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Indledning 
 
Denne slægtsbog omhandler mine oldeforældre på fædrende side Rasmus Jensen Frank og Marie Kristine 
Jensen, samt min oldemors aner. 
  



 
 
 
 

Mine oldeforældre Marie Kirstine Jensen og 
Rasmus Jensen Frank 
 
 
 

 
 
Min oldefar Rasmus Jensen Frank er søn af Jens Christian Sørensen og Marie Kirstine Mikkelsen Frank, 
som er omtalt i afsnittet om familien i Stenholt. Han blev født i Kragelund d. 13. juni 1878, og blev døbt i 
Kragelund kirke d. 14. juli.  
 
Af kirkebogen fremgår: 
 
 
Født 13. juni 1878 Rasmus Jensen Frank. Døbt i kirken d. 14. juli 1878. Forældre: Gårdmand Jens Kristian 
Sørensen og hustru Marie Kirstine Mikkelsen af Stenholt (41 3/4).  
 
Faddere: 
 
Gårdmand Jens Kristensen Hesels hustru Dorthea Mikkelsen af Funder Kirkeby 
Pige Elise Marie Michaeline af Stenholt 
Gårdmand Jens Kristensen Hesel af Funder Kirkeby 
Husmand Søren Kristian Mikkelsen af Stenholt 
Peter Jensen af Stenholt 
 
Anmærkning: Navnet Frank tilføjet ifølge meddelelse fra Herredsfogeden for Lysgaard herred af 3. juni 1905 
om navnebevis af samme dato. 
 



 
Som det ses af kirkebogen hedder Rasmus oprindeligt Jensen til efternavn. Navnet bliver i 1905 ændret til 
Rasmus Jensen Frank. Det samme gælder for de af Rasmus og Maries børn der er født før 1905, heriblandt 
min farfar Niels Peder Jensen Frank. Navnet Frank stammer fra Rasmus mor som hed Marie Kirstine 
Mikkelsen Frank.  
 
  
 
 

 

 
Udsnit af kirkebogen for Kragelund sogn 

 
 
 
 
 
 
 

           
Kragelund kirke 

 
 
 
 
Rasmus bliver konfirmeret 2. oktober 1892 og får ved konfirmationen henholdsvis mg- og mg i kundskaber 
og forhold.  
 
Den 10. april 1897 møder Rasmus til militærtjeneste ved 13 bataljon. Han hjemsendes dog allerede d. 28. 
april, grundet suppration af venstre mellemøre, og erklæres for stedse udygtig til al krigstjeneste.  
 
I stævnebladet beskrives han som: Højde 65/4, vækst middel, hår blondt, øjne brune. 
 



Den 15. november 1898 bliver Rasmus i en alder af 20 år, gift Med Marie Kirstine Jensen som ligeledes er 
20 år gammel. Vielsen finder sted i Kragelund kirke. Af kirkebogen fremgår: 
 
 
Viet: 
 
Ungkarl Rasmus Jensen Frank, søn af Gårdmand Jens Christian Sørensen og Hustru Marie Kirstine 
Mikkelsen af Stenholt, født sammesteds den 13. juni 1878. 
 
Pigen Marie Kirstine Jensen, Datter af forhenværende Gårdmand Jens Olesen og Hustru Ane Kirstine 
Jakobsen af Silkeborg., og født på Vedslet Mark den 22. april 1878. 
 
 
 
Forlovere: 
 
Gårdmand Jens Christian Sørensen, Stenholt 
Forhenværende gårdmand Jens Olesen, Silkeborg 
 
Tillysning bestil 8-10-1898 
Tillysning fandt sted 9, 16 og 23. oktober 1898. 
 
Vielsen foretaget i kirken af sognepræsten 
 
 

 
Bryllups billede af Rasmus og Marie 

 

Som det fremgår af kirkebogen er Marie datter af Jens Olesen og Ane Kirstine Jakobsen, og født i Vedslet d. 
22. april 1878. Hun er hjemmedøbt d.14. maj, hvilket tyder på at hun måske har været syg. Hun blev 
efterfølgende døbt i kirken d. 13. oktober. 
 
Marie blev konfirmeret 14 år gammel i Bording d. 24. april 1892. Hun fik bedømmelsen mg i kundskab og 
forhold. 
 



Ifølge folketællingen 1890, bor hun på dette tidspunkt med sine forældre på Teglgård i Guldforhoved, i 
Bording sogn. 
 

 
 

 
Bording 

 

 
Luftfoto af Teglgård 

 
Marie har fortalt følgende til sin søn (Min farfar) Niels Peder Jensen Frank: 
 
Gården i Vedslet på ca. 20 td. Land. Min far hed Jens Olesen og min mor Ane Kirstine Jakobsen fra Oldrup 
sogn ikke langt fra Vedslet pr. Hovedgård station. 
Mormors broder havde en gård i Oldrup. Der kom mor til som pige efter konfirmationen, han havde ingen 
husbestyrerinde. Mormors søster Lise blev gift og rejste til Skanderborg. 
Morfars første kone Marie Kirstine Rothausen. De havde sammen sønner: Kristian Jensen, gården 
Gjessølund (Yngste). Jens Albert Jensen, fyrbøder på et mejeri på Fyn, boede senere i Gylling. Ole Jensen 
var den ældste 
Havde tuberkulose. Mormor fik sin arvepart hjemmefra, da de købte ”Teglgård”, der var god brug for den. 
Mormor og morfar har følgende børn: 
 
Gårdejer Rasmus Jensen, Christianshede 
Marie Kirstine Jensen, min mor 
Mariane Jensen, gift med faktor Frandsen, Næstved 
Gdr. Johannes Jensen, Kornerup 



 
Morfar og mormor solgte ”Teglgård” og boede siden i Silkeborg. Mormor blev 78 år. De ligger begravet i 
Silkeborg. Mor og far blev viet i Kragelund kirke. Brylluppet stod i Stenholt, 
Her var bedre plads end i Silkeborg. Mors forældre boede i Toldbodgade nr. 9. 
 
Mor i Tessebølle (Marie Kirstine Jensen) fortæller: Min farbror Søren Olesen rejste til Amerika. Vi hørte aldrig 
fra ham. Man mener han er død. Min morfar hed vist Ole Jakobsen. 
 
Mor i Tessebølle fortæller om sin egen familie: Vort hjem ”Teglgård” i Bording. Der var 500 td. Land til 
gården. Gården i Vedslet var på størrelse med hjemmet i Tessebølle. Jeg var ca. 13 år, da vi flyttede til 
Bording, 
og jeg blev konfirmeret i Bording kirke. Far var gift 2 gange. 1 gang med Hanne Rothausen, med hende har 
han børnene: Kristian Jensen, Ole Jensen, Jens Albert Jensen. Jens Olesen gift anden gang med Ane 
Kirstine Jakobsen.   
De har børnene Rasmus Jensen, Johannes Jensen, Marie Kirstine Jensen, Mariane Jensen. 
 
Til ”Teglgård” hørte 32 td. ld. Eng og mose. De lavede tørv, som de solgte og kørte til Silkeborg. Da mormor 
og morfar var blevet ældre, solgte de gården og flyttede til Silkeborg. Ole og Kristian var hjemme på gården. 
Ole blev gift og slog sig ned Vedslet. Jens boede i Gylling. Mariane boede i Næstved. Mormor havde ret 
svære ben. Hun kom fra en ret stor gård ved Gylling (Vist Oldrup). Mormor og morfar var raske folk. De kom 
tidligt op om morgenen og bestilte meget. Morfar lærte børnene at arbejde, og det var mor glad for da hun 
blev gift, så blev der brug for hende arbejdskraft. Der var 2 fløje til stuehuset, da mor var hjemme i Bording. 
Da mormor og morfar var i Silkeborg, boede de vist i Toldbodgade 9. 
 
Den 18. januar 1899 får Marie og Rasmus deres første barn Niels Peder Jensen Frank.  
 
