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Efterkommere af Rasmus Christensen
1. Generation
1. Rasmus Christensen [921] døde i 1731 i Dunkær og blev begravet i 1731 i Rise.
Generelle notater: Rasmus var smed i Dunkær.
Hvor han er født, har jeg ikke kunnet finde ud af. Hans første hustru har jeg heller ikke kunnet finde.
Hendes død, ser ikke ud til, at være ført i kirkebogen. Den første kirkehandling med Rasmus Smed
som hovedperson, ser ud til, at være da han bliver trolovet anden gang den 26.3.1731 i Rise.
Sønnen Jørgen Rasmussen overtog smedjen.
Da Rasmus blev gift anden gang, var trolovelsesmændene Claus Christensen af L. Rise og sønnen
Jørgen Rasmussen.
Der er tilsyneladende et nær forhold til flere af Rabe slægten. I hvert fald 2 af børnene havde Jacob
Rabe som fadder, og Rasmus' anden kone er også en Rabe. Vi ser, at da han bliver trolovet med
Agathe Johansdatter, er Claus Christensen en af trolovelsesmændene. Claus var gift med Sophie
Marie Johansdatter Rabe, en søster til Agathe.
Rasmus dør i 1731, i perioden mellem 26. marts og 6. december, idet han bliver trolovet i Rise kirke
med Agatha den 26. marts og da deres fælles datter bliver døbt i Rise kirke den 6. december er han
død. Vi ser da også at Agatha allerede den 4. januar 1733 bliver gift igen.
Rasmus blev gift med Ukendt [928] [MRIN: 377]. Ukendt døde før 1731.
Børn af dette ægteskab:
2 M
i. Hans Rasmussen [922] blev født i 1702 i Stokkeby, blev døbt i 1702 i Rise, døde i 2-1702
i Stokkeby, og blev begravet den 16-2-1702 i Rise.
3 M

ii. Tyche Rasmussen [923] blev født i 1703 i Dunkær, blev døbt i 1703 i Rise, døde i 1704 i
Dunkær i en alder af 1 år, og blev begravet i 1704 i Rise.

4 M

iii. Poul Rasmussen [924] blev født i 1706 i Dunkær, blev døbt i 1706 i Rise, døde i 1706 i
Dunkær, og blev begravet den 12-10-1706 i Rise.
Generelle notater: Han blev døbt 14.p.trinitatis 1706. Faddere ved hans dåb var Jacob
Hollænder (Jacob Rabe) på Gråsten, Peder Smed i Olde, Michel (Mikkel) Hansen i
Dunkær, Anna Maria Rasmusdatter og Andreas Poulsen i Bro (Boelsmand på boel nr.
168).
Note: Jacob Hollænder (Rabe) var fodermester og mejerist på Herregården Gråsten.
Michel Hansen var boelsmand og sandemand i Dunkær og formentlig en søn af
boelsmand Hans Hansen Drejebo og hustru Ingeborg fra boel nr. 134 i Skovby.

+ 5 M

iv. Jørgen Rasmussen [902] blev født i 1709 i Dunkær, blev døbt den 11-3-1709 i Rise, døde
i 1788 i Dunkær i en alder af 79 år, og blev begravet den 19-10-1788 i Rise.

6 M

v. Christen Rasmussen [945] blev født i 1711 i Dunkær, blev døbt i 1711 i Rise, døde i
1712 i Dunkær i en alder af 1 år, og blev begravet i 1712 i Rise.

7 M

vi. Christen Rasmussen [925] blev født i 1712 i Dunkær, blev døbt i 1712 i Rise, og døde før
1736.

8 M

vii. Peder Rasmussen [926] blev født i 1714 i Dunkær, blev døbt den 24-1-1714 i Rise, og
døde før 1736.

9 K

viii. Cathrine Margrethe Rasmusdatter [927] blev født i 1715 i Dunkær, blev døbt i 1715 i
Rise, døde i 1716 i Dunkær i en alder af 1 år, og blev begravet den 23-1-1716 i Rise.
Generelle notater: Faddere ved hendes dåb var Jacob Rabe på Gråsten, Michel Hansen,
Laus Christensen, Oluf ? og Cathrina Nielsdatter.

Rasmus blev derefter gift med Agathe Johansdatter Rabe [929] [MRIN: 378], datter af Johan Povelsen
Rabe [946] og Ane Rasmusdatter [947], den 26-3-1731 i Rise.
Generelle notater: Hun har muligvis opholdt sig hos boelsmand Claus Christensen i L. Rise, som var
forlover ved hendes trolovelse.
Claus Christensen var gift med Sophie Marie Johansdatter Rabe, en søster til Sophie.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Der er skifte efter hende den 19.02.1741, hvor det oplyses at hun og Thomas har en søn Rasmus
Thomsen.
Barn af dette ægteskab:
10 K
i. Mette Cathrine Rasmusdatter [2284] blev født cirka 1731 i Dunkær, døde cirka 1736 i
Dunkær i en alder af ca. 5 år, og blev begravet i Rise.
Generelle notater: Rise kirkebog opslag 16. Den 6. December 1731 døbt Mette Cathrine,
sal. Rasmus Smed og Agata Rasmus's i Dunkier. Johanne Jørgens (Jørgen Rasmussens
hustru Johanne Pedersdatter i Dunkier) holdt hende til dåben. Marcus Rabe, Claus
Christensen i L. Rise, Hans Hansen i Dunkier, Hans Pedersen i Dunkier, Catharina
Johansdatter i Marstald faddere.
Der er skifte efter Mette Cathrine Rasmusdatter:
Anno 1736, 21 Febr. ere efter Øfrighedens begiær indmødt på Graasten Amtsstue
Jørgen Rasmussen Smed i Dunkier, med sin sfvoger Rasmus Jensen sammesteds (Hvem
mon han er?), for at giøre en rigtighed og deling efter den salig pige ved nafn Mette
Cathrine Rasmusdatter, som for nogen tiid efter Guds behag med en salig død blef bort
kaldet fra denne verden. Og som da dend salig pige hvormed salig Rasmus Christensen
efter ........... dend tiid .................. efter sidste boets indhold af dato den 10. september
Anno 1731 er blefven tilpasset 19 Rd. 11 Mk., som hende efter bemelte sin salig fader
arfvet kunde tilkomme og samlet Summa efter hendes dødelig afgang nu henfalder til
Moderen og begge halfbrødre som er Jørgen Rasmussen Smed og Rasmus Tomesen af
Dunkær, naar som helst begravelse og skiftes bekostning til vedkommende ........
(betales?) som efter specificeret regning i alt anløber til 6 Rd. 18 Sk.. Altsaa deeles dend
øfrig suma nemlig 12 Rd. 47 Sk. udi 3 lige lodder og lander da moderen Agatha
Rasmusses som nu er gift med Thomas Jensen i Dunkær 1 lod 4 Rd. 13 Mk. 8 Sk.
Dend ældste halfbroder Jørgen Rasmussen lander på faders vegne 1 lod og dend yngste
halfbroder Rasmus Tomesen bekommer ligesom moderen.
Gifver saa tilsammen den summa 12 Mk. 47 Sk.
Og som anstaaende (?) arfved ....... stoor Thomas Jensen, og hand dertil skall være
ansvarlig. Saa skal hand og fornøge forbe..... sin sfvoger Jørgen Rasmussen Smed den
ham tilfaldende lod med 4 Rd. 13 Mk. 8 Sk. enken med rede penge erlæggende, eller
fornøielig udlæg som de self bedst kand forenedes om, derimod blifver Rasmus
Thomsens lod bestaaende hos sin fader, som dertil lover at være hannem ansvarlig,
forlods ud af boen, naar hand der i sin tiid behøve, hvormed dette skifte blef venlig o.s.v.
Jeg må have noteret noget forkert vedr. pengene, da det ikke ser ud til at stemme
beløbsmæssigt.
Rise kirkebog har en Mette Cathrine død 5 år gammel. Det er formentlig denne Mette
det drejer sig om, da hun er død før ovennævnte skiftedato. Forældre og dato nævnes
ikke.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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2. generation (Børn)
5. Jørgen Rasmussen [902] (Rasmus 1) blev født i 1709 i Dunkær, blev døbt den 11-3-1709 i Rise, døde i 1788 i
Dunkær i en alder af 79 år, og blev begravet den 19-10-1788 i Rise.
Generelle notater: Dom: Jud: (17. marts) Døbt Rasmus Smeds Barn kaldet Jørgen. Hans Hollenders
på Wuderup bar ham til dåben. Lauss Rasmussen, Jørgen Hansen, Peder Smeds Søn i Olde og
Magdalena Smeds i Rise.
Da han blev trolovet 12.p.trinitatis, 31.08.1727 var trolovelsesmændene Las Lassen, Rasmus Smed
og Peder Rasmussen Kock.
Jørgen var smed i Dunkær.
I året 1767 havde en 12-13 årig tjenestedreng hos Jørgen Rasmussen frastjålet ham nogle mark.
Drengen tilstod grædende i retten og lovede "Bod og bedring", og blev da også kun idømt den
barnlige straf, at han af Amtsbudet uden for tinghuset i Rise, i rettens og samtlige skolebørns
overværelse, blev pisket med ris på hans rumpe, så længe indtil blodet flød, hvormed straffen var
fuldbyrdet.
Den yngste søn overtog smedjen efter faderen.
Viet 2 iflg. Rise sogn kirkebog 1775:
1775. Jeg underskrevne Rasmus Knudsen af Olde og unge Peder Jørgensen af Dunkær, lover herved
at være Sogne Præsten ansvarlig for alt det, som i henseende til det forehavende Ægteskab imellem
Enke Manden Jørgen Rasmussen og Enken Kirsten Hansdatter måtte enten nu eller herefter findes
hindrende at være, som herved af os tilståes. Rise den 7 Septembr 1775
Copuleret 15.10.1775
Rasmus Knudsen
Han blev begravet den 19.10.1788, 79 år og 8 måneder.
Jørgen blev gift med Johanne Pedersdatter [903] [MRIN: 364], datter af Peder Pedersen Kock [904] og
Sidsel Marie [1541], den 1-10-1727 i Rise. Johanne blev født i 1703 i Dunkær, blev døbt den 1-7-1703 i
Rise, døde i 1772 i Dunkær i en alder af 69 år, og blev begravet den 22-11-1772 i Rise.
Generelle notater: Hun blev døbt 4. post trinitatis 1703 i Rise.
Børn af dette ægteskab:
+ 11 K
i. Karen Jørgensdatter [905] blev født i 1728 i Dunkær og blev døbt den 29-9-1728 i
Dunkær.
12 K

ii. Mette Margrethe Jørgensdatter [910] blev født i 1731 i Dunkær, blev døbt den 18-31731 i Rise, døde i 1797 i Bro, Rise Sogn, Ærø. i en alder af 66 år, og blev begravet den
2-2-1797 i Rise.
Generelle notater: Hun stod fadder ved sin nevø Hans Peitersens dåb i Tranderup 24. p.
trinitatis 1747.
Mette blev gift med Laurits Lauritsen [911] [MRIN: 370] den 3-12-1754 i Rise.
Laurits blev født i 1722 i Bro, Rise Sogn, Ærø., blev døbt den 19-4-1722 i Rise, døde i
1795 i Bro, Rise Sogn, Ærø. i en alder af 73 år, og blev begravet den 27-4-1795 i Rise.
Generelle notater: Han var boelsmand på boel nr. 214 i Dunkær (Bro). Han solgte
halvdelen af boelet til sin svoger Rasmus Jørgensen (214B).

+ 13 M

iii. Rasmus Jørgensen [912] blev født i 1733 i Dunkær, blev døbt den 20-9-1733 i Rise, døde
i 1800 i en alder af 67 år, og blev begravet den 8-3-1800.

14 K

iv. Cathrine Jørgensdatter [915] blev født i 1738 i Dunkær, blev døbt den 12-7-1758 i Rise,
døde i 1812 i Dunkær i en alder af 74 år, og blev begravet den 24-1-1812 i Rise.
Cathrine blev gift med Mads Olsen [916] [MRIN: 373] den 12-7-1758 i Rise. Mads
blev født i 1721 i Olde, blev døbt den 21-9-1721 i Rise, døde i 1808 i Olde i en alder af
87 år, og blev begravet den 10-7-1808 i Rise.

+ 15 K

v. Anna Jørgensdatter [917] blev født i 1742 i Dunkær, blev døbt den 9-9-1742 i Rise, døde
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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i 1807 i Dunkær i en alder af 65 år, og blev begravet den 27-2-1807 i Rise.
+ 16 M

vi. Peder Jørgensen [890] blev født i 1744 i Dunkær, blev døbt i 1744 i Rise, døde den 3-61777 i Dunkær i en alder af 33 år, og blev begravet i Rise.

Jørgen blev derefter gift med Kirsten Hansdatter [920] [MRIN: 376] den 15-10-1775 i Rise. Kirsten blev
født i 1717, blev døbt i 1717 i Rise, døde i 1786 i en alder af 69 år, og blev begravet den 16-1-1786 i Rise.
Generelle notater: Der var ingen børn i ægteskabet.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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3. generation (Børnebørn)
11. Karen Jørgensdatter [905] (Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1728 i Dunkær og blev døbt den 29-9-1728 i Dunkær.
Karen blev gift med Jens Pedersen [906] [MRIN: 366], søn af Peder Lassen [3041] og Karen [3042], den 28-1747 i Rise. Jens døde i 1759 i Stokkeby og blev begravet den 11-11-1759 i Rise.
Generelle notater: Jens overtog Jep Nissens boel, da han blev gift med Karen Christensdatter. Boelet
er boel nr. 270 i Stokkeby.
Børn af dette ægteskab:
17 K
i. Karen Jensdatter [2042] blev født i 1748 i Stokkeby.
Generelle notater: Både Karen og Christen havde familiebånd til smedeslægten i Dunkær.
Karen blev gift med Christen Pedersen "Møller" [2041] [MRIN: 823], søn af Peder
Jørgensen "Møller" [2040] og Maria Christiansdatter [893], i 1765 i Rise. Christen
blev født i 1743 i Stokkeby, blev døbt den 13-2-1743 i Rise, døde den 19-4-1814 i
Stokkeby i en alder af 71 år, og blev begravet i 1814 i Rise.
Generelle notater: Christen overtog sin fars boel i Stokkeby (276). Se Rise Sogns Gårde.
Den 15.01.1801 fik han tilladelse til, at dele gården mellem to sønner, og det skete den
28.12.1807.
Hans åndsløve halvsøster Maren Christensdatter, enke efter smed Peder Jørgensen i
Dunkær, får ophold hos ham efter mandens død.
Dette ses af følgende arveforlig dateret den 26.03.1804:
På ovennævnte dag indmødte for øvrigheden, som skifteforvalter - Christen Pedersen
Møller, Boelsmand i Stokkeby, og gav tilkende at han for 26 år siden havde modtaget og
stedse opholdt hans halvsøster Maren Peders - enke efter Smed, Peder Jørgensen i
Dunkær - på vilkår at beholde hendes liden formue, siden hun var svag og skrøbelig. Da
denne hans halvsøster nu ved døden er afgået og haver efterladt sig følgende arvinger
såsom:
En søn Christen Pedersen, Parcellist på Trappendal,
En datter Johanne Pedersdatter gift med Claus Hansen, Parcellist på Trappendal og
En datter Maria (eller Anne Marie?) Pedersdatter gift med Albert Clausen, Kodbo i
Dunkær,
så indmødte tillige disse arvinger og frasige dem hermed utrykkelig for dem og deres
arvinger et arveret til bemeldte Christen Pedersen Møller på hans afdøde halvsøsters
vegne således: At de hverken nu eller i fremtiden aldeles intet krav haver til ham eller
hans arvinger, men at han uden nogen mands til eller påtale - må have og beholde såvel
det, som hun har tilført, som det hun måtte have efterladt sig.
At dette arveforlig således frivillig og velbetænkt er indgået og accorderet som også trolig
holdes skal, det bevidnes af vedkommende egenhændig og stadfæstes tillige af os som
øvrighed og skifteforvalter.
18 M

ii. Peder Lassen Jensen [2043] blev født i 1749 i Stokkeby, blev døbt den 21-10-1749 i Rise,
døde den 3-5-1841 i Stokkeby i en alder af 92 år, og blev begravet i 1841 i Rise.
Generelle notater: Han giftede sig med en enke, og overtog derved hendes første mands
boel i Stokkeby (271).

