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Introduktion
En gren af familien Ostermann Rytlig stammer fra Næstvedegnen. Nærværende beskrivelse af familien 
Ostermann Rytligs Næstved-gren baserer sig på informationer, det har været muligt at sammenstille fra 
diverse offentligt tilgængelige kilder som kirkebøger, folketællinger m.v., forskellige websites samt private 
breve, dokumenter, familieberetninger og informationer fra nære og fjerne familiemedlemmer.

Slægtsbeskrivelsen af Næstvedgrenen tager afsæt i Steen Ostermann Rytlig (probanden). 

Som udgangspunkt omtales kun personer og familier i den direkte slægtslinie. (De er i folketællinger m.m. 
mærket med en *). Andre er medtaget i det omfang, det er skønnet relevant. (De er mærket med ⭕ ). 
Nulevende slægtsgrene beskrives kun kortfattet.

Næstved-grenen kan henføres til følgende egne:
• Morgenstrup, Blangslev sogn, Hammer Herred, Præstø Amt (overskrifter markeret med sort)
• Fyrendal Sogn, Skafterup by, Næstved Kommune (tidligere Fuglebjerg Kommune), Øster Flakkebjerg 

Herred, Sorø Amt (overskrifter markeret med blåt)
• Søften sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt (overskrifter markeret med grøn)
• Voerladegaard Sogn, Voerladegaard Mark, Grønskov, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt. (overskrifter 

markeret med grøn)

Slægtsgrenene fra Mogenstrup, Fyrendal, Søften og Voerladegaard smelter sammen ved ægteskabet 
mellem Morten Nielsen og Sophie Caroline Nielsen (f. Petersen) den 10. juni 1892. Med henblik på at skabe 
et rimeligt overblik - og forhåbentlig dermed også lette læsningen -  over slægtsledene før Morten og Sophie 
er der ud for de enkelte aner anført, hvilken relation de har til henholdvis Morten og Sophie.

Endvidere er der for alle de første aner i hver slægtsgren et slægtskabsdiagram, der viser relationerne fra 
første led i grenen frem til henholdsvis Morten Nielsen og Sophie Caroline Nielsen.

Om Mogenstrup
Mogenstrup er en lille by på Sydsjælland med 1.848 indbyggere (2014), beliggende i Mogenstrup Sogn 10 
kilometer sydøst for Næstved. Byen ligger i Næstved Kommune og hører under Region Sjælland.

Om Skafterup
Takket være en fantastisk detaljeret hjemmeside - www.historisch.dk - udarbejdet af Karen Pedersen, født i 
1932 på Krogsagergaard, har det været muligt i detaljer at kortlægge den gren af familien, der kommer fra 
Skafterup by i Fyrendal Sogn både med hensyn til de enkelte personer, og de gårde familien har haft 
tilknytning til.

Skafterup er en af landets mindste landsbyer beliggenhed i Sydvestsjælland.

Ved folketællingen i 
1613 var her 16 gårde og 8 huse 
1688 var her 18 gårde med 92,74 tdr. hartkorn,1 hus med 0,06 tdr. hartkorn og 5 huse uden jord 
1787 var her168 personer i 35 gårde og huse 
1801 var her165 personer i 38 gårde og huse, heraf er 62 personer udflyttet til 9 gårde 
1845 var her 212 personer i 44 gårde og huse 
1880 var her 258 personer i 13 gårde og 31 huse 
1860 var her 418 personer i 72 gårde og huse, 88 familier ( antal personer lyder uforholdsmæssigt højt, men 
det er korrekt efter folketællingen) 
1906 var her 221 personer i 42 gårde og huse 
1925 var her 220 personer i 49 gårde og huse

Der er 4 gårde, der særligt er knyttet til Næstvedgrenen af slægten fra Skafterup:

Wingebjerggaard - senere Stenagergaard, Matrikel 5a. Matrikelkort 1798: Ejer/fæster Hans Christoffersen. 
Areal 494.030 kvadratalen eller 36 tdr.

Krogsagerggaard, Matrikel 9. Matrikelkort 1798: ejer/fæster Niels Rasmussen. Areal 693.360 kvadratalen = 
51 tdr. Tidligere matrikelnummer: 6 Matrikelkortet angiver gårdens agre ved navn ligesom Niels Rasmussens 
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efterfølger på gården er angivet. Gården har fået navn efter en af agrene "Krogs Ager", og ikke som tidligere 
antaget fordi, dens agre lå i krogen Spjellerup - Tornemark Mark.

Prøveholmgaard, Matrikel 6a. Matrikel kort 1798: ejer/fæster Søren Vincentz areal 479.470 kvadratalen.
Tidligere matrikelnummer: 3. 

Ellemosegaard, Matrikelnr. 4a. (tidligere matrikelnr. 1) Matrikelkort 1798: Ejer/fæster Hans Jensen, areal 
635210 kvadratalen.

Omkring 1960 fandtes i Skafterup, en smedje, en gartner, et røgeri, et mølleri, en stenhugger, en 
dræningsmester, et ishus og brugsen.

I dag (2009) består Skafterup af 6-8 landbrug samt nogle gamle, for en del, bevaringsværdige huse.

I et bilag til Næstved Kommunes kommuneplan 2009 - 2021 beskrives Skafterup som en af kommunens 
kulturmiljøer. Det fremhæves, at landsbyen er sårbar over for strukturelle ændringer af vejforløb og 
omgivelser. 

Landsbyens gårde og huse er sårbare over for funktionstømning, forfald, nedrivning og væsentlige 
ændringer af arkitektur og omgivelser.

Om Voerladegård
Voerladegård er en lille by i Østjylland med 592 indbyggere (2014). Voerladegård er beliggende syd for 
Mossø 13 kilometer vest for Skanderborg og 36 kilometer sydvest for Aarhus. Byen hører til Skanderborg 
Kommune og er beliggende i Region Midtjylland. Den hører til Voerladegård Sogn, og Voerladegård Kirke 
ligger i byen.

I 1100-tallet blev Voer Kloster grundlagt af benediktinermunke. Kort efter, at munkene byggede Voer Kloster, 
blev kirken i Voer(ladegård) bygget, og de omkringliggende bøndergårde flyttedes nu sammen ved kirken, 
hvorved landsbyen opstod. Klosteret fik senere overdraget alle tre gårde i landsbyen og gjorde dem til 
klosterets ladegård. Da kronen overtog gårdene efter reformationen, var der fire fæstebønder. Ved 
folketællingen i 1787 var der seks bøndergårde og fire huse med i alt 50 personer.

Om Søften sogn
Søften Sogn er et sogn i Favrskov Provsti (Århus Stift). Sognet ligger i Favrskov Kommune (Region 
Midtjylland). Indtil Kommunalreformen i 2007 lå det i Hinnerup Kommune (Århus Amt), og indtil 
Kommunalreformen i 1970 lå det i Vester Lisbjerg Herred (Århus Amt). I Søften Sogn ligger Søften Kirke.
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1. Generation
Steen Ostermann Rytlig og Margoth Vibeke Helseby Rytlig (f. Helseby)

Steen Ostermann Rytlig
Begivenheder i hans liv:
13. december 1952 Fødsel, Johannesburg, Transvaal, Sydafrika
6. juni 1952  Dåb, Svenska Gustaf Adölf Församlingen, Johannesburg, 

Transvaal, Sydafrika
19. marts 1967 Konfirmation - Borgelig - i Odd Fellow Palæet, København
20. juni 1970 Realeksamen, Brøndbyvester Skole, Brøndbyvester
22. juni 1973 Studentereksamen - nysproglig, Frederiksborg Statsskole, 

Hillerød
20. januar 1981 Cand. jur., Københavns Universitet
20. august 1983 Vielse, Skt. Mikkels Kirke, Sct. Mikkels Sogn, Slagelse 

Forældre
Arkitekt Mogens Frederik Rytlig (18. marts 1923 - 22. juni 2005) og Birgit Margrethe Ostermann (17. august 
1926).

Margoth Vibeke Helseby Rytlig
Begivenheder i hendes liv:
22. april 1954  Fødsel, Skt. Mikkels Sogn, Slagelse
22. august 1954 Dåb, Skt. Mikkels Kirke, Slagelse
22. september 1968 Konfirmation, Sct. Mikkelskirke, Slagelse
20. august 1983 Vielse, Skt. Mikkelskirke, Slagelse

Forældre 
Tandtekniker Erling Otto Gunnar Helseby (11. maj - 7. november 2009) og Grethe 
Helseby (29. august 1928 - 18. juni 1994).

Børn i dette ægteskab
i. Andreas Ostermann Rytlig (23. januar 1985)
ii Claes Osterman Rytlig (30. maj 1992)

Slægtsdiagram

�

Steens og Vibekes levnedsforløb:
Slægtsbeskrivelsen indeholder ikke levnedsforløbsbeskrivelse af nulevende slægtsgrene.
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Kurt Bjørn Makan og Anne Ostermann Makan (f. Rytlig)

Kurt Bjørn Makan
Begivenheder i hans liv:
4. januar 1954 Fødsel, Hillerød
14. marts 1954  Dåb, Skævinge Kirke
30. juli 1977  Vielse, Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

Forældre
Leif Jensen og Gerda Jensen.

Anne Ostermann Makan (f. Rytlig)
Begivenheder i hendes liv:
9. oktober 1956  Fødsel, Glostrup Fødeklinik, Glostrup
30. juli 1977  Vielse, Frederiksborg Slotskirke, Hillerød

Forældre 
Arkitekt Mogens Frederik Rytlig (18. marts 1923 - 22. juni 2005) og Birgit Margrethe 
Ostermann (17. august 1926).

Børn i dette ægteskab
i. Thomas Rytlig Makan (4. november 1983)
ii Charlotte Rytlig Makan (10. august 1988)

Slægtsdiagram

�
Kurt og Annes levnedsforløb:
Slægtsbeskrivelsen indeholder ikke levnedsforløbsbeskrivelse af nulevende slægtsgrene.
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2. Generation
Mogens Frederik Rytlig og Birgit Margrethe Rytlig (f. Ostermann)

Mogens Frederik Rytlig
Begivenheder i hans liv:
18. marts 1923 Fødsel, Stefansgaade 16, 4. th, København
27. maj 1923  Dåb, Skt. Stefans Kirke, Skt Stefans Sogn, København
3. juni 1950 Vielse, Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Sogn, Sokkelund 

Herred, København
23. juni 2005 Død, Slangerupgade 12, Hillerød

Forældre
Kleinsmed Ingvard Robert Nielsen (29. maj 1897 - 13. februar 1952) og Agnes 
Johanne Hansine Nielsen (Svendsen)(3. december 1898 - 12. september 1981).

Birgit Margrethe Rytlig (f. Ostermann)
Begivenheder i hendes liv:
17. august 1926 Fødsel, Roskilde
16. januar 1927 Dåb, Roskilde Domkirke, Roskilde Domsogn
3. juni 1950  Vielse, Frederiksberg Kirke, Frederiksberg Sogn, Sokkelund 

Herred, København

Forældre 
Jørgen Ludvig Ostermann (16. juni 1896 - 24. januar 1978) og Margrethe Ostermann 
(f. Myhre) (13. august 1895 - 6. januar 1973).

Børn i dette ægteskab
i. Steen Osterman Rytlig (13. december 1952)
ii Anne Ostermann Rytlig (9. oktober 1956)

Slægtsdiagram

�

Mogens og Birgits levnedsforløb:
Slægtsbeskrivelsen indeholder ikke levnedsforløbsbeskrivelse af nulevende slægtsgrene.
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3. Generation
Ingvard Robert Nielsen og Agnes Johanne Hansine Nielsen (f. Svendsen)

Ingvard Robert Nielsen
Begivenheder i hans liv:
29. maj1897 Fødsel, Istedgade 31, 4 sal, Sct. Matheus Sogn, København,
1. august 1897 Dåb, St. Matthæus Kirke, St. Matthæus Sogn, Sokkelund 

Herred, København
8. oktober 1911 Konfirmation, St. Matthæus Kirke
30. april 1916 Udlært som klejnsmed
13. august 1922 Vielse, Godthåbskirken
13. februar 1952 Død
17. februar 1952 Bisat, Bispebjerg Kirkegård, København

Forældre
Arbejdsmand, Vicevært, Detailhandler Morten Nielsen (09. december 1855 - 2. juli 
1924) og Sophie Caroline Nielsen (f. Pedersen) (07. august 1871 - 14. oktober 1939).

Agnes Johanne Hansine Svendsen
Begivenheder i hendes liv:
3. december 1898 Fødsel, Taastrup Stationsby, Høje Taastrup Sogn, Smørum 

Herred, Københavns Amt
26. februar 1899 Dåb, Høje Taastrup Kirke, Taastrup Stationsby, Høje Taastrup 

Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt
6. april 1913 Konfirmation, Godthåbs Kirken, Godthåbs Sogn, 

Frederiksberg
13. august 1922 Vielse, Godthåbskirken
12. september 1981 Død, Rigshospitalet, København
29. september 1981 Bisat, Fællesgrav på Bispebjerg Kirkegård, København

Forældre 
Murermester Christian Frederik Svendsen (22. november 1869 - 8. oktober 1948)  og Dagmar Kristiane 
Mariane Bertelsen (21. november 1872 - 24. maj 1928).

Børn i dette ægteskab
i. Mogens Frederik Nielsen (navneændring til Rytlig) (18. marts 1923 - 23. juni 2005)

Slægtsdiagram

�

Ingvard og Agnes levnedsforløb:
Ingvard Robert Nielsen blev født den 29. maj 1897 i Istedgade 31, 4. sal, Sct. Matheus Sogn Sokkelund 
Herred i København og døbt den 1. august 1897 i St. Mattheus Kirke. Ingvard var enægget tvilling med sin 
broder Reinhard Aage Nielsen.

Ved dåben var fadderne (vanskelige at læse i kirkebogen) Portør Rasmus Petersen og hustru, Niels 
Jørgensen og hustru A. Katrinegade 3, portør Christensen og hustru (adresse ulæselig).

Ved folketællingen 1. februar 1911 var familien flyttet til Kronborggade 13, stuen, København.
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Han blev konfirmeret den 8. oktober 1911 i Sankt Stefanskirken.

Den 31. oktober 1911 begyndte Ingvard på sin læreplads hos F. P. Chr. Jensen 
og Sønner i Studiestræde 10 som kleinsmedelærling, og han blev udlært den 30. 
april 1916.