Herefter følger resten af de i alt 12 børn med ca. 2 års mellemrum: 
 

 1900 Magda Karoline Jensen Frank  

 1902 Agnes Marie Jensen Frank 

 1904 Martha Kristine Jensen Frank 

 1906 Kirstine Jensen Frank 

 1908 Signe Jensen Frank 

 1910 Dagny Jensen Frank 

 1912 Aage Jensen Frank 

 1913 Henning Jensen Frank 

 1915 Et udøbt pigebarn, Irup i Hørdum sogn. Pigen der dør cirka en måned efter fødslen.  

 1916 Alfrida Jensen Frank  

 1918 Marius Kristian Jensen Frank  

 1919 Gudrun Jensen Frank 
 
Igennem fødsels og dåbsregistreringerne i kirkebøgerne kan man følge deres bopæl og Rasmus erhverv 
frem til 1919. Tallene i parentes efter stedangivelsen, henviser til kort og notater nedenfor: 
 

 1899 Engesvang Skiftespor i Engesvang sogn hvor Rasmus er arbejdsmand (1) 

 1902 Engesvang Mark (1) 

 1904 Rasmus er nu boelsmand i Engesvang (1). det vil sige ejer af et mindre landbrug (Se 1 
nedenfor) 

 1910 Muligvis Sønder Broby sogn på Fyn 

 1912 Rasmus er fodermester i Ejer, Ousted sogn, Skanderborg amt (2) 

 1913 Tanderup (En gård), Snejbjerg sogn i Ringkøbing amt (3) 

 1915 Rasmus er fodermester i Irup, Hørdum sogn, Thisted amt (4) 

 1934 Karise i Præstø amt ifølge Anna Marie Madsens dagbog 
 
 



(1) Et boelsmandssted er et landbrug, der er mindre en bondegård og større end de egentlige 
husmandssteder. Traditionelt var et boelsmandssted mindre end 3 tønder hartkorn. Samtidigt havde 
boelsmanden mindst 15 tønder land eller mindst 1 tønde hartkorn (Kilde: Wikipedia) 

 

(4)   Der er formentlig tale om Irup hovedgård (Gods). Hovedbygningen er opført ca. 1800, men en   
       del er ændret i 1840. 

 
 
 
 
 
Efter 1919 er det svært at følge sporet af Rasmus og Marie. I 1934 bor de ifølge Niels Peder Jensen Franks 
første hustru Anna Madsens dagbog, i Karise. På et tidspunkt flytter de til Tessebølle,  hvor de har købt 
gården Skovlund i Tessebølle, Herfølge sogn syd for Køge. Gården er beliggende Storskovvej 10, matr. 9-b 
Tessebølle by.  
 
De optræder ikke i folketællingen i Hørdum for 1925, så de er flyttet fra sognet imellem 1919 og 1925. 
  



Nedenfor er en række billeder fra Tessebølle: 
 

 
Oversigtskort 

 

 
Gården i Tessebølle (Foto 2008) 

 
 
 
 

 



 
Rasmus med hest 

 
 

      
       Marie på gårdspladsen  Rasmus og Marie på gårdspladsen 

 
 
 



 
Familiefoto på gårdspladsen 

 
 
Rasmus døde d. 26. januar 1963 i Tessebølle. Følgende er nedskrevet af sønnen Niels Peder Jensen Frank: 
 
Rasmus Jensen Frank døde 1963 den 26.. januar (Lørdag) knap 85 år. Far døde i hjemmet. Klokken ca. 
7:30 var sygeplejersken der og ordne far og give ham en indsprøjtning. Vi havde våget hele natten. Kort efter 
indsprøjtningen døde far kl. 8:30. Han døde stille og roligt uden at de der sad ved ham, så det. 
 
Jeg fik ordnet alt vedrørende begravelsen. Fars båre blev stående i hjemmet i det lille værelse ved gangen 
indtil begravelsesdagen.  
 
Far døde af en ondartet svulst i mavesækkens krop (Den øverste del). Far havde en tid før sygdommens 
udbrud klaget over manglende appetit. Han kunne sige: Jeg har ingen appetit. Han tabte også i vægt. 
Engang sagde han: det er ikke godt når man taber sig om vinteren. Senere Indfandt smerterne sig, og far 
kom på Køge sygehus til undersøgelse. Far sagde: De gør jo ikke noget ved mig, og han fik heller ikke noget 
at vide, kun de nærmeste fik oplysning om hvad det var. 
 
Far blev begravet onsdag den 30. januar (Gråvejr ), fra hjemmet kl. I3:10, fra Herfølge kirke kl. I4:30. 
 
Bagefter kaffe på Hotel Påskebjerg. 
 
Hans Andersen førhen Smerup, talte. Også jeg talte 
 
Min tale: 
 
Hjemmet: Som den ældste af søskendeflokken vil jeg gerne bringe en tak, og takken gælder I, som tog jer af 
far, da sygdommen kom, vi er meget glade for at I passede og plejede ham, så han ikke skulle blive på 
sygehuset. I har gjort et stort barmhjertighedsarbejde, tak for det. Tak for håndsrækningen til mor, hun 
trænger nu til hjælpen, og jeg er overbevist om, at I heller ikke vil glemme hende, navnlig I som er 
uafhængige af mand o.s.v. 
 
Fars begravelse: Det er nu anden gang, vi er samlede i anledning af et dødsfald i vor familie. Da vi for godt 5 
mdr. siden mødtes ved Hennings begravelse, anede vi ikke, at vi så hurtigt igen skulle mødes for at sige vort 
sidste farvel til far. Der var ingen tegn på sygdom hos far. Tværtimod havde han taget på i vægt, men han 
har vel nok den gang båret på sygdommen, selvom han ikke mærkede noget til den.  
 
Hennings død var et hårdt slag for ham, de havde arbejdet sammen altid, og han kunne ikke glemme det, 
sorgen tog hårdt på ham, og det er vel muligt, at sorgen og savnet har fremskyndet den snigende sygdom. 
Ved undersøgelsen på sygehuset fik vi pårørende sørgelige besked, at der ikke var noget at gøre. Det er et 
stort tab for os, at far ikke er mere, og det gør os alle ondt, at vi aldrig skal se ham mere. Han havde altid 
haft et godt helbred ud over nogle småtterier havde han aldrig været syg, og vi syntes, der var om, at vi 
endnu skulle få lov at beholde ham nogle år, men det skulle være anderledes, det går så ofte på en helt 
anden måde, end vi mennesker tænker. Far var så glad for os børn, og om søndagen sagde han ofte: 



"Hvem kommer hjem i dag?". Han længtes efter os og bad os altid et: "Hjerteligt velkommen" når vi indfandt 
os. 
 
Det er et tab for os, at fars stol nu er tom. Henning døde midt i høstens tid, men far kunne trods sin høje 
alder køre kornet hjem og sætte stak og var vel også med ved tærskningen. Men det var nok også det sidste 
arbejde, han kunne være med til, for så begyndte sygdommen at give tegn fra sig. Ja nu er far ikke mere, 
men i vor sorg over hans bortgang, vil vi dog ikke glemme at sige tak for, at vi fik lov til at beholde ham så 
lang en tid imellem os. det er vel kun de færreste, det er forundt at have deres far så længe, og vi vil i vor 
taknemmelighed sige 
som Job: 
 
"Herren gav, Herren tog, 
Herrens navn være lovet." 
 
 
 
 
Marie døde i d. 20. november 1964 kl. 6:30 om morgenen. Følgende er nedskrevet af sønnen Niels Peder 
Jensen Frank: 
 
Mor blev begravet på Herfølge kirkegård mandag d. 23. november 1964 klokken 14:00. 
 
Dødsårsag: Lungebetændelse, dårligt hjerte, åreforkalkning. 
 
Min mor Marie Kirstine Jensen Frank f. Jensen, begyndte at skrante efter sin 80 års dag. Hun kom på 
sygehuset i Køge, forkalkning i benene. Mors læge sagde, at der var skygger på røntgenbilledet af 
forkalkning. 
 
Det gik dog helt godt efter hjemkomsten. Men så kom det værste. En tidlig morgen stod mor syg ud af 
sengen. Hun måtte have læge. lægen sagde: "Ja denne gang er DE syg, fru Frank" . Det var en blodprop 
ved hjertet.  
 
Agnes kom efter mit brev hjem fra Canada og hjalp til. Hun kom sig igen, men hun havde fået et knæk, som 
hun ikke forvandt. De sidste 4 år var hun ikke rigtig rask, hun kunne ikke godt virke mere. Hun sagde somme 
tider: "Jeg kan ikke bestille noget, jeg er ikke rask". Det kneb ofte efter denne tid med at få vejret. Mor var tit 
forkølet, fik slim på lungerne og lungebetændelse. Lægen beundrede hendes trang til at holde sig oppe, 
denne selvopholdelsestrang var nok årsag til, at hun levede så længe og bukkede under.  
 
