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ANDERS LAURITSEN & MAREN HANSDATTER

Anders Lauritsen er født i Udby i 1665 som søn af gårdmand Laurids
Andersen Spur og Anne Lauridsdatter.
Maren Hansdatter er født i Udby i 1662 som datter af gårdmand Hans
Mortensen og -datter.
Anders Lauritsen og Maren Hansdatter bliver gift i 1693. De
bosætter sig i Udby/Svensmarke i Stege sogn. Her får de 6 børn i
tidsrummet 1694 til 1707.
Anders Lauritsen dør i Svensmarke i 1730, Maren Hansdatter i 1734.
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Tidsbillede

På Anders Lauritsen og Maren Hansdatter´s tid levede 80% af
Danmarks befolkning på landet, 10% i de 67 mindre købstæder, og
10% i København.
Rent økonomisk var købstæderne helt afhængige af, hvad landbruget
i deres opland havde at sælge og købe.
Kun
København,
der
husede
det
kongelige
hof,
centraladministrationen,
garnisonen,
flåden,
universitetet,
handelskompagnierne og den spæde begyndelse til en industri, havde
en økonomi, der var mere uafhængig af landbruget.
Hele produktionsgrundlaget udgjordes derfor af landets jord.
For at kunne inddrive skatter af denne jord var det nødvendigt at
kende det samlede landbrugsareal af ager og eng, samt at vurdere
de enkelte ager- og engstykkers ydeevne.
Derfor blev der lavet en ny matrikulering, der blev færdig i 1688,
og kaldet Christian V´s matrikel.
I denne blev kombinationen af arealopmåling og bonitetsvurdering
udtrykt i det nye tekniske begreb ”tønder hartkorn”.
Af den ny matrikel kan man se, at det samlede landbrugsareal i
1688 var på ca. 372.000 tønder hartkorn.
Man kan ligeledes se, at ejerskabet procentvist var fordelt som
følger:
-

Godserne
Kronen
Præst-, kirke- og hospitalsjord
Universitet og skoler
Bornholm
Jordegne bønder
Købstadsjorder

61
24
7
2,5
2,5
1,5
1,5.

Kilde: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie 1600-1700.
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Anders Lauritsen og Maren Hansdatter
Anders Lauritsen er vokset op hos sine forældre i Udby sammen med
2 brødre og 2 halvbrødre.
Hans far dør, da han er 6 år, hvorefter moderen gifter sig med
Aage Jessen.
Maren Hansdatter er vokset op hos sine forældre i Udby sammen med
2 brødre.
Maren bliver i 1688, 26 år gammel, gift med Morten Hansen fra
Udby. De bosætter sig på gård nr. 1 i Udby.
Her får 2 sønner:
1. 1689, 3.mar. – Hans Mortensen,
2. 1691, 20.dec. – Hemming Mortensen.

begr. 1697,17.okt.

Morten Hansen dør i juli 1693.
Anders Lauritsen og Maren Hansdatter bliver gift i oktober 1693,
han 28 år og hun 31 år gammel, i Stege kirke:

