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1. Om Hjelm 

 

  

Indledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På landkortet finder man Hjelm på sydsiden af Møn, afgrænset  

 mod sydøst af Østersøen, 

 mod syd af Rytsebæk, 

 mod vest af Sønder og Nørre Frendrup, og 

 mod nord af Bissinge. 

 

Indtil 1740 hørte Hjelm by og Hjelm bys marker under Stege land-

sogn, derefter under det nyoprettede Damsholte sogn. 

 

Fra 1970 har Hjelm været en del af Møns Kommune, og fra 2007 en 

del af Vordingborg Kommune.  
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Hjelm by har eksisteret siden middelalderen, måske endda før. Byen 

findes nævnt i jordebogen (fortegnelse over samtlige til et gods 

hørende ejendomme og deraf flydende indtægter) for Roskildebis-

pernes gods fra omkring 1370. Det var på den tid, Valdemar 

Atterdag var ved igen at få samling på rigets dele.  

 

Roskildebispernes gods omfattede på det tidspunkt også Møn. I 

jordebogen nævnes under de Mønske indtægtskilder i Stege sogn 

blandt andet: 

"I Hjelm: 

- Hemming Mule 20 gr., en gås og en höne  

- Niels Mikkelsen 2 skil. gr., en gås og en höne     

- Tule Spide 10 gr. 

I Bilsinge: 

- Peder Henningsön 2 pund korn 

- Jo. Grote 1½ pund korn 

- Jo. Andersön 2 pund korn. 

Husmændene af Frenderup, Hjelm og Bilsinge giver 1 får."       

 

Betegnelsen gr. står for grote. Datidens møntsystem var opdelt i 

mark, skilling grote, grote og sterlinger som følger:  

1 mark = 5 skilling grote = 60 grote = 240 sterlinger. 
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Kronens køb og salg af Hjelm 

Omkring 1520 bliver Hjelm en del af det mønske krongods. Denne 

status bevares indtil Christian VII, for at hjælpe på statens 

finanser, i 1769 søger at sælge en del af kronens gods på Møn.   

 

For Hjelms vedkommende sker det ved en auktion, hvor Hjelm by 

sælges til en obervisiteur Leegård, og Hjelms kobbel til en 

landsdommer Wichmann.  

Betalingsbetingelserne bliver ikke overholdt, og det kgl. 

rentekammer må i de følgende år igen overtage en del af byen. 

Dette resulterer i en ny auktion i 1774, hvor ovennævnte Leegård 

atter bliver køber, denne gang af både by og kobbel. Leegård 

tilbyder via rentekammeret gårdmændene at overtage by og kobbel. 

Det er gårdmændene absolut villige til. Købesummen er 5.917 Rd. 

(Rigsbankdaler) og 65 skilling - eller 60 Rd. pr. td. hartkorn. 

Halvdelen af beløbet skal afbetales med 300 Rd. årlig. Imidlertid 

kræves der en kautionist af en sådan standard, at han kan accep- 

teres af rentekammeret. Han findes i begyndelsen af 1775. Hans 

navn er Nicolaj Jacobsen, boende i København. Det er formodentlig 

ham, der blandt andet siden 1759 har haft skøde på Lendemark 

mølle. 

Kautionisten vil gerne have sikkerhed for sin kaution, hvorfor der 

den 25.sep.1775 bliver "læst en foreening imellem Nicolaj Jacobsen 

i København og samtlige byens bønder." "Foreeningen" er på 16 

punkter. Det fremgår af den, at gårdmændene nok har måttet betale 

lidt mere end de 300 Rd. om året (1 Rd.= 96 skilling).  

"Foreeningen" er gengivet i sin fulde ordlyd i det følgende under 

"Kildemateriale".  

Det lykkedes gårdmændene at få afviklet den halve købesum, der var 

betingelsen for at få skøde på Hjelm bys jorder, på 5 år, således 

at de allerede i 1781 kan få kongeligt skøde på deres gårde, og 

blive rigtige selvejere. 

Skødets tekst er gengivet i sin fulde ordlyd i det følgende under 

"Kildemateriale".  
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Udflytningen fra Hjelm by 
 
Indtil omkring 1800 lå alle gårdene samlet inde i selve byen, mens 
de enkelte gårdes parceller lå spredt på de forskellige agre, - 
som det fremgår af dette kort fra 1797:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Omkring 1800 startede udflytningen af gårdene fra byen til de en-
kelte gårdes nye hovedparceller. Samtidig startede udskiftningen 
af de mindre parceller. 

 

Hjelm by 1797 
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Om udflytningen skriver præsten O.D. Lütken senere: 

 

"Hjelm by i Damsholte sogn er mådelig udskiftet. Den tilhørte 

allerede førend fællesskabets ophævelse selvejere. Udskiftningen 

gik derfor meget langsomt fra hånden, og man siger at der blev 

arbejdet på den i 11 år, inden den blev tilendebragt, skønt den 

derfor ingenlunde blev noget mesterstykke. 

Bymændene kunne ikke blive enige indbyrdes. Enhver ville beholde 

det han allerede ejede, nemlig en ager hist og en anden her i 

marken; og ingen kunne tåle at se eller tænke sin ejendom i en 

andens hænder. I særdeleshed ville ingen flytte ud. Følgen heraf 

var, at af de 17 gårde, af hvilke byen består, havde ikke 3 deres 

jorder ordentlig samlede. De øvrige - når 3, som omsider bekvem-

mede sig til at flytte ud, undtages - har deres jorder adspredte 

på 3-4 undertiden indtil 5 forskellige steder, indtil 1/4 mil fra 

gårdene. Følgen heraf var atter en stærk udparcellering, så at der 

endog gives gårdlodder, hvorpå der tælles 5 parceller, hvilket 

igen har haft en betydelig indflydelse på folkemængdens tilvækst."  
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Om jordens beskaffenhed i Hjelm skriver samme O.D. Lütken: 

 

 

Kort over Hjelm by efter udskiftningen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ørbæklund 

Hjelms Mark 1809 
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Om dyrkningen af Hjelms marker skriver samme O.D. Lütken: 

”I året 1839 forefandt jeg hos gårdmand Christian Larsen i Hjelm, 

til hvis gård hører 41 tdr. land, en inddeling i 5 hovedmarker og 

5 bimarker. 

Driften var da denne: 

A. For de 5 hovedmarker på 5 tdr. land hver: 

1 - Brak 

2 – Hvede 

3 – Ærter 

4 – Byg 

5 – Kløver. 

B. For de 5 Bimarker på 3 tdr. land hver: 

1 – Brak eller Udlæg 

2 – Rug 

3 – Vikker 

4 – Havre 

5 – Kløver.” 
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Beværterforeningen 

Udflytningen af gårdene bevirkede, at bymændene blev til landmænd 

med spredt beliggende gårde. En af følgerne heraf var, at den før-

hen nære kontakt gårdmændene og gårdkvinderne imellem ikke kunne 

opretholdes. Sammen med ønsket om at bilægge alle de indbyrdes 

parcelstridigheder kan dette have været medvirkende til oprettel-

sen af "Foreningen for samtlige Hjelm bys gårdejere" i september 

1829, og "Foreningen angående beværtning", ved fastelavnstid i 

1830. I forbindelse med oprettelsen af sidstnævnte aftalte man, at 

gårdmændene på skift skulle have hvervet som oldermand et år ad 

gangen, og at der årligt hos oldermanden skulle holdes et by-

mandsgilde. Gildet skulle holdes fastelavnslørdag, og indbydelse 

foretages søndagen før.  

Om beværtningen ved gildet aftaltes følgende: 

"Oldermanden fremskaffer l0 potter brændevin og giver øl og mad 

efter sædvane, hvilket alt betales ham med det dobbelte af hvad 

brændevinen har kostet, til hvilken betaling enhver yder en lige 

del."  

Hvad maden skulle bestå af har tilsyneladende været underordnet på 

daværende tidspunkt ! Igennem årene er skabt en tradition også på 

dette punkt, og omkring 1970 skulle menukortet se nogenlunde 

således ud:  

- 2 forskellige slags steg med øl og snaps til  

- Ost med svesker. Af sveskesaften laves "Bogøsnaps"  

- Kaffe, cognac, småkager og rygelse,  

- Natmad bestående af sild, smørrebrød, øl og snaps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natmaden forberedes 
af kokken Ingse Han-
sen og Inger Søren-
sen ved 200 års jubi-
læet den 7.februar 
1975, fredagen før fa-
stelavn. 
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Bortset fra maden var en væsentlig aktivitet ved bymandsgilderne 

kortspillet: 

 

 

 

 

 

 

Kortspil ved 200 års bymandsjubilæet for frikøbet af Hjelm by. 
 

Oldermanden det år var olderdamen på gård nr. 12, "Ørbæklund", 
Marie Sørensen. 

 
Fra venstre ses:   

Hans Sørensen, 
Evald Ruus Jørgensen, 

Jens Larsen, og 
Per Strøm. 
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Bymandshistorier 

 

Ved bymandsgilderne, hvor kun gårdmændene deltog, blev der 

serveret mangen en historie om egnens beboeres bedrifter. Et par 

af disse er gengivet i det følgende. 

 

 

1. historie: 

Den omhandler ejeren af gård nr. 14 omkring år 1820, leutenant 

Barner, gift med en datter af ane nr. 92, Didrich Jensen:  

"Det fortælles, at Leutenant Barner lå i med en anden gårdmands 

kone, og blandt andet engang slap alle denne gårdmands heste ud af 

stalden for at have gårdmandens kone i fred, mens de øvrige på 

gården indfangede hestene."  

 

 

2. historie: 

For ca. 60 år siden skulle 2 Hjelm-bønder (Peter Kristiansen & 

Valdemar Andersen) til fest i Damme. Den ene lagde vogn - den 

anden hest til. Da de i lidt løftet stemning er på vej hjem efter 

festen bliver de lidt uenige. Da de er nået til Askeby mølle 

medfører det, at ham der kører gør holdt, står af vognen og 

spænder hesten fra, og lægger skaglerne op på hesten. Den anden 

observerer det og spørger - "Hov, hvad er det du laver ?" "Jeg 

rider hjem" siger den første. Da han prøver at komme op på hesten, 

giver den anden hesten et svirp med pisken oppe fra vognen, 

hvilket bevirker at hesten farer afsted i galop hjem til sin stald 

- uden rytter. Resultatet bliver at de to må tage hinanden under 

armen og gå hjem støttende sig til hinanden.  

 

 

3. historie: 

Da Karl Nielsen i 1923 som ung overtog gården, var det netop hans 

tur til at holde bymandsgilde. Det var jo lidt svært at starte 

med, for han vidste ikke rigtig hvordan det foregik og kendte ikke 

de andre i bymandslaget. Men han gik da igang med at invitere. Det 

første sted han henvendte sig med sin indbydelse var hos Peter 

Kristiansen. Han ville ikke med - sagde han. Karl Nielsen sagde 

til ham, at det jo ikke kunne gå, for han var jo den første og med 

til at sætte standarden, så hvis han sagde nej ville de andre 

måske allesammen også sige nej. Peter Kristiansen gik til slut ind 

på at sige ja - på én betingelse. "Du skal følge mig hjem efter 

festen og lyse for mig med en flagermuslygte". Det gik Karl 

Nielsen selvfølgelig ind på. Der blev gilde, og Peter Kristiansen 

var den der holdt længst ud, lige til den lyse morgen. Men Karl 

Nielsen fulgte ham som lovet hjem - med lygten tændt !  
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4. historie: 

I nogle af huslodderne (lange, smalle striber, hvor hver bymand 

havde en stribe), havde alle sået ærter. Ved høsttid kom der en 

stærk storm, og alle ærterne blæste sammen i én bunke. Det gav jo 

noget af et problem, så bymændene aftalte at mødes på bystedet, 

hvor hver bymand havde sin egen sten, for at blive enige om, 

hvordan de i fællesskab skulle klare ærterne. Kun én mand manglede 

- han var ude og høste ærterne !  

 

5. historie: 

Før 1844 holdtes bymandsgildet fastelavns-lørdag; men så fik man 

en henstilling fra præsten om at holde det om fredagen, fordi det 

kneb med Hjelm-bøndernes opmærksomhed ved søndagens gudstjeneste. 

At det kunne gå voldsomt til ved bymandsgilderne bekræftes af 

Marie Sørensen på gård nr. 12, "Ørbæklund", der i 1975 fortæller 

følgende:   

"Det siges, at når mændene dengang var gået til bymandsgilde, gik 

konerne i deres skuffer og så efter, om ligtøjet var i orden." 

 

6. historie: 

En kunde kom ind i købmandsforretningen en fredag aften med en 

kurv og en seddel fra konen. Han skulle lige have en bajer, mens 

varerne blev vejet og pakket. Da han havde drukket halvdelen, 

sagde han til købmandens kone, at den smagte noget muggent. Hun 

gav ham en anden, og da han havde drukket den, fortalte han at den 

var god. Da han havde siddet lidt, sagde han, at det ville da være 

en skam, hvis den første skulle gå til spilde, - og så drak han 

den også.  

 

 

7. historie:  

Der var generalforsamling i afholdsforeningen i Hjelm forsamlings-

hus.  

Faster Rigmor og hendes lillebror deltog. De var henholdsvis 20 og 

16 år dengang.  

Da man kom til valg af bestyrelsen, var der kun een kandidat til 

formandsposten. Det syntes "Lillebror" var for lidt, så han meldte 

sig som et modspil, så der var lidt at stemme om. Der var 

skriftlig afstemning, og da stemmerne blev talt op, havde 

"Lillebror" fået alle stemmerne, undtagen een, og blev derved 

valgt til formand.  

Da de gik hjem fra mødet, kan det ellers nok være, at "Lillebror" 

fik læst teksten af Rigmor. Din tossede dreng, du stemte på dig 

selv! "Lillebror" var meget ked af det, men som han sagde: ”Jeg 

syntes da, at jeg ville have een stemme !”  

Det viste sig senere, at alle dem der havde været med havde 

syntes, det var synd, hvis ikke drengen fik en stemme.  

At faster Rigmor vidste, at han havde stemt på sig selv skyldtes, 

at det var hende, der ikke havde stemt på ham.  
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8. historie:  

Fortalt af Ingse, en tidligere vært for forsamlingshuset. 

En af Hjelms gamle beboere var afgået ved døden. Efter begravelsen 

skulle der være kaffe i forsamlingshuset, med blødt brød og en 

småkage. Ved kaffen var der mange, der rejste sig og talte pænt om 

afdøde. Det gjorde enken så glad, at hun spurgte mig, om jeg ikke 

også kunne stable lidt aftensmad på bordet ? Det mente jeg nok 

kunne lade sig gøre, så gæsterne fik lidt at drikke, mens de 

ventede på maden. Til maden blev der serveret både øl og vin, så 

det udviklede sig snart til et rigtigt gravøl.  

Næste dag, da enken kom for at betale, sagde hun til mig med 

henrykkelse i stemmen: "Synes du ikke, det var et rigtigt livligt 

gilde, vi havde i går ?". ”Joh !” - sagde jeg og tænkte ved mig 

selv: »Det var jo et begravelsesgilde«.  

 

 

9. historie: 

Fra avisen d. 18. april 1966.  

I lørdags var der konfirmationsfest i Hjelm forsamlingshus, og 

blandt gæsterne var der frygt for, at de skulle sne inde.  

Men så galt gik det ikke. Det kvikke vejvæsen i Damsholte var 

opmærksom på forholdene og der blev sørget for, at en sneplov 

holdt vejen til Damsholte åben, således at festens deltagere kunne 

komme hjem.  

I øvrigt var der i går i Hjelmdistriktet stor aktivitet for at få 

ryddet sneen påny. Man så det efterhånden ret usædvanlige syn, at 

et frivilligt og vederlagsfrit arbejdende mandskab i stort tal var 

ude for at hjælpe sneploven at rydde vejene. For eksempel var der 

adskillige mænd i arbejde i hulvejen ved Hjelmgård, hvor sneen 

havde lukket fuldstændig.   

 

 

 

 

 

- og en helt anden Hjelm-historie 

 

Fra Stege sogns kirkebog. 

Den 31.aug.1730 begravet Anna Nielsdatter af Hjelm, som samme dag 

blev henrettet med en økse, fordi hun havde omgjort sit i 

løsagtighed avlede og fødte drengebarn, i de fattiges jord, efter 

hands kongelige Majestæts allernådigste dom. 
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Dokumenter vedrørende købet af Hjelm by 1775 

 

Mandagen den 25.sept. læst følgende foreening imellem Sr. Nicolai 

Jacobsen i Kiøbenhavn og samtlige Hjelms byes bønder saalydende: 

"Anno 1775, d. 23.sept. er imellem mig borger og indvaaner i 

Kiøbenhavn Nicolai Jacobsen og os underskrevne samtlige Hjelms 

bønder og hartkornsbrugere indgaaet saadan foreening som følger: 

 

 

 

1. Da Sr. Nicolai Jacobsen har i det Kongelige Rendtekammer need-

lagt sin Caution og forsikring for byens kiøbsumma til den kongl. 

Casse, saa forbinder vi os alle til een for alle og alle for een 

at holde bemeldte vaar Cautionist i alle maader skadesløs saavel 

for Capital som Rendtes afbetaling i den forundte dilationstid, og 

forbinder vi os samtlig til hver aars 11.dec. at betale 300 Rd. i 

Hs. Maj. Casse til afdrag paa Capitalen, foruden de aarlige 

Rendter.  
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2. Vi skal være samhørig og lydig i alt hvad han til vores eget 

bedste kan synes at være nyttig, iblant og at gødske og anordne, 

og hvoraf vi selv skal høste frugter. Skulde nogen vise sig 

genstridig, efterladen og forsømmelig til egen og heele byens 

skade, - som saaledes ender, at i 8 aar skal administreres efter 

vores Cautionistes godtbefindende som rett og billigt er, - eller 

efterlade paa Capital, Rendter og Skatter, med andre paalæg, ordi- 

naire eller extraordinaire, at betale hvad betales bør, heele byen 

til skade, - da haver han magt og rett til saadan efterladen bonde 

paa heele byens vegne at lade lovlig tiltale, hans gaard med 

tilliggende at lade bortsælge til en anden duelig bondekarl. Dog, 

hvad saadan en mand bevislig haver forbedret og bygget paa gaarden 

siden De blev selvejere, saa og hvad hand kan have betalt paa sin 

gaards kiøb skal godtgiøres ham, og ej videre, thi eftersom byen 

skal indestaa een for alle og alle for een, saa bliver det byens 

tab om saadan en gaard blev ruineret, følgelig bør og falde det 

øvrige til byens Casse, om der noget overblev af saadan een gaards 

kiøb. Men i saa fald skulde ske, maa dog ingen gaard af byen 

overlades til nogen omliggende proprietair, men til saadan een som 

selv samme kand bruge og beboe.  

 

3. Det saakaldede Hjelms heste-Koppel skal være at anse som en 

hielp til heele byen. Hvad deraf kan høstes-skal være heele byen 

at bruge, og hvad deraf i penge indbringes betales paa Capitalen, 

indtil den gandske Capital er udbragt, og skal derpaa og hver mand 

- ingen undtagen - af de 17 mænd som haver deel i samme kobbel, 

alle Contribuere til samme kobbels drift, og sæd med fornøden 

sædekorn, af hvad slags som findes nyttigt, samme at drive, saae, 

høste, tærske, samt kornet transportere, om fornøden giøres til 

Kiøbenhavn eller anden steds hvor der kan faas noget for det til 

at giøres i penge, alt ligesom enhver har skel og part efter deres 

hartkorn i byens marker. Og skal hver mand skaffe gødsken samt 

sædekorn, og skal de 4 formænd have opsyn og nøje efterse, at der 

intet urent sædekorn bliver saaet i kobbelet. Skulle nogen 

desuagtet saae urent sædekorn derudi, eller at det indtet er saa 

godt som de flestes af de andres, endog naar det skal leveres at 

sælge, da skal de betale første gang 1 Rd. i straf til byens 

Casse, og selv lide den skade som ved saadan omgang kand følge ved 

kiøbet af kornet, og om de eftergiør det, da dobbelt. Skulle nogen 

findes modvillig eller ikke forsvarlig forrette sit arbeide, med 

alt hvad dertil hører og kand anses for nyttigt, eller trans-

portere kornet tilligemed de andre, skal hand ved byens formænd 

pandtes for sin brøde, eller efter sagens beskaffenhed tiltales 

som i post 2 er meldt. Og skal til den ende samme kobbel paa 

bedste maade indhegnes og skelles som nyttigt fattes og tienligt 

kan være, og skal hver mand høste kornet hjem til sit sted fra sin  

parts jord, men lægge det for sig selv, og skal derpaa strax om 

efterhøsten tærskes og giøres i penge, saa nær som sædekornet til 

koppelet. Det øvrige skal ydes til at afbetale paa heele byens 

Capital, som skal departeres lige i byen paa hver gaard efter 

deres hartkorn og paa denne afskrives med rendter af gaardene. 

Alle andre skatter skal hver betale af sin egen gaards avling, men 

hvem som af sin egen gaards avling kand betale noget meere af paa 

sin gaards Capital, skal det og afskrives og blive ham godtgiordt 

i Rendter. 
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Skulle det befindes at nogen skulle giøre nogen underslæb med det 

kobbels korn som høstes til deres gaard, saa at der kommer intet 

slaa meget ud af det til byens nytte som med grund kand 

supponeres, saa skal de ikke siden være deres korn af koppelet 

betroet; det skal da køres til en anden sufficant og ærlig mand i 

byen, og den kornet hører til skal tærske det der.  

 

4. Til formænd som kand have daglig opsyn og indsigt til byens 

bedste udvælges 4 sufficante og skikkelige mænd, som haver at 

paase om nogen uorden i een eller anden maade skulle indløbe imod 

endten foranstaaende eller følgende poster, hvilket de saavidt 

muligt skal søge hindret og med det gode at afværge. Men skulle 

nogen med genstridighed eller af ondskab ikke ville lade sig 

siige, have da saadant for Cautionistens fuldmægtig at tilkiende-

give, for at derpaa hand i tiide raades bod. Disse mænd skal an- 

vende all mulig fliid paa at fred og enighed i byen kan vedlige-

holdes, og at ingen paa nogen maade skulle undertrykke eller 

fornærme den anden, men stedse forblive i enighed og kiærlighed 

for at redde byen ud af sin gield og svare udgifter.  

 

5. Til byen skal være en Casse med laas for, hvortil een af de 4 

formænd skal have en nøgel, og den skal staa hos en af de andre 

formænd. I samme casse skal lægges de penge, som indsamles endten 

af byen eller af koppelets frugt og grøde, og skal i een dertil 

indrettet bog som skal følge cassen strax afskrives, og ved aarlig 

regnskab komme hver mand til afdrag, ligesom hand har betalt til. 

  

6. Paa det man kand være desto meere forsikret for at de aarlige 

rendter ikke unddrages, heele byen til usikkerhed, som og det der 

skal ikke blive mangel paa korn om sommeren og til sæd, skal byens 

Landgilde efter jordebogen aarlig indsamles og oplægges hos de 4 

formænd. Hvad deraf bliver i behold skal udbringes til højest 

priis, og derefter hver mand godtgiøres til Rendters afdrag. Saa-

snart som samlet summa er indkommen skal de strax imod Kvittering 

deponeres i kongens Casse, og ikke meere til anden brug anvendes 

end til betaling paa Rendter og Capital.  

 

7. Skulle nogen af bønderne paadrage sig restancer af kgl. skatter 

og Contributioner, da gaar de 4 formænd tilligemed Cautionistens 

fuldmægtig at efterse i tiide hvad omstændigheder og aarsager kand 

være dertil. Befindes da at saadant viser sig at være efterladen-

hed og ikke ulykkelige tilfælde, da skal strax foranstaltes 

execution for den skyldige, og i visse tilfælde forholdes som i 2. 

post er meldt.  

 

8. Skulle det ske som man ikke ville formode at nogen mand skulle 

af en absolut nødvendighed behøve korn om foraaret af den beholdne 

landgilde til sæd, da er han forpligtet naar indhøstet er, at 

betale med godt reent kiøbmandskorn, som skal erlægges inden 

Mortensdag med 1 skiæppe opbud. I lige maade naar nogen mand ikke 

skulle faa saa meget eller saa godt korn som til at besaae koppe-

len hand behøver, da skal man søge hos andre at faa god forsvarlig 

korn, hvorfor skal betales efter højeste kiøbmandspriis og ej 

videre, men tilfalder endsaa ingenlunde sælger, idet kornets for-

dyrelse skal gaa til byens Casse.  
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9. Et stykke af koppelen som dertil er begraven skal indhegnes og          
intet creatur derpaa komme, for at der kand højes skov. I lige 
maade skal den ene som den anden være forpligtet at have opsyn med 
under- og overskov som er paa hver mands faug. Det maa ikke taales 
at nogen forhugger og ødelægger sin part, men alt som hugges skal 
ske med overlæg og i rette tide. Forbryder nogen herimod skal han 
pantes derfor, skiønt han hugger paa sin egen part.  
 
l0. Hjelms bye bliver ved afleveringen modtaget af hvem Cautio-
nisten som fuldmægtig dertil beskikker, som imodtager jordebogen 
saavel som andre byen tilhørende papirer, og haver fremdeles 
opsigt at ingen af byens rettigheder og herligheder derfra gaaer, 
ligesom og ingen af byens mandskab maa komme fra byen uden 
Cautionistens Villie.  
11. Ligesom byens administration skal dependere af Cautionistens 
foranstaltning, saa haver og bymændene at addressere dem til hans 
fuldmægtig i fornøden tilfælde, om noget skulle indløbe byens 
administration angaaende, eller deraf følgende Correspondance.  
 
12. Af byens indkomster forlanger Cautionisten indtet undtagen de 
efter jordebogen faldne huuspenge, som er 20 Rd. aarlig i 8 aar, 
hvilke penge indfordres og samles til ham af byens formænd og 
sendes til ham hver 11. dec. for hans umage og hazard, og saaledes 
aarlig til ham betales i 8 aar. Men naar de 8 aar er forbi, og 
byen med fliid forundt Guds hielp er blevet afbetalt, og hver saa 
kand nyde fuldkommen ejendomsret til sin gaard og al dens til-
hørende pro Qvota, saa fraskriver vor Cautionist sig al rett og 
rettigheder til byen og alskens tilhørende.  
Men saa længe de 8 aar varer og hand er vor Cautionist tilstaar vi 
ham rett til os som før og herefter meldes, hvorfor indtil byen er 
betalt forbeholdes Cautionisten den rett at overlade gaard eller 
huus til den som hand synes begrundet. Naar saadan person 
indtræder, skal gives en kiendelse til byen, til Repressalie for 
det de andre har givet til fæste i forrige tiider, hvilket skal 
komme i byens almindelige casse som billigt kand være uden at 
afkortes i kiøbesum, om det er en som ikke er arving, men er hand 
arving, saa betaler hand indtet til Repressalie for fæste.  
 
13. Hvad hver mand selv betaler paa kiøbesummen skal blive den 
mand afgivet Qvittering for og afskreven og godtgiordt. Hvis hand 
betaler over sin quantum, skal hans rendter ham aarlig af byens 
casse godtgiøres og forsikres. 
  
14. Naar vor Cautionist Sr. Nicolai Jacobsen vil her ind til os 
een gang om aaret for at efterse vor huusholdning, vore regnskaber 
og hvad viidere der kand være, saa lover vi at give ham 3 Rd. af 
byen til hielp, til vognleje og reisepenge herind fra Kiøbenhavn. 
Naar hand vil hiem igien saa lover vi at skaffe ham fri vogn hiem 
igien til Kiøbenhavn herfra.  
 
15. Da hand ikke kand være herinde at administrere os, saa maa 
hand nødvendigvis have en fuldmægtig som kand giøre vore regn-
skaber og være os behjælpelig i hvad der kand paakomme, saa og at 
tage os i forsvar for hvem der vilde fornærme os. Hvilken 
fuldmægtig vi lover at give lidt for sin umage, foruden de 20 Rd. 
som vi har lovet vor Cautionist aarlig. Da der kand omtrent viides 
hvad samme fuldmægtig skal have, saa lover vi at give ham hver 
mand 3 sk. aarlig, som er 8 Rd. 3 sk., som betales af byens casse, 
saa og et lidet læs tørv, een halv ovns faun træ hver mand aarlig, 
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som vi skal age ham til. Men pengene skal vi tilsende vor Cautio-
nist selv hver aars 11. dec. tillige med hans egne 20 Rd. som 
forhen er lovet. Men skulle nogen overfalde os med Process, saa 
betaler vi som billigt er processens omkostninger aparte.  

 

16. Ifald at vores Cautionist skulde ved døden afgaa førend de 8 

aar er forbie, saa lover vi, deels for ikke at skulle komme under 

anden Caution, og deels fordi Mad. Jacobsen tilskyndte sin mand 

Sr. Nicolai Jacobsen at være vor Cautionist, at give hende de 

belovede 20 Rd, aarlig indtil de 8 aar er forbie, da hun i saa 

maade forbliver vor Cautionist til enden. Fremdeles saa haver vi 

og lovet hende fordi hun var saa god og formaaede sin mand til at 

være vor Cautionist, at hver mand i byen skal give hende i de 8 

aar 1 halv ovns Eeg, 1 godt pund smør, 1 pund uld samt en pott 

kommen, som vi lover at hensende hende hver aars efterhøst ved 

lejlighed.  

At alle disse poster saaledes som foreskrevet staar, ubrødelig 

skal holdes og efterkommes, haver vi alle énstemmig tilstaaet og  

med alle vore hænders underskrift bekræftet udi 2. mænds 

overværelse som samme underskriver til Vitterlighed.  

Hielm ut  Supra.        

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Vitterlighed som overværende ved alle disse mænds under-

skrivelser og tilstaaelses rigtighed:    

           Nicolaj Jacobsen, 

 Jørgen Peitersen og Mads Jensen, begge af Frenderup."  

Nicolaj Jacobsen, 

Peiter Jørgensen,     

Jens Andersen,      

Jørgen Nielsen,        

Christen Jensen,      

Hans Christophersen,   

Christopher Jensen,    

Lars Rasmussen,       

Jens Mortensen,         

Mads Andersen,         

Diderich Jensen,      

Niels Pedersen Bonde,   

Jens Jensen,           

Rasmus Pedersen,      

Morten Rasmussen,       

Peder Pedersen,        

Hans Nielsen,         

Niels Olsen.  
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Kongeligt skøde til Hjelm bys gårdmænd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vii Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Dannemark og 
Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Sleswig, Holsteen, 
Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg giør vitterligt:  
At som vi ved vores resolution af 25. aug. 1774 allernaadigst have 
approberet det af Obervisiteur Lars Legaard giordte bud paa Hielms 
bye og koppel af det paa vort land Møen os forbeholdne jordegods 
med 60 Rd. pr. tønde hartkorn, og dette bud af bemeldte Lars 
Legaard efter hans skriftlige tilstaaelse udi skrivelse til vort 
Rente-Cammer af 27. sep. 1774 igien er afstaaet til Hielms byes 
bønder forberørte af ham udlovede summa 60 Rd. pr. tønde hartkorn, 
der ialt udgiør 5.917 Rd. 69 S.. Heraf er den halve kiøbesumma 
2.958 Rd. 82½ S. udi Møns Amtstue d. 11.juni og 11.dec.1775, 
11.juni og 11.dec.1777, 11.dec.1778, 11.dec.1779 og 11.juni 1780 
imod Amtsforvalter Mathias Schmidts derfor udgivne Quitteringer 
betalt, tilligemed de deraf forfaldne Rendter. Udi ansøgning til 
vort Rendte-cammer af 2.aug.1780 have de nedennævnte anholdt om at  

de paa det af Os meddelende skiøde paa Hielm bye og Hielm Koppel 
tilligemed arvinger og efterkommere maatte skylde den øvrige 
halvpart. Denne halvpart, 2.958 Rd. 82½ S., forbliver efter Auc-
tionsconditionerne bestandig og uforanderlig i hartkornet inde-

"Anno 1781, 17.sep. er læst 

inden retten kongl. aller-

naadigst skiøde for Hielms 

byes bønder Jens Andersen, 

Morten Rasmussen, Anders An-

dersen, unge Peder Pedersen 

Jørgen Nielsen, Rasmus Pe-

dersen, Hans Nielsen, Jens 

Hansen, Lars Hansen, Peiter 

Jørgensen, Christen Jensen, 

Hans Pedersen, Jens Dide-

richsen, Rasmus Pedersen, 

Peder Pedersen, unge Hans 

Nielsen, og Hans Jensen 

Staal, alle og paa samtlige 

vegne for nuværende beboer 

af gaardsædet nr. 14 i 

bemeldte Hielm Hans Jør-

gensen, - paa 98 td. 4sk. 3 

fk. 2 16/17 alb. hartkorn 

ager og eng af det forhen os 

forbeholdne gods udi Møens 

amt, dat. 23. aug. 1781 

saalydende:  

 



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                           Side 22  

staaende, imod at kiøberen bemeldte Hielms byes bønder, som efter 
den under 29. jan. 1779 (1769 ?) forfattede jordebog var (navnene 
forkortet) J.A., M.R., A.A., unge P.P., J.N., R.P., H.N., J.H., 
L.H., P.J., C.J., H.P., J.D., R.P., P.P., unge H.N., og H.J.S., 
alle og nuværende beboer af gaardsædet no. 14 i Hielm Hans 
Jørgensen paa hans navn, deels bemeldte bønder og deels deres 
efterkommere, svare udi afgift hver 4 Rd. ud af hver l00 Rd., der 
til hver 11. dec. termin udi vor Casse erlægges. - Saa have vi ved 
dette vort aabne brev allernaadigst vildet skiøde og afstaae. 
Saasom vi og hermed fra os og vore Arve-Successores udi Regie-
ringen til benævnte J.A., M.R., A.A., unge P.P., J.N., R.P., H.N., 
J.H., L.H., P.J., C.J., H.P., J.D., R.P., P.P., unge H.N. og 
H.J.S., alle til bemeldte beboer af gaardsædet no. 14 i Hielm, 
Hans Jørgensen, paa samtlis benævnte kiøberes vegne, skiødet og 
aldeles afhændet følgende under Møens Amt os forbeholdne hartkorn, 
nemlig i Wester Herred, Damsholte sogn:  
 
1.  Hielms Bye af hartkorn ny Matricul ager og eng 94 td. 4 sk. 2 
fk., der, med hensyntagen til hvad deraf er inddraget under de der 
paa landet indrettede 11 koppeler, er bleven modereret og ansat 
til firsindstyve og sex tønde een skieppe og sexten syttendel 
album, hvilket hartkorn saaledes have været brugt af benævnte 16 
gaardbeboere J.A., M.R., A.A., unge P.P., J.N., R.P., H.N., J.H., 
L.H., P.i., C.J, H.F., J.D., R.P., P.P., og unge H.N. : Hver have 
haft i brug 5 td. 1 sk. 1 fk. 5/17 alb. og deraf aarlig svaret udi 
landgilde efter den in Anno 1733 forfattede Jordebog, af Rug 2 
td., af Byg 2 td,, og af Havre 4 td., men H.J.S. paa gaardsædet 
no. 17 ikkun 1 td. 1 alb. og heraf aarlig svaret i landgilde 4 sk. 
Rug og 5 sk. Byg samt udi grund- og fagskat aarlig 1 Rd. 3 sk., 
ligesom og Christopher Reissenberg i huuset no. 1 have haft i brug 
2td. 4 sk. 2 fk. 1 4/17 alb. og svaret udi aarlig landgilde 1 td. 
Rug og 2 td. Byg samt udi grund- og fagskat aarlig 1 Rd. 16 sk.. 
Foruden bemeldte huus no. 1 med anført hartkorn følger med denne 
bye tillige 8 jordløse huuse, hvis beboere, nemlig Christian 
Mortensen i huuset no. 8, der svarer udi grund- og fagskat aarlig 
3 Rd. 32 sk., mens de øvrige Truels Nielsen, Niels Jensen, Niels 
Jensen Schaaning, Hans Christensen, Hening Jepsen, Knud Jørgensen 
og Hans Pedersen svarer hver 2 Rd. 32 sk. aarlig.  
 

2. Hielms Koppel af hartkorn ager og eng tolv tønde 3 sk. 3 fk. 2 

alb., hvilket forbenævnte hartkorn udgiør tilsammen med ager og 

eng otte og halvfemsindstyve tønde fire skieppe 3 fk. to og 16/17 

alb. med dertil hørende bygninger, Landgilde, sædsmaal, agt, ar-

beide, visse og uvisse indkomster, Renter og rette tilliggende, 

det være sig ager og eng, skov, mark, krat, hede, kiær og mose, 

fiskevand og fæegang, tørvegrøft og lyngslette, vaadt og tørt 

inden markskiel og uden skov, aldeles intet undtagen i nogen maade 

som nu dertil ligger med rette, tilligemed dertil hørende mandskab 

samt jagtrettigheder, foreskreven hartkorn, saa og Sigt- og 

Sagefald, alt efter loven og forordningerne - skal følge og 

tilhøre nedenbemeldte kiøbere i Hielms by J.A., M.R., A.A., unge 

P.P., J.N., R.P., E.N., J.H., L.H., P.J., C.J., H.P., J.D., R.P., 

unge H.N. og H.J.S. deres arvinger og efterkommere, imod at de 

alle forbenævnte Hans Jørgensen paa gaardsædet no. 14, hans 

paasamtlige kiøberes vegne, modtager dette skiøde, og de og deres 

arvinger og efterkommere til hver 11. dec. af forberørte 2.958 Rd. 

82½ sk. - som bestandig bliver indestaaende - erlægger udi vores 

Casse forbenævnte 4 proc. aarlig afgift, der beløber sig til 118 

Rd. 34 1/50 sk.. Thi kiende vi for os og vore Arve-Successores udi 
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Regieringen ingen ydermere lov, skal alle rettigheder efterdags 

have sig til alle udi forommeldte hartkorn og disses tilliggende, 

som foreskrevet staar, og vi vil allernaadigst hiemle og 

fuldkommentlig tilstaae hermed J.A., M.R., A.A., unge P.P., J.N., 

P.P., H.N., J.H., L.H., P.J., C.J., H.P., J.D., R.P., P.P., unge 

H.N. og H.J.S. i Hielm - alle, beboer paa gaardsædet no.14 Hans 

Jørgensen paa samtliges vegne - samt deres arvinger og 

efterkommere, som sammen med rett ejendes bliver, anført hartkorn 

for hver mands tiltale, som derpaa med rett kand have noget at 

sige, dog Os og vore Arve-Successores i Regieringen alle kongelige 

Regalier og højheder samt Contributioner pro Qvota, ordinaire 

eller extraordinaire, som enten allerede nu eller her--efter 

vorder paabuden. Ligesaa den ovenmeldte aarlige afgift aldeles 

uforkrænket og forbeholden at blive. Og forbyde alle og enhver 

herimod eftersom foreskrevet staaer at finde eller i nogen maade 

forfang at giøre, under Vor hyldest og naade.  
Givet paa Vort slot Fredensborg d. 23. aug. 1781.  
Under vor kongl. Haand og Seigl.  
 
Christian Rex."  
 
(De i skødet nævnte gårdmænd er de mænd, der havde gårdene ca. 
1769.)  
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2. Om fæstere/ejere af gård nr. af Hjelm 

 

Fæstere fra omkring 1680 til 1772: 

 

I 1684:      Rasmus Jensen. 

I 1697:      Hans Pedersen.  

1723 - 1739: Christopher Rasmussen. 

1739 – 1772: Hans Pedersen. 

 

 

Ejere fra 1774 til 1989: 

 

     - 1774: Kong Christian d. VII.  

1774 - 1778: Jens Mortensen.  

1778 - 1789: Hans Pedersen (Ørbek). 

1789 - 1803: Hans Jørgensen (Ørbek), gård i Hjelm by. 

1803 – 1823: Hans Jørgensen (Ørbek), gård på Hjelms Mark.  

1823 - 1831: Peder Jeppesen.  

1831 - 1832: Hans Christensen og Svend Hansen.  

1832       : Hans Christensen og Lars Rasmussen.  

1832 - 1834: Bodil Kirstine Jørgensdatter og Lars Rasmussen.  

1834       : Rasmus Rasmussen og Lars Rasmussen.  

1834 - 1860: Lars Rasmussen.  

1860 - 1871: Rasmus Peter Larsen.  

1871 - 1873: Frederikke Kirstine Hansen.  

1873 - 1907: Lars Pedersen.  

1907 - 1929: Hans Peter Marius Sørensen.  

1929 - 1972: Arnold Sørensen.  

1972 – 1989: Marie Sørensen.  
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3. Forskellige oplysninger vedrørende fæstere/ejere af gård nr. 12  

   af Hjelm     

 

Christopher Rasmussen (1723 – 1739) 

Christopher Rasmussen dør den 24.juli 1739, 46 år gammel.  

 

Hans Pedersen (1739 – 1772) 

Ungkarl Hans Pedersen troloves med pige Ellen Christophersdatter 

den 16.okt.1739. 

 

 

Jens Mortensen (1774 – 1778)  

Kong Christian d. VII, gift med Caroline Mathilde af Wales, sælger 

i årene 1769 - 1775 kronens bøndergods på Møn, herunder byen 

Hjelm. Jens Mortensen, fæstebonde på gård nr. 12 Hjelm by, bliver 

selvejer.  

Den 23.sept. 1775 finder forretningen sted mellem Nicolai Jacobsen 

i København og samtlige Hielm bys bønder, nemlig: 

Peiter Jørgensen, Jens Andersen, Jørgen Nielsen, Christen Jensen, 

Hans Christoffersen, Christopher Jensen, Lars Rasmussen, Jens 

Mortensen, Mads Andersen, Diderich Jensen, Niels Pedersen Bonde, 

Jens Jensen, Rasmus Pedersen, Morten Rasmussen, Peder Pedersen, 

Hans Nielsen og Niels Olsen.  

Samtlige gårdmænd skal betale 300 rbd. til års 11.dec. i hans 

majestaits Casse.  

 

 

Hans Pedersen Ørbek (1778 – 1789)  

Den 18 mar. 1778 sælger Jens Mortensen gård nr. 12 i Hjelm til 

husmand Hans Pedersen i Hielm med fuld besætning. 

Beskatning af værdi - 64 rbd.  

Den 17 sep. 1781 får Hielm bys bønder endelig skøde på deres 

ejendomme:  

Skøde for Hielm by fra Christian d. VII, solgt ved resolution af 

25 aug. 1774 for 60 rbd. pr. td. hartkorn, ialt 5.917 rbd. 69 

mark. Hartkorn ialt 94 td. 4 sk. 2 fk.  

Halvdelen betalt 11. jun. 1775, 11. dec. 1775, 11. jun. 1777, 11. 

dec. l777, 11. dec. 1778, 11. dec. 1779, og 11. jun. 1780.  

Hans Pedersen - 5 td. 1 sk. 1 fk. 5/17 alb.  

Landgilde efter jordebog af 1733: 2 td. byg. 

Skøde underskrevet: 

Fredensborg, 23.aug.1781. 

Christian VII. 

 

Efter sin første kones død gifter Hans Pedersen Ørbek sig i 1764 

med Maren Hansdatter. Hun er datter af Rasmus Rasmussens enke i 

Frenderup.  
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Hans Jørgensen Ørbek (1789 – 1823)  
Den 18.maj 1789 indgås følgende Contract imellem Hans Pedersen 
Ørbek og Hans Jørgensen om gården nr. 12 i Hjelm:  
Hans Pedersen Ørbek sælger gård nr. 12 i Hjelm, 5 td. 1 sk. 1 fk. 
5/17 alb.  
Besætning: 2 sorte heste, 1 brun blisset hoppe, 2 sortebrune 
hopper, 1 sort og 1 gul do., 1 vogn, 1 ploug, 2 harver og 1 
tromle.  
Panteobligation til Ole Paasche i Stege - 88 rdl., til min søn 
Peder Hansen - 100 rdl. 
Den halve kjøbesum i gård til kgl. kasse. Køber er Hans Jørgensen, 
som ægter min datter Anna Margrethe.  
Af kirkebogen ses, at brylluppet fandt sted kort efter: 
12.aug.l789 copuleret ungkarl Hans Jørgensen af Hjelm og Ane 
Margrethe Hansdatter, Hans Pedersens datter ibidem.  
Forlovere: Mads Jensen og Hans Pedersen.  
 
De får følgende børn på gården: 
1790 – Jørgen, 1792 - Jørgen, 1794 - Karen Marie, 1795 - Jens, 
1798 - Magrethe, 1800 - Niels Jørgen, 1802 - Christoffer, 1801 - 
Johanne Maria, 1809 - Anna Malene, 1811 – Hans. 
Hans Jørgen Ørbek døde i december 1837.  
 
 
Udflytningen af gården fra Hjelm by til Hjelms Mark  
Om udflytningen oplyses følgende:  
10.jan.1803 sælger Hans Jørgensen, selvejer af gård nr. 12 i 
Hielm, til Svend Johansen Lange af Frenderup det ved fornævnte min 
gård, der nu udflyttes, på sin udskiftede jordlod, liggende Hielm 
Vænge, bestående af omtrent 3 td. land, og af gårdens bygninger 6 
fag stuer og 6 fag aulshuus, som tiltrædes til sin brug og 
beboelse næstkommende St. Oles dag (29.juli) 1803, til hvilken 
tiid jeg først tænker at kand udflytte og inddrage i min opbyggede 
nye gård. Pris - 999 rbd. Forrige ejer Hans Ørbech.  
 
 
Peder Jeppesen (1823 – 1831)  
I skiøde af 23.feb.1824 oplyses følgende:  

Jeg undertegnede Hans Jørgen Ørbek, forhenværende ejer af 
hovedparcel af gård nr. 12 i Hielm, tilstår og herved vitterliggør 
at have solgt og afhændet til selvejergårdmand Peder Jeppesen 
samme sted, fornævnte hovedparcel, udskiftet og udflyttet fra 
Hielm by på Møn. Kiøbekontrakt af 30. dec.1822, kiøbesum 1700 rbd.  

 
Købekontrakten lyder således:  
Kiøbekontrakt mellem Hans Jørgen Ørbek og Peder Jeppesen.  
Sælges: Udflyttergård og udlodder af gård nr. 12, undtagen 
Slagtervænge i Hielm bye.  
Areal 36 td. land á 14.000 alen

2
. Pris - 1700 rbd. 

Købesummen betales som følger:  
Til gmd. Hans Bille i Bidsinge    - nytår 1823  - 230 rbd.,  
 -   -     -   -    -    -        - panteobl.   - 600  - ,  
til købmand Hage i Stege        - nytår 1823  – 350  - , 
 -     -     -   -   -            - 11.dec.1823 - 430  - , 
til ungk. Jens Nicolaisen på Koster, nytår 1823 -  50  - , 
til sælger                         - nytår 1823 –  40  -. 
I alt         1700 rbd. 
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Peder Jeppesen er gift med Karen Sørensdatter.  

Hans Christensen, Svend Hansen, Bodil Kirstine Jørgensdatter, 

Rasmus Rasmussen, Lars Rasmussen (1831 – 1860). 

 

Skiøde af 23.jan.1832 lyder således:  

 

Peder Jeppesen, parcellist i Svensmarke, erklærer ved kiøbe-

kontrakt af 6.jun.1830 at have solgt gård nr. 12, på hartkorn 3 

td. 2 sk. 3 fk. 2 3/36 alb. til parcellist Hans Christensen af 

Råbylille og Svend Hansen af Tostrup, og denne sidste solgte 5.maj 

d.a. sin halvdel af bemeldte ejendom til parcellist Lars Rasmussen 

af Svensmarke.  

Ejere og besiddere: Hans Christensen og Lars Rasmussen.  

Kiøbesum - 1.000 rdl.  

Den 13.januar 1832 døde parcellist Hans Christensen af Hielm.  

Den l3.jan.1834 læstes følgende adkomstdokument: 

Ungkarl Rasmus Rasmussen. tienende i Thule i Stege sogn, gift 

13.apr.1832 med gårdmandsenke Bodil Kirstine Jørgensdatter, enke 

efter afd. Hans Christensen i Hielm, hvorved Rasmus Raamussen blev 

ejer af en halvdel af gård nr. 12 i Hielm. 6.feb.1833.  

Panteobligation af 7.apr.1834: Jeg Lars Rasmussen skyldig til Møns 

Herreds Overformynderi 400 rbd., som gæld efter afd. Hans 

Christensen, som jeg i fællesskab ved pant af 22.dec.1831 havde 

panteobligation med, hvilken panteobligation jeg nu ejer. Af 

bemeldte kapital, der tilhører gmd. Hans Jørgen Christiansens 

døtre, nemlig Maren Kirstine Hansdatter - 200 rbd., Anne Johanne 

Hansdatter - 200 rbd.  

 

Skiøde af 7.apr.1834 oplyser følgende:  

Jeg Rasmus Rasmussen i Tostrup sælger til min broder parc. Lars 

Rasmussen i Hielm, min halve andel af gård nr. 12 i Hielm, 3 td. 2 

sk. 2 fk. 2 3/68 alb. for 600 rbd.  

Lars Rasmussen har betalt min pantegæld til Møns herreds over-

formynderi 200 rbd., gmd. Rasmus Frederiksen i Magleby – 300 rbd., 

og kontant 100 rbd. 

 

30.juli 1824 bliver Lars Rasmussen gift med Dorthe Pedersdatter. 

Faddere er hans fader gmd. Rasmus Larsen i Oddermose i Keldby og 

hendes fader gmd. Peder Nielsen af Svensmarke.  

1833, 20 aug. døbes sønnen Rasmus Peter af Hjelm, og 1836, 8 aug. 

sønnen Christian.  

Lars Rasmussens broder, Hans Jørgen Rasmussen, bliver gift 1825, 4 

mar. med pigen Mette Kirstine Madsdatter af Tøvelde. Hans Jørgen 

Rasmussen er gmd. på ”Oddermosegard”.  
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Rasmus Peter Larsen (1860 – 1871) 

Skøde af 23.apr.1860 lyder således:  

Jeg Lars Rasmussen, selvejergårdmand i Hielm, sælger til min søn, 

ungkarl Rasmus Peter Larsen, gård matr. nr. 30a af Hielm, 4 td. 3 

sk. 2 1/2 alb., gammelskat 22 rdl. 75 skil. Købesum 3.000 rbd.  

Køberens broder Christian Larsen skal af gårdens besætning og 

inventar overleveres adskillige effekter i henhold til mundtlig 

aftale. Min hustru Dorthe Pedersdatter og jeg forbeholder os, 

sålænge vi er i live. frit brug af det hele som hidtil og uden 

indskrænkning.  

 

Rasmus Peter Larsen bliver gift med Frederikke Kirstine Hansen.  

Rasmus Peter Larsen dør 1871.  

Den 14.dec.1871 er der skifte efter gårdmand Rasmus Peter Larsen 

Hielm.  

I skiftet oplyses følgende: 

Værdi af løsøre, besætning og inventar: 1.000 rbd.  

Gård nr. 12 omfatter hovedpart af matr. nr. 30a i Hielm, og andel 

i husene matr. nr. 54 til 62 og huslod matr. nr. 63. 

tørveskjærspart i Hielms marker, matr. nr. 65 og 66, af hartkorn 4 

td. 3 sk. 2 1/2 alb..  

Gl. skat 22 rbd. 41 sk., hvorpå hviler aftægt, tiender, kgl. halv 

kiøbesum 114 rbd. 67 1/2 sk.  

Værdi efter adkomst læst den 23.apr. og 17. dec. samme år: 9.000 

rbd.  

Værdi i alt: 10.000 rbd. 

Gjæld 2.572 rbd.  

Til deling 3.652 rbd. 

Datteren Marie Dorthea får 1.500 rbd.  

Datteren Hanne Laurine får 1.500 rbd. 

Boet efter gmd. Rasmus Peter Laresen i Hielm behæftet med  

pantegæld 5.500 rbd.  

Adkomst til enken Friderikke Kirstine Hansen.  

 

 

Lars Pedersen (1873 – 1907) 

Den 10.nov. 1873 oplyses følgende om overtagelsen af gården:  

Adkomst for Lars Pedersen på matr. nr. 30a i Hielm, og (diverse) 

andele. Ejendommen er ved skifte vurderet til 9.000 rbd.  

Pantegæld 5.500 rbd. 

 

Lars Pedersen af Tøvelde bliver den 26.ju1i 1872 gift med Rasmus 

Peter Larsens enke Frederikke Kirstine Hansen, der er hans kusine, 

idet Lars Pedersen´s mor Mette Kirstine Frederiksdatter er søster 

til Frederikke Kirstine´s far Hans Christian Frederiksen.  

Lars Pedersen overtager gården ved giftermålet. 

Efter Frederikke Kirstine´s død bliver Lars Pedersen gift med sin 

fætter Jens Nielsen´s datter Kirstine Nielsdatter, og efter hendes 

død i 1881 med Bodil Johanne Olsen.   
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Hans Peter Marius Sørensen (1907 – 1929) 

Skøde af 23 dec. 1907 lyder således:  

Jeg gårdejer Lars Pedersen af Hielm sælger og overdrager herved 

til min svigersøn Hans Peter Marius Sørensen af Lindemark den mig 

tilhørende ejendom matr. nr. 30a af Hielm by, Damsholte sogn, af 

Hartkorn 4 tdr. 1 skp. 3 fk. 1 ½ alb. med denne ejendoms rette 

tilliggende og tilhørende og med alle til samme knyttede ret-

tigheder samt med de på ejendommen værende bygninger og andre i 

fast forbindelse med grunden stående ting og med bygningernes mur- 

og nagelfaste appertinentier, hvorunder også henregnes kakkelovne, 

komfurer, indmurede kjedler og gryder og desl. I handelem medføl-

ger den hele på ejendommen tilstedeværende besætning, nemlig 3 

heste, 12 stkr. køer og ungkvæg tilsammen, 37 stkr. svin, alle 

gjæs og høns, det hele på ejendommen værende inventarium, alle 

maskiner og redskaber og alt øvrigt udbo, al på ejendommen værende 

sæd, tærsket såvel som utærsket, alle rodprodukter, al hø, halm og 

gjødning, alle flagestænger, størstedelen af indboet og kjøkken-

tøjet m.v., idet jeg af de på ejendommen tilstedeværende 

løsøregjenstande alene forbeholder mig til ejendom: Mine gang-

klæder og lignende til mit rent personlige brug bestemte ting, tre 

senge med sengklæder og lagen, et bord, fire stole, en servante og 

et klædeskab, hvilke gjenstande er påviist kjøberen. 

Køberen indtræder i mine rettigheder og forpligtelser som andels-

haver i Damsholte andelsmejeri, Masnedsund svineslagteri, Damp-

tærskerselskabet ”Sønderland”. Det eventuelle årsoverskud på meje-

riet og i slagteriet for året 1907 tilfalder sælgeren. 

1. Ejendommen sælges med de samme retiigheder, byrder og for-

pligtelser, hvormed den tilhører sælgeren ifølge adkomst 

tinglæst den 10.november 1873 og ældre adkomstdokumenter. 

2. Kjøberen tager det kjøbte i besiddelse den 15.dec.1907. 
Konge- og kirketiende 2 td. 7 Skp. 1 1/2 Fk. hvede, 4 td. 4 skp. 

fk. byg, præstetiende 2 td. 2 sk. 1 fk. byg, l td. 3 skp. 2 3/4 

fk. hvede.  

Kvægtiende og småredsel til præsten 1 skp. 3 1/2 sk. byg.  

Udenfor kjøbesum overtager kjøberen til forrentning fra den 

11.december 1907 og indfrielse, den på ejendommen hvilende 

kongelige halve kjøbesum 225 kroner. 

 

Kjøbesum 26.000 kr. for den faste ejendom, 7.000 kr. for løsøre, i 

alt 33.000 kr. 

Obligation tinglæst 19.dec.1898 på oprindelig 15.300 kr.,  

men nu                             15.000 kr. 

Kontant udbetaling pr. 11.dec.      8.000 kr.  

Obligation fra køber til sælger på  8.000 kr.  

Gældsbevis                          2.000 kr.  

Ialt                               33.000 kr. 
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Samtidig med købet af gården sælger Hans Peter Sørensen sit 

garneri i Lendemarke.  

Købekontrakten af 23 dec. 1907 lyder således:  

Underskrevne gartner Hans Peter Sørensen af Lendemark sælger 

herved til husmand Hans Christian Nielsen Skov ibidem den mig 

tilhørende, ifølge skøde thinglæst d. 13.jan.1902, ejendom matr. 

nr. 1 k og 1 m af Lendemarke by, Stege landsogn, samt en skyldskat 

således: 

Matr. nr. 1 k - hartkorn 1 td. 0 skp. 3 fk. 1 3/4 alb., 

matr. nr. 1 m – 1 alb.,ialt 1 td. 0 skp. 3 fk. 2 3/4 alb. 

Køberen overtager ejendommen 11 dec. førstkommende.  

I købet indgår nagelfaste appentiter, blandt andet to kakkelovne, 

et komfur, en bryggerkedel og et køkkenbord med vadsk. Endvidere: 

En hest, tre køer, ti høns, en plov, 1 tromle, to harver, en 

renseplov, en tærskemaskine med omgang, en hakkelseskiste, en 

trillebør, en transportspand, to andre spande, en høtyv, en 

gødningsgrebe, roegreb, 1 gravegreb. 1 spade. 2 skovle, 1 hakke, 

strigler, to sæt seletøj, 1 fjedervogn. 1 arbejdsvogn, 1 roe-

løfter, 1 gødningshakke, to river, 1 skuffejern, 2 stiger, 1 

brandhage, en større og en mindre skuffe. en lé med skaft.  

Fast ejendom - 17.000 kr.,  

løsøre       -  1.800 kr., 

ialt        - 18.800 kr., kontant og skadesløst, men uden tillæg 

af rente, i førstkommende 11. dec. termin.  

 

Omkring 1915 får gården navnet ”Ørbæklund”. 



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                           Side 31  

Arnold og Marie Sørensen (1929 - 1989) 

Gården sælges til Arnold Sørensen i 1929.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gården Ørbæklund ca. 1937 - og ca. 1950 
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Ved Arnold Sørensen´s død i 1972 overtages gården af hustruen 

Marie Sørensen, der udlejer landbrugsjorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter Marie Sørensen´s død i 1989 sælges landbrugsjorden til en 

lokal landmand, mens selve gården med have sælges som almindelig 

beboelsesejendom.  

 

Gården Ørbæklund før salget i 1989 
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I 2008 ejes og dyrkes landbrugsjorden af godset Marienborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsigt fra gården mod ”fiskernes” huse og Østersøen 2008 

G
å
r
d
s
p
l
a
d
s
e
n
 
2
0
0



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                           Side 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gården set fra tilgangsvejen 2008 
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4.  Om Hvideklint.  

 

Uddrag af rapport udgivet af: 

Storstrøms Amt, 

Teknik & Miljø, 

Jord & Grundvand, 

Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 

Udgivelsesår 2000. 

 
Om Hvideklint 

Hvideklint består af forstyrrede istidsaflejringer med flager af 

det ældste blottede skrivekridt i Danmark 

 

Lokalitetstype: 

Hvideklint (figur 60) er den nordlige del af et 3 km langt klint-

profil, der strækker sig langs Møns sydøstkyst fra Hjelm Nakke og 

nordpå til Ørbæklund. 

Klinten er gennemsnitligt 10 meter høj, men lokalt når den op på 

20 meter.  

I profilerne ses flager af skrivekridt og istidsaflejringer, som 

blandt andet indeholder en Eem-sekvens og istidslag fra næstsidste 

istid i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 60. Oversigtskort. 

Hvideklint er et 3 km langt profil mellem 

Ørbæklund og Hjelm på det sydlige Møn.  

De mest instruktive profiler findes umid-

delbart vest for Ørbæklund, hvor der kan 

parkeres ved stranden. 
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Bilag 2 
 

OM TANTE GUDRUN OG ONKEL 

FREDERIK 
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Tante Gudrun og onkel Frederiksen lærte Grete og Emil (os) at ken-

de da vi blev sendt på kostskole i Roskilde. Herfra var det ikke 

muligt at rejse til Åbyhøj og retur på en weekend. Farbror Arnold 

kontaktede derfor sin kusine Gudrun i Roskilde, der inviterede os 

til at besøge hende og Frederik i wekenden, når det var muligt. 

Det førte til, at vi tilbragte mange weekend-dage hos dem. De 

holdt ofte søndagsfrokost for deres døtre Inge og Else med fami-

lie. Til nytår inviterede de alle Gudrun´s søskende til nytårs-

frokost. I 1951 deltog Grete og jeg også i frokosten, og på den 

måde lærte vi mange af hendes mange søskende at kende.    

Gudrun og Frederik blev senere inviteret med til vore konfirma-

tioner hos Moster/ Bedste i Århus. 

Emil´s konfirmation i 1953: 

 

 

Moster Meta, tante Marie,tante Gudrun, tante Ida, Moster/Bedste og moster Anna  
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Farbror Arnold, onkel Frederik, farbror Richard, morbror Hans Jørgen 
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Onkel Frederik fabrikerede gummihjulsvogne til især landbruget. 

De gik under navnet ”Dana”-vogne. Når det årlige dyrskue på 

Bellahøj fandt sted, deltog han med sine vogne: 
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Grete og Bent blev gift i Damsholte kirke i begyndelsen af 1966. 

Bryllupsfesten blev holdt i den store stue på farbror Arnold´s 

gård ”Ørbæklund” på Møn. Her deltog også tante Gudrun og onkel 

Frederik: 
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Grete´s veninde Ellen, tants Ida, tante Gudrun, Grete og brude-pigen Ane 
 



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                           Side 44  

 
 

Morbror Theodor, onkel Frederik, tante Tea 
Tante Gudrun og onkel Frederik boede i en stor villa på 

Haraldsvej. Før 1966 købte de en lejlighed ved ”Røde Port” i 

Roskilde, som de havde tænkt sig at flytte ind i, når de blev træt 

af villaen. Grete og Bent lånte nu denne lejlighed, som de boede i 

indtil 1969. 
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I 1980 blev Grete, Bent og Emil inviteret med til tante Gudrun´s 

80 års fødselsdag i Karrebæksminde: 

 

 

Svigersønnen Svend, Gudrun og Frederik 
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Til sin fødselsdag havde tante Gudrun ønsket sig en kopi af et 

foto, der hang i stuen hos hendes morbrors datter Dagny på gården 

”Hyldebrandsminde” på Hjelms Mark på Møn. Emil kontaktede derfor 

Dagny, som gerne ville sende ham fotoet, så det kunne blive 

affotograferet: 

 

 

Fotoet er taget da Gudrun´s morbror Theodor bliver gift med tante 

Tea i 1918. Den anden morbror (vores farfar) Hans er iført sit 

fine stadstøj med bowlerhat. 

Da jeg havde netop det tøj hængende, overrakte jeg ved fødsels-

dagen det kopierede foto iført stadstøjet: 

 

X 
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Tante Gudrun deltog også ved Lene´s konfirmation i 1982: 

 

 
 

Karen, farbror Richard og tante Gudrun 
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I december 1985 fejrede tante Gudrun sin 85 års fødselsdag på 

restaurant ”Toppen” (på toppen af det gamle vandtårn) i Roskilde: 

 

 
 

Tante Gudrun 
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Her deltog også oldebørnene Sarah, Stine og Nicolai samt Rikke og 

Rasmus:  
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Bilag 3 
 

OM JOHANNE OG FREDE JENSEN 
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INDHOLDSFORTEGNELSE           SIDE 

 

 

Om Johanne      3 
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Om Johanne og Frede     5 

 

Om Johanne og Frede´s børn    10  

 

Om Johanne´s aner      15 

 

Om Frede´s aner     26 
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Om Johanne 

 

 

Min forældre var Jens Jacob Andreas Dyrløv gift med Anna Elise 

Madsen. 

De boede på en gård i Sønder Alslev, hvor Johanne er vokset op. 
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Om Frede 

 

 

 

Min fofrældre var Rasmus Jensen Frederikke Kirstine Pedersen.  

De boede på Holmledsgård i Køng 
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Om Johanne og Frede 

 

Johanne og Frede blev gift 8.oktober 1944 i Sønder Alslev kirke: 
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Johanne og Frede overtog Holmledsgård fra Frede´s forældre Rasmus 

og Frederikke i 1950: 

       

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Holmledsgård i 1945
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På Holmledsgård får de 12 børn. 

 

11 af børnene ved Inger og Lise´s fælles bryllup i december 1966: 

 

 

             De to brude  Inger og  Lene   

      Rikke  Elise     Karin        Rita      Grethe    Rasmus 

        Anders      Jacob    Bente. 
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        Frede og Johanne på Holmledsgård 
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Efter at have drevet Holmledsgård i 43 år overtog den yngste søn 

Jacob gården i 1993. 

 

Efter salget af gården flyttede Johanne og Frede til Væggerløse, 

hvor de købte et hus på ca. 130 m
2
.  
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Johanne og Frede´s børn  

 

Vore 12 børn er døbt i Køng kirke: 
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Frede´s 80 års fødselsdag i 2002: 

       

  Øverst   Anders og  Jakob, 

i næste række 

 Rikke,Rasmus,Karin,Inger,  Rita,  Elise, Grethe, Bente og Lene, 

 

i nederste række    Johanne   og     Frede.  
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Oldebørn Tobias og Celine Møller Nielsen ved Frede´s 80 års 

fødselsdag i 2002 
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Nogle af Johanne og Frede´s børnebørn og oldebørn ved Frede´s 80 

års fødselsdag i 2002: 
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Johanne, Frede, børn, børnebørn og oldebørn ved Frede´s 80 års 

fødselsdag i 2002 - i 2 tempi:
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Johanne´s aner  

 

Oversigt: 

 

Aner i lige linje, det vil sige far, farfar, oldefar, tipoldefar 

og tiptipoldefar er følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Henrik Jensen Dyrløv 

& Christine Johanne Andersen 

Sønder Alslev 

Jens Hansen Dyrløv 

& Anne Marie Jensdatter 

Sønder Alslev  

Hans Jensen  

& Ellen Jacobsdatter 

Dyrløv  

Jens Hansen 

Snertinge 

Jens Jacob Andreas Dyrløv 

& Anna Elise Madsen 

Sønder Alslev  

 

 

 

 

 

Johanne Dyrløv 

Sønder Alslev 

 

Elise,  Inger, Lene,   Karin, 

Grethe, Rita,  Rasmus, Rikke, 

Bente, Anders, Jacob Dyrløv J. 

Jensen 
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Johanne´s forældre: 

 

Jens Jacob Andreas Dyrløv og Anna Elise Madsen 

 

Johanne´s forældre Jens Jacob Andreas Dyrløv og Anna Elise Madsen  

havde en gård i Sønder Alslev.  

Jens Jacob Andreas Dyrløv blev født i 1873 som søn af Hans Henrik 

Jensen Dyrløv og Christina Johanne Andersen. 

Omkring 1920 gifter Jens sig med Anna Elise Madsen, der er født i 

1901 i Eskildstrup på Falster. 

Brylluppet finder sted i Eskilstrup kirke: 

 

 

De overtager den fædrene gård i Sdr. Alslev. 

 

 

Foruden Johanne får de her følgende børn: 

- Villum Dyrløv, født 1925, 

- Karen Dyrløv, født 1927, 

- Jens Anders Dyrløv, født 1933. 
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     Johanne´s mor Anna Elise med døtrene Karla og Johanne 

                           omkring 1928:  
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Gårdens stuehus i Sdr. Alslev i 2004  

(med Johanne og Rikke som forgrundsfigurer): 
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       Johanne´s forældres gravsted på Sdr. Alslev kirkegård  
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Johanne´s bedsteforældre 

 

Hans Henrik Jensen Dyrløv og Christine Johanne Andersen 

 

Hans Henrik Jensen Dyrløv, søn af Jens Hansen Dyrløv, født i 1836, 

bliver i 1870 gift med Christine Johanne Andersen, født 1846 i 

Øster Ulslev. 

Christine Johanne Andersen er formentlig datter af gårdmand Anders 

Kølle i Ulslev i Idestrup sogn. 

De bosætter sig i Sdr. Alslev, hvor Hans Henrik bliver gårdejer. 

Her får de følgende børn: 

1. - 187(1) Jensine Maria Karen Regine Dyrløv 
2. - 1873 Jens Jacob Andreas Dyrløv 
3. - 1874 Emmy Petrine Lovise Dyrløv 
4. - 1877 Agnes Kristine Bolette Dyrløv 
5. - 1879 Niels Peder Villum Anders Dyrløv 
6. - 1885 Peder Adolf Ferdinand Dyrløv, død 1885. 
 

På deres tid har et af gårdens værelser sikkert været møbleret med 

dette elegante servante-møbel:
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Hans Henrik dør i 1910, Johanne i 1929. 

 

       

        

Hans Henrik og (Christine) Johanne´s gravsten på familiegravstedet 

på Sdr. Alslev kirkegård: 
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Johanne´s oldeforældre 

 

Jens Hansen Dyrløv og Anne Marie Jensdatter 

 

Jens Hansen, søn af Hans Jensen, født 1792 i Dyrløv, bliver i 1835 

gift med Anne Marie Jensdatter, født 1812 i Ebbelnes i Damsholte 

sogn på Møn. 

 

De bosætter sig i Sdr. Alslev: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her ernærer de sig ved at drive datidens næsten selvforsynende 

landbrug med gård, dyr og jordafgrøder. 

 

Jens og Anne Marie får følgende børn på gården: 

1. - 1836 Hans Henrik Jensen Dyrløv 
2. - 1842 Christian Ferdinand Jensen Dyrløv 
3. - 1846 Anna Fernandine Eline Jensen Dyrløv. 
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På et tidspunkt køber Jens et gammelt chatol, som bliver sat i så 

fin en stand, at det stadig fremstår som et unikt klenodie: 

 

Chatollets perlemorsfigur-detalje:  
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Jens Hansen Dyrløv dør i 1860, Anne Marie i 1898. 

 

Familegravsted på Sdr. Alslev kirkegård hvor blandt andet 

Johanne´s oldeforældre, bedsteforældre og forældre er begravet 

 

Jens og Anne Marie´s gravsten 
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Johanne´s tipoldeforældre 

 

Hans Jensen og Ellen Jacobsdatter 

 

Hans Jensen, søn af Jens Hansen i Snertinge, født i Snertinge 

1758, bliver i 1791 gift med Ellen Jacobsdatter, født i Hastrup i 

1766. 

Da de bliver gift tjener Hans på Beldringe gård.  

Ellen er formentlig datter af Jacob Ottesen fra Dyrløv. 

De bosætter sig på Vestergården i Dyrløv, hvor Hans bliver gård-

mand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her får de følgende børn: 

1. 1792 - Jens Hansen 
2. 1793 - Jacob Hansen 
3. 1795 - Jacob Hansen 
4. 1797 - dødfødt dreng 
5. 1798 - Kirsten Hansdatter 
6. 1800 - Niels Hansen 
7. 1802 - Hans Hansen, død 1802 
8. 1807 - Anders Hansen 
9. 1809 - Anders Hansen. 
 

Ellen Jacobsdatter dør i 1832, Hans Jensen i 1839 af alderdoms 

svaghed efter 16 ugers sengeleje.  
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Frede´s aner 

 

Oversigt: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise,  Inger, Lene,   Karin, 

Grethe, Rita,  Rasmus, Rikke, 

Bente, Anders, Jacob Dyrløv J. 

Anker Frede Jensen 

Køng  

Rasmus Jensen 

Nybølle 

Mads Peder Frandsen / Anne Margrete Jensen 

Herringe/Brahetrolleborg 

Frands Frederiksen & 

Anne Cathrine Hansdtr. 

Herringe 

Jens Jensen/ 

Maren Pedersdtr. 

Nybølle/Fagsted 

Frederik Jensen & 

Giertrud Frandsdtr. 

Brangstrup 

Hans Hansen & 

Anne K. Pedersdtr. 

Ringe 

Jens Jensen & 

Anne M. Rasmusdtr. 

Nybølle 
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Frede´s bedsteforældre 

 

Anne Margrete Jensen 

 

Rasmus Jensen´s mor har i 1868 et forhold til Mads Peder Frandsen, 

der resulterer i, at Anne Margrete får en søn: 

1868, døbt 3.okt. - Rasmus Jensen. 

  

Rasmus bliver døbt i Hillerslev kirke: 

 

Hillerslev kirke, Hillerslev sogn, Sallinge herred,  Svendborg 

amt 

 

Anne Margrete Jensen og Mads Peder Frandsen gifter sig ikke med 

hinanden. 

 

De første år af sit liv er Rasmus plejebarn hos daglejer Johan 

Ludvig Kaspersen og hustru Maren Larsen i Nybølle. De er i 1870 

begge ca. 55 år gamle. Deres hus har formentlig ligget i nærheden 

af moderen Anne Margrete Jensens fars (væver Jens Jensen) hus. 

 

Anne Margrete Jensen gifter sig omkring 1874 med Rasmus Frandsen, 

bror til Mads Peder Frandsen.  

Rasmus Frandsen ernærer sig som skovarbejder, blandt andet i 

Fjellebro.  
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I 1875 bor Rasmus Frandsen og Anne Margrete Jensen i Hillerslev. 

Derefter bosætter de sig i Espe. 

De får følgende børn: 

ca. 1875 - Frands Frederik Frandsen  

ca. 1877 - Jens Kristian Frandsen 

ca. 1879 - Maren Kirstine Frandsen 

ca. 1881 - Johanne Marie Frandsen 

ca. 1884 - Karoline Frandsen 

ca. 1887 - Hans Peder Frandsen. 
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Mads Peder Frandsen 

 

Rasmus Jensen´s far Mads Peder Frandsen bliver i 1876, da Rasmus 

er 8 år, gift med Maren Rasmussen i Stenstrup. 

Mads og Maren bosætter sig som husmand/-kone i Herringe. 

Rasmus flytter efter at faderen er blevet gift ind hos ham og sin 

stedmor. 

Mads og Maren får følgende børn i Herringe: 

1877 - Ane Kathrine Frandsen 

1879 - Johanne Dortea Frandsen 

1882 - Kirsten Fransiska Frandsen 

1883 - Karen Laurine Frandsen 

1886 - Lars Kristian Frandsen 

1887 - Rasmus Peder Frandsen 

1890 - Mads Frandsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Johanne og Anne Kathrine
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Frede´s oldeforældre 

 

Frands Frederiksen og Anne Cathrine Hansdatter 

 

Frands Frederiksen bliver gift med Anne Cathrine Hansdatter før 

1835. De ernærer sig som husmand/-kone i Herringe, hvor de får 

følgende børn: 

 

1835 - Frederik Frandsen 

1836 - Hans Peter Frandsen 

1838 - Christen Frandsen 

1844 - Lars Frandsen 

1847 - Rasmus Frandsen 

1849 - Mads Peder Frandsen. 
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Familien på Holmledsgård fra 1898 til 1950 

 

 

 

Forvalter Rasmus Jensen omkring 1895 

 

 

 

 

 



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                           Side 81  

 

Johanne fortæller følgende om familien: 

 

Frederikke og Rasmus Jensen var vore kære ”Farmor” og ”Farfar”. 

”Farmor” har fortalt, hun holdt meget af sin Far Lars Pedersen, 

Ørbæklund, Hjelm på Møen. 

”Farmor” blev blank i sine øjne, når hun fortalte om sin Far og 

søskende, han var en glad far. Selv om han havde store sorger, 

havde han også øje for de store glæder der var ved livet, