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Forord 
 
 
Min farmor Anna Marie Madsens liv, er beskrevet i slægtsbog nummer 5 del. 2. Denne slægtsbog omhandler 
hendes far og mor, samt øvrige aner. Slægten stammer fra det nordlige Fyn, og primært fra landsognene 
omkring Odense. 
 
 
Kilder 
 
En stor del af oplysningerne er baseret på kirkebøger og folketællinger. Hvor disse kilder er anvendt, er der 
for at undgå for mange kildehenvisninger, ikke angivet kilde. Disse kilder kan findes i anetavlerne på min 
hjemmeside. Henvisninger til øvrige kilder så som breve og andre dokumenter, er angivet med kilde 
nummeret i parentes og hævet skrift f.eks. (12). Kilderne findes bagest i slægtsbogen. Bemærk at 
kildenummereringen ikke er fortløbende, da kildenumrene fra anetavlerne er anvendt. Såfremt der er brugt 
en kilde som kun er brugt isoleret i denne slægtsbog, er kilde angivet direkte i teksten.   
 
Personnumre 
 
Hvor det er hensigtsmæssigt for at kunne identificere en person, er personens nummer tilføjet i parentes 
efter navnet f.eks. Mads Anders Jensen (811). Numrene henviser til personnumrene på anetavlerne i 
slægtsbogen.   
 
Hjemmeside: www.henrikfrank.dk 
E-mail: henrik.frank@gmail.com 
  

http://www.henrikfrank.dk/
mailto:henrik.frank@gmail.com
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Anetavle for min farmor Anna Marie Madsen 
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Kort 
 

Det nordlige Fyn 
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Odense 
 

 
  



8 
 

Paarup og omliggende sogne 
 
 
 

 
Paarup og omliggende sogne 
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Slægstled 1 - Forældrene 
 

 
Mads Madsen og  
Maren Kirstine Marie  
Pedersen 
 

Mads Madsen 
 
Mads Madsen er født den 24. juli 1881 i Paarup sogn. Hans forældre var gårdejer Mads Andersen Jensen 
og hustru Maren Sørensen der var bosat i Villestofte.  Mads har muligvis været svagelig, for han bliver 
hjemmedøbt samme dag. Han bliver efterfølgende døbt i kirken den 18. december 1881. 
 

 
Paarup kirke 

 
I 1895, hvor Mads bliver konfirmeret, bor familien stadig i Villestofte. I forbindelse med konfirmationen bliver 
hans kundskaber bedømt til Temmelig godt og hans forhold til Meget godt. 
 
Herefter vides ikke noget om Mads, før han 22 år gammel bliver gift med den 23 årige Maren Kirstine Marie 
Pedersen den 12. december 1903. Maren kommer fra Birkende sogn, hvor vielsen også foregår. Forlovere 
er Rasmus Pedersen af Birkende og Niels Jørgen Madsen af Paarup. På dette tidspunkt er Mads gårdejer i 
Søndersø. 
 
Det ser ud til at vielsen er sket i sidste øjeblik, for kun 2 måneder efter får de den 13. februar 1904, deres 
første barn, min farmor Anna Marie Madsen. De følgende år får de yderligere 3 døtre. I 1905 Estrid, i 1906 
Agnes og i 1908 Hilleborg. Alle bliver født i Søndersø sogn. Familien må imellem 1908 og 1910 været flyttet 
til Korup sogn, for deres første søn Svend fødes her den 18. november 1910. Det samme gør deres femte 
datter Ellen, som bliver født i 1916.  
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I 1916 flytter familien til Vester Kærby i Agedrup sogn. Mads har her formentlig ejet gården ”Kristiansminde”, 
da der dels findes nogle visitkort med dette navn på(474) ,dels et notat vedrørende Kristiansminde på 
indersiden af Annas andagtsbog fra 1918(517). I folketællingen 1921 for Agedrup sogn, optræder Mads 
desuden som boende på matrikel 6a i Agedrup, hvor Kristiansminde ligger. 
 

Kristiansminde 

 
Kristiansminde ligger på Kærbygade 1 i Vester Kærby, Agedrup(518) - Matrikel 6a. 

 
 

  
 

 
Kristiansminde på Google Street View 

 
 

 
I 1918 fødes deres 7 og sidste barn Helge. I 1925 køber Mads grunden Rugvangsvej 321 i Villestofte, med 
den klausul at den skal bebygges indenfor 2 år(479). Da familien ikke optræder i folketællingen 1925 i Agedrup 
sogn, er den muligvis allerede i 1925, flyttet til Villestofte. Det vides ikke om villa ”Højbo” som de boede i, var 
opført på dette tidspunkt.  
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Villa Højbo 

 
Villa Højbo lå, og ligger, på Rugårdsvej 321 i Villestofte nær Odense. Villaen er i dag ombygget og huser blandt andet 
firmaet Dansk Sikkerheds Makulering (568). 

 

 
 

Formentlig i 1940erne Tegning af Højbo 

 

 

 

 

Højbo 2009 
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Mads Madsen i 1938 

 
 
På et tidspunkt før 1930, muligvis i forbindelsen med flytningen til Højbo, trækker Mads Madsen sig tilbage 
og bliver rentier. Han har muligvis haft lidt landbrug ved siden af, da svigersønnen Peder har haft hjulpet 
med høsten når han har været på besøg(464).  
 
Der vides ikke hvornår Mads døde, men det sker efter 1951, hvor han fejrede sin 70 års fødselsdag. 
 
 

 
 

Fra Mads Madsens 70 års fødselsdag i 1951. Det er formentlig Mads med kasketten, 
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Maren Kirstine Marie Pedersen 
 
Maren Kristine Pedersen bliver født den 29. januar 1880 i Birkende sogn. Hendes forældre er gårdmand 
Niels Pedersen (813) og hans 38 årige hustru Ane Kirstine Hansen (814). Maren bliver døbt den 26. marts. 
faddere var: 
 

 Gårdmand Hans Hansens kone på ?Seden Mark? 

 Gårdmand Mads Pedersen i Birkende  

 Lars Rasmussen på Birkende Mark 

 Ungkarl Poul Poulsen i Birkende 
 

 
Birkende kirke 

 
 
I 1901 bor hun sammen med sine forældre, der er på dette tidspunkt er pensionister, hos halv broderen 
Rasmus Pedersen (Se side 87) som er farens søn af første ægteskab, i Birkende på gården Toftegård, som 
lå tæt ved kirken. Her er Maren beskæftiget med husgerning. 
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Maren bliver i en alder af 23 år bliver gift med Mads Madsen i 1903.  
 

  
Maren og Mads 1937 Maren formentlig sammen 

 med datteren Agnes 
 og barnebarnet Kirsten 

 
Maren dør kun 59 år gammel i 1938. Forud er gået et længere sygdomsforløb. Allerede i starten af året 
skranter hun, og hun er meget sløj da hun er til barnebarnet Inge Lises barnedåb, i Værslev i april måned. I 
maj måned da datteren Agnes hjemme at besøge sine forældre, kan Maren ikke ligge i sengen fordi hun 
mangler luft, og sidder i stedet på en stol hele natten. Alligevel insisterer Maren på at tage med Agnes 
tilbage til hendes hjem i Ålborg. Imidlertid må der tilkaldes læge til hende i Ålborg. Lægen mener der er 
noget galt med nyrerne, og at hun bør tage hjem til Fyn og gå i seng. Hun tager herefter med Mads tilbage til 
hjemmet i Villestofte. Den 11. maj kommer Maren på sygehuset i Odense.  
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Brev fra Maren til datteren Agnes 

 
 
 
 
Amtssygehuset I Odense - Søndag Morgen 
 
Kære Alle 3 
 
Allerførst mange Tak for Breve og Appelsiner. Kære børn hvor er i dog flinke til at skrive til mig allesammen, 
og det er jo dejligt naar man ligger paa saadan et Sted, skønt vi har det saamænd saa godt de pusler om en 
Dagen lang og er alle saa flinke ved mig, her er saadan en lille god Sygeplejerske fra Arden hende er jeg 
saa glad for, hun er lige kommen, hun har haft Ferie, her er jo en stor Stab. Ja nu glæder jeg mig til at se jer 
her i næste Uge, skønt jeg kommer jo ikke hjem, men der er vist gjort i stand og malet og Tapetseret saa du 
kan nok se forskellen naar du kommer hjem lille Agnes, Far glæder sir ordentlig til Kis kommer, hvor er han 
dog glad for de Børn og Birthe hun er helt skør naar hun ser morfar, men det er jo noget der passer ham. 
Langelænderne har besøgt mig 2 gange, første Gang var Estrid ene, sidste Gang var hele Familien. Ja 
Turen hjem var jo ellers strenge nok den Dag vi kørte hjem fra Aalborg jeg vil jo ikke haabe til næste Gang 
det skal blive saa slemt; men nu gaar det jo godt igen, jeg skulde nok have været herud i Vinter saa er det jo 
ikke sikkert at det havde naaet at blive saa slemt. Reservelægen sagde at jeg kunde godt blive gammel for 
det; men jeg maa jo ikke bestille noget, og det sad Søster paa Sengen og sagde til mig <ulæseligt> ogsaa, 
de er saamænd saa søde og flinke allesammen, og her har været masser at set til mig, jeg har fyldt hele 
Stuen md Blomster, saa de andre Damer er jo saa glade vi har haft det rart sammen, nu er vi kun 2 tilbage 
paa stuen. Haaber dette træffer jer i bedste Velgaaende alle 3.  
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Sender de kærligste Hilsner og Tanker fra Mor 
 
I den følgende tid, går det op og ned med Maren. Den 29. juli har hun det bedre, og kommer på fællestue, 
men allerede dagen efter bliver hun flyttet tilbage til en enestue og må have iltapparat. Maren dør på 
hospitalet tirsdag den 6. september kl. 3 om natten. 
 
Maren begraves lørdag den 10. september kl. 2 fra Paarup kirke. Efterfølgende er familien samlet hjemme 
hos datteren Hille. 
 

  
Paarup kirke 

 
Gravstedet 

  
Familien samlet hjemme hos Hille Graven fotograferet på et senere 

 tidspunkt 
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Mads Madsen og Maren Kirstine Pedersens børn 
 

Anna Marie Madsen 

 
Datteren Anna som var gift med min farfar, er omtalt i en særskilt slægtsbog. 

Estrid Mathilde Madsen 

 

 
Estrid 1946 

 
 
Estrid blev født den 1. juni 1905 på Søndersø Mark i Søndersø sogn, og døbt den 6. august. Ved dåben blev 
hun båret af gårdmand Hans Peter Petersens hustru Marie. Fadderne var H. P. Petersen, gårdmand Laurits 
Pedersen og hustru Marie Petersen fra Rynkeby, samt gårdmand Niels Jørgen Madsen fra Villestofte.  
 
Laurits Pedersen må være moderen Marens broder, Laurits Kristian Pedersen, medens Niels Jørgen 
Madsen er formentlig faderen Mads Madsens broder.  
 
Af en eller anden grund, bliver Estrid på et tidspunkt sat i pleje hos morens bror og fadder ved Estrid dåb, 
Laurits Kristian Pedersen og hans hustru Marie (465). Ægteparret var bosat på gården Marienlund i Tvinde, 
som ligger i Rynkeby sogn (Se side 93)(465).   
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Estrid er sat i pleje før imellem 1906 og 1911. Hun bliver konfirmeret 5. oktober 1919 i Revninge kirke i 
Rynkeby sogn, hvor Laurits bor, og ikke i forældrenes hjemsogn Agedrup. I folketællingen 1921 optræder 
Estrid, i Laurits husstand som slægtning, og i forbindelse med sit bryllup, fremgår det af en avisnotits at hun 
er plejedatter af Laurits(465). 
 

 
Formentlig Estrid til venstre med 

søsteren Anna i 1920 

 
I 1928 har hun, ifølge Niels Peder Jensen Franks lommebogsnotater (Søsteren Annas mand), adresse på 
Borreby mejeri i Fangel sogn. 
 

 
Borreby Andelsmejeri 

 
Borreby Andelsmejeri lå på den østlige side af Odense Å i Borreby. Mejeriet blev nogle år efter sin lukning revet ned. På 
stedet findes i dag en lille parkeringsplads som bruges af daginstitutionen Børnehuset Borreby-Fangel. Billedet 
nedenfor viser mejeriet og bestyrerboligen set fra åbredden. 
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Kilde: Fynske billeder - http://www.fynskebilleder.dk 

 

 
 
 
 
 

 
Estrid og søsteren Anna i 

1926 (Formentlig Estrid til venstre) 

 
Den 25. juli 1928 bliver Estrid, 23 år gammel, viet til den 26 årige Aage Nielsen der er forpagter på 
Solevadgård, som ligger i Verninge sogn(465).   Aage er født den 9. april 1902 i Stoense sogn, Svendborg amt 
og er søn af lærer Peter Valdemar Nielsen og hustru Inger Jakobine Madsen.  
 
Solevadgård hvor Aage er forpagter, ligger ikke langt fra Borreby hvor Estrid formentlig tjente på Borreby 
mejeri.  Parret flytter efter brylluppet ind på Solevadgård(474). 
 

  
Avisnotits vedrørende Estrids brylluppet Takkekort 

 
  

http://www.fynskebilleder.dk/
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Solevadgård 

 
Solevadgård er beliggende på Solevadvej 44 i Verninge sogn. 
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Den 12. februar 1929 får Estrid og Aage tvillingerne Inge og Else, som bliver født på Solevadgård. De bliver 
begge to hjemmedøbt 1. marts, men Else må have været svagelig, for hun dør allerede den 10. marts. 
 
Faddere ved Inges dåb er: 
 

 Forældrene 

 Morfaren rentier Mads Madsen 

 Gårdejer Helge Nielsen, Højrup 
 
Der fremgår ikke nogen faddere i kirkebogsregistreringen vedrørende Elses dåb. 
 
På et tidspunkt i perioden imellem 1929 og 1937, flytter Estrid og Aage til Skrøbelev på Langeland, hvor 
Aage bliver bestyrer på Skrøbelev forsørgelseshjem.  I 1937 får parret sønnen Peter Valdemar Nielsen. Han 
bliver født den 3. juni på forsørgelseshjemmet, og døbt den 11. juli i Skrøbelev kirke. 
 

 
Skrøbelev kirke 

 
 
 
Den 3. september 1940 får de endnu et barn, datteren Bente. Også hun er født på forsørgelseshjemmet og 
døbt i Skrøbelev kirke. Blandt fadderne er morfaren Mads Madsen.  
 
Aage og Estrid får en datter mere, Ruth, men det vides ikke hvornår hun er født, ud over at det er sket før 
1938(464)(468). 
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Brev fra Estrid til søsteren Anna 

 
 

 
Estrid, formentlig med sine børn 
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Agnes Nielsine Madsen 

 

 
Agnes 1935 

 
Agnes er født den 1. oktober 1906 på Søndersø Mark i Søndersø sogn, og døbt den 25. november. Hun blev 
båret af forpagter Peter Petersens Hustru Nathalie Petersen, Marslev. De øvrige faddere var Peter Petersen, 
gårdmand Jørgen Hansens Hustru Ane Petersen, gårdmand Theodor Jørgensen i Marslev og bolsmand 
Marius Madsen. 
 
 

 
Søndersø kirke 

 
 
Agnes bliver konfirmeret den 3. oktober 1920 i Agedrup sogn, hvor hendes forældre bor. Den 3. juni 1932 
bliver hun 25 år gammel, gift med cand. pharm Jørgen Eskjær. Parret bosætter sig på Rosenvænget 2 i 
Ålborg, og havde desuden et sommerhus i Klittofte ved Blokhus(464)(469).  
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Det er muligvis dette hus på Rosenvænget 2 i Nørre 

Sundby 
Agnes og Jørgen har boet i. 

 

Sommerhuset i Klittofte 

Omkring 1936 får parret deres første barn, datteren Kirsten, og i 1939 får de datteren Hanne(464).  
 
 

 
 

Agnes med Kirsten1937 Agnes med døtrene Kirsten og Hanne 
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Hilleborg Kirstine Madsen 

 

 
Hilleborg - formentlig med sine egne og sine søstres 
børn 

 
Hilleborg, eller Hille som hun blev kaldt, er født den 21. august 1908 i Søndersø Mark, og bliver døbt den 11. 
oktober. Fadderne er Stine Madsen som bærer barnet, hendes mand Jens Henriksen, gårdejer Hans Peder 
Pedersen og hans hustru Maren Pedersen samt ungkarl Jarl Madsen, Villestofte. Sidstnævnte er formentlig 
i familie med faderen Mads Madsen.  
 
Den 2. september 1933 bliver Hilleborg, 25 år gammel, viet til den 27 årige mekaniker Johan Hartmann 
Fleig. Hille er på dette tidspunkt husassistent. Johan er født i skt. Knuds sogn i Odense den 19. november 
1905, og er søn af vævermester Lucien Fleig og hustru Theodora Adolfine Catherine Knudsen. Lucien er 
født i Elsass-Lothringen og arbejder i 1921 på Mogens og Dessaus væveri. Johan bor på tidspunktet for 
vielsen,  sammen med sine forældre i villa Sandlyet på Rugårds landevej i Tarup. Vielsen foregår i Paarup 
kirke . 
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Efter vielsen, og senest i 1934, flytter Hilleborg og Johan til adressen Rugvang 9 i Tarup(464). 
 

Rugvang 9, Tarup 

 

 
Billede taget medens Johan 
og Hilleborg boede i huset 

 

 

 

Huset i dag (2009) 
 

 
Den 1. maj 1938 Johan og Hillebog sønnen Gynter. Han fødes i hjemmet på Rugvangen 9, og døbes den 
21. august i Paarup kirke.  Faddere ved dåben er blandt andet Johans far Lucien Fleig og Hilleborgs far 
Mads Madsen. 
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Gynter 

 
Den 20. juni 1941 får Hilleborg og Johan endnu en søn. Navnet er svært læseligt i kilderne, men er 
formentlig enten Gerner eller Berner. Også han bliver født på Rugvang 9, og bliver døbt i Korup kirke den 17. 
august. faddere er , ud over Johans far og mor og Hilleborgs far, min farfar og farmor Niels Peder Jensen 
Frank og Anna Marie Madsen.  Anna bar barnet.  
 

 
Anna med Berner uden for hjemmet på Rugvangen 9 

 
 
Hilleborg og Johan har muligvis fået flere børn, men de kendes ikke 
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Kort fra Hille til søsteren Anna 1938 
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Svend Eigil Madsen 

 
Sven Eigil Madsen er født den 18. november 1910 i Korup sogn, Odense herred og bliver døbt i kirken den 
26. december. 
 

 
Korup kirke 

 
 
Faddere ved dåben er blandt andet faderens bror gårdmand i Villestofte Niels Jørgen Madsen, og formentlig 
en anden bror ungkarl Kristian Madsen samt mormoren Ane Kirstine Hansen. 
 
Svend bliver konfirmeret den 5. april 1925 i Agedrup sogn, hvor hans forældre på dette tidspunkt bor.   
 