De bosætter sig i Udby, hvor Anders overtager fæstet på gård nr. 1
efter Morten Hansen, af hartkorn ca. 5 tønder.
Her får de følgende børn:
3. 1694, 16.sep. - Anne Andersdatter
4. 1697, 26.mar. - Laurits Andersen.
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Et par måneder efter Laurits´es fødsel indsender Anders en klage
over den behandling, han har været udsat for under Hestgardens
ophold på Møn, efter at have overtaget sin fæstegård i 1693.
Klagen lyder som følger:
”Min store nød og trang tvinger mig fattige unge mand at besværge
de
gunstige
Herrer
med
min
ydmyge
indgivende,
og
lyder
sandfærdelig således:
1. Er jeg Anders Larsen i Udbye tvunget og nødt af Ridefogden
Christian Arentzen til gården som min formand Morten Hansen
påboede ibm., hvilket kan bevises af nogle af vores bymænd. Nu
befrygtede jeg mig højligen for samme gård at antage, formedelst
den store restans som der bestod med gammelt lånekorn, både rug,
byg og havre, hvorfor jeg beklagede mig for Christian Arentzen, at
jeg ikke kunne vedstå at holde den gård om jeg skulle svare til
den gamle gæld, hvorpå han svarede mig: "at det ikke skulle gælde
så hårdt, thi den skulle ikke blive mig fordret", mens nu siden
jeg kom til gården har jeg Gud bedre mig fattige mand stedse
befundet det, og har betalt derpå årligen af min yderste formue,
og kan dette fuldkommelig erindre, at jeg har ydet tid efter tid
på den gamle gæld, nemlig 1 td. rug og 1 skp., byg 5 td. og 1
skp., (h)avre 6 td. og 5 skp., hvilket har alt været opmålt. Det
nye lånekorn som mig er bleven forstrakt imidlertid, har jeg og
Gud ske lov, gjort min flid at clarere mig fra. Samme gamle gæld
var forfalden langt før min og min hustrus tid. Hvad jeg har
kunnet stræbe at yde, har jeg aldrig måttet få nogen forsikring
eller kvittering på, hverken for min egen eller den gamle gæld,
desforuden er bleven hårdelig plaget med execution og exeqvere
penge tid efter anden årligen for samme gamle gæld, hvilket har
været og én temmelig udgift for mig;
2. Hvad skiftet anbelanger efter min formand blev ingen rigtighed
gjort derom førend jeg kom til gården. Da tog Christian Arentzen
udi sin solarium den bedste ko af tre som var på boligen, og for
min gårds fæstning 1 stud samme tid, som var vurderet for fem
slettedaler; sin tjener Niels Høy som forvaltede skiftet fik et
får og en god bøsse; min salig formand blev bødet for samme bøsse
tre daler kort førend han døde. Blev nu bønderne imidlertid
tilordnet at skulle gevær så som tilforn, da havde jeg fattige
mand ikke råd og middel til at skaffe mig noget. Herredsfogden
Hendrik Pedersen som og var på skiftet, fik én tønde byg og et
bistade om efter høsten, vurderingsmændene 2 Mk. danske. Intet
skiftebrev eller fæstebrev eller nogen tøddel fik jeg eller har
fået. For samme udgift som kom af boligen og ud af det fattige bo
som jeg antog har jeg betalt min sal. formands begravelse, som
beløb sig til 12½ slettedaler. Og efter vores nådigst kongl.
udgående Reglement har jeg og af evne udstået at efterleve, jeg
stræber og gør min største flid i alle måder, men det hjælper mig
ganske intet, thi her har været strenge poster som har ruineret
mig fattige mand; og gården var ganske øde for tag, da jeg den
antog, så at jeg ikke kunne forvare en trave korn til gode i nogen
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af husrummene. Jeg var en fattig ungkarl da jeg kom til gården, og
havde ikkun ringe hjælp at fortbringe den med, og endnu befindes
en del brøstfældig, nemlig 3 bjælker, 4 spær, 3 tylter lægter
fattes og loft over et spænd i køkkenet, og ildsteg over kø(knet),
hvilket og højligen behøvedes at burde forvares for ilden, som de
gode mænd selv efterså i dag, da de så lejligheden hos os. Jeg har
for min store trang måttet sælge 2 gode bæster, formedelst den
gamle restans hårdelig har tvunget mig at rede noget fra mig, og
desforuden til gardens forpligtelse, hvorover jeg er ganske
(vaag)drivende. Nu hensætter jeg fattige mand min enfoldige
memorial til de højgunstige Herrer og deres gode betænkende, hvad
betryg jeg er stedt udi, og ydmyg bedes at de ville hjælpe mig til
befrielse for samme gamle gæld som endnu kunne restere, såsom jeg
har aldrig dog fået et korn deraf, og jeg alligevel er bleven
derfor tribuleret. Jeg ville vel og anmode dem om gårdens
reparation; Gud som er alle gode velgerningers belønner, han dem
evindelig velsigne, herpå ervarter jeg en god hjælp og resolution.
Og forblivende de højædle Herrers allerydmygste tjener Anders
Lauridsen, ALS.
Udbye d. 17 Maj 1697”.
Maren´s søn Hans Mortensen dør i oktober 1697.
Omkring 1700 flytter Anders og Maren til Svensmarke, hvor de får
følgende børn:
5.
6. 1703, 15.jul.
7. 1705, 7.jun.
8. 1707, 20.mar.

-

Hans Andersen,
Aage Andersen,
Sidsel Andersdatter
Hans Andersen.