Mor sagde tit: "Man kan godt gøre noget selv til at holde sig oppe". Til sidst sagde hun til mig: "Peter, nu må 
du tage fat, jeg kan nu ikke mere". 
Mor døde fredag den 20. november 1964 (Godt vejr ). Hun døde kl. 6:50 om morgenen. 
 
Dødsårsag:  
 
- Lungebetændelse. 
- Dårligt hjerte. 
- Åreforkalkning. 
 
 
Jeg var hjemme at ordne det med kisten, dommerkontoret, præsten, ringeren, sangene og annonce i 
Dagbladet. Mor blev begravet mandag den 23. november 1964. Jeg blev fri fra skolen i Rørby i 2 timer. Mors 
kiste stod hjemme i den store stue, det havde hun selv ønsket. 
 
Mors begravelse fra hjemmet kl. 13:20. Salmer:  
 
- Du Herre Krist 
 
Jeg sagde et par ord. 



 
- Klokken slår. 
 
 
Kirken kl. 14: 
 
Kisten blev båret ind i kirken af børnebørn.  
 
Kisten blev båret ud af Kirken af Niels, Hougård, Harald, Ernst, Aage og jeg. Jeg takkede ved graven og 
indbød til mindesamvær på Påskebjerg. Ved kaffebordet talte jeg. 
 
Talen på Påskebjerg: 
 
Hver gang man står ved en båre, mindes man om livets korthed og om, at denne verden ikke er vort 
blivende sted. Vi fødes ind i denne tilværelse og er her så i nogle år, kortere eller længere, indtil vi ligesom 
blomsterne falmer, visner og dør. Menneskelig set fik mor lov til at leve et 1 langt liv, og det har vi grund til at 
sige tak for. Det er ikke alle beskåret at have en mor så længe. Men selv om hun levede længe, kom døden 
alligevel for tidligt, og det er med vemod, at vi i dag må sige hende det sidste farvel. 
 
Når vi var hjemme hos mor og skulle af sted igen, sagde vi også farvel, men det var med den glæde i hjertet, 
at vi inden længe skulle mødes igen. Denne gang ved vi, at det er det sidste farvel. Døden har nu sat 
punktum for et jævnt og virksomt liv.  
 
I vore dage hører man tit vendingen, at man skal slappe af, det gælder ved arbejde, og det gælder i sport. 
Mor har aldrig haft så farlig meget tid til at slappe af. Den store børneflok tillod, mens vi var mindre og 
opholdt os hjemme, ikke megen ro for mor. Men vi var aldrig til besvær for hende.. Ihvert fald var det ikke tit, 
hun lod sig mærke med det. Hun røgtede sin opgave i hjemmet med nidkærhed og trofasthed imod os alle, 
og hendes mand og børn var alt for hende. 
 
Dog var hun også glad, når der også kom andre mennesker i hjemmet end familie. Det være sig handlende 
eller andre, så varede det ofte 
ikke længe, inden kaffen var på bordet. Jo mor var glad for at yde, enten det var fremmede eller familie, men 
vel naturligvis var hun 
mest for sin mand og børn. Hun tog aldrig del i det offentlige liv. Hun havde nok at gøre i sit hjem. Men derfor 
må vi ikke tro, at mor var uinteresseret  
i hvad der skete uden om hende. Hun fulgte til det sidste godt med i aviser og fjernsyn og kunne fortælle, 
hvad hun havde læst og hørt, 
når vi kom hjem. Mor var en hjemmets kvinde, og hun skulle kendes i sit hjem, hvor hun havde sit virke. 
 
Nu var mors opgave løst, hun følte sig træt efter den lange arbejdsdag, og døden kom vel nærmest som en 
befrielse. Hun var klar over, 
at det bar mod døden, men man hørte hende aldrig beklage sig, det var, som det hele faldt så naturligt for 
hende. Nu var Henning ikke mere 
og far heller ikke, vi andre børn var ude fra hjemmet, så var der ikke så meget at leve for mere. 
 
Mor er nu den tredie, der er ført fra hjemmet i Tessebølle op på kirkegården i Herfølge. Ved mors død er en 
tredie plads blevet 
tom. En plads, der ikke kan udfyldes af nogen anden. Ved mors død er vi blevet et medlem fattigere i 
familien, men mindernes krans er blevet rigere. Nu er der sat en blomst mere i denne mindekrans, og denne 
blomst vil vi passe og værne om. Vi vil mindes mor, som hun var i sine velmagtsdage. En god mor, der med 
sine små hænder udførte et stort og uegennyttigt arbejde iblandt os. Vi er blevet en mor fattigere, men et 
minde rigere. Dette minde vil 
vi bevare, for mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring. 
 
Salmer på Påskebjerg: 
 
- En liden stund 
- Til Himlene. rækker din miskundhed, Gud. 



 
Efter kaffen var vi henne og se graven. Derefter var vi til spisning i hjemmet. Vi var hjemme i Værslev kl. 
23,00. 
 
På hjemturen var vi :  
 
- Bent og Inger Lise. (Bent Frank, Inger Lise Sørensen) 
- Hans Erik og Inge-Lise. (Hans Erik Christiansen, Inge-Lise Frank)  
- Hougård og Martha var med herhjemme. (Johannes Hougaard, Martha Kristine Jensen Frank) 
 
 
 
 
 
 
 

    
Herfølge kirke (2008) 

 
 

 
Gravstenen på Herfølge kirkegård (2008) 

 
 
 
 



Børnene 
 
 

 
 
 

Niels Peder Jensen Frank  

 
Født 18. januar 1899 i Engesvang. Niels Peder Jensen Frank yderligere oplysninger om Niels Peder Jensen 
Frank, kan findes i særskilt kapitel. 
 
 
 

Magda Karoline Jensen Frank 

 

 
Magda og hendes mand  
    Aksel Frederiksen 
 
Magda blev født i år 1900 i Engesvang skiftespor. Af kirkebogen fremgår:  
 



Født 1. juni 1900 - Engesvang Skiftespor, Engesvang Sogn, Hids Herred - Magda Karoline Jensen Frank - 
Forældre: Arbejdsmand Rasmus Jensen og Marie Kirstine Jensen, Engesvang Skiftespor, Engesvang Sogn. 
Dåbsdag 1. juli 1900. Dåben foretaget af sognepræsten i kirken. 
 
Faddere: 
 
1. Pige Mariane Jensen, Silkeborg 
2. Pige Kristine Lucine Jensen, Funder 
3. Ungkarl Karl Jensen, Stenholt 
4. Husmand Anton Jensen (1), Engesvang Mark 
5. Ungkarl Johannes Jensen, Funder 
 
Anmærkning: Ifølge Skrivelse fra Herredskontoret af 3. juni 1905 skal Familienavnet fremtidigt være Frank 
 

(1) Der må være tale om Anton Jensen Frank, søn af Jens Christian Sørensen og Marie Kirstine 
Mikkelsen Frank 

 

 
Engesvang kirke (2001) 

 
 
Hendes konfirmation findes ikke i kirkebogen for Hørdum sogn, så hun er muligvis konfirmeret i et andet 
sogn. 
 
Magda blev gift med vejmand Aksel Frederiksen. Magda boede i 1992 Smedegade 18 i Snoldelev ved 
Roskilde. 
 
  



 
 
 
 

Agnes Marie Jensen Frank 

 

 
 
Fra kirkebogen: 
 
Født 12. april 1902 Agnes Marie Jensen - Engesvang Mark, Engesvang Sogn, Hids Herred - Forældre: 
Arbejdsmand Rasmus Jensen og Marie Kirstine Jensen, Engesvang Mark, Engesvang Sogn - Døbt 19. Maj 
1902 af Sognepræsten i Kirken. 
 
Faddere ved dåben: 
 
1. Husmand Peter Sørensens Hustru, Engesvang Mark 
2. Boelsmand Anton Jensens hustru, Engesvang Mark 
3. Høker Johan Peter Petersen Kidsmose, Engesvang Skiftespor 
4. Sporskifter Niels Jensen Busk, Engesvang Skiftespor 
5. Barnets Fader 
 
Anmærkning: Ifølge Skrivelse fra Herredskontoret af 3. juni 1905 skal Familienavnet fremover være Frank 
 
Agnes blev konfirmeret d. 9. januar 1916 i Hørdum.  
 