I perioden 1918 - 1920 blev Ingvard indkaldt til de såkaldte sikringsstyrker i 
forbindelse med 1. verdenskrig og tilbragte nogen tid i Sønderjylland ved 
grænsen til Tyskland. 

Mogens Rytlig har berettet, at han som barn huskede at havde have hørt , at folk 
kom og fortalte Ingvards kæreste og senere hustru Agnes Svendsen, at man 
havde set Ingvard på Nørrebrogade, selvom han skulle være i Sønderjylland. 
Men det var altså hans bror Reinhard, folk havde set. For de to brødre lignede 
hinanden som 2 dråber vand. Mogens kunne kende forskel på dem, fordi hans 
far Ingvard havde et ar på underkæben.

Det er ikke ualmindeligt, at der er særligt stærke bånd mellem 
enæggede tvillinger, og det var der også mellem Ingvard og 
Reinhard. Det kom meget klart til udtryk, da Reinhard døde den 
21. december 1933. Ingvard fik samtidig et mindre slagtilfælde, 
som han aldrig rigtig forvandt, og som bevirkede, at han resten af 
livet havde lidt talebesvær.

I 1919 flyttede familien til Stefansgade 16, stuen th., og ved 
folketællingen i 1921 boede Ingvard fortsat her med sin familie.

Det fremgår af Politiets mandtalslister for maj 1922, at det nu kun 
var tvillingerne Ingvard og Reinhard, som boede i lejligheden i 
Stefansgade 16, stuen th. Deres forældre Morten og Sophie var 
flyttet hjem til Sophies mor i Næstved.

Ingvard blev gift med Agnes Johanne Hansine Svendsen den 13. 
august 1922 i Godthåbskirke på Frederiksberg.

Det nygifte ægtepar indrettede sig i lejligheden i Stefansgade. 
Mogens Rytlig har fortalt, at Ingvards bror Reinhard fortsat blev 
boende nogen tid sammen med sin bror Ingvard og svigerinde 
Agnes, indtil han flyttede hjem til sin mor i Næstved. Hvornår han 
flyttede, er der ingen informationer om.

Men Ingvard og Agnes flyttede på et tidspunkt op i en lejlighed på 
4. sal i samme hus i Stefansgade. De boede her, da Mogens Rytlig blev født den 18. marts 1923, og 
Reinhard boede der også fortsat på det tidspunkt.

I forbindelse med depressionen i 1930’erne havde Ingvard vanskeligt ved at finde arbejde som klejnsmed og 
endte med på et tidspunkt at arbejde som murerarbejdsmand hos sin svigerfar murermester Frederik Kristian 

Svendsen, som havde en ganske god murermestervirksomhed. Han 
arbejdede også i en periode hos murerfirmaet Andersen & Søn, 
Fasanvej 14. Det var nok ikke den mest lykkelige tid for den ikke så 
stærke Ingvard - men en mulighed for et job og indtægt i en svær 
periode.

Birgit Rytlig har beskrevet sin svigerfar som en lidt stille og meget 
venlig mand, som ud over lidt talebesvær også led af svær 
ordblindhed, og som nok også var lidt under “tøflen” derhjemme. 

Den 13. februar 1952 var Ingvard på vej hjem fra arbejde, da han på 
vej over Bramslykkeplads i Valby pludselig blev ramt af et hjertestop 

og døde. 
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Han blev begravet den 17. februar 1952 fra Bispebjerg Krematorium, og urnen med hans aske stod i mange 
år i urnehallen på Bispebjerg Kirkegård. Jeg husker klart, at jeg som dreng hver lillejuleaften var med min far 
inde på Bispebjerg Kirkegård og lægge en buket blomster ved Ingvards urne. Urnehallen og den tunge 
blomsterduft står tydelig i min erindring. 

Agnes Johanne Hansine Svendsen blev 
født den 3. december 1898 i Taastrup 
Stationsby, Høje Taastrup Sogn, Smørum 
Herred i Københavns Amt. Hun var den 
3. ud af en søskendeflok på 10 børn.

Hun blev døbt den 26. februar 1899 i 
Høje Taastrup Kirke. Faddere var: 
Barnets moder, Frøken Betty Svendsen, 
København, Maskinarbejder Niels 
Berthelsen, København og Barnets fader.

Agnes blev konfirmeret den 6. april 1913 i 
Godthåbskirken på Frederiksberg.

Familien flyttede utrolig meget rundt:

• Ved Agnes fødsel boede de på 
Køgevej 15 i Taastrup i en villa, som 
Agnes far Christian Frederik Svendsen selv 
havde bygget. 

• I 1903 var de flyttet til Adelerborgsgade 4B, 1. th. i København. Her boede de imidlertid kun i kort tid
• Den 1. maj 1904 flyttede til de til Nyborggade 8, st. Det blev dog kun til et halvt år i Nyborggade
• Den 1. november 1904 flyttede familien til Gammel Kalkbrænderivej 29, mezzaninen. Efter to år på 

denne adresse flyttede familien igen - denne gang til
• Søndre Allé 10 st. på Frederiksberg. Næste stop i 1909 var
• Lyøvej 12, 2. sal på Frederiksberg - og herefter i 1911
• Benzonsvej 10. 3. sal også på Frederiksberg.

Det må have været en noget omtumlet tilværelse for familien, som undervejs også blev forøget med et nyt 
medlem ca. hvert 2. år indtil 2. maj 1914, hvor det sidste af familiens 10 børn blev født.

Agnes forældre Christian Frederik Svendsen og Dagmar Kristiane Marianne Bertelsen fortsatte med at flytte 
med jævne mellemrum - og Christian fortsatte denne trend også efter sin kones død den 29. maj 1928.

Hvornår Agnes flyttede hjemmefra, vides ikke præcist, men ved folketællingen 1. februar 1916, hvor hun var 
17 år gammel, var hun ikke registreret som hjemmeboende.

Den 1. april 1918 var Agnes 19 år og arbejdede nu i følge Politiets mandtalslister for maj 1918 som 
tjenestetyende hos en familie Andersen på Vesterbrogade 53, 2. sal.

Den 1. oktober 1918 flyttede hun til Kochsgade 16, 4. sal. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, 
hvad hun beskæftigede sig med i de følgende år - efter nogle familieinformationer (forholdsvis usikre), skulle 
hun have været fabriksarbejderske.

Agnes har nok i denne periode mødt Ingvard, som hun blev gift med den 13. august 1922 i Godthåbskirken. 
Politiets mandtaller noterede i november 1922, at Agnes og Ingvard boede i Stefansgade 16, 4. sal.

De flyttede herfra til Husumgade 35, 3. sal th. Hvornår præcist vides ikke, men ved folketællingen den 5. 
november 1925 oplyses det, at de også boede på denne adresse i november 1924.

Det fremgår, at Ingvard arbejdede som smed, og Agnes var husmoder.

Ved folketællingen i 1930 boede de her stadig. Ingvard arbejdede nu som murerarbejdsmand:
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Hjemme hos Ingvard og Agnes - nok omkring 1923/24. Om det er 
Stefansgade eller Husumgade vides ikke.



Ingvard Robert Nielsen - 29/5 1897 - Husfader - Murerarbejdsmand hos Andersen & Søn, Fasanvej 14
Agnes Johanne Hansigne Svendsen - 3/12 1898 - Husmoder
Mogens Frederik Nielsen - 18/3 1923 - søn
Magda Ella Svendsen - 6/7 1904 - slægtning - lagerekspeditrice hos M. Frank, Holger Danskesvej 30 

De havde så igen fået en logerende - Agnes søster Magda, som efter oplysningerne i folketællingen havde 
boet der i mere end et år.

På et tidspunkt - nok omkring midt i 1930’erne - præcis hvornår vides ikke - flyttede familien til 
Bramsløkkevej 11, 1. th, Valby.

Efter Ingvard Nielsens død i februar 1952 blev Agnes de næste mange år boende på Bramslykkevej, indtil 
hun i sommeren 1970 flyttede til Irmingergade 10 IV på Østerbro.

Agnes led af for stort hjerte. Det var bl.a. baggrunden for, at hun blev frarådet at få flere børn. 

Hjerteproblemet indebar også, at hun blev anset som uarbejdsdygtig. Derfor fik hun efter Ingvards død ved 
sin læges velvillige hjælp tilkendt en form for enkepension (førtidspension), som hun levede af, indtil hun 
kunne få folkepension. Birgit Rytlig har fortalt, at Agnes og Ingvards læge åbenbart følte, at han ikke havde 
været opmærksom nok på Ingvards svækkede tilstand og navnlig hans svage hjerte (Ingvard fik 
nitroglycerinpiller), hvorfor han meget aktivt bidrog til, at Agnes allerede som 52-årig kunne blive betragtet 
som uarbejdsdygtig og dermed tilkendt enkepension (førtidspension).

Der kunne til tider være et lidt anstrengt forhold mellem Agnes og hendes søn og svigerdatter. Dette kom 
eksempelvis til udtryk, da Mogens og Birgit Rytlig var nygifte og var flyttet ind i deres nye bolig i Vestervang i 
Valby. Agnes kom på besøg, og det første hun gjorde, var at checke efter, om der nu også var tørret støv af 
øverst på dørkarmene. Nok ikke det smarteste en svigermoder kan gøre.

Undertegnede har altid haft et godt forhold til farmor Agnes. Da jeg var flyttet hjemmefra til Læssøgade på 
Nørrebro (som ikke ligger langt fra Irmingergade), var Agnes meget opmærksom på at hjælpe. Hver 14. dag 
var jeg inviteret til middag, og der var altid godt med rester, som den fattige studerende kunne leve af de 
næste par dage. 

Da min usle baggårdslejlighed skulle indrettes, forærede farmor Agnes mig sit gaskomfur og køleskab, og en 
del køkkenredskaber, som min familie faktisk fortsat bruger den dag idag.

Agnes døde den 12. september 1981 på Rigshospitalet efter i nogen tid at have lidt af mave/tarmproblemer - 
sandsynligvis cancer. 

Hun blev bisat fra Bispebjerg Krematorium den 19. september 1981. Hendes urne blev nedsat i fællesgraven 
på Bispebjerg Kirkegård. Ingvards urne, som hidtil havde stået i Bispebjerg Kirkegårds urnehal blev samtidig 
nedsat ved siden af Agnes urne, således at de på denne måde igen blev forenede.
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Reinhard Aage Nielsen (29/5 1897 - 21/12 1933) ⭕

Reinhard Aage Nielsen
Begivenheder i hans liv:
29. maj1897 Fødsel, Istedgade 31, 4. sal, Skt. Matheus Sogn, København,
1. august 1897 Dåb, St. Matthæus Kirke, St. Matthæus Sogn, Sokkelund 

Herred, København
21. december 1933 Død, Næstved
26. december 1933 Bisat, Næstved kirkegård

Forældre
Arbejdsmand, Vicevært, Detailhandler Morten Nielsen (09. december 1855 - 2. juli 
1924) og Sophie Caroline Nielsen (f. Pedersen) (07. august 1871 - 14. oktober 1939).

Reinhards levnedsforløb:
Reinhard Aage Nielsen blev som sin tvillingebror Ingvard født den 29. maj 1897 i Istedgade 31, 4. sal i Sct. 
Mathæus Sogn i København og døbt den 1. august 1897 i Sankt Mathæus Kirke. Han blev konfirmeret den 
8. oktober i Sankt Stefans Kirke i København.

Reinhard kom i snedkerlære hos snedkerfirmaet Møller & Petersen i Griffenfeldsgade 1, og han må være 
blevet udlært herfra på nogenlunde samme tid, som hans tvillingebror blev udlært som klejnsmed - det vil 
sige engang i 1916. Det har ikke været muligt at finde informationer om, hvor Reinhardt arbejdede, efter han 
var blevet udlært. 

Mogens Rytlig har imidlertid oplyst, at Reinhard i en overgang ernærede sig som taxachauffør, indtil han på 
et tidspunkt - hvornår vides ikke - blev ramt af et slagtilfælde og aldrig igen blev rigtig rask.

Selv efter han var blevet udlært, flyttede han ikke hjemmefra, men blev boende sammen med familien i 
Stefansgade 16, st. th. - også efter hans forældre i slutningen af 1921 eller begyndelsen af 1922 var flyttet 
tilbage til Kildemarksvej 26 i Næstved. 

Da hans tvillingebror Ingvard blev gift med Agnes Svendsen og flyttede op på 4. sal i Stefansgade 16, 
flyttede Reinhard med og boede sammen med sin bror og svigerinde - sandsynligvis indtil de flyttede videre i 
1923/24, hvor Reinhard så flyttede hjem til sine forældre i Næstved. 

Ved folketællingen 5. november 1930 var hans far Morten Nielsen død, og den ene af de to lejligheder i 
huset på Kildemarksvej beboedes nu af Reinhard og hans mor Sophie Caroline Petersen.

Folketælling 5. november 19, Kildemarksvej 26, Næstved Købstad, Tybjerg Herred, Præstø Amt:
 
St. tv.
Sophie Caroline Nielsen - 7/8 1871, Næstved, Husmoder
Reinhard Aage Nielsen - 29/5 1897, København, søn, snedkerevend, arbejdsløs

St. th:
Laurits Chr. Vilhelm Hansen - 19/3 1888, Broby, Sorø, Husfader, Støberiarbejder på de Forenede Støberier
Anna Kirstine Hansen (f- Jensen) - 26/3 1887,  Brødrup, Snesere, Husmoder
Lilly Evelyn Hansen - 6/3 1918 - Næstved, barn
Edith Hillary Hansen - 23/10/ 1912, Næstved, barn

Det slagtilfælde, Reinhard som ung var blevet ramt af, og som efterlod ham svækket og svag har givetvis 
været medvirkende årsag til, at han aldrig flyttede hjemmefra og senere boede nogen tid sammen med sin 
bror og svigerinde for til sidst at ende hjemme hos sine forældre på Kildemarksvej.

Hvad han levede af i årene efter sit slagtilfælde vides ikke, men Mogens Rytlig har tilkendegivet, at han 
måske har modtaget en eller anden form for invaliderente. 