Den 28. oktober 1933 bliver Svend, 22 år gammel, viet til den også 22 årige Ingrid Johanne Rasmussen i 
Paarup kirke. Ingrid er datter af gårdejer og sognerådsformand Anders Peter Rasmussen og hustru Maren 
Katrine Jensen i Paarup.  Parret bosætter sig Skovlund (Muligvis en gård eller ejendom) på Tarupvej i Tarup, 
Paarup sogn. 
 

 
A. P .Rasmussen - Sognerådsformand 

i Paarup 1929-1937(585) 
 
Den 31. december 1935 får de datteren Grethe Annelise, som bliver født på Skovlund. Hun bliver døbt 
1.marts 1935 i Paarup. Faddere ved dåben er: 
 

 Moren  

 Morfaren og mormoren gårdejer og sognerådsformand Anders Peter Rasmussen og Maren Katrine 
Jensen 
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 Farfaren rentier Mads Madsen 
 
Det vides ikke med sikkerhed hvad Svend var beskæftiget med, men søsteren Annas notater tyder på at han 
muligvis var hønseriejer. 
 
 

Ellen Madsen 

 
Ellen med datteren Birthe 

 
Ellen blev født den 3. juli 1916 i Korup, og bliver døbt den 30. juli i Korup kirke.  Den 20. december 1935 
bliver hun 19 år gammel, viet til den 22 årige Egon Hansen i Paarup kirke. Ellen er på dette tidspunkt  
damefrisør og bor hjemme hos sine forældre i Villa Højbo i Villestofte. Egon er kontorassistent og søn af 
Mads Hansen og Rasmine Nillerine Mariane Jeppesen som bor i Vester Kærby, hvor Ellen tidligere  har boet 
sammen med sine forældre. 
 

 
Egon 

 
I 1937 boede parret formentlig på Åløkkehaven 16I i Odense(464), men de må være flyttet fra denne adresse i 
løbet af året, for da deres datter Birthe bliver født, er de bosat i Villa Skovlund i Tarup. 
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Birthe bliver født den 8. august i Villa Skovlund, og hun bliver døbt i Paarup kirke den 13. september. 
Faddere ved dåben er købmand Gunnar Hansen og hustru Anna Jørgensen som bor Godthåbsgade 56 
stuen i Odense, forældrene og Ellens far Mads Madsen. 
 
I 1941 bor Ellen og Egon på Dronning Olgas Vej 13 i Odense(464). 
 
 
 
 

  
Åløkkehaven 16 Dronning Olgas Vej 13 

 
 
 

Helge Juel Madsen 

 

 
Helge i 1935 

 
Helge blev født den 15. december 1918 i Vester Kærby, Agedrup sogn og bliver døbt den 2. februar. Han 
bliver konfirmeret den 2. april 1933, og bor på dette tidspunkt sammen med sine forældre i Villa Højbo i 
Paarup. 
 
Helge bliver 24 år gammel viet til den også 24 årige ekspeditrice Esther Bodil Hansen, den 16. oktober 1943. 
Vielsen foregår i Paarup kirke. Esther er datter af datter af vognmand Knud Christian Hansen og hustru Mary 
Andrea Brandt. Esther bor på tidspunktet for vielsen, hos sine forældre på Lykkevænget 11 i Tarup, Paarup 
sogn, medens Helge der er mekaniker og bor i Villestofte. 
 
Der vides her ud over ikke mere om Helge og Esther, ud over at de i 1946 skulle bo Middelfartvej 63,3 i 
Odense(472). 
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Mads Madsens aner 
 

Anetavler 
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Paarup sogns historie 
 
Mad Madsens aner stammer i stort omfang fra Paarup sogn, som ligger lige vest for Odense. Det 
vil derfor være på sin plads, kort at gennemgå sognets historie. Dette kapitel er primært baseret på 
oplysninger fra Peter Ramskov Andersens bog I Odenses Skygge - Paarup sogn og Kommune indtil 
1970(585). 

 
 

 
Ældre kort over en del af Paarup sogn med byerne Paarup, Villestofte, Snestrup 

Tarup og Stegsted 

1600 tallet 

 
I den første halvdel af 1600 tallet var mange af gårdene i Paarup sogn, ejet af Gråbrødre Hospital i Odense.  
Hospitalets gårde havde oprindeligt ligget spredt rundt omkring på Fyn, men da dette ikke var særlig 
praktisk, og efter en række mageskifter med godsejere der havde det samme problem, ejede hospitalet i 
1664 otte gårde i Villestofte, en gård i Tarup samt nogle huse. De fleste andre gårde var også offentlig 
ejendom under Odensegård og Skt. Knuds Kloster. Der var ingen selvejerbønder i sognet. 
 
Hospitalets gårde blev ikke drevet af hospitalet selv, men af bønder (De såkaldte hospitals bønder) der 
betalte for brugsretten til gårdene, dels ved at betale landgilde som bestod af gårdens egne produkter, og 
dels ved at levere arbejdskraft til andre statslige gårde (Hoveri).   
 
I 1670 blev efter svensk forbillede ca. 14% af bondejorden i kongeriget inddelt i rytterdistrikter, der skulle 
tjene til underhold for det nationale rytteri. I første omgang blev statens gods i Paarup sogn dog ikke lagt ind 
under rytterdistriktet, men i 1680 var omkring 9 gårde lagt ind. Rytterdistrikterne skulle for hver 8 tønder, stille 
en rytter med hest og udrustning.  
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1700 tallet 

 
I perioden 1715 til 1720 blev der foretaget en omlægning og forøgelse af rytterdistrikterne, der hidtil havde 
ligget meget spredt. De blev samlet i 12 distrikter, heriblandt et Fynsk distrikt omkring Odense. Samtidig blev 
rytterne flyttet fra gårdene og ind til Odense, og bønderne betalte i stedet en afgift. 
 
Samlingen af rytterdistrikterne fik også betydning for hospitalsgodset, idet hospitalet nødtvunget måtte gå 
med til at forpagte dets gårde til rytterdistriktet. I forbindelse med ryttergodsets overtagelse af 
hospitalsgårdene, blev fæstebrevene for gårdene gennemgået og nye udstedt.  
 
På grund af pengenød, besluttede staten i 1764 at holde auktion over ca. 700 fynske gårde på Odense slot. 
Det betød at flere af bønderne i Paarup sogn, købte deres fæstegårde og blev selvejere. Tre odenseanske 
rigmænd, borgmester Wolrath Holm, købmand Peter Eilschou og professor Peter von Westen, købte andre 
af sognets gårde. Lokale landmænd blev derefter fæstebønder for de tre Odense-rigmænd, og de klagede 
jævnligt over “slavelignende” fæsteforhold. De gårde der tidligere havde været under hospitalsgodset, men 
forpagtet af ryttergodset, blev i forbindelse med auktionen, gives tilbage til hospitalet. 

Ønsket om en mere effektiv udnyttelse af landbrugsjorden, førte i anden halvdel af 1700 tallet til, at det 
gamle dyrkningsfælleskab med spredte jordstykker og gårdene samlet i landsbyerne forsvandt. Den såkaldte 
udskiftning medførte at markerne blev samlet, og gårdene flyttet ud til markerne, hvorved driften blev mere 
effektiv. I 1759 kom den første lov, der muliggjorde udskiftning på Fyn. Den tidligere rytterbonde, Hans Ibsen 
på Skovsgård, var den første i sognet der fik sin jord udskilt og samlet. Dette skete i 1767. I Paarup, 
Snestrup og Tarup, blev der foretaget opmåling af landsbyerne i 1781, hvorefter jorden fordeltes og i 
Villestofte skete udskiftningen i 1790. I forbindelse med udskiftningen, blev gårdmændene vinderne, medens 
husmændene blev taberne, idet de blev tildelt lodder som kun delvist kunne brødføde dem. Årsagen til dette, 
var ønsket om, at husmændene ved siden af at arbejde på deres egne lodder, også skulle stille deres 
arbejdskraft til rådighed for gårdene.  I 1787 var der næsten lige mange gårdmands- og husmands familier i 
Paarup sogn.  
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Efter udskiftningen måtte nogle gårde flyttes væk fra Snestrup, Tarup, Villestofte og Stegsted, idet de havde 
fået deres jord samlet så langt væk fra gårdens bygninger, at der gik for megen tid tabt ved transport.  

 

 

Udflyttede gårde omkring 1800 

 

1800 tallet 

 
Imellem folketællingen 1787 og folketællingen 1801, steg befolkningstallet i sognet fra 427 til 479 beboere. 
Sognets store færdselsårer var Rugårds Landevej, landevejen imellem Middelfart og Odense og landevejen 
fra Snestrup gennem Paarup der forbandt de 2 store veje. Den sidste større vej var Tyrsbjergvej fra 
Villestofte mod Korup. 
 
Overgangen til selveje fortsatte, men for nedsat tempo, da der ikke var så mange fæstegårde tilbage og 
hospitalet ikke var så villigt til at sælge som i 1790’erne. Tarupgård var sognets største gård, og af øvrige 
store gårde kan nævnes Ellegård og Krogshøj.  I 1801 var der i sognet 40 gårde, 5 bolsteder og 43 huse. 
Udviklingen gik imod flere bolsteder som følge af frasalg af jord fra gårdene og således var der i 1845, 41 
gårde, 16 bolsteder og 86 huse. 
 
De færreste husmænd kunne leve af deres lod og var nødt til at arbejde som daglejere, eller supplere med et 
håndværk. i 1801 var der ti håndværk i sognet. Både i Tarup, Villestofte og Stegsted var der en smed og 
desuden var der tre bødkere, to hjulmænd, to træskomænd, to skræddere, en tømrer, en snedker og fem 
vævere. Der var på dette tidspunkt endnu ikke nogen mølle.  
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Nogle gårde i 1800 tallet 

 
 
 
Efter at Paarup sogn i 1816 i 250 år havde været anneks sogn til Gråbrødre Sogn, blev det nu et 
selvstændigt sogn. I starten var præsten i Skt. Hans sogn i Odense, som en midlertidig løsning, også præst i 
Paarup sogn. På grund af forskellige forviklinger, kom der først en egentlig præstegård i sognet i 1832. 
 
I 1841 udstedtes en anordning ifølge hvilken, der skulle oprettes sogneforstanderskaber til at administrere 
sognene. I Paarup sogn havde forstanderskabet 8 medlemmer, heriblandt præsten som var født medlem. 
Valgretten til forstanderskabet var begrænset idet man skulle være mand, over 25 år og som hovedregel 
være ejer eller fæster af over 1 tønde hartkorn. 
 
I 1868 skiftede sogneforstanderskabet navn til sogneråd. Navneskiftet fra sogneforstanderskab til sogneråd, 
fulgtes dog ikke af store ændringer i kommunens selvstyre. Det første valg til sognerådet fandt sted i 1870. 
Sognerådet blev valgt på samme måde som sogneforstanderskabet, hvilket betød at de største skatteydere 
stadig havde størst indflydelse.  
 
I perioden 1850 til 1901 steg sognets indbyggertal fra 832 til 918. I perioden 1850-1869 ankom der omkring 
1516 mennesker til sognet, medens 1619 afgik. De fleste af dem der ankom eller afgik, var tjenestefolk, der 
skiftede plads på skiftedagene. Hverken gårdmands- eller husmandsfamilier flyttede med samme hyppighed. 
De fleste af dem der afgik, flyttede til nabosognene. Det nærliggende Odense tiltrak ca.  30% af fraflytterne 
fra Paarup. Vandringer til og fra Paarup, betød at omkring halvdelen af indbyggerne var født i et andet sogn. 
 
I perioden 1850 til 1870 fødtes 20% af børnene i sognet uden for ægteskab. Årsagen til dette kendes ikke.  
I 1879 skete der imidlertid en ændring, idet antallet af børn født uden for ægteskab, af ukendte grunde faldt 
pludseligt og varigt, idet procenten sank til 6-8%, hvilket holdt sig resten af århundredet.  
  
Det nærmeste sognet kom industri var teglværksdrift. I 1841 var der et teglværk i Stegsted, hvor 
produktionen dog ikke var stor. Teglværket forsatte driften til efter århundredeskiftet. Der var heller ikke det 
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store behov for butikker i sognet, idet gårdene og husmændene var selvforsynende, og mere specielle vare 
kunne fås på markederne i Odense.    
 
De tre sidste fæstegårde i sognet lå i Stegsted og tilhørte Ålykkegård, der frasolgte dem kort efter 1870, så 
der kun var selvejergårde tilbage i 1873. I 1890 var der 62 gårde og 124 huse i sognet. Af gårdene var de 15 
mindste så små, at de tidligere ville have tilhørt kategorien bolsteder. Sognets voksende gruppe af huse, 
rakte fra huse med næsten 1 tønde hartkorn til jordløse huse.  
 

1900 til 1970 

   
På grund af Odense købstads voksende indbyggertal, indlemmedes dele af de omkringliggende landsogne i 
købstaden, og der blev bygget villaer. Paarup var i starten af århundredet stadig en udpræget landkommune. 
Indbyggertallet var nogenlunde konstant indtil efter første verdenskrig, men herefter tog udviklingen fart, og i 
1930 var kommunens indbyggertal fordoblet.  De fleste indbyggere boede i Tarup, nær kommunegrænsen. 
Befolkningstilvæksten betød også at landmændene ikke længere var i flertal, da deres jord blev udstykket til 
række- og parcelhuse. Mange af indbyggerne i Tarup arbejdede i Odense, men drog fordel af den lavere 
skat of boligpris i Paarup, og i begyndelsen af 1930’erne anså man i Odense byråd Paarup som et skattely, 
der tiltrak velhavende Odense borgere. Dette førte til at man fra Odenses side krævede Paarup indlemmet i 
Odense kommune, og der blev igangsat forhandlinger om dette. Disse førte dog i denne omgang, ikke til 
noget resultat. 
 
I 1911 fik Paarup kommune, i forbindelse med anlæggelsen af en bane nordvest for Odense, en jernbane. 
Kommunen fik et trinbræt i Snestrup, og en egentlig station i Villestofte. Stationen i Villestofte, blev dog en af 
nordvest banens mindst brugte til både gods og mennesker, hvilket formentlig har skyldtes Odenses nære 
beliggenhed. Villestofte station lå for øvrigt i umiddelbar nærhed af Tofteagergård på Tyrsbjergvej (Se side 
9).  
 
 

 
Villestofte station 1929 (Paarup lokalhistoriske arkiv) 
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Villestofte stations beliggenhed 

 
 
 I 1930erne var der som i resten af landet, også krise i Paarup. I 1931 var der 115 landejendomme i Paarup 
kommune, og de 44 af dem var så dårligt stillede, at de kunne komme ind under den i samme år indførte lov, 
hvor der blev givet 30 millioner i kroner til lån for landmænd, der skyldte mere bort end de ejede. Også 
kommunekassen i Paarup blev hårdt belastet på grund af udbetaling af arbejdsløsheds understøttelse.  
Dette medførte at skatteprocenten steg, selv om den stadig var lavere end i Odense.  I 1935 kom det så vidt 
at kommunekassen var tom, og der var ingen penge til de løbende udgifter. Problemet blev klaret ved at 
kommunen fik lov af amtet til at udskrive et kvartals ekstra skat, samt optage et lån på 20.000 kr. 
 
Under krigen 1940-45 slap Paarup for den store vækst, der havde præget 1930’ernes første del, idet 
indbyggerantallet kun steg med 91, og økonomien fik et pusterum. Indtil det sidste krigsår påvirkede 
krigsbegivenhederne kun Paarup kommune lettere grad. Forsamlingshuset blev overtaget af tyskerne i to 
omgange. I første omgang fra de. 11. til den 22. september 1944, og i anden omgang fra december måned 
1944, vor tysk politi overtog huset. Også Fyns Stifts Husmandsskole, der lå på grænsen imellem Odense og 
Paarup blev beslaglagt af tyskerne, idet Gestapo i 1943 overtog skolen, og indrettede den med garageanlæg 
og fangeceller i kælderen. I 1945 kom krigen tæt på, da amerikanske jagerfly beskød Norvestfynske 
jernbanes tog imellem Villestofte station og Snestrup trinbræt, hvorved 4 mennesker blev dræbt og 13 såret.  
Den 17. april 1945 blev Gestapos hovedkvarter i Husmandsskolen bombet af allierede fly. Angrebet blev en 
katastrofe fordi skolen var kamufleret og svær at finde, så ikke kun skolen, men også mange private 
ejendomme i nabolaget blev lagt i ruiner. Ni danskere blev dræbt og ca. 20 såret ved angrebet.  
 

 
Hjørnet af Husmandsskolens Allé og Rugårdsvej  

efter bombardementet. 
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Efter krigen kom der gang i udstykningen i Kommunen, og befolkningstallet steg. Dette betød at den andel 
der levede af landbrug blev minder og mindre, og i 1960 boede langt den største del af kommunens borgere  
i et af kommunens 859 en- eller tofamiliehuse.  i 1960’erne var der ligefrem tale om en 
befolkningseksplosion i kommunen hvor indbyggertallet steg fra 3.155 i 1960 til 8.149 i 1969. Efter krigen 
blev der igen talt om en sammenlægning med Odense, og trods modstand i Paarup blev dette en realitet i 
1970.  
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Præster i sognet 

 
Præsterne i sognet har selvsagt medvirket ved slægtens dåbshandlinger, konfirmationer, vielser og 
begravelser. Nedenfor er en fortegnelse over Paarup sogns sognepræster indtil 1942, samt bemærkninger til 
nogle enkelte af dem. 
 
  

 - 1566 Rasmus Hansen 
1566 - 1611 Jørgen Pedersen 
1611 - 1615 Peder Pedersen 

  1615 Christen Bang 
1615 - 1627 Lorents Widow 
1627 - 1668 Anders Christensen Riber 
1668 - 1704 Laurits Knudsen Trøstrup 
1704 - 1705 Anders Lauritsen Trøstrup 
1705 - 1747 Jens Sørensen Hee 

  1747 Jørgen Carstens Bloch 
1747 - 1769 Christian Andersen Brun 
1770 - 1778 Christopher Mathiesen Gottschalck 
1778 - 1816 Hans Jørgen Gottschalck 
1817 - 1818 Edvard Røring Praem 
1819 - 1823 Joachim Begtrup 
1824 - 1825 Severin Hjortsvang 
1825 - 1857 Nicolai Brummer 
1857 - 1858 Nicolai Laurentius Feilberg 
1858 - 1876 Andreas Winding 
1876 - 1896 Rasmus Lauritz Balslev 
1897 - 1922 Johan Christian Resen Valeur 
1922 - 1942 Carl Frederik Johannes Kaarsbo 
 

Kilde: Peter Ramskov Andersen: I Odenses skygge (585) 
 
 
 

 
Paarup kirke ca. 1867 585 
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Nicolai Brummer  
 

 
Nicolai Brummer 

 
 
Sognepræst 1825-1857. Var at dømme efter sine bevarede breve en stejl personlighed, med sans for egne 
økonomiske interesser. Nicolai Brummer var temperamentsfuld og havde svært ved at afgive noget af sin 
myndighed. Han var opvokset og uddannet under enevælden og havde ingen demokratiske tilbøjeligheder. 
Han syntes dog ikke selv at have været fejlfri, og fik en næse af biskop Faber i form af en opfordring til for at 
vise de kirkelige funktioner mere opmærksomhed. Brummer opnåede den sjældne ære at blive jubellærer, 
det vil sige at have været 50 år i embede. Selv om provsten ikke mente at han havde udmærket sig på 
nogen måde, indstillede han at Brummer fik den tomme titel af konsistorialråd.  
 