I 1928 emigrerer Agnes til Canada. Hun ankommer til Halifax d. 30-11-1928 på skibet FREDERICK VIII fra 
Scandinavian American ifølge det Canadiske immigrations register. 
 

 



S.S. FREDERICK VIII 
 

 
S.S. FREDERICK VIII i København i 1925 

 
 
 
 

 
S.S. FREDERICK VIII afsejler fra København i 1925 

 
 

I Canada arbejder hun som stuepige på et hotel i Vancouver i delstaten British Columbia og bliver gift med 
hotelejer Dawson. Ved hans død arver hun hans 2 hoteller. 

 



 
 
 
 
 

 
Agnes i Vancouver 

 
Efter moderen Marie Kirstine Jensens død i 1964, enedes hendes søskende om at sælge ejendommen i 
Tessebølle til Agnes, som ejede den frem til sin død. 
 



 
Agnes på familefoto fra gården i Tessebølle 

 
Agnes sælger sine 2 hoteller i Canada og i 1991 overfører hun sine midler til Danmark.  
 
Agnes dør d. 20. januar 1992, og bliver begravet i samme grav som hendes far og mor, på Herfølge 
kirkegård. 
 
Agnes havde ingen børn, og efter hendes død blev arven i henhold til hendes testamente af 25. april 1988, 
delt ligeligt imellem hendes 9 søskende eller deres livsarvinger.  
 
Ejendommen i Tessebølle blev solgt for 1.500.000 kr. 
 



 
Fra bo opgørelsen 

 
 
 

Martha Kristine Jensen Frank 

 
Martha blev født d. 16. april 1904 i Engesvang krat. Af kirkebogen fremgår: 
 
Født den 16. april 1904, Martha Kristine Jensen i Engesvang Krat, Engesvang sogn, Hids herred.  
 
Forældre: Boelsmand Rasmus Jensen og Marie Kirstine Jensen, Engesvang Krat, Engesvang sogn. 25 år. 
 
Døbt 5. juni 1904 af sognepræsten i kirken. 
 
Faddere: 
 
1. Gårdmand Michael Jensen's hustru, Stenholt, Kragelund sogn 
2. Boelsmand Anton Jensens hustru, Engesvang 
3. Gårdmand Michael Jensen, Stenholt, Kragelund sogn (1) 
4. Boelsmand Anton Jensen, Engesvang (1) 
5. Karetmager Marius Jensen, Engesvang (1) 
 
Anmærkning: Ifølge skrivelse fra herredskontoret af 3. juni 1905 skal familienavnet være Frank 
 

(1) Formentlig brødrene Michael Jensen Frank, Anton Jensen Frank og Anton Jensen Frank som er 
sønner af Jens Christian Sørensen og Marie Kirstine Mikkelsen Frank i Stenholt. 

 



Martha bliver konfirmeret i Hørdum d. 7. april 1918. Konfirmationen er forrettet af sognepræsten i Skyum 
sogn. 
 
Hun bliver gift med Johannes Hougaard Hansen.  
 

 
Johannes Hougaard Hansen 

 
 
De får børnene: 
 

 Johannes Hougaard Hansen 

 Karen Hougaard Hansen 

 Margrethe Hougaard Hansen 

 Gerda Hougaard Hansen 

 Børge Hougaard Hansen 

 Edith Hougaard Hansen 
 
Martha dør på et tidspunkt efter 1992. 
 

Kirstine Jensen Frank 

 
Kristine blev født d. 27. april 1906 i Engesvang Krat. Af kirkebogen fremgår: 
 
Født 27. april 1906 i Engesvang Krat og sogn, Hids herred: Kirstine Jensen Frank. Forældre boelsmand 
Rasmus Jensen Frank og hustru Marie Kirstine Jensen af Engesvang Krat - 28 år. 
 
Døbt 14. maj 1906.  
 
Dåbshandlingen foretaget af lærer Nielsen, Julianehede i hjemmet. Fremstillet i kirken den 24. juni 1906. 
 
Faddere: 
 
1. Moderen 
2. Gårdmand Mikkel Jensen Franks hustru Petrea Andersen, Stenholt Mark 
3. Boelsmand Anton Jensen Frank, Skiftesporet 
4. Karetmager Marius Jensen Frank, Engesvang skiftespor 
5. Boelsmand Rasmus Jensen, Christanehede 
 
 
Kirstine bliver konfirmeret i Hørdum d. 11. april 1920. 
 



 
Hørdum kirke 

 
Hun bliver gift med entreprenør Harald Larsen og får børnene Frida og Inge Lise. 
 
I 1992 bor hun Søndergade 26 i Karise. 
 

Signe Jensen Frank 

 
Signe blev født d. 24. maj 1908 i Engesvang Krat. Af kirkebogen fremgår: 
  
Født 24. maj 1908 i Engesvang Krat, Engesvang sogn, Hids herred: Signe Jensen Frank.  
 
Forældre Boelsmand Rasmus Jensen Frank og hustru Marie Kirstine Jensen, Engesvang Krat, 30 år. 
 
Døbt 7. juni 1908 af sognepræsten i kirken. 
 
Faddere: 
 
1 og 2. Kroejer Mads Peter Jakobsen og hustru Regine Hansine Hansen af Paarup 
3. Boelsmand Svend Olesens hustru Mette Kirstine af Engesvang Krat 
4. Boelsmand Anton Jensen Frank, Engesvang Skiftespor 
5. Boelsmand Mikael Jensen Frank, Stenholt 
 
Anmærkning: Confereret 16. juni 1908, M. Harbo 
 
Signe bliver gift med vognmand helmer Carlsen. I 1992 er hun bosat Gartnervangen 34, 3 i Roskilde. 
 
Signe har datteren Rita. 
 
Hun dør d. 25. oktober 1994, og bliver begravet på Herfølge kirkegård 



 
Gravstenen på Herfølge kirkegård 

 
 
 

Dagny Jensen Frank 

 

 
Dagny med sin mand Niels 

 
 
Dagny blev født d. 10. juni 1911. Det vides ikke hvor. 



   
Dagny i Viborg i 1932 

 
 
 
Dagny blev gift med Niels Jensen. De ejede på et tidspunkt et mejeri på Mågevej i København og boede 
indtil deres død i en nærliggende lejlighed i samme ejendom på hjørnet af Hvidkildevej/Borups Alle 
(Hvidkildevej 1, 2400 København). 
 
 
 

 
Mejeriet på Mågevej – Det er formentlig 

adoptivdatteren Ritha i forgrunden. 
 
 
De adopterede på et tidspunkt Ritha, som var datter af en af Dagnys søskende. Senere adopterede de 
Claus. 
 



 
Ritha ved sin konfirmation sammen med Niels og Dagny 

 
 
 

Aage Jensen Frank 

 

 
 
 
Aage blev født 25. februar 1912 på Fredenshjem (En gård) i Ejer i Ousted sogn nær Ejer Bavnehøj. 
 



 
Ejer 

 
Af kirkebogen fremgår: 
 
Født 25. februar 1912 i Fredenshjem, Ejer, Ousted sogn, Voer herred Aage Jensen Frank. Forældre 
fodermester Rasmus Jensen Frank 33 år og hustru Marie Kristine født Jensen 33 år. 
 
Døbt 28. april 1912 af sognepræst R. ?? Andersen i kirken. 
 
Faddere: 
 
Johannes Kristensen 
Marie Jørgensen 
Johannes Petersen 
Martinus Laursen 
 
 
Aage var gift en kort tid, men blev herefter skilt. Han var arbejdsmand, og arbejdede vist nok blandt andet i 
Sverige. 
 

 
 
 
 
 



Han boede senere på gården i Tessebølle og boede som ældre på plejehjemmet Tingstedet i Herfølge. 
Aage døde i 1994 og blev begravet sammen med broderen Henning på Herfølge kirkegård. 
 
 

 
Gravstenen på Herfølge kirkegård 

 
 

Henning Jensen Frank 

 

 
 
Henning er født i 1913. Af kirkebogen fremgår: 
 
Født 5. august 1913 i Tanderup, Henning Jensen Frank. Forældre fodermester Rasmus Jensen Frank og 
hustru Marie Kirstine Jensen i Tanderup. 
 
Døbt 9. november 1913 af sognepræsten i kirken. 
 
Faddere: 



 
- Moderen 
- Tømrer Lorents Thomsen 
- Hustru Marianne Andersen, Tanderup 
- Ungkarl Niels Peter Jensen Frank, Tanderup (1) 
- Barnets fader 
 

(1) Dette må være min farfar 
 
 
Tanderup er en gård beliggende i Snejbjerg. 
 

 
Gruppebillede fra Tessebølle. Henning er nr. 2 fra venstre 

 
 
 
Henning døde i 1962. Broderen Niels Peder Jensen Frank har noteret følgende om Hennings død og 
begravelse: 
 
 
Død på Køge sygehus d. 18-08-1962 kl. 20:40. 
 
Dødsårsag: a. uræmia = urinforgiftning 
Komplikationer: b. adipositas = fedme - Hernia umbilicali = navlebrok 
Andre sygdomme: Infeiovitas intell. = Sygelig forestilling om at være mindre værd end andre. 
 
 

Vi ordnede det hele om mandagen. Henning kom i kapellet ved Herfølge kirke denne dag, den 20. august kl. 
18:40 fra kapellet ved Køge sygehus. Jeg holdt en kort tale. Vi kom til kapellet ved Herfølge kirke kl. 19. 
 
Henning blev begravet fra Herfølge kirke onsdag d. 22. august kl. 14:30. Bagefter var der 39 til kaffe på 
Hotel Påskebjerg. 
 
Familien spiste i hjemmet: Flæskesteg, ost og kaffe. Henning fik en pæn begravelse. Der var signerede 
kranse fra familien. 
 
Jeg talte på Påskebjerg. 
 
Det var dejligt sommervejr, da Henning blev ført fra sygehusets kapel. 
 
Salmer Hennings bisættelse fra sygehusets kapel: 
 
Herrens venner ingen sinde 
Tale og trosbekendelse 
Jeg er træt og går til ro 



 
Kapellet ved Herfølge kirke: 
 
Altid frejdig når du går 
Klokken slår 
 
Jeg takkede følget  
 
Salmer ved Hennings begravelse: 
 
Kirkeklokke mellem ædle salmer 
O Jesus morgenstjerne 
Til himlen rækker din miskundhed 
Dejlig er jorden (Kisten båret ud under sidste vers) 
Så rejser vi til vort fædreland 
 
Jeg takkede ved graven 
 
 
 

Udøbt pigebarn 

 
Den 6. januar 1915 fødte Marie en pige i Irup, Hørdum sogn. Af kirkebogen fremgår: 
 
Født 6. januar 1915 i Irup, Hørdum sogn, Hassing herred. Dødfødt pigebarn. 
 
Forældre: Fodermester Rasmus Jensen Frank (f. 13 juni 1978 i Stenholt) og hustru Marie Kirstine Jensen (f. 
33 april 1978 i Vedslet) af Irup. Moderen 37 år. Viet i Kragelund kirke 15. november 1898. 
 
Selv om pigen ifølge ovenstående skulle være dødfødt, er hun ifølge kirkebogens afsnit om døde, først død 
d. 12. marts: 
 
Død 1915 - 12 marts, Irup, Hørdum sogn, Hassing Herred 
 
Begravet Hørdum kirkegård, Hørdum sogn, Hassing herred 16. marts 1915.  
 
Udøbt pigebarn. Barn født 6. januar 1915 på Irup.  
Forældre:Fodermester Rasmus Jensen Frank og hustru Marie Kirstine  
Jensen af Irup. Alder 2 md. Begravelsen forrettet af sognepræsten til Snedsted 
 
Følgende er noteret af broderen Niels Peder Jensen Frank: 
 
Mor havde efter fødslen en blodprop, men kom over det. Medens mine forældre var henne at malke døde 
den lille pige. Lægen mente det var mavekrampe. Barnet ligger begravet på Hørdum kirkegård 
 
  



 

Alfrida Jensen Frank 

 
Alfrida (Frida) blev født i 1916 i Irup, Hørdum sogn. Af kirkebogen fremgår: 
 
Født 31. juli 1916 i Irup, Hørdum sogn, Hassing herred Alfrida Jensen Frank. Forældre Fodermester Rasmus 
Jensen Frank (f. 13 juni 1878 i Stenholt) og hustru Marie Kirstine Jensen (f. 22. april 1878 i Vedslet) af Irup. 
Moderen 38 år. Viede i Kragelund 15. november 1898. 
 
Døbt 8. oktober 1916 af sognepræsten i Harring kirke. 
 
Faddere: 
 
- Barnets moder 
- Fodermester Anton Christensens hustru, Irup 
- Fodermester Anton Christensen hustru, Irup 
- Ungkarl Peter Severino Andersen, Irup 
- Ungkarl Christian Mikkelsen, Irup 
 
Alfrida bliver gift med Ernst Petersen og de får børnene Rita, Edda og Hanne. 
 
Frida og Ernst er i 1992 bosiddende Vognmandsparken 32 1. Tv. I Roskilde. 
 
Rita er i 1992 gymnasielærerinde, og bosat i Thisted (Australiavænget 20). Ifølge de oplysninger jeg har 
kunnet finde, er hun stadig gymnasielærerinde i 2000.  
 
Ifølge borger.dk opstillede hun i 2008 til menighedsrådsvalget i Thisted sogn, men er ikke opført som 
medlem af menighedsrådet på sognets hjemmeside, så hun er tilsyneladende ikke blevet valgt ind. 
 

 
 
 
  



 

Marius Kristian Jensen Frank 

 
Marius blev født i 1918 i Irup, Hørdum sogn. Af kirkebogen fremgår: 
 
Født 24. februar 1918 i Irup, Hørdum sogn, Hassing herred Marius Kristian Jensen Frank. 
 
Forældre: Fodermester Rasmus Jensen Frank (f. 13 juni 1878 i Stenholt) og hustru Marie Kirstine Jensen (f. 
22. april 1878 i Vedslet) af Irup. Moderen 39 år. Viet i Kragelund 15. november 1898. 
 
Døbt 9. marts. Hjemmedåb ved sognepræsten. Fremstilling i Hørdum kirke d. 21. juli 1918. 
 
Faddere: 
 
- Barnets moder og pige Magda Karoline Jensen Frank, Irup 
- Barnets fader 
- Ungkarl Laurits Valsted, Irup 
 
 
 
Noteret af broderen Niels Peter Jensen Frank: Mor havde efter fødselen barselsfeber men kom over 
sygdommen 
 
Da Marius er hjemmedøbt tyder det på at han allerede fra fødslen var svagelig. Han dør allerede d. 30. 
december 1918, så han blev ikke engang 1 år gammel. 
 
Niels Peter Jensen Frank har noteret: Under den spanske syge i vinteren 1918-19 blev Kristian angrebet af 
sygdommen og døde, han er begravet på Hørdum kirkegård 
 
Af kirkebogen fremgår: 
 
Død 30. december 1918, Irup, Hørdum sogn Marius Kristian Jensen Frank. Begravet på Hørdum kirkegård, 
Hørdum sogn, Hassing herred d. 4. januar 1919. 
 
Søn af fodermester Rasmus Jensen Frank og hustru Marie Kirstine Jensen i Irup, Hørdum sogn, født samme 
sted 24. februar 1918. 10 måneder gammel. Begravelsen forrettet af sognepræsten 
 
 
  



 

Gudrun Jensen Frank 

 

 
 
Gudrun er født i 1919 i Irup, Hørdum sogn. Hun er hjemmedøbt, hvilket tyder på at hun var svagelig efter 
fødselen. Af kirkebogen fremgår: 
 
Født 27. maj 1919 i Irup, Hørdum sogn, Hassing herred Gudrun Jensen Frank.  
 
Forældre: Fodermester Rasmus Jensen Frank (f. 13 juli 1878 i Stenholt) og hustru Marie Kirstine Jensen (f. 
22. april 1878 i Vedslet) af Irup. Moderen 41 år. Viet i Kragelund kirke d. 15. november 1898. 
 
Døbt 8. juli. Hjemmedåb ved sognepræsten. Fremstilling i kirken 30. november 1919. 
 
Faddere: 
 
- Barnets moder og pige Mary Kathrine Frank, Irup 
- Tjenestekarlene af Irup Christian Christensen og Carl Willesen. 
 
