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HANS KNUDSEN WÆVER & ELISABETH RASMUSDATTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Knudsen Wæver er født ca. 1645, formentlig på Falster, som 

søn af Knud -. 

 

Elisabeth Rasmusdatter er født ca. 1659. Hendes forældre og 

fødested er det endnu ikke lykkedes at finde. 

 

Hans Knudsen Wæver og Elisabeth Rasmusdatter bliver gift før 1676. 

De bosætter sig i Borre. Her får de 3 børn i tidsrummet 1676 til 

1680. 

Elisabeth Rasmusdatter dør i Borre i 1681, Hans Knudsen samme sted 

i 1727. 

Falster 



Generation VIII  Abe nr. 324/325 

anerF2\00324/Sep.2011                                                  Side  3 

 

Tidsbillede 

 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian V blev født i 1646 som søn af Fredrik III og dronning 

Sofie Amalie af Braunschweig-Lüneburg.  

I 1667 gifter han sig med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel, med 

hvem han får 7 børn. 

Han bliver konge efter sin far i 1670.  

Hans valgsprog bliver: ”Med fromhed og retfærdighed”. 

Foruden sin ægteviede hustru får han i 1671 en 16-årig elskerinde, 

Sophie Amalie Moth, med hvem han får 5 børn, som han offentligt 

vedkender sig.  

I Christian V´s første regeringsår får en lille gruppe mænd større 

og større indflydelse og magt. En af dem, Peder Schumacher 

Griffenfeld, bliver i 1673 udnævnt til rigskansler.  

Kongen forsøger uden held at genvinde de tabte besiddelser øst for 

Øresund i den Skånske krig 1675-1679, den sidste krig hvor en 

dansk konge personligt var med i felten. 

Under krigen har Griffenfeld uofficielle kontakter med den ene af 

fjenderne Frankrig, hvilket fører til hans arrestation og en 

efterfølgende dom for højforræderi, der giver ham livsvarigt 

fængsel. 

I Christian V´s regeringstid indføres  

- standardiseret mål og vægt i landet 

- milepæle langs landevejene 

- Danske Lov 

- en ny matrikel med jordværdi angivet i tønder hartkorn. 

  

Dronning  
Charlotte Amalie, 

Christian V´s hustru  
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Hans Knudsen Wæver og Elisabeth Rasmusdatter 

 

Det vides ikke, hvor Hans Knudsen Wæver og Elisabeth Rasmusdatter 

er vokset op. 

De bliver formentlig gift mellem 1670 og 1676. 

Elisabeth medbringer formentlig en dattter, Sidsele Olufsdatter, 

fra et tidligere ægteskab.  

 

Hans og Elisabeth bosætter sig i Borre, hvor Hans bliver gårdmand 

på gård nr.5, af hartkorn 8 td. 7 skp. 3 fk. 2 alb.. 

 

Her får de følgende børn: 

1. 1676,   - Bodel Hansdatter  

2. 1677, 15.okt. - Rasmus Hansen  

3. 1680, 26.jan. - Knud Hansen. 

 

 

Allerede året efter sønnen Knud´s fødsel dør Elisabeth 

Rasmusdatter, 32 år gammel. 
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Hans Knudsen Wæver og Bodel Nielsdatter 

 

Kort tid efter Elisabeth´s død gifter 36-årige Hans sig med Peder 

Mogensens enke, 43-årige Bodel Nielsdatter. 

 

I den nye jordmatrikel fra 1685 nævnes:  

”Hans Knudsen Wæver, som boe i Borrig (i) en ejendom, hvoraf det 

halve er kongen tilkiendt og det halve hans egen:  

5 tønder, 1 skæppe, 1 album, 3 2/9 fjerdingkar”. 

 

I forbindelse med hestgardens indkvartering på Møn samme år fore-

tages en specifikation af de enkelte gårde.  

For Hans´s gård specificeres følgende: 

- 7 fag (bindingsværks)hus, 

- 1 hest, 

- 2 hopper, 

- 1 ko, 

- 1 faar, 

- 2 lam, 

- 1 svin, 

- 3½ skæpper rug, 

- 2 tønder byg, 

- 1 tønde og 2 skæpper havre, og 2 skæpper ærter. 

 

Hestgardens indkvartering de næste 12 år bliver også en hård tid 

for Hans og hans familie. 

I slutningen af 1689 kræver hestgardens leder, generalløjtnant Von 

Plessen, hoveripenge af gårdmændene med den begrundelse, at de 

ikke har udført tilstrækkelig hoveriarbejde. 10 af disse mener 

ikke dette er korrekt og nægter derfor at betale. 

Da tredingsfogden Niels Fynbo (ane nr. 320) efter ordre foretager 

udpantning for pengene, sagsøger de ham på herredstinget - for 

vold. Hans Knudsen Væver er klagernes leder. For at undgå at blive 

anholdt af Von Plessen´s mænd inden klagens behandling, flygter 

Hans ud i skoven, hvor han i vinterkulden i februar 1690 holder 

sig skjult i  3 uger.  

På herredstinget bliver Niels Fynbo kendt uberettiget til at fore-

tage udpantningen.  

Hans returnerer i tillid til kendelsen til sin gård, men bliver 

her anholdt af von Plessens mænd. Disse sætter ham i det mørke hul 

på torvet i Stege, krumsluttet i bolt og jern, hvor han må ligge i 

vinterkulden i 10 uger. Derefter kommer han i hårdt fængsel i 22 

uger. Hans er på det tidspunkt 45 år gammel. 

I de 32 uger får han kun den mad, som hans børn kan skaffe fra 

godtfolk i Stege.  

De ca. 8 måneders indespærring betyder, at han ikke får sået og 

dermed høstet det år. Desuden må han afgive den ene af sine to 

køer som rejsepenge til hestgarden.  

De 10 ugers krumslutning har til følge, at han endnu l0 år efter 

har mærker efter jernene.  
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Hans´es anden hustru Bodil Nielsdatter dør i 1696, 58 år gammel. 
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Hans Knudsen Wæver og Birte Andersdatter Top 

 

51-årige Hans Knudsen Wæver gifter sig tredje gang i 1696 med den 

40-årige Birte Andersdatter Top.  

 

Efter hestgardens afgang fra Møn indgiver 7 af Borre´s bønder i 

maj 1697 en klage til kongens udsendte kommissærer. Klagen slutter 

således: 

”Vi ombad også gerne de gode høje herrer at de ville hjælpe os 

noget til lindring på vort landgilde, såsom vores jord er højlig 

forset, og er ikke andet end grus og sand. 

Dette vores ydmyge indgivende bad vi gerne at de gode høje herrer 

ville af nåde efterse, Gud som er alles hjælper skal det Eder 

timelig og evig rigeligen belønne, hvorpå vi forventer et nådigt 

svar. 

Vi lover altid de gode herrers allerunderdanigste tjenere. 

Borre, 15.maj 1697. 

Anders Madsen, Hans Knudsen, Mads Christensen, Powel Powelsen, 

Frans Hansen, Christen Oluffsen, Christen Bladt.” 

 

Mellem 1697 og 1701 flytter Hans og familie til en større gård, 

gård nr. 5 i Nyborre, af hartkorn 8 tønder, 7 skæpper, 3 fjerding-

kar og 2 album. 

 

Hans´es datter af 1.ægteskab Bodil Hansdatter gifter sig i 1701 

med Niels Rasmussen, der er Mads Smids stifsøn fra Borre. 

De bosætter sig i Nyborre. 

Her får de følgende børn: 

Lisabeth -, Christen -, Lauridts -, Niels -, Anna -, Karen -, 

Friderich -, Zidsel - og Zidsel Nielsdatter/Nielsen. 

Bodil Hansdatter dør i 1724, Niels Rasmussen i 1731. 

 

I 1703 er Hans forlover, da hans nevø, Jacob Michelsen, boende hos 

kirkeværgen Niels Fynbo (ane nr. 320), bliver trolovet med Inger 

Hansdatter Brandt. 

 

I begyndelsen af 1705 huser Hans sin far Knud, der er kommet fra 

Falster. Han har i nogle år været både blind og døv.  

Faderen dør i foråret 1705. Han angives at være 105 år gammel. 

 

Hans´es søn af 1.ægteskab Rasmus Hansen gifter sig i 1706 med 

pigen Dorthe Knudsdtr. af Nyborre. 