 

Andreas Winding 
 
Sognepræst 1858-1876. Winding kom på kant med en stor del af sognet og kapellanerne, hvoraf han nåede 
at få 3 i sin embedsperiode. Ifølge biskop Engelstofts notater fra visitatserne var der ringe kirkegang, og de 
unges religionskundskaber var mangelfulde. Winding bestilte ikke mere en nødvendigt og holdt normalt ikke 
katekisation, hvad der var noget af forklaringen på ungdommens manglede kundskaber. Endvidere var 
kirkebogsføringen mangelfuld.  
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Rasmus Lauritz Balslev 
 

 
Rasmus Lauritz Balslev 

 
 
Sognepræst 1876-1896. Rasmus Lauritz Balslev kom til Paarup sogn i 1876, som efterfølger til Andreas 
Winding. Havde sympati for indre mission, men forårsagede ikke nogen større vækkelse i sognet. Ved 
visitatsen i 1891 blev det konstateret, at der i kirkeligt henseende var meget liv i sognet. Balslev prædikede 
godt og havde samlet en trofast flok. Mange , ikke mindst blandt gårdmændene, kom dog aldrig i kirke.  
 

Johan Christian Resen Valeur 
 
Sognepræst 1897-1922. Johan Christian Resen Valeur (f. 23.10.1843 d. 27.06.1930) efterfulgte pastor 
Balslev I 1897, og blev udnævnt til provst i Odense herred i 1904. Før han kom til Paarup havde han været 
hjælpepræst i Sandby, sognepræst i Guldager, Provst i Skads og Sognepræst i Vellev og sognepræst i 
Tanderup.  
 

Carl Frederik Johannes Kaarsbo 
 
Sognepræst 1922-1942. Kaarsbo, som var grundtvigsk indstillet, efterfulgte Valeur i 1922. Han havde 
vanskelige tider i sognet, med tilbagegang for det kirkelige liv, der blandt andet skyldtes det dårlige forhold 
imellem ham og  førstelærer og kirkesanger Christensen. Et forhold der blandt andet skyldtes uenighed om 
valg af salmer. Uenigheden endte med at Christensen valgte at fratræde som kirkesanger i 1932. 
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Kaarsbo med konfirmandhold i præstegårdens 

have 1923 

 
 
 

  



45 
 

 

2. Slægtsled  
 
2. slægtsled strækker sig fra omkring midt i 1830’ernet til starten af 1900 tallet.  
 
I 1839 bliver Christian den 8. konge. Han afløses i 1848 af Frederik den 7. Samme år bliver grundloven 
vedtaget. Ligeledes i 1848 udbryder den første Slesvigske krig (Treårskrigen), og i 1864 den anden 
Slesvigske krig, som efter nederlaget ved Dybbøl fører til at Danmark må afstå Sønderjylland til Tyskland. 
 
I Paarup sogn er de sidste fæstegårde solgt omkring 1870, så der kun er selvejergårde. I 1890 er der 62 
gårde. I 1841 oprettes det første sogneforstanderskab i sognet. 
 
Sognets præster er Nicolai Brummer 1825-1857, Nicolai Laurentius Feilberg 1857-1858, Andreas Winding 
1858-1876, Rasmus Lauritz Balslev 1876-1896 og Johan Christian Resen Valeur 1897-1922. 
 

Mads Anders Jensen (811) og Maren Jørgensen (812) 

 
Min tip oldefar Mads Andersen Jensen, blev født den 16. april 1834 i Paarup sogn.  Han var søn af 
gårdmand i Villestofte Niels Jensen (820) og hustru Karen Marie Madsdatter (821). Mads bliver døbt i 
Paarup kirke den 15. juni samme år. 
 
Mads far dør imellem 1850 og 1860. Moderen Karen overtager gården som i 1860 drives af Mads sammen 
med broderen Jens. I folketællingen 1870 hvor Mads er 36 år gammel er han stadig ugift og bor hos 
moderen på gården, medens broderen er flyttet. 10 år efter i 1880, er han dog blevet gift og har fået børn. 
Ifølge folketællingen 1880 er det ældste barn Karen Marie Madsen på dette tidspunkt 13 år gammel, så 
enten er alderen forkert eller også er hun født udenfor ægteskab.  
 
Mads hustru er Maren Jørgensen, som er født den 22. september 1843 i Paarup sogn. Hun er datter af 
gårdmand i Stegsted Jørgen Paulsen (897) og hustru Johanne Kathrine Nielsen (898). 
 
Parret bor i 1890 på en gård i Villestofte, og er beskæftiget med landbrug. I 1901 bor de på matrikel 5a i 
Villestofte, som var gården Tofteagergård.  
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Tofteagergård i Villestofte 

 
Tofteagergård lå på matrikel 5a i Villestofte på adressen Tyrsbjergvej 21. Gården blev nedrevet omkring år 2000, og der 
er nu bygget andelsboliger omkring det sted hvor stuehuset lå. Sidste ejer af gården inden den blev revet ned, var Erling 
Elkrog. 
 
Den første ejer i slægten, var min tipoldefar Mads Anders Jensen der senest i 1901, men formentlig tidligere, overtager 
Tofteagergård. I 1902 går han på aftægt, hvorefter sønnen Niels Jørgen Madsen overtager gården. I 1936 overtager 
Niels søster Ane Kirstine og hendes mand Jens Henningsen gården. Efter Jenses død i 1939 driver Ane Kirstine gården 
videre.  

 

  
Tofteagergaard 1940 Tofteagergaard ca. 1961 

 

 
 

Begyndelsen af Tyrsbjergvej set fra Rugårdsvej i 1921. Til 
venstre Tyrsbjergvej nr. 13 til venstre nr. 12. Tofteagergård 

(nr. 21) kan ikke ses. 
 
 

Stedet hvor Tofteagergaard lå (2009) 
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Matrikel 5a markeret med blåt 

 

 
I 1902 går Mads på aftægt og den ældste søn (Min oldefars bror) overtager Tofteagergård(479).  
Både Mads og hans hustru Maren bliver boende på gården formentlig frem til deres død. Mads dør i 1914 i 
en alder af 80 år, og bliver begravet på Paarup kirkegård. Maren lever helt frem til 1935, hvor hun dør i en 
alder af 92 år. Også hun bliver begravet på Paarup kirkegård. 
    

Børnene 

 
Mads og Maren fik ikke mindre end 9 børn, 3 drenge og 6 piger, heriblandt min oldefar Mads Madsen. 
 

Karen Marie Madsen 
 
Karen Marie Madsen er ifølge folketællingen 1880 født i Paarup sogn omkring 1867, men hun er ikke 
registreret i Paarup sogns kirkebog på dette tidspunkt. I 1880 bor hun sammen med sine forældre. Herefter 
forsvinder sporet af hende. 
 

Marie Madsen og Ane Kirstine Madsen 
 
Tvillingerne Marie og Ane bliver født den 2. november 1872 i Paarup sogn. Ane har været svagelig ved 
fødslen, for hun hjemmedøbes samme dag, og dør kun 3 dage senere. 
 
Marie Madsen bliver døbt i Paarup kirke den 13. december 1872. Hun bor i 1890 stadig hjemme hos 
forældrene. 
 

Ane Kirstine Madsen 
 
Mads og Marens næste barn bliver opkaldt efter den afdøde Ane Kirstine. Hun bliver født i Paarup sogn den 
18. juni 1874 og bliver døbt i kirken den 6. september. Det ser ud til at Ane bliver boende hjemme hos 
forældrene på Tofteagergård i Villestofte, helt frem til hun i en alder af 27 år, bliver gift med Jens Henningsen 
den 26. april 1902. Jens som er 31 år gammel, tjener som møllersvend og kusk hos mølleren i Villestofte, og  
er søn af boelsmand i Villestofte Rasmus Henningsen og hustru Ane Margrethe Madsen. 
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Villestofte mølle, Rugårdsvej 374 

Opført i 1817 
Kilde: Hjemmeside - Møller i Syddanmark 

http://www.rathgen.dk/Moller-I-Danmark/MollerSydDanmark/index_sd.htm 

 
 
Vielsen foregår i Paarup kirke og forlovere er Jenses far Ramus Henningsen og Kirstines far Mads Andersen 
Jensen.  
 
Efter brylluppet holder Jens åbenbart op på Møllen, for i 1903 er han og Ane flyttet til Snestrup Mark, hvor 
Jens er husmand.  Den 26. april samme år fødes deres formentlig eneste barn, datteren Marry Margrethe 
Henningsen. Marry bliver døbt den 26. marts i Paarup kirke. Hun bæres af enke Marie Madsen fra Villestofte, 
som muligvis kan være Ane Kirstines søster, som så må være blevet enke i en tidlig alder. Blandt fadderne 
er også Ane Kirstines bror gårdejer Niels Jørgen Madsen fra Tofteagergård Villestofte. 
 
I 1936 overtager Jens og Ane Tofteagergård i Villestofte (Se side 9), efter Anes bror Niels Jørgen 
Madsen(479). Jens når dog kun at drive gården i 3 år, da han dør den 25. april 1939 i en alder af 68 år, og 
begraves på Paarup kirkegård. Gården overtages herefter af Ane(479). Det vides ikke hvornår Ane døde. 

 

 

 
 
 
  

http://www.rathgen.dk/Moller-I-Danmark/MollerSydDanmark/index_sd.htm


49 
 

 

Niels Jørgen Madsen 
 
Niels Jørgen Madsen blev født den 2. april 1976 i Paarup sogn, og blev døbt i Paarup kirke den 11. juni. 
 
Ved folketællingen 1901, hvor Niels er 25 år gammel, bor han stadig hjemme hos sine forældre på 
Tofteagergård, og er beskæftiget ved landbruget. Året efter overtager han Tofteagergård efter sin far der går 
på aftægt. Forældrene bliver boende på gården.  
 
Niels Jørgen bliver først gift i 40 års alderen. Vielsen foregår i Paarup kirke den 16. juli 1916. Samme år har 
Niels fået kommunal tilladelse til at køre i bil til kirken, så det er måske i forbindelse med brylluppet at han 
har søgt om tilladelse. Bruden er den kun 20 årige Regine Cæcilie Rasmussen fra Villestofte. Hun er datter 
af sognefoged Rasmus Frederik Rasmussen og hustruen Laurine Maren Kirstine Rasmussen.   
 
I 1917 får Niels og Cæcilie deres første barn, sønnen Bent Nordland Madsen og året efter datteren Inge. 
 
Af ukendte årsager overtager Niels søster Ane Kirstine og hendes mand Jens Henningsen i 1936 
Tofteagergård. Det vides ikke hvor Niels og Cæcilie herefter flytter hen, men Niels er på et tidspunkt 
sognefoged og købmand i Villestofte(479). Niels dør i 1950 i en alder af 73 år. Det vides ikke hvornår Cæcilie 
dør. 
 

Maren Katrine Madsen og Jørgine Madsen 
 
I 1879 får Mads og Maren igen to tvillinge piger. Pigerne Maren Katrine og Jørgine, bliver født den 10. januar 
1879. De bliver hjemmedøbt samme dag, så formentlig har de været svagelige. Begge piger bliver døbt i 
Paarup kirke den 22. maj. 
 
Det sidste spor af Maren Katrine er folketællingen 1880. Hun optræder ikke sammen med forældrene og sin 
tvillingesøster i folketællingen 1890, så hun er formentlig død i en tidlig alder. 
 
Jørgine Madsen er endnu i 1901 ugift og bor hjemme hos forældrene. Hendes videre skæbne kendes ikke. 

Mads Madsen 
 
Min oldefar Mads Madsen er beskrevet i afsnit 0 Slægstled 1 - Forældrene 
 

Christian Madsen 
 
Mads og Marens sidste barn, sønnen Christian, bliver født den 19. februar 1885 og døbt i Paarup kirke den 
30. maj   
 
Ifølge folketællingen 1911 er han ugift landmand og bor hjemme hos forældrene.  
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3. Slægtsled 
 

 
 
 
2. slægtsled strækker sig fra starten af 1800 til omkring midten i sidste halvdel af 1800 tallet. Starten af 1800 
tallet er præget af Englandskrigene 1801-1814, med slaget på reden i 1801 og Købehavns bombardement i 
1807, som 2 af hovedbegivenhederne. I 1813 går staten bankerot, som følge af finanskrisen efter 
Napoleonskrigene. Efter bankerotten følger en pengeombytning. I1814 gennemføres den første rigtige 
skolelov, og der bliver undervisningspligt. 
 
I 1816 bliver Paarup selvstændigt sogn. Præster i Paarup er Hans Jørgen Gottschalck 1778-1816, Edvard 
Røring Praem 1817-1818, Joachim Begtrup 1819-1823, Severin Hjortsvang 1824-1825 og Nicolai Brummer 
1825-1857. 
 

Niels Jensen (820) og Karen Marie Madsen (821) 

 
Niels Jensen og Karen Marie Madsen (Eller Madsdatter) er forældre til Mads Anders Jensen (811). 
 
Niels Jensen blev født i 1798 i Paarup sogn og er søn af Jens Hansen (853) og Maren Rasmusdatter (854) 
Han hjemmedøbes den 23. maj og døbes i Paarup kirke den 28. maj.  Af kirkebogen fremgår: 
 
Feria 2. Pentec., d. 28. maj, blev Jens Hansens og hustru Maren Rasmusdatters liden søn af Paarup, som 
var hjemmedøbt onsdag forud d. 23. maj og kaldt Niels, fremstillet i kirken til sin dåbs offentlige 
bekendtgørelse og stadfæstelse. Hans Poulsens kone af Snapind bar ham, og Rasmus Madsens kone af 
Paarup gik hos. Faddere var: Jens Rasmussen af Villestofte, Peder Pedersen af Snapind, Marcus Jensen af 
Odense. Konen introd. Dom. 4. p. Trin (484) 
 
I 1822 er Niels 24 år og gårdmand i Villestofte, og samme år bliver han den 25. oktober gift med den 17 
årige Karen Marie Madsen. Karen er datter af gårdmand Mads Andersen (927) og Birthe Cathrine 
Pedersdatter (928) i Villestofte. 
 
Den 12. september 1923 får de deres første barn, datteren Anna Kirstine Nielsdatter. Herefter følger 
børnene: 
 

 Jens Nielsen ca. 1826 

 Maren Kathrine Jensen ca. 1831 

 Mads Anders Jensen (Min tipoldefar) den 16. april 1834 
  
Jens dør imellem 1850 og 1860. Karen overtager herefter gården, som i 1860 drives af de 2 sønner Jens og 
Mads. I 1870 er kun Karen og Mads tilbage på gården og i 1880, hvor Karen er 74 år gammel, bor hun hos 
og forsørges af Mads, muligvis på samme gård. Det vides ikke hvornår Karen dør, men det er formentlig før 
1892, da hun ikke har kunnet findes under dødsregistreringerne i kirkebogen 1892-1911 for Paarup sogn. 
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Jørgen Paulsen (897) og Johanne Kathrine Nielsen (898) 

 
Jørgen Paulsen og Johanne Kathrine Nielsen er forældre til Maren Jørgensen (812). 
 
Jørgen Paulsen er født omkring 1807 i Agedrup sogn, Odense amt. Der vides ikke noget om ham før han 
imellem 1839 og 1843 bliver gift med Johanne Kathrine Nielsen (Også nævnt som Johanne Cathrine 
Nielsdatter). 
 
Der er lidt uklarhed om Johanne, men der er formentlig tale om en Johanne Cathrine der er født i 1806 i 
Højby sogn og er datter af indsidder Niels Andersen.  Johanne i bliver i 1829 gift med boelsmand Jørgen 
Larsen der bor Højby mark. De får imellem 1830 og 1839 fire børn. På et tidspunkt imellem det sidste barns 
fødsel i 1839 og 1843 dør Jørgen Larsen formentlig, hvorefter Johanne gifter sig med Jørgen Paulsen. Dette 
har dog ikke kunnet verificeres, idet kirkebogsregistreringen vedrørende ægteskabet ikke har kunnet findes. 
Ligeledes er dødsregistreringen ikke fundet. 
 
Johanne og Jørgen Paulsen får kun et barn, Maren Jørgensen (Min tipoldemor), som bliver født i 1843 i 
Paarup sogn. Johanne er formentlig død imellem 1845 og 1850 i Paarup sogn og Jørgen Paulsen har giftet 
sig igen, da Jørgen i folketællingen 1850 er gift med en Kirstine (Efternavn ikke angivet). Ifølge 
folketællingerne 1855, 1860 og 1870 er navnet Ane Kirstine Andersen eller Andersdatter. 
 
Jørgen og Ane får følgende børn der alle er født i Paarup sogn: 
 

 Johanne Kathrine Jørgensen ca. 1850 

 Johanne Katrine Jørgensen ca. 1855 

 Christiane Jørgensen ca. 1855 

 Ane Maria Jacobine Jørgensen ca. 13. september 1857 
 
Det sidste spor af Jørgen og Ane er folketællingen 1880, hvor de bor i Stegsted, Paarup sogn hvor Jørgen er 
gårdejer. De har ikke kunnet findes i folketællingen 1890, så de er formentlig døde inden dette tidspunkt. 
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4. Slægtsled 
 

 
 
4. slægtsled strækker sig fra omkring midt i 1700 tallet frem til midten af 1800 tallet.  I 1745 til 1752 og igen 
fra 1764 til 1767 hærgede kvægpesten i Danmark. Virkningerne af de to kvægpestangreb var voldsomme. I 
den første runde døde 2.000.000 stykker kvæg ud over hele landet. Kvægpesten menes indført til landet 
gennem krigshæres medfølgende kvæg. I starten af århundredet hærger Englandskrigene og staten går 
bankerot i 1813. 
 
I perioden 1746-1808 er Christian den 7 konge. Han efterfølges af Frederik den 6, der er konge frem til 1848. 
 
Præster i Paarup sogn er Christian Andersen Brun 1747-1769, Christopher Mathiesen Gottschalck 1770-
1778, Hans Jørgen Gottschalck 1778-1816, Edvard Røring Praem 1817-1818, Joachim Begtrup 1819-1823, 
Severin Hjortsvang 1824-1825 og Nicolai Brummer 1825-1857. 
 