19 K

iii. Johanne Jensdatter [2044] blev født i 1752 i Stokkeby, blev døbt den 16-4-1752 i Rise,
døde i 1796 i Rise i en alder af 44 år, og blev begravet den 20-3-1796 i Rise.
Generelle notater: Hun blev gift med boelsmand Thomas Jensen fra Rise (169). Se Rise
Sogns Gårde.

20 M

iv. Jørgen Jensen [2045] blev født i 1754 i Stokkeby, blev døbt i 1754 i Rise, døde i 1805 i
Stokkeby i en alder af 51 år, og blev begravet i 1805 i Rise.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Generelle notater: Han var husmand i Stokkeby.
21 K

v. Maren Jensdatter [2046] blev født i 1757 i Stokkeby, blev døbt den 11-12-1757 i Rise,
døde i 1796 i Stokkeby i en alder af 39 år, og blev begravet den 28-8-1796 i Rise.
Generelle notater: Hun blev gift med boelsmand Hans Clausen fra Stokkeby (273). Se
Rise Sogns Gårde.

Karen blev derefter gift med Ole Rasmussen [909] [MRIN: 369]. Ole blev født cirka 1729, døde den 12-61813 i Marstal i en alder af ca. 84 år, og blev begravet i 1813 i Marstal.
Generelle notater: Ole overtog Dallundgård i Stokkeby efter Jens Pedersen, som sættemand. Det er
boel nr. 270.
13. Rasmus Jørgensen [912] (Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1733 i Dunkær, blev døbt den 20-9-1733 i Rise, døde i
1800 i en alder af 67 år, og blev begravet den 8-3-1800.
Generelle notater: Allerede ved skiftet efter hans moder (1.09.1775) oplyses det at han bor på Drejet,
vist nok i "Drejhuset". Der boede han nu kun indtil 1797, hvor han køber halvdelen af sin søster
Mette's stedsøn's gård i Bro (214).
Rasmus nævnes som værge for sin nevø Christen Pedersen da denne sammen med 2 slægtninge købte
en gård i Trappeskov.
Hans enke afstod boelet til en svigersøn.
Rasmus blev gift med Bodil Nielsdatter [913] [MRIN: 371] den 21-2-1768 i Rise. Bodil blev født i 1727
i L. Rise, blev døbt den 6-4-1727 i Rise, døde i 1782 i en alder af 55 år, og blev begravet den 8-10-1782 i
Rise.
Generelle notater: Bodil var fra boel nr. 325 i L. Rise.
Rasmus blev derefter gift med Johanne Pedersdatter [914] [MRIN: 372], datter af Peder Olsen [3549]
og Anne Pedersdatter [3550], den 11-1-1783 i Rise. Johanne blev født i 1754 i Rise, blev døbt den 1-121754 i Rise, og døde den 1-1-1827 i Rise i en alder af 73 år.
Generelle notater: Hun var fra boel nr. 180 i St. Rise.
Efter Rasmus' død afstod hun boelet til svigersønnen Peder Rasmussen ved skifte den 29.04.1802.
Børn af dette ægteskab:
+ 22 K
i. Bodil Rasmusdatter [3856] blev født i 1784 i Marstal, blev døbt den 5-9-1784 i Marstal,
og døde den 20-3-1817 i Dunkær i en alder af 33 år.
23 K

ii. Anne Rasmusdatter [3857] blev født i 1784 i Marstal og døde i 1854 i Gråstensmark i en
alder af 70 år.

24 K

iii. Johanne Rasmusdatter [3858] blev født i 1793 i Rise.

15. Anna Jørgensdatter [917] (Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1742 i Dunkær, blev døbt den 9-9-1742 i Rise, døde i
1807 i Dunkær i en alder af 65 år, og blev begravet den 27-2-1807 i Rise.
Anna blev gift med Claus Rasmussen [918] [MRIN: 374] den 4-1-1760 i Rise. Claus blev født i 1725 i
Dunkær, blev døbt i 1725 i Rise, døde i 1776 i Dunkær i en alder af 51 år, og blev begravet den 30-121776 i Rise.
Børn af dette ægteskab:
+ 25 K
i. Anne Clausdatter [2699] blev født i 1760 i L. Rise og døde den 29-12-1846 i L. Rise i en
alder af 86 år.
26 K

ii. Johanne Clausdatter [4612] blev født i 1762 i L. Rise, blev døbt den 21-11-1762 i Rise,
og døde den 22-1-1836 i Rise i en alder af 74 år.
Johanne blev gift med Christen Hansen "Nørre" [2395] [MRIN: 1726] den 10-101790 i Rise. Christen blev født i 1768 i Rise, blev døbt den 29-4-1768 i Rise, og døde den
11-1-1843 i Rise i en alder af 75 år.
Generelle notater: Han var boelsmand i Rise på boel nr. 184, som han overtog efter sin
farbror den 29.09.1790. Farbroderen Peder Christensen havde overtaget Christen Hansens
fars boel (184), som sættemand i 12 år, før det blev overdraget til Christen Hansen.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Han afstod boelet den 22.11.1822 til en søn, på grund af alder. Alligevel blev han gift 2.
gang 14 år senere.
27 M

iii. Rasmus Clausen [4613] blev født i 1769 i L. Rise, blev døbt den 1-1-1769 i Rise, og døde
den 5-4-1842 i L. Rise i en alder af 73 år.

28 K

iv. Ellen Marie Clausdatter [4614] blev født i 1771 i Dunkær og døde i 1842 i Rise i en
alder af 71 år.
Ellen blev gift med Claus Andersen Clausen [4615] [MRIN: 1727] i 1796 i Rise. Claus
blev født i 1764 i Rise og døde i 1832 i Rise i en alder af 68 år.
Generelle notater: Han var kådbo i St. Rise.

29 K

v. Karen Clausdatter [4616] blev født i 1775 i L. Rise, blev døbt den 5-2-1775 i Rise, og
døde den 4-12-1852 i Rise i en alder af 77 år.
Karen blev gift med Thomas Christensen [4617] [MRIN: 1728] den 2-5-1799 i Rise.
Thomas blev født i 1772 i Rise, blev døbt den 18-10-1772 i Rise, og døde den 5-11-1857
i Rise i en alder af 85 år.
Generelle notater: Thomas Christensen blev trolovet den 2.05.1799 i Rise med Karen
Clausdatter.
Han overtog sin fars boel den 7.6.1802.
Boelet blev afstået til den ældste søn den 24.01.1853.

Anna blev derefter gift med Hans Jørgensen [919] [MRIN: 375], søn af Jørgen Jørgensen [4603] og
Magdalene Juliane Johansdatter [4604], den 1-6-1777 i Rise. Hans blev født i 1749 i Dunkær, blev døbt
den 23-11-1749 i Rise, døde i 1824 i Dunkær i en alder af 75 år, og blev begravet den 19-10-1824 i Rise.
Generelle notater: Efter 6 måneder blev Anne gift med Hans Jørgensen f. 23.11.1749 d. 19.10.1824,
fra Vesterballegård i Dunkær (223), og han blev Sættemand på Claus' gård, indtil stedsønnen overtog
den i 1797. Derefter byggede Hans en mindre gård i nabolaget, som kaldes "Tæppesløkke" (327 C).
Hans og Anne fik 2 børn, hvoraf en søn overtog gården efter faderen.
Børn af dette ægteskab:
30 M
i. Claus Rasmussen Hansen [4618] blev født i 1778 i L. Rise, blev døbt den 1-1-1778 i
Rise, og døde den 16-4-1857 i L. Rise i en alder af 79 år.
31 K

ii. Magdalene Juliane Hansdatter [4619] blev født i 1781 i L. Rise, blev døbt den 21-101781 i Rise, og døde den 6-3-1878 i Dunkær i en alder af 97 år.

16. Peder Jørgensen [890] (Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1744 i Dunkær, blev døbt i 1744 i Rise, døde den 3-61777 i Dunkær i en alder af 33 år, og blev begravet i Rise.
Generelle notater: Peder var smed i Dunkær.
Den 14.06.1777 er der skifte efter Peder Jørgensen. Enken og sønnerne arver stort, godt 400 Rd.
hver, og døtrene godt 200 Rd. hver.
Enken skulle helst giftes med en smed igen, så han kunne overtage stillingen som bysmed og ansvaret
for de umyndige børn.
Bymændene har mange og lange forhandlinger derom, hvoraf det i nogen grad fremgår, at enken er
åndsløv, ligesom søsteren. Forhandlingerne giver ikke det ønskede resultat, og der er en overgang tale
om at sende hende på en anstalt i Glückstadt, men det sker ikke. I stedet får hun ophold hos
halvbroderen i Stokkeby, som har overtaget fødegården. Børnene får ophold hos slægtninge, da de
alle er mindreårige, således er farbroderen Rasmus Jørgensen formynder for Christen Pedersen,
onklen Laurits Lauritsen i Dunkær er formynder for Johanne og onklen Ole Rasmussen er formynder
for Anne Marie.
Om forholdene for en smed på den tid, kan man få et indblik ved at studere den smedekontrakt der
blev indgået i 1796 da Peder Jørgensen's efterfølger døde. Se www.aerogenealogy.dk
Peder blev gift med Maren Christensdatter [891] [MRIN: 358], datter af Christen Hansen "Stage"
[892] og Maria Christiansdatter [893], den 20-3-1765 i Rise. Maren blev født i 1736 i Stokkeby, blev døbt
i Rise, døde den 4-3-1804 i Stokkeby i en alder af 68 år, og blev begravet den 7-3-1804 i Rise.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Generelle notater: Som det ses i skiftet efter Peder Jørgensen, var Maren ret åndssløv ligesom sin
søster.
Efter mandens død fik hun ophold hos sin halvbror i Stokkeby, Christen Pedersen "Møller".
Dette ses af følgende arveforlig dateret den 26.03.1804:
På ovennævnte dag indmødte for øvrigheden, som skifteforvalter - Christen Pedersen Møller,
Boelsmand i Stokkeby, og gav tilkende at han for 26 år siden havde modtaget og stedse opholdt hans
halvsøster Maren Peders - enke efter Smed, Peder Jørgensen i Dunkær - på vilkår at beholde hendes
liden formue, siden hun var svag og skrøbelig. Da denne hans halvsøster nu ved døden er afgået og
haver efterladt sig følgende arvinger såsom:
En søn Christen Pedersen, Parcellist på Trappendal,
En datter Johanne Pedersdatter gift med Claus Hansen, Parcellist på Trappendal og
En datter Maria (eller Anne Marie?) Pedersdatter gift med Albert Clausen, Kodbo i Dunkær,
så indmødte tillige disse arvinger og frasige dem hermed utrykkelig for dem og deres arvinger et
arveret til bemeldte Christen Pedersen Møller på hans afdøde halvsøsters vegne således: At de
hverken nu eller i fremtiden aldeles intet krav haver til ham eller hans arvinger, men at han uden
nogen mands til eller påtale - må have og beholde såvel det, som hun har tilført, som det hun måtte
have efterladt sig.
At dette arveforlig således frivillig og velbetænkt er indgået og accorderet som også trolig holdes skal,
det bevidnes af vedkommende egenhændig og stadfæstes tillige af os som øvrighed og skifteforvalter.
Folketællingen 1803:
Stednavn: Stockebye med Westerlücke og Sneckemoose
Husstands og familienr: 9
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Pedersen Mauer, 63, Gift, Husfader, Bohlsmand
Marie Jensdatter, 62, Gift, hans kone
Peder, 32, Gift, hans barn af 2. ægteskab, tjenestedreng
Christen, 30, Ugift, hans barn af 2. ægteskab
Jens, 6, Ugift, hans barn af 2. ægteskab
Sophie Lauritzdatter, 27, Gift, sønnens kone
Christen Pedersen, 2, Ugift, hendes søn
Margrethe Christensdatter, 71, Ugift, husfaderens søster
Maren Christensdatter, 69, Enke, husfaderens søster

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Børn af dette ægteskab:
+ 32 M
i. Christen Pedersen [797] blev født den 18-10-1767 i Rise, blev døbt i Rise, og døde den 85-1836 i Trappeskov i en alder af 68 år.
33 M

ii. Jørgen Jørgensen [895] blev født i 1770 i Stokkeby og blev døbt den 22-4-1770 i Rise.
Generelle notater: Han blev båret til dåben af Bodil Rasmusdatter. Faddere var Lars
Larsen, Lars Jensen, Jørgen Pedersen, ungkarl Christen Hansen, Christian Hendrich
Larsen, Hans Albertsen og pigefaddere Maria Lisbet Pedersdatter, Ellen Hansdatter, Anna
Hansdatter.
Han døde vist før faderen, da han i 1804 ikke nævnes blandt arvingerne efter moderen.

+ 34 K

iii. Johanne Pedersdatter [896] blev født i 1772 i Stokkeby, blev døbt den 29-3-1772 i Rise,
og døde i 1807 i Trappeskov i en alder af 35 år.

+ 35 K

iv. Anne Marie Pedersdatter [898] blev født i 1775 i Dunkær, blev døbt den 17-9-1775 i
Rise, døde den 8-4-1839 i Dunkær i en alder af 64 år, og blev begravet i 1839 i Rise.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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4. generation (Oldebørn)
22. Bodil Rasmusdatter [3856] (Rasmus 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1784 i Marstal, blev døbt den 5-91784 i Marstal, og døde den 20-3-1817 i Dunkær i en alder af 33 år.
Bodil blev gift med Peder Rasmussen [3855] [MRIN: 1455], søn af Rasmus Jensen [1556] og Sidsel
Maria Hansdatter [3844], den 7-7-1802 i Rise. Peder blev født i 1781 i Dunkær, blev døbt den 15-7-1781 i
Rise, og døde den 20-10-1851 i Dunkær i en alder af 70 år.
Generelle notater: Peder overtog sin svigerfars boel i Dunkær den 29.4.1802 (214).
Den ældste søn overtog boelet den 17.6.1848.
Børn af dette ægteskab:
36 M
i. Rasmus Jensen Pedersen [3859] blev født den 25-8-1805 i Dunkær og døde den 12-111870 i Dunkær i en alder af 65 år.
Generelle notater: Rasmus overtog sin fars boel i Dunkær (214).
English:
Rasmus took over his father's farm in Dunkær (214).
37 K

ii. Sidsel Marie Pedersdatter [3860] blev født i 1808 i Dunkær og døde i 1879 i Dunkær i
en alder af 71 år.

38 M

iii. Hans Pedersen [3861] blev født i 1812 i Dunkær og døde i 1859 i Gråstensmark i en alder
af 47 år.
Generelle notater: Parcellist i Gråstensmark.
English:
Small landowner in Graastensmark.

39 M

iv. Peder Rasmussen [3862] blev født i 1814 i Dunkær.
Generelle notater: Husmand i Dunkær.
English:
Small landowner in Dunkær.

25. Anne Clausdatter [2699] (Anna Jørgensdatter 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1760 i L. Rise og døde den
29-12-1846 i L. Rise i en alder af 86 år.
Anne blev gift med Jørgen Pedersen [2698] [MRIN: 1076] den 18-7-1784 i Rise. Jørgen blev født i 1758 i
Rise og døde den 7-6-1825 i L. Rise i en alder af 67 år.
Generelle notater: Jørgen Pedersen var en søn af boelsmand Peder Lauritsen og hustru Dorthea
Jørgensdatter. Han overtog et kåd i L. Rise (340) efter Thomas Clausen.
Se Rise Sogns Gårde, boel nr. (171).
Der er skifte efter ham den 12.3.1783, hvor kådet overdrages til sønnen Peder Larsen Jørgensen.
Børn af dette ægteskab:
+ 40 M
i. Claus Rasmussen Jørgensen [2696] blev født i 1790 i L. Rise, blev døbt den 31-101790 i Rise, døde den 16-12-1850 i Rise Mark i en alder af 60 år, og blev begravet den
20-12-1850 i Rise.
41 M

ii. Peder Larsen Jørgensen [2702] blev født i 1785 i L. Rise, blev døbt den 11-9-1785 i
Rise, døde den 21-11-1846 i L. Rise i en alder af 61 år, og blev begravet i 1846 i Rise.
Generelle notater: Peder Larsen Jørgensen overtog sin fars kåd (340) i L. Rise den
23.08.1826. Senere overtog han fra sin svigerfar en fjerdedel af en gård i L. Rise (320).
Den ene datter og hendes mand overtog Kådet i L. Rise (340) og den anden datter og

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk

10

Udskrift fra Legacy

Efterkommere af Rasmus Christensen
svigersøn overtog gården i L. Rise (320).
Peder blev gift med Anne Cathrine Rasmusdatter [2705] [MRIN: 1078] den 28-5-1815
i Rise. Anne blev født den 10-4-1793 i L. Rise, blev døbt i 1793 i Rise, døde den 22-71870 i L. Rise i en alder af 77 år, og blev begravet i 1870 i Rise.
42 K

iii. Dorthe Marie Jørgensdatter [2703] blev født i 1788 i L. Rise, blev døbt den 31-8-1788 i
Rise, døde den 15-8-1853 i Dunkær i en alder af 65 år, og blev begravet i 1853 i Rise.
Dorthe blev gift med Hans Larsen [2704] [MRIN: 1077] den 17-1-1819 i Rise. Hans
blev født i 1787 i Olde, blev døbt den 11-11-1787 i Rise, døde den 18-2-1861 i Dunkær i
en alder af 74 år, og blev begravet i 1861 i Rise.
Generelle notater: Hans Larsen var boelsmand i Dunkær på boel nr. (220).

32. Christen Pedersen [797] (Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født den 18-10-1767 i Rise, blev døbt i Rise, og
døde den 8-5-1836 i Trappeskov i en alder af 68 år.
Generelle notater: Thomas Christensen bar ham til dåben. Faddere var Hans Jørgensen, Jørgen
Rasmussen, Christen Pedersen, ungkarl Rasmus Jørgensen, Christen Jensen, Peder Larsen Jensen og
pigefaddere Karen Pedersdatter, Anna Larsdatter og Ellen Jensdatter.
Hans farbror Rasmus Jørgensen nævnes som hans værge, da Christen køber ejendom i Trappeskov,
så jeg formoder, at han er vokset op hos farbroderen, som boede på Drejet, vist nok i Drejhuset.
Den 30 maj samme år som han blev gift, købte Christen Pedersen en ejendom med jord i Trappeskov,
i alt ca. 120 tønder land, sammen med sine slægtninge Christian Clausen - han var Birthes farbroder,
og svogeren Claus Hansen - hans søster Johannes mand.
Ejendommen købte de af Jørgen Mouritsen som havde købt og bebygget jorden i 1768. Der var på
gården en planteskole med ege, hassel og blomster. Jørgen Mouritsen var en broder til
Amtsforvalteren på Gråsten. Ved salget forbeholder Jørgen Mouritsen, at han kan blive boende i
sædehuset til Mortensdag og at græsse en hest, 2 kvier og et får. Den 13.01.1790 boede han på
Søbygård.
Christen Pedersen og hans slægtninge delte jord og bygninger imellem sig. Jorden havde tidligere hørt
under Herregården "Gudsgave", hertugens stutteri ved Marstal.
Herregården blev nedlagt i 1767 idet den nedbrændte om efteråret. Senere blev jorden så udstykket og
solgt.
Christen Pedersen blev efter Birthe Albertsdatters død, gift med Sidsel Hansdatter. Hun havde
tidligere været gift med indsidder Knud Hansen fra Tranderup. Knuds mor var fra Toftegården i
Tranderup (Min fars slægt - IBC), og hans far var født på et kåd i Vindeballe.
Efter Christen Pedersens død flyttede Sidsel til Vrå for at bo hos en slægtning til sin første mand.
Som en del af sin aftægt må Sidsel have overtaget en parcel i Ronæs. Efter hendes død bliver den
solgt af stedbørnene til Christen Pedersens barnebarn, halvboelsmand Christen Pedersen i
Rolpestedet for 107 Rd.
I 1861, efter Sidsels død, oprettes der arveforlig mellem Christen Pedersens arvinger:
Ærøskøbing 1. December 1861.
Vi underskrevne arvinger efter afdøde parcellist Christen Pedersen i Trappeskov.
1. Jørgen Christensen, 1/4 boelsmand i Katteskov.
2. Claus Jørgensen, parcellist i Ronæs, gift med datteren Maren.
3. Henrik Thomsen, parcellist i Græsvænge, gift med datteren Birthe Cathrine.
4. Thomas Christensen, parcellist i Trappeskov.
5. Albert Christensen, husmand i Vindeballe mark.
6. Afdøde parcellist i Voderup Claus Christensens børn:
a. Parcellist Jens Jensen i Voderup.
b. Maren Christensen i Borgnæs.
c. Peter Christensen, med formynder Boelsmand Hans Christian Hansen i Borgnæs og
d. Christen Clausen, for tiden i Sundeved.
7. Søstersønnen, Boelsmand Hans Christensen Hansen i Borgnæs.
8. Søsteren Marens børn:
a. Christen Pedersen, halvboelsmand i Rolpestedet.
b. Birthe Cathrine Clausen, gift med Christen Pedersen i Ronæs.
c. Ane Cathrine Clausen, tjenende for Ole Rasmussen i Marstal Bondeby og
d. Ellen Clausen, tjenende i Ronæs.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Christen blev gift med Birthe Cathrine Albertsdatter [798] [MRIN: 316], datter af Albert Clausen
[2059] og Ellen Knudsdatter [2060], i 1789 i Rise. Birthe blev født i 1769 i Stokkeby, blev døbt den 1-31769 i Rise, og døde den 31-10-1826 i Trappeskov i en alder af 57 år.
Børn af dette ægteskab:
43 M
i. Peder Christensen [799] blev født i 1790 i Trappeskov, blev døbt den 10-3-1790 i
Marstal, døde den 21-2-1825 i Trappeskov i en alder af 35 år, og blev begravet den 25-21825 i Marstal.
Generelle notater: Han blev båret til dåben af Johanne Clauses. Faddere var Rasmus
Jørgensen, Albert Clausen i Stokkeby, ungkarl Jens Ditlev i Stokkeby og pige Maren
Olesdatter i Stokkeby.
Han overtog faderens gård, men efter hans tidlige død, blev gården overdraget til hans
yngste bror.
+ 44 K
45 M

ii. Ellen Cathrine Christensdatter [800] blev født i 1792 i Trappeskov, døde den 7-2-1857 i
Borgnæs i en alder af 65 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.
iii. Albert Christensen [817] blev født i 1794 i Trappeskov, blev døbt den 24-5-1794 i
Marstal, døde den 7-2-1866 i Vindeballemark i en alder af 72 år, og blev begravet i
Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Albert blev båret til dåben af Else Andersdatter af Stokkeby. Faddere
var Christen Clausen af Trappenskov, Knud Hansen af Stokkeby, ungkarl Rasmus
Clausen af L. Rise og pige Elisabeth Jeppesdatter af Marstal.
Den 29.04.1826 købte Albert Damgården i Borgnæs (efter sigende for Rd. 40,-).
Sælgeren var Laurits Pedersen Rasmussen, som havde svært ved at klare de vanskelige
tider efter 1813, hvorfor gården kom på auktion.
Damgården var dengang på ca. 60 tønder land. Noget af jorden var dog skilt fra til
smedejord, og om denne smedejord - eller rettere ejendomsretten på denne jord, førte
Albert proces i 1831. Han hævdede at der efter kortet aldeles ingen smedejord var udlagt
for Borgnæs, og at den såkaldte smedejord ligger i hans boelsgrunde, og tilhørte ham.
De andre Borgnæsbønder hævdede at jorden havde været fælleseje siden udskiftningen,
og processen endte da også med at Albert blev frakendt ejendomsretten til smedejorden. I
1861 da gården ejedes af Alberts søstersøn Hans Christian Hansen, opdagede denne at
han betalte skat af smedejorden, der jo var fælles jord ifølge ovenstående dom. De øvrige
bønder tilbød derefter at betale deres part, men Hans krævede at de skulle erstatte ham,
hvad han og hans moder havde betalt for meget. Dette nægtede de øvrige bønder, og
henviste til rettens afgørelse. Resultatet af denne retsag foreligger desværre ikke.
Megen drift var der nu ikke i Albert. I de første år på Damgården, fjernede han mange
sten fra sine marker, og disse blev om vinteren slæbt til havs over havisen. Der vidner de
endnu om hans virke til at begynde med, idet stenene ved lavvande er synlige.
Som et lille karaktertræk kan nævnes at når han pløjede, og ikke fik hjørnerne med,
kiggede han tilbage på det upløjede og sagde: "Nu gir det noget."
Med det mente han, at når jorden havde ligget brak et års tid, ville det næste gang give
rigeligt. Men næste gang kom nok aldrig.
Det kneb for Albert at skaffe penge til skatterne og den 07.09.1836 gik det helt galt, og
han måtte sælge gården til sin søster Ellen.
Det var egentlig en byttehandel idet han fik hendes husmandssted og 400 Rd.
Derefter flyttede han om på hendes husmandssted ved Stranden (Vindeballemark).
Denne ejendom overlod han den 25.10.1850 til en brodersøn Hans Christensen fra
Trappendal for 640 Rd. og aftægt.
Albert døde på Tranderup præstegård hos forpagteren, ovennævnte Hans Christensen.
Albert blev gift med Birthe Marie Mikkelsdatter [818] [MRIN: 325], datter af
Mikkel Thomsen [1136] og Ingeborg Hansdatter [1135], den 3-7-1836 i
Tranderup, Ærø. Birthe blev født i 1785 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 11-9-1785 i
Tranderup, Ærø, døde den 5-9-1859 i Vindeballemark i en alder af 74 år, og blev begravet
i Tranderup, Ærø.

+ 46 M

iv. Claus Christensen [736] blev født den 22-4-1796 i Trappeskov, blev døbt den 24-4-1796 i
Marstal, døde den 16-12-1857 i Voderup, Ærø i en alder af 61 år, og blev begravet i
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk

12

Udskrift fra Legacy

Efterkommere af Rasmus Christensen
Tranderup, Ærø.
+ 47 K

v. Maren Christensdatter [824] blev født den 2-10-1798 i Trappeskov, blev døbt den 7-101798 i Marstal, døde den 8-10-1861 i en alder af 63 år, og blev begravet i Marstal.

+ 48 M

vi. Jørgen Christensen [846] blev født den 13-4-1800 i Trappeskov og blev døbt i Marstal.

+ 49 M

vii. Thomas Christensen [849] blev født den 4-1-1803 i Trappeskov og blev døbt den 11-11803 i Marstal.

50 K

viii. Birthe Cathrine Christensdatter [884] blev født den 24-5-1805.
Birthe blev gift med Henrik Thomsen [885] [MRIN: 355], søn af Thomas Henriksen
[886] og Kirsten Lauritsdatter [887], den 18-10-1835 i Tranderup, Ærø. Henrik blev født
cirka 1809.

51 K

ix. Johanna Christensdatter [888] blev født i 1808, blev døbt den 14-2-1808, og døde i
1808.
Generelle notater: Hun blev født alt for tidligt og døde få dage gammel.

Christen blev derefter gift med Sidsel Hansdatter [889] [MRIN: 357] den 11-7-1834. Sidsel blev født i
1778 i Rise og døde den 28-5-1861 i Vrå i en alder af 83 år.
Generelle notater: Hun havde tidligere været gift med indsidder Knud Hansen fra Tranderup. Knud's
mor var fra Toftegården i Tranderup (Min fars slægt - IBC), og hans far var født på et kåd i
Vindeballe.
Efter Christen Pedersens død blev Sidsel gift i 1836 med boelsmand Christen Hansen "Nørre" fra
Rise (184). Da han døde i 1843 flyttede Sidsel til Vrå, for at bo hos en slægtning til sin første mand.
Der boede hun de sidste 8 år før hun døde. Som en del af sin aftægt må Sidsel have overtaget en
parcel i Ronæs. Efter hendes død bliver den solgt af stedbørnene til Christen Pedersens barnebarn,
halvboelsmand Christen Pedersen i Rolpestedet for 107 Rd.