Reinhard døde ugift den 21. december 1933 36 år gammel. Han blev begravet den 26. december 1933 på 
Næstved Kirkegård.
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4. Generation
Morten Nielsen og Sophie Caroline Petersen

Morten Nielsen
Begivenheder i hans liv:
9. december 1855 Fødsel, Stenagergaard, Skafterup, Fyrendal Sogn, 

Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
1. marts 1856  Dåb, Fyrendal Kirke, Fyrendal Sogn, Skafterup by

13. oktober 1864 Konfirmation, Fyrendal Kirke
10. juni 1892  Vielse, Skt. Peders Kirke, Næstved
2. juli 1924  Død, Næstved
7. juli 1924 Bisat, Næstved Kirkegård. linie IV 127-128

Forældre
Gårdmand Niels Christoffersen (17. november 1818 - 28. august 1897) og Maren 
Hansdatter (23. juli 1822 - 11. december 1897).

Sophie Caroline Petersen
Begivenheder i hendes liv:
7. august 1871 Fødsel, Næstved, Tybjerg Herred, Præstø Amt
24. september 1871 Dåb, Skt. Peders Kirke, Næstved, Tybjerg Herred, Præstø Amt
4. oktober 1885 Konfirmation, Skt. Mortens Kirke, Næstved, Tybjerg Herred
10. juni 1892 Vielse, Skt. Peders Kirke Næstved
9. oktober 1939 Død, Amtssygehuset, Næstved
14. oktober 1939 Bisat, Næstved Kirkegård

Forældre 
Drager ved jernbanen Rasmus Nielsen (5. maj 1836 - 5. juni 1915) og Ingeborg 
Sørensen (19. april 1838 - 12. januar 1926).

Børn i dette ægteskab
i. Ingvard Robert Nielsen (29. maj 1897 - 13. januar 1952)
ii Reinhard Aage Nielsen (29. maj 1897 - 26. december 1933)

Slægtsdiagram

�

Mortens og Sophies levnedsforløb:
Morten Nielsen blev født den 9. december 1855 som søn af gårdmand Niels Christoffersen og Maren 
Hansdatter på Stenagergård i Skafterup, Fyrendal Sogn, Sorø Amt. Han var deres 6. barn ud af en børneflok 
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på i alt 9 børn. Morten Nielsen er givetvis opkaldt efter sin storebror Morten Nielsen, som blev født 23. maj 
1852 og døde 7. august 1852 knap 2 1/2 måned gammel.

Morten blev døbt den 1. marts 1856 i Fyrendal Kirke. Faddere ved 
dåben var pigen Anne Larsdatter på Holsteinsborg, Gaardmand 
Lars Kristoffersen, Tibberup,  Lars Kristoffersen i Tibberup (?), 
Morten Sørensen i Skafterup, (ulæseligt) Jens Hansen på 
(ulæseligt).

Han blev helt usædvanligt som knap 9-årig konfirmeret den 13. 
oktober 1864. I kirkebogen er tilføjet, at han blev konfirmeret 
under lovbefalet alder ifølge biskoppelig tilladelse. Hans karakter 
for opførsel og katechismus: Meget god - Meget god. 

Næste gang, vi møder Morten, er i 1880, hvor han har forladt 
Skafterup og den fædrende gård for ifølge folketællingen for 1880 
for Holsteinborg Sogn at arbejde som staldkarl på Holsteinborg 
Gods. Han var på daværende tidspunkt 24 år.

Morten Nielsen blev den 10. juni 1892 viet til Sophie Caroline 
Petersen, datter af drager ved jernbanen i Næstved Rasmus og 
Ingeborg Petersen (f. Sørensen). De blev gift i Skt. Peder Kirke i 
Næstved. Der er ingen informationer om, hvor og hvordan Morten 
og Sofie har mødt hinanden.

Sophie Caroline Petersen blev født den 7. august 1871 i Næstved 
som Rasmus og Ingeborg Petersens første barn og blev døbt i 
Skt. Peder Kirke den 24. september 1871. Fadere var C. 
Henriksen (Vordingborg) og M. Hansen (Næstved), F. Frederiksen 

(Mogenstrup), H. Pedersen (Kalkerup) og tjenestekarl T. Larsen, 
Næstved.

Hun blev konfirmeret i Skt. Mortens Kirke i Næstved den 4. 
oktober 1885. I kirkebogen er hendes karakterer for kundskaber 
og opførsel angivet til henholdsvis mg- og mg.

Både Morten og Sophie flyttede til København. Det præcise 
tidspunkt er ikke kendt, men i folketællingen for 1901 oplyses det, 
at Morten Nielsen er kommet til København i 1890 og Sophie 
Caroline Petersen i 1891.  

Efter deres ægteskab boede de i 1892 jfr. Politiets registerblade i 
Tordenskjoldsgade 29. Morten Nielsen ernærede sig som 
arbejdsmand.

Familien havde i de følgende år en ret omskiftelig tilværelse med 
mange flytninger og for Mortens vedkommende med en del 
forskellige jobs. Nok meget typisk for familier der i 1890’erne kom 
fra provinsen til København for at søge lykken.

I 1893 boede familien således i Absalonsgade 44 og i 1897 i 
Istedgade 31, 4. sal. I denne periode fik de 3 børn, som alle døde 
(jfr. folketællingen for 1901, hvor det oplyses, at Rasmus og 
Sophie havde 2 levende og 3 døde børn). 

Det har ikke været muligt at finde oplysninger på, hvornår de 3 
døde børn er født henholdsvis døde, men efter senere rygter i 
familien skulle der have været tale om et drengebarn og senere 
tvillinger - også drenge.
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I 1897 boede de boede i Istedgade 31, 4., hvor fik de et hold 
tvillinger mere - Ingvard Robert Nielsen (29. maj 1897 - 13. 
februar 1952) og Reinhard Aage Nielsen (29- maj 1897 - 21. 
december 1933). Adressen i Istedgade fremgår af Sct. Mathæus 
kirkes kirkebog ved tvillingernes barnedåb.

Ifølge Politiets mandtallister for maj 1899 var familien i 1897 flyttet 
til Abel Cathrinesgade 21 A i en lav stuelejlighed. Her boede de 
stadig ved folketællingen i 1901, hvor det oplyses, at Morten 
Nielsen arbejdede som trælagerarbejder.

I tidsrummet mellem november 1902 og maj 1903 flyttede familien 
til Kronborggade 13, stuen th. Morten Nielsen oplyses i Politiets 
mandtalsliste for maj 1903 nu at være detailhandler. 

Dette stemmer overens med, at Morten og Sophie ifølge 
oplysninger fra flere familiemedlemmer i en årrække drev et 
ismejeri. Hvor ismejeriet har ligget, har det ikke været muligt at 
finde frem til. I følge Kraks Vejvisere for de relevante tidsperioder 
har der ikke været et ismejeri i Kronborggade. Så det må have 
befundet sig et andet sted.

I tidsrummet mellem maj - november 1917 flyttede familien til 
Stefansgade 16, stuen th. Morten Nielsen var stadig i Politiets 
mandtalslister registreret som detailhandler.

Ved folketællingen i 1916 og 1921 arbejdede Morten Nielsen hos 
L. Jakobsens fabrikker - nok som arbejdsmand - (virksomheden 

var en bødkeri- og trævarefabrik). Hans indkomst i 1915/16 opgives til 2.350 kr., hvoraf han betalte 6,20 kr. i 
skat til staten og 22,73 i kommuneskat.

I perioden fra slutningen af 1920 og de næste par år frem var der i øvrigt i følge Politiets mandtalslister 
nogen uro i lejligheden i Stefansgade 16 st. th. 

Ved Politiets registrering i november 1920 er Reinhard således ikke registreret som hjemmeboende, men 
han var tilbage igen nogle måneder senere ved mandtalsopgørelsen i maj 1921.

I begyndelsen af 1921 flyttede endvidere to logerende ind hos Morten og Sophie og deres børn. De 
logerende var trælagerarbejder Oscar Alfred Andreas Dresler og hans kæreste Alice Omega Svendsen. Alice 
var søster til Agnes Johanne Hansine Svendsen - Ingvards kæreste og senere kone.

Alice Omega Svendsen må have været gravid, da de flyttede ind, for hun fødte den 5. september 1921 en 
datter - Helene Dresler. 

Oscar og Alice nåede dog at blive gift, inden deres datters fødsel. De blev viet den 5. juli 1921 i 
Godthåbskirken i København.

Ved mandtalsregistreringen i maj 1922 ses det, at Sophie og Morten var flyttet. Ingvard og Reinhard boede 
imidlertid fortsat i lejligheden sammen med de logerende Oscar og Alice Dresler.

Ved registreringen i november 1922 var Ingvard  og Agnes, som var blevet gift den 13. august 1922, nu 
flyttet op på 4 sal th. Reinhard var flyttet med og boede hos sin bror og svigerinde. Dresslers var ligeledes 
flyttet, og lejligheden i Stefansgade 16, st. th. var nu udlejet til nye lejere.

Ved den sidste mandtalsregistrering i maj 1923 boede Ingvard og Agnes samt Reinhard fortsat alle 3 i 
lejligheden på 4. sal. Ingvard og Agnes havde den 18. marts 1923 fået en søn Mogens, så der må have 
været noget trangt.  

Side �  af �16 52

Sophie Caroline Nielsen med tvillingerne 
Reinhard og Ingvard (hvem, der er hvem, vides 
ikke). Cirka 1910.



Sophie og Morten var som nævnt flyttet tilbage til Næstved i begyndelsen af 1922 for at passe Sophies mor. 
De rykkede ind i den ene lejlighed i huset på Kildemarksvej 26 hos Sophies mor Ingeborg Petersen, som var 
blevet enke i juni 1915.

Om det kun har været for at passe Sophies mor, der var årsagen til, at de flyttede fra København, er noget 
usikkert. Morten har været lige omkring 66 år gammel, og har måske ikke længere kunne klare sit arbejde 
som arbejdsmand. Der har måske derfor ikke været råd til fortsat at blive boende i København. 

I det hele taget har der i familien altid været nogen mystik om, hvad der måtte være sket i Morten og Sophies 
forhold - om der har været økonomiske problemer, alkohol eller noget andet, vides ikke. I hvert fald har 
familiens forhold til Morten været køligt, og efter hans død, blev han aldrig nævnt.

Det dårlige forhold understreges helt klart af en korrespondance 
mellem Sophies far Rasmus Petersen og hendes bror Christian, 
hvor Christian i et brev af 22. december 1912 svarede sin far på 
et spørgsmål, om han ville overtage forældrenes ejendom i 
Næstved ved sin fars død. Rasmus Petersen frygtede åbenbart, 
at hvis ikke Christian ville være villig til at overtage ejendommen, 
så ville Morten kunne forlange, at ejendommen ved hans død 
skulle sælges, og at Morten dermed kunne score halvdelen af 
salgssummen og “snyde” Sophie for halvdelen af hendes arv 
efter sine forældre.

Christian Petersen tilkendegav, at han var villig til at overtage 
ejendommen og skitserede så i detaljer på hvilke konditioner, 
dette kunne ske, så man effektivt kunne forhindre Morten i at røre 
Sophies arv.

Mogens Rytlig har i øvrigt ofte tilkendegivet, at han var meget ked 
af, at han intet kendte til sin farfar Morten Nielsen. Baggrunden 
herfor har åbenbart som tidligere nævnt været, at ingen i familien 
har talt om eller fortalt noget om Morten efter hans død. 

Morten Nielsen døde den 2. juli 1924 68 1/2 år gammel. Han blev 
begravet den 7. juli 1924 på Næstved Kirkegård linie lV 127 - 
128. 

Efter Mortens død blev Sophie boende hos sin moder Ingeborg Nielsen i huset på Kildemarksvej 26. Ved 
folketællingen i november 1925 er det kun de to, der bor i huset. Ingeborg døde 12. januar 1926 87 år 
gammel. 

Sophies bror Christian må øjensynligt også efter Sophies mand - Morten Nielsens - død have været bange 
for, at hun ikke formåede at holde styr på sine penge. Således skriver Christian i et brev til hende den 18. 
november 1929:

“Det er selvfølgelig dit eget Vedkommende, men jeg haaber at du vil tage godt Vare på dine Penge og ikke 
give dem til hverken Ingvard eller Reinhard, heller ikke indsætte dem i noget hvor de let kan gå tabt”.

Sophie blev boende i den ene af husets 2 lejligheder. Ved folketællingen i november 1930 boede Sophie 
sammen med sin søn Reinhard, som var flyttet fra København hjem til sin moder i Næstved i lejligheden tv. 

Lejligheden til højre udlejedes til en familie på 4 - Støberiarbejder på de Forenede Støberier Laurits Chr. 
Vilhelm Hansen, hans hustru Anna Kirstine Hansen og deres børn Lilly Evelyn Hansen og Edith Hillary 
Hansen.

Sophie Caroline Nielsen døde på Amtssygehuset i Næstved den 9. oktober 1939 66 år gammel og blev 
begravet på Næstved Kirkegård den 14. oktober 1939.

Sophies dødsbo blev solgt ved auktion på Næstved Kvægtorv den 2. december 1939. Salget af det samlede 
indbo m.v. indbragte 408,50 kr.
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Hans Christian Ludvig August Petersen og Sadie Petersen (Anderson) - USA ⭕

Hans Christian Ludvig August Petersen
Begivenheder i hans liv:
3. maj 1874 Fødsel, Næstved, Tybjerg Herred, Præstø Amt
21. juni 1874  Dåb, Skt. Mortens Kirke, Næstved
30. september 1888 Konfirmation, Skt. Mortens Kirke, Næstved
1897 Emigration til Boston, Massachusetts, USA
12. maj 1901  Vielse, Manhatten, New York, USA
29. juli 1902 Amerikansk Statsborgerskab, US District Court, New York
29. december 1966 Død, Boston, Massachachusetts, USA
1967 Urne nedsat på familiegravsted på Næstved Kirkegård

Forældre
Drager ved jernbanen Rasmus Nielsen (5. maj 1836 - 5. juni 1915) og Ingeborg 
Sørensen (19. april 1838 - 12. januar 1926).

Sadie Anderson (Petersen)
Begivenheder i hendes liv
1881 (ca.) Fødsel, Irland (nogle folketællinger siger Skotland)
1886 Emmigreret til USA
1896  Amerikansk statsborgerskab
12. maj 1901  Vielse, Manhatten, New York, USA
9. december 1943  Død, Boston, Massachusetts, USA

Forældre
John Anderson (?) og Martha Reed (?).