Jens Hansen (853) og Maren Rasmusdatter (854) 

 
Jens Hansen og Maren Rasmusdatter er forældre til Niels Jensen (820) 
 
Jens Hansen blev født i 1759 og er søn af gårdmand Hans Jensen i Paarup. Moderens navn kendes ikke.  
Jens bliver døbt den 1. november. Af kirkebogen fremgår: 
 
1. november, Fest. omnium Sanctorum, døbt Hans Jensen Gårdmands drengebarn af Paarup, kaldt Jens. 
Jeppe Andersens hustru af Snestrup bar det, og Jørgen Andersens hustru af Paarup gik hos. Testes: Anders 
Hansen og Jeppe Olsen af Snestrup og Mads Jørgensen af Tarup  
 
Ved folketællingen 1787 hvor Jens er 28 år, er han stadig ugift og bor hos forældrene.  Den 2. november 
1792 bliver Jens gift med den cirka 32 årige Maren Rasmusdatter fra Villestofte. Hun er datter af Karen 
Christensdatter og født udenfor ægteskab.  Af kirkebogen for Paarup sogn fremgår: 
 
Lørdag d. 13. oktober 1792 blev ungkarl Jens Hansen af Paarup trolovet med Maren Rasmusdatter af 
Villestofte i hendes stedfars, Jens Rasmussens gård i Villestofte. Forloverne var på hans side Niels 
Andersen af Paarup og Hans Andersen af Paarup og på hendes side stedfaderen Jens Rasmussen i 
Villestofte, som alle med hænders underskrift indestod, at intet hinderligt var for deres ægteskab, som de 
selv egenhændigt underskrev. Niels Andersen, Hans Andersen, af Paarup, og Jens Rasmussen af 
Villestofte. Kopuleret d. 2. november, 
 
Jens og Maren får 3 børn (Muligvis flere): 
 

 Hans Jensen f. 1793 

 Jens Jensen f. 1795 - Formentlig død før 1801 

 Niels Jensen (820) f. 1798 
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Det sidste sikre spor af Jens og Maren er folketællingen 1801 hvor Jens er bonde i Paarup. 
 
Følgende oplysninger fra Ramskov Andersens bog om Paarup sogn (585) vedrører med stor sandsynlighed 
Jens Hansen, da der ikke optræder nogen anden Jens Hansen i folketællingen for Paarup sogn i 1787 på 
ca. 28 år. Oplysningerne vedrører værnepligtsforholdene efter stavnsbåndets ophævelse i 1788: 
 
Den 28 årige Jens Hansen måtte også søge om et frihedspas, for at overtage sin fars gård i Paarup, selv om 
han aldrig havde været soldat, og selvom hans far var gammel og svag. 
 
Ramskov Andersens bogen indeholder også følgende oplysninger om gårdmand Jens Hansen i Paarup: 
 
Trods reformen i 1803 var det ikke blevet mere tiltrækkende at komme under fattigforsorg, slet ikke i de 
økonomisk dårlige år efter 1813. Gårdmandsfolk kunne som regel sikre sig en aftale om aftægt, og andre, 
der havde lidt penge og nogle ejendele, kunne betale for kost og husly. Hans Rasmussen og hans kone 
Anna Jørgensdatter prøvede en særlig ordning, idet de lod sig fledføre til selvejergårdmand Jens Hansen i 
Paarup. At blive fledføring betød at opgive sin økonomiske selvstændighed, og den husbond, man lod sig 
fledføre til, skulle stå til ansvar for alt, hvad den fledførte foretog sig. Jens Hansen skulle have alle Hans 
Rasmussens og Anna Jørgensdatters ejendele efter deres død, og til gengæld skulle de have frit op hold, 
mad, klæder og renlighed samt en kristelig begravelse. Kontrakten var indgået »urokkeligt« på begge sider. 
Urokkeligheden holdt to år, hvor efter Hans Rasmussen, der var blevet enkemand, klagede over, at Jens 
Hansen var voldelig. Parterne enedes om, at Hans Rasmussen skulle flytte inden otte dage og have en 
godtgørelse på 25 rigs daler. Med pengene kunne han skaffe sig husly en kort tid, derefter var der kun 
fattigvæsenet tilbage. 
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Mads Andersen (927) og Birthe Cathrine Pedersdatter (928) 

 
Mads Andersen og Birthe Cathrine Pedersdatter er forældre til Karen Marie Madsen (821). 
 
Mads blev født omkring 1776 i Vissenbjerg sogn, Odense amt. Kun moren Karen Madsdatter kendes. Faren 
er formentlig død i en tidlig alder, da Karen i 1787 er gift for anden gang. I 1801 hvor Mads er 25 år gammel, 
bor han stadig hos moren og hendes anden ægtemand i Koelbjerg i Vissenbjerg sogn. 
 
 

Koelbjerg 
 

Koelbjerg er beliggende i Vissenbjerg sogn vest for Odense. 
 

 
 

Koelbjerg er nævnt første gang 1493 i formen Kolbiergh. Forleddet kommer af kolli, der betyder afrundet bakke. 
Efterleddet er ’-bjerg’, som betyder naturlig forhøjning. 
 
Landsbyens jordtilliggende 
 

Af det 320 ha store ejerlav var i 1682 44% opdyrket, hvilket er forholdsvis meget i betragtning af ejerlavets 
skovbygdeplacering. Endnu i 1664 takseredes byens skove for 81 svins olden, men skovene var stort set forsvundne o. 
1800. Byen havde i 1682 treårig rotation i 5 el. flere vange. Hartkornet takseredes til 41 tdr. i 1684 og tilsvarende til 44 
tdr. i 1844. 
 
Koelbjerg synes om de øvrige landsbyer i Vissenbjerg sogn at være opstået ved en sprængning og udparcellering i 
stjerneudskiftningsform af en stor centralby omkring kirken (E. Porsmose. Den regulerede Landsby. 1981 s. 181 f). 
Formentlig er dette sket i ældre middelalder. I løbet af 1700-tallet opstod en skovhuskoloni Hesbjerg i ejerlavet med i alt 
4 huse i 1774. Koelbjerg blokudskiftedes i 1785. 
 
Godsejere og selvejere 
 

Koelbjerg rummede i senmiddelalderen 3 kron-selvejergårde, hvortil kom 3 kronfæstegårde. Kronen (Odensegård len) 
synes i 1500-tallet med disse 6 gårde at have været enebesidder i byen, og denne situation holdt sig i 1664. Senere 
indgik Koelbjerg, ligesom størsteparten af Vissenbjerg sogn, i kronens ryttergods og forsynedes som følge heraf med en 
rytterskole. Ved den store krongodsauktion i 1764 overgik byens gårde til selveje. Et stort antal huse forblev dog 
fæstehuse under de nye selvejergårde. I 1806 rummede ejerlavet 11 selvejergårde (hvoraf de 4 udflyttede og enlige), 
17 fæstehuse og 16 selvejerhuse. 
 
 
 
 
 
 
Landsbyens udvikling 

 
Antallet af gårde varierer noget fra 1500-tallet og frem til 1774 formentlig først og fremmest som følge af eksistensen af 
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små skovbol på grænsen mellem gård- og hus-klassen. Rimeligvis er gårdtallet dog svagt stigende i perioden, ligesom 
det stiger yderligere fra 1774 til 1806. Som følge af den tidlige overgang til selveje er hustallet allerede særdeles højt i 
1774 og stiger endnu i kraftig tempo frem til 1806. Til gengæld udebliver den normale ekspansion i det 19. årh. stort set. 
Gårdene var i 1684 forholdsvis små. Byen fremstår i 1664 som egaliseret. 
 
Udskiftningsår: 1785 
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Kort 1880 

 
Kilde: www.historiskatlas.dk  
 

 
I 1804 bliver Mads 28 år gammel, gift med den også 28 årige Birthe Cathrine Pedersdatter, som er datter af 
gårdmand Peder Larsen (929) og hustru Maren Larsdatter (930) som ejer Vestergaard i Villestofte. Vielsen 
foretages i Paarup sogn den 8. juni. Af kirkebogen fremgår:  
 
Lørdag d. 28. april anmeldte ungkarl Mads Andersen fra Kolbjerg i Vissenbjerg sogn, at han havde forlovet 
sig med pigen Birthe Cathrine Pedersdatter, gårdmand Peder Larsens datter af Villestofte, og ønskede at 
indtræde i ægteskab med hende, til hvilken ende han i hendes farbrors, Lars Larsens, og gårdmand Jens 
Rasmussens, begge gårdmænd af Villestofte, deres nærværelse forlangte, tillysning fra 
prædikestolen måtte ske for samme deres ægteskab den 4. og derpå følgende 2de søndage efter påske. 
Begge de anførte 2de mænd erklærede sig at være forlovere for ægteskabet. Tillysningen skete altså på 
bemeldte dage og vielsen d. 8. juni.(484) 
 
Det formodes at parret flytter til Villestofte efter brylluppet, idet Mads i forbindelse med dåben af deres første 
barn, Karen Marie Madsen (821)  i 1805, er angivet til at være landmand i Villestofte. Parret kan muligvis 
være flyttet ind hos Birthes forældre på Vestergaard. 
 
I 1808 fødes deres andet barn sønnen Peder Madsen, i 1811 datteren Maren Madsen og i 1814 det sidst 
kendte barn sønnen Anders Madsen, alle i Paarup sogn.  
 
I 1829 køber Mads gården Vestergaard af sin svigermor Maren Larsdatter der blev enke i 1808. 
 
  

http://www.historiskatlas.dk/
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Vestergaard 

 
Vestergaard ligger på matrikel 7a i Villestofte. Gården ligger ud til Rugårdsvej (Formentlig nummer 288) overfor Larsens 
Auto. 

 

 
Matrikel 7a 

 
Da der i forbindelse med at der i 1620 blev besluttet at der skulle være et gymnasium i Odense, fik gymnasiet 
overdraget nogle gårde fra krongodset, heriblandt Vestergaard og muligvis også Toftagergård (Se side 9), til at betale 
driften af gymnasiet. Det betød at kronen ejede gården, medens gårdens fæster/bruger skulle betale afgift til gymnasiet. 
 
Den første kendte fæster af gården var Jørgen Rasmussen i 1664. I 1688 er Rasmus Pedersen opført som bruger. I 
både 1718 og 1735 var brugeren af gården Oluf Hansen, og vi er nu kommet ind i den række af ejere der har relation til 
Mads Madsens aner.  Oluf Hansens datter Birgitte Olufsdatter , blev i første ægteskab gift med Hans Henriksen der 
overtog fæstet af gården i 1748. Da Han døde i 1763, giftede Birgitte sig med Peder Larsen (929), som er forfader til min 
oldefar Mads Madsen i 5 slægtsled. Peder Larsen overtog i forbindelse med ægteskabet også fæstet af Vestergaard. 
Gården blev solgt i forbindelse med den i Odense afholdte auktion over ryttergodset i 1764 (Se afsnittet om Paarup 
sogns historie) . Den blev i første omgang købt af justitsråd Larson, medens Peder Larsen stadig fæstede gården indtil 
han i 1772 købte den. 
 
Da Birgitte Olufsdatter i 1765  døde efter kun 2 års ægteskab, giftede Peder Larsen sig med Maren  
Larsdatter (930). Efter at Peder Larsen døde i 1808, drev enken tilsyneladende gården videre i en årække, men i 1829, 
få måneder før hendes død, solgte hun gården til svigersønnen Mads Andersen (927) der var gift med datteren Birthe 
Cathrine Pedersdatter (928). 
 
I 1852 døde Birthe Cathrine Pedersdatter, Mads Andersen gik på aftægt og sønnen Peder Madsen overtog gården. 
Gården er herved ude af de direkte aner til Mads Madsen, idet det er Peders søster Karen Marie Madsen (821) der er 
farmor til Mads Madsen.  
 
Medens Peder Madsens ejede gården brændte bygningerne, og der blev bygget nye. Det vides ikke om de blev opført 
det samme sted som de oprindelige. I 1879 blev gården overdraget til svigersønnen Niels Jørgensen som var gift med 
datteren Karen Pedersen.  Karen døde allerede i 1891, medens Niels døde i 1909. Muligvis kunne arvingerne ikke enes 
om bodelingen, for i folketællingen 1911 står sønnen Niels Peter Jørgensen ikke som ejer, men som bestyrer af gården. 
Efter at han døde i 1914, overtog svogeren O. Chr. Madsen gården.  
 
Kilde: Paarup lokahistoriske arkivs hjemmeside 594 
 
 
Personer i slægten der har fæstet, ejet eller bestyret Vestergård.  
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Peder Larsen (929): 1763-1808   

+ Maren Larsdatter (930):  - 1829   
 Birthe Cathrine Pedersdatter (928)   
 + Mads Andersen (927): 1829 -1852   
  Peder Madsen : 1852-1879   
  + Ane Marie Larsdatter   
   Karen Pedersen   
   + Niels Jørgensen 1879-1909   
    Niels Peter Jørgensen 1909-1914 (Bestyrer) 

 

 

 
Vestergaard 1936. Stuehuset er fra 1927 
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Vestergaard som den ser ud i dag (2009) 

 
 

 
Ifølge folketællingen 1850, er Mads Andersen gået på aftægt, og han og hustruen Birthe bor hos sønnen 
Peder Madsen der har overtaget Vestergaard. Det skal bemærkes at ifølge oplysningerne på Paarup 
lokalhistoriske arkivs hjemmeside, er Mads først gået på aftægt i 1852 og sønnen overtaget gården samme 
år. 
 
Birthe Pedersdatter dør i 1852 i en alder af 76 år og Mads Andersen dør 80 år gammel i  
september 1856(594) .  
 
 

Børnene 
 

Karen Marie Madsen (821) 

 
Karen Marie Madsen (Eller Madsdatter) er omtalt i et tidligere afsnit (Se side 50). 
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Peder Madsen 
 
Peder Madsen er født i 1808 i Paarup sogn. Han hjemmedøbes den 15. august og døbes i kirken den 18. 
september samme år. På et tidspunkt imellem 1845 og 1850 bliver han gift med Ane Marie Larsdatter, der er 
født omkring 1822 i Birkende sogn, Odense amt. Peder bor på dette tidspunkt formentlig stadig hos 
forældrene på Vestergaard (Se side 57).  I 1850 har Peder overtaget Vestergaard, medens forældrene er 
gået på aftægt og bor hos ham på gården.  
 
Peder Madsen og Ane Marie Larsdatter får følgende børn: 
 

 Omkring 1850 Anders Pedersen 

 Omkring 1853 Johanne Katrine Pedersen 

 1857 Karen Madsen. Karen bliver gift med Niels Jørgensen som er født i Lumby sogn, Odense amt. 
Parret får 6 børn, herunder sønnen Niels Peter Jørgensen som i en periode efter faderens død i 
1909, er bestyrer på Vestergaard. Karen dør i en alder af kun 34 år i 1891. Niels Jørgensen har 
muligvis været indremissionsk anlagt, idet det i Peter Ramskov Andersens bog om Paarup sogn (585), 
er nævnt at pastor Valeur deltog i indremissionske møder hos en gårdejer Niels Jørgensen i 
Villestofte.  

 
Medens Peder Madsen har Vestergaard, brænder bygningerne og der bliver bygget nye. I 1879 overdrager 
Peder Madsen Vestergaard til svigersønnen Niels Jørgensen der er gift med Peder Madsens datter  
Karen Madsen (594), og Peder Madsen og hustruen går på Ane Marie lever som aftægtsfolk på Vestergaard.  
 
Både Peder Madsen og Ane Marie Larsdatter må være døde imellem 1880 og 1890, idet ingen af dem 
optræder i husstanden hos datteren Karen i folketællingen 1890. 
 

Maren Madsen 
 
Maren Madsen blev født i 1811 i Villestofte sogn, hjemmedøbt den 11. februar og fremstillet i kirken den 7. 
april. Af kirkebogen fremgår 
 
Palmesøndag, d. 7. april, blev gårdmand Mads Andersens og hans hustru Birthe Cathrine Pedersdatters 
datter af Villestofte, efter at hun var hjemmedøbt d. 18. februar og kaldt Maren, fremstillet i kirken til sin dåbs 
offentlige bekendtgørelse og stadfæstelse. Anders Jensens kone af Væde bar hende, og Lars Pedersens 
kone af Harndrup gik hos. Faddere var Jens Rasmussen, Jørgen Blæsbjerg, Rasmus Madsen 
etc. af Villestofte. Barselskonen gik og selv den dag i kirke 
 

Anders Madsen 
 
Anders Madsen blev født 18. juni 1814, hjemmedøbt samme dag og fremstillet i kirken den 31. juli. 
 
I 1840 er hans i en alder af 26 år, stadig ugift og bor hos sine forældre på Vestergaard i Villestofte, hvor også 
broderen Peder bor. Herefter forsvinder sporet af ham, og han er muligvis flyttet fra Paarup sogn, da han 
ikke optræder i folketællingen 1845. 
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Niels Andersen (938) og Maren Davidsdatter (939) 

 
Niels Andersen og Maren Davidsdatter er forældre til Johanne Kathrine Nielsen (898). 
 
Niels Andersen blev født omkring 1779, det vides ikke hvor. Forældrene var bonde Anders Rasmussen 
Bødker (998) og hustru Johanne Larsdatter (999).  I 1782 overtager faren, gården Fuglekilde i Højby sogn 
(Se nærmere om Fuglekilde side 67) og i 1787 bor Niels på gården sammen med sine forældre og 3 søstre. 
 

Højby  

 

  
 

 Kort over Højby 1880 

 
Højby er nævnt første gang 1447 i formen Høiby. Forleddets oprindelse bestemmes til at være høgh, som betyder 
gravhøj. Efterleddet ’-by’ betyder landsby. 
 
Landsbyens jordtilliggende 
 
Af det 866 ha. store ejerlav var i 1688 58% opdyrket. Ejerlavet er stort set naturligt afgrænset til alle sider. Det 
vurderedes i 1688 til 134 og i 1844 til 175 tdr. htk. Byen havde almindeligt trevangsbrug, og i 1806 henregnedes den 
formedelst sin gode jordbund og det betydelige areal til hartkornet blandt de bedste i landet.  
 
Godsejere og selvejere 
 
Højby kirke hørte i middelalderen til Skt. Hans Kloster i Odense, der ligeledes ejede hovedparten af byens gårde nemlig 
12. De resterende gårde tilhørte i senmiddelalderen Odensebispen (1 gård), Dalum Kloster (2 gårde) og en selvejer. 
Med reformationen kom disse gårde i kronen besiddelse, hvorunder stort set hele byen hørte ind i 1700-tallet. I 1802 var 
Hollufgård største lodsejer. Byen bestod da af 16 fæstegårde og 18 huse. I 1844 var overgangen til selveje stort set 
afsluttet.  
 
Landsbyens udvikling 
 
Antallet af gårde er stabilt fra 1511 til 1802, men stiger herefter voldsomt i forbindelse med overgangen til selveje. 
Hustallets vækst følger de gængse mønstre, ligesom det er tilfældet med folketallet. I løbet af det 20. århundrede har 
Højby udviklet sig som stationsby til en bymæssig bebyggelse. Gårdstørrelsen var i 1688 forholdsvis høj. Allerede i 
1500-tallet var Skt. Hans Klosters gårde regulerede som hel og halvgårde. Ved udskiftningen egaliseredes samtlige 
gårde. Et bystævne renoveredes i 1848 - det blev senere flyttet ved jernbanens anlæggelse. 
 