34. Johanne Pedersdatter [896] (Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1772 i Stokkeby, blev døbt den 29-31772 i Rise, og døde i 1807 i Trappeskov i en alder af 35 år.
Johanne blev gift med Claus Hansen [897] [MRIN: 361], søn af Hans Knudsen [2052] og Maren
Clausdatter [2065], den 6-8-1789 i Rise. Claus blev født i 1767 i Stokkeby, blev døbt i 1767 i Rise, og døde
cirka 1840 i Trappeskov i en alder af ca. 73 år.
Generelle notater: Claus købte, sammen med sin svoger Christen Pedersen og en anden slægtning, en
gård i Trappeskov, i alt ca. 120 tønder land, sammen med sine slægtninge Christian Clausen - han var
Birthes farbroder, og svogeren Claus Hansen - hans søster Johannes mand.
Ejendommen købte de af Jørgen Mouritsen som havde købt og bebygget jorden i 1768. Der var på
gården en planteskole med ege, hassel og blomster. Jørgen Mouritsen var en broder til Amtsforvalter
Mourits Mouritsen på Gråsten. Ved salget forbeholder Jørgen Mouritsen, at han kan blive boende i
sædehuset til Mortensdag og at græsse en hest, 2 kvier og et får. Den 13.01.1790 boede han på
Søbygård.
Claus Hansen og hans slægtninge delte jord og bygninger imellem sig. Jorden havde tidligere hørt
under Herregården "Gudsgave".
Herregården blev nedlagt i 1767 idet den nedbrændte om efteråret. Senere blev jorden så udstykket og
solgt.
Børn af dette ægteskab:
52 K
i. Maren Clausdatter [2055] blev født i 1795 i Trappeskov, blev døbt den 21-12-1795 i
Rise, døde den 30-3-1859 i Stokkeby i en alder af 64 år, og blev begravet i 1859 i Rise.
Generelle notater: Hun blev gift med sin fætter Hans Knudsen, boelsmand på boel nr. 281
i Stokkeby. Se Rise Sogns Gårde.
53 K

ii. Kirsten Clausdatter [2056].
Generelle notater: Hun blev gift med Rasmus Albertsen Rasmussen fra Marstal Bondeby.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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En datter Anne Marie gift på boel nr. 322 i L. Rise. Se Rise Sogns Gårde.
54 K

iii. Sidsel Marie Clausdatter [2057].
Generelle notater: Hun blev gift med Rasmus Eriksen Pedersen fra Ommel. En søn Peder
Albertsen Pedersen blev gift i 1864 med en datter fra boel nr. 268 i Stokkeby. Se Rise
Sogns Gårde.

35. Anne Marie Pedersdatter [898] (Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1775 i Dunkær, blev døbt den 17-91775 i Rise, døde den 8-4-1839 i Dunkær i en alder af 64 år, og blev begravet i 1839 i Rise.
Generelle notater: Hun blev båret til dåben af Kirsten Christens i Stokkeby, faddere var Rasmus
Skolemester, Claus Rasmussen, Jørgen Jørgensen, ungkarl Hans Jørgensen, Jørgen Jensen og
pigefaddere Karen Pedersdatter, Agnis Hedvig, Ellen Laersdatter.
Anne blev gift med Albert Clausen [899] [MRIN: 362], søn af Claus Albertsen [2031] og Barbara
Sørensdatter [2032]. Albert blev født cirka 1760 i Dunkær, blev døbt cirka 1760 i Rise, døde den 4-12-1835
i Dunkær i en alder af ca. 75 år, og blev begravet i 1835 i Rise.
Generelle notater: Albert overtog sin fars Kåd i Dunkær (238).
Kådet blev afstået til en svigersøn den 5.04.1831.
Børn af dette ægteskab:
+ 55 K
i. Anne Albertsdatter [2017] blev født i 1797 i Dunkær, blev døbt den 13-9-1797 i Rise,
døde den 25-7-1866 i Dunkær i en alder af 69 år, og blev begravet i 1866 i Rise.
56 K
+ 57 K

ii. Maren Albertsdatter [2019] blev født i 1800 i Dunkær, blev døbt den 28-4-1800 i Rise,
døde i 1800 i Dunkær, og blev begravet den 27-8-1800 i Rise.
iii. Maren Albertsdatter [900] blev født i 1802 i Dunkær, blev døbt den 23-2-1802 i Rise,
døde i 1882 i Dunkær i en alder af 80 år, og blev begravet den 17-1-1882 i Rise.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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5. generation (Tipoldebørn)
40. Claus Rasmussen Jørgensen [2696] (Anne Clausdatter 4, Anna Jørgensdatter 3, Jørgen 2, Rasmus
1) blev født i 1790 i L. Rise, blev døbt den 31-10-1790 i Rise, døde den 16-12-1850 i Rise Mark i en alder af 60 år,
og blev begravet den 20-12-1850 i Rise.
Generelle notater: Parcellist i Rise Mark.
Claus blev gift med Maren Cathrine Andreasdatter Groth [2697] [MRIN: 1075] den 1-10-1815 i Rise.
Maren blev født den 5-2-1798 i L. Rise, blev døbt den 11-2-1798 i Rise, døde den 24-12-1850 i Rise Mark
i en alder af 52 år, og blev begravet den 27-12-1850 i Rise.
Generelle notater: Hun var en datter af boelsmand Andreas Jensen Groth og hustru Anne Cathrine
Christensdatter fra Dunkær (222).
Barn af dette ægteskab:
+ 58 K
i. Anne Kathrine Jørgensen [2695] blev født den 3-2-1823 i Rise Mark, blev døbt den 92-1823 i Rise, døde den 6-4-1891 i Stokkeby i en alder af 68 år, og blev begravet den 114-1891 i Rise.
44. Ellen Cathrine Christensdatter [800] (Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født i 1792 i
Trappeskov, døde den 7-2-1857 i Borgnæs i en alder af 65 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Ellen blev båret til dåben af Else Andersdatter fra Stokkeby. Faddere var Anders
Hansen i Stokkeby, Claus Hansen i Trappendal (Trappeskov), ungkarl Peder Christensen i Stokkeby
og pige Maria Pedersdatter fra Trappendal.
Efter at Ellen's bror Albert (se nedenfor) måtte sælge Damgården, fik Ellen en byttehandel i stand.
Ellen var en meget energisk dame. Penge lånte hun hos nogle bønder i Tranderup, og såkorn hos
bønderne i Vindeballe.
Et lille karaktertræk hos Ellen kommer til udtryk ved, at da hun gik med tanker om at købe
Damgården, skal hun have sagt: "Får jeg Damgården, river jeg skidteraserne ned og bygger brandmur
op." Dette nåede hun virkelig, idet stuehuset er bygget i 1852, og det sidste stykke af stalden i 1857.
Hun døde i dette år, og på sit dødsleje sagde hun til sønnen: "Sælg i bare Damgården, for den kommer
i ikke til at spinde silke på." Den blev solgt i 1866 for Rd. 15.000,-. Køberen var en anden
Borgnæsbonde, Hans Jørgensen Pedersen fra Horsagergård. Han beholdt dog kun gården i knap 3 år.
Ellen blev gift med Hans Christiansen [801] [MRIN: 317], søn af Christian Hansen [819] og
Margrethe Hansdatter [820], den 8-5-1821 i Marstal. Hans blev født cirka 1762 i Vindeballe, Ærø, blev
døbt i Tranderup, Ærø, døde den 1-9-1829 i Vindeballemark i en alder af ca. 67 år, og blev begravet i
Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Hans flytter sin fars ejendom fra Vindeballe til Strandhusene i tiden før 1819, idet
der er oprettet testamente den 28.11.1819 af Hans Chistiansen og Ellen Marie Knudsdatter, hvori de
testamenterer hus og bo til den længstlevende.
Se Vindeballe matrikel 29 på www.aerogenealogy.dk
Barn af dette ægteskab:
+ 59 M
i. Hans Christian Hansen [802] blev født den 10-11-1823 i Vindeballemark, blev døbt i
Tranderup, Ærø, døde den 2-3-1906 i Gravendal i en alder af 82 år, og blev begravet i
Rise.
46. Claus Christensen [736] (Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født den 224-1796 i Trappeskov, blev døbt den 24-4-1796 i Marstal, døde den 16-12-1857 i Voderup, Ærø i en alder af 61
år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Claus blev født i Trappeskov eller Trappendal som det kaldtes dengang, i den gård
der ligger nærmest ud mod landevejen. De gamle bygninger med halvdørene er dog for længst
nedrevet og genopført.
Claus tjente en tid i Rise sogn, vistnok i Stokkeby hvor han mor var fra. Senere mødte han en pige fra
Bregninge, som hed Maren Christensdatter og med hende blev han gift.
Der står i Bregninge Kirkebog: "Ungkarl Claus Christensen af Rise sogn, 26 år gammel, søn af
Christen Pedersen Trappendal og hustru Birthe Albertsdatter - har haft de naturlige kopper og pigen
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Maren Christensdatter, 28 år gammel, datter af Kådbo Christen Jørgensen (ved leddet), og afdøde
hustru Ane Smedsdatter (eller Ane Knudsdatter som der står andre steder), har haft de naturlige
kopper; viet i Bregninge Kirke den 2. juni 1822."
Et par måneder før brylluppet, den 12.03.1822 havde Claus købt et konkursbo i Voderup. Det var
ejendommen matrikel nr. 12, han købte efter Ole Lauritsen Hansen hvis barndomshjem var matrikel
nr. 10 i Voderup.
Maren fik tæring og døde allerede i 1831. Claus var på det tidspunkt slagter, handelsmand og havde
tillige ejendommen i Voderup på ca. 6-7 tønder land, og et stykke jord i Ronæs som han havde arvet
efter sin far. Hvor stor denne Ronæs part var vides ikke, men da broderen Thomas på dette
tidspunkt var gift og havde overtaget gården i Trappendal, har de andre søskende jo også fået deres
arvepart. Så særlig stor har den nok ikke været.
Det siger sig selv, at for at klare alle disse sager, samt at passe sin 7 årige søn, var Claus nød til at få
en kone inden døre, og det skete da også kun få måneder efter Maren's død.
I 1857 døde Claus Christensen i Voderup 61 år gammel. Han havde i de sidste par år ikke været så
stærk. Da kræfterne begyndte at svigte solgte han sin arvepart fra fødehjemmet i 1853 til Hans
Rasmussen fra Kragnæs - en part jord i Ronæs, hvorfra han havde hentet korn og hø og kørt det den
lange vej over Drejet og ud til Voderup, hvor det blev sat i stak ved husgavlen. Senere, på en søndag,
hjalp byens unge karle ham med at tærske det. For det blev de om aftenen beværtet og fik en glad dag
ud af det. Claus delte selv sine efterladenskaber mellem børnene før han døde. Bornholmeren
(bornholmeruret) skulle blive på ejendommen, og er siden arvet af et tip-tipoldebarn Mogens Cecil
Christensen, og har dermed været i familiens eje i 6 generationer.
Claus har sikkert erhvervet Bornholmeren efter sit andet giftermål. Fabrikanten er en Jens Mortensen
født 1809. Ved en opmaling af skiven er der af maleren sat et forkert årstal (1783), dette er dog ikke i
overensstemmelse med virkeligheden, men maleren mente at kunne fastslå at sådan havde der stået
før. Senere er Jens Chr. Jensen dog kommet til kundskab om denne Jens Mortensen's fødselsår og
dermed er fejltagelsen fastslået. Sandsynligvis er Bornholmeren lavet i tiden mellem 1830 og 1840.
Den ældste søn fik ejendommen som var på ca. 6-7 tønder land og 3 små moseparter, imod at svare
aftægt til Claus, Karen og den svage bror. Han afstod dog ejendommen til sin yngre bror Jens, mod
en erstatning på 700 Rd. Dette skete den 22.04.1856. De andre børn fik penge, som blev hentet op
fra Bornholmerens bund. Han var efter forholdene ret velhavende, og hans marker i klinten (den var
delt op på 11 steder) var let kendelige fra de andres, da den fik mere gødning p.g.a. de mange
slagtninger.
Aftægten består af: "2 Fag Hus indrettes, 1 med loftsrum - en lille have og Frugten af et pære- og et
æbletræ. Årlig 3 tønder Rug, 3 tønder Byg, 2 fede Gæs med Fjer, 6 Lispund Flæsk, 8 Pund Hør, 8
Pund Tælle, 1 Favn Brænde, 1 Læs Tørv. Når en af os dør bortfalder Hørren, 1 tønde Rug, 1 tønde
Byg, 3 Lispund Flæsk. Han leverer os ugentlig 3 Kander Mælk, 2 Pund Smør - dog bortfalder 1 Pund
når en af os dør. Endelig skal vi have 1 Får frit i Foder og Græs, fri Brygning og Bagning, 1
Jernkakkelovn, 1 Klokke, 1 Gryde, 1 Kedel, 1 Bord og 2 Stole.
Der holdes skifte efter Claus den 04.01.1858, og hvert af børnene får 135 Rd.
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Claus blev gift med Maren Christensdatter [738] [MRIN: 294] den 2-6-1822 i Bregninge. Maren blev
født i 1794 i Bregninge, døde den 31-3-1831 i Voderup, Ærø i en alder af 37 år, og blev begravet i
Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Maren fik tæring og døde allerede i 1831.
Barn af dette ægteskab:
60 M
i. Christen Clausen Christensen [739] blev født den 1-8-1824 i Voderup, Ærø, blev døbt i
Tranderup, Ærø, og døde efter 1861 i Sønderborg.
Generelle notater: Han blev handelsmand og rejste en del omkring. Der vides ikke meget
om ham, udover at han opholdt sig i Egernsund i 1856, og i Sundeved i 1861. Det
fortælles at man fandt ham død på en trappesten i Sønderborg.
Claus blev derefter gift med Karen Jensdatter [737] [MRIN: 293], datter af Jens Jensen [744] og Ellen
Hansdatter [745], den 31-10-1831 i Tranderup, Ærø. Karen blev født den 17-4-1799 i Voderup, Ærø, døde
den 7-1-1884 i Voderup, Ærø i en alder af 84 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Hun var en veninde af hans første kone, og havde hjulpet med at pleje hende i den
sidste tid. Hendes bror havde overtaget faderens gård ved Vesterås, og var blevet gift, så det har nok
været en lettelse for Karen, at få sit eget hjem, så hun ikke skulle ligge nogen til byrde som "gammel
pige".
Hun var dygtig til sit arbejde og meget sparsommelig. Så Claus fik en skrap kone til at regere med
sagerne og samle til huse.
Noget blidt gemyt var hun ikke, men holde sammen så der blev ret god velstand formåede hun.
Fra hende er nok slægtens sparsommelighed arvet - ligefrem påholdende var hun; lille bred og tæt
bygget.
Følgende lille historie viset et karaktertræk hos Karen:
"På hendes ældre dage, da svigerdatteren Agathe var kone i hjemmet, havde Agathe besøg af en
nabokone, og de fik sig en kop kaffe. Det skete så at Karen Claus, som hun blev kaldt, havde ærinde
ud; og idet hun så går forbi vinduerne, ser hun Agathe og nabokonen sidde og drikke kaffe. Til denne
begivenhed afleverede hun følgende salut: "Mare Mi, aldrig har jeg set så galt før. Gå ind og sætte sig
for bordet med kaffe og kande."
Udtrykket "Mare Mi" er et kraftudtryk fra før reformationstiden. Det er en forvanskning og
forkortelse, og dækker egentlig over udtrykket "Hellige Guds Moder".
At det på så fjern en afkrog som Voderup har holdt sig hos en gammel kone født i 1799, til så sent
som 1870 erne, er jo et vidne om, hvor trofast den ene slægt har optaget efter den anden.
Børn af dette ægteskab:
+ 61 M
i. Jens Jensen Christensen [188] blev født den 19-7-1832 i Voderup, Ærø, blev døbt i
Tranderup, Ærø, døde den 14-4-1893 i Voderup, Ærø i en alder af 60 år, og blev begravet
i Tranderup, Ærø.
62 M