begr. 1704, 1.maj
begr. 1704, 1.maj

Sønnerne Hans og Aage dør af kopper.
Også Anders hører til de bønder, der modtager erstatning for den
behandling, han har været udsat for af Hestgarden, som det femgår
af følgende:
”Gaard nr. 1 i Udby.
Morten Hansen - er død, efterlod sig hustru Maren Hansdtr. og et
barn - Hemming Mortensen.
Hustruen tager det halve - 2 rd. 2 mk. 1½ sk., som hendes nu
hafvende mand Anders Larsen i Svensmarke mødte og bekom strax.
Ligeledes annammede (han) stifbarnets tilkommende 2 rd. 2 mk. 1½
sk., hvormed han retter og forholder sig efter loven og
forordning, samt svarer sin myndling i fremtiden uden skade.
Anders Larsen mødte og bekom 2 rd. 2 mk. 1½ sk.”.
Datteren Anne Andersdatter (ane nr. 349) gifter sig i begyndelsen
af 1718 med Jens Hansen (ane nr. 348) fra Svensmarke.
Anders Lauritsen dør i 1730, 65 år gammel.
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Sønnen Hans Andersen gifter sig i 1731 med Karen Christensdatter
fra Bissinge.
De bosætter sig i Tostrup.
Her får de følgende børn:
Ane -, Christen -, Anders -, Maren -, Karen -, Christen -, Karen –
og Kirsten Hansdatter/Hansen.
Hans Andersen dør i 1770, Karen Christensdatter i 1774.
Sønnen Laurits Andersen gifter sig før 1734 med Ane –datter.
De bosætter sig i Svensmarke.
Maren Hansdatter dør i 1734.
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Oversigt over kildemateriale
1. Kirkebøger for Stege sogn
(dåb 1666-1677 og 1713-1734
samt vielser 1719-1731 mangler)

1661 -

2. Møns amtsregnskaber

1661 - 1796

3. Justitsprotokoller for Mønbo herred

1685 –

4. Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer

1697

5. Landgildejordbøger

1732

6. Kirkebøger for Keldby sogn

1685 -

I det følgende refererer tallene i ( ) til ovennævnte kildekmateriale-numre.
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Kildemateriale
(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1688, 3.feb. trol., 3.paaskedag - 17.apr. viet Morten Hansen af
Udby og Maren Hansdtr. af Heignetshuset.
Forlovere: Jacob Lauritsen i Hovedskou og hendes fader Anders
Rasmussen i Heignedshuset her i sognet.
1689, 3.mar. døbt Morten Hansens søn i Udby Hans.
1691, 20.dec. døbt Morten Hansens søn i Udby Hemming.
Faddere: Hiemmedøbt af jordemoderen Kirsten Skouffs i Ullemarke. Lars Hansens hustru i Raabylille, Peder Andersens hustru.
1693, 27.jul. begravet Morten Hansen af Udby.
1693, 20.aug. trol., 1.okt. viet Anders Lauridsen, en ungkarl af
Udby, med enchen Maren Hansdtr. sammested.
Forlovere: Aage Jessen (Anders´es stedfar) ib. og Anders Heignetsmand:

1694, 16.sep. døbt Anders Larsens datter i Udby Anne.
Jesper Larsens hustru ib. bar.
Faddere: Hans Larsen i Svensmarke, Jørgen Jacobsen i Hovedskou,
Jens Nielsens karl Hemming i Udby, Peder Hansens. hustru ib.:
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(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1696, 15.mar. døbt Jesper Larsens søn i Udby - Peder.
Faddere: - Anders Larsen i Udby. Ane Hans Larsens i Svensmarke, .
1696, 13.apr. døbt Peder Jensens dtr. i Udby - Else.
Faddere: - Anders Smeds søn Lars, Maren Anders Larsens i Udby.
1696, 23.aug. døbt Laurs Pedersens søn i Udby Peder.
Faddere: Maren Anders Larsen ib., Anders Hiertebiergs datter Maren
ib.
1697, 21.feb. døbt Rasmus Pedersen Spurs datter i Udby Bodell.
Faddere: Tyre Christen Larsen, Ane Jesper Larsen, Anders Larsen i
Udby.
1697, 26.mar. døbt Anders Larsens søn i Udby Laurits.
Anna Hans Larsen i Svensmarke bar.
Faddere: Niels Pedersen, Jesper Larsen og Aages søn Laurits ib.,
Johanne Peder Andersen og Oluf Larsens dtr. Inger dersammesteds:

1697, 17.okt. begravet Anders Larsens stifsøn Hans i Udby.
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(4) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer:
472.10.
1697. Particulaire klagemål og besværinger fra bønderne på Møn om
det som - - skal være graveret - - mod forordninger og regler.
1 bd.
Udby.
No. 36. Anders Lauridsen i Udby.
Min store nød og trang tvinger mig fattige unge mand at besværge
de gunstige Herrer med min ydmyge indgivende, og lyder sandfærdelig således:
1. Er jeg Anders Larsen i Udbye tvunget og nødt af Ridefogden
Christian Arentzen til gården som min formand Morten Hansen
påboede ibm., hvilket kan bevises af nogle af vores bymænd. Nu
befrygtede jeg mig højligen for samme gård at antage, formedelst
den store restans som der bestod med gammelt lånekorn, både rug,
byg og havre, hvorfor jeg beklagede mig for Christian Arentzen, at
jeg ikke kunne vedstå at holde den gård om jeg skulle svare til
den gamle gæld, hvorpå han svarede mig: "at det ikke skulle gælde
så hårdt, thi den skulle ikke blive mig fordret", mens nu siden
jeg kom til gården har jeg Gud bedre mig fattige mand stedse
befundet det, og har betalt derpå årligen af min yderste formue,
og kan dette fuldkommelig erindre, at jeg har ydet tid efter tid
på den gamle gæld, nemlig 1 td. rug og 1 skp., byg 5 td. og 1
skp., (h)avre 6 td. og 5 skp., hvilket har alt været opmålt. Det
nye lånekorn som mig er bleven forstrakt imidlertid, har jeg og
Gud ske lov, gjort min flid at clarere mig fra. Samme gamle gæld
var forfalden langt før min og min hustrus tid. Hvad jeg har
kunnet stræbe at yde, har jeg aldrig måttet få nogen forsikring
eller kvittering på, hverken for min egen eller den gamle gæld,
desforuden er bleven hårdelig plaget med execution og exeqvere
penge tid efter anden årligen for samme gamle gæld, hvilket har
været og én temmelig udgift for mig;
2. Hvad skiftet anbelanger efter min formand blev ingen rigtighed
gjort derom førend jeg kom til gården. Da tog Christian Arentzen
udi sin solarium den bedste ko af tre som var på boligen, og for
min gårds fæstning 1 stud samme tid, som var vurderet for fem
slettedaler; sin tjener Niels Høy som forvaltede skiftet fik et
får og en god bøsse; min salig formand blev bødet for samme bøsse
tre daler kort førend han døde. Blev nu bønderne imidlertid
tilordnet at skulle gevær så som tilforn, da havde jeg fattige
mand ikke råd og middel til at skaffe mig noget. Herredsfogden
Hendrik Pedersen som og var på skiftet, fik én tønde byg og et
bistade om efter høsten, vurderingsmændene 2 Mk. danske. Intet
skiftebrev eller fæstebrev eller nogen tøddel fik jeg eller har
fået. For samme udgift som kom af boligen og ud af det fattige bo
som jeg antog har jeg betalt min sal. formands begravelse, som
beløb sig til 12½ slettedaler. Og efter vores nådigst kongl.
udgående Reglement har jeg og af evne udstået at efterleve, jeg
stræber og gør min største flid i alle måder, men det hjælper mig
ganske intet, thi her har været strenge poster som har ruineret
mig fattige mand; og gården var ganske øde for tag, da jeg den
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antog, så at jeg ikke kunne forvare en trave korn til gode i nogen
af husrummene. Jeg var en fattig ungkarl da jeg kom til gården, og
havde ikkun ringe hjælp at fortbringe den med, og endnu befindes
en del brøstfældig, nemlig 3 bjælker, 4 spær, 3 tylter lægter
fattes og loft over et spænd i køkkenet, og ildsteg over kø(knet),
hvilket og højligen behøvedes at burde forvares for ilden, som de
gode mænd selv efterså i dag, da de så lejligheden hos os. Jeg har
for min store trang måttet sælge 2 gode bæster, formedelst den
gamle restans hårdelig har tvunget mig at rede noget fra mig, og
desforuden til gardens forpligtelse, hvorover jeg er ganske
(vaag)drivende. Nu hensætter jeg fattige mand min enfoldige
memorial til de højgunstige Herrer og deres gode betænkende, hvad
betryg jeg er stedt udi, og ydmyg bedes at de ville hjælpe mig til
befrielse for samme gamle gæld som endnu kunne restere, såsom jeg
har aldrig dog fået et korn deraf, og jeg alligevel er bleven
derfor tribuleret. Jeg ville vel og anmode dem om gårdens
reparation; Gud som er alle gode velgerningers belønner, han dem
evindelig velsigne, herpå ervarter jeg en god hjælp og resolution.
Og forblivende de højædle Herrers allerydmygste tjener Anders
Lauridsen, ALS.
Udbye d. 17 Maj 1697.
(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1699, 24.sep. døbt Lars Larsen og Karen Jørgensdtr.´s dtr. i Udby
Kirsten.
Faddere: - Hans Larsen i Svensmarke. Maren Anders Larsens i Udby.
1700, 9.feb. døbt Jørgen Jensen skou og Maren Andersdtr. i Udby en
søn Niels.
Faddere: Maren Anders Larsen ib., - .
1702, 6.jan. døbt Laurs Hemmingsen og Ellen Olufsdtr. i Udby en
datter Margrete.
1702, 31.maj døbt Peder Rasmussen og Maren Rasmusdtr.´s søn i
Svensmarke Laurids.
Faddere: Holdt af Maren Niels Fønboes i Westud, - Mads Larsen i
Svensmarke, Maren Anders Larsen i Svensmarke.
1703, 9.mar. døbt Jens Hansen og Ellen
Svensmarke Bodell og Anna.
Faddere: Holdt af Maren Anders Larsens i
Svendsen i Keldbylille.
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(1) Kirkebøger for Stege sogn:
l703, 15.jul. døbt Anders Larsens søn i Svensmarke Aage.
Ellen Jens Hansen i Svensmarke bar.
Faddere: Jens Aagesen i Nygaard, Mads Madsen i Svensmarke, Jep
Clemingsen ib., Hans Jensens dtr. Karen ib., Anna Søfren Søfrensen
i Steege:

1704, 30.okt. begravet Anders Larsens 2. sønner i Svensmarke Hans
og Ove. Kopper:
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(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1705, 7.jun. døbt Anders Larsens datter i Udby Sidsel.
Inger Niels Hans´s i Udby bar.
Faddere: Jens Ovesen i Nygaard, Hans Jensens dtr. Karen:

1707 døbt Hans:
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(3) Justitsprotokoller for Mønbo herred:
Udbetaling af erstatninger efter von Plessen i 1708-1709.
Gaard nr. 1 i Udby.
Morten Hansen - er død, efterlod sig hustru Maren Hansdtr. og et
barn - Hemming Mortensen.
Hustruen tager det halve - 2 rd. 2 mk. 1½ sk., som hendes nu
hafvende mand Anders Larsen i Svensmarke mødte og bekom strax.
ligeledes annammede stifbarnets tilkommende 2 rd. 2 mk. 1½ sk.,
hvormed han retter og forholder sig efter loven og forordning,
samt svarer sin myndtling i fremtiden uden skade.
Anders Larsen mødte og bekom 2 rd. 2 mk. 1½ sk.
(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1710, 12.jan. trol. Anders Pedersen og Sidse Jensdtr. i Svensmarke.
Forlovere: Forgik Anders Larsens hustru Maren ib.
1710, 3.feb. døbt Jens Madsen og Kirsten Pedersdtr.´s søn i Svensmarke - Peder.
Faddere: - Anders Larsens dtr. Anna i Svensmarke.
1711, 11.mar. døbt Niels Hansen og Inger i Udby deres sønner Jens
og Niels.
Faddere: - Anders Larsens datter Anna Andersdtr. i Svensmarke.
(2) Møns amtsregnskaber:
Skifte.
1711, 12.sep. skifte efter gl. Niels Hansen og hustru i Udby.
Børn: Hans Nielsen og Sidsell Nielsdtr.
Formynder: Laurs Aagesen i Udby for sønnen, og Anders Laursen i
Svensmarke for datteren.
(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1730, 30.okt. begravet Anders Larsen i Svensmarke – 67 aar:

(5) Landgildejordbøger:
Landgildejordboger for 1732.
Hans Majestæts gods i Udby.
Anders Laursen, nu Hans Laursen.
Hartkorn: 5 td. 1 skp. 1 fk. 206/383 alb.
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(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1734, 26.apr. begravet sal. Anders Laursen´s hustru Maren:
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Kirkebogsuddrag vedrørende:
Hans Andersen og Karen Christensdatter
(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1732 trolovet Hans Andersen og Karen Christensdatter:

(6) Kirkebøger for Keldby sogn:
1733 døbt Annne:

1734 døbt Christen:
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Hans Andersen og Karen Christensdatter fortsat
(1) Kirkebøger for Stege sogn:
1735 fadder bl.a. Hans Andersen´s hustru Karen:

1736 Blandt faddere Hans Andersen:

(6) Kirkebøger for Keldby sogn:
1736 begravet søn (Christen):

1737 døbt Anders:
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Generation IX

Ane nr. 698/699

Hans Andersen og Karen Christensdatter fortsat
1738 døbt Maren:

1741 begravet (tjeneste)dreng Ole:

1741 døbt Karen:

1742 begravet Karen:

1743 døbt/begravet Christen:

1745 døbt Karen:
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Generation IX

Ane nr. 698/699

Hans Andersen og Karen Christensdatter fortsat
1749 døbt Kirsten:

1750 begravet Kirsten:

1770 begravet Hans Andersen:

1774 begravet Hans Anders Andersens enke Karen:
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