Kilde:Historiskatlas.dk 

 

 
 
I 1801, hvor Niels er 22 år gammel, er han stadig ugift og bor hjemme. Han er desuden blevet ”national 
soldat”, det vil sige værnepligtig soldat i landmilitsen. 
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Den Danske hær i slutningen af 1700 tallet 

 
I 1700-tallet bestod den danske hær af en stående hvervet hær og en udskreven militshær. Den hvervede hær udgjorde 
kernen i rigets forsvar, og var også numerisk større end landmilitsen. Hvis der tage udgangspunkt i hærplanen af 1785, 
omfattede den hvervede hær 20.537 underofficerer, spillemænd og menige, medens landmilitsen kun var på omkring 
17.000 mand. 
 
De værnepligtige landsoldater i landmilitsen indkaldtes kun til nogle få ugers øvelse om året. Resten af året befandt de 
sig i deres hjemstavn og passede deres arbejde, kun afbrudt af de berømte par timers eksercits bag kirken om 
søndagen - en aktivitet der endog blev afskaffet i 1785. Kun under krigshandlinger var landsoldaterne indkaldt til 
længere sammenhængende tjeneste. 
 
Kilde: Historie on-line - http://www.historie-online.dk 
 

 
 
I marts måned 1805 bliver han trolovet med den 26 årige Maren Davidsdatter, og måneden efter bliver de 
viet i Højby kirke. 
 
 

 
Højby kirke 1995. Kilde: Kirker i Danmark - DIS hjemmeside 

 
 
Maren er født i Højby sogn omkring 1779. Hendes far er David Larsen (939). Moderen er ukendt, men 
tilsyneladende død i en tidlig alder, for i 1787 bor Maren hos faren og en stedmoder. 
 
I 1805 får de deres først barn sønnen Rasmus Nielsen, året efter datteren Johanne Kathrine og i 1807 
datteren Ane Marie.  Niels er på dette tidspunkt inderste eller indsidder, det vil sige at han boede til leje hos 
en gårdmand eller husmand, som han muligvis også arbejdede for. I alt får Niels og Maren får 10 kendte 
børn imellem 1805 og 1821, hvoraf det sidste barn var dødfødt.  
 
Efter farens død i 1807, overtager Niels Fuglekilde.  
 
 
Der er herefter ingen oplysninger om Niels og Maren før folketællingen 1834. På dette tidspunkt er Niels 55 
år gammel, gårdmand og sognefoged.  Niels havde flere tillidshverv. Ved hans død er angivet at han, ud 
over at have været sognefoged i 31 år, også havde været lægdsmand i 35 år og skolepatron i 19 år. 
 
  

http://www.historie-online.dk/
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Lægdsmand 

 
Lægdsmanden var den nederste i det militære udskrivningshierarki.  Han var en lokal bonde og oftest identisk med 
sognefogeden. Han foretog indberetninger til lægdsforstanderen, der oftest var lægdets herremand.  
 
Det var lægdsmanden, som havde den direkte kontakt til befolkningen og som,sammen med lægdsforstanderen, førte 
de lokale ruller. De sendte oplysninger op i systemet til krigskommissæren, som igen sendte dem videre til 
generalkrigskommissæren i København. Her foregik den overordnede revision og kontrol 
 
Kilde: Statens arkiver http://www.sa.dk/ 

 
 

Skolepatron 

 
Af Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark af 29. juli 1814 fremgår det om skolepatroner: 

 
Skolepatronerne ere de, som eie 32 Tønder Hartkorn, frit eller ufrit i Skoledistrictet, eller derover, naar de tilllige 
bekiende dem til den protestantisk-christelige Religion. Ert ingen saadan Skolepatron i Districtet, eller Skolepatronen 
boer udenfor Sognet og selv ønsker at fritages for Skolepatronatets Forretninger, da bør Amtsskoledirectionen efter 
indhentet Oplysning udnævne en saadan Mand, helst af Sognets Grundeiere, som maae formodes bedst at kunne 
medvirke til Skolecommissionens Øiemed, til at indtræde i samme som Skolepatron. 
 
De saaledes beskikkede Skolepatroner skulle vedblive i det mindste i 2 aar. 

 
Det fremgår ikke af ovenstående hvad patronens arbejde bestod i, men det må formodes at har haft det daglige tilsyn 
med skolen. Frem til skoleloven af 1856 var det skolens "patron", der havde kaldsretten, dvs. kunne ansætte læreren. 

 
 

 
I folketællingen 1840 er Niels stadig gårdmand og sognefoged. Niels dør 65 år gammel i 1844. Dødsårsagen 
er angivet til at være brystsvaghed, det vil sige lungetuberkulose. På dødstidspunktet er Niels stadig 
gårdmand. Maren er formentlig i forbindelse med dødsfaldet, gået på aftægt. I 1845 er hun i hvert fald 
aftægtskone hos datteren Anne Cathrine Nielsdatter og dennes mand Mads Hansen i Højby. 
  
Maren dør 87 år gammel den 11. april 1866. 
 
 

Børnene 

Rasmus Nielsen  
 
Rasmus Nielsen er født 1805 i Højby sogn og døbt 14. juli 1805. Konfirmeret 1820. 
 

Johanne Kathrine Nielsen (898) 
 
Omtalt på side 51 
 
 

Ane Marie Nielsdatter 
 
Ane Marie Nielsdatter er født i Højby sogn i 1807. Hun bliver hjemmedøbt den 23. november, og døbt i 
kirken den 14. december. I 1821 døre hun kun 13 år gammel af skarlagensfeber. 

http://www.sa.dk/
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Anders Nielsen 
 
Anders Nielsen bliver født i 1809 i Højby sogn. Han hjemmedøbes den 10. august og  døbes i kirken den  
24. september. Konfirmeret 24. april 1824 i Højby.  
 
 

Karen Nielsdatter 
 
Karen Nielsdatter bliver født i Højby sogn i 1811. Hun hjemmedøbes den 14. april og døbes i kirken den 19. 
maj. Konfirmeret 18. april 1825. Den 2. juni 1837 bliver hun 26 år gammel, gift med den 29 årige Niels 
Hansen fra Åsum. 
 

Maren Nielsdatter 
 
Maren Nielsdatter bliver født i 1813 i Højby sogn.  Hun bliver hjemmedøbt den 4. april og døbt i kirken den 2. 
maj. Konfirmeret 22. april 1827. I folketællingen 1834 hvor hun er 21 år gammel, er hun ugift og bor hjemme 
hos forældrene. 
 

David Nielsen 
 
David Nielsen bliver født i 1815 i Højby sogn. Han bliver hjemmedøbt den 18. september og døbt i kirken 
den 29. oktober. Konfirmeret 18. april 1830. I folketællingen 1834 hvor han er 19 år gammel, er han stadig 
ugift og bor hjemme hos forældrene. 
 
På et tidspunkt imellem 1838 og 1845, bliver David gift med Ane Cathrine Hansdatter. Det er hendes andet 
ægteskab, idet hun idligere har været gift med gårdmand Lars Madsen i Hjallelse i Dalum sogn der er død.    
Med Lars Madsen har hun sønnen Mads Larsen der er født i 1838.  
 
Ane Cathrine Hansdatter er omkring 11 år ældre end David Nielsen. Denne aldersforskel var imidlertid ikke 
ualmindelig på dette tidspunkt, idet en af de måder en ung mand kunne få sin egen gård på, var et gifte sig 
med en enke efter en gårdmand. I forbindelse med ægteskabet, har David derfor formentlig overtaget 
enkens gård i Hjallelse. 
 

 
 

 Kort over Hjallelse 1880 
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David og Ane Cathrine får 2 børn, der begge er født i Dalum sogn, nemlig Karen Marie Davidsen født 
omkring 1845 og Hans Nielsen Davidsen født omkring 1850. 
 
Ane Cathrine Hansdatter dør i en alder af 64 år i 1868. David Nielsen dør 59 år gammel i 1874. 
 

Ane Katarine Nielsdatter 
 
Ane Katrine Nielsdatter bliver født 25. januar 1818 i Højby sogn, og hjemmedøbes dagen efter. Hun har 
åbenbart været svagelig, får hun dør allerede den 2. februar samme år og begraves den 8. 
 

Ane Katrine Nielsdatter 
 
Ane Katrine Nielsdatter bliver født den 7. januar 1819 i Højby sogn. Hun hjemmedøbes samme dag og 
dåben publiceres i kirken den 21. februar. I 1840, hvor Ane er 22 åtr gammel, er hun stadig ugift og bor 
hjemme hos forældrene.  
 
Ane Katrines far Niels Andersen dør den 2. september 1844, og kun et par måneder efter hans død, bliver 
Ane Katrine 25 år gammel gift med den 26 årige Mads Hansen, som også bor i Højby. Mads og Ane Katrine 
overtager i den forbindelse Ane Katrines fars gård ”Fuglekilde”. 
 
Den 13. november 1850, dør Mads Hansen kun 32 år gammel, og han når ikke at se sit første og eneste 
barn, sønnen Mads Hansen Madsen som fødes den 29. november. Ane Katrine når dog ikke at være enke 
længe. Allerede 27. juni 1851 gifter hun sig igen, med den 6 år yngre Lars Christensen fra Allerup. Dette er 
formentlig helt eller delvist, sket af praktiske årsager. Ane Katrine har manglet en mand til at drive Fuglekilde, 
og Lars har manglet en gård og har måttet tage enken med i købet. 
 
Omkring 1854 får Ane Katrine og Lars deres første fælles barn, Nielsine Marie Larsen og to år efter følger 
datteren Maren Cathrine Larsen. Herefter går der 5 år, inden de i 1861 får deres sidste barn Christen 
Larsen. 
 
Omkring 1870 bliver Lars sognerådsformand, en stilling han bestrider helt til 1909, hvor sønnen Christen 
Larsen overtager posten. 
 
I 1880 bor Ane Katrines søn af første ægteskab, Mads Hansen Madsen, stadig hjemme. Han er på dette 
tidspunkt 29 år og stadig ugift. Datteren Maren Cathrine Larsen bor også hjemme, medens de to andre børn 
Nielsine Marie Larsen og Christen Larsen er flyttet hjemmefra. Christen bliver i 1897 gift med Ane Kirstine 
Hansen der blev født i 1867 i Slesvig, som efter nederlaget i 1864 var tysk område. Vielsen blev foretaget i 
Højby kirke. Deres først søn Alfred Laurids Larsen bliver født i januar 1898, og bliver døbt i Højby kirke 13- 
marts samme år. 
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Døbefonden i Højby kirke 

 
 
I 1891 bliver Lars dannebrogsmand. 
 
Den 27. september 1896 dør Ane Katrine 77 år gammel. Hun bliver begravet den 3. oktober på Højby 
kirkegård. 
 

 
Højby kirkegård 

 
 
Efter hustruens død, og senest i 1901, har Lars trukket sig tilbage og bor hos sønnen Christen og dennes 
kone Ane Kirstine Hansen, som har overtaget Fuglekilde.  I folketællingen 1916, bor Lars stadig hos sønnen 
og har opnået den anselige alder af 93 år. Han dør på et tidspunkt imellem 1916 og 1921   
 
  



67 
 

 
 

Fuglekilde 

 
Fuglekilde er beliggende på matrikel 18a i Højby på adressen Nørre Lyndelse Vej 1. Det nuværende stuehus er opført i 
1909. Ved folketællingerne 1901- 1925 boede der på gården nedenstående antal tyende: 
 

1901 7 personer. 1 fodermester, 3 karle og 3 piger 
1911 6 personer. 4 mænd og 2 kvinder. 
1916 3 personer. 1 mand og 2 kvinder. Manden og den ene kvinde er beskæftiget ved landbruget medens den 

sidste kvinde er beskæftiget med husgerning 
1921 4 personer. 2 mænd beskæftiget ved landbruget, 1 mand uden stillings angivelse og 1 kvinde 

beskæftiget med husgerning 
1925 3 personer, 2 mænd og 1 kvinde. 

 
 
 

 
Matrikel 18a 

 
 

 
Ældre kort over Højby - Fuglekilde ses lidt til venstre for midten 
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I bogen ”Danske gårde” fra 1906 er der følgende oplysninger om Fuglekilde (648): 
 
Fuglekilde, Højby sogn. Postforb. og St.: Højby hvortil c 1/4 Km. Tlf. 25 over Højby central. Gaarden ligger c. 10 1/2 Km. 
fra Odensen.  
 
Nuværende ejer: Sognefoged Kristen Larsen, som overtog Gaarden 1. Septbr.  er født paa Ejendommen 7. Septbr. 
1861 og gift med Anna Kirstine Hansen, født i Kastrup ved Gram i Sønderjylland  21. Febr. 1867. 
 
Matr.-Nr. 18 m. fi. af Højby Hartkorn 7 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 34 Alb. Ejendomsskyld 55,000 Kr. Brandassurance for 
Hovedb. 5,800 Kr., for Avlsb. 20,000 Kr., for et Fodermesterhus 2,000 Kr. Gaardens samlede Areal 63 Tdr. bl., deraf 
Ager 4834, Eng 1, Mose 10, Skov 2, Have og Gaardsplads 134. Af Ager marken drives 4834 Td. Ld. i en 7 Marksdrift 
uden Brak, med 134 Roeafgrøde (deraf I Td. Ld. Sukkerroer, Resten Foderroer) 34 Grd. Byg, 3 Kornafgrøder og 2 
Græsmarker. Jordens Bonitet er god, dyb Muld paa Lerunderlag. Bes n bestaar af 22 Malkekøer, 18 Stkr. Ungkvæg og 
Kalve, 2 Tyre, 4 Heste samt 6 Plage og føl. Sidste Aar solgtes c 70 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af rød dansk 
Race, vedligeholdes hovedsagelig ved eget Tillæg. 
 
FugIekiIde har tidligere hørt under det fynske Rytterdistrikt og kom ved dettes Ophævelse under Hollufgaard. Den ældst 
kendte Fæster er Christen Hansen, efter hvem Anders Rasmussen Bødker overtog den ifølge Fæstebrev af 6. April 
1782. Han købte Gaarden. til fri Ejendom for 6,200 RbcI. ifølge Købekonfralct af 27. Maj 1805 og Skøde af 6. febr. 1808 
og testamenterede til sin eneste Søn, Niels Andersen, hvis Datter, Anne Kathine. Nielsdatter, 1844 blev gift med Mads 
Hansen fra Højby, der døde allerede 1849, hvorefter Enken overtog Gaarden og 27. Juni 1850 giftede sig med Lars 
Christensen fra Allerupgaard, hvis Søn, den nuværende Ejer, overtog den efter ham. Lars Christensen, der lever endnu 
paa Gaarden, var Sognefoged i 39 Aar, indtil han 1909 afløstes af Sønnen; L. Christensen er Dannebrogsmand. 
 
Gaarden, der har sit Navn efter den gamle Mose, ligger meget smukt paa sin oprindelige Plads i den v. Side af Byen. 
Dens Marker er samlede V. for over jævnt Terræn Den 3 fløjede, smukke Hovedb. ligger i den Ø Side af Gaardspladsen 
og er bygget 1909 i Grundmur og med glaseret Falstagstenstag. Avlsb. er opførte dels i Grundmur og dels i 
Bindingsværk. De faste Maskiner drives ved Elektricitet fra Byens Elektricitetsværk, som tillige leverer Lys til 
Bygningerne Desuden findes en Vindmotor paa Laden. 
 
Engen ligger umiddelbart V for Gaarden og er Overislingseng af fortrinlig Beskaffenhed; Skoven ligger ved det v. 
Markskel og har Bestand af El. Mosen er kultiveret, indhegnet og benyttes til Afgræsning. 
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5. Slægtsled 
 

 
 
5. slægtsled strækker sig fra omkring midt i 1720 tallet frem til starten af 1800 tallet. 
 
I 1733 indføres stavnsbåndet som først afskaffes igen i forbindelse med landbrugsreformen i1788. I 1745 og 
igen i 1764 udbryder er kvægpest i landet. I perioden 1700 starter den store nordiske krig, som varer helt 
frem til 1720. Krigen var en reaktion imod Sveriges stormagtsdrømme, og Frederik den 4. indgik en alliance 
med Rusland ledet af Peder den Store og Sachsen-Polen under August den stærke. Sveriges konge var på 
dette tidspunkt Karl den 12.  Det var under denne krig at Peder Tordenskjold høstede berømmelse.  
 
I 1699 bliver Frederik den 4 konge. Han afløses i 1730 ad Christian den 6, som igen i 1746 efterfølges af 
Frederik den 5. Fra 1766 og århundredet ud, er Christian den 7. konge. 
 
I forbindelse med den store nordiske krig må sognepræst i Paarup, Jens Hee, lave mandtal i sognet som 
grundlag for udskrivning af personskat. Efter hans mening, var der dog få i sognet, der ville være i stand til at 
betale da der ikke var fastboende degn, ingen selvejerbønder og ingen håndværkere eller husmænd. I 
Paarup udskrives der 14-15 unge mænd til krigen. Disse skulle stille til eksercits hver søndag efter kirketid, 
og her ud over deltage i anden uddannelse op til 20 dage om året.  
 
I 1720 samles rytterdistrikterne, og i Paarup sogn bortforpagtes hospitalsgårdene til rytter distriktet.  I 1723 
oprettes rytterskolen i Snestrup. I 1764 holdes der auktion på Odense slot over ca. 700 fynske gårde, og 
flere af bønderne i Paarup sogn, køber deres gårde og bliver selvejere. I 1759 kommer loven om udskiftning, 
og i 1767 starter udskiftningen i Paarup sogn. I 1781 udskiftes Paarup, Snestrup og Tarup og i 1790 
Villestofte.  
 
Præster i Paarup sogn er Jens Sørensen Hee 1705-1747, Jørgen Carstens Bloch 1747, Christian Andersen 
Brun 1747-1769, Christopher Mathiesen Gottschalck 1770-1778 og Hans Jørgen Gottschalck 1778-1816. 
 
 

Hans Jensen (858) og Anna Rasmusdatter (1016) 

 
Hans Jensen og Anna Rasmusdatter er forældre til Jens Hansen (853).  
  
Det skal bemærkes at mange af de efterfølgende oplysninger, er formodninger baseret på afskrevne 
kirkebøger, fæsteprotokoller og skifteuddrag. I ordet formodning, skal lægges at oplysningerne med stor 
sandsynlighed er korrekte, men at det ikke er muligt positivt at verificere at den Hans Jensen som kilderne 
omtaler, er ”vores” Hans Jensen. 
 
Hans Jensen er født omkring 1722, det vides ikke hvor eller hvem forældrene var. Anna Rasmusdatter er 
født i 1727 og er datter af rytterbonde Rasmus Jørgensen (1017)  i Paarup.   
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Rytterbonde. Fæstebonde på et ryttergods, dvs. en ejendom ejet af kongen (kronen), der fra 1670 til slutningen af 

1700-tallet var udlagt til underhold af det nationalt udskrevne rytteri. Rytterbonden havde pligt til at stille en fuldt udrustet 
rytter (Se også side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.). 

 
 
I kirkebogen er følgende registreret vedrørende hedes dåb: 
 
Samme dag [19. januar] hjemmedøbt Rasmus Jørgensens i Paarup svage pigebarn, navnlig Anna. Var til 
kirke til sin dåbs konfirmation Dom. 3. Epiphan. [26. januar]. Anders Rasmussens hustru bar det. Testes: 
Hans Ibsen, Hans Andersens hustru, Mads Christensen, Rasmus Madsens hustru. Gud være med det! 
 