ii. Peder Christensen [740] blev født den 16-12-1833 i Voderup, Ærø, blev døbt i
Tranderup, Ærø, døde i New Zealand, og blev begravet i Kimbolton, New Zealand?.
Generelle notater: Han blev opdraget hos sin faster Ellen på Damgården i Borgnæs. Hun
havde jo kun 1 søn, Hans Christian Hansen.
Disse 2 fætre kom godt ud af det med hinanden, også som voksne; men Peder havde
udlængsel og ville til Australien for at grave guld, hvad han da også kom. Da der holdes
skifte efter faderen i 1858 opholder Peder sig i Australien.
Der arbejdede han i ca. 10 år, men rejste så til New Zealand. Her fortsatte han med at
grave efter guld på Sydøen. Han skal have fortalt, at han fandt en guldrig åre, men at han
blev snydt for det meste af 4 mænd som havde jordlodder ved siden af hans. De vandt en
retsag over ejendomsretten ved at bestikke en landmåler.
Denne historie er blevet bekræftet, da den senere blev fortalt af den ene af de 4 mænd til
Peders nevø Christen.
Dette skete mange år senere, da nevøen Christen boede på Jubilee Hotel i Otaki, hvor han
ville købe sig en gård.
Den daværende ejer af hotellet, en mand ved navn McBeth, fortalte historien uden at
vide, at hans gæst var offerets nevø.
Efter at han var blevet franarret sin jordlod, flyttede Peder til Nordøen, hvor han købte et
stykke jord i nærheden af Kimbolton, som han ryddede for buske og træer. Her begyndte
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk

17

Udskrift fra Legacy

Efterkommere af Rasmus Christensen
han at opdrætte får.
Da han flyttede til Nordøen, skrev han hjem for at høre om der var en brodersøn, som
havde lyst til, at komme til New Zealand. Hvis en ville komme derned, skulle han arve
ham, da han forblev ugift.
63 K

iii. Maren Christensen [741] blev født den 13-5-1835 i Voderup, Ærø, blev døbt i Tranderup,
Ærø, døde den 8-4-1928 i en alder af 92 år, og blev begravet i Rise.
Generelle notater: Maren kom til Vesterås at tjene hos sin kusine Ellen Sofie. Ellen var
kun 3 år ældre end Maren, men var blevet gift kun 16 år gammel. I 1861 opholdt hun sig i
Borgnæs, muligvis som tjenende på Damgården.
I 1861 da der er arveforlig efter hendes farfar, opholder hun sig i Borgnæs.
Som ældre pige blev Maren gift med en enkemand i Snekkemose der havde 2 børn. Selv
fik Maren ingen børn.
Manden hed Hans Hansen f. 3.07.1836 d. 18.09.1899. Han havde tidligere været gift med
en af Marens kusiner Ellen Christine Jensen, som var en datter af Marens morbror Hans
Jensen fra Vesterås.
Maren blev gift med Hans Hansen [742] [MRIN: 295]. Hans blev født den 3-7-1836 i
Tranderup, Ærø, blev døbt i 1836 i Tranderup, Ærø, døde den 18-9-1899 i Rise i en alder
af 63 år, og blev begravet i 1899 i Rise.
Generelle notater: Han havde tidligere været gift med Marens kusine Ellen Christine
Jensen.

64 M

iv. Christen Pedersen Christensen [743] blev født den 20-9-1840 i Voderup, Ærø, blev
døbt i Tranderup, Ærø, døde den 24-8-1861 i Voderup, Ærø i en alder af 20 år, og blev
begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Han døde kun 21 år gammel, og blev plejet på det sidste af sin bror
Jens' kone, Agathe Magdalene Jensen. Hun har fortalt at han var taknemmelig for
hjælpsomheden imod ham.

47. Maren Christensdatter [824] (Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født den 210-1798 i Trappeskov, blev døbt den 7-10-1798 i Marstal, døde den 8-10-1861 i en alder af 63 år, og blev
begravet i Marstal.
Generelle notater: Hun blev båret til dåben af Johanne Clauses. Faddere var Claus Clausen i
Stokkeby, Albert Clausen Bødker i Dunkær, unglarl Ole Madsen i Thorup og puge Cecilie
Henriksdatter i Marstal.
Maren blev gift med Anders Pedersen [825] [MRIN: 329], søn af Peder Nielsen [826] og Ellen
Simonsdatter [827], den 1-6-1823 i Marstal. Anders blev født i 1798 i L. Rise, blev døbt i Rise, døde den 279-1828 i en alder af 30 år, og blev begravet i Marstal.
Generelle notater: De bosatte sig i Rolpestedet på Græsvængevej 36. Denne ejendom var vist flyttet
fra Kragnæs til Rolpestedet ved udstykningen i 1767. Gårdens jordtilliggende strakte sig helt op ad
Græsvængebakken til Brålandsvej.
Ifølge Brandcatasten 1827-38 havde Anders en ejendom i Katteskoven, 8 F.- 5 F. - 4 F., 150 Rd.
Barn af dette ægteskab:
+ 65 M
i. Christen (Christian) Pedersen [830] blev født den 9-6-1826 i Marstal.
Maren blev derefter gift med Claus Jørgensen Clausen [834] [MRIN: 335], søn af Claus Jørgensen
Mortensen [835] og Anne Cathrine Albertsdatter [836], den 12-7-1829 i Marstal. Claus blev født den 2-91800 i Ommel. og blev døbt i Marstal.
Generelle notater: Claus overtog Anders Pedersens ejendom i Rolpestedet, som stedsønnen senere
overtog. Han havde også erhvervet en mindre parcelejendom på 6 fag i Ronæs, som blev overladt til
den yngste datter, mod at hun ydede aftægt til ham. Derudover skulle hun betale Rd. 100 til hver af
sine ældre søstre.
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Børn af dette ægteskab:
+ 66 K
i. Birthe Cathrine Clausen [837] blev født i 1830 og blev døbt i Marstal.
+ 67 K
68 K

ii. Anna Cathrine Clausen [838] blev født i 1834 og blev døbt i Marstal.
iii. Ellen Clausen [844].
Generelle notater: Hun arvede et parcelsted i Ronæs efter sin far, Matr. nr. 50, Midtvejen
6 i Ronæs. I 1861 da der afholdes arveforlig efter hendes morfar, tjener hun i Ronæs.
I 1863 overtog Ellen udover parcelejendommen en mindre parcel på 1 Tønde land, 2
skæpper som havde tilhørt hendes morbror Jørgen Christensen.
Ellen blev gift med Peder Jørgensen Pedersen [845] [MRIN: 340] den 22-12-1864 i
Marstal.

48. Jørgen Christensen [846] (Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født den 13-4-1800 i
Trappeskov og blev døbt i Marstal.
Generelle notater: Han bosatte sig på et Kåd i Katteskoven. En mindre jordlod solgte han i 1863 til sin
svoger Claus Jørgensen Clausen.
Det ser ud som om Jørgens kåd tidligere har tilhørt hans bror Thomas Christensen idet Brandcatasten
for 1828 lister Thomas som ejer men i 1829 står der Jørgen Christensen. Måske indgik ejendommen i
en handel mellem brødrene, om hvem af dem der skulle overtage fødegården efter deres afdøde bror
Peder.
Jørgen blev gift med Ellen Cathrine Nissen [847] [MRIN: 341] den 20-6-1830 i Marstal. Ellen blev født i
1803 i Marstal.
Barn af dette ægteskab:
69 M
i. Jørgen Nissen Christensen [848].
49. Thomas Christensen [849] (Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født den 4-1-1803 i
Trappeskov og blev døbt den 11-1-1803 i Marstal.
Generelle notater: Thomas tjente i Borgnæs da han blev trolovet med Kirsten. Faderens gård skulle
egentlig havde været overtaget af hans ældste bror Peder Christensen, men han døde før faderen.
Noget tyder på, at der har været en del forviklinger mellem de overlevende brødre om hvem af dem
der skulle overtage faderens gård. Broderen Albert købte Damgården i Borgnæs, få måneder efter
broderens død, og Thomas ser ud til, at have haft en ejendom i Katteskoven, som måske lå på
faderens jord. Det ser ud til, at han bytter denne ejendom med den ældre broder Jørgen.
Broderen Claus havde købt en ejendom i Voderup, matr. 12. Se www.aerogenealogy.dk. Claus fik dog
en parcel jord i Ronæs fra faderens gård.
Moderen døde i 1826.
Efter sit giftermål overtog Thomas sin fars gård i Trappeskov.
Thomas blev gift med Kirsten Hansdatter [850] [MRIN: 342] den 2-3-1828 i Tranderup, Ærø. Kirsten
blev født i 1805 i Voderup, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde i 1880 i Trappeskov i en alder af 75 år,
og blev begravet i Marstal.
Generelle notater: Hun er født på matr. 22 i Voderup. Se www.aerogenealogy.dk
Børn af dette ægteskab:
+ 70 M
i. Hans Christensen [851] blev født den 12-4-1829 i Trappeskov og blev døbt i Marstal.
+ 71 M

ii. Christen Pedersen Christensen [874] blev født den 11-4-1830 i Trappeskov.

72 M

iii. Peder Hansen Christensen [876] blev født den 24-2-1832 i Trappeskov.

73 M

iv. Thomas Christensen [877] blev født den 29-12-1833.

74 M

v. Anders Hansen Christensen [878] blev født den 23-2-1836.

75 M

vi. Albert Christensen [879] blev født den 28-2-1840.
Generelle notater: Han overtog sin fars gård i Trappeskov og blev gift med Maren
Rasmussen og de fik 6 børn: (Skal undersøges nærmere)
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Rasmus Christensen.
Thomas Christensen.
Jørgen Christensen.
Anne Cathrine Christensen.
Maren Christensen.
Kirstine Christensen.
De 2 yngste søstre overlod deres fars gård til en søsterdatter ved navn Martha.
Hun var gift med Hans Jørgen Christensen. Senere i 1969 er gården overtaget af deres søn
Hans Henrik Christensen.
Albert blev gift med Maren Rasmussen [880] [MRIN: 354].
76 M

vii. Jørgen Christensen [881] blev født den 31-8-1842.

77 M viii. Lars Hansen Christensen [882] blev født den 10-12-1844.
78 K

ix. Birthe Kirstine Christensen [883] blev født den 27-9-1846.

55. Anne Albertsdatter [2017] (Anne Marie Pedersdatter 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1)
blev født i 1797 i Dunkær, blev døbt den 13-9-1797 i Rise, døde den 25-7-1866 i Dunkær i en alder af 69 år,
og blev begravet i 1866 i Rise.
Anne blev gift med Jørgen Jørgensen Johansen [4592] [MRIN: 816], søn af Johan Jørgensen [4589] og
Sidsel Marie Pedersdatter [2605], den 10-8-1817 i Rise. Jørgen blev født i 1772 i Dunkær, blev døbt den
12-4-1772 i Rise, og døde den 26-12-1846 i Dunkær i en alder af 74 år.
Generelle notater: Jørgen overtog sin fars boel i Dunkær den 19.7.1799 (223). Han var sandemand og
kirkeværge.
Boelet blev overdraget til den ældste søn Johan Jørgensen.
Børn af dette ægteskab:
79 K
i. Anne Johansen [4738] blev født den 28-2-1819 i Dunkær og døde den 3-5-1858 i
Stokkeby i en alder af 39 år.
Anne blev gift med Hans Pedersen [4739] [MRIN: 1781], søn af Peder Christensen
[4736] og Magdalene Juliane Johansdatter [3022], den 25-10-1850 i Rise. Hans blev
født den 5-3-1799 i Gråstensmark og døde den 19-10-1862 i Stokkeby i en alder af 63 år.
Generelle notater: Hans Pedersen blev gift med Maren Jensdatter, og overtog hendes fars
gård i Stokkeby (278). Efter hans død overtog den ældste søn gården den 20.10.1862.
80 M

ii. Albert Clausen Johansen [4769] blev født i 1822 i Dunkær og døde i 1857 i Dunkær i en
alder af 35 år.
Generelle notater: Han forblev ugift.

+ 81 K
82 M

iii. Anne Marie Johansen [4770] blev født den 20-8-1824 i Dunkær og døde den 17-4-1910 i
Dunkær i en alder af 85 år.
iv. Hans Jørgensen Johansen [4774] blev født i 1826 i Dunkær og døde i 1888 i en alder af
62 år.
Generelle notater: Han forblev ugift.

83 M

v. Jørgen Jørgensen Johansen [4775] blev født i 1830 i Dunkær og døde i 1900 i
Ærøskøbing i en alder af 70 år.
Generelle notater: Han var jordbruger ved Ærøskøbing.
Jørgen blev gift med Anne Marie Clausen [4776] [MRIN: 1790] i 1864 i Rise. Anne blev
født i 1836 i L. Rise og døde i 1872 i Ærøskøbing i en alder af 36 år.
Jørgen blev derefter gift med Sidsel Marie Mikkelsen [4777] [MRIN: 1791] i 1879 i Rise.
Sidsel blev født i 1840 i Stokkeby og døde i 1927 i Ærøskøbing i en alder af 87 år.

84 K

vi. Agnes Hedvig Johansen [4778] blev født i 1833 i Dunkær.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Agnes blev gift med Christen Lauritsen Christensen [4779] [MRIN: 1792] den 14-91852 i Rise. Christen blev født den 4-2-1835 i Gråstensmark.
Generelle notater: Christen overtog sin fars ejendom i Kallehave, Gråstensmark matr. 12,
den 11.2.1856.
I 1865 solgte han først halvdelen af sin ejendom, og i 1873 resten, tilsyneladende af
økonomiske årsager. De flyttede derefter til Jylland, men returnerede til Ærø nogle år
senere, for at købe en ejendom i Midtmarken ved Marstal.
85 K

vii. Ellen Johansen [4780] blev født i 1835 i Dunkær og døde i 1920 i Torup i en alder af 85
år.
Ellen blev gift med Rasmus Pedersen [4781] [MRIN: 1793] i 1858 i Rise. Rasmus blev
født i 1830 i Dunkær og døde i 1921 i Torup i en alder af 91 år.
Generelle notater: Rasmus Pedersen er født på boel nr. (216B) i Dunkær.
Senere blev han husmand i Torup ved L. Rise.