I 1992 er hun bosat på Skarritsø Hvilehjem, Slagelsesvej 21, Jyderup. 
 
Gudrun dør i 1999 og bliver begravet på Herfølge kirkegård, i samme gravsted som brødrene Henning og 
Aage. 
 
Broderen Niels Peter Jensen Frank har noteret: Gudrun har aldrig været gift. Hun har været på Ebberødgård 
og er nu på plejehjem i Jyderup. Det sorterer under Andersvænge. 
 
  



Min oldemors familie 
 

 
Min oldemors anetavle 2 generationer tilbage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Steder 
 
Min oldemors aner stammer primært fra den sydlige del af Århus amt med enkelte aner fra Skanderborg amt. 
På nedenstående sognekort er det muligt at følge med hvor de forskellige sogne der omtales, er beliggende. 
 

 
Sognekort for Århus amt 

 
 
 



 
 
 
 
 
Kort over det sydlige Århus amt med markering af nogle af de steder der omtales nedenfor 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Forældrene Jens Olesen og Ane Kirstine Jakobsen 
 
Min oldemors far Jens Olesen (81) blev født i Astrup sogn, Århus amt d. 30. december 1836 og var søn af 
Ole Sørensen (89) som var indsidder på Lystenlund og Mariane Jensdatter (90). 
 
Jens blev døbt d. 5. marts 1837 i Astrup kirke. Af kirkebogen fremgår: 
  
Faddere: 
 

 Gårdmand Peter Jensen, Lystenlund.  

 Husmand Søren Olesen. Astrup.  

 Ungkarl hans Jensen, Hvorup (Eller lignende).  

 Tjenestepige Kirsten Sørensdatter 

 Husmandskone Ane Catrine Nielsdatter af Astrup. 
 
Vaccineret af Weis d. 29. marts 1837 

 
 

 
Astrup kirke 

 
I 1842 flytter Jens sammen med sine forældre fra Astrup sogn til Vedslet sogn. Begge byer er beliggende 
syd for Århus. 
 



 
 
 
Jens er 14 år gammel da han bliver konfirmeret i Vedslet kirke, og får i denne forbindelse bedømmelsen: 
 
Kundskaber: ug- 
Opførsel: mg 

 
 

                  
 

Vedslet kirke 
 

Endnu i 1860 bor Jens hjemme hos forældrene hvor han er i tjeneste. I 1866 får han skøde på gården 
Hedvigslund i Vedslet sogn, som han overtager efter sin far Søren Olesen. 
 
 
 



 
Hedvigslund 
 
Der er tale om 2 gårde, Store Hedvigslund og lille Hedvigslund. Der er ikke helt klarhed om hvilke  
af gårdene det var Ole Sørensen sog sønne Jens Olesen ejede, men der er sandsynligvis tale om Store 
Hedvigslund. Hedvigslund er af meget gammel dato den omtales således i de gamle Præsteindberetninger 
fra 1660. ( pastor Holmbo) og i 1772 (provst Hildebrandt). Hedvigslund hørte under kronen og senere under 
Urup . i landgilde blev der svaret 2 a 3 rigsdaler årligt og hoveriet var 4 gangdage årligt hovspind , 
deltagelse i ulvejagt m/m. 
 
Der er som sagt tale om 2 gårde, Store Hedvigslund (Matrikel 17, Hadrupvej 61, Vedslet, 8732 Hovedgård)  
og lille Hedvigslund (Matrikel 18a., Hadrupvej 63). Oprindeligt var det en dobbeltgård der lå på en plads 
midt imellem deres nuværende beliggenhed. Gårdene blev efterfølgende flyttet fra hinnanden. Lille 
Hedvigslund blev flyttet til sin nuværende placering i 1860, formentlig af Jens Olesen (Min tipoldefar). 
 
Ejere af Store Hedvigslund 
 

 1784. Fæster Chr. Winther. Han køber senere stedet til selveje d, 10-10-1787. hartkorn var da  4 
skp. Prisen var 200 Rd. Efter Chr. Winthers død  gifter enken sig med Mikkel Jensen. 

 Den næste ejer er Morten Hansen der i 1824 får udstedt en obligation på 100 Rd. og aftægt til 
Mikkel Jensens enke. 

 1842. Ole Sørensen fra Astrup (Min tip-tipoldefar) skøde.  

 15-12-1866. Sønnen Jens Olesen (Tipoldefar) får skøde 

 24-6-1887. Jens Olesen skøder gården til H.C. Pedersen, der tidligere var købmand i Vedslet 

 21-6-1892. Hans Rasmussen får skødet. Hans Rasmussen  en søn af Rasmus Hansen Vedslet 
skøde på gården, og køber I 1916 yderlig 7tdr land 

 17-10-1946 Hans Rasmussens sønner Marius og Valdemar overtager gården  

 1964. Valdemar bliver enejer af gården 

 1973. Eich , I. Høj. og N.Barholt 

 1976. Eich og Høj  er samejere 

 1985. Jens Erik Nielsen 
 
Ejere af Lille Hedvigslund: 
 

 Hans Jensen fra Tulstrup giftede sig til gården ved at ægte Ane Nielsdatter hvis far Niels Jørgensen 
var gårdmand på gården 

 15-6-1878. Jensens enke købte gården af stamhuset Rathlausdal 

 Følgende ejer er Rasmus Pedersen fra Spøttrup 

 28-6-1918 Hans Peder Pedersen får skøde på gården 

 Aksel Bjerregård 

 1962 Jens Erik Nielsen 

 1985 Peter Søndergård Nielsen 
 
 
 
 
Følgende er oplyst af Jens Hansen (Oldebarn af Hans Rasmussen): 
 
I dag står det ydre (og noget af det indre) og en længe endnu som det var i min oldefars tid, - og  
han byggede mig bekendt ikke stuehuset, som må have fået sit udseende før 1892. Måske (men det er  
kun en hypotese) stammer bygningen fra Jens Olsen, fordi Hedevigslund var en dobbeltgård (kan ses på  
matrikelkortene ved 1844-matriklen. Og Lille Hedevigslund blev flyttet væk fra Hedevigslund til den  
nuværende placering i 1860.  

 



 
Store og Lille Hedvigslund matrikel 17 og 18a 

 
 
 
 

 
                             Store Hedvigslund 1947                          Store Hedvigslund - Stuehuset 1920 
 

 
 

 
Lille Hedvigslund (2009) 

 
 

 
 
 
Den 24. oktober 1868 indgår han sit første ægteskab med Marie Kirstine Jensen. Brylluppet står i Gangsted 
sogn i Skanderborg amt. 
 
Af kirkebogen fremgår: 
 
Viet: Ungkarl gmd Jens Olesen 31 3/4 år gl. Vaccineret 29 maj 1837.  
Pigen Marie Kristine Jensen datter af gårdmand Jens Jensen i Krørup 16 ¾ år gl. Vaccineret august 1853 
Forlovere Ole Sørensen aftægtsmand Vedslet mark. Jens Møller gmd. i Krøruplund 
 



Ole Sørensen må være Jens far. 
 

 
Gangsted kirke 

 
 
Marie og Jens får 3 børn: 
 

 Ole Jensen f. 1869 

 Jens Albert Møller Jensen f. 1872 

 Marius Kristian Jensen f. 1874 
 
Marie Kirstine Jensen dør i 1874 kun få måneder efter at Marius er født. Hun bliver kun 22 år gammel. 
 
Jens gifter sig igen i 1876 med min tipoldemor Ane Kirstine Jakobsen. Hun er født i Hundslund sogn i 1851, 
og er datter af gårdmand Rasmus Jakobsen og hans kone Bodil Johanne Jensdatter der bor på Oldrup 
mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hundslund sogn 

 
De får børnene: 
 

 Rasmus Jensen f. 1876 

 Marie Kirstine Jensen (Min oldemor) f. 1878 

 Mariane Jensen f. 1880 

 Johannes Jensen f. 1883 
 
I 1887 sælger Jens gården i Vedslet og har i 1890 Teglgård i Guldforhoved, Bording sogn. 
 
Jens dør i 77 år gammel i 1901. Han er på dette tidspunkt bosat i Silkeborg. Af kirkebogen fremgår:  
 
Død Grønnegade i Silkeborg 26 maj. 1901. Begravet 31. maj Silkeborg ny kirkegård. Forhenværende 
gårdejer i Bording nu alderdomsforsørget i Silkeborg. Gift med Kirstine Jakobsen. Søn af gårdejer Ole 
Sørensen og hustru Marianne Jensdatter. Født i Astrup de. 29. december 1836. Alder 64 år. Begravelsen 
foretaget af sognepræst Viberg. 
 
Ane lever mange år endnu og dør først i 1928 i en alder af 77 år, på amtssygehuset i Silkeborg. Hun er på 
dette tidspunkt bosat Toldbodgade 9 i Silkeborg. Ane bliver begravet på Silkeborg Vestre kirkegård. 

  



 

Jens Olesens aner 

 

 
 
 
Den fædrene side 
 
Jens Olesens aner kan føres tilbage til midten af 1700 tallet. På den fædrene side er de ældste aner der kan 
findes oplysninger om Søren Michelsen (240) som er født omkring 1744 og hans kone Gertrud 
Rasmusdatter (241) som er født omkring 1740. 
 
Søren og Gertrud blev gift i 1775 i Astrup sogn.  Gertrud har formentlig været gift før, da hun ved 
ægteskabets indgåelse har en datter Johanne Jensdatter der er omkring 12 år gammel. 
 
Søren og Gertrud  får ifølge folketællingerne 3 børn, hvoraf det mellemste Elisabeth Sørensdatter er farmor  
til Jens Olesen.  
 
Det sidste spor af  Søren og Gertrud er folketællingen 1801, hvor Søren er angivet som bonde og 
gårdbeboer i Astrup sogn. 
 



 
Astrup sogn 

 
 
Datteren Elisabeth Sørensdatter (239) bliver født i Astrup sogn i 1779. I 1804 bliver hun, 25 år gammel, gift 
med Søren Olesen (238). Søren Olesen er født omkring 1778, muligvis i Hads sogn. 
 
 
 

 
Astrup kirke 

 
Søren og Elisabeth får børnene: 
 

 Gertrud  f. 1804 

 Mette Marie Sørensdatter f. 1806 

 Ole Sørensen  f. 1808 

 Ane Sørensdatter f. 1810 
 
Alle børnene er født i Astrup sogn. 



 
Ved folketællingen 1834 er bor Søren og Elisabeth stadig i Astrup. Søren er på dette tidspunkt husmand og 
væver. 
 
Elisabeth dør 61 år gammel i 1839. Søren dør 2 år efter i 1841. Han er på dette tidspunkt husmand på 
Astrup mark. 
 
 
Søren og Elisabeths søn Ole Sørensen (89) er far til Jens Olesen (81) og dermed min tip-tip oldefar. 
Han er født 10. september 1808 i Astrup sogn og bliver døbt d. 23. oktober. 
 
 
 

 
 

Registrering i kirkebogen vedrørende Ole Sørensens dåb 
 
 
 
 
I 1833 bliver han 25 år gammel gift med Mariane Jensdatter (90) . Mariane er fra Odder sogn og er født i 
1803. 
 
Af kirkebogen fremgår: 
 
Viet 3. december 1833 i Astrup kirke, Ole Sørensen i tjenende i Solbjerg, 25 år, søn af husmand Søren 
Olesen, Astrup. 
Pigen Mariane Jensdatter indsidder i Rasborg. Afdøde gårdmand Jens Sørensens datter i Morsholt. 
 
Forlovere: 
Søren Olesen, husmand på Astrup mark og boelsmand Svend Peder Jensen (Rasborg). 
 
I 1834 er Ole Indsidder og tjenestekarl hos boelsmand og smed Peder Jensen i Bøgeskov by, Astrup sogn. 
Det kan formentlig være den samme Peder Jensen som var forlover ved Oles bryllup. 
 
En indsidder var tidligere på landet i Danmark en betegnelse for en person, som boede i et - ikke 
selvstændigt - hus hos en gårdmand eller husmand, enten fordi han eller hun var i tjeneste hos 
vedkommende eller var en af de dengang såkaldte stakler, dvs. syge eller gamle.  
 
Mariane havde en datter, enten uægte eller fra et tidligere ægteskab idet der i folketællingen 1840 for Astrup 
sogn optræder en Ane Margrete Nielsdatter som er husfaderens (Ole Sørensen) steddatter. 
 
Ole og Mariane får sammen børnene: 
 

 Søren Olesen f. 15. oktober 1833 – Det vil sige inden ægteskabets indgåelse 

 Jens Olesen (Min tipoldefar omtalt tidligere)  f. 1836 
 
 
 
I maj 1842 flytter Ole og Mariane sammen med de to sønner Søren og Jens fra Astrup til Vedslet sogn. 
 



 
Tilgangslisten for Vedslet sogn ifølge hvilken familien ankommer til sognet. 

 
Ole overtager i 1842 gården Hedvigslund på Vedslet mark. Han har den frem til 1866 hvor han videresælger 
den til sin søn Jens Olesen. Han går formentlig på aftægt på samme tidspunkt, idet han ifølge folketællingen  
1870 er aftægtsmand hos sønnen sammen med konen Mariane. 

    
Mariane dør i 70 år gammel i 1874. Ole lever som enkemand i 12 år inden han dør 77 år gammel i 1886. 
Han er på dette tidspunkt stadig aftægtsmand hos sønnen.  
 
 
Den mødrene side 
 
Jens Olesens (81) mor er som ovenfor nævnt Mariane Jensdatter (90). Mariane er datter af Jens 
Sørensen (243) og Ane Kathrine Hansdatter (244).  
 
Jens Sørensen er født omkring 1763. Det vides ikke hvor og hvem forældrene var. Ane Kathrine Hansdatter 
er født omkring 1775. Hendes moder er Karen Jensdatter (780) f. ca. 1737, det vides ikke hvem faderen 
var.  
 
Jens Sørensen og Ane Kathrine Hansdatter bliver gift på et tidspunkt før 1796 og de får omkring 1796 der 
første barn, sønnen Rasmus Jensen. Omkring år 1800 får de datteren Karen Jensdatter. I 1801 bor de i 
Mosholt by, Odder sogn, Århus amt. Jens er på dette tidspunkt bonde og gårdbeboer. I 1803 får de Jens 
Olesens mor Mariane Jensdatter. Hun bliver konfirmeret i Odder i 1818. Det fremgår af kirkebogen at hun er 
god af kundskab og opførsel. 
 
  



 

Ane Kirstine Jakobsens aner 

 
 
Forældrene 
 
Ane Kirstine Jakobsens far Rasmus Jakobsen (91)  blev født i Torrild sogn i 1818 udenfor ægteskab. 
Moderen var Bodil Ramusdatter og som barnefader udlagdes ungkarl Jakob Madsen. Jakob og Bodil blev 
gift 2 år efter i 1820. 
 
 

 
Kirkebogen fra Torril hvoraf det fremgår at Rasmus Jakobsen er født uægte 

 
 
I november 1835 flytter Rasmus, 17 år gammel, til Hundslund sogn sammen med sine forældre, hvor han 
optræder på tilgangslisten sammen med sine søstre Anne Kirstine og Anne Margrethe. Medens forældrene 
og søstrene kom fra Torrild sogn, kommer Rasmus fra Fruering sogn. Det må derfor formodes at han har 
tjent i her. 
 
Moderen Bodil Johanne Jensdatter (92)  er født i 1821 i Vær sogn, Skanderborg amt. I 1840 er hun ugift 
tjenestepige hos Peder Thomassen i Haldrup. D. 22. februar 1841 føder hun en pige, Anne Margrethe 
Andersen, uden for ægteskab. Til barnefader udlægges ungkarl Anders Rasmussen af Haldrup. 
 
Den 9. oktober 1841 bliver Bodil Johanne Jensdatter og Rasmus Jakobsen gift i Vær sogn. Bodil medbringer 
sin uægte datter i ægteskabet. Parret bosætter sig i Rasmus hjemsogn Hundslund, hvor de bliver boende 
resten af livet. 
 
Rasmus og Bodil får i perioden 1841-1865 ikke mindre end 11 børn. 
 
I folketællingerne 1845, 1850 og 1860 er Rasmus gårdmand i Oldrup. Bodil dør 58 år gammel i 1879. 
Rasmus er på dette tidspunkt stadig gårdmand. I 1880 er han gået på aftægt og bor hos sønnen Jakob 
Jacobsen, hvor også 5 af Jakobs søskende bor. Rasmus dør 69 år gammel d. 22. april 1888, og han bliver 
begravet d. 29. april.. 
 
 
 
 
  



 
 
 
Faderen Rasmus Jacobsens aner 
 

 
 
 
Som nævnt ovenfor er Rasmus Jakobsen søn af Jacob Madsen (245) og Bodil Rasmusdatter (246). Jakob 
er født i 1799 i Hundslund sogn, men flytter på et tidspunkt til Torrild sogn. I 1834 er han indsidder og 
daglejer i Torrild men året efter flytter Jacob og Bodil til Hundslund. Ifølge folketællingerne 1840 og 1845 er 
han gårdmand/husmand i Oldrup i Hundslund sogn. Bodil dør i 1868 og Jacob i 1870. 
 
Det har kun været muligt at føre Bodil Rasmusdatters aner tilbage til hendes forældre Rasmus Hansen 
(806) f. ca. 1755  og Kirsten Jensdatter (807)  f. ca. 1767 i Torrild sogn. Rasmus Hansen er ifølge 
folketællingerne 1787 og 1801 bonde og gårdbeboer i Torrild sogn. I 1834 er han aftægtsmand. Kirsten dør i 
Torrild 1834 og Rasmus  i 1837 ligeledes i Torrild. 
 
Rasmus Jakobsens far Jacob Madsens aner kan på den fædrene side med nogen sikkerhed føres tilbage til 
midten af 1600 tallet.  
 
På den fædrene side er den tidligste ane Søren Mortensen (795).  Han skulle ifølge mormonernes slægst 
database være født i Halling sogn, Århus amt omkring 1680. Dette har dog ikke kunnet verificeres. Derimod 
kan det med nogen sikkerhed fastslås at han døde i Halling sogn i 1738. Søren Mortensen var gift med 
Maren Poulsdatter (796) f. ca. 1682 og død 1754 i Halling sogn. 
 
Det eneste kendte barn fra ægteskabet er Jacob Madsens farmor Johanne Sørensen (790) der ifølge 
mormonernes slægts database er født i 1723 i Halling sogn. Hun bliver gift  med Bertel Jensen (789) som 
skulle være født i 1729 i Gosmer sogn Århus amt. Johanne og Bertel får omkring 1757 sønnen Mads 
Bertelsen, som er far til Jacob Madsen. Mads er døbt i Halling sogn, men både Mads og forældrene er ved 
folketællingen 1787, bosiddende i Hundslund sogn. Johanne dør 53 år gammel, i Hundslund sogn i 1776. 
 
 

 



Registrering vedrørende Johannes død i Hundslund sogns kirkebog. Teksten er vanskelig at tyde men er 
men betydningen er formentlig: Død 1776 (Muligvis Pentecoste = Pinsedag 7 søndag efter Påske eller 2. 
Pentescoste = 2. pinsedag = 27/5) Bertel Jensens hustru i Oldrup Johanne - Alder 53. 
 
Bertel gifter sig igen (Før 1787) med Karen Hansdatter, med hvem han får 3 børn. Ved folketællingen 1787 
og 1801 er han husmand i Oldrup, Hundslund sogn. Bertel dør i Hundslund sogn 84 år gammel d. 19. Maj 
1812. 
 
Bertel og Johannes søn Mads Bertelsen (247), som er Jacob Madsens far, er født i Halling sogn omkring 
1757. Ved folketællingen 1787 er han ugift tjenestekarl og landsoldat i Hundslund sogn. I 1798 bliver han gift 
med Ane Jacobsdatter, muligvis i Hundslund sogn. Ane blev født omkring 1776 i Falling sogn, Århus amt. 
Hendes forældre var Jacob Rasmussen  (249)  ( c. 1743 – 1821) og Birthe Jensdatter (250) ( c 1734- 
807). Jacob var i 1787 husmand og stenpikker i Falling sogn, og i 1801 husmand med jord og brolægger 
samme sted. Birthes slægt kan via mormonernes slægtsdatabase nogle generationer tilbage, men 
oplysningerne er ikke verificerbare. 
 

 
Mads og hans familie – Folketælling 1801 i Hundslund sogn 

 
 
 
I 1834 er Mads gårdmand i Hundslund og i 1840 er han og Ane på aftægt hos deres søn Jacob Madsen i 
Hundslund. Mads dør i 1843. Ane er i 1850 aftægtskone hos sit barnebarn Rasmus Jacobsen og dør i 1857. 
 
 
 
  



 
 
 
Moderen Bodil Johanne Jensdatters aner 
 

 
Ane Kirstine Jakobsens mor Bodil Johanne Jensdatters aner kan på den fædrene side føres tilbage til   
hendes tipoldeforældre Eskild Pedersen (258) og Maren Nielsdatter (259) som blev født i henholdsvis c. 
1719 og c. 1739. I 1787 er de bosat i Kattrup sogn hvor de er opholdsfolk. Eskild dør i 1798. Eskild og Maren 
får datteren Bodil Eskildsdatter omkring 1762. Hun bliver i 1780 gift med gift med Søren Nielsen (F. ca. 
1745). I 1787 er de bosat i Kattrup sogn hvor Søren er husmand og bonde. De bor i samme husstand som 
Bodils far og mor.  
 
Søren og Bodil får i 1786 sønnen Jens Sørensen (254) som er Ane Kirstine Jakobsens morfar. Jens er gift 
ikke mindre en 3 gange. Det første ægteskab med Anne Olesdatter (255) blev indgået i 1820. Med Anne 
Olesdatter får Søren i 1821 datteren Bodil Johanne Jensdatter, som er Ane Kirstine Jakobsens mor. Ane 
Olesdatter dør allerede i 1824 i en alder af kun 26 år. Samme år gifter Jens sig igen med Margrethe 
Sørensdatter. Han har heller ikke heldet med sig denne gang, idet Margrethe dør allerede året efter. De når 
dog at få datteren Anne Jensdatter.  Jens sidste ægteskab er med Mette Frandsdatter. Dette ægteskab er 
indgået på et tidspunkt imellem1825 og 1834. I 1834 bor Søren og Mette i Vær sogn hvor Søren er 
husfæster. I 1850 er han husfæster og gartner i Stensballe i Vær sogn. Mette dør i 1857 og Jens i 1876. 
 
 
På den mødrene side kan Ane Kirstine Jakobsens aner føres tilbage til Niels Olesen Skovfoged (262) og 
Anne Jensdatter (263).  Jens er født omkring 1710, det vides ikke hvornår Anne er født.  
 
 



 
Notat vedrørende Niels og Annes vielse i kirkebogen for Vær-Nebel sogn 

 
 
Niels og Anne bliver viet i Vær-Nebel sogn d. 27. marts  1761. De får i 1762 sønnen Ole Nielsen Skov. 
Niels dør i Vær-Nebel sogn i 1775. Anne Jensdatter dør formentlig i 1778. 
 
Sønnen Ole Nielsen Skov (260) bliver født 1762 i Vær-Nebel sogn. I 1795 bliver han gift med Anne 
Sørensdatter (261). Ole er på daværende tidspunkt bosat i Steensballe i medens Anne kommer fra Blirup. 
Begge byer ligger i Vær-Nebel sogn.  Af folketællingen 1801 fremgår at Ole er jordløs husmand, og går i 
dagleje og er landeværnsmand. Ole dør imellem 1801 og 1819, medens Anne dør i 1819. 
 
Datteren Anne Olesdatter (255) som er Bodil Johanne Jensdatters mor, bliver født i Vær sogn d. 17. januar 
1798 og bliver døbt d. 25. februar.  
 

 
Vær kirke 

 
Af kirkebogen fremgår: 
 
Født d. 17. januar 1798 og døbt 25. februar Anne, forældre Ole Nielsen Skov og hustru Anne Sørensdatter 
af Stensballe. 
 
Pigen Johanne Nielsdatter Skov bar barnet. Fadderne var Ole Olesens søn Ole af Blirup, Rasmus 
Pedersens søn Jens af Meldrup, Rasmus Jensen, Rasmus Madsen og Jørgen ?? alle af Stensballe. Barnet 
blev introduceret samme dag. 
 



 
Kirkebogen med Annes dåb 

 
Som nævnt tidligere bliver Anne gift med Jens Sørensen, og dør kort tid efter fødslen af hendes andet barn i 
1824. 
 