 
 
 
 
 
Den 3. oktober 1755 bliver Hans Jensen og Anna Rasmusdatter trolovet.  Følgende er registreret i 
kirkebogen for Paarup sogn vedrørende trolovelsen: 
 
Fredag d. 3. oktober blev til Rasmus Jørgensens i Paarup trolovet Hans Jensen og Rasmus Jørgensens 
datter, Anna Rasmusdatter. Forloverne for ægteskabet, som kaverede for, at der var intet, som deres 
trolovelse og ægteskab kunne forhindre, var disse 2de underskrevne mænd, som det med deres egne 
hænders underskrift attesterer og stadfæster. Jens IRS Rasmussen og Niels NHS Hansen, begge af 
Sanderum. 
 
Parret bliver efterfølgende gift den 14. november 1755. 2 år efter overtager Hans Jensen sin svigerfars fæste 
af en gård i Paarup, og der laves samtidig en overenskomst som betyder at sviger faderen Rasmus 
Jørgensen bliver boende som aftægtsmand på gården(595) (633).. 
 
I 1759 får Hans Jensen og Anna Rasmusdatter sønnen Jens Hansen. Hans er på dette tidspunkt gårdmand i 
Paarup.   
 
Anna Rasmusdatter dør 1776. På et tidspunkt herefter, og inden 1787, gifter Hans Jensen sig med Maren 
Nielsdatter. Hun er født udenfor ægteskab i 1737 og blev døbt den 12. maj 1737 i Paarup kirke. Af 
kirkebogen ved hendes dåb fremgår: 
 
Dom. Jubilate [12. maj] døbt Anna Kirstine Peders i Vejrup hos Morten Gower [Morten Gowel?] hendes 
uægte barn, kaldt Maren, faderen dertil blev udlagt ved dåben i k. Niels Hansen, er i København. Marie 
Clausdatter bar det. Testes: Anna Larsdatter, Mikkel Larsen, Morten Gower [Morten Gowel?]. Gud 
annamme det i din nådes favn! Blev tilmeldt samme dag reg. 
 
Der er formentlig ikke nogen børn i Hans Jensens andet ægteskab, for i folketællingen 1787, optræder kun 
hans søn med Anna Rasmusdatter i husstanden. Hans Jensen er på dette tidspunkt stadig gårdmand i 
Paarup. 
 
Da der i 1783, i forbindelse med udskiftningen i Paarup, skulle fordeles jord blev der noteret nedenstående 
om Hans Jensen på gård nr. 4 i Paarup (585): 
 
Den største og meste del af sin jord i Hoved Marken på et sted og i en strækning vesten for hans tofte fra 
byen af over Holgrav Stykkerne; hele Lille Højs og Lange Bøemos Skifterne tillige med mindre agerskifter 
vesten for hen til Store Høys Agre og ned til Stegsted markskel og om gørligt en mindre lod østen f or vejen 
til Stegsted på den bekvemmeligste måde både i henseende til dem og den påstødende nabogård. 
Vederlaget for gærdslesskoven får han i Lille Marken, og engbund i Vintermosen.  
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Hospitals bonde Hans Jensens jorde i Paarup i 1783 

(Kilde: Kort og Matrikel Styrelsen) 
 

 
 
 
 
 
 

Hospitalsbonde.  I Paarup sogn er det en bonde der driver en gård tilhørende Gråbrødre Hospital i Odense. Bonden betalte for 
brugsretten til gårdene, dels ved at betale landgilde som bestod af gårdens egne produkter, og dels ved at levere 
arbejdskraft til andre statslige gårde (Hoveri).  Se også side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. 

 

 
 
Hans Jensen dør formentlig i år 1800 i Paarup sogn. 
 
I 1801 bor Maren hos stedsønnen Jens Hansen. Det vides ikke hvornår hun dør, men det er formentlig efter 
1814, da hun ikke optræder i Paarup kirkebogs dødsregistreringer inden dette tidspunkt. 
 
 

Karen Christensdatter (943) 

 
Karen Christensdatter er mor til  Maren Rasmusdatter (854). 
 
Karen Christensdatter er født omkring 1740, det vides ikke hvor, men det er tilsyneladende ikke i Paarup 
sogn. Omkring 1760 får hun datteren Maren Rasmusdatter, som er født uden for ægteskab. Faderen kendes 
ikke.  Datteren er formentlig heller ikke født i Paarup sogn, da hverken hun eller moderen optræder i 
kirkebogens registreringer over Publice absolverede og uægte børns dåb omkring 1760. 
 
Efter datterens fødsel, og inden 1787 gifter Karen Christensdatter sig med Jens Rasmussen, som formentlig 
kommer fra Villestofte i Paarup sogn. I hvert fald er han bonde i Villestofte i 1787. Jens og Karen har på 
dette tidspunkt, fået 2 fælles børn Anna Jensdatter i 1770 og Rasmus Jensen i 1777.  I 1775 har de desuden 
fået et dødfødt barn. I 1787 bor også Karen Christensdatters uægte datter Maren, som på dette tidspunkt er 
26 år, hos familien.  Deres fælles datter Anna Jensdatter dør allerede i 1789, hvor hun kun er 19 år gammel.  
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Det næste spor af familien er folketællingen 1801. Jens Rasmussen er på dette tidspunkt stadig bonde i 
Villestofte og steddatteren Maren er tilsyneladende flyttet hjemmefra. Sønnen Rasmus, som nu er 24 år, er 
ugift og bor hjemme. Han erhverv er angivet til at være artillerist.  
 
Det sidste der vides er at Jens Rasmussen i 1803, formentlig er medlem af fattigkommissionen i Paarup amt 
(585). 
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Fattigkommissionen 

 
I 1803 oprettede Frederik VI sognekomissioner der gik under navnet fattigkomissioner. Formålet med disse var at 
forbedre forholdene med hensyn til de fattiges forsørgelse. Sognepræsten var født formand, og  herredsfogeden og 
sognets største jordejere var fødte medlemmer. Her ud over skulle kommissionen bestå af tre eller fire af sognets 
bedste mænd. 
 
I Paarup sogn blev pastor Hans Jørgen Gottschalck formand og blandt de 4 bedste mænd var, som nævnt ovenfor, 
Jens Rasmussen. 
 
Kilder:   
Peter Ramskov Andersen: I Odenses skygge (585) 
Hjemmeside 9430.dk - Vadum og omegn http://www.9430.dk/historie/kommune/021.htm 

 

  

http://www.9430.dk/historie/kommune/021.htm
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Karen Madsdatter (951) 

 
Karen Madsdatter er mor til Mads Andersen (927). 
 
Karen Madsdatter er født omkring 1744. Hun er gift 2 gange. I første ægteskab, hvor ægtemanden ikke 
kendes ud over at han formentlig har heddet Anders til fornavn, får hun 3 børn, heriblandt Mads Andersen.  
Hende første mand er formentlig død, og imellem 1777 og 1781, indgår hun sit andet ægteskab med den 16 
år yngre Jens Nielsen. Årsagen til den store aldersforskel har, som det tidligere har været omtalt, at 
ægteskabet er indgået af praktiske årsager. Maren har formentlig siddet alene tilbage på en gård, efter at 
hendes første mand er død og har behøvet en til at drive den, og Jens Nielsens eneste mulighed for at få en 
gård, har været at gifte sig med en gårdmandsenke. 
 
I 1787 er Jens gårdmand i Koelbjerg i Vissenbjerg sogn. I husstanden er foruden Jens og Karen, Karens 3 
børn af første ægteskab der er 10-12 år gamle, samt deres 4 fælles børn der er i alderen 2 til 6 år. De har 
formentlig haft en lidt større gård, idet der også er 4 tjenestefolk i husstanden.  Se nærmere om Koelbjergh 
side 54. 
 
 
Jens må være død inden 1801, for på dette tidspunkt sidder Karen alene på gården. Sønnen Mads 
Andersen fra Karens første ægteskab, der nu er 24 år gammel, bor stadig hjemme, så det er formentlig ham 
der har drevet gården. De 4 børn fra Karens ægteskab med Jens Nielsen bor også hjemme. Desuden er 
Jenses far Niels Nielsen, registreret som ”Nydende ophold af gården”.  Der er ingen tjenestefolk i registreret i 
husstanden. 
 
Det vides ikke hvornår Karen Madsdatter dør. 

Peder Larsen (929) og Maren Larsdatter (930) 

 
Peder Larsen og hans hustru af andet ægteskab Maren Larsdatter er forældre til Birthe Cathrine 
Pedersdatter (928). 
 
Peder Larsen er født omkring 1723, muligvis i Korup sogn, da det er her han bor da han i 1763 indgår sit 
første ægteskab. Hustruen i dette ægteskab er Birgitte Olufsdatter. Hun er født i Paarup sogn i 1728, bliver 
hjemmedøbt 21. januar og fik dåben konfirmeret i kirken 1. februar. Af kirkebogen fremgår: 
 
Onsdag d. 21. januar hjemmedøbt Oluf Hansens i Villestofte svage pigebarn, som blev kaldt Birgitte, var 
i kirke til sin dåbs konfirmation Domin. Sexagesima [1. februar]. Min kæreste bar det! 
 
Testes: Mad. Helvad fra Odense. Peder Andersens hustru, Maren Anders, Lars Skovsgård, Jørgen 
Pedersen, Anders Christensen i Ejlstrup. Gud benåde det! 
 
Det er formentlig Jens Sørensen Hee som var præst i Paarup på dette tidspunkt der har døbt hende, og det 
har muligvis været hans kæreste der har båret. Birgitte har tidligere været gift med Hans Henriksen. Hans og 
Birgitte indgik ægteskab i 1748, hvorefter Hans Henriksen overtog Birgittes far Oluf Hansens fæste af 
Vestergård i Villestofte. Se nærmere om Vestergård på side 57. Den 6. juni 1763 dør Hans Henriksen 44 år 
gammel. Af skifteprotokollen for det Fynske ryttergods fremgår: 
 
Hans Henriksen, rytterbonde, Villestofte, Korup, XVI-101b, 27.6.1763 
~ Birgitte Olufsdatter, lavværge Lars Larsen, Villestofte 
 
Henrik Hansen, 10 år 
Otto Hansen, 4 år 
Anne Hansdatter, 14 år 
Johanne Hansdatter, 6 år 
 
Værge farbror hospitalsbonde Jep Henriksen udenfor St. Jørgens port, Odense og farbror Søren Henriksen 
rytterbonde Tarup, nærmeste pårørende på mors side er Jørgen Andersen rytterbonde, Store Ejlstrup 
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Enkens trolovede fæstemand Peder Larsen fra Store Pederstrup 

 
De 4 børn i skifteprotokollen, må være Birgitte Og Hanses. Birgitte har ikke ligget på den lade side efter 
dødsfaldet, for inden der er gået en måned bliver hun den 1. juli bliver hun trolovet med Peder Larsen, og de 
bliver gift den 1. august. Af kirkebogen for Paarup sogn fremgår:  
 
Fredag d. 1. juli blev Peder Larsen fra Store Pederstrup, som er indskrevet for afgangne Hans Henriksens 
gård i Villestofte, og afgangne Hans Henriksens efterladte enke i Villestofte, ved navn Bertha Olufsdatter, 
trolovet udi forbemeldte afgangne Hans Henriksens efterladte enkes, ved navn Bertha Olufsdatter, gård i 
Villestofte. Forloverne for ægteskabet, som lovede for, at der intet er, som forbemeldte Peder Larsens og 
forbemeldte Bertha Olufsdatters, afgangne Hans Henriksens efterladte enke i Villestofte, trolovelse og 
ægteskab kunne forhindre, var disse tvende underskrevne dannemand, hvilke og bevidnede, at 
fæstemanden, forbemeldte Peder Larsen, ej er landsoldat og ej kan og ej har lært noget håndværk. 
Forloverne for ægteskabet bevidnede og, at der var holdt skifte efter forbemeldte enkes, Bertha Olufsdatter 
udi Villestofte, forrige ved døden afgangne mand, ved navn Hans Henriksen. Forloverne for ægteskabet, 
som bevidnede dette foranskrevne tilsammen, var disse tvende underskrevne dannemand, som dette 
foranskrevne tilsammen med deres egne hænders underskrift bevidner, stadfæster og bekræfter. 
Villestofte dat. ut supra. Lars Larsen. Christen Larsen af Store Pederstrup 
 
Mandag d. 1. august blev foranmeldte Peder Larsen fra Store Pederstrup og afgangne Hans Henriksens 
efterladte enke i Villestofte, ved navn Bertha Olufsdatter, udi Paarup kirke kopuleret og ægteviet., 
 
I forbindelse med ægteskabet, overtager Peder Larsen fæstemålet for Vestergård. Den 24. juni 1765, kun 
cirka 2 år efter brylluppet, dør Birgitte i en alder af 37 år.  Allerede 19. august samme år, bliver den nu 423 
årige Peder Larsen, trolovet med den 21 årige Maren Larsen og den 17. oktober bliver de viet i Vigerslev 
kirke, så Maren stammer formentlig fra Vigerslev sogn.  
 
 
 

 

 

Vigerslev kirke Kilde: www.panoramio.com 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Peder som hidtil havde været fæster på Vestergård, køber i 1772 gården af justitsråd af Larson, som havde 
købt gården i forbindelse med auktionen over ryttergodset i 1764 (594). 

http://www.panoramio.com/
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I 1787 bor alle de kendte børn fra Peders ægteskab med Maren hjemme. Det drejer sig om: 
 

 Lars Pedersen - 17 år 

 Niels Pedersen - 7 år 

 Jørgen Pedersen - 5 år 

 Karen Pedersdatter - 19 år 

 Johanne Pedersdatter - 15 år 

 Birthe Cathrine Pedersdatter - 11 år 
 
Der bor ikke noget tyende på gården. I 1801 er det kun Lars Pedersen, Birthe Cathrine Pedersdatter og 
Jørgen Pedersen der bor hjemme. Desuden bor der en 9 årig datter-datter som hedder Wolborg 
Jørgensdatter på gården. Det vides ikke hvilke af døtrene der er mor til barnet. 
 
I 1808 dør Lars 85 år gammel. I januar 1829 sælger Maren Vestergård til svigersønnen Mads Andersen, som 
er gift med Birthe Cathrine Pedersdatter (928). Maren dør i juni måned samme år 85 år gammel. 
 
 

Anders Rasmussen Bødker (998) og Johane Larsdatter (999) 

 
Anders Rasmussen Bødker og Johane Larsdatter er forældre til Niels Andersen (938). 
 
Både Anders Rasmussen og Johane Larsdatter er begge født omkring 1740, muligvis i Højby sogn hvor de 
boede senere, men det har ikke kunnet verificeres. 
 
I 1782 overtager Anders Rasmussen gården Fuglekilde i Højby (Se nærmere om Fuglekilde på side 67) 
ifølge fæstebrev af 6. april 1782. I 1805 køber han gården for 6.200 rigsbankdalere.  
 
I 1787 har Anders og Johane 4 hjemmeboende bør:  
 

 Maren Andersdatter f. ca. 1772 

 Niels Andersen f. ca. 1779 

 Karen Andersdatter f. ca. 1781 

 Marie Andersdatter f. ca. 1784 
 
Desuden bor der 4 tjenestefolk i husstanden. Ved folketællingen 1801 Bor Niels Andersen, Marie 
Andersdatter samt datter-datteren Ane Hansdatter stadig hjemme. 
 
Anders dør i 1807 og Johane i 1808. Anders har testamenteret Fuglekilde til sin eneste søn Niels Andersen 
(938), som derfor overtager gården efter faderens død. 
 
 

David Larsen (985) opg Johane Pedersdatter (991) 

 
David Larsen og hans hustru af første ægteskab Johane Pedersdatter er forældre til Maren Davidsen (939).  
 
David Larsen er født omkring 1731. På et tidspunkt før det første barns fødsel i 1762, bliver han gift med 
Johane Pedersdatter. I perioden 1762 til 1779 får de 7 børn af hvilket det ældste Maren Davidsdatter er min 
tip-tip-tip oldemor. Alle børnene er født i Højby sogn. De 2 af børnene dør formentlig i henholdsvis 1774 og 
1780, idet det af kirkebogsoptegnelserne fremgår at 2 unavngivne børn af David Larsen er døde.Desuden 
mangler 2 af hans børn også i folketællingen 1787.  
 
Johane Pedersdatter dør i 1782 og David Larsen gifter sig på et tidspunkt inden 1787 igen. Hans anden 
hustru hedder Johanne Rasmusdatter, og er formentlig født omkring 1742. 
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Ved folketællingen 1787 er David bonde og gårdbeboer i Højby, og han og Johanne Rasmusdatter har 5 af 
børnene fra Davids første ægteskab boende hjemme. her ud over er der i husstanden 2 tjenestefolk. 
David dør cirka 56 år gammel i juli måned 1787 og begraves den 28. juli i Højby. Johanne Ramusdatter gifter 
sig på et tidspunkt inden 1801, med den 17 år yngre Lars Christensen. Den store aldersforskel, tyder på et af 
de tidligere omtalte ægteskaber indgået af praktiske årsager, så de er formentlig blevet gift kort efter Davids 
død.  
 
I 1801 hvor Lars og Johanne er henholdsvis 42 og 66 år gamle, bor 3 af Davids børn stadig hjemme. Den 
ældste af de hjemmeboende børn den 27 årige Lars, er gevorben soldat, formentlig i det der på dette 
tidspunkt hed Kongens Regiment (Det senere Fynske Livregiment) som var ganisioneret in Fredericia. 
 
 

Gevorben soldat 
 
Udtrykket komme fra det tysk ord Gewerbe, som i denne sammenhæng betyder hvervet. Der er altså tale 
om en professionel (hvervet) soldat.  
 

 
 
Et andet af de hjemmeboende børn, Anna har i 1797 fået en uægte søn, David Hansen, som også bor i 
husstanden. Som far til barnet er udlagt en rejsende pranger ved navn Hans fra Svendborg kanten.  
 
 

 
Kirkebogsoptegnelsen i Højby kirkebog i forbindelse med dåben af Anna Davidsdatters uægte søn. 

 
 
Johanne Rasmusdatter dør 78 år gammel i 1816, og bliver begravet den 24. juli på Højby kirkegård. 
Lars Christensen dør i 1820 i en alder af 62 år. 
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6. Slægtsled 
 

 
 
6. slægtsled strækker sig fra starten af 1700 og frem til den sidste halvdel af 1700 tallet. Det har kun med 
rimelig sikkerhed været muligt at identificere et enkelt ægtepar i dette slægtsled. 
 
Starten af 1700 tallet er præget af den store nordiske krig (1700-1720). Der er 4 konger i perioden: 
Frederik d. 4 (1699-1730), Christian d. 6 konge (1730-1746), Fredeik d. 5 (1746-1766) og Chrsitian d. 7 
(1766-1808). Stavnsbåndet indføres i 1733 og i 1764 påbegyndes landbrugets udflytning. De første 
udflytninger i Paarup sogn sker i 1767. 
 

Rasmus Jørgensen (1017) og Barbara Dorthe Ottosdatter (1054) 

 
Rasmus Jørgensen og Barbara Dorthe Ottosdatter er forældre til Anna Ramusdatter (1016). 
 
Det vides ikke hvornår Rasmus Jørgensen er født, men der kan være tale om en Rasmus Jørgensen der er 
født i Paarup sogn i 1692 og er søn af Jørgen Hansen Hjulmand. 
 
Rasmus bliver formentlig gift med Barbara Dorthe Ottosdatter i Paarup i 1724. De får i perioden 1727 til 1746  
4 døtre og 4 sønner. Barbara dør i 1754. og skiftet foretages den 14. december samme år. Ifølge skiftet er 
Rasmus på dette tidspunkt rytterbonde. 
 
I 1757 overdrager Rasmus Jørgensen fæstet af sin gård i Paarup til svigersønnen Hans Jensen, som er gift 
med datteren Anna Rasmusdatter og tegner samtidig overenskomst om aftægt med denne. 
 
Rasmus dør i en alder af 72 år, natten imellem den 23. og 24. januar 1764. Han er på dette tidspunkt stadig 
bosat hos svigersønnen. Rasmus bliver begravet den 27. januar. Skiftet foretages den 29. december samme 
år. 
 

Børnene 
 

Anna Rasmusdatter (1016) 
 
Anna Ramusdatter er omtalt på side 69. 
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Maren Ramusdatter 
 
Maren Rasmusdatter bliver født i 1729 i Paarup sogn. Hun er svagelig ved fødslen og hjemmedøbes den 5. 
marts: 
 
Lørdag d. 5. marts hjemmedøbt Rasmus Jørgensens svage pigebarn, som blev kaldt Maren. Sal. Rasmus 
Jacobsens datter til amtsforvalterens bar det. Testes: Johan Christen Parman, Henrik Hansen i T., Rasmus 
Madsen, Lambrecht Bogbinders hustru, Christen Jacobsens hustru. Gud benåde det!  
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I 1749 kommer Maren, 20 år gammel, galt af sted og får et barn udenfor ægteskabet med en Mads Hansen, 
medens hun tjener hos Lars Jørgensen i Snestrup. For dette må begge stå til åbenbar skrifte (Publice 
absolveret) i kirken for lejermål: 
 
Dom. 1. Advent., d. 3. december, blev Rasmus Jørgensens datter af Paarup, ved navn Maren 
Rasmusdatter, publice absolveret for lejermål efter hendes bekendelse begået med Hans Madsen, da hun 
tjente til Lars Jørgensen i Snestrup. Det samme dag tilkendegivet kammerråd Langsted. 
 
Dom. 3tia Adventus [17. december] blev publice absolveret Hans Madsen, som var udlagt til barnefader 
af Maren Rasmusdatter 
 
Det fremgår ikke hvilket køn barnet havde, om det overlevede fødslen og i givet fald hvilket navn det fik. 
 

Publice absolverede. Åbenbar skrifte eller "Publice absolverede" er en kirkebogsindførsel der dækker over situationer, 

hvor en person har fået syndsforladelse i hele menighedens påsyn - ikke sjældent for "forsyndelser imod det sjette bud", 
dvs. lejermål (Samleje mellem 2 ugifte) eller hor (Samleje når den ene part er gift).  
 
Når moderen til et barn født uden for ægteskabet indtil 1767 stod ”Åbenbar skrifte” i kirken, skulle hun sandfærdigt 
angive navnet på barnets far. Hvis den udlagte barnefader anerkendte faderskabet, skulle han ligeledes stå åbenbar 
skrifte i det sogn, hvor han boede. Hvis 9kke han ankerndte faderskabet, skulle han i menighedens påhør frasige sig 
dette. 
 
Åbenbart skrifte blev afskaffet i 1767 og erstattet af fængselsstraf. 
 

 
På trods af lejermålet, lykkes det Maren at blive gift, ganske vist ikke mede barnets far, men med Gregers 
Andersen. Gregers Andersen er søn af Anders Larsen Væver i Tarup. Trolovelsen sker mandag den 3. maj 
1762: 
 
Mandag d. 3. maj blev Gregers Andersen, som er Anders Larsen Vævers søn af Tarup, og Maren 
Rasmusdatter, som er Rasmus Jørgensen Gårdmands datter i Paarup, trolovet til Hans Jensens udi Paarup; 
forloverne, som lovede for, at der var intet, som bemeldte Gregers Andersens og Maren Rasmusdatters 
trolovelse og ægteskab kunne forhindre, var disse tvende underskrevne dannemand, hvilke og bevidnede, 
at fæstemanden, bemeldte Gregers Andersen, ej kan og ej har lært noget håndværk såvel som og, at 
samme bemeldte Gregers Andersen ej er landsoldat, hvilket altsammen de her med deres egne hænders 
underskrift stadfæster og bekræfter. Paarup d. 3. maj ao. 1762. C. Vejrup. Jørgen Andersen 
 
Hvad der videre sker med Gregers og Maren er baseret på formodninger, idet det ikke med sikkerhed har 
kunnet identificeres at følgende oplysninger fra Paarup kirkebog vedrører denne Gregers. 
 
1763 Samme Dominica 6ta post Trinitatis, d. 10. juli, døbt Gregers Andersen Husmands pigebarn af Tarup, 
kaldt Gertrud, Madam Vejrup på Tarupgård bar det. Rasmus Hansens hustru i Tarup gik hos. Testes: 
Mads Jørgensen, Jørgen Andersen, Anders Larsen, alle af Tarup by. 
 
1768 Dominica Palmarum, d. 27. marts, døbt Gregers Andersen Husmands af Tarup liden datter, kaldt 
Marie. Jomfru Vejrup af Tarupgård bar hende, og Jens Nielsens hustru af Tarup gik hos. Testes: Anders 
Larsen og Peder Andersen af Tarup og Lars Andersen af Hunderup. 
 
1779 Dom. Qvasim. [11. april] konfirmerede i Paarup kirke 3. Gertrud Gregersdatter, Gregers Andersens 
datter i Tarup, 15 år 
 
I folketællingen 1801 for Paarup sogn, optræder en 61 årig Gregers Andersen der er enkemand og tjener 
hos Jens Hansen i Paarup by. Dette tyder paa at Maren er død imellem 1768 og 1801. 
 
1802 Dom. Rogate, d. 23. maj, blev Lars Knudsens og hustru Gertrud Gregersdatters liden datter af 
Flyttenborghuset, efter at være forud hjemmedøbt d. 8. maj og kaldt Kirsten, fremstillet i kirken til sin 
dåbs offentlige bekendtgørelse og stadfæstelse. Mette Rasmusdatter hos Jørgen Jørgensen i Tarup bar 
hende, og Frands Andersens kone af Tarup gik hos. Faddere var Jørgen Jørgensen, Tyge Larsen og 
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Gregers Andersen af Tarup. Kon. introd. Festo Ascens. Xsti. 

 

Martha Rasmusdatter 
 
Martha Rasmusdatter bliver født i 1731 i Paarup sogn. Hun bliver hjemmedøbt og herefter døbt i kirken den 
2. februar 1731. Det tyder på at hun allerede kort efter fødslen, har været et glad barn. Bemærk den sidste 
sætning fra optegnelsen i kirkebogen: 
 
Festo Purificat. [2. februar] var Rasmus Jørgensen i Paarup hans datter i kirke til sin dåbs konfirmation, 
som søndag tilforn var hjemmedøbt og blev kaldt Martha. Anna Peders af Munkerud bar det. Testes: 
Rasmus Andersen i P., Hans Vantinge, Anders Rasmussen, Christen Jacobsens enke, Mette Pedersdatter. 
Martha bekymre sig ikke for meget!  
 
I 1753 bliver Martha, 22 år gammel, gift med den 26 årige Søren Rasmussen Skrædder fra Stegsted. 
 
Søren Rasmussen Skrædder er født omkring 1727 og har været gift før. I sit første ægteskab var han gift 
med Karen Christensdatter, som formentlig kom fra Mosegård i Stegsted. I hvert fald blev trolovelsen holdt 
her, og det var skik og brug at trolovelserne blev holdt hos pigens forældre. Karen dør i april 1753 efter kun 6 
års ægteskab.  
 

 
Mosegård i Stegsted er en gammel ryttergård - Hovedbygningen på billedet er opført senere ca. 1840 (648) 

 
Søren og Martha får deres første barn, datteren Karen, i 1754. Hun dør imidlertid efter kun 3 måneder.   
Herefter følger endnu børn Rasmus, Mathias, Barbara og Niels, inden de i 1764 får endnu et svageligt barn, 
sønnen Jørgen. Jørgen er svagelig allerede ved fødslen, og hjemmedøbes derfor. Han når også at få 
bekræftet dåben i kirken, inden han dør cirka en måned gammel. 2 år efter får de deres sidste kendte barn, 
der også bliver navngivet Jørgen. 
 
Marthas søster Karen tjener i en periode hos Martha og Rasmus i Stegsted, og det er også her hun bor da 
hun i 1757 får et uægte barn. 
 
I 1768 dør Martha kun 37 år gammel. Hun begraves den 18 september. Søren gifter sig herefter igen for 
tredje gang. Dette sker enten i 1768 eller 1769 og hustruen er Karen Pedersdatter. Parret får 3 børn inden 
Karen dør i 1773. Søren selv dør 49 år gammel i 1776. 
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Jørgen Rasmussen 
 
Jørgen Ramussen er født i Paarup i 1733. Han hjemmedøbes onsdag den 25 februar, og får dåben 
konfirmeret i kirken søndag den 15. marts. Blandt dåbsvinderne var blandt andet skolemester Hans 
Pedersen Hofmann fra Snestrup rytterskole.   
 

Rytterskoler. I perioden 1721-27 oprettede Frederik den 4. 260 rytterskoler i kongerigets rytterdistrikter. Skolerne 
fungerede som almueskoler for rytterdistrikternes børn. 

 
Jørgen bliver konfirmeret i 1751 sammen med søsteren Karen. I 1754, hvor Jørgen er 22 år gammel,  tjener 
han hos Jørgen Andersen. I 1762 er han sammen med svogeren Søren Rasmussen Skrædder, dåbsvidne 
da broderen Hans Rasmussens datter skal døbes.  
 
Det sidste sport af Jørgen er i 1764, hvor han optræder i skifteprotokollen i forbindelse med faderens død. 
 

Claus Rasmussen 
 
Der vides ikke meget om Claus ud over at han optræder både i skiftet efter Barbara Ottosdatter og Rasmus 
Jørgensen, og derfor må formodes at være deres søn. Det har imidlertid ikke været muligt at finde ham i 
kirkebogen for Paarup sogn. 
 

Hans Rasmussen 
 
Hans Ramussen er født omkring 1738. Den 2. juni 1762 blive han trolovet med Anna Jørgensdatter, som 
tjener hos Peder Rasmussen som har en gård i Munkerud, hvor trolovelsen foretages.  Hans Ramussen 
tjener på dette tidspunkt på Ellegård i Paarup. Trolovelsen må siges at være sket i sidste øjeblik, eller rettere 
for sent, for allerede 11 dag efter brylluppet døbes deres første barn. Hastværket understreges også af at 
vielsen foretages allerede dagen efter trolovelsen. Forholdet medfører da også som det var normalt ved 
lejermål, en anmeldelse til regimentsskriveren i Odense, kammerråd Hans Langsted, som formentlig har 
indkasseret en lejermålsbøde. 
 
Barnet som er en pige, døbes Barbara. Vidner ved dåben er blandt andet Søren Skrædder som er gift med 
Hans søster Martha, og Hans broderen Jørgen Rasmussen. 
 
 

Karen Rasmusdatter 
 
Karen Rasmusdatter er formentlig født i 1734 i Paarup sogn, og bliver konfirmeret i 1751 sammen med 
broderen Jørgen. I 1754, hvor moderen dør, er hun stadig bosiddende hos faderen.  
 
Karen kommer ud at tjene hos søsteren Marthas mand, Søren Skrædder i Stegsted, og det er medens hun 
tjener hos ham, at hun i enten i slutningen af 1756 bliver voldtaget. Det skete medens hun var på vej hjem 
fra Odense. Hun var gået igennem Vesterport i Odense. Da hun kom igennem ledet ud til heden stod der en 
mand ved ledet, som fulgte efter hende på vejen til Bolbro. Da Karen var kommet igennem Bolbro og ud på 
Stegsted mark, truede manden hende og tvang hende til det samleje der senere resulterede i fødslen af en 
søn.  
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Kort over vejen fra Odense igennem Bolbro til Stegsted (1880) 

 
Det skal tilføjes at man i forbindelse med voldtægt eller lejermål med ukendte mænd, i nogle tilfælde har 
kunnet mistænke kvinden for at dække over gifte mænd i sognet (Se S. T. Gronnemann: Hvor tæt kan man 
komme). Voldtægt eller ej, Karen måtte stå til åbenbar skrifte i kirken og blev anmeldt til den tidligere omtalte 
regimentsskriver i Odense, kammerråd Langsted. 
 
I kirkebogen er voldtægten omtalt således: 
 
D. 20. februar, fastelavns søndag, blev Rasmus Jørgensens datter af Paarup, ved navn Karen 
Rasmusdatter, som er værende hos Søren Skrædder i Stegsted, publice absolveret for lejermål, efter 
hendes bekendelse begået med en person, som hun sagde, at hun ej kendte. Hendes bekendelse var, at 
samme person stod uden for Vesterport ved det led ud til Heden, og da hun gik fra Odense igennem 
det led for at gå hjem, gik han efter hende på vejen til Bolbro, og da hun var nået igennem Bolbro ud 
på Stegsted mark, så gik h. igennem Bolbro ud igennem det led ud på landevejen, hvor han da sprang 
over gærdet, kom over til hende på Stegsted mark, hvor han da truede, tvang hende til gerningen. Men 
hvem h. var, sagde hun, at hun ej vidste; som er hendes bekendelse, hvilket straks blev givet til kende 
for kammerråd Langsted samme dag, hun udstod kirkens disciplin.3 
 
Karens søn bliver født i maj måned 1757, og bliver døbt Hans Christen den 25. maj. Drengen når dog kun at 
blive 9 uger gammel inden han dør, hvilket til dels nok har været en lettelse for moderen. Hans Christen 
bliver begravet den 31. juli i Paarup. 
 
Det sidste spor af Karen, er skifteprotokollen efter hendes fars død i 1764. På dette tidspunkt, tjener hun 
stadig hos Søren Skrædder. 

Otto Rasmussen 
 
Der vides ikke meget om Otto Rasmussen. Han blev født i 1746, og bliver døbt den 17. juli 1746 i Paarup. 
Den 10. april 1763 bliver han konfirmeret, ligeledes i Paarup. Otto er stadig i live ved skiftet efter faderens 
død i 1764.  
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Maren Kirstine Marie Pedersens aner 
 
 
 

 
 
 
 

 
  



85 
 

2. Slægtsled 
 

 

Niels Pedersen (813) og Ane Kirstine Hansen (814) 

 
Min oldemors far Niels Pedersen er søn af gårdmand i Birkende Peder Knudsen og hustru Maren 
Nielsdatter. Han bliver født den 20. april 1831 i Birkende sogn, Odense amt og bliver døbt i Birkende kirke 
den 13. maj.  
 

Birkende by og sogn 

 
Birkende er nævnt første gang 1397 i formen Birckinnge. Forleddet er biark, som er trænavnet birk. Efterleddet ’-inge’ er 
en stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne. 
 
Landsbyen 

 
Udskiftningsår: 1775 
 
Gårdtallet er typisk konstant fra 1511 til 1774, idet det lave antal gårde i skattemandtallet 1610 blot viser, at resten var 
skattefri ugedagstjenere til indensogns hovedgårde. I 1664 var byen stort set delt mellem Vejrupgård og Sellebjerg, og 
denne deling fortsatte ind til første halvdel af det 19. årh., hvor fæstegodsets afvikling for alvor begynder.  
 
Gårdtallet ekspanderer i normalt tempo igennem det 19. årh., medens hus- og befolkningstal vokser unormalt stærkt i 
forbindelse med fremvækst af bebyggelse langs hovedvejen og jernbanen i ejerlavets sydlige del. Gårdene i landsbyen 
er forholdsvis små med en pæn spredning over de lavere hartkornsværdier. De store eng og mosearealer afspejler sig i 
en lav opdyrkningsprocent i 1688 
 
Kilde: http://historiskatlas.dk/ 

 

http://historiskatlas.dk/
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 Birkende 1880 

 
 

 
Birkende by 

 
 

 
 
 
I 1845 bliver han 14 år gammel konfirmeret og hans kundskaber bedømmes i forbindelse hermed, som 
værende meget gode. Niels bliver gift sent. Endnu i 1860, hvor han er 29 år gammel, er han ugift og bor 
hjemme hos forældrene på gård nummer 6 i Birkende, som sandsynligvis er Toftegård. Faren dør i 1861, 
hvorefter Niels formentlig overtager hans gård. I hvert fald er han opgivet til at være gårdmand i Birkende da 
han i 1862, 31 år gammel, indgår sit første ægteskab med den 24 årige Gjertrud Marie Pedersen. 
  
Gjertrud er født i 1838 i Birkende sogn, og er datter af tidligere sognefoged og gårdmand i Birkende Hans 
Hansen og hustru Ane Marie Hansdatter. Gjertrud og Niels får 2 børn, Hans Peder Pedersen født i 1863 og 
Rasmus Pedersen født i 1869. Gjertrud dør kun 34 år gammel i 1873. 3 år senere, i 1876, gifter Niels sig 
herefter igen med min tip-oldemor, den 34 årige Ane Kirstine Hansen.  
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Ane Kirstine Hansen er født i 1841 i Vester Kærby, Agedrup sogn og er datter af gårdmand Hans Hansen og 
hustru Anne Marie Pedersdatter.  Ægteskabet med Niels Pedersen sker efter kongelig bevilling. Dette kan 
tyde på at Niels og Ane muligvis har været beslægtede. Dette har dog ikke kunnet verificeres.  
 
I december måned 1876, får Niels og Ane deres første barn, Peder Marius Hans Pedersen og i 1878 følger 
endnu en søn, Laurits Kristian Pedersen. Endelig får i de i 1880 datteren Maren Kirstine Marie Pedersen, 
som er min oldemor. 
 
I 1901 har både Niels og Ane trukket sig tilbage, og lever af deres formue hos Niels søn af første ægteskab 
Rasmus Pedersen, som på dette tidspunkt ejer Toftegård i Birkende. 
 
Niels dør den 27. december 1905, på sygehuset på Albanigade i Odense. 
 

 
Sygehuset Albanigade 23, opført 1862 
(Kilde: www.danskarkitekturguide.dk) 

 
Ane lever 6 år længere. I 1910 står hun fadder ved Svend Eigil Madsens dåb. Svend er bror til min farmor 
Anna Marie Madsen (Se side 29). Hun når at komme med i folketællingen 1911, hvor hun stadig bor hos 
stedsønnen Rasmus Pedersen på Toftegård, inden hun dør den 20. september 1911 og bliver begravet på 
Birkende kirkegård. 