Børn i dette ægteskab
i. Ingen børn

Slægtsdiagram

Christians og Sadies levnedforløb 
Christian Ludvig August Petersen blev født den 3. maj 1874 i Næstved, Tybjerg Herred, Præstø Sogn og 
døbt den 21. juni 1874 i Skt. Mortens Kirke i Næstved. Han blev konfirmeret den 30. september 1888 - også i 
Skt. Mortens Kirke. Af kirkebogen fremgår det, at han fik mg- angående kundskab og mg for opførsel.

18 år gammel i 1892 flyttede han fra Næstved til København, hvor han jfr. Politiets Registerblade den 1. 
november 1892 registreres som boende i Tordenskjoldsgade 29 i København hos sin søster og svoger. Den 
5. maj 1893 er han registreret som boende hos familien Colberg på Gasværksvej 2, 2. sal. På et tidspunkt 
mellem 1893 og 1896 må han være vendt tilbage til de hjemlige kødgryder i Næstved og siden være kommet 
tilbage til København, hvor Politiet den 11. juli 1896 har noteret, at han er flyttet fra Næstved til 
Reverdilsgade 10, 2. sal og bor til leje hos familien Christoffersen. 
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Den 1. november 1896 var han så flyttet til Istedgade 2 G, 2.sal, og 
han boede her indtil midten af 1897. Han er registreret i Politiets 
mandtalslister i maj 1897 på adressen, men han boede der ikke ved 
registreringen i november 1897. 

Hans titel var i øvrigt nu: Assistent.

Den sidste notering på Politiets Registerblad er fra 1898, hvor det 
noteres (udateret), at han var rejst til Amerika.

Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, hvad han 
beskæftigede sig med i København. Af Politiets Registerblade 
fremgår det blot, at han var studerende. Men hvad han eventuelt 
studerede, henstår i det uvisse.

Til gengæld har der i familien været et vedholdende rygte om, at 
han øjensynligt var en meget livlig og munter ung mand, som 
øjensynligt på et tidspunkt i løftet stemning skulle have moret sig 
med at smadre gadelygter på Frederiksberg Allé. 

Disse løjer skulle efter familierygterne have ført til, at hans svoger 
Morten Nielsen - og måske også hans søster - udvirkede, at han 23 
år gammel blev “deporteret” til USA. 

Om disse rygter er sande, har det ikke været muligt at dokumentere - men at der ikke har været varmt 
forhold til hans svoger Morten Nielsen fremgår meget tydeligt af den eksisterende korrespondance mellem 
Christian og hans forældre.

Christian emigrerede øjensynligt direkte til Boston, Massachusetts. Der er ingen informationer om ham før 
12. maj 1901, hvor han på Manhatten, New York blev viet til Sadie Anderson.

Ved US district Court i New York opnåede han i 1902 
amerikansk statsborgerskab.

Desværre er der ingen informationer om, hvad han 
beskæftigede sig med i de første år, men det må være 
gået ham rimeligt godt. I hvert fald har der været råd til 
og mulighed for at komme hjem og besøge familien i 
1905.

I 1912 havde Christian enten fået et nyt ansvarsfuldt 
job eller en ny stilling og havde åbenbart ikke mulighed 
for at komme på besøg hos sine forældre og familie i 
Danmark. 

I et brev til sine forældre dateret 22. januar 1912 skrev 
han således: “Det vil sandsynligvis vare nogen Tid før 
vi vil kunne komme over igen at se dem 
(forandringerne i Næstved by); det vil ikke være saa let 
for mig i min nuværende nye Stilling at tage bort som 
det var i min gamle Stilling”.

Han er sandsynligvis på dette tidpunkt blevet ansat i et 
af tidens store jernbaneselskaber i Massachusetts - 
Boston & Albany Railroad - hvor han arbejdede resten 
af sin tid og gjorde en glimrende karriere som auditor 
for Freight Account.

I 1912 boede han med sin hustru på adressen 25 
Peterborough Street, Boston, Massachusetts.
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I 1915 var de flyttet til 60 Brighton Avenue, Allston, Mass. 

Ved United States Federal Census 1930 boede Christian og Sadie på 61 Ballard Street, Newton, Middlesex, 
Boston, Mass, hvor han boede til sin død i 1966. Ved folketællingen i 1940 var ejendommen værdisat til 
18.000 dollars.

Christian klarede sig ganske glimrende 
og bevægede sig op i de bedre sociale 
lag i Boston. Hans løn udgjorde i følge 
folketællingen for 1940 mere end 
5.000 dollars om året i indkomståret 
1939, og han var med i såvel 
Frimurerloge som The Ancient and 
Honorable Artillery Company of 
Massachusetts.

Christian var i mange år et anset og 
højtstående medlem af frimurerlogen 
Dalhousie Lodge of Newton, Mass., 
som er den ældste af alle frimurerloger 
i USA med en historie, der går tilbage 
til 1733. 

Han opnåede 32. grad (se orden til venstre). 32. grad hører til - i USA i hvert fald - 
The Scottish Rite gren af frimureriet. 

Det er en af de højeste grader, man kan opnå. I Dalhousie Lodge havde Christian i mange år fra 3. maj 1921 
til 16. juni 1933 den betroede post som Treasurer og blev i den anledning tildelt en Honorary Medalje.

The Ancient and Honorable Artillery Company of Massachusetts er 
den ældste militære organisation i Nord Amerika med en historie, 
der går tilbage til 1638. Medlemmer i organisationen blev traditionelt 
hvervet fra den øvre middelklasse og de øverste sociale lag i Boston. 
(Nu er der en mere bred tilgang). 4 medlemmer af organisationen har 
været præsidenter i USA (James Monro 28/4 1758 - 4. juli 1831, 
Chester A. Arthur 5/10 1829 - 18/11 1886, Calvin Coolidge 4/7 2872 - 
5/1 1933 og John F. Kennedy 29/5 1917 - 22/11 1963). 

Så Christian har været i fint selskab. Efter at have tjent Companiet i 
en nærmere fastsat årrække, opnås livsvarigt medlemskab. Så 
Christian har givetvis været tilknyttet Companiet indtil sin død i 1966.

Medlemskabet af The Ancient And Honorable Artillery Company har også ført nogle lidt mere eksotiske 
oplevelse med sig. I oktober 1925 var Christian således med på en tur til Havanna på 
Cuba med Companiet. 

Hvad årsagen har været, er ikke helt klart, men det kan måske have været i 
forbindelse med fejringen af two hundred and eighty-eighth field day? Denne begivenhed 
er i hvert fald omtalt i en Texansk avis - Lipscomb Lime Light and Follett Times. Han 
sejlede hjem fra Havanna med skibet SS Fort Hamilton sammen med en masse andre 
medlemmer af The Ancient And Honorable Artillery Company.

Han havde i øvrigt tidligere i oktober 1922 været på Bermuda og sejlede også dengang 
med SS Fort Hamilton. Hvad, han foretog sig på Bermuda, vides ikke.

I 1935 vedtog man i USA The Social Security Act, som primært rettede sig mod sikring af ældre og 
handicappede. 63 år gammel søgte Christian på den baggrund om at blive omfattet af den nye lovgivning, og 
han fik i 1937 Social Security Nummer (SSN) - 714090910.
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I årene efter 2. verdenskrig var han hjemme mange gange. Han sejlede fra New York til København, og i 
sommeren 1958 havde han endog sin store amerikanerbil med. En bil, som på den tid vakte opsigt, og som 
det for familien var spændende at komme ud at køre med. 

Ikke sjældent var familien ude at tage imod eller vinke farvel til 
Christian på Amerikakajen i frihavnen, når skibet fra Amerika 
ankom eller sejlede.

I sine sidste år kom Christian stadig på besøg, men nu var det 
med flyvemaskine. Den sidste gang, han var i Danmark, var i 
sommeren 1966 et halvt år, inden han døde. Han var da en 92- 
årig lille spinkel mand med en meget markant ørnenæse.

Efter Christians død blev hans urne sendt til Danmark og i 1967 
nedsat på familiegravstedet på Næstved Kirkegård.

Sadie Anderson blev ifølge New York City Mariage Records 
1829 -1940 født i 1874 i Irland. Hendes forældre var John 
Anderson og Martha Reed fra Irland, og det oplyses, at Sadie 
også blev født i Irland. Familien immigrerede til USA i 1896. 

Hun blev gift med Christian Petersen den 12. maj 1901 på 
Manhatten i New York. 

Det fremgår af ægteskabsoplysningerne, at hun ved vielsen 
skulle have været 26 år gammel og således være født i 1874.

Det er imidlertid underligt, at det i folketællingen - United States 
Federal Census - for 1930 anføres, at hun er 49 år gammel. Det 

betyder så, at hun skulle være født i 1881. Det anføres også, at hun skulle have været 24, da hun blev gift. 
Det ville så betyde, at hun skulle være født i 1877.  Endvidere fremgår det, at hun skulle være født i 
Skotland, og at hendes forældre også skulle være født i Skotland.

I United States Federal Census for 1940 anføres, at hendes alder ved seneste fødselsdag skulle være 58. 

Det passer med oplysningerne fra folketællingen for 1930 og betyder, at hun må være født ca 1881. Også i 
denne folketælling anføres, at hun skulle være født i Skotland.

I familien har det altid heddet sig, at hun var af irsk afstamning. Derfor peger konklusionen - på trods af de 
modstridende oplysninger - på, at hun blev født ca. 1881 i Irland. 

Hun havde en 4-årig High School uddannelse med i bagagen. Der er ingen yderligere oplysninger om 
eventuelt arbejde m.m. Hun har givetvis været hjemmegående.

Hun døde 62 år gammel den 9. december 1943.
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5. Generation
Rasmus Petersen og Ingeborg Sørensen - Næstved, Præstø Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersen) far og mor)

Rasmus Petersen
Begivenheder i hans liv:
5. maj 1836 Fødsel, Borupgaard, Pederstrup, Mogenstrup sogn, Hammer 

herred, Præstø Amt
1. august 1836  Dåb, Mogenstrup Kirke
7. april 1850 Konfirmation, Mogenstrup Kirke
1864 Deltagelse i krigen 1864, Menig, 4. bataillon, 1. kompagni
4. december 1870 Vielse, Skt. Peder Kirke, Næstved
5. juni 1915 Død
13. juni 1870 Bisat, Næstved Kirkegård, III 755

Forældre
Husmand Peder Hansen (1797 - 17. maj 1867) og Karen Rasmusdatter (1793 - 20. juli 
1869).

Ingeborg Sørensen
Begivenheder i hendes liv:
19. april 1838 Fødsel, Voerladegaard sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg 

Amt
4. oktober 1838  Dåb, Voerladegaard Kirke
18. april 1852 Konfirmation, Voerladegaard Kirke
4. december 1870 Vielse, Skt. Peder Kirke, Næstved
12. januar1926 Død
17. januar 1826 Bisat, Næstved Kirkegård, III 755

Forældre
Husmand Søren Christensen (25. juli 1802 - 27. juli 1869) og Kirsten Sørensdatter 
(15. marts 1796 - 25. oktober 1889). 

Børn i dette ægteskab
i. * Sophie Caroline Petersen (Nielsen) (7. august 1871 - 9. oktober 1939)
ii Hans Christian Ludvig August Petersen (3. maj 1874 - 29. december 1966)

Slægtsdiagram

�

Rasmus og Ingeborgs levnedsforløb
Rasmus Petersen blev født den 5. maj1836 i Pederstrup, Mogenstrup sogn, Hammer Herred, Præstø Amt. 

Han var 4. barn af husmand Peder Hansen og Karen Rasmusdatter. 
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Han havde to søstre Ane Margrethe Pedersdatter og Gjertrud Bolette Pedersdatter samt en broder Hans 
Pedersen.

Den 1. august 1836 blev han døbt i Mogenstrup Kirke. 

23. juli 1838 to et halvt år gammel blev Rasmus Petersen vaccineret mod kokopper hos en læge Næstved.

Rasmus Pedersen indtrådte som 27-årig i hæren den 30. 
november 1863 og deltog som menig i krigen i 1864 i 4. bataljon 
1. kompagni. Hans soldaternummer var 493. Han kom 
igennem krigen uden skrammer og hjemsendtes den 14. 
august 1864.

Efter krigen blev han medlem af De Danske Våbenbrødres 
Selskab i Næstved og omegn.

I 1876 søgte han om og bevilgedes erindringsmedaljen for 
deltagelse i kampen for Fædrelandet i 1864. Den 27. november 
1913 tildeltes han en livsvarig hædersgave på 100 kroner for 

deltagelse i kampen for Fædrelandet i året 1864.

Rasmus Petersens familie havde i generationer været husmænd i Pederstrup, men Rasmus Petersen brød 
med denne tradition, idet han jfr. oplysninger i folketællingen for 1911 tog bopæl i Næstved i 1870 - sikkert i 
forbindelse med sit ægteskab den 4. december 1870 med Ingeborg Sørensen. Nogenlunde samtidig var han 
blevet ansat som drager ved Næstveds jernbane.

Allerede ved sit bryllup i 1870 oplyses det således i kirkebogen, at han arbejdede som drager ved jernbanen 
i Næstved.

Rasmus fortsatte som drager ved jernbanen (Portør I nr. 30. ), indtil han med brev fra Generaldirektoratet for 
Statsbanedriften af 10. januar 1900 på grund af vedvarende svagelighed blev afskediget fra 
Statsbanedriftens tjeneste med udgangen af marts måned 1900. Han var da knap 64 år gammel. Han blev 
tilkendt en pension 614 kr. årligt fra Pensionskassen for de ved de tidligere Sjællandske Statsbaner fast 
ansatte.

Han døde den 5. juni 1915 i Næstved, Skt. Mortens Sogn, 
Tybjerg Herred, Præstø, 79 år gammel og blev begravet den 13. 
juni 1915 på Næstved Kirkegaard, III 755.

Ingeborg Sørensen blev født i Voerladegaard sogn, Tyrsting 
herred, Skanderborg Amt den 19. april 1838 som 4. barn af 
Husmand Søren Christensen (30. juni 1802 - 27. juli 1869) og 
Kirsten Sørensdatter (1. marts 1799 - 25. oktober 1889). 

Hun havde 2 brødre Povel Sørensen (f. 22. september 1827 - ?) 
og Kristen Søren (f. 1830- ?) samt en søster Marie Sørensdatter 
(f. 1833 - ?).

Hun blev døbt den 4. oktober 1838 i Voerladegård Kirke.

Som to et halvt årig blev Ingeborg 6. august 1840 vaccineret mod 
kokopper af en læge Daugaard.

Den 18. april 1852 blev hun konfirmeret. I kirkebogen for 
Voerladegård 1845 - 1864 er noteret følgende angående 
kundskab og opførsel: Meget godt, Godt.

I 1855 viser folketællingen, at hun 17 år gammel var ansat som 
tjenestepige hos en gårdmandsenke Magdaline Nielsen i 
Voerladegaard Bye.
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Som 22-årig arbejdede hun ifølge folketællingen for 1860 som 
tjenestepige i præstegården i Sønder Vissing hos sognepræst 
Lauritz Jens Tommerup og hustru Else Fabricius.

Den 4. december 1870 blev Ingeborg Sørensen 32 år 
gammel viet til den 34-årige Rasmus Petersen i Skt. Peder 
Kirke i Næstved. Hvornår og hvordan de har mødt hinanden 
vides ikke.

Efter de var blevet gift, boede de i Næstved - hvor vides ikke. 
I 1879 købte de så en lille ejendom (matr. nr. 78, Næstved 
Markjorder). Prisen kendes ikke. 

Ejendommen, som i følge ejendomsoplysningerne var på 
4.271 m2, lå lidt udenfor byen på Næstved Markjorder men 
forholdsvis tæt på jernbanen, hvor Rasmus arbejdede som 
drager. I takt med at Næstved voksede, fik ejendommen 
husnummer og vejnavn til Kildemarksvej 26.

Det lille rødstenshus på grunden var indrettet med 2 
lejligheder.  Mere om ejendommen nedenfor.

Ingeborg blev i sine sidste år noget senil. Det gav sig engang 
udslag i, at hun smed varm te efter sit oldebarn Mogens 
Nielsen (senere efter navneforandring - Rytlig), som var på 
besøg i Næstved sammen med sin familie, og hun ville også 

kaste det forskræmte barn i brønden. En oplevelse Mogens Rytlig aldrig glemte, og som livet igennem stod 
som et levende minde om hans gamle oldemor.

Ingeborg Sørensen, som på sine ældre dage ofte blev kaldt “Jydemor”, døde 12. januar 1926 87 år gammel 
på Sct. Elisabeths Hospital efter at have været enke i 11 år. Hun blev begravet på Næstved Kirkegård, III 756 
den 17. januar 1926.

Mere om ejendommen Kildemarksvej 26, Næstved
Rasmus Petersen købte ejendommen Næstved Købstads Markjorder, På Marken, Matrikel nr. 78 - senere 
Kildemarksvej 26 - i 1879 ifølge tinglyst skøde den 4. august 1879. 

Ved folketællingen 1. februar 1880 boede hele familien Petersen her:

Rasmus Petersen, Drager ved Jernbanen, Husfader, alder 43
Ingeborg Petersen (født Sørensen) Husmoder, alder 41
Sophie Caroline Petersen, datter, alder 8
Hans Christian August Petersen, søn, alder 5

Huset var opført som et to familiers hus, og det meste af tiden var den ene af lejlighederne udlejet. Ved 
Folketællingen i 1911 var huset således beboet af 2 familier:
Familie 1:
Rasmus Petersen - taget bopæl i kommunen i 1870
Ingeborg Petersen - taget bopæl i kommunen i 1870

Familie 2
Niels Peter Andersen - husfader
Karen Sophie Andersen - barn
Herman Andersen - barn

Grunden var i følge ejendomsoplysningerne på 4.271 m2. Familien brugte en del af de mange m2 til at dyrke 
grønsager, holde høns m.m.

Der var også frugttræer, og ud mod vejen stod et stort gråpæretræ.
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Som nævnt ovenfor nærede 
Rasmus Petersen frygt for, at 
svigersønnen Morten Nielsen 
efter Rasmus Petersens død 
kunne fremtvinge et salg af 
ejendommen og dermed lægge 
hånd på den halvdel af 
salgssummen, hans kone Sophie 
Nielsen skulle have.

Efter Ingeborg Petersens død 12. 
januar 1926 overtog Ingeborgs 
og Rasmus søn Christian Ludvig 
August Petersen ejendommen 
ved skøde fra Skiftereretten i 
Næstved tinglyst den 6. 
december 1927.

Ejendommen fortsatte med at 
være opdelt i 2 lejligheder, hvor 
Sophie Nielsen boede i den ene, 
og den anden blev i årene 

fremover udlejet til en del forskellige familier.

En del af jorden blev desuden udlejet til kolonihaver.

Da Christian havde overtaget Kildemarksvej 26 holdt han sin søster i meget stramme tøjler med hensyn til 
økonomien i ejendommen. Der skulle indtægter ind for udlejning af såvel lejligheder som kolonihaver, og 
omkostningerne skulle i øvrigt holdes i ave. 

Sophie skulle betale husleje til sin bror for at bo i den ene af husets 2 lejligheder. I et brev 7. juli 1928 
varslede Christian på grund af forbedringer af ejendommen huslejestigning for hendes 3 værelser, køkken, 
loft, udhus og haven foran fra 480 kr. om året til 540 kr. årligt med virkning fra 1. oktober 1928.

Da hun imidlertid også forestod administration og opsyn med ejendommen, tilstod Christian hende et 
vederlag herfor på 180 kr. årligt. Et beløb hvorom han skriver: “Et Vederlag hvilket du på Forespørgsel vil 
finde er god Betaling”.

Lejerne af den anden lejlighed bestående af 2 værelser, køkken, brændehus og have foran huset blev 
varslet en huslejestigning fra 350 kr. årligt til 450 kr. årligt.

Sophie skulle 2 gange årligt aflægge nøje regnskab til Christian, og hun måtte ikke påføre ejendommen 
udgifter eller i øvrigt bruge penge uden  accept fra sin bror.

Tonen fra Christian kunne blive rimelig skarp, hvis han fandt, at Sophie havde brugt for mange penge. 

I et brev den 7. juli 1928 skrev han således:
“Jeg ser fra dit Regnskab at du allerede har udbetalt paa mine Vegne mere end 3700 Kr. for Reparationer 
o.s.v., og at der er flere Regninger endnu; blandt andet skriver du at der er Halvparten til Kirkegaardens 
Vedligeholdelse, det var min Forstaaelse at der var 600 Kr. sat i Sparekassen og at Renterne derfra var for 
Vedligeholdelsen af Gravstedet. (Forældrenes gravsted). Før vi begyndte på Reparationerne var det din 
Mening, at Omkostningerne vilde beløbe sig til omkring 1500 Kr.; der er stor Forskel mellem dette Beløb og 
omtrent 4000 Kr., jeg undrer mig om alle de Penge vilde have blevet brugt hvis du have bestaaet 
Omkostningerne”.

Han sluttede dette noget barske brev med følgende salut:

“Jeg haaber at jeg har været istand til at udtrykke mig saa at du forstaar alt hvad jeg har skrevet”.
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Christian Petersen havde i mange år været regnskabschef (auditor for Freight Account - amerikansk titel) i et 
af tidens store jernbaneselskaber i Massachusetts - Boston & Albany Railroad. Så hans nøjeregnenhed skal 
måske ses i det lys - men måske også i lyset af, at der i familien havde været mistillid til Sophies mand og 
hans  - og måske også hendes - evner til at styre deres økonomi.

Efter Sophie Nielsens død i 9. oktober 1939 blev begge lejligheder og kolonihaverne fortsat udlejet. 

Christian Petersen havde 
således stadig behov for en til at 
se efter sin ejendom, opkræve 
husleje o.s.v. 

Han spurgte derfor i et brev den 
4. december 1939 sin nevø 
Ingvard Robert Nielsen, om han 
havde bestemt sig for at ville se 
efter ejendommen. 

Ingvard Nielsen, hans kone 
Agnes Johanne Hansine og 
deres søn Mogens var tit på 
besøg hos Sophie - Ingvards mor 
- i Næstved. Agnes og Mogens 
har begge ofte fortalt om de 
mange gode stunder, de havde 
hos familien på Kildemarksvej. 

Så det var nok meget naturligt, at Ingvard påtog sig på Christians vegne at stå for administrationen af huset 
på Kildemarksvej - et hverv Ingvard varetog indtil sin død 13. februar 1952.

Det var i øvrigt fast rutine, at de bragte diverse friske grøntsager og frugt med tilbage til København efter 
deres familiebesøg. 

Efter Ingvards død overlod Christian det i de følgende år til landsretssagfører Jørgen Larsen at bestyre 
ejendommen. 

Jørgen Eiler Larsen var i øvrigt søn af Christians fætter landsretssagfører Olaf Frederik Larsen, der indtil sin 
død 31. februar 1931 havde varetaget en række ejendomsadministrative ting for Christian Petersen.

Udlejningen af ejendommen fortsatte frem til ejendommen i 1968/69 blev solgt og huset revet ned.

Christian Petersen døde 29. 
december 1966. Han havde ingen 
livsarvinger. Derfor havde han 
besluttet, at testamentere sin 
formue m.v., sit hus i Boston samt 
ejendommen på Kildemarksvej i 
Næstved til sin grandnevø Mogens 
Rytlig.

Ifølge tingbogen overgik 
Kildemarksvej 26 til Mogens Rytlig 
den 1. september 1968. Værdien 
blev sat til kr. 40.000,-. 

Dette beløb kan kun have dækket 
over grundværdien, for der var i 
mange år ikke blevet ofret penge 
på vedligeholdelse af ejendommen, 
som var blev stadig mere forfalden 
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og ussel, som årene gik, og i de sidste år var den næppe anvendelig som menneskebolig.

Som arkitekt så Mogens Rytlig nogle 
spændende muligheder i at udnytte 
den store grund til et moderne 
rækkehusbyggeri. Han udarbejdede 
derfor et omfattende projekt, 
tegninger m.m. til virkeliggørelse af 
denne vision.

Desværre viste det sig umuligt at få 
Handelsbanken (nu: Danske Bank) 
med på at financiere projektet. 

Derfor valgte Mogens Rytlig den 13. 
april 1971 at sælge ejendommen til 
et til lejligheden oprettet 
interessentselskab - I/S 
Kildemarksvej 26 - senere ændret til 
I/S Kildegården, Næstved. I følge 
ejendomsoplysningerne var 
salgsprisen kr. 150.000,-.

I/S Kildegården opførte et rækkehusprojekt, der i det store og hele svarede til det projekt, Mogens Rytlig 
havde haft i tankerne.

De nye rækkehuse stod færdig i 1974, hvor det i tingbogen den 19. december 1974 noteres, at matr. nr. 78, 
Næstved markjorder er en ejerlejlighedsejendom med 22 ejerlejligheder.

Niels Christoffersen og Maren Hansdatter, Stenagergaard - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsen far og mor)

Niels Christoffersen
Begivenheder i hans liv:
17. november 1818 Fødsel, Krogsagergård, Skafterup by, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, 

Sorø Amt
1845 Fæstede Stenagergård
16. juni 1846 Vielse, Fyrendal Kirke, Skafterup by
28. august 1897 Død

Forældre
Gårdmand Christopher Nielsen (14. marts 1779 - 15. december 1831) og Maren Sørensdatter (3. marts 
1787 - 9. marts 1831).

Maren Hansdatter
Begivenheder i hendes liv:
23. juli 1822 Fødsel, Wingebjerggård - senere Stenagergård. Skafterup by, Fyrendal Sogn, Øster 

Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
26. august 1822 Dåb, Fyrendal Kirke, Fyrendal Sogn
16. juni 1846 Vielse, Fyrendal Kirke, Skafterup by
11. december 1897 Død

Forældre
Gårdmand Hans Hansen (1788 - 14. december 1845) og Johanne Hansdatter (1798 - 9. december 1844).
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Børn i dette ægteskab
i Johanne Nielsdatter (29. april 1847 - død efter 1926)
ii Hans Christoffersen Nielsen (18. januar 1849 - ?)
iii Søren Vincentzen Nielsen (23. april 1851 - 15. marts 1924 i Venslev sogn. Begravet i 

Fyrendal. Var fattiggårdsbestyrer i Tornemark
iv Morten Nielsen (23. maj 1852 - 7. august 1852)
v Maren Kirstine (19. april 1854 - 10. juni 1854)
vi * Morten Nielsen (9. december 1855 - 2. juli 1924)
vii Lars Nielsen (24. maj 1858 - død efter 1926)
viii Maren Kirstine Nielsen (11 januar 1860 - 10. april 1912)
ix Niels Kristian Nielsen (? - 18 august 1861) Kirkebogen: 10 uger eller 102 uger.

Slægtsdiagram

�

Niels og Marens levnedsforløb
Niels Christoffersen blev født den 17. november 1819 som søn af Christoffer Nielsen og Maren Sørensdatter 
på Krogsagergaard, matrikel 9.

Niels blev den 16. juni 1846 viet til Marens Hansdatter, som var døbt den 23. juli 1822. Hun var datter af 
Hans Hansen og Johanna Hansdatter på Wingebjerggaard (Stenagergaard). De blev viet i Fyrendal Kirke. 
Morten Sørensen, Prøveholmgaard og Søren Nielsen, Nyrup, var forlovere.

De fæstede Stenagergård fra 1845.

De 3 søskende Johanne Nielsdatter, Lars Nielsen og Maren Kirstine Nielsen drev efter Niels Christoffersens 
død gården videre.
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6. generation
Peder Hansen og Karen Rasmusdatter - Mogenstrup, Præstø Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersen) farfar og farmor)

Peder Hansen
Begivenheder i hans liv:
1797 Født, Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt
17. maj 1867 Død, Mogenstrup Sogn, Hammer Herred
22. maj 1867 Bisat, Mogenstrup Kirke

Forældre
Husmand Hans Hansen (1766 - ?) og Ane Pedersdatter (1767 - ?).

Karen Rasmusdatter
Begivenheder i hendes liv:
1793 Fødsel (ca.) Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt
20. juli 1869 Død, Mogenstrup Sogn, Hammer Herred
16. juni 1846 Vielse, Fyrendal Kirke, Skafterup by
24. juli 1869 Bisat, Mogenstrup Kirke

Børn af dette ægteskab
i Ane Margrete Pedersdatter (1829 - ?)
ii Gjertrud Bolette Pedersdatter (21. april 1831 - 16. oktober 1912)
iii Hans Pedersen (4. juli - 1833 - ?)
iv * Rasmus Pedersen (5. maj 1836 - 5. juni 1915)

Forældre
Bonde Rasmus Christiansen (1757 - ?) og Gertrud Hansdatter (1764 - ?)