De bosætter sig i Nyborre. 

Her får de følgende børn: 

Jacob -, Anne – og Anne Rasmussen/Rasmusdatter.  

 

Hans´es søn af 1.ægteskab Knud Hansen (ane nr. 162) gifter sig i 

1712 med Birthe Marie Jørgensdatter (ane nr. 163). 

 

Hans´es tredje hustru Birte Andersdatter Top dør i 1719, 63 år 

gammel. 
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Hans Knudsen Wæver og Karen Jensdatter 

 

Samme år gifter 74-årige Hans sig for fjerde gang, denne gang med 

Karen Jensdatter.  

 

Hans Knudsen Wæver dør i 1727, 82 år gammel. 

 

Sønnen Knud Hansen overtager gården efter faderen. 

Han betaler i landgilde 2 tønder rug og 2 tønder og 4 skæpper byg. 

 

Karen Jensdatter dør i 1729. 
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Oversigt over kildemateriale 

 

1. Kirkebøger for Borre sogn  1645 - 

 

2. Justitsprotokoller for Mønbo herred  1685 - 

 

3. Particulaire klagemål og besværinger fra  

bønderne på Møn, Rentekammer I,  

arkivregistraturer 472.10   1697 

 

4.  Generelle klagemål og besværinger fra  

bønderne på Møn, Rentekammer I,  

   arkivregistraturer 472.9   1697 

 

5. Markbøger for Møn   1682 - 1683 

 

6. Extract af ny jordmatrikel   1685 

 

7. Diverse sager vedr. Møn og dens inddeling 

   til ryttergods     1684 - 1690 

 

8. Landgildejordbøger for Møn  1732 

 

9. F. Boysen: Møns historie, udgivet 1920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det følgende refererer tallene i ( ) til ovennævnte kilde- 

materiale-numre. 
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Kildemateriale 

 

(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1676,- døbt Hans Knudsen Wævers datter i Borre Bodel. 

Johanna Peder Ladefogeds bar. Anders Madsen Giedde, Bodil Niels 

Schous i Wedstud, Johanna Joensdtr. tien. Præsten. 
 

1677, 15.okt. døbt Hans Knudsen Wævers søn i Borre Rasmus. 

Anna sal. Peder Olsens bar. Jens Jørgensen smid i Stege, Mads 

Giedde, Anna Jens Rasmussens, Kirstine Caspersdtr., unge Maren 

Røgters, Margrete Knudsdtr.  

Jordemoder: Karen Clemends. 

  
 

1680, 6.jan. døbt Hans Knudsen Wævers søn i Borre Knud. 

Bodel Christen Blads bar. Jens Rasmussen i Borre, Jens Rostesen 

ib., Matthias Jensen og Jens Rasmussen til præstens, Christopher 

Christophersen i Wedstud, Sophia Niels Smids, Lisbeth Niels 

Jacobsens i Nyborre, Karen fynboe til Peder Ladefoged.  

Jordemoder: Kirsten Smed af Magleby: 
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(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1681, 14.apr. begravet Hans Knudsen Wæfver i Borre, hans hustru 

Elisabeth Rasmusdtr. - 32 aar: 

  
 

1681, 15.jul.trolovet, 26.sep. viet Hans Knudsen Wæver i Borre og 

Bodel, sal. Peder Mogensens: 

  
 

 

(5) Markbøger for Møn: 

Borre, ejendom nr. 30: ½ Cronens, ½ Hans Knudsen. 

Hans Knudsen wæver, 1 delejendom med huus og hafue. 

 

 

(6) Extract af ny jordmatrikel 1685: 

Hans Knudsen Wæver, som boe i Borrig, af en ejendom, hvoraf det 

halve er kongen tilkiendt og det ½ hans egen: 5 td. 1 skp. 1 alb. 

3 2/9 fk. 

 

 

(7) Møn og dens inddeling til ryttergods: 

Hans Knudsen: 3½ skp. rug, 2 td. byg, 1 td. 2 skp. aur (havre), 2 

skp. erter, 1 hest, 2 hopper, 1 ko, 1 faar, 2 lam, 1 svin, 7 fag 

hus.  

I en oversigt over gaarde fra samme tid nævnes i Borre:  

Hans Wæfver og Jacob Wæfver.  
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(9) Møns historie:  

Von Plessen kræver (ulovlige) hoveripenge af Borremændene. 

Borremændene - 10 ialt - nægter at betale, og da tredingsfogden 

Niels Fynbo efter ordre foretager exekution for pengene, sagsøger 

de ham på herredstinget - for vold. Klagernes leder er Hans 

Knudsen Væver. 5 (af klagerne) er sengeliggende.  

Hans Knudsen Væver flygter ud i skoven, hvor han i vinterkulde 

(feb. 1690) måtte holde sig skjult.  

Niels Fynbo bliver kendt uberettiget til at foretage exekutionen. 

Hans Knudsen Væver tager i tillid til denne kendelse hjem igen, 

men bliver anholdt af von Plessens mænd. Hans Knudsen Væver bliver 

sat i det mørke hul, krumsluttet i jern, i Stege.  

Han sidder ca. 5 + 10 + 22 uger. Har endnu 10 år efter mærker 

efter jernene.  

Plessen får i dette tidsrum kendelsen ved tinget omstødt, og de 10 

bønder må underskrive en erklæring.  

 

 

(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1692, 2.okt. trolovet Lars Bierg i Aalebek og Hans Wævers dtr. 

Zidsele Olufsdatter i Borre: 

  
 

 

1695 begravet Zidsele Olufsdatter – 27 år: 
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(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1695, 13.mar. trolovet Enkemand i Aalebek Lars Bierg og Christen 

Vinters dtr. Kirsten.  

 

1696, l8.jun. begravet Hans Wæffers hustru Bodel Nielsdatter  

i hendes alders 58. aar og 5 maaneder - med ceremoni: 

 
 

 

(4) Generelle klagemål og besværinger fra bønderne på Møn:  

1697. 

No. 7, folio 37-41, fra Borre sogn. 

Klage med 42 punkter. 

Blandt underskrivere: Hans Knudsen. 

  

 

(3) Particulaire klagemål og besværinger fra bønderne på Møn:  

1697. 

No. 111, Borre. 

Højædle og højvelbårne kongelige Commissarier, vores højgunstige 

patroner. 

Vi fattige mænd af Borre indfalder denne vores klage for Eder, som 

os anno 1690 er overgået af vores forrige ridefoged Sign. 

Christian Arentsen, som består her udi: Først at han 5 år fra 

dette anmeldte års dato har fordret hoveris penge af os, endog vi 

gjorde alt hvis hoveri, som os af Arilds tid har været befalet, 

som vi dog foruden har gjort flere kørsler til Nygaard gammelsø og 

alle andre steder end de andre, hvilke derfor er blevet fri, fordi 

de hoveris penge kunne give. 

Men er vi dog så temmeligen blevet eksekveret, så det løb over 1 

Rigsdaler til mands årligen. Der vi nu ikke samme hoveris penge 

kunne afstedkomme, har han over bemeldte år anno 1690 ved hans 

tjener tillige med tredingsfogden Niels fønboe (ane nr. 320) og 

tvende vurderingsmænd indgået i vores bo og vurderet en del af 

vort kvæg, og derpå sat ridefogdens Christian Arentsens brænde(-

mærke), foruden nogen lov og dom, thi os blev ikke kundgjort 

hvorfor de det brændte og vurderede.  
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(3) Particulaire klagemål og besværinger på Møn fortsat:  

 

Da vi det fornam da henflyede vi til hans kongelige Majestæts lov 

og ret her på landet, hvor ridefogden ved sin tjener Thomas 

Giermand var tilstede; men der han fornam at retten gik os 

tilhånde, da tog han til magten og lod magten gå for retten og lod 

en del af os i 5 ugers tid i den hårdeste vinter på torvet 

hårdelig fængsle; men jeg Hans Knudsen var samme dag hos 

tingskriveren at løse et tingvidne, som i retten skulle indlægges, 

hvorfor de samme tid ikke mig bekom; men såsom jeg i 3 ugers tid 

ej turde lade mig se, men forblive i mark og skov, hvor jeg mig 

kunne bevare, så har dog vore fattige kvinder fulgt sagen, indtil 

den til ende er kommen og (kvinderne) begærede dommen beskreven, 

men ikke måtte dem bevilges, endog de penge dertil udlagde, hvorpå 

bedre oplysning af tingbogen kan ses. Men der jeg fattige mand mig 

ej længere kunne dølge, har de mig i mit eget hus angrebet og til 

Steege indført og kastet mig hårdelig i bolt og jern på torvet, 

hvor jeg i 10 ugers tid i den strengeste vinter måtte ligge.  

Der jeg det nu intet længere kunne udstå, har de mig derfra taget 

og henkastet hos Gevaldigeren, hvor jeg og(så) blev meget hårdelig 

fængslet i 22 uger, så jeg derover har mistet nu mit helbred, som 

for øjnene kan ses; og i samme mit lange fængsel har jeg ej nydt 

(den) ringeste smule af dem som mig (i) fængsel havde ladet 

indkaste; og der mine egne midler ej kunne tilstrække, har mine 

fattige børn ombedet godtfolk i Stege om brød til mit ophold i 

Jesu navn, hvilket mig og af godtfolk mindeligen er blevet 

meddelt. Efter disse mine 32 ugers lange fængsel og elendige 

tilstand er jeg blevet udladt og igen til gården hensat, som (= 

hvor) dog både høsten og sæden var forsømt, så jeg ganske derover 

er blevet ruineret; og havde jeg tvende køer, hvoraf jeg ham den 

ene måtte lade bekomme til rejsepenge til garden.  

Endelig efter alt dette har Christian Arentsen taget hovjorden fra 

andre gårde og nødt os den på at drive, og de i dens sted at give 

hoveris penge, eftersom vi dem ikke af sted kunne komme.   

Endnu beklager vi fattige mænd os om disse års tilstand som består 

der udi, at samme ridefoged os en stor skat har tilsagt fra 

november 96 til maj 97, endog vi har udgivet til garden om 

kyndelmissetider fuldkommen standkvarter og sengepenge, som 

beløber af hver portion 5 Rdl 1 Mk 2 sk, og en del af os 

derforuden taget imod kongl. bådsmænd og indgivet til dem en halv 

tønde rug og en halv tønde byg, og penge for 1 læs hø og 2 læs 

halm, såsom vi det ikke in natura kunne betale. 

Vi ombad også gerne de gode høje herrer at de ville hjælpe os 

noget til lindring på vort landgilde, såsom vores jord er højlig 

forset, og er ikke andet end grus og sand. 

Dette vores ydmyge indgivende bad vi gerne at de gode høje herrer 

ville af nåde efterse, Gud som er alles hjælper skal det Eder 

timelig og evig rigeligen belønne, hvorpå vi forventer et nådigt 

svar. 
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(3) Particulaire klagemål og besværinger på Møn fortsat:  

 

Vi lover altid de gode herrers allerunderdanigste tjenere. 

Borre, 15.maj 1697. 

Anders Madsen, Hans Knudsen, Mads Christensen, Powel Powelsen, 

Frans Hansen, Christen Oluffsen, Christen Bladt.   

 

(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1703,10.jun. trolovet en ung person til kirkeværgen Niels fønboes, 

nafnlig Jacob Michelsen og Inger Hansdtr. Brandts.  

Forloffere for ham hans morbroder Hans Wæver i Nyborre, og for 

hende unge Niels Skou i Westud.  

 

1705, 23.mar. begravet Hans Wævers gl. fader af Nyborre ved navn 

Knud, som var kommen fra Falster til sin søn,  

hand døde i en meget høj alder, nemlig: 105 aar, 2 maaneder og 5 

dage. Hand blef baade blind og døv førend hand døde udi nogle aar. 

- Med ceremonier: 
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(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1706, 24 p. trin. (24.nov.) døbt Jacob Michelsen´s datter i Ny-

borre Maren. 

Hans Wæfvers hustru ib., Laurs Knudsen, Hans Wæfvers søn Knud, 

Laurs Knudsen, Laurs Knudsens datter Kirsten -: 

  
 

1711, 19.apr. døbt Christen Skou i Nyborre´s søn - Hans.  

Faddere: - Hans Wæfvers Jacob og søn Knud, -: 
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(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1716, 22.nov. døbt Christen Skou i Nyborre´s søn - Anders.  

Faddere: Birte Marie Knud Hansens, Boel Niels Rasmussens: 

  
 

1719, 20.jul. begravet Hans Knudsens hustru Birte Tops af Nyborre, 

63 år, med ceremonier: 
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(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1719, 27.Octobris trolovet gl. Hans Knudsen Wefver af Nyborre med 

en pige Karen Jensdtr., som og war et gammelt folck og hafde gode 

Skudsmaal her paa landet. Wiede d. 15 de: 

 
 

1727, 24.nov. begravet Hans Knudsen Wæver af Nyborre - 82 aar, med 

ceremonier: 

  
 

 

 

 

(2) Justitsprotokoller for Mønbo herred:  

1728, 3.feb. afholdt skifte efter Hans Knudsen i Nyborre.  
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(1) Kirkebøger for Borre sogn:  

1729, 5 p. trin. begravet Hans Knudsens enke i Borre - 67 år: 

 
 

 

(8) Landgildejordbøger for Møn: 

1732, Nyborre.  

Gaard nr.5: Hans Knudsen Wæfver, nu Knud Hansen.  

Hartkorn: 8 td. 7 skp. 3 fk. 2 alb.  

Landgilde: 2 td. rug, 2 td. 4 skp. byg.  
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(1) Kirkebøger for Borre sogn, kirkebogsuddrag vedrørende:  

 

Niels Rasmussen og Bodel Hansdatter 

 

1701, 8.maj trolovet Niels Rasmussen, som var Mads Smids stifsøn i 

Borre og Hans Wævers dtr. Bodel udi Nyborre: 

  
 

1702 døbt Lisabeth: 
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Niels Rasmussen og Bodel Hansdatter fortsat 

 

1704 døbt Christen: 

 
 

1705 døbt Lauridts: 
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Niels Rasmussen og Bodel Hansdatter fortsat 

 

1707 døbt Niels: 

 
 

1709, 8.mar. døbt Niels Rasmussens dtr. i Nyborre - Anna.  

Faddere: - Hans Wæfvers Knud, - : 

  
 

  



Generation VIII  Abe nr. 324/325 

anerF2\00324/Sep.2011                                                  Side  25 

 

Niels Rasmussen og Bodel Hansdatter fortsat 

 

1712 begravet Karen: 

 
 

1712 døbt Friderich: 
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Niels Rasmussen og Bodel Hansdatter fortsat 

 

1714 døbt Zidele: 

 
 

 

1714 begravet datter Zidsele: 
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Niels Rasmussen og Bodel Hansdatter fortsat 

 

1716, 16.apr. døbt Niels Rasmussens dtr. i Nyborre - Zidse. 

Faddere: Hans Wæfvers hustru, Knud Wæfver, Jens Pedersen, Otte 

Olsen, Dorthe Rasmus Hansen: 

  
 

1724 begravet Niels Rasmussen´s hustru Bodel Hansdatter: 

 
 

1731 begravet Niels Rasmussen: 
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(1) Kirkebøger for Borre sogn, kirkebogsuddrag vedrørende:  

 

Rasmus Hansen og Dorthe Knudsdatter 

 

1706, 8.mar. trolovet soldat Rasmus Hansen og pige Dorthe Knuds-

datter.  

Forlovere: Hans fader Hans Knudsen af Nyborre og hendes fader Knud 

Hansen ib.: 
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Rasmus Hansen og Dorthe Knudsdatter fortsat 

 

l706, l8.apr. døbt Rasmus Hansens tvillinger Jacob og Anne.  

Faddere: Jacob Wæfvers hustru af Borre, Hans Wæfvers hustru af 

Nyborre, Knud Hansen, Hans Wæfvers Knud, Knud Hansens hustru i 

Nyborre: 
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Rasmus Hansen og Dorthe Knudsdatter fortsat 

 

1707, 23.okt. døbt Rasmus Hansens datter Anne.  

Faddere: - Hans Wæfver og søn - : 

 
 

1721 Blandt faddere Dorthe Rasmus Hansens: 
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Rasmus Hansen og Dorthe Knudsdatter fortsat 

 

1734 begravet Dorthe Knudsdatter 61 år: 

   
 

1736 begravet Rasmus Hansen – 59 år: 

  
 

 

 