Niels Pedersens børn af første ægteskab 
 

Hans Peder Pedersen 
 
Hans Peder Pedersen er født den 16. september 1863 i Birkende sogn. Det sidste spor af Peder, er 
folketællingen 1880, hvor han er 16 år gammel og bor hjemme hos forældrene. Han optræder ikke i deres 
husstand i 1890, 

Rasmus Pedersen 
 
Niels Pedersens andet barn af første ægteskab er Rasmus Pedersen, som blev født den 22. marts 1869 i 
Birkende sogn. Rasmus bliver døbt i Birkende kirke den 6. april samme år. Blandt fadderne er moderen 
Gjertruds bror, gårdmand Peder Christian Hansen af Birkende. I april 1883 bliver Rasmus 14 år gammel. 
Konfirmeret i Birkende kirke. Han får i den forbindelse skudsmålet ” Meget god kundskab og opførsel”. 
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Birkende kirke – Foto: Jens Erich Ørsted 

 
I 1901 hvor Rasmus er 32 år gammel, er han stadig ugift og er gårdejer på Toftegård i Birkende. På gården 
bor også hans far Niels, stedmoderen Anne Kirstine, halvbroderen Peder Marius Hans Pedersen og min 
oldemor Maren Kirstine Marie Pedersen.  
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Toftegård 

 
Toftegård lå på Hans Tausensgade 46 i Birkende, matrikel 18a umiddelbart øst for kirken. Tidligere ejere af gården må 
formodes at have været Rasmus Pedersens farfar Peder Knudsen og oldefaren Knud Pedersen.  I hvert fald optræder 
deres navne på matrikelkortet for 1809-1854 (Se nedenfor). Rasmus far Niels Pedersen, må derfor også antages at 
have ejet gården.    
 

 
Matrikelkort  1809-1854. Bemærk navenen Peder Knudsen og Knud Pedersen i matrikel 18a. 

Kilde; Kort og matrikelstyrelsen 

 
 

 
Ældre matrikel kort med Toftegård 
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Tyende i husstanden 1901 til 1925 
 
1901: 1 mejeripige, 1 pige beskæftiget med husgerning (Min oldemor) 
1906: 1 tjenestekarl, 1 tjenestedreng, 2 tjenestepiger 
1911: 1 fodermester, 1 tjenestekarl, 3 tjenestepiger 
1916: Tjenestetyende 2 mænd og 1 kvinde 
1925: 1 fodermester, 1 karl, 1 søn arbejder som landmand, 2 døtre arbejder som husassistenter 
 
 
Matrikel 18a i dag: 

 

 
 

Nutidigt luftfoto og kort over husnumre på matrikel 18a 
 
Nummer 46A – 46D er beboelse. Bygningerne er opført i 1877 og ombygget i 1997 
Nummer 46E bruges til erhverv og er opført i 1994 
Nummer 46F er garage og er opført i 1877(518) 
 
Det ser umiddelbart ud til at nummer 46A til 46C er det gamle stuehus på Toftegård: 

 

 
 

 
 
Formentlig i 1901 bliver Rasmus gift med Maren Kirstine Marie Rasmussen, som stammer fra Ullerslev sogn 
i Svendborg amt, og de får deres første barn Niels Marius i 1902. Herefter følger børnene Gertrud Marie 
Kirstine (1903), Mathilde Hansine (1905), Hans Ejnar (1908) og Esther Dorthea (1912). 
 
Ved folketællingen 1916, har Rasmus en årlig indkomst på 3.200 kr. og en formue på 33.500 kr. 
Skatteprocenten må have været misundelsesværdig lav, for skat til staten udgør kun 85 kr. og skat til 
kommunen 52 kr. Til sammenligning var f.eks. en friskolelærers løn i 1916 1.200 kr. årligt (Eksemplet er fra 
hjemmesiden Fjaltring Friskole 1884-2009 http://ff2009.dk/1916/1916aarforaar.htm og er muligvis ikke 
repræsentativt for friskolelærer lønninger).   
 

http://ff2009.dk/1916/1916aarforaar.htm
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Ved den sidste folketælling i 1925, er Rasmus stadig gårdejer på Toftegård, og har 4 af børnene fra andet 
ægteskab boende (Niels, Gertrud, Mathilde og Esther). Niels er landmand (Formentlig medhjælp hos sin far), 
og pigerne Gertrud og Mathilde er angivet som værende husassistenter. 
 
Maren dør i 1951 og Rasmus i 1959. Begge ligger begravet på Birkende kirkegård. 
 
 
 

 
Rasmus og Marens grav på 

Birkende kirkegård 
Kilde: http://www.findengrav.dk/ 
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Sønnen Niels Marius Pedersen dør i 1975, og ligge også begravet på Birkende kirkegård sammen med sin 
hustru Ellen Øbro Pedersen. 
 

 
Niels og Ellens grav på Birkende 

kirkegård 

 

Niels Pedersens børn af andet ægteskab 
 

Peder Marius Hans Pedersen 
 
Peder Marius Hans Pedersen, bliver født den 23. december 1876 i Birkende sogn. Der vides herefter andet 
om Peders skæbne, ud over at han i 1901 er han ugift og bor hos sin halvbror Rasmus Pedersen på 
Toftegård i Birkende. 
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Laurits Kristian Pedersen 
 
Laurits Kristian Pedersen er født den 2. august 1978 i Birkende sogn. Frem til i hvert fald 1890, bor han 
hjemme hos forældrene Niels Pedersen og Anne Kirstine Hansen. Imellem 1890 og 1906, gifter han sig med 
Maren Jørgensen som er født i 1874 i Vedtofte sogn, Odense amt.  
 
I 1905 flytter Laurits og Maren til Rynkeby sogn, Odense amt. Formentlig til gården Marienlund i Tvinde. I 
hvert fald bor de på gården i 1906.  
 
 

Marienlund 

 
Marienlund ligger på adressen Tvindegyden 77 i Tvinde, Rynkeby sogn. Matrikel 1c. Stuehuset er opført i 1877. 
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På et tidspunkt imellem 1906 og 1911, bliver Laurits søster Maren Kirstine Madsens (Min oldemor) datter 
Estrid Madsen (Se side 17), sat i pleje hos Laurits og Anne. Hun er født i 1905, bor hos Laurits og Anne indtil 
et tidspunkt efter 1921. Det vides ikke hvorfor hun bliver sat i pleje, men det skyldes muligvis at Laurits og 
Anne selv er barnløse.  
 
Det vides ikke hvornår Laurits og Anne dør. 
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Maren Kirstine Marie Pedersen 
 
Min oldemor Maren Kirstine Pedersen er omtalt på side 13. 
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3. Slægtsled 
 

 
 
 
 
 

Peder Knudsen (1021) og Maren Nielsdatter (1022) 

Peder Knudsen og Maren Nielsdatter, er far til Niels Pedersen (813).  
 
Peder Knudsen bliver født i 1802 i Birkende sogn, Odense amt og er søn af Knud Pedersen (1086) og 
Kirsten Andersdatter (1085). Han bliver konfirmeret i Birkende i 1817 og får bedømmelsen ”Meget god af 
opførsel”. 
 
Efter faderen Knud Pedersens (1086) død i 1822, overtager Peder formentlig Toftegård i Birkende by (Se 
side 89). Begges optræder i hvert fald på matrikelkort 1809-1854 over matrikel 18a i Birkende by. 
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Matrikelkortet hvor Knud Pedersen og Peder Knudsen optræder på matrikel 18a (Den røde firkant) 

 
I 1826 bliver han 23 år gammel, gift med den 25 årige Maren Nielsdatter. Maren er datter af Niels Andersen 
(1079) og Karen Jørgensdatter (1080). Hun er født i Refsvindinge sogn i Svendborg amt den 7. december 
1800, og bliver hjemmedøbt samme dag. Fremstillingen i kirken sker den 4. januar 1801. Hendes far Niels 
Andersen, dør i 1807, hvorefter moderen gifter sig igen. Maren bliver konfirmeret i Kullerup kirke 1815, og 
bliver bedømt som god i både kundskab og opførsel. 
 

 
Kullerup kirke (Kilde: byportalen.dk) 

 
 
Den 18. marts 1826 bliver Peder Knudsen og Maren Nielsdatter viet i Refsvindinge kirke. Niels er formentlig 
gårdejer i Birkende på dette tidspunkt, og parret må formodes at have taget bopæl i Birkende sogn. 
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Refsvindinge 

 
Refsvindinge er nævnt første gang 1435 i formen Rofs-wynninge. Første del er mandsnavner Ræf. Sidste led er 
sandsynligvis afledt af udsagnsordet winnæ, der betyder udføre, overvinde, erhverve. Efterleddet ’-inge’ er en 
stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne. 

 

  
 Refsvindinge kirke 

 
 
 

 
Refsvindinge 1953 

 
 
Kilde: Historiskatlas.dk  
 

 
Det første barn i ægteskabet er Knud som bliver født i 1827 i Birkende sogn, herefter følger Niels i 1831 og 
Karen i 1833. I 1834 bor Peder og Maren på gård nummer 6 i Birkende by, hvor Peder er gårdmand. Ud over 
de 3 børn, er der i deres husstand 5 tjenestefolk, hvilket kan tyde på at der er tale om en større gård, Peder 
Knudsens mor Kirsten Andersdatter (1085) samt det 7 årige plejebarn Poul Christiansen. 
 
I 1836 får Peder og Maren datteren Kirsten og i 1839 endnu en datter, Gjertrud. Ved folketællingen 1840 for 
Birkende sogn, er der i Peder og Marens husstand børnene og 3 tjenestefolk, medens Kirsten Andersdatter 
og plejebarnet ikke længere optræder i husstanden. 
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Det sidste barn, sønnen Mads, fødes i 1844. I 1845 er alle børnene endnu hjemmeboende. Peders moder 
Kirsten Andersdatter, optræder nu igen i husstanden, hvor hun er på aftægt. Her ud over, er der nu kun 2 
tjenestefolk, en tjenestekarl og en tjenestepige.   
 
I 1860, året før at Peder dør, bor kun 3 af børnene hjemme, og der er ud hustruen kun en tjenestepige i 
husstanden.  
 
Peder dør den 6. januar 1861 i en alder af 58 år, og bliver begravet på Birkende kirkegård den 14. januar. 
Maren overlever ham kun med omkring et år, idet hun dør i en alder af 62 år den 23. marts 1862. Også hun 
bliver begravet på Birkende kirkegård. 
   

Hans Hansen (1032) og Ane Maria Pedersdatter (1033) 

 
Hans Hansen i 1799 i Agedrup sogn. Hans forældre var gårdmand Hans Pedersen (1107) og hustru Maren 
Hansdatter. I 1834, hvor Hans er 34 år, er han stadig ugift og bor hos forældrene, hvor han arbejder som 
tjenestekarl.  
 
I 1839 er hans gårdfæster i Vester Kærby i Agedrup sogn, og samme år bliver han gift med den kun 19 årige 
Ane Maria Pedersdatter. Vielsen foregår i Marslev sogn, Odense amt hvor Ane kommer fra. 
 

Marslev 

 
 

 

 
 Marslev 1880 

 
Marslev er nævnt første gang 1339 i formen Marssloue. Forleddet er mandsnavnet Mar. Efterleddet er ’-lev’, der 
formentlig betyder arvegods.  
 
Landsbyens jordtilliggende 

 
Det 545 ha. store ejerlav, hvoraf i 1688 ikke mindre end 53% var opdyrket, takseredes i 1688 til 121 tdr. htk., i 1844 
uændret til 118 tdr. Det bevarede naturlige skelforløb (bortset fra ved Møllelavet, se u. Holev) peger på en stabil 
afgrænsning tilbage til landsbyens anlæggelsestid, der ifølge foretagne udgravninger synes at være det 11. århundrede 
(Lit. T. Jeppesen: Middelalderlandsbyens opståen. 1981).  
 
Godsejere og selvejere 

 
I senmiddelalderen ejede bl.a. Antvorskov og Dalum Kloster gods i byen. Sidstnævnte ikke færre end 6 gårde. Under 
Odensegård Len hørte foruden 1 fæstegård 2 selvejere. Marslev kirke ejede en gård. Endnu i 1664 lå 7 gårde i byen til 
kronen, medens nabohovedgårdene Vejrup og Sellebjerg ejede de resterende. I 1700-tallet ejede Ulriksholm 5 gårde i 
byen, men ved udskiftningen var Sellebjerg og Vejrup de dominerende godsbesiddere. Overgangen til selveje skete 
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hovedsagelig i 1800-tallets første halvdel.  
 
Landsbyens udvikling 

 
Det lave gårdtal i 1610 skattemandtallet reflekterer de skattefri ugedagstjenere til Vejrupgård. Bortset herfra synes 
gårdtallet ret konstant at ligge omkring 15 fra 1511 til 1688. I virkeligheden havde svenskekrigene 1657-60 imidlertid 
medført 6 afbrændte gårde og disse var endnu ikke opbyggede i 1690. Gårdtallet faldt derfor til 11 i 1774 for med 
overgangen til selveje på normal vis at ekspandere i det 19. århundrede. Hustallets vækst igennem det 19. århundrede 
ligger i overkanten af det normale. Gårdene i byen var i 1600-1700 tallet forholdsvis store, og der skete en lodsejervis 
egalisering af hartkornet ved udskiftningen. 
 

 
Ane, som er datter af gårdmand i Marslev, Peder Mortensen (1104) og hustru Maren Nielsdatter (1120)   er 
født i Marslev sogn i 1919. Hun bliver konfirmeret i 1834 og får bedømmelsen god af kundskab og flid og 
opførsel meget godt. 
 
I 1840 hvor de bor på en gård i Agedrup sogn Odense amt, har de Anes mor Maren som er blevet enke, 
boende. Her ud over er der på gården 4 tjenestefolk. Samme år eller året efter, får de deres første barn 
Maren Kirstine Hansen og i 1841 fødes min tip-oldemor Ane Kirstine Hansen (814). Herefter går der 4 år før 
det får det næste barn Hans. 
 
I 1845 er der ud over Hans, Ane og deres børn, 6 tjenestefolk i husstanden. Anes moder, som nu er 78 bor 
stadig hos dem. 
 
I 1848 fødes sønnen Peder og i 1851 får de deres sidste barn Niels. I 1855 er der 5 tjenestefolk i 
husstanden, og Anes mor, som nu har nået en alder af 88 år, bor hos dem. 
 
I 1860 bor børnene Anne Kirstine, Hans, Peder og Niels stadig hjemme. Anne og Hans er tjenestepige og 
dreng, formentlig hos faren, da der nu kun er en enkelt tjenestepige på gården og ingen karle. Endnu i 1870, 
bor Anne Kirstine, Hans, Peder og Niels hjemme.  
 
Hans dør i en alder af 77 år, den 20 maj 1876.  
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Ordliste 
 

  

Bolsted 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. 
 

Brystsvaghed Ældre betegnelse for lungetuberkulose 
 

Gevorben soldat Udtrykket komme fra det tysk ord Gewerbe, som i denne sammenhæng 
betyder hvervet. Der er altså tale om en professionel (hvervet) soldat. 
 

Hartkorn En tønde hartkorn var en enhed for værdien af landbrugsjord, det vil sige 
en kombination af jordens areal og kvalitet bonitet 
 

Hor Samleje hvor den en part er gift. Hvis begge parter er gift, men ikke med 
hinanden, tale man om dobbelt hor. 
 

Hospitalsbonde I Paarup sogn er det en bonde der driver en gård tilhørende Gråbrødre 
Hospital i Odense. Bonden betalte for brugsretten til gårdene, dels ved at 
betale landgilde som bestod af gårdens egne produkter, og dels ved at 
levere arbejdskraft til andre statslige gårde (Hoveri).   
 

Krongods Krongods var det gods kongen rådede over, dels kongelev som var 
ejendom, bestemt for kongens underhold, og gods der var erhvervet ved 
bøder o.l. Det blev styret fra kongsgården som var oprindelsen til lenene. 
Efter reformationen kom også kirkens enorme besiddelser ind under 
krongodset, som man ved mageskifter samlede til rytterdistrikterne. 
Efter enevældens afskaffelse i 1848–49 overgik næsten al krongods til 
den danske stat. 
 

Lejermål Samleje mellem 2 ugifte 
 

Lægdsmand Lægdsmanden var den nederste i det militære udskrivningshierarki. 
Han var en lokal bonde og oftest identisk med sognefogeden. Han 
foretog indberetninger til lægdsforstanderen, der oftest var lægdets 
herremand.  Det var lægdsmanden, som havde den direkte kontakt til 
befolkningen og som, sammen med lægdsforstanderen, førte de lokale 
ruller. De sendte oplysninger op i systemet til krigskommissæren, som 
igen sendte dem videre til generalkrigskommissæren i København. Her 
foregik den overordnede revision og kontrol 
 
Kilde: Statens arkiver http://www.sa.dk/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sa.dk/


102 
 

Publice absolverede  Åbenbar skrifte eller "Publice absolverede" er en kirkebogsindførsel der 
dækker over situationer, hvor en person har fået syndsforladelse i hele 
menighedens påsyn - ikke sjældent for "forsyndelser imod det sjette 
bud", dvs. lejermål (samleje mellem ugifte).  
 
Når moderen til et barn født uden for ægteskabet indtil 1767 stod 
”Åbenbar skrifte” i kirken, skulle hun sandfærdigt angive navnet på 
barnets far. Hvis den udlagte barnefader anerkendte faderskabet, skulle 
han ligeledes stå åbenbar skrifte i det sogn, hvor han boede. Hvis ikke 
han anerkendte faderskabet, skulle han i menighedens påhør frasige sig 
dette. 
 
Åbenbart skrifte blev afskaffet i 1767 og erstattet af fængselsstraf. 
 

Rytterbonde Fæstebonde på et ryttergods, dvs. en ejendom ejet af kongen (kronen), 
der fra 1670 til slutningen af 1700-tallet var udlagt til underhold af det 
nationalt udskrevne rytteri. Rytterbonden havde pligt til at stille en fuldt 
udrustet rytter. Se også side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.. 
 
Kilde: Ordbog på Rigsarkivets hjemmeside http://www.rigsarkiv.dk 

 

Trolovelse Indtil 1799 var der lovkrav om, at par der ville giftes, også skulle troloves. 
En trolovelse i datiden var lige så bindende som den kirkelige vielse. Den 
kunne ikke engang hæves ved fælles aftale mellem parterne. Men hvis 
der forelå en gyldig grund, f. eks. at der bevisligt var udøvet tvang over 
for en af parterne, kunne den ophæves ved den såkaldte tamperret. 
Trolovelsen foregik altid i brudens hjem, hvor præsten efter et festmåltid 
forrettede trolovelsesritualet. Bruden skulle være mindst 16 år, og der 
skulle foreligge samtykke fra hendes forældre eller værge. Trolovelsen 
blev opfattet som begyndelsen på ægteskabet, og de trolovede flyttede 
som oftest sammen, men formelt var det forbudt, at de søgte seng 
sammen inden vielsen i kirken, som fandt sted nogle uger senere. Som 
officiel ceremoni blev trolovelsen afskaffet i 1799 og trolovelsesgildet 
forbudt. 
 
Kilde: http://www.galster.dk/slaegten/trolovelseogaegteskab.htm 
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