller før 1500 af Antvorskov klostert på Sjælland, hvorfra den har sit navn.
Tilknytningen til Antvorskov klostret ophørte måske ved overgang til reformationen eller i alle fald engang i
løbet af begyndelsen af 1600 tallet. Hele vejen op gennem århundre har Bruun slægten haft sin base på
Munkegaard.
“Nordenbrogaard”: Er en såkaldt udflyttergaard dvs. den blev bygget 1699/1700 ud af 4 nedlagte
bøndergårde. I 1717 blev også Boballegård med jord solgt af Rasmus Rasmussen Borre og tillagt
Nordenbrogaard.

“Hvidebjergsgaard / Rat gården”: En gård fra før 1673 matrikkel. 5a, lå på dette tidspunkt med havudsigt,
da Magleby Nor jo da gik ind til bakken, som gården lå til højre for. Gården finder man, ved at køre til
Magleby, tæt ved kirken går en vej mod Vesteregn. Gården eksisterer stadig den dag i dag, dog ikke som
landbrug, men snarer som fritidssted/sommerhus. Gården brændte delvist på et tidspunkt.
“Knepholm” i Tryggelev blev omdøbt til “Tryggelevgård” som senere brændte til grunden. Gården opstod i
forbindelse med uflytning af Ormstrup. Gården Tryggelevgaard brændte engang i 1900 tallet og er ikke siden
blevet genskabt.
“Hverken by” er en glemt by et sted tæt på Humble - Byen findes ikke mere og folk har glemt hvor den lå.
Akærologer søger til stadighed efter rester af denne by der forsvandt omkring 1800 tallet eller kort efter.
“Hagenby” er en glemt by som lå tæt på Humble - Byen findes ikke længere, dog ved man med bestemthed
hvor den lå.
“Leggebølle” er en glemt by som lå mellem Brandsby, Fodslette og Humble og havde gården
Leggebøllegaard.

”Udenbye” er omtalen af en person, som boede uden for Søndenbro, dog findes der endnu ikke nogen
nærmere forklarring på, hvor han præcist boede. Familien efterlader sig spor i både kirkebog 1, 2 og 3 set fra
ældste Magleby kirkebog.
”Ugedagsmand / Ugedagstjener” der findes en familie, som går under navnet "Ugedag" i Magleby
Det kunne være interessant at opklare denne familie, da den åbenbart skiller sig ud fra de andre familier pga,
deres måde at fæste en gård på, nemlig som Ugedagsmand.
Ordets betydning forklarer følgende om Ugedagsmand:
seti, d. e. gårdsidder, lat. inquilinus, inquilinaris).
I følge ordets oprindelse må derved forstås den, som har sæde eller bor på gården (modsat det tilhørende
land), hvad enten dette nu var en hovedgård eller en almindelig bondegård;
begrebet svarer altså i visse henseender til vore husmænd med jord, men det må dog have haft en videre
udstrækning, da det svarer til det senere ugedagsmand, ugedagstjener, der gjorde ugentlig arbejde til
hovedgården, modsat den, nærnere, måske endog i en anden egn boende landbo.
Boligen kaldtes garthsæthæ eller garthsetjegard, garthsætestafn , lat. curia inquilinaris, fundus
inquihnaris ;; den havde toft, garthsetjetoft; afgiften garthsetjegjald.
I Sønderjylland kaldtes gårdsæderne koteners (af kot, en hytte, d. kotkarle)^).
Der findes med sikkerhed kun 1 Ugedagsmand (Peder -Patronym) i Magleby i denne aktuelle periode på 24
år men han forsvinder helt, da både mand, kone og døttre afgår ved døden.
Nogle af døtrene får uægte børn, som desværre dør kort efter fødslen, de når dog at få dem døbt. Dog kan

enkelte af Ugedags pigerne følges ind i perioden 1707-1726 hvor i alle fald 1 bliver gift.
Ugedagsmand findes mange steder i landet, men man ser dem i reglen ikke så ofte på Langeland. Tidligere
var der vist nok flere på hele øen, men de ophørte langsomt over tid og forsvinder helt fra Øen.

Adelen & Bønderne:
Folk har i alle tider, medens mennesket har eksisteret på jorden, udpeget en føre, eller også har enkelt
individer, oftest via tvang, tilegnet sig magt over andre mennesker.
Mennesker har stort set altid knyttet sig til en eller anden form for religion, som de har troet fuld og fast på.
Ligeledes har mennesket altid følt en ære omkring deres ejendom. På denne måde opstår langsomt dét at
afgive et løft til en anden person, om at ville være loyal på tro og ære, og blive fri, da alternativet var total
underkastelse over for magthaveren og således være ufri, uden eller næsten uden, nogen form for rettigheder
overhovedet.
Senere i tiden opstår udtrykket “aflægger et Ed på Tro og Love”. Her følger Esaflæggeren sin religion, altså
sin Tro, som bliver lig magthaverens, og landets love, som også er lig magthaveren og dermed hans Lov, og
er på denne måde loyal over for den dømmende magt, det være sig sin Gud eller sit lands overhoved.
Men ved at afgive et løfte, fortæller man også, at man underkaster sig magthaverens vilje, og hvis løftet
godtages af magthaveren, da belønnes det med en form for velstand, hvis løftegiveren følger magthaverens
ønsker, behov og krav.
Magthaveren, eller udtrykt på anden måde, Konge kan som beskrevet enten være udpeget af en fri
folkemængde eller havde taget magten ved tvang eller via krig og dermed overtaget det ufrie folks vilje, som
således er lig hans vilje. De som udmærker sig under denne proces, og er loyale over for denne magthaver,
kan aflægge et livs ed og blive ophøjet til en højere rang end trældommen, altså opstigning fra træl/slave til
mere eller en mindre fri-træl. Således opstår langsomt navnene på alle former for loyaliteter. Her kunne det
være loyaliteten om udnævnelse til det senere udtryk Adel, som uddykker en loyal og trofast person, der
tjener magthaveren uden indvendinger.
Hvad er egentlig en Adel og hvad er det som driver en person til at aflægge et livs Ed på Tro og Ære over for
en anden person, og dermed i givet fald, vil gå i døden for denne person eller det land han har aflagt Ed for.
Man må stærkt formode, at årsagen skal søges i ordet magt og jagten på magt og velstand, som følge af
edsaflæggelsen. Personer, der aflægger et ed, får i reglen en forrang, frem for andre, som ikke har aflagt
samme ed. Denne forrang kan være, fritagelse for skatter og afgifter, eller at edsaflæggeren, som beskrevet,
bliver hævet over samtidens folkeslag, på et endnu højere nivau og dermed bliver den håndhævende magt.
Landets højeste magt, lå hos den, som eden var givet til, i reglen drejede det sig om Kongen eller i
næstkommende tilfælde om Herremanden og dennes magtsystem, som jo også havde aflagt ed til Kongen
eller landet.

Kan man analyser et Ed på Tro og Ære og hvad er den dyber mening ?
Et Ed er det samme som et Løfte, et løfte om at yde den og den tjeneste over for den og den person eller over
for et land og det´s regent, her Kongen, Kejseren, Diktatoren etc..
Med Edét følger også Ære og Tro.
Æren sættes på spil, for at holde sit Ed/Løfte og det kan få vidtgående konsekvenser for den som ikke holde
sit løfte, da han/hun dermed mister sin ære og dermed bliver ufri eller ligefrem mister livet på grund af
løftebruddet. Det kan også ske, at hans ugerning går ud over hans familie, som i visse tilfælde må lade livet
sammen med ham, hvis han ikke holder sit Ed. Grusomme ting kan overgå den, der aflægger et Ed og bryder
det.
Tro var også bundet til Edét - Troen på det gejstlige altså på en Gud som den øverste myndighed af alle
myndigheder over mennesker, dyr og alt andet.
Efter kristendommens indførelse omkring år 1000 i hele Danmark, var det en betingelse, at Kongen var
troende, at han troede på, at Gud viste ham vejen og at Gud gav ham sejer og brød på bordet og velstand til
sit land og rige. Derfor skulle Edés aflæggeren også være Troende, samt at det ville gå ud over hans Ære,
hvis han ikke hold sit løfte. Løftet var jo lige så meget til Gud, som det var til den person/det land han gav sit
Ed, så konsekvensen for løftebrud var i reglen yderst skæbnesvanger for den som afgav Edét.
Ed´s aflæggelse er som ofte bundet i religiøse begreber, som tro og ære - Troen på Gud den almægtige,
himlen og jordens skaber. Man kunne så spekulerer over, hvordan “Gud” skulle straffe, da “Gud” jo i sagens
natur er en Tro og ikke et fysisk væsen.

Om Æren:
Hvis du er æreløs, da har du ingen værdighed, og har du ingen værdighed, er du ufri. Hvis du har Ære, da er
du en Fri mand og kan tjene med Ære.
Derfor må man stærkt antage, at den som aflade et Ed over for en Konge eller anden af samme stand og magt
eller over for en Herremand, ikke længere var en Ufri træl, men en Fri mand, som nu havde rettighedder, da
han således var blevet udstyret med magt. Denne magt kunne være, at han har ret til at bære våben eller ret til
at gå i krig eller på plyndringstogter for Kongen eller Herremanden, kort sagt, han var nu Kongens eller
Herremandens lønnet Træl.
Hans vilje lå hos Kongen/Herremanden, hvis han var dygtig og forstod, at bruge den velstand, han helt
naturligt kom til at besidde, på grund af sin ret, til at beholde noget af krigsbyttet, voksede han stille og roligt
i anseelse og købte sig tid efter anden gradvist mere og mere jord og kom på den måde gradvist til at eje flere
og flere gårde og naturligvis, også til at “eje” flere og flere Frie og Ufrie mænd, som jo helt naturligt var
knyttet til de respektive samfund og gårde.
Efterhånden blev der jo helt automatisk flere og flere af disse velhavende Edsaflæggere, de begyndte selv
gradvist at udvikle sig til Herremænd og dermed til mænd af Ære - De havde jo aflagt Ed og Troskab over
for en person. Kongen begyndte gradvist at måtte ty til disse Herremænd efter yderligere hjælp, i form af
valuta, dvs. Kongen måtte låne penge af disse velstandsherre, for at kunne føre krige og betale lønninger til
sine Hird og Huskarle, således begyndte Kongen at pantsætte sit eget gods (Krongodset) for ussel mammons
skyld og naturligvis opstod der ind i mellem den situation, at Kongen tabte sin krig, og dermed også ind i
mellem umuligheden i at betale sin gæld til Herremanden.
Og man løb ikke fra sine forpligtelser, hverken som Konge eller Herremand, der var jo slået håndfæstning på
beløbet, som således var bundet på Ed og Ære, og det skal tilbagebetales med renter og hvis dette ikke var
muligt, da tilkom det pantsatte som betaling for pantet.
Der er udentvivl gået en masse spekulation i denne form for håndfæstning. Mon ikke mange en Herremand
har ønsket, at Konge ikke vandt eller kunne tilbagebetale sin gæld, for dermed at blive ejer af den aktuelle
pant. Der ses da også flere eksempler i historien, hvor det er blevet afsløret, at Herremanden luskede og
denne lusken kostede ofte meget meget dyrt. I flere tilfælde kostede det livet, altså Herremanden måtte af
med hovedet som straf. Andre gange blev han blot modregnet værdien og en straffeværdi på måske det
dobbelte, så var de kvit og Herremanden kunne så begynde på en frisk og alt var glemt.
Men når det skete, at Kongen, på grund af tabt krigsførelse ikke kunne betale sin gæld, og der konstant løb
renter på gælden, så kunne han vælge at overfører sit pant til panthaveren og dermed blive sin gæld kvit.

Dette ses efter Svenskekrigen bla. omkring Langeland med lenet Tranekær, hvor Kongens gæld var så stor,
at han ikke så sig muligt at betale den, og derfor måtte give lenet til panthaveren greven Christian Rantzaus,
som iøvrigt boede i det nuværende Tyskland og var at betragte som en af nordeuropas rigeste mænd.
Rantzaus var selv af Adel og vidste hvad Ære var. Han gav under svenskekrigen et lån til Kongen og den 1.
maj 1645 fik stadsholder Christian Rantzau til Bretitenburg Tranekær len som pant for gælden på 50.000 Rd.
og dette pant påregnede han naturligvis løbende renter, som blot voksede og voksede. Renten var vist nok ca.
6%.
I 1654 beløb pantet sig til 62.000 Rd. Og d. 1. maj 1659 gav han dette pantebrev til sin svigersøn Frederik
Ahlefeldt til Søgaard i Graasten i Sønderjylland. Frederik Ahlefeldt var da 31 år og havde et par år før
bortført Christian Rantzaus datter på dengang ca. 14-15 år og giftet sig med hende, med hendes moders
velsignelse, og dengang uden faderens velsignelse, som han dog endeligt under pres bifaldt i foråret 1659 og
gav derefter svigersønnen pantebrevet på Tranekær gods og 25.000 Rigsdaler, i kontanter.
Frederik Ahlefeldt blev således i 1659 Langelands første greve i modsætning til tidligere, hvor Tranekær var
et len og styret af en lensmand. Frederik Ahlefeldt bosatte sig ikke på Langeland, men blev på sit slot, på
godset i Graasten.
Frederik Ahlefeldt blev 20 Juni 1672 indstillet til den danske Grevestand og blev dermed udnævt til grev
Federik Ahlefeldt til Tranekær Amt. som arveligt grevskab under navnet Grevskabet Langeland. Dvs. at
grevskabet gik i arv i hele familiens levetid fra mand til mand, dog med den forskel, at her i Danmark kunne
kvinder også arve et grevskab. Men selve statusen af greve kunne kun gå fra far til søn.
Hans fordringer til Kongen var nu løbet op i 80.000 Rd. Krongodset under Tranekær vurderes da til en værdi
på 130.000 Rd. hvoraf en del gårde lå øde, altså som ruin pga. Svenskekrigen, dette skænkede Kongen ham
som gave, og den 28. August oprettedes det egentlig Grevskab, hvis tilliggende efter Erektionsjordbogen
blev på 2.537 tønder hartkorn. Således påbegyndes Ahlefeld sagaen på Langeland, som er fortsat uafbrudt til
nutiden her år 2011.

Ære:

Ære er et antropologisk og sociologisk begreb som bruges af mange mennesker
og kulturer om en persons, families eller folkegruppes oplevede værdi.
Beslægtede begreber er hæder, anseelse, respekt og værdighed.
Alle kendte samfund har en eller anden form for æresbegreb. Æren er ofte
knyttet til ejendom, bedrifter, status eller position og har til formål at
opretholde samfundets værdier og orden. Det modsatte af ære er skam. I den
vestlige kulturkreds var æren knyttet til frihed og til sandhed. Begrebet ærlig er
etymologisk knyttet til æresbegrebet. I det gamle slægtssamfund var svig at
regne som æreløst. Normen for hvad der giver eller fratager ære varierer med
tid og sted - for eksempel har en ugift kvindes kyskhed og en gift kvindes
troskab været afgørende for hendes ære i mange kulturer.
Det er blevet sagt at der er tre ting som kan få mennesker til at dræbe: Materiel
fortjeneste, had eller vrede og ære - eller snarere, frygten for at miste ære.
Hvor hæder og anseelse for en stor del er noget ydre, noget som andre kan give
én, har respekt og værdighed også et tydeligt indre aspekt.

Frie & Ufrie:

Frie mænd" og "ufri" (trælle), senere også med "frigivne (trælle)

Hird:

Hirden var en flok mænd - først og fremmest dygtige krigere, men også skjalde
m.m. - som konger og stormænd havde omkring sig i vikingetiden.
Hirdmændene var håndgangne, dvs. de havde bundet sig til at tjene kongen med
en ed som det kostede dyrt at løbe fra. Tro tjeneste belønnedes med økonomisk
velstand, gerne i form af jordlodder eller andele af skatter og plyndringsgods.

Huskarle:

Huskarle (Engelsk: Huscarls)(Litterært oversat til dansk: Hus man/mænd) er
infanteri, der stammer fra Danmark og Angel/Sachsen (nutidens Slesvig og
Holsten).
Huskarle blev hovedsageligt brugt af Danmark i vikingetiden og af de
angelsaksiske konger i England, omkring 900-1000. Huskarle var på begge
steder eliteinfanteri, klædt i lange brynjer, jernhjælme og bevæbnet med økser
og skjolde.
Huskarle blev bl.a. benyttet i slaget ved Hastings i 1066 mellem Harold
Godwinson fra Englang og Wilhelm Erobreren fra Normandiet. Wilhelm sejrede
ved Senlic Hill, nær Hastings.

Bondegård:

En bondegård er en ejendom på landet, hvortil der hører husdyrhold eller jord,
som dyrkes. Ordet er sammensat af bonde (den fastboende) og gård (indhegnet
område, omgærdet). En typisk gård består af stuehus, stald og lade. De
egentlige bondegårde havde tidligere et jordtilliggende på mindst 3 - og højst
11 tønder hartkorn.

Størrelser af gårde:

Traditionelt betragtedes gårde på mindst 3 og højst 11 tønder hartkorn som
gårdbrug eller almindelige bondegårde. De store landbrug (fra 12 tønder
hartkorn) og de små landbrug (under 3 tønder hartkorn) har andre navne.

Oversigt over gårde og husmandssteder:
* Husmandssteder: under 15 tønder land og under én tønde hartkorn.
* Boelsmandssteder: under 3 tønder hartkorn, men større end de egentlige husmandsteder.
* Halvgårde: 3-5 tønder hartkorn (de mindste Bondegårde).
* Helgårde: 6-11 tønder hartkorn (de største Bondegårde).
* Proprietærgårde: 12-23 tønder hartkorn.
* Godser eller Herregårde: 24 tønder hartkorn eller mere.

Bonde:

1 tønde hartkorn

= 28.368 kvadratmeter.

1 tønde land

= 5.516,2 kvadratmeter.

En bonde dyrker jorden (et landbrug eller en bondegård), eller holder og avler
dyr, modsat en jæger, der jager vildtet. En bonde er bofast og passer jorden,
modsat nomaden som er nødt til at flytte rundt for at skaffe græsning til dyrene.
Sammen med Karl og Svend er Bonde blandt de mest almindelige danske
personnavne. Alle tre navne forekommer i runeindskrifter, men aldrig som
forled i stednavne på -lev og -sted, så de er oprindeligt tilnavne.

Bondestanden:

Til bondestanden regnedes traditionelt gårdmænd, boelsmænd og husmænd
samt andre almuesfolk i landsbyerne. Derimod blev proprietærer og godsejere
betegnet som landmænd udenfor bondestanden.

Husmand:

En husmand er indehaveren af et husmandssted, der er betegnelsen for de
mindste landbrugsejendomme.
Omkring år 1900 var et husmandssted en ejendom på højst 15 tønder land og
med mindre end én tønde hartkorn. I 1700-tallet var de fleste husmandssteder
på under 5 tønder land.
Tidligere var de fleste husmænd fæstehusmænd eller lejehusmænd. Efter 1850
steg antallet af selvejere. Ved jordlovene fra 1919 opstod begrebet
statshusmænd. Her lejede husmændene statsejet jord, der blev administreret af
Statens Jordlovsudvalg.
I 1700-tallet og 1800-tallet var husmandsbrugene så små, at en familie
kunne leve af det lille landbrug. De fleste husmænd tog derfor arbejde
daglejere (landarbejdere). Nogle var fiskere. Andre var håndværkere
eksempel smede). Læreren (degnen) var også husmand; han drev et
landbrug, der var ejet af sognet (kommunen).
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Andre husmandsbrug blev brugt til aftægt (pension). Præsteenker fik tildelt et
enkesæde, der som regel var et husmandsbrug. I 1700-tallet blev nogle
husmandsbrug brugt som aftægtsboliger for tidligere gårdmænd.
Adel:

Adel er en betegnelse på den højeste samfundsklasse i et land, der historisk nød
visse privilegier og oprindeligt havde en del forpligtelser. Adel har eksisteret i
mange århundreder og i mange civilisationer, bl.a. hos ægypterne, inderne,
araberne og i det romerske rige.

Efter reformationen 1536/37
Højadelen eller Lensgrever & baroner:
I 1671 under Christian 5. blev titlerne Lensgreve og Lensbaron oprettet. Begge titler kunne erhverves af
adelige såvel som borgerlige, under forudsætning af at de besad jord nok. Købmænd, rige borgere og andre
kunne dermed få adelig status. Udenlandsk adel og borgere kunne også erhverve titlerne.
Den gamle adel uradelen var ikke udelt begejstret for det nye blod i denne brevadel... som det fremgår af en
klassisk satire "Grevens og Friherrens Komedie"
Lensgreve:

For at erhverve titlen lensgreve krævedes mindst 2.500 tønder hartkorn.
F.eks. familien Schaffalitzky, der kom fra områder i Tjekkiet og som med
Gehejmeråd Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell (1720-97) i 1784
oprettede Grevskabet Muckadell med hovedsæde på herregården Arreskov (og
Brobygård og Gelskov) på Sydfyn.

Baron:

For at erhverve titlen lensbaron krævedes mindst 1.000 tønder hartkorn.

Grevens fejde:

Grevens Fejde stod på i årene 1534_36.
Grevens Fejde, opkaldt efter Grev Christoffer af Oldenburg. Efter Frederik 1.s
død i april 1533 besluttede rigsrådet på herredagen i København samme år at
udskyde valget af en ny konge. Med borgmester Jürgen Wullenwever i spidsen
forsøgte Lübeck at udnytte den kongeløse situation i Danmark til at styrke sin
position i Østersøområdet. Med det formelle mål at genindsætte den fængslede
Christian 2. erobrede Lübecks hærfører, grev Christoffer af Oldenburg,
Sjælland og Skåne i sommeren 1534. Allerede i maj samme år havde Malmøs
borgere gjort oprør mod det danske rigsråd og gjort fælles sag med grev
Christoffer.
På Fyn og i Nørre- og Vestjylland rejste borgere og bønder sig også og
tilsluttede sig kravet om Christian 2.s genindsættelse. Fyn blev erobret af grev
Christoffer i august 1534, men inden da havde den jyske adel på et møde i Ry
og den fynske adel på et møde i Hjallese tilbudt Frederik 1.s ældste søn, hertug
Christian (3.), kronen. Christians hærfører Johan Rantzau førte fra Holsten
krigen tættere på Lübeck, der måtte slutte fred i november 1534. Indtil da måtte
den jyske adel selv tage kampen op mod de oprørske bønder i Nørrejylland,
men den adelige rytterhær blev slået af bønderne syd for Ålborg.
Efter freden med Lübeck kunne Christian koncentrere sig om at undertvinge de
jyske bønder. I december 1534 blev Ålborg indtaget, og bondeoprørets leder
Skipper Clement taget til fange. I marts 1535 foretog Christians tropper
landgang på Fyn, og i juni besejrede Rantzau grev Christoffers og de fynske
oprøreres styrker ved Øksnebjerg. I begyndelsen af 1535 havde den skånske
adel, støttet af den svenske kong Gustav 1. Vasa, rejst sig mod grev Christoffer,
og fra juli samme år belejrede Christian København og Malmø.
Efter fredsslutningen med Lübeck havde Nederlandene forsøgt at overtage
byens rolle i krigen. Et nederlandsk forsøg på at undsætte København fra

søsiden slog imidlertid fejl, og byen overgav sig 29.7.1536 til Christian efter et
års belejring.
Resultaterne af krigen var vidtrækkende. Hansestædernes betydning for
Østersøhandelen var på retur, og det lykkedes ikke Lübeck at vende denne
udvikling.
I Danmark blev kongemagten og adelen bragt sammen ved deres fælles sejr, og
de politisk ustabile forhold fra Christian 2.s og Frederik 1.s tid afløstes af
større stabilitet under det efterfølgende adelsvælde. Den katolske kirke
afskaffedes med Reformationen 1536/37, og bønderne rejste sig aldrig siden til
oprør.

Adelen som klasse:
I Danmark hævede en række ansete mænd sig allerede omkring år 1000 over bønderne. De beklæder
stillingen som styresmænd, en position, der nedarves på mandssiden. Herunder hører hirdmændene, kongens
huskarle, som har svoret ham troskabsed. De to klasser smelter sammen i løbet af Valdemarstiden, og
rammerne udvides.
Der opstår en ny klasse, som forpligter sig til at yde krigstjeneste mod at slippe for de faste skatter, der
indførtes. De blev kaldt "herremænd", hvad tiden selv forstod som "herrens mænd".
I løbet af middelalderen blev kongerne mere afhængige af herremændene, fordi krigene førtes med ryttere,
og der byggedes borge. Herremændene søgte at begrænse kongens magt med håndfæstninger. Der opstod
magtkampe mellem konge og adel, og riget var ved at gå sin opløsning i møde i de første årtier af 1300 tallet,
hvor den Holstenske adel under grev Gerhard var ved at overtage magten i Danmark. Under Valdemar
Atterdag og Margrete 1. stabiliseredes kongemagten på adelens bekostning, og mange adelsborge sank i
grus.
Adelen gik fra nu af over til at være en fødselsadel, og adelsvåbnet kom til at spille en væsentlig rolle. Fra
omkring 1525 blev det den påbudt at antage familienavn, dvs. de skulle have et efternavn. Herremændene
kunne opkræve bøder af deres undergivne og fik til stadighed udvidet jurisdiktionen over dem.
Under Frederik 1. i 1400 tallet fik adelen på det nærmeste hånds og halsret over bønderne, men under
Grevens fejde lykkedes det med nød og næppe foreningen af kongemagt og adel at knuse bøndernes oprør.
Det bragte for alvor de to parter sammen, og fra da af blev adelen i langt højere grad statens og kongens
tjenere og kunne herved fortsat sikre sine privilegier.
Den teknologiske udvikling inden for krigsvæsenet havde medført, at den højt specialiserede ridder til hest
var blevet umoderne, og det samme gjaldt hans murede borg. Krudtet og skydevåbnenes udvikling havde
gjort dem værdiløse.
Adelen startede nu en ny livsstil. Den satte sig på de store og velaflagte stillinger i embedsmandsapparatet
som rigsråder eller lensmænd. Andre studerede for at lærer læse og skrivekunsten. Mange omgav sig med
voldsom stor luksus, og der blev bygget pragtfulde og smukke herregårde.
Da ulykkerne begyndte at vælte ind over Danmark i slutningen af Christian 4.s regeringstid, blev adelen
hårdt ramt, og faldet blev endeligt beseglet under Frederik 3., da enevælden blev indført i 1660. Fra at have
været Europas måske mest privilegerede stand blev den danske adel den måske mindst privilegerede. Den
havde hverken særadgang til embeder eller skattefrihed. Da adelen i 1670 fik skattefrihed for

hovedgårdstaksten, blev det snarere en byrde, da der dermed fulgte pligten til stå inde for fæstebøndernes
skatter. Inden år 1700 var størstedelen af det danske adelsgods gået over på nye hænder.
For at kaste ny glans over kronen begyndte kongerne at skaffe sig en ny hofadel ved at adle borgerlige og
naturalisere udenlandske adelige, og i 1671 indførte Christian 5. en ny form for højadel bestående af
Lensgrever og Lensbaroner med langt mere udstrakte privilegier, end den gamle adel var i besiddelse af.
Adelen havde fået et helt nyt præg. Den var helt afhængig af kongens nåde, var udstyret med store
æresrettigheder og sociale privilegier. Den var især repræsenteret ved hoffet, i officerskorpset og på de højere
embedsposter. Især højadelen havde fået et tysk præg.
Den gamle adel uradelen var ikke udelt begejstret for det nye blod i denne brevadel... som det fremgår af en
formastelig satire "Grevens og Friherrens Komedie"
Grundloven i 1849 ophævede "enhver i Lovgivningen til Adel, Titel og Rang knyttet Forret", og ved
lensafløsningen i 1919 overgik de eksisterende Grevskaber, Baronier og Stamhuse til fri ejendom.
Adelen i Danmark i dag består af ca. 189 slægter med ca. 5.000 personer. En fortegnelse findes i Dansk
Adels Årbog.
Adelskab er baseret på salisk lov, således at det kun arves fra den agnatiske afstamning (sværdsiden), dvs.
faderen (der er dog undtagelser).
Danmark tilhører den tysk-nordiske kulturkreds, og det er den tyske adelsret og tysk skik, der er gældende.
Den tysk-nordiske adelsret afviger lidt fra fx den angelsaksiske bl.a. ved at alle medlemmer af en slægt i
princippet anses som lige, og alle medlemmerne erholder adelig status og eventuel titel (med nogle få
undtagelser), medens det i Storbritannien kun er slægtens hovedmand, der arver den egentlige titel; det
gælder også for de i Sverige efter 1809 adlede. Det er kun juridisk, at deres søskende ikke anses for adelige. I
Sverige og Storbritannien tages de med i adelskalendere og årbøger.
Adelen i Storbritannien forveksles ofte med the Peerage, men den var den politisk-juridiske adel og en del
dommere og gejstlige. Adelen omfatter også der de politisk-juridiske adelsfamilier, riddere (knights),
baronetter og landadel (gentry). Nogle af dem har titler som Lord, Lady og Sir. I Storbritannien er højadelen
inddelt i the Peerage, med fem forskellige grupper: 1) duke (hertug), 2) marquess (markis), 3) earl (greve),
4) viscount (adelsmand med rang mellem greve og baron) og 5) baron (baron). I Storbritannien hedder en
greve earl, og ordet count bruges kun om en greve, der ikke hidhører fra Storbritannien. En earls hustru
hedder imidlertid countess.

Der findes i dag ca. 900 svenske adelsslægter. De fleste norske adelsslægter uddøde ca. 1500, men Norge har
en lille adel fortrinsvis af danske adelsslægter (Se norske adelsslægter). I Finland findes 148 nulevende
adelsslægter (Se den finske adels årbog). Ud over dem findes 26 finske adelsslægter uden for Finland.
De allerfleste adelige har ikke titler. I Danmark fører den nye højadel efter enevældens indførelse titler som
Baron, Lensbaron, Greve og Lensgreve. De udgør højadelen sammen med den gamle Rigsrådsadel, dvs. de
mest betydningsfulde gamle adelsslægter, der sad i Rigsrådet. I andre lande føres et væld af andre titler, som
fx hertug og fyrste. En jarl var i Danmark kongens stedfortræder, og den danske kong Knud tog denne titel
med sig til England i 1028. Den blev erstattet med Baron af Vilhelm Erobreren, indtil Earl blev genindført i
1300 tallet. Senere kom Viscount titlen imellem.

Højadelen:
Hovedgård:

En hovedgård er en større landbrugsejendom hvortil der var tilknyttet
forskellige privilegier, hvoraf skattefriheden var vigtigst.
I løbet af Middelalderen blev ejerskab af en hovedgård knyttet til adel, hvoraf
betegnelsen herregård opstod.
I ældre dansk ret gjordes der en sondring mellem de ejendomme, der bestod af
bondejord, og de ejendomme, der bestod af fri jord. Inden for kredsen af disse
sidste sondrede man atter mellem hovedgårde, hoved gårdsparceller,
købstadsjorder, præstegårds jorder og andre embedsjorder.
Til hovedgårde regnedes de jordbrug, under hvilke der endnu hørte eller i alt
fald tidligere havde hørt bøndergods. De fleste af disse ejendomme er opståede
før 1660, men der er dog i løbet af det 18. århundrede oprettet ikke få
Hovedgårde. Hovedgårde deltes atter i sædegårde og avls og ladegaarde.
Efter Enevældens indførelse blev det muligt for borgerlige at købe hovedgårde
med privilegierne ved gården, uanset om den kom i borgerlig eje. De sidste
privilegier blev ophævet ved lensafløsningen i 1919.

Sædegård:

En sædegård er betegnelsen for en stor gård, hvor ejeren kunne bo havde sæde,
til forskel fra avlsgårde og ladegårde der var knyttet til driften. Til en sædegård
var der knyttet privilegier, først og fremmest skattefrihed og tiendefrihed for
jorden. Indtil enevældens indførelse i 1660 var en sædegård forbeholdt de
adelige, men derefter kunne alle eje en sædegård, forudsat at den var komplet,
hvilket indebar, at den havde mindst 200 tønder hartkorn gods indenfor en
afstand af 2 mil.

Ladegård:

En ladegård er en avlsgård tilknyttet en hovedgård eller kongsgård.
Ladegården var udelukkende opført til landbrugsbedriften, hvor hovedgården
selv kunne have både repræsentative og evt. militære formål.

Navne med tilknytning til Langeland fra ca. 1000 og frem:
Adskillige sidegrene og yngre sønner af store slægter havde længere eller kortere tid haft deres hjem her på
Langeland:
L. Jonsen og hans sønner 14. århundre
Jacob Basse 14. århundred
Eggert Frille i det 15. århundred
Philip Axelsøn i det 15. århundred
Bent Bille i det 15. århundred
Faarevejle ejedes af højadelen lige fra første gang gården nævnes år 1328. Og af Hr. Niels Brok (den yngre)
til Hikkebjerg og flere gårde, og kom efterhånden til slægterne Valkendorf, Rønnov, Hardenberg, Marsvin og
Urne.
De flest af ejerene havde deres hjem andetsteds end på Faarevejle.
Ulfelderne, Claus Andersen i Lejbølle (c. år 1450)
Anders Clausen i Emmerbølle (år 1459-1477)
Claus Daa til Helsned og siden Skovsgaard (år 1520-1560), ligesom enkelte af slægterne:
Blaa

Blaa er en Lollandsk uraldel fra ca. før 1367 til måske efter 1503

Bonde

Kan godt være denne slægt fra Sverige Bonde. Som har et våben med en båd
med grønne fjerduske i stævnen. Nulevende svenske uradelsslægter fra várend,
kendt fra 1285 med bla. kong Karl Knutsson f. ca. 1408 d.1470, Vel beslægtet
ned Baat/Bååt, som også har en båd. Ikke i DK. K: Raneke.

Braske

Bryske

Bryske er en Jysk uradel f. før 1340 til 1653. Samme våben føres af slægten
Smecher/Smeker i Merckelburg.

Grim

Den skånske slægt Grim f. før 1318-1449. Der er også en Lollandsk slægt
Grim. Grime betyder Maske og var et mandsnavn i middelalderen.

Grubbe
Rubek
Staale o. fl.
Hvas

Hvasérne i Tryggelev og på Fodslettegaard det senere Hjortholm.

Kortsen

Kortsenérne på Lykkesholm, kan vel nærmest regnes med til de egentlige
Langelandske slægter.

Sådanne slægter af Adel fra ældre tid kan nævnes:
Langben

Erik Langben Eriksen ca. 1260-1310 Junker af Langeland. Dvs. Kongens
stedfortræder.

Thot

Philipus Axelsen Thot ca. 1425-1464 Rider, Lensmand på Tranekær og Ridsråd.

Algudsen

Denne var den anseligste/betydningsfuldeste slægt, med sikkerhed startende
med Niels Jepsen nævnt på Langeland 1391 til Nedergaard 1416-1429 og til
Pusseløkke 1429, han var Væbner, idet Nedergaard på nær en enkelt afbrydelse
gik i arv lige til den sidse mand, Per Algudsen, der døde ca. 1560.
Af denne slægt blev Kjeld Nielsen f.ca. 1420, søn af Jep Nielsen til Nedergaard,
Høvedsmand på Haraldsborg og Rigskansler 1467 og hans søn Hans
forstander for Sct. Clara Kloster i Roskilde og Rigskansler 1488. Der er
bevaret billede af Niels Jepsen Algudens segel af 1436.

Baad

Startende med sikkerhed med Peder Juel på Langeland nævnt 1328.
Peder Juels barenbarn Lars Baad nævnt 1417 gifter sig med NN Jepsdatter
Algudsen til Nedergaard. Deres barn Thomas Baad 1457 død tidligst 1476
gifter sig med NN Pors, Pors af Langeland til Guldborggaard.
Også Lars Baads søn Claus Baad til Ennebølle er nævnt 1455-1459, hans
hustru, hvis der var én er ukendt.
Denne slægt Baad uddøde i løbet af 15. århundre med Thomas Baad, som bode
i Erteløkke, Nedergård og Ennebøllegård.
Der er bevaret billede af Thomas Lavridsen Baads segl af 1459

Brun

Denne Adelsslægt med Andreaskors i Våbenet med bolig i Nestbølle forsvinder
ca. 1500. Gården Brunsgaard bærer familiens navn videre.

Budde

Var en lille Adelsfamilie som uddødede i 1400 tallet. Axel Axelsen f. ca. 1430
d.1475 Væbner og vist Landsdommer på Langeland.

Buze

Denne Adelsfamilie uddøde på Svalebøllegard allerede før 1400 tallet.

Hvitax

Var en lille Adelsfamilie som uddøde i 1400 tallet.

Juel

De Langelandske Juelérs skjold var delt på langs af rødt og hvidt, så de var
ikke beslægtede med de kendte store familier Juel.
De havde hjemme på Lejebøllegaard, hvor Væbner Hans Jurel nævnes 14591477. To af dem blev Landsdommere, og den sidste af disse, Gregers Juel til
Vestergaard i Humble død ca. 1600 den liden talrige slægts sidste mand.

Mylting

Denne slægt var den mest talrigste. Slægten Mylting ejede Egelykke fra før år
1400 indtil Jørgensen ca. 1580 måtte skille sig ved den og flytte til Svendborg,
hvor han døde som en lovforvunden mand, han var rå og trættekær og havde
ikke andre børn end en slægtsfredsøn, Hans Jensen, som bla. sad i fængsel for
vold.
En anden gren ejede Kadsebøllegaard fra Jens Olsen 1426 til Jacob Hansen
1558 og Holmegaard fra Peder Jacobsen ca. 1500 til Henrik Jepsersen død
1643. Tre af slægten blev Landsdommere, en blev Præst i Humble, Henning
Hansen fra Kadsebølle blev Skibshøvedsmand under Frederik II og druknede
28. juli 1566 ved flådens store skibsbrud under Gulland som fører af skibet
“Gribben”.
Også under Christian IV tjenete en af slægten til søs. Holmegaardgrene, som
levede længst, forarmedes tilsidst ganske, dens sidste mand Peder Henriksen
Mylting havde 1647 været udenlands i 20 år, og igen vidste om han var levende
eller dø, men han kom dog hjem ca. 1650 og døde i Sø på Mors, hvor han
efterlod sin hustru i stor fattigdom. En af han søstre, Karen Henriksdatter ejede
endnu 1662 en bondegård i Magleby. Også denne gren kom da tilsidst til at
bære viden om Adelens forfald, om end ikke i samme grad som Egelykkegrenen.
Der er bevaret billede af Hans Jensen Myltings segel af 1479.
Rent bogligt var Myltingerne lige så svage som de fleste andre. I 1592 kunne en
af Myltingerne fra Holmegaard, Claus Jacobsen, som blev Slotsfoged på
Nykøbing, ikke skrive sit navn.

Panter

Jens Lauridsen Panter ca. 1300-1364 Pantherre til Langeland, Væbner til
Vemmeltofe mm. Og Peder Lauridsen ca. 1300 før 1364, Ridder til Nebe,
Pantherre til Langeland, Høvedsmand, Dommer i Rettertinget.

Pors

De ældre Pors med Linden i Våbenet. Der er bevaret billede af Bertel Pors segl
af 1460 og måske

Been

30/11 1328 var Gunny Been, Petrus kaldet Jul og 5 andre Adelsmænd med at
vinde på Landstinget, på Langeland, hans segl er dog ikke bevaret.

Petrus

Gunny Been, Petrus kaldet Jul

Af hele det ældre sæt Adelsslægter nåede således kun én eneste svag gren ind i det 17. århundrede, nemlig de
ynkelige rester af Myltingerne ved Karen Henriksdatter Mylting.
Med Frederik II og Christian IV kom nyt blåt blod til Langeland, dette skete ved mageskifter, køb og
giftermål. Dermed kom nye Adelige ind på herregårdene og lod andre herregårde forsvinde.

Gaas

Gaasérne kom ca. 1500 til Møllegaard på Langeland, hvor de i Christian IV´s
tid afløstes først af Billerne.

Bille

Billérne afløste Gaas på Møllegaard, Bille´rne blev afløst af v. Ditten.

v. Ditten

v. Ditten blev afløst på Møllegaard af Steensenérne i 1577.

Steensen

Steensenérne kom til Møllegaarden i 1577. De er stamfadder til de nuværende
Steensen på Steensgård på Nordlangeland.

Poors

Poorsérne kom til Skovsgaard 1577 og siden til Vestergaard og Lykkesholm.

Kaas

Kaasérne kom i slutningen af Christian IV´s tid til Hjortholm og Holmegaard.

Hardebo

Hardeboérne kom til Egelykke og Nygaard.

Otto Krumpe

Otte Krumpen (f.ca.1480 - d.1569) var en dansk rigsmarsk. Han var søn af
Jørgen Krumpen til Skøttrup og Anne Rosenkrantz. Krumpen var bror til den
sidste katolske biskop af Børglum, Stygge Krumpen, og de var de sidste i den
uddøde adelsslægt Krumpen.
Otte Krumpen nævnes første gang 1514, da han bar kronen ved Christian 2.s
kroning. Han må have haft erfaring indenfor militæret for han var i 1520
udnævnt af Christian II som anfører for den danske hær i Sverige. Han sejrede
over Sten Sture ved Bogesund, blev såret i slaget ved Uppsala og modtog
ridderslaget af kongens hånd efter Stockholms overgivelse.
Året efter blev han høvedsmand på Helsingborg og afværgede 1522 i denne
stilling Lybækkernes forsøg på landgang ved Råå. Han forlenedes nu med
Tranekær, sluttede sig til Frederik 1. og optoges i rigsrådet.
Med megen dygtighed førte han 1525 et tog til Gotland, som han fratog Søren
Norby.
Under Grevens Fejde overgav han Tranekær uden modstand til grev
Christoffers udsendinge og blev snart grevens lensmand på Ålholm. Siden førtes
han som fange til Mecklenburg og fik efter sin hjemkomst kun med besvær
Christian 3.s tilgivelse. Han optoges i 1542 atter i rigsrådet, fik forskellige
indbringende len og udnævntes endelig 1554 til Rigens Marsk.
På grund af sin høje alder værgede han sig under Syvårskrigen ved at føre
hæren. Han døde 1569 som den sidste af sin slægt.

Der var mange andre Adelige som i deres tid, på Langeland, førte an og optog Øen med deres Dyder, Lyder,
Handler og Trætter, Bryllupper og Begravelser. Af dem har jo kun slægterne Steensen og Kaas holdt sig til
nutiden.

Småadelsmænd:
Det skal bemærkes, at Øens ældre og talrige småadel hørte til “Rigens menige Adel”, og har en anden
karakter end den senere Adel og kan snarere sammenlignes med vores mindre Proporietærer end med
egentlige Herremænd.
Afstanden mellem bønderne og disse småadelsmænd var ikke særlig stor. Mange adelsgårde var ikke meget
størrer end gode bøndergårde. Man får en fornemmelse af, hvilken tilstand og størelse Herregårdene havde,
ved at følge denne syns og skønforretning over Kroagergaard på Nordlangeland i 1577:
Citat:
“Er først et Huus 9 Bindigng lang, et Lofft høgt, muret emellem Stenger, med Tegel thag och skielnit, enn
Skorsteenn, med tho Kammrer och Forstoffuer. Item et Hus, som Fruerstoffuen er udi, er enn dobbellt
Skorsteenn, med en anden stuffue och tho Kammre. Item thuende Husze, som Øllkielder, Saltkiellder och
Milckekammer er udi. Item udi Ladegaardenn fandtz femb Husze store och smaa, thagt med Halm thag og
slagid med Ler” .... “tilsammen vurderet til 350 Daler.” (Aktstk. t. Opl. Om Danm. Indre Fh. II, 22).
Afstanden fra disse bygninger til deres afløser, nemlig Steensgaard, som adelsslægten Steensgaard oprettede
af den gamle Kroagergaard, med sin ridersal og tårn er væsentligt større end til en bondegård, selv om denne
havde stråtag.
I daglig levevis adskildte disse småadelsmænd sig vel heller ikke meget fra bønderne, med hvem de havde
deres jorde liggende i byfælleskab og sammen med hvem de mødte på Stævnet og Tinget. Ud i de boglige
kunster hævede de sig heller ikke over bønderne.
Melchior Hvas

Melchior Hvas gift med Abel Knudsdatter Akeleje og ejede Hjortholm.

Da Melchior Hvas til Hjortholm i 1601 udstedte skøde, blev det underskrevet af han “kjære Kone” Abel
Knudsdatter Akeleje, “efterdi jeg kan ikke selver skrive”.
Blandt adelen blev det ikke betragtet som noget egentligt problem, at de ikke kunne skrive eller læse. Men
omkring 1600 tallet begyndte det at blive et problem, hvorfor adelen derfor begyndte at lære at læse og
skrive.
Ved adelsstadndens afgrænsning for tilgang nedefra af nye adelsslægter, og godssamlingen til Herregårde,
forsvandt altså denne mellemklasse af lavere adel efterhånden helt, og kløften mellem herremænd og bønder
blev da også derved dyrere.

Selvejer bønder:
End til slutningen af middelalderens slutning, var kløften mellem frie og ufrie ikke særlig stor. Fra Christian I
´s tid er der på Øen tre eksempler på at bønder blev Adelet .
Fra Christian I. tid her på Langeland, er der tre eksempler på, at bønder bliver adled:
Mads Joensen

Mads Joensen af Skovsgaard nævnes som medudsteder af flere breve fra Sønder
Herreds Ting 5/2 1457 - 16/8-1460 og forsegler med sit Bomærke som Bonde.
Men 1461 kaldes han Væbner (a wapn) uden endnu at havde fået Adelssegl,
men det fik han siden og forseglede med det 3/3-1464 og senere som
Landsdommer 29/1-1477 etc.
Han blev altså 1461 adlet med 3 Hvvedeax i skoldet, men Slægten Hvitax
uddøde allerede med han søn Jens Madsen. Der er bevaret billede af Mads
Joensens segl som Bonde af 1457 og af Mads Joensens segl som Væbner af
1478.

Jes Madsen

På samme tid var Herredsdfogden i Sønder Herred Jes Madsen i Lindelse
Bonde og forseglede med Bomærke 5/2-1457, med a wapn og velbyrdig Mand
med et Hjortehovede i skjoldet og en Hjortevie på Hjelmen 1460-1465.

Thomas Tube

Thomas Tube i Stoense vidnede 25/10-1459 på Nørre Herreds Ting som
uadelig, men 27/10-1468 var han Væbner.

Henning Volstrup

Henning Volstrup tjente sammen med Jep Borre i Tranekær 1510. Han blev
senere Hofsinde og Lensmand på Kroagergarden.

Jep Borre

Jep Borre tjente som svend på Tranekær 1510.
1531 sad han som Kronens tjener på en ejendomsgård i Henninge (syd for
Rudkøbing), som han sagtens have giftet sig til, og hvoraf han gav sædvanlig
skyld, og førte på Bymændenes vegne klage over Biskop J. Rønnov til
Faarevejle, med hvem de stedes om ret til skovhugst. Det endte ned et
mageskifte, og Jep Borre flyttede til Svalebølle, på Nordlangeland.
1534 var han Væbner og Herredsfoged i Nørre Herred, og 1537 blev han
Landsdommer, hvad han endnu var i 1550. - Det er sikket ud af denne familie,
Rasmus Rasmussen Borre nævnt 1682-1706 fra bla. Boballe og Søndenbro
stammer fra.

Fæstebønder:
En fæstebonde (fæster) var en landmand, der havde et fæstebrev/lejekontrakt på en gård. Fæsteforholdet
trådte i kraft, når indfæstningen var betalt.
Hvis fæsteren overholdt betingelserne i fæstebrevet, kunne jordejeren ikke opsige fæsteforholdet i bondens
og hans enkes levetid. Den folkelige betegnelse for en fæstebonde var hovbonde. Fæstebønder spillede en
stor rolle i Danmark indtil slutningen af det 18. århundrede.
Ejerforhold:
Fæstegårde kunne være ejede af godsejere, af kongen eller af kirken.
Fæsteforholdet var reguleret af en omfattende lovgivning. Jordejeren kunne
derfor ikke disponere frit over den skattepligtige bondejord. Regeringen ville
undgå ødegårde. Derfor var jordejeren forpligtet til at finde en ny fæster, når
bonden (eller hans enke) døde. Kun i ganske særlige tilfælde kunne jordejeren
få tilladelse til at bryde / nedlægge en fæstegård.
Fæstebøndernes titler:
Afhængig af landbrugets størrelse havde fæstebønderne forskellige titler:
* Gårdfæstere, hvis landbruget var på 3-11 tønder hart korn.
* Fæsteboelsmænd, hvis landbruget var under 3 tønder hartkorn.
* Fæstehusmænd eller husfæstere for de helt små landbrug.
Fæstebondens ydelser:
Fæstebonden skulle betale landgilde til jordejeren. Desuden skulle han gøre
hoveri. Det er derfra, det folkelige udtryk hovbonde er opstået.
Ligesom selvejerbønderne skulle fæstebønderne også betale tiende og offer til
kirken samt forskellige skatter til staten. Det var godsejeren, der havde ansvaret
for, at skatterne til staten blev betalt. Hvis en bonde ikke kunne betale sin skat,
måtte godsejeren lægge ud for ham og så få beløbet, når bonden fik råd til at
betale. Dette betød, at fæstebønderne let kom i gæld til godsejeren.
Fæstebondens personlige retsstilling:
I lande med livegenskab havde jordejeren en slags ejendomsret til bønderne.
(Dette gjaldt for eksempel i Rusland frem til 1861.) Der var ikke livegenskab i
det egentlige Danmark. Her havde bønderne i princippet personlig frihed.
Friheden var dog indskrænket.
Fra 1702 blev vornedskabet afskaffet på den sjællandske øgruppe. Senere i
1700-tallet indførtes der stavnsbånd over hele landet. Stavnsbåndet betød, at
visse aldersgrupper af mænd og drenge ikke måtte flytte fra godset.
Stavnsbåndet var officielt indført, for at godsejerne kunne skaffe fæstere til
ledige gårde, og for at der kunne udskrives tilstrækkeligt med soldater til
landmilitsen.
Stavnsbåndet betød dog ikke meget for fæstebonden. Han havde jo ingen
interesse i at forlade sin gård. Derimod gav stavnsbåndet godsejerne og
ridefogederne en stor magt over de ugifte bondesønner. Godsejeren kunne lade
bondesønnerne springe soldat eller presse dem til at overtage en forsømt

fæstegård.
Godsejeren havde stor indflydelse på retsplejen i første instans. Enten ved at
han selv var dommer, eller ved at birkedommeren eller herredsfogeden var
afhængig af godsejeren. De større sager kunne appelleres til uafhængige
domstole.
Godsejernes magt i det daglige blev begrænset af, at landsbyerne havde indre
selvstyre, og af at fæstebonden var overhoved for sin egen husstand.
Arvefæste:
Når en fæstegård blev ledig, blev den ofte overtaget af en søn eller svigersøn af
den tidligere fæster. Godsejeren kunne dog give gården til en fremmed.
For at undgå den usikkerhed, som dette gav, blev der indført arvefæste på
statens jorder. Dette betød, at en kongelig fæstebonde kunne være sikker på, at
de forbedringer, som han indførte på sin gård, kom hans egen slægt til gode.
Fæstevæsenets oprindelse:
I den tidlige vikingetid var bønderne frie selvejerbønder. Fæstevæsenet er
formentligt opstået i forbindelse med trællenes frigivelse i 1100-tallet og 1200tallet. Mange af de frigivne trælle kan være blevet fæstere under deres tidligere
herrer.
Under de urolige år i slutningen af Middelalderen blev mange tidligere frie
bønder til fæstebønder. Fæstevæsenet blev den almindelige ejerform i dansk
landbrug.
Afviklingen af fæstevæsenet:
Stavnsbåndets løsning i 1788 var det første skridt til at indføre selvejet som den
almindelige ejerform i landbruget. Udviklingen skete i forskelligt tempo rundt
om i landet. Afviklingen af fæstevæsenet blev hæmmet af Napoleonskrigene og
landbrugskrisen i 1820'erne.
I 1840'erne var 5/6 af gårdmændene i Holbæk Amt stadig gårdfæstere. Kravet
om afvikling af fæstevæsenet blev rejst politisk af Bondevennerne.
Det lykkedes ikke partiet at få kravet med i Grundloven af 1849. Derimod blev
der i 1850'erne gennemført en lov, der skulle tilskynde godsejerne til frivilligt at
sælge deres fæstegårde. For hver 9 fæstegårde, som en godsejer solgte, kunne
han frit inddrage den 10. gård direkte under godset.
Selv om udviklingen gik langsomt, lykkedes det efterhånden fæsterne på de
mindre godser at købe sig fri. På de store godser, (grevskaber og baronier),
skete der derimod intet før efter Første Verdenskrig.
I 1919 vedtog Rigsdagen en lov om afvikling af grevskaber og baronier. I 1922
bestemte Højesteret, at greverne og baronerne lige som de mindre godsejere frit
kunne beholde hver 10. af de tidligere fæstegårde. Loven trådte i kraft i 1925,
og det gamle fæstevæsen forsvandt.
Forpagtere og Statshusmænd:
Det var dog ikke alle landmænd, der blev selvejere. Præstegårdene og enkelte
andre gårde blev forpagtet ud. Desuden blev der oprettet en række
statshusmandsbrug på statens jorder.

Færøske kongsbønder:
På Færøerne ejer staten (nu Lagtinget) de større gårde. Gårdene drives af
’’kongsbønderne’’, der er arvefæstere. I 1937 overtog Lagtinget
administrationen af kongsjorden. I 1956 blev lovgivningsmagten også overført
til Lagtinget. De små gårde (husmandsstederne) er ejede af ’’odelsbønderne’’.
Kongsgårdene har beholdt deres oprindelige størrelser, mens odelsjorden
gennem arv er blevet delt i små lodder
Landgilde:

Landgilde var den ydelse, som en fæstebonde årligt skulle give jordejeren som
betaling for brugen af fæstegårdens bygninger og jord, mest sammenlignlig med
husleje altså betaling for retten til at brug ejendom og jord.

Hoveri:

Hoveri var en ydelse i form af arbejdsdage, som en fæstebonde skulle udføre på
eller for det gods, hans gård tilhørte. Der var forskellige typer:
* spanddage, hvor fæsteren stillede med heste og vogn.
* pløjedage, hvor der krævedes plov og trækdyr.
* gangdage, hvor det var tilstrækkeligt, at en person mødte op, det kunne også
være en karl fra fæstegården.
* ægtkørsel, der var pligtkørsel, der ofte gik på omgang blandt fæsterne og var
afhængig af de lokale transportbehov. Ægtkørsel kunne også udskrives af
kongen, de såkaldte fadebursægter.
Oprindeligt var det fastlagt, hvor meget der skulle ydes, men op gennem det 17.
århundrede og det 18. århundrede blev ydelsen mere og mere vilkårligt fastsat
og blev øget med ekstradage, så det efterhånden gik ud over arbejdet på
fæstegårdene.

Omfang af hoveri:
Omfanget blev sat i forhold til hartkorn, altså gårdens ydeevne.
Eksempel fra Struenses forsøg på at begrænse hoveri
"Struensee skar igennem og fastsatte det maksimale antal hoveridage på en gennemsnitlig fæstegård på 6
tønder hartkorn, til 48 spanddage og 96 gangdage. Nærmere betegnet: det fastsattes til 8 spanddage og 16
gangdage pr. tønde hartkorn." fra: Danmarks historie (1660-1814) #Struensee Hentet fra
"http://da.wikipedia.org/wiki/Hoveri"

Gamle bondenavne:
De gamle Bondenavne har her på øen hold sig ret dårligt, man vil se, hvor få der endnu er i brug af følgende
mest ud fra Tingsvindner og Regnskaber i det 15. og 16. århundrede i denne lister med 70 navne herunder:
Ark, Bay, Bek, Bleg, Bod (Baad), Boghi, Bolt, Bonde, Brun, Bruun, Brus, Butze, Bøg, Bøle, Denne,
Drukken, Frost, Fugl, Galde, Gest, Graa, Grib, Grim, Hardbo, Hardt (Hjort), Hare, Hind, Hiftang,
Holtzermand, Hvid, Kaa, Kamp, Kierut (Kjerulf), Kold, Koppe, Kore (Kaare), Krog, Kub, Kuld,
Kæffring, Lang, Log, Logher, Læbo, Lærke, Løsse, Munk, Møgh, Paaske, Pay, Plog, Priermand, Reff
(Ræv), Rus, Saxot, Skegh (Skæg), Spek, Spurre, Sti, Storm, Strange, Stud, Sture, Sur, Svan, Svend,
Trane, Tube, Tømmerskaal, Uredh (Modig).
Nogle af disse ovennævnte navne er adelige, men de fleste er blot Bondenavne som har holdt sig, som dem
der er nævnt her nedenfor:
Erreboe, Flintebjerg, Jude (Jyde), Jøde (Jyde), Laale, Skaaning, Bryde, Sandemand, Driver, Bager,
Kjøbmand, Smed, Skinder, Skrædder, Suder.
En meget stor del af disse navne er navnene på selvejerbønder og fæsterbønder, som har været på deres gård
i mange år eller i flere generationer.
Der bør også nævnes navne som forkommer i Magleby sogn i det 17. og 18. århundere og senere. Nogle af
disse er meget gamle og enkelte adelige og fra før det 16. århundre endog enkelte endnu ældre:
Kaas.

Adelig på Holmegaard

Søgaard (af en gårdsnavn).

Adelig, Herremand og godsejer Frederik Ahlefeldt

Bunde (måske Bonde).

En måske adelig gårdejer familie i Sødnenbro

Joensen.

En borgelig bondefamilie i Nordenbro og Brolykkegaard

Holmsted.

En borgelige bondefamilie i Nordenbro og Brolykkegaard

Krag (ud af præstestand).

Oprindelig stammer fra Odense, er af bondestand

Lundsgaard (af en gårdsnavn).

Borgelig gårdejer af bondestand

Elnegaard (af en gårdsnavn).

Borgelig gårdejer af bondestand

Pilegaard (af en gårdsnavn).

Borgelig gårdejer af bondestand

Flintegaard (af en gårdsnavn).

Bondestand gårdejer i Søndenbro

Kaarse (af en gårdsnavn).

En størrer gård i Nordenbro, Borgelig gårdejer af bondestand

Bruun (fra Munkegaard).

En større gård i Søndenbro, ældre bondestand og gårdejer

Joen.

En ældre bonde familie fra Nordenbro, måske med rødder
tilbage til det 16. århundres Magleby sogn

Böen.

En ældre bondefamilie og selvejer i Sædballe, Nordenbro, måske
med rødder tilbage til det 16. århundres Magleby sogn

Thor.

En gammel bondefamilie fra Magleby sogn, har sin oprindelse
på Tåsinge, måske med rødder til det gamle Bagenkop.

Lollike.

Bondestand fra bla. gamle Bagenkop og Sandhagen fiskelejer

Errboe.

En ældre bondefamilie med rødder i det gamle Bagenkop

Jyde.

En ældre bondefamilie med rødder i det gamle Bagenkop

Opsøgende oplysninger:
Herunder findes en liste over kilder til citater i bogen og hvor der ellers er indsamlet oplysninger.
Oplysninger kan også findes via fortløbende “Skatte regnskaber” for Langeland.
- Her tænkes der primært på Magleby sogn Langelands sønder herred
Deruover kan man søge oplysninger i “Skolekasse tælingen” for Magleby sogn.
- Som er det arkivalie som indeholder betalinger til skolevæsnet.
Ditto kan der søges på internettet oplysninger hos Aurelia Clemons i “Skifteprotokoller” for Langelands sønder herred
eller Langeland som helhed. http://myweb.cableone.net og http://www.historie.syd_fyn.dk
Der kan også søges oplysninger på internettet hos Aurelia Clemons i “Fæsteprotokoller” for hele Langeland,
heriblandt Grevskabets Fæsteprotokol. http://myweb.cableone.net/jopassey/G_LNGLFX.HTM
Bidrag til Langelands Historie af Vilh. Lütken udgivet af Fyns Stiftbogtrykkeri (Dreyer).
- Findes i forholsvis få eksemplarer og kan bla. findes på Rudkøbing Byhistorisk arkiv
Hele Sandhagens historie kan læses i H. Berg - L. Bender Jørgensen O. Mortensøn Sandhagen, Et langelandsk
fiskerleje fra renaissancen ISBN 87 980444 3 5
Troels-Lunds DAGLIGT LIV I NORDEN i det sekstende aarhundrede bind 1, trejde udgave.
Der kan søges på DMI http://www.dmi.dk/dmi/index/ - oplysninger om vejrforhold er fundet i scientfic report
91_1 om stormfloder. Denne raport har DMI, med stor tak, stillet til rådighed.
Der kan søges på internettet via www.ddd.dda.dk som er en database over folketællinger m.m. for hele landet.
Der kan søges på internettet via http://www.arkivalieronline.dk/
- Her kan man bl.a. søge i fotokopierde kirkebøger og folketællinger samt slå op i databasen DASY
Der kan søges på internettet via: www.familysearch.org - også kaldet FS
- her kan man søge over hele verden, dog bør man altid efterkontrolrer disse oplysninger, da de ikke i alle tilfælde er
korrekte transkripert.
Ligeledes er http://www.dis_danmark.dk/forum/ og det nye forum http://www.slaegtogdata.dk/
- Et rigtigt godt sted, at efterlyse elller på anden måde spørge om hjælp til sine aner, det værende sig tydning af tekster,
identificering af billeder m.m.
En af de største guldgrupper omkring det fynske må være http://www.fynhistorie.dk som er brugt flittigt i recearchet på
denne bog.
Et besøg på de forskellige arkiver på Langeland vil også kunne bidrage med yderliger historiske oplysninger.
Sydjyllands arkiv, Rudkøbings byhistoriske arkiv og Nordlangelands arkiv.
Et fundsted må ubetinget være Landsarkivet Odense og Statsarkivet København http://www.sa.dk/
Derudover vil et besøg på Langelands museum og Rudkøbing museum også kunne bidrage til yderliger historiske
oplysninger.
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