Slægtsdiagram

�

Peder og Karens levnedsforløb
Han blev født omkring 1797 jf. folketælling fra 1845 for Mogenstrup landsogn, Hammer herred, Præstø Amt. 

Her fremgår det, at Peder Hansen med sin kone Karen Rasmusdatter (47 år) samt fire børn boede i et hus I 
Pederstrup. Peder Hansen er 43 år, husmand og væver.

Peder Hansens far Hans Hansen var død, og hans 74-årige enke Ane Pedersdatter boede nu hos sin søn og 
svigerdatter.

Familien bestod i 1845 af:
Peder Hansen 43 Gift huusmand, lever af sin jordlod her i sognet
Karen Rasmusdatter 47 Gift hans kone Everdrup
Ane Margrete Pedersdatter 11 deres børn her i sognet
Gjertrud Bolette Pedersdatter ** 9 deres børn her i sognet
Hans Pedersen 7 deres børn her i sognet
* Rasmus Pedersen 4 deres børn her i sognet
Ane Pedersdatter 74 Enke Mandens Moder, Fattiglem
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Af folketællingen i 1860 ses det, at familien var blevet forøget med endnu et barn - eller rettere barnebarn - 
idet den ugifte 29-årige datter Gertrud Bolette Pedersdatter stadig boede hos forældrene og havde fået et 
barn -  Ane Margrethe Nielsdatter på 3 år - som nu også var en del af familien. I kirkebogen for Mogenstrup 
sogn 1842 - 1889 er dette forhold uddybet således: Moderen er den ugifte 26 - årige Gertrud Bolette 
Pedersdatter af Pederstrup. Som barnefader udlagt gift mand fra Mogenstrup Niels Christiansen. (hvem mon 
han var?).

Peder Hansen døde den 17. maj 1867 knap 70 år gammel og blev begravet den 22. maj 1867.

Karen Rasmusdatter fødtes i 1793 i Everdrup Sogn, Bårse Herred i Præstø Amt. Hendes forældre var bonde 
og gårdboer Rasmus Christiansen og Gertrud Hansdatter. Familien er beskrevet i folketællingen for 1801.

Karen Rasmusdatter døde i følge Mogenstrup Kirkebog for perioden 1842 - 1889 76 år gammel den 20. juli 
1869 og blev begravet den 24. juli 1869.

Søren Christensen og Kirsten Sørensdatter, Voerladegaard - Skanderborg Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersens) morfar og mormor)

Søren Christensen
Begivenheder i hans liv:
25. juli 1802 Fødsel, Søften Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt
27. juli 1869 Død, Voerladegaard sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt
2. august 1869 Bisat, Voerladegaard Kirke

Kirsten Sørensdatter
Begivenheder i hendes liv:
15. marts 1796 Født, Ølsted Sogn, Trige, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt
25. oktober 1889 Død, Voerladegaard Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt
1. november 1889 Bisat, Voerladegaard Kirke

Forældre
Husmand og Skræder Christen Pedersen (1775 - ?) og Ingeborg Jensdatter (1771 - ?).

Børn i dette ægteskab
i Povel Sørensen (22. september 1827 - ?)
ii Christen Sørensen (28. april 1830 - ?)
iii Marie Sørensen (13. september 1834 - ?)
iv * Ingeborg Sørensen (19. april 1828 - 12. januar 1926)

Forældre
Ukendte.

Slægtsdiagram

�

Sørens og Kirstens levnedsforløb
Husmand Søren Christensen blev født den 25. juli 1802 i Søften Sogn, Vester Lisbjerg Herred i Aarhus Amt 
som den 3. ud af en søskende flok på 4. I 1822 rejste han som tjenestekarl fra Søften til Hinnerup.

Han blev gift med Kirsten Sørensdatter, men hvornår vides ikke. Det fremgår imidlertid af kirkebogen for 
Tolstrup sogn i Voer Herred i Skanderborg Amt, at Søren og Kirsten flyttede til sognet i 1825 henholdsvis 23 - 
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og 28 år gamle. Hvor de kom fra, er desværre ikke til at tyde. De flyttede fra Tolstrup Sogn til Voerladegaard 
sogn i 1831 med deres to små børn Poul på 3 år og Christen på 1 år.

De levede resten af deres liv i Voerladegaard, hvor de figurer i alle folketællinger fra 1840 til 1860. F.eks. i 
folketællingen for 1845 for Voerladegaard Sogn, Voerladegaard Mark, Grønskov, i Tyrsting Herred i 
Skanderborg Amt, hvor Søren som 42-årig husmand og Kirsten 46 år gammel boede i et Huus og levede af 
deres jordlod:
Søren Christensen Mand 42 1803 Gift Husmand, lever af sin jordlod
Kirsten Sørensen Kvinde 46 1799 Gift Hans kone
Christen Sørensen Mand 15 1830 Ugift Deres barn
Marie Sørensen Kvinde 11 1834 Ugift Deres barn
* Ingeborg Sørensen Kvinde  7  1838 Ugift Deres barn

Der er uoverensstemmelse med fødseldatoer - og dermed alder i de forskellige folketællinger set i forhold til 
informationerne i kirkebøgerne. Det må antages, at registreringerne i kirkebøgerne er de mest præcise.

Søren Christensen døde den 27. juli 1869 67 år gammel og blev begravet den 2. august 1869.

Kirsten Sørensdatter blev født i den 15. marts 1796 i Ølsted Sogn, Thrige, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus 
Amt. 

Efter Søren Christensens død levede hun som enke og aftægtskone hos Boelsmand Jørgen Hansen i 
Voerladegaard. Hun døde som 93-årig den 25. oktober 1889 og blev begravet den 1. november 1889.

Christopher Nielsen og Maren Sørensdatter - Krogsagergaard - Skafterup, Sorø amt
(Morten Nielsen farfar og farmor)

Christopher Nielsen
Begivenheder i hans liv:
14. marts 1779 Fødsel, Skafterup by, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
1. juni 1808 Tog imod fæstet på Krogsagergård
21. juni 1807 Viet,  Fyrendal Kirke
15. december 1831 Død

Forældre
Gårdmand Niels Rasmussen (10. februar 1730 - 25. april 1814) og Maren Hansdatter (1743 - 12. december 
1814).

Maren Sørensdatter
Begivenheder i hendes liv:
marts 1787 Født, Skafterup by, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
21. juni 1807 Viet,  Fyrendal Kirke
9. marts 1831 Død

Forældre
Gårdmand Søren Vincentzen (1755 - 6. maj 1831) og Anne Larsdatter (1760 - 18. december 1837).

Børn i dette ægteskab
i Maren Christoffersdatter (20. marts 1808 - ?)
ii Anne Christoffersdatter (5. april 1810, hjemmedøbt 15.april 1810, døbt i Fyrendal Kirke 5. 

maj 1810, konfirmeret 1824, død 8. april 1862 i Hårslev)
iii Lars Christoffersen (23. juni 1816 - ?)
iv * Niels Christoffersen (17. november 1818 - 28. august 1897)
v Christiane Christoffersen  (25. februar 1822 - 11. august 1891, begravet 16/8/1891)
vi Christopher Nielsen (? - 15. december 1831)
vii Maren Sørensdatter  (? - 9. marts 1831)

Side �  af �31 52



Slægtsdiagram

�

Christophers og Marens levnedsforløb
Christopher Nielsen - søn af Niels Rasmussen og Maren Hansdatter - blev født den 14. marts 1779 på 
Krogsagergaard. Han blev 21. juni 1807 gift med Maren Sørensdatter født marts 1787 - datter af Søren 
Vincentzen og Anna Larsdatter på Prøveholmgaard i Skafterup, matrikel 6a.

Den 1. juni 1808 overtog Christopher 29 år gammel fæstet på Krogsagergaard efter sin fader, som herefter 
gik på aftægt.

Hans Hansen og Johanne Hansdatter - Wingebjerggaard - Skafterup, Sorø amt
(Morten Nielsen morfar og mormor)

Hans Hansen
Begivenheder i hans liv:
1788 Fødsel, Skafterup by, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
8. juni 1788 Dåb, Fyrendal Kirk
11. oktober 1830 Tog imod fæstet på Wingebjerggård - senere omdøbt til Stenagergård
4. november 1821 Viet,  Fyrendal Kirke
14. december 1845 Død

Forældre
Gårdmand Hans Jensen (1738 - 25. juni 1815) og Karen Hansdatter (1734 - 1812).

Johanne Hansdatter
Begivenheder i hendes liv:
marts 1787 Født, Skafterup by, Fyrendal Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
21. juni 1807 Viet,  Fyrendal Kirke
9. marts 1831 Død

Forældre
Ukendte.

Børn i dette ægteskab
i * Maren Hansdatter (23. juli 1822 - 11. december 1897)
ii Jens Hansen (1826 - ?)
iii Karen Hansen (1838 - ?)
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Slægtsdiagram

�

Hans og Johannes levnedsforløb
Hans Hansen blev født i begyndelsen af 1788 og døbt 8. juni 1788. Han var søn af Hans Jensen og Karen 
Hansdatter, Ellemosegaard, matrikel 4a. 

Den 4. november 1821 blev Hans Hansen viet til Johanne Hansdatter i Fyrendal Kirke. 

Hun var født 1798 og var plejebarn fra et opfostringshus. I sin barndom var hun i pleje på Wingebjerggaard 
(senere Stenagergaard) hos Hans Christophersen (døbt 22. januar 1764 - død 26. maj 1828) søn af 
Christopher Hansen Nyrup og Lucia Henriette Andersdatter ** (han blev døbt i 1759 - død 8. maj 1844). De 
blev gift ca. 1800. Hans Christophersen havde i 1798 fæstet Wingebjerggaard. De fik 2 dødfødte børn i 1799 
og 1801 og fik så Johanne Hansdatter i pleje.

Det har ikke været muligt at finde Johanne Hansdatters biologiske forældre.

Den 11. oktober 1834 fæstede Hans Hansen 42 år gammel Wingebjerggaard (senere Stenagergaard).

Ved folketællingen 1830 ser familien således ud:
Hans Hansen Mand 46 1788 Gift Gaardmand
Johanne Hansdatter Kvinde 36 1798 Gift Hans kone
** Sofie Henriette Andersdatter Kvinde 76 1758 Enke Forsørges af Huusfaderen, Almisselem
* Maren Hansdatter Kvinde 12 1822 Ugift Deres barn
Jens Hansen Mand  8 1826 Ugift Deres barn
Anders Sørensen Mand 21 1813 Ugift Tjenestefolk
Lars Henrichsen Mand 17 1817 Ugift Tjenestefolk
Maren Andersdatter Kvinde 19 1815 Ugift Tjenestefolk

** Johanne Hansdatters plejemor Lucia (eller Sofie) var efter sin mand Hans Christophersens død i 1828 på 
aftægt hos sin plejedatter. I folketælling 1801 hedder hun Lucia. I efterfølgende folketællinger er hun 
benævnt Sofie.
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7. Generation
Hans Hansen og Ane Pedersdatter - Mogenstrup, Præstø Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersen) oldeforældre på fædrende side)

Hans Hansen
Begivenheder i hans liv:
1766 Fødsel, ca.
? Viet,  dato ukendt
? Død, dato ukendt

Forældre
Fæster Hans Hansen (1719 - 25. februar 1801) og Ingeborre ? (1727 - september 1800).

Ane Pedersdatter
Begivenheder i hendes liv:
1767 Født, ca.
? Viet,  dato ukendt
? Død, dato ukendt - men efter 1840

Forældre
Ukendte.

Børn i dette ægteskab
i * Peder Hansen (1797 - 17. maj 1876)
ii Ane Hansdatter (1799 ca. - ?)

Slægtskabsdiagram

�

Hans og Anes levnedsforløb
Husmand Hans Hansen og hans familie optræder første gang i 1801 folketællingen for Mogenstrup Sogn:

Hans Hansen 35 Gift Mand Huusmand med jord
Ane Pedersdatter 34 Gift Hans kone
* Peder Hansen 4 Ugift Deres børn
Ane Hansdatter 2 Ugift Deres børn
Hans Hansen 82 Enkemand Mandens fader Fattig og nyder almisse

Hvornår husmand Hans Hansen dør vides ikke.

Ane Pedersdatter aner er ikke kendte. Ved folketællingen i 1840 var hun 74 år, og det angives, at hun boede 
hos sin søn Peder Hansen. Hvornår hun døde vides ikke.
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Rasmus Christiansen og Gertrud Hansdatter - Everdrup, Præstø Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersen) oldeforældre på fædrende side)

Rasmus Christiansen
Begivenheder i hans liv:
1757 Fødsel, ca.
? Viet,  dato ukendt
? Død, dato ukendt

Forældre
Ukendte

Gertrud Hansdatter
Begivenheder i hendes liv:
1764 Født, ca.
? Viet,  dato ukendt
? Død, dato ukendt

Forældre
Ukendte.

Børn i dette ægteskab
i Maren Rasmus Datter (1787 ca. - ?)
ii Christian Rasmussen (1790 ca. - ?)
iii * Karen Rasmus Datter (1793 ca. - ?)
iv Jens Rasmussen (1795 ca. - ?)
v Ingeborg Rasmus Datter (1799 ca. - ?)

Slægtskabsdiagram

�

Rasmus og Gjertruds levnedsforløb
De er det første identificerbare slægtled i Everdrup familiegrenen.

Bonde og gårdboer Rasmus Christiansen blev født omkring 1751. Han optræder første gang i folketællingen 
1787 i Everdrup Sogn, Böije Zöe Bye, Bårse Herred i Præstø Amt. Han var gift med Gertrud Hansdatter, som 
i 1787 opgives til at være 24 år, og derfor må være født ca.1763. 

Ved Folketællingen i 1801 boede  de sammen med deres 5 børn og en tjenestekarl:

Rasmus Christiansen 50 Gift husbond bonde og gårdbeboer
Gertrud Hans Datter 37 Gift hans kone
Maren Rasmus Datter 14 Ugift deres børn
Christian Rasmussen 11 Ugift deres børn
* Karen Rasmus Datter  8 Ugift deres børn
Jens Rasmussen  6 Ugift deres børn
Ingeborg Rasmus Datter 2 Ugift deres børn
Christen Nielsen 20 Ugift tjenestekarl
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Der er en uoverenstemmelse i folketællingerne 1787 og 1801 omkring Rasmus Christiansens alder. I 1787 
oplyses, at han er 30 år, og i 1801 er han 50 år. Hvad der er det rigtige, vides ikke.