86 K

viii. Karen Johansen [4782] blev født den 21-5-1837 i Dunkær og døde den 17-1-1920 i Olde
i en alder af 82 år.
Karen blev gift med Peder Madsen Hansen [4783] [MRIN: 1794] den 20-11-1857 i
Rise. Peder blev født den 17-8-1833 i Olde og døde den 30-12-1866 i Olde i en alder af
33 år.
Generelle notater: Peder Madsen Hansen overtog sin fars gård i Olde (134B) den
12.01.1850, der i nogle år havde været i hænderne på hans stedfar. Da Peder da kun var
17 år, blev gården bortforpagtet i nogle år til Peder Møller (178).
Efter Peders død blev gården overtaget af hans enkes nye mand Rasmus Pedersen
Rasmussen.
Karen blev derefter gift med Rasmus Pedersen Rasmussen [4784] [MRIN: 1795] den
21-8-1868 i Rise. Rasmus blev født den 23-8-1833 i Olde og døde den 25-7-1900 i Olde i
en alder af 66 år.
Generelle notater: Da han giftede sig med Peder Madsen Hansens enke, Karen Johansen,
overtog han Peder Madsen Hansens gård i Olde (134 B).
Gården blev overdraget til en svigersøn den 1.5.1892.

+ 87 K

ix. Sophie Johansen [4785] blev født i 1839 i Dunkær.

57. Maren Albertsdatter [900] (Anne Marie Pedersdatter 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1)
blev født i 1802 i Dunkær, blev døbt den 23-2-1802 i Rise, døde i 1882 i Dunkær i en alder af 80 år, og blev
begravet den 17-1-1882 i Rise.
Generelle notater: Se Dunkær 238.
Maren blev gift med Rasmus Jacobsen [901] [MRIN: 363] den 3-12-1826 i Rise. Rasmus blev født i
1798 i Dunkær, blev døbt den 2-9-1798 i Rise, døde den 18-4-1869 i Dunkær i en alder af 71 år, og blev
begravet i 1869 i Rise.
Generelle notater: Han var smedesøn fra Olde. Se min fil evapeder.doc
Han overtog sin svigerfars kåd i Dunkær (238). Der er oprettet aftægtskontrakt mellem Rasmus
Jacobsen og svigerfaderen Albert Clausen den 5.04.1831.
Straks efter Rasmus Jacobsens død, overdrog enken den 24.04.1869 ejendommen til en svigersøn, gift
med datteren Maren. Ejendommen bestod af matr. 64 og 39 i Møllesøen. Huset bestod i 1831 af 6 fag
stuehus vurderet til 120 Rd. og 3 fag lo og stald vurderet til 30 Rd.
Børn af dette ægteskab:
88 K
i. Anne Marie Jacobsen [2020] blev født den 10-5-1827 i Dunkær og blev døbt i 1827 i
Rise.
89 K
+ 90 K

ii. Johanne Jacobsen [2021] blev født den 10-5-1830 i Dunkær, blev døbt i 1830 i Rise,
døde den 22-12-1832 i Dunkær i en alder af 2 år, og blev begravet i 1832 i Rise.
iii. Johanne Jacobsen [2022] blev født den 22-2-1837 i Dunkær og blev døbt i 1837 i Rise.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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6. generation (Tiptipoldebørn)
58. Anne Kathrine Jørgensen [2695] (Claus Rasmussen Jørgensen 5, Anne Clausdatter 4, Anna Jørgensdatter 3,
Jørgen 2, Rasmus 1) blev født den 3-2-1823 i Rise Mark, blev døbt den 9-2-1823 i Rise, døde den 6-4-1891 i Stokkeby
i en alder af 68 år, og blev begravet den 11-4-1891 i Rise.
Anne blev gift med Peder Thomsen Pedersen [2639] [MRIN: 1074], søn af Erik Pedersen [2575] og Bodil
Hansdatter [2599], den 3-8-1849 i Rise. Peder blev født den 30-3-1818 i Stokkeby, blev døbt den 5-4-1818 i
Rise, døde den 23-4-1882 i Stokkeby i en alder af 64 år, og blev begravet den 27-4-1882 i Rise.
Børn af dette ægteskab:
91 M
i. Erik Pedersen [2706] blev født den 14-11-1849 i Lammehusene og blev døbt den 18-111849 i Rise.
92 K

ii. Ellen Margrethe Pedersen [2707] blev født den 16-1-1851 i Lammehusene, blev døbt
den 19-1-1851 i Rise, døde den 25-3-1851 i Stokkeby, og blev begravet den 29-3-1851 i
Rise.

93 M

iii. Claus Jørgensen Pedersen [2708] blev født den 23-1-1852 i Stokkeby og blev døbt den
25-1-1852 i Rise.

94 K

iv. Maren Pedersen [2709] blev født den 22-1-1853 i Stokkeby og blev døbt den 23-1-1853 i
Rise.

95 M

v. Peder Thomsen Pedersen [2710] blev født den 30-3-1854 i Stokkeby, blev døbt den 24-1854 i Rise, døde den 25-11-1898 i Kgl. Frederiks Hospital, København, Danmark i en
alder af 44 år, og blev begravet den 1-12-1898 i Undløse, Holbæk.
Peder blev gift med Wilhelmine Hansine Jacobsen [2711] [MRIN: 1079], datter af
Anders Jacobsen [2712] og Anne Larsen [2713], den 21-7-1882 i Brønshøj,
København. Wilhelmine blev født den 6-12-1859 i Sct. Mikkels, Slagelse, blev døbt den
15-1-1860 i Sct. Mikkels, Slagelse, døde den 21-1-1891 i Østrup, Holbæk i en alder af 31
år, og blev begravet den 28-1-1891 i Undløse, Holbæk.

96 K

vi. Bodel Kirstine Pedersen [2716] blev født den 21-5-1855 i Stokkeby og blev døbt den 285-1855 i Rise.

97 K

vii. Ellen Margrethe Pedersen [2717] blev født den 26-5-1856 i Stokkeby og blev døbt den
1-6-1856 i Rise.

98 K

viii. Anne Cathrine Pedersen [2718] blev født den 18-3-1859 i Stokkeby og blev døbt den 203-1859 i Rise.

99 M

ix. Hans Pedersen [2719] blev født den 30-7-1860 i Stokkeby og blev døbt den 5-8-1860 i
Rise.

100 K

x. Sidsel Kirstine Pedersen [2720] blev født den 29-3-1862 i Stokkeby og blev døbt den 64-1862 i Rise.

101 K

xi. Anne Cathrine Pedersen [2721] blev født den 24-9-1864 og blev døbt den 2-10-1864 i
Rise.

59. Hans Christian Hansen [802] (Ellen Cathrine Christensdatter 5, Christen 4, Peder 3, Jørgen 2,
Rasmus 1) blev født den 10-11-1823 i Vindeballemark, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 2-3-1906 i Gravendal
i en alder af 82 år, og blev begravet i Rise.
Hans blev gift med Kirsten Lauritsen [803] [MRIN: 318] den 22-10-1847 i Tranderup, Ærø. Kirsten
blev født den 5-7-1823 i Vindeballe, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 29-5-1891 i Gravendal i
en alder af 67 år, og blev begravet i Rise.
Børn af dette ægteskab:
102 M
i. Hans Christensen Hansen [804] blev født den 23-1-1849 i Borgnæs og blev døbt i
Tranderup, Ærø.
Hans blev gift med Anne Groth [805] [MRIN: 319] den 8-6-1863 i Rise. Anne blev født i
1849 i Eske og blev døbt i Rise.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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103 M

ii. Christen Lauritsen Hansen [806] blev født den 12-5-1852 i Borgnæs og blev døbt i
Tranderup, Ærø.

104 M

iii. Christen Peder Hansen [807] blev født den 23-9-1853 i Borgnæs og blev døbt i
Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Han var gårdmand ved Knasterbjerg nær Marstal.
Christen blev gift med Gertrud Kirstine Jensen [808] [MRIN: 320] i 1883 i Rise.
Gertrud blev født i 1860 i Olde og blev døbt i Rise.

105 K

iv. Anne Marie Hansen [171] blev født den 29-4-1856 i Tranderup, Ærø, blev døbt i
Tranderup, Ærø, døde den 5-4-1895 i St. Rise i en alder af 38 år, og blev begravet i Rise.
Anne blev gift med Hans Albertsen Madsen [170] [MRIN: 92] den 13-3-1877 i Rise.
Hans blev født den 17-3-1854 i L. Rise, blev døbt i Rise, døde den 21-3-1923 i Rise i en
alder af 69 år, og blev begravet i Rise.
Generelle notater: Se gård nr. 179 i St. Rise.
Begivenheder i hans liv:
• Han arbejdede som Gårdmand i St. Rise på gård nr. 179.Før han købte gård nr. 179 i St.
Rise, havde han en mindre ejendom i Dunkær. Efter hans død blev gården solgt. Se Rise
Sogns Gårde side 170 og 171.

106 K

v. Ellen Kathrine Hansen [811] blev født den 20-4-1859 i Borgnæs, blev døbt i Tranderup,
Ærø, døde den 12-5-1918 i Dunkær i en alder af 59 år, og blev begravet i Rise.
Ellen blev gift med Hans Andersen Kromann [812] [MRIN: 322] den 20-6-1878 i Rise.
Hans blev født den 2-7-1853 i Dunkær, blev døbt i Rise, døde den 28-7-1937 i Dunkær i
en alder af 84 år, og blev begravet i Rise.
Generelle notater: Se gård nr. 225 i Dunkær.

107 K

vi. Anne Margrethe Hansen [813] blev født den 27-6-1862 i Borgnæs, blev døbt i
Tranderup, Ærø, døde den 24-6-1950 i Dunkær i en alder af 87 år, og blev begravet i
Rise.
Anne blev gift med Albert Jørgen Madsen [814] [MRIN: 323] den 6-1-1881 i Rise.
Albert blev født den 21-12-1857 i Dunkær, blev døbt i Rise, døde den 9-9-1924 i Dunkær
i en alder af 66 år, og blev begravet i Rise.
Generelle notater: Se gård nr. 221 i Dunkær.

108 M

vii. Laurits Hansen [815] blev født den 31-12-1867 i Gravendal, blev døbt i Rise, døde i 1950
i Vindeballe, Ærø i en alder af 83 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Laurits overtog Gravendal efter sin far. Der var 14 børn i ægteskabet.
For at hjælpe børnene godt på vej, solgte han Gravendal og købte Rugagergård i
Vindeballe, gård nr. 50. Denne gård overlod han til en datter og svigersøn i 1929.
Laurits blev gift med Bodil Marie Groth [816] [MRIN: 324] den 12-7-1893 i Rise.
Bodil blev født den 25-2-1872 i Eske, blev døbt i Rise, døde den 26-12-1960 i
Vindeballe, Ærø i en alder af 88 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Hendes far havde en ejendom i Eske, matr. 5.

61. Jens Jensen Christensen [188] (Claus 5, Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1)
blev født den 19-7-1832 i Voderup, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 14-4-1893 i Voderup, Ærø i en
alder af 60 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Han kom i tjeneste oppe i Vindeballe hos Hans Madsen hvis kone var en
plejedatter af Hans Christensen og Karen Hansdatter, som var hans mors moster. Hun var på
daværende tidspunkt på aftægt, da manden var død i 1832.
Mens Jens tjente her, kom også Agathe Magdalene Larsen f. 29.06.1830 d. 9.11.1902 til at tjene her.
Det har nok været kærlighed ved første blik, for ikke længe efter bliver de gift, begge kun ganske unge
den 17.05.1853. Som en kuriøsitet kan nævnes, at 2 af kopperne som Jens og Agathe fik i
bryllupsgave eksisterer endnu. De befinder sig nu hos oldebarnet Marie Magdalene Jensen. Disse
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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kopper er altså fra 1853.
Jens og Agathe flyttede nu til Søbymark - Vrangeagre - hvor hendes forældre boede på et kådnersted.
Jens gik med sin svigerfar på teglværksarbejde på Sundeved om sommeren og løst arbejde om
vinteren. Blandt andet var han med til at sætte dæmning for Noret ved Borgnæs. Her arbejdede han
om dagen, og gik hver dag de 1½ mil fra Vrangeagre til Noret (ca. 10 km.)
I familiens eje findes en gammel huspostille (bibel) som Agathe's far har købt på Broager marked i
1842. Agathe fik den og den blev brugt i hele hendes levetid. Børnebørnene fortalte, at det kunne
knibe med at sidde stille om søndagen, mens teksten blev læst af Jens.
Af de 8 børn er de to ældste født i Vrangeagre og de andre i Voderup. Familien flyttede til Voderup i
1857/8 efter at Jens's far døde. Jens skulle svare aftægt til sin mor og til sin syge bror, og allerede fra
begyndelsen kniber det for Jens at få økonomien til at hænge sammen. Omkring 1867 sælger han
moseparterne som hørte til ejendommen og i 1882 sælger han yderligere 2 tønder land, efter at have
forsøgt at få sønnen Jens til at overtage ejendommen. Sønnen Jens var ikke alt for interesseret da
klintejorden ikke var så attråværdig. Kort tid efter blev sønnen Jens dog forlovet og så sig om efter en
ejendom. Da forældrene trængte til hjælp overtog Jens ejendommen i 1884. Faderen gik på aftægt i en
alder af kun 52 år, men var svagelig og døde i 1893.
Jens blev gift med Agathe Magdalene Larsen [189] [MRIN: 95], datter af Jens Lauritsen "Larsen"
[2106] og Marie Elisabeth Larsdatter [2107], den 17-5-1853 i Søby, Ærø. Agathe blev født den 29-61830 i Vrangeagre, Ærø, blev døbt i Søby, døde den 9-11-1902 i Voderup, Ærø i en alder af 72 år, og blev
begravet i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: (I dåbsattesten skrives der Larsen som efternavn) Efter konfirmationen i 1844 fik
hendes halvsøster Marie Elisabeth hende over at tjene på Als, på Mommark Færgegård. Men Agatha
kunne ikke lide at være der, det var hendes natur meget imod, at arbejde på en restaurant, så opholdet
på Als, blev kun af kort varighed. Senere tjente hun på en gård i Haven (lille landsby vest for Søby),
hvor der var to ugifte sønner. Den ene sejlede om sommeren, og den anden, Mads hed han, fik noget
til overs for Agatha, der dog intet anede; men hans forældre fik af den grund noget imod Agatha. Da
hun blev klar over hvordan det hang sammen, løb hun af pladsen og nægtede, at komme der mere.
Hun fik så en plads i Vindeballe hos Hans Madsen.
Imidlertid havde sønnen ude fra Haven fået opspurgt hvor Agatha tjente, og en dag mødte han op på
gården og spurgte efter hende, men hun lod ham vide, at hun var forlovet med Jens.
Børn af dette ægteskab:
109 M
i. Jens Lauritsen Jensen [178] blev født den 8-6-1856 i
Vrangeagre, Ærø, blev døbt i Søby, døde den 12-1-1936 i
Voderup, Ærø i en alder af 79 år, og blev begravet i
Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Han tjente først på Ærø, men tog
senere til Als hvor han blev forlovet med Cathrine Marie
Møller f. 26.09.1855 d. 28.03.1944.
Hun er født på den gård der ligger lige ved L. Mommark
St. Den havde været i hendes bedstefaders eje, men under
pengekrisen gled den over på andre hænder. Da Jens og
Cathrine Marie ikke ønskede, at blive tyske undersåtter,
Jens Lauritsen Jensen
rejste de til Ærø og blev gift den 27.05.1884. (Als var
blevet erobret af tyskerne i 1864 efter slaget ved Dybbel, og forblev tysk til afstemningen
efter 1. verdenskrig og genforeningen den 10.02.1920).
De overtog faderens ejendom ved årsskiftet i 1884. Tidligere på året var den gamle
bedstemoder Karen Claus død 84 år gammel. Jens' forældre havde således haft aftægt på
ejendommen til de selv gik på aftægt.

Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Jens blev gift med Cathrine Marie Møller [179]
[MRIN: 94], datter af Christen Hansen Møller [228] og
Anna Marie Juliane Nielsen [229], den 27-5-1884 i
Tranderup, Ærø. Cathrine blev født den 26-9-1855 i
Mommark på Als, blev døbt den 31-10-1855 i Lysabild,
døde den 28-3-1944 i Voderup, Ærø i en alder af 88 år, og
blev begravet i Tranderup, Ærø.

Cathrine Marie Møller

110 K

ii. Karen Jensen [190] blev født den 8-6-1853 i Vrangeagre, Ærø, blev døbt i Søby, og døde
i 1879 i Als i en alder af 26 år.
Generelle notater: Hun blev født i Vrangeagre og fik sin farmor's navn, som det var skik
og brug i Søby på den tid. Efter konfirmationen kom hun ud og tjene, først lidt på Ærø,
men da der var større fortjeneste på Als, tog hun derover. Her døde hun af tyfus i 1879
kun 26 år gammel. På samme tid havde broderen Claus også tyfus, han var da 19 år, og en
anden bror Jens der også tjente på Als, turde ikke fortælle Claus at deres søster var død,
så han fik det ikke at vide før efter begravelsen. Claus overlevede dog.

111 K

iii. Marie Elisabeth Jensen [191] blev født den 5-11-1859 i
Voderup, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 812-1894 i Marstal i en alder af 35 år, og blev begravet i
Marstal.
Generelle notater: Hun blev gift i en ung alder den
18.11.1880 med Rasmus Eriksen Hansen, som var
møllersvend på Dunkær mølle. Det siges, at et kritisk
kvindeligt medlem af familien, skal have udtalt ved deres
bryllup, at hun aldrig tidligere havde set en så smuk brud.
De bosatte sig i Sølvgade i Marstal, hvor han gik på
arbejde bl.a. på skibsværftet, og Marie passede en lille
butik - iøvrigt beskedne kår. De fik 8 børn hvoraf de 7
overlevede.
Da Marie's far døde i 1893 skal Marie have sagt til sin
søster Ellen Cathrine (Tante Trine), at nu var hendes
bedste borte. Det kunne Tante Trine ikke forstå dengang,
da hun altid selv havde følt sig stærkest knyttet til sin
mor. Men deres far havde altid været glad for Marie, og så
længe han kunne, gik han på sine ben de 2 mil (14 km) til
Marstal fra Voderup.
Marie Elisabeth Jensen

Marie blev gift med Rasmus Eriksen Hansen [192]
[MRIN: 99], søn af Rasmus Eriksen Hansen [193] og
Johanne Madsen [194], den 18-11-1880 i Tranderup, Ærø. Rasmus blev født den 13-51858 i Midtmarken og blev døbt i Marstal.
Generelle notater: Han arbejdede som møllersvend på Dunkær mølle før de blev gift.
Senere arbejde han på et værft i Marstal. De boede i Sølvgade.
I mange år efter Maries død havde Rasmus en kone i huset, til at tage sig af huset og tilse
børnene. Senere giftede han sig med denne husbestyerinde, som hed Emilie Dahl. Da
Rasmus døde var han møllepasser ved møllen i Noret nær Marstal.
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iv. Claus Christensen Jensen [198] blev født den 15-111861 i Voderup, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde
den 14-5-1945 i en alder af 83 år, og blev begravet i
Sørup.
Generelle notater: Han tjente først på Ærø, bl.a. hos Niels
Nielsen i Toften (Tranderup), men som 19 årig var han på
Als, hvor også broderen Jens og søsteren Karen var. Han
fik tyfus men overlevede dog, modsat søsteren Karen som
døde på samme tid, som allerede beskrevet.
Her på Als fandt Claus sin kone Marie Kathrine
Rasmussen, og her blev deres søn Jens Jensen født den
Claus Christensen Jensen
24.11.1897. Familien flyttede senere til Thurø, hvor de
sammen med svogeren Rasmus Mortensen købte en
ejendom. Se nedenfor.
Kompaniskabet med svogeren varede dog kun kort tid, og Claus overtog ejendommen,
som dog senere blev solgt for Kr. 50.000,-.
Derefter købte de en ejendom i Rødskebølle ved Svendborg for Kr. 16.000,-. Marie
Kathrine døde i 1936 i august måned, og Claus flyttede ind hos sin søn, der var blevet gift
med en gårdmandsdatter hvis fødehjem de havde overtaget.
Claus blev gift med Marie Kathrine Rasmussen [199]
[MRIN: 104].

Marie Kathrine Rasmussen

Generelle notater: Fra Als.
113 K

v. Ellen Kathrine Jensen [202] blev født den 8-6-1864 i Voderup, Ærø, blev døbt i
Tranderup, Ærø, døde den 19-11-1950 i Ommel. i en alder af 86 år, og blev begravet i
Ommel..
Generelle notater: Hun tjente en tid på Vestre Mølle i Søby sogn, og kom senere til
Marstal.
Jens Christensen Jensen omtaler hende altid som hans Tante Trine.
Ellen blev gift med Rasmus Mortensen [203] [MRIN: 106], søn af Rasmus
Mortensen [205] og Else Anedine Rasmussen [204], den 20-10-1893 i ?. Rasmus
blev født den 13-10-1867 i Ommel., blev døbt i Marstal, døde i 1953 i Ommel. i en alder
af 86 år, og blev begravet i Ommel..
Generelle notater: Rasmus havde 3 brødre nemlig Skipper Morten Rasmussen Mortensen
f. 17.09.1860, Jens Mortensen f. 14.06.1863 som boede i Græsvænge og havde en søn der
hed Albert og Kristian Rasmussen Mortensen f. 20.01.1870.
Ellen og Rasmus bosatte sig i Ommel hvor Rasmus var født. Rasmus var slagter og
handelsmand.
Ellens mor opholdt sig om sommeren den meste tid hos datteren i Ommel, men efter
moderens død i 1902 flyttede familien i 1903 til Thurø, hvor de købte en lille ejendom.
Det endte dog med at de allerede i 1910 eller 1911 flyttede tilbage til Ommel. Her købte
de bygningerne af en gammel gård (Hovedgaden 29), efter at ejeren havde bygget en ny
gård på markerne ved Vesterskov.
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vi. Christen Pedersen Jensen [226] blev født den 3-111866 i Voderup, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde
den 25-9-1958 i Otaki, New Zealand. i en alder af 91 år,
og blev begravet i Otaki, New Zealand..
Generelle notater: Christen rejste i 1886 til sin farbror
Peder i New Zealand. Farbroderen var ugift og havde
skrevet hjem efter en brodersøn som skulle arve ham.
Peder havde erhvervet en fårefarm midt på Nørdøen i
nærheden af Kimbolton, efter at have gravet guld på
Sydøen.
Først arbejdede de sammen med, at rydde busken på
farmen, men det gik ikke i længden. De kunne ikke enes.
Christen og Bertha flyttede til Te Horo nær Otaki, på Nordøen hvor de købte en farm.
Denne farm blev senere overtaget af sønnerne Eric og Leo, hvorefter Christen byggede
sig en villa i Otaki.
I sit sidste brev til Danmark til nevøen Jens Chr. Jensen, skrev Christen at det var
fornøjeligt når han kunne sælge frugter fra sin have, så han har nok arvet den
sparsommelige sans fra sin bedstemor Karen Claus.
Christen sad i komiteen for Te Horo Riding i mange år.
Christen og Bertha er begge begravet på Otaki kirkegård.
Christen blev gift med Wilhemina Bertha John [227]
[MRIN: 116] den 3-3-1898 i Kimbolton, New Zealand.
Wilhemina blev født den 27-3-1876 i Stony Creek, New
Zealand., døde den 4-10-1958 i Otaki, New Zealand. i en
alder af 82 år, og blev begravet i Otaki, New Zealand..

Generelle notater: Bertha Johns forældre kom til New Zealand i 1875, og efter sigende
skal Bertha John have været den første hvide, der blev født i den del af landet.
115 M

vii. Laurits Jensen [591] blev født den 13-11-1869 i
Voderup, Ærø og døde den 29-1-1963 i Iowa, USA i en
alder af 93 år.
Generelle notater: Efter sin konfirmation kom han ud at
tjene hos bønder en kort tid, og derefter lærte han
skomagerfaget i Dunkær. Der var en forlovelse på
trapperne med hans kusine Anne Lauritsen fra L. Rise,
men det blev dog ikke til noget og så rejste han til U.S.A i
1889. Det skib (Danmark) han rejste med gik under i
Atlanterhavet, men heldigvis blev de alle bjærget af et
andet skib, og ført ind til Azorerne og senere til U.S.A. De
mistede dog al deres ejendom, og Laurits mistede sit
skomagerværktøj, hvilket han efter sigende ikke var ked
af, da han ikke brød sig om arbejdet. I U.S.A. klarede han sig godt og bosatte sig i Elk
Horn, Iowa, hvor han efterhånden fik en større farm, med et smukt hus. Efter sigende skal
han have haft de største heste i amtet.
Laurits var en lille person som aldrig gik, men nærmest dansede fra hus til lade, o.s.v.
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Laurits blev gift med Karen Marie Pedersen [592]
[MRIN: 239], datter af Eske Lauge Pedersen [593] og
Karen Nissen [594], den 8-3-1899 i Jackson Township,
Shelby County, Iowa, USA. Karen blev født den 16-21881 og døde den 10-10-1977 i en alder af 96 år.

Karen Marie Pedersen

Generelle notater: Karen var fra Bro, Rise Sogn, Ærø. (Sjovt nok er hun i familie med
mig (Ib C.) på min fars side, via vor fælles stamfader Albert Rasmussen d. 1759 gift med
Maren Rasmusdatter begravet 11.05.1741 fra Vindeballe (57).)
116 K

viii. Kirstine Magdalene Jensen [731] blev født den 7-11-1872
i Voderup, Ærø og døde i 1918 i Harlan, Iowa, USA. i en
alder af 46 år.
Generelle notater: Som barn var hun allerede dygtig til at
sy, og da hun skulle konfirmeres syede hun selv sin
konfirmationskjole, med lidt hjælp af en gammel sypige i
Vindeballe. Efter sin konfirmation tjente hun på
forskellige gårde på Ærø, men flyttede senere til Als hvor
lønningerne var højere. Hendes bror Laurits's breve fra
U.S.A. lod hende ikke i ro, og inden længe tog hun turen
over dammen. Her tjente hun i byen Harlan, Iowa, hvor
hun lærte en jyde ved navn Niels Nielson at kende.

Kirstine Magdalene Jensen

Kirstine blev gift med Niels Nielson [732] [MRIN: 290]. Niels blev født i Jylland.
Generelle notater: Han havde en juvelerforretning i Harlan. De blev gift men fik ingen
børn. Efter Kirstine's død rejste Niels til Californien hvor han slog sig ned i Los
Angeles. Her arbejdede han som urmager hos det fashionable J.W. Robinson varehus.
Niels var altid flot klædt, og bar altid en stor ring med 3 indsatte diamanter og sit meget
fine ur. Derudover bar han altid en række ure på armen som han havde under
reparation.
Ofte besøgte han Eli Mortensen og familie til middag om søndagen. De boede jo på den
tid i Glendale. Den stakkels mand spiste til daglig på restaurant, og var meget glad for
Ila's mad. Han plejede at sige: "Ræk mig den dejlige sovs". Det skete så ofte at det blev
en vittighed i familien, så når Eli sagde:"Ræk mig den dejlige sovs", ville hele familien
le. Han levede stadig i 1937, men hvornår han døde ved jeg ikke.
Disse oplysninger stammer fra Elsa Mortensen Evans, datter af Eli Mortensen.
Min morfar Jens Jensen skriver at Niels giftede sig igen og blev skilt, men dette må vist
bero på en fejltagelse?
Da Kirstine døde sendte Niels hendes smykker hjem til søsteren Ellen Kathrine, og de
er stadig i denne families eje.
65. Christen (Christian) Pedersen [830] (Maren Christensdatter 5, Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1)
blev født den 9-6-1826 i Marstal.
Generelle notater: Han overtog sin fars halvboel i Rolpestedet.
Christen blev gift med Petersine Sophie Frederikke Mogensen [831] [MRIN: 333], datter af Niels
Rasmussen Mogensen [832] og Sidsel Pedersdatter [833], den 6-12-1849 i Marstal. Petersine blev født den
28-7-1828 i Knasterbjerg og blev døbt i Marstal.
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Børn af dette ægteskab:
117 K
i. Sidsel Marie Pedersen [3436] blev født den 4-3-1851 i
Rolpestedet og døde den 6-5-1940 i Rolpestedet i en alder
af 89 år.
Sidsel blev gift med Rasmus Clausen Pedersen [3442]
[MRIN: 784], søn af Rasmus Clausen "Pedersen"
[3450] og Lene Hansdatter [3449], den 16-3-1875 i
Marstal. Rasmus blev født den 1-1-1844 i Kragnæs, blev
døbt den 7-1-1844 i Marstal, og døde den 6-4-1929 i
Rolpestedet i en alder af 85 år.

Generelle notater: Da han blev døbt opgives forældrens navne som Rasmus Clausen
Pedersen og hustru Ellen Hansen fra Kragnæs. Faddere ved hans dåb var: "Pige Ellen
Cathrine Clausen af Kragnæs, ½ Boelsmand Jens Jørgensen af Kragnæs, ½ Boelsmand
Jacob Hansen i Ommel, pige Ellen Marie Christensen."
Moderen navn var dog ikke Ellen men Lene Hansen (Hansdatter).
Ved folketællingen i 1870 opgives han at være 26 år og styrmand.
Rasmus blev skibsfører. Hans 3. mastede skonnert hed Klara Augusta.
De boede i et hus på Rolpestedet nr. 8. Christen (Christian) Pedersen flyttede ind hos dem
på sine gamle dage.
Rasmus blev kaldt Rasmus Banke, et tilnavn andre i familien også fik.
118 K

ii. Maren Eline Claudine Pedersen [3437] blev født den 5-11-1852 i Rolpestedet og døde
den 4-12-1926 i Søby i en alder af 74 år.

119 M

iii. Anders Pedersen [3438] blev født den 6-2-1855 i Rolpestedet og døde den 23-4-1931 i
Rolpestedet i en alder af 76 år.
Generelle notater: Anders overtog 13 tønder land jord af sin fars gård i Rolpestedet og
byggede i 1890 en ejendom på Brålandsvej 1. Denne ejendom blev i 1937 overtaget af
deres søn. Anders var formand for bestyrelsen for Brugsen i Græsvænge i perioden fra
1900 til 1931.

120 M

iv. Niels Rasmussen Pedersen [3439] blev født den 21-1-1857 i Rolpestedet og døde den 42-1935 i en alder af 78 år.

121 M

v. Klavs Jørgen Pedersen [405] blev født den 24-6-1859 i Rolpestedet, blev døbt i Marstal,
døde den 9-8-1924 i Rolpestedet i en alder af 65 år, og blev begravet i Marstal.
Generelle notater: Klavs var med til at stifte Brugsen i Græsvænge den 9. september
1899, og var den første formand for foreningen. Posten beklædte han dog kun i ca. 1 år,
indtil han efter at have sejlet i en årrække blev lærer på søfartsskolen i Svendborg.
Formandsposten for Brugsen blev overtaget af hans bror Anders Pedersen.
I 1920 opførte Klavs og Ellen en ejendom i Græsvænge, Græsvængevej 18 - Rolpestedet,
hvorefter Klavs vendte hjem til Græsvænge. Kun kort tid efter at han vendte tilbage til
Græsvænge døde Ellen.
I 1924 blev Klavs Jørgen gift med Ane Lauritsen f. 1870, datter af Laurits Jensen og
Karen Hansen fra Lille Rise (322). Ane flyttede ud til Klavs Jørgen i Græsvænge og
hendes gård i Lille Rise blev overladt til Klavs Jørgens søn Peder Nielsen Pedersen. Efter
Klavs Jørgens død i 1928 blev ejendommen i Græsvænge solgt og Ane flyttede tilbage til
fødegården.
Klavs blev gift med Ellen Cathrine Christensen [406] [MRIN: 173] den 28-1-1886.
Ellen blev født den 26-5-1860, døde den 28-10-1914 i Rolpestedet i en alder af 54 år, og
blev begravet i Marstal.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Klavs blev derefter gift med Anne Lauritsen [2111] [MRIN: 174], datter af Laurits
(Lars) Jensen [2108] og Karen Hansen [2109], i 1924 i Rise. Anne blev født i 1870 i
Vrangeagre, Ærø og blev døbt i 1870 i Søby.
Generelle notater: Hun blev først gift i 1924 med Klavs Jørgen Pedersen.
Ane flyttede ud til Klavs Jørgen i Græsvænge og hendes gård i Lille Rise blev overladt til
Klavs Jørgens søn Peder Nielsen Pedersen. Efter Klavs Jørgens død i 1928 blev
ejendommen i Græsvænge solgt og Ane flyttede tilbage til fødegården.
122 K

vi. Marie Sofie Frederikke Pedersen [2112] blev født den 15-4-1861 i Rolpestedet og døde
den 21-11-1932 i Bondebyen, Marstal i en alder af 71 år.

123 K

vii. Bertha (Birthe) Kathrine Pedersen [3440] blev født den 16-2-1866 i Rolpestedet og
døde den 2-9-1932 i Græsvænge i en alder af 66 år.

124 M viii. Peder Pedersen [3441].
Generelle notater: Ikke fundet født.
Ifølge familien:
Han døde som ung sømand på San Francisco Bugten.
66. Birthe Cathrine Clausen [837] (Maren Christensdatter 5, Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1)
blev født i 1830 og blev døbt i Marstal.
Birthe blev gift med Christen Pedersen Christensen [874] [MRIN: 353], søn af Thomas Christensen [849]
og Kirsten Hansdatter [850], den 29-6-1855 i Marstal. Christen blev født den 11-4-1830 i Trappeskov.
Generelle notater: Christen var husmand i Ronæs og denne ejendom havde han overtaget efter faderen
(vist udskilt fra ejendommen i Trappeskov). Ejendommen bestod af 4 F. stuehus, 4 F. stald og 10 F.
lo.
Barn af dette ægteskab:
125 M
i. Jørgen Lauritsen Christensen [875].
Generelle notater: Han overtog faderens ejendom i Ronæs, som senere igen blev
overtaget af en søn.
67. Anna Cathrine Clausen [838] (Maren Christensdatter 5, Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev
født i 1834 og blev døbt i Marstal.
Generelle notater: I 1861 ved arveforliget efter hendes morfar, tjener hun hos en Ole Rasmussen i
Marstal Bondeby.
Anna blev gift med Peder Frederik Mogensen [839] [MRIN: 337], søn af Niels Rasmussen Mogensen
[832] og Sidsel Pedersdatter [833], den 15-11-1866 i Marstal. Peder blev født 26-8-1838 ? i Trappeskov og
blev døbt i Marstal.
Barn af dette ægteskab:
126 K
i. Anne M. Mogensen [843] blev født den 7-7-1873.
Generelle notater: Ifølge folketællingen for Kragnæs, matr. 22, 1906, boede hun hjemme
og var ugift.
70. Hans Christensen [851] (Thomas 5, Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født den 12-4-1829
i Trappeskov og blev døbt i Marstal.
Hans blev gift med Kirstine Rasmussen [852] [MRIN: 343] den 10-12-1852 i Marstal. Kirstine blev født
cirka 1833 i Bondebyen, Marstal og blev døbt i Marstal.
Børn af dette ægteskab:
127 M
i. Albert Christensen [853].
128 M

ii. Thomas Christensen [854] blev født den 29-5-1863 i Vindeballemark og blev døbt i
Tranderup, Ærø.
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Generelle notater: Han rejste til Australien i 1891. Han slog sig ned i Brisbane, South,
Woolloongabba.
129 M

iii. Rasmus Albertsen Christensen [855] blev født den 4-3-1865 i Vindeballemark og blev
døbt i Tranderup, Ærø.
Generelle notater: Han rejste til USA i 1887 og slog sig ned i Hallock, Montana.
Senere flyttede de til Grand Junction, Iowa. I 1889 ansøgte og fik de et stykke jord i
Richland Township, Burke County, North Dakota. Christine døde i 1889 i barsel og blev
begravet i Havelock County, Pocahantas, Iowa. Rasmus bragte de to ældste børn med
sig til Richland Township i foråret 1900. De 2 yngste børn, Marie og Chris blev boende
ved slægtninge i Iowa.
De kom til Flaxton, Burke County i 1901. I 1904 byggede Rasmus et hus, hvor de havde
skole i stuen i 1908 og 1909. I 1906 byggede han en lade. I 1906 rejste Rasmus også
tilbage til Danmark for at besøge familien, og da han kom tilbage havde han medbragt 10
pund byg. Han såede disse byg på sine marker og havde godt held med det, og var senere
kendt som Byg Kongen. Rasmus døde i 1937 i Rochester, Olmstad County, Montana af
galdeblære
betændelse. Han er begravet i Flaxton, Burke County, North Dakota.
Kilde: Chris Tasker.
Rasmus blev gift med Christine Johnson [856] [MRIN: 344], datter af Christ Johnson
[857] og Mary Clausen [858], i 1887 i New York?. Christine blev født i 1863 i Danmark.

130 K

iv. Kirstine Christensen [870].
Kirstine blev gift med Jørgen Christensen [871] [MRIN: 351].
Generelle notater: Han var fra Ronæs.

131 M

v. Terkel Clausen Christensen [872].
Generelle notater: Der var vist mindst 5 børn.
Terkel blev gift med Hansine Albertha Rosenbæk [873] [MRIN: 352]. Hansine blev født
den 21-1-1875.

132 M

vi. Hans Jørgen Lauritsen Christensen [941] blev født den 13-3-1871 i Tranderup, Ærø,
blev døbt i 1871 i Tranderup, Ærø, og døde i 1945 i Ommel. i en alder af 74 år.
Generelle notater: Han var smed i Ommel.
Hans blev gift med Ane Margrethe Hansen [942] [MRIN: 382], datter af Hans
Knudsen Johansen [943] og Karen Albertsen [944], den 25-10-1894 i Tranderup,
Ærø. Ane blev født den 5-12-1866 i Stærmose, blev døbt i 1866 i Bregninge, og døde den
18-6-1957 i en alder af 90 år.

71. Christen Pedersen Christensen [874] (Thomas 5, Christen 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus 1) blev født
den 11-4-1830 i Trappeskov.
Generelle notater: Christen var husmand i Ronæs og denne ejendom havde han overtaget efter faderen
(vist udskilt fra ejendommen i Trappeskov). Ejendommen bestod af 4 F. stuehus, 4 F. stald og 10 F.
lo.
Christen blev gift med Birthe Cathrine Clausen [837] [MRIN: 353], datter af Claus Jørgensen Clausen
[834] og Maren Christensdatter [824], den 29-6-1855 i Marstal. Birthe blev født i 1830 og blev døbt i
Marstal.
(Gentaget slægtslinje. Se person 66 på side 30)
81. Anne Marie Johansen [4770] (Anne Albertsdatter 5, Anne Marie Pedersdatter 4, Peder 3, Jørgen 2,
Rasmus 1) blev født den 20-8-1824 i Dunkær og døde den 17-4-1910 i Dunkær i en alder af 85 år.
Anne blev gift med Mads Pedersen Jensen [4771] [MRIN: 1788], søn af Terkel Jensen [3128] og
Ingeborg Madsdatter [3127], den 2-8-1846 i Rise. Mads blev født den 4-11-1814 i Dunkær og døde den 43-1882 i Dunkær i en alder af 67 år.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Generelle notater: Mads Pedersen Jensen var kådbo i Dunkær (236). Ejendommen overtog han efter
sin kones farbror Hans Jørgensen Johansen.
Desuden overtog han en toft fra sin far den 15.3.1848 (Det gamle byggested til faderens boel 226).
Bygningerne bestod af:
5 fag stuehus, vurderet til 110 Rd.
3 fag Stald og lo, vurderet til 30 Rd.
Matr. 43, Hartkorn 5 Skp. - 1 Fjdk. - 2 Alb.
Matr. 41 i Møllesøen, Hartkorn 2 Fjdk. - 0 Alb.
Den 23.10.1886 afstår enken og arvingerne ejendommen til svigersønnen Hans Terkelsen Larsen.
Barn af dette ægteskab:
133 K
i. Birthe Cathrine Jensen [4772] blev født den 5-1-1847 i Dunkær.
Birthe blev gift med Johan Jørgensen Hansen [4773] [MRIN: 1789], søn af Anders
Hansen [4729] og Sidsel Marie Jørgensdatter [4728], den 1-2-1872 i Rise. Johan blev født
den 7-7-1841 i Dunkær.
Generelle notater: Han var jordbruger i Midtmarken ved Marstal.
87. Sophie Johansen [4785] (Anne Albertsdatter 5, Anne Marie Pedersdatter 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus
1) blev født i 1839 i Dunkær.
Sophie blev gift med Peder Rasmussen Petersen [4786] [MRIN: 1796], søn af Peder Rasmussen Pedersen
[4794] og Sidsel Christensdatter [4795], i 1866 i Rise. Peder blev født den 24-1-1841 i Olde, blev døbt den
31-1-1841 i Rise, og døde den 7-9-1915 i Marstal i en alder af 74 år.
Generelle notater: Han blev båret til dåben af pige Anne Mennelidatter i Bregninge, Boelsmand Jens
Jørgen Moritzen i Stokkeby, indsidder Erik Philip Pedersen, ½ boelsmand Hans Albertsen Nielsen i
Olde, ungkarl Rasmus Jørgensen Pedersen Kock i Marstal, Peder Nielsen i Olde, Christen Rasmussen
i Olde, pige Birthe Kirstine Larsen, Agnes Mortensdatter og Heiligen Rosenbæk.
Kilde: Rise Kirkebog 1840-1867, fødte opslag 7.
Peder Rasmussen Petersen var parcellist i Midtmarken ved Marstal, Gudsgave matr. 171.
Barn af dette ægteskab:
134 M
i. Jørgen Johansen Petersen [4787] blev født den 27-12-1874 i Midtmarken, blev døbt
den 19-2-1875 i Marstal, døde den 28-3-1968 i Marstal i en alder af 93 år, og blev
begravet den 1-4-1968 i Marstal.
Generelle notater: Faddere ved hans dåb var parcellist Christen Lauritsen Christensen i
Midtmarken, Indsidder Christen Hansen Petersen i Olde, Gårdmand Laurits Madsen i
Dunkær, ungkarl Jens Peder Lauritsen af Gråstensmark og Ingeborg Petersen fra Olde.
Jørgen emigrerede til USA, men vendte hjem efter nogle år, hvorefter han blev parcellist i
Gudsgave matr. 207, senere flytter han til Egehoved 7 i Marstal landsogn. Da han dør bor
han i Færgestræde 10 i Marstal.
Jørgen blev gift med Ingeborg Hansen [4788] [MRIN: 1797], datter af Hans
Rasmussen Hansen [4873] og Karoline Hansen [4874], den 29-1-1905 i Rise.
Ingeborg blev født den 12-6-1883 i L. Rise, blev døbt den 2-9-1883 i Rise, døde den 2812-1973 i Marstal i en alder af 90 år, og blev begravet den 2-1-1974 i Marstal.
Generelle notater: Hun blev født i Rise sogn den 12.06.1883 og døbt den 2.09.1883.
Faddere ved dåben var aftægtsmand Niels Nielsen i L. Rise, Gårdmand Christen Hansen
Rasmussen i L. Rise (330), indsidder Hans Lorentsen Larsen i L. Rise, gårdmand Anders
Hansen Andersen i L. Rise (326), ungkarl Albert Clausen Andersen i L. Rise, Rasmus
Hansen skrædder i L. Rise, pigen Egidia Larsen i L. Rise, Kirstine Hansen og Else
Hansen af L. Rise. En tvillingesøster Johanne Hansen blev døbt samme dag. Kilde: Rise
kirkebog 1868-1891, opslag 157.
90. Johanne Jacobsen [2022] (Maren Albertsdatter 5, Anne Marie Pedersdatter 4, Peder 3, Jørgen 2, Rasmus
1) blev født den 22-2-1837 i Dunkær og blev døbt i 1837 i Rise.
Johanne blev gift med Peder Hansen Rasmussen [2023] [MRIN: 817] den 4-11-1864 i Rise.
Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk
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Efterkommere af Rasmus Christensen
Generelle notater: Han var husmand i Stokkeby. Han deltog i krigen i 1864, og før brylluppet kunne
finde sted, fødte Johanne en datter.
Barn af dette ægteskab:
135 K
i. Johanne Rasmussen [2024] blev født den 21-4-1864 i Dunkær og blev døbt i 1864 i Rise.
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