Hvornår Rasmus og Gjertrud døde vides ikke.

Christen Pedersen og Ingeborg Jensdatter - Søften, Aarhus Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersen) oldeforældre på mødrende side)

Christen Pedersen
Begivenheder i hans liv:
1775 Fødsel, ca. i Søften Sogn, Vester Lisbjerg Herred, Aarhus Amt
? Viet,  dato ukendt
? Død, dato ukendt

Forældre
Bonde og gaardboer Peder Nielsen (1751 - ?) og Kiersten Pedersdatter (1752 - ?).

Ingeborg Jensdatter
Begivenheder i hendes liv:
1771 Født, ca.
? Viet,  dato ukendt
? Død, dato ukendt

Forældre
Ukendte.

Børn i dette ægteskab
i Jens Christensen (1775 ca. - ?)
ii Peder Christensen (1795 ca. - ?)
iii * Søren Christensen (25. juli 1802 - 27. juli 1869)
iv Kirsten Christiansdatter (1806 ca. - ?)

Slægtsdiagram

�

Christen og Ingeborgs levnedsforløb
Christen Pedersen var ifølge folketællingen for 1787 for Søften Sogn, Vester Lisbjerg Herred i Aarhus Amt 
avlet uden for ægteskab og født ca. 1775. Han havde 2 ældre brødre og en lillesøster. 

Han ernærede sig som husmand og skrædder. 

Han blev viet til Ingeborg Jensdatter. Hvornår vides ikke. Ingeborg blev født ca. 1771. Hvornår Christen og 
Ingeborg døde, vides ikke.
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Niels Rasmussen og Maren Hansdatter - Krogsagergaard - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens oldeforældre på fædrende side)

Niels Rasmussen
Begivenheder i hans liv:
10. februar 1730 Fødsel, Skafterup, Fyrendal Sogn, Øster Flakkkebjerg Herred, Sorø Amt
? Viet til Gjertrud Andersdatter, nok omkring 1755 - død i barselsseng 6. februar 1765
5. maj 1755 Fæstede Krogsagergård
? Viet til Maren Hansdatter, dato ukendt - men efter 1765
1. juni 1808 Gik på aftægt
25. april 1814 Død
1. maj 1814 Bisat

Forældre
Grevskabsbonde Rasmus Christiansen (1704 - 1751) og Maren Jensdatter (? - ?).

Maren Hansdatter
Begivenheder i hendes liv:
1743 Født, ca.
11. februar 1744 Dåb
? Viet til Niels Rasmussen, dato ukendt - men efter 1765
12. december 1814 Død
18. december 1814 Bisat

Forældre
Ukendte.

Børn i første ægteskab
i Rasmus Nielsen (30. marts 1759 - 7. juni 1829)
ii Anders Nielsen (1762 - ?)
iii Giertrud Nielsdatter (født døbt 28. januar 1765 - ?)
iv Ingeborg Nielsdatter  (1765 - 1813)

Børn i andet ægteskab
i Morten Nielsen (1774 ca. - ?)
ii * Christopher Nielsen (14. marts 1779 - 15. december 1831)
ii Hans Nielsen (1784 ca. - ?)
iii Lars Nielsen (1783 ca. - ?) 
iv Niels Nielsen (1792 ca. - ?)  
vi Maren Nielsdatter (1784 ca. - ?)

Slægskabsdiagram

�
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Niels og Maren Hansdatters levnedsforløb
Niels Rasmussen blev født 10. februar 1730 som 3. barn af grevskabsbonde Rasmus Christensen født 1704 
død 1751 og begravet 27. juni 1751 og Maren Jensdatter, Skafterup.

Niels blev gift med Giertrud Andersdatter enke efter Mathias Pedersen, som er den ældst kendte fæster i 
Skafterup. (Han blev født i 1718, døbt den 23. september 1719 og døde i 1755). Han fæstede gården 
Krogsagergaard. 

Efter Mathias død blev der den 8. oktober 1755 afholdt skifte, hvor Niels Rasmussen deltog som lavværge 
for Giertrud Andersdatter. Hun beholdt Krogsagergaard. Forholdet mellem Niels og Giertrud må have 
udviklet sig positivt - eller også var det en praktisk foranstaltning - fordi Niels blev efterfølgende gift med 
Giertrud Andersdatter. Hvornår dette præcist skete vides ikke, da der ikke i kirkebogen er anført vielser, der 
kan passe på de to.

I forbindelse med Niels ægteskab med Giertrud fæstede Niels Krogsagergaard fra  5. maj 1755. 

I forlængelse af stavnsbåndets ophør udflyttede han i 1798 gården fra matrikel 6 i byen til matrikel nr. 9 på 
marken. Sønnen Rasmus Nielsen, fik i forbindelse med udflytningen stuelængen af den nedlagte fædrende 
gård i byen samt en jordlod (matrikel 23), som han bebyggede og blev dermed nabo til sine forældre.

Niels Rasmussen fæstebrev til Krogsagergaard lyder således:
"På hendes højgrevelige nådes, højbårne fru enkegrevinde von Holsteins vegne bliver herved stædt og fæst 
til Niels Rasmussen af Holsteinborg grevskabs unge reservemandskab den gård i Schaftorp, som Mathias 
Pedersen sidst beboede og fradøde, skyldende hartkorn efter den jordebog skeede jordligning 5 tdr. 2 skpr. 
2 fdkk. og landgilde efter jordebogen: byg 4 tdr. 1 skp. havre 1 tdr. 1½ fdk., 1 lam, 1 gås, 1 par høns og 1 
snes æg, samt ½ otting smør, hvilken gård bemeldte Niels Rasmussen sin livs tid må nyde, bruge og i fæste 
beholde, så længe hand deraf årligen og i rette tider svarer og betaler de kongelige contributioner og den 
foresatte landgilde, som meldt er, giør hoveri og reiser tillige med sine naboer, når han dem vorder tilsagte, 
jorden i marken forsvarlig røgte, gjøder og dørker og intet deraf bortlejer, gården bygninger og besætning 
årlig forbedrer og altid i god stand vedligeholder, holder hegnet og fred både i mark i bye, være sit høje 
herskab og dem, som på deres vegne haver at befale, hørig og lydig, og i øvrigt sig som en fæstende efter 
loven retter og forholder; ved gårdens antagelse haver han modtaget og anammet forsvarlig besætning efter 
loven og tillige med fået værdie for det ansatte gårdfæld, såsom hand egter enken på steder, og har derfor
modtaget alt, hvad da ved gården forefandtes, hvorimod hand forsyner sine stifbørn med en skikkelig 
opdragelse og lader dennem i sin tid behomme, hvad som dennem efter skiftets formælding er tillagt. Til 
indfæstning har Niels Rasmussen betalt fiire rixdaler; er således dette fæstebrev efter forordning forfatted, 
hvoraf enhver enslydende genpart har gyldighed. 5 may ao. 1755”.

Gietrud Andersdatter døde i barselssengen den 6. februar 1765, hvorefter Niels giftede sig igen med Maren 
Hansdatter, datter af Hans Jørgensen og Maren Jensdatter, født i 1743 og døbt 11. februar 1744. Heller ikke 
her er det muligt at se, hvornår de er blevet gift, da kirkebogen ikke indeholder vielser, der passer på de to.

Familien er beskrevet i folketællingen fra 1787, hvor Krogsagergaard stadig lå i byen:
Niels Rasmussen 56 år gift mand, gårdmand 
Maren Hansdatter 44 år gift hans kone 
Rasmus Nielsen 27 år ugift barn af 1. ægteskab, soldat 
Hans Nielsen 17 år ugift barn af 2. ægteskab 
Niels Nielsen  9 år ugift barn af 2. ægteskab 
* Christopher Nielsen  8 år ugift barn af 2. ægteskab 
Lars Nielsen  3 år ugift, barn af 2. ægteskab 
Maren Nielsdatter  2 år ugift barn af 2. ægteskab 
Giertrud Nielsdatter 14 år ugift barn af 1. ægteskab

samt i folketællingen 1801, hvor Krogsagergaard nu er udflyttet:
Niels Rasmussen 71 år gift husbond bonde gårdbeboer
Maren Hansdatter 55 år gift hans kone
Morten Nielsen 27 år ugift deres barn Landrecruit
* Christopher Nielsen 23 år ugift deres barn
Lars Nielsen 19 år ugift  deres barn
Maren Nielsdatter 16 år ugift deres barn
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Der er de to folketællinger nogen uoverenstemmelse om alder og dermed fødselstidspunkt. I nærværende 
beretning er aldersangivelserne i folketællingen 1801 taget som udgangspunkt.

Niels Rasmussen gik på aftægt den 1. juni 1808. Han døde 25. april 1814 og blev begravet 1. maj 1814.
Maren Hansdatter døde 12. december 1814 og blev begravet den 18. december 1814.

Søren Vincentzen og Anne Larsdatter - Prøveholmgård - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens oldeforældre på fædrende side)

Søren Vincentzen
Begivenheder i hans liv:
1755 Fødsel, Skafterup, Fyrendal Sogn, Øster Flakkkebjerg Herred, Sorø Amt
? Viet til Gjertrud Andersdatter, nok omkring 1755 - død i barselsseng 6. februar 1765
1778 Fæstede Prøveholmgård
? Viet til Anne Mortensdatter, dato ukendt - død 2. juni 1782
? Viet til Sidse Clausdatter, dato ukendt - men nok slut 1782 - start 1783. Død omkring 

19. januar 1784, bisat 18. januar 1784
marts 1784 Viet til Anne Larsdatter
6. maj 1831 Død
11. maj 1831 Bisat

Forældre
Fæster Vincentz Jensen (1723 - 1. juni 1777) og Anna Pedersdatter 1725 ca. - ?).

Anne Larsdatter
Begivenheder i hendes liv:
1760 Født, ca. i Holsteinsborg
? Viet til Søren Vincentzen marts 1784
18. december 1837 Død
23. december 1837 Bisat

Forældre
Fæster Lars Mortensen Olstrup (? - ?) og ukendt.

Børn i første ægteskab
i Kirstine 4. juni 1780 - 1780)
ii Morten (4. juni 1780 - 1781)

Børn i andet ægteskab
i Anne Vincentzen (1783 - 1783)

Børn i tredie ægteskab
i Maren Sørensdatter (1784 - 1784)
ii Morten Sørensen (døbt 18. juni 1785 - 1785)
iii *  Maren Sørensdatter (marts 1787 (viet 21. juni 1807 - 9. marts 1831)
iv Lars Sørensen (1789 - 1800)
v Anne Sørensdatter (døbt 13. januar 1793 - begravet 13. marts 1803)
vi Morten Sørensen (døbt 14. sept. 1797 - 19. juni 1880,begravet 25. juni 1880, 82 3/4 år, 

kirkebogen: alderdomsunderstøttet
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Slægtsdiagram

�

Søren og Annes levnedsforløb
Søren Vincentzen blev født i 1755 som søn af Vincentz Jensen og Anne Pedersdatter, fæstere af 
Prøveholmgard, matrikel 6a.

I 1778 overtog Søren fæstet på Prøveholmgård.

Han var gift 3 gange.

Søren's 1. ægteskab: Anne Mortensdatter født 1758 på Edelevgaarden i Bisserup. Forlovere ved brylluppet: 
Morten Larsen, Bisserup og Jørgen Vincentzen, Eggeslevmagle. Vielsesdato ukendt. Søren og Anne fik 2 
børn, tvillingerne:
Kirstine født 4. juni 1780 død 1780.
Morten født 4. juni 1780 død 1781. I Kirkebogen er anført: begravet Sørens lille søn 1781.

Anne Mortensdatter døde 2. juni 1782.

Søren Vincentzens 2. ægteskab var med Sidse Clausdatter født på Mosegaard i Nyrup. Sidses fødselsdato 
er ukendt ligesom Søren og Sidses vielsesdato (må have været i slutningen af 1782 eller begyndelsen af 
1783). 

De fik 1 barn:
Anne - født i 1783 - død samme år.

Sidse Clausdatter døde omkring 10. januar 1784. Hun blev begravet den 18. januar 1784. 

Det 3. ægteskab var med Anne Larsdatter født i 1760 i Holsteinsborg som datter af Lars Mortensen Olstrup. 
De blev viet i marts 1784. Forlovere: Lars Mortensen Olstrup og Jørgen Wincentzen.

Søren Vintcenzen døde 6. maj og blev begravet 11. maj 1831.

Efter Sørens død boede Anne hos og blev forsørget af sin søn Morten Sørensen. 

Hun døde 18. december og blev begravet 23. dec. 1837.
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Hans Jensen og Karen Hansdatter - Ellemosegaard - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens oldeforældre på mødrende side)

Hans Jensen
Begivenheder i hans liv
1782 Fødsel, Skafterup by, Fyrendal Sogn Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
30. marts 1738 Dåb
? Viet til Maren Hansdatter, født i Bisserup. Død 25. maj 1777
? Viet til Karen Hansdatter, Skafterup
25. juni 1815 Død

Forældre
Fæster Jens Hansen (? - ?) og Kirstine Rasmusdatter (? - ?).

Karen Hansdatter
Begivenheder i hendes liv
1734 Fødsel, Skafterup by, Fyrendal Sogn Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
29. marts 1735 Dåb
? Viet til Hans Jensen
? Død - måske i tiden 1811-13 ingen blade i kirkebogen

Forældre
Hans ? (? - ?) og Kirsten Kristensdatter (? - ?).

Børn af første ægteskab
i  Maren Hansdatter (1. august 1767 - ?)
ii Anders Hansen (14. september 1778 - 2. august 1827)

Børn af andet ægteskab
i Anna Hansdatter (25. januar 1779 - ?)
ii * Hans Hansen (1788 - 14. december 1821)

Slægtsdiagram

�

Hans og Karens levnedsforløb
Hans Jensen blev døbt Palmesøndag 30. marts 1738 som søn af Jens Hansen og Kirstine Rasmusdatter, 
Skafterup. Han blev viet til Maren Hansdatter, datter af Hans Nielsen og Maren Jensdatter fra Bisserup. 
Deres vielsesdato er ukendt, da den ikke fremgår ikke af kirkebogen.

Maren Hansdatter blev født den 17. september 1741 i Bisserup.

Hans Jensen overtog fæstet på Ellemosegaard. Det præcise tidspunkt kendes ikke, men han fæstede 
gården i ca. 40 år.
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Maren Hansdatter døde 25. maj 1777.

Hans Jensen blev efter Maren Hansdatters død gift igen med Karen Hansdatter. Hvornår hun er født vides 
ikke, men hun blev døbt den 29. marts 1735. Hun var datter af Hans (efternavn ulæseligt) og Kirsten 
Kristensdatter fra Skafterup. Der er ingen vielsesdato i kirkebogen.

Ved folketællingen i 1801 så familien således ud:
Hans Jensen 63 år Huusbond, Bonde, Gårdbeboer, gift 2. gange
Karen Hansdatter 55 år hans kone
Anders Hansen 25 år deres barn - af 1. ægteskab
Anna Hansdatter 22 år deres barn - af 2. ægteskab
* Hans Hansen 13 år deres barn - af 2. ægteskab
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8. Generation
Hans Hansen og Ingeborre - Mogenstrup, Præstø Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersen) tipoldeforældre på fædrende side)

Hans Hansen
Begivenheder i hans liv
1719 Fødsel, ca.
? Viet til Ingeborre
25. februar 1801 Død

Ingeborre
Begivenheder i hendes liv
1727 Født, ca.
? Viet til Hans Hansen
september 1800 Død

Børn i dette ægteskab
i Peder Hansen (1749 ca. - ?)
ii * Hans Hansen (1766 - ?)

Slægtsdiagram

�

Hans og Ingeborres levnedsforløb
Det første identificerbare led i Mogenstrupslægtsleddet er fæster Hans Hansen og hustru Ingeborre 
(efternavn ukendt). Hans Hansen må være født i 1719 og Ingeborre i 1727. De figurerer i 1787- 
folketællingen for Mogenstrup, Blangsløw (Blangslev) sogn, hvor det ses, at de boede som almisselemmer 
hos deres søn bonde og gaardboer Peder Hansen og hans familie bestående af:

Peder Hansen 38 Gift Mand Bonde og Gaardbeboer
Magrethe 40 Gift Hans Kone
Anders [Pedersen] 4 Ugift Børn af 1ste Egteskab
Hans [Pedersen] 2 Ugift Børn af 1ste Egteskab
* Hans Hansen 70 Gift Mandens Forældre som hosværende Almisselemmer
* Ingeborre 60 Gift Mandens Forældre som hosværende Almisselemmer

Ifølge kirkebogen for 1778 - 1809 for Mogenstrup Kirke døde Ingeborre i september 1800 71 1/2 år gammel.

Folketællingen for 1801 viser, at Hans Hansen som fattig enkemand og almissenyder efter Ingebores død 
boede hos sin anden søn Hans Hansen og dennes familie indtil sin død 25. februar 1801.
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Samtlige personer i husstanden i 1801:
Hans Hansen 35 Gift Mand Huusmand med jord
Ane Pedersdatter 34 Gift Hans kone
Peder Hansen 4 Ugift  Deres børn
Ane Hansdatter 2 Ugift Deres børn
Hans Hansen 82 Enkemand    Mandens fader, Fattig og nyder almisse

Peder Nielsen og Kiersten Pedersdatter - Søften, Aarhus Amt
(Sophie Nielsens (f. Petersen) tipoldeforældre på mødrende side)

Peder Nielsen
Begivenheder i hans liv
1751 Fødsel, Søften Sogn
? Vielse til Kiersten Pedersdatter
? Død

Kiersten Pedersdatter
Begivenheder i hendes liv
1752 Fødsel
? Viet til Peder Nielsen
? Død

Børn i dette ægteskab
i * Christen Pedersen (1775 
ii Niels Pedersen (1781 - ?)
iii Søren Pedersen (1783 - ?)
iv Peder Pedersen (1785 - ?)

Slægtsdiagram

�

Peders og Kierstens levnedsforløb
Om Bonde og gaardboer Peder Nielsen født i 1751 i Søften Sogn og hans kone Kiersten Pedersdatter født i 
1752 vides blot fra folketællingen i 1787, at de fik 4 børn - hvoraf den ældste søn Christen Pedersen er avlet 
uden for ægteskab:

Peder Nielsen Mand 36 1751 Gift husbond bonde og gaardbeboer
Kiersten Pedersdatter Kvinde 35 1752 Gift hans kone
* Christen Pedersen Mand 12 1775 Ugift deres søn, avlet uden ægteskab
Niels Pedersen Mand 6 1781 Ugift deres søn, i værende ægteskab
Søren Pedersen Mand 4 1783 Ugift deres søn, i værende ægteskab
Peder Pedersen Mand 2 1785 Ugift deres søn, i værende ægteskab
Jens Nielsen Mand 14 1773 Ugift mandens søstersøn
Peder Olesen Mand 36 1751 Ugift tjenestekarl
Anne Mogensdatter Kvinde 24 1763 Ugift tjenestepige
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Rasmus Christensen og Maren Jensdatter - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens tipoldeforældre på fædrende side)

Rasmus Christensen
Begivenheder i hans liv
1704 Fødsel
? Viet til Maren Jensdatter
juni 1751 Død
27. juni 1751 Begravet, Skafterup by, Fyrendal Sogn

Forældre
Christen Rasmussen (1662 - november 1757) og Dorthe Laursdatter (1674 - august 1728).

Maren Jensdatter
Begivenheder i hendes liv
? Fødselsdato ukendt
? Viet til Rasmus Christensen
? Dødsdato ukendt

Forældre
Ukendte

Børn i dette ægteskab
i Niels Rasmussen (30. december 1726 - januar 1727)
ii Karen Rasmusdatter (21. november 1727 - ?)
iii *Niels Rasmussen (10. februar 1730 - 25. april 1814)
iv Jens Rasmussen (12. juli 1732 - 13. april 1806)
v Hans Rasmussen (1735 - 5. april - 1786)
vi Andreas Rasmussen (1. april 1738 - 13. november 1798)
vii Christopher Rasmussen (juni 1741 -  1742)
viii Morten Rasmussen (april 1743 - ?)
ix Christopher Rasmussen (august 1745 - 1750)
x Christen Rasmussen (5. april 1748 - ?)

Slægskabsdiagram

�

Rasmus og Marens levnedsforløb
Rasmus Christensen var grevskabsbonde - (fæstebonde) under grevskabet Holsteinsborg. Han var gift med 
Maren Jensdatter, om hvem vi blot ved, at hun var født i Skafterup. 

De fik 10 børn. Deres 3. barn *Niels Rasmussen født 10. februar 1730, blev gift med Maren Hansdatter, og 
fæstede fra  5. maj 1755 Krogsagergaard.
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Hans Jørgensen og Maren Jensdatter - Bisserup
(Morten Nielsens tipoldeforældre på fædrende side)

Vi ved ikke meget om fæster Hans Jørgensen og Maren Jensdatter udover, at de kom fra Bisserup, og at de 
bl.a. fik en datter *Maren Hansdatter født 17. september 1741, som blev gift med Niels Rasmussen.

Slægtskabsdiagram

�

Vincentz Jensen og Anne Pedersdatter - Prøveholmgård - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens tipoldeforældre på fædrende side)

Vincentz Jensen 
Begivenheder i hans liv
1722/23 Fødsel, ca.
11. februar 1723 Dåb, Holsteins Sogn
? Viet til Anna Pedersdatter
1. juni 1766 Død
5. juni 1751 Begravet, Skafterup by, Fyrendal Sogn

Forældre
Fæster Jens Wincentz Larsøns (? - ?) og Adel Cathine Hansdatter (? - ?).

Anna Pedersdatter
Begivenheder i hendes liv
1725/26 Fødselsdato ukendt
6. marts 1726 Dåb
? Viet til Vincentz Jensen
? Dødsdato ukendt

Forældre
Peder Sørensen (? - ?) og Malene Christensdatter (? - ?).
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Børn af dette ægteskab
i Jørgen Vincentzen (1748 - 1819)
ii Dorthe - (Dorthea) Wincentzsdatter  (1749 - 1824)
iii Ellen Vincentzdatter (1751 - død efter 1783)
iv Malene Vincentzdatter (1754 - 1828)
v * Søren Vincentzen (1755 - 1831)
vi Maren Vincentzdatter (1759 - 1815)
vii Cathrine Vincentzdatter (1759 - 1815)
viii Dødfødt barn (begravet - 12. marts 1766)
ix Karen Vincentzdatter (1767 - ?)

Slægtsskabsdiagram

�

Vincentz og Annas levnedsforløb
Vincentz Jensens fødselstidpunkt kendes ikke, men han blev døbt 11. feb. 1723 i Holsteinborg sogn. Han var 
søn af Jens Larsøns Wincentz og Adel Cathrine Hansdatter i Bisserup, og blev båret til dåben af Karen 
Larsdatter væverpige i Tornemark, T….Nielsøn i Sterrede, Knud Larsen og Peder Larsøn i Menstrup.

Vincentz blev viet til Anne Pedersdatter - døbt 6. marts 1726 - datter af Peder Sørensen og Malene 
Christensdatter tidligere fæstere af Prøveholmgaard. Vielsesdatoen er ukendt.

Han fæstede Prøveholmgaard fra 9. december 1747. Han angives da som soldat, men var også slettet af 
Lægsrullen. 

Vincentz Jensen døde: Citat fra kirkebogen: 5. juni 1777 begravet Vincentz Jensen Skafterup.  
Anne Pedersdatter - dødsdato ukendt.
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Lars Mortensen Olstrup - Holsteinsborg
(Morten Nielsens tipoldeforældre på fædrende side)

Om Lars Mortensen Olstrup vides blot, at han sandsynligvis kom fra Olsted i Holsteinborg sogn. Hans kone 
kendes ikke, men de fik i hvert fald et barn - en datter *Anne Larsdatter døbt i 1760 i Holsteinsborg sogn. 
Hun blev i marts 1784 gift med Søren Vincentsen som hans 3. kone.

Slægtskabsdiagram

�

Jens Hansen og Kirstine Rasmusdatter - Ellemosegaard - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens tipoldeforældre på mødrende side)

Der er ikke megen viden om fæster Jens Hansen og Kirstine Rasmusdatter udover, at de sandsynligvis har 
været fæstere på Ellemosegaard umiddelbart før deres søn *Hans Jensen overtog fæstet - men det er kun 
en formodning.

Slægtskabsdiagram

�
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Hans ?? og Kirsten Kristensdatter - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens tipoldeforældre på mødrende side)

Heller ikke om Hans (efternavn kendes ikke) og Kirsten Kristensdatter er der viden bortset fra, at de kom fra 
Skafterup, og at de havde en datter *Karen Hansdatter (født 17. september 1741 - død ca 1812), som blev 
gift med Hans Jensen i Skafterup.

Slægtskabsdiagram

�
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9. generation
Christen Rasmussen og Dorthe Laursdatter - Hoptrup, Kvistlemark
(Morten Nielsens tiptipoldeforældre på fædrende side)

Christen Rasmussen
Begivenheder i i hans liv
1662 Fødsel, ca.
? Viet til Dorthe Laursdatter
November 1757 Død
12. november 1747 Begravet, Kvislemark

Forældre
Ukendte.

Dorthe Laursdatter
Begivenheder i hendes liv
1674 Fødsel, ca., Skafterup
? Viet til Christen Rasmussen
august 1728 Død
28. august 1728 Begravet, Hoptrup, Kvistlemark

Forældre
Ukendte.

Børn i dette ægteskab
i Rasmus Christensen (1704 - juni 1751)
ii Niels Christensen (1707 - juni 1721)
iii Laurs Christensen (1771 ca.  - ?)
iv Hans Chistensen (1713 ca. - ?)
v Karen Christensdatter (1718 - 1718)

Slægtskabsdiagram

�
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Jens Larsøns Wincentz og Adel Cathrine Hansdatter - Bisserup
(Morten Nielsens tiptipoldeforældre på fædrende side)

Der er meget lidt viden om fæster Jens Larsøns Wincentz (? - ?) og Adel Cathrine Hansdatter udover, at de 
kom fra Bisserup, og at de blev viet den 29. oktober 1719 i Holsteinborg Sogn, samt at de fik en søn 
*Vincentz Jensen - døbt 11. februar 1723 i Holsteinsborg Sogn.

Slægtskabsdiagram

�
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Peder Sørensen og Malene Christensdatter - Prøveholmgård - Skafterup, Sorø Amt
(Morten Nielsens tiptipoldeforældre på fædrende side)

Om Peder Sørensen og Malene Christensdatter vides blot, at de fik en datter *Anne Pedersdatter døbt den 
6. marts 1726, som blev gift med med Vincentz Jensen, og at de fæstede Prøveholmgaard. 

Om de fik andre børn og i givet fald hvormange, vides ikke.

Peder Sørensen var gårdens fæster til 9. december 1747, hvor han - da hans kone blev gammel og svagelig 
- afstod fæstet til sin svigersøn Vincentz Jensen.

Der er ingen viden om Peder Sørensens og Malene Christensdatters dødstidpunkt.

Slægtskabsdiagram

�

Efterskrift
Familiens viden om Næstvedgrenen har været forholdsvis begrænset. Min far Mogens Rytlig har således 
ofte givet udtryk for, at han var ked af, at han ikke rigtigt kendte noget til sin fædrende del af familien. 
Baggrunden for at gå i gang med nærværende slægtsbeskrivelser har derfor været at søge at kaste mere lys 
over denne ubeskrevne del af familien. Det har været en spændende og udfordrende proces, som har givet 
en betydelig indsigt i anerne på Næstvedgrenen af familietræet. Blot trist at min far ikke fik lejlighed til at dele 
denne indsigt med os.

Slægtsbeskrivelsen må på ingen måde anses som komplet eller udtømmende. Der er givetvis fejl og 
unøjagtigheder og ved endnu dybere slægtsforskning, vil der sikkert kunne bringes flere detaljer frem. Det 
må være op til andre interesserede, som så i givet fald forhåbentligt vil kunne bruge nærværende værk som 
grundlag for eventuelt videre forskning i Næstvedslægten. 

Allerød, december 2015

Kilder
Kilder udover tilgængelige kilder på nettet som kirkebøger, folketællinger, Kraks vejviser m.m.
- Websitet www.historich.dk/skafterup (sitet er ikke længere tilgængeligt) Informationer om familierne fra 

Skafterup
- Informationer fra Mogens Rytlig
- Informationer fra Mogens Rytligs fætter Fl. Svendsen
- Informationer fra Birgit Rytlig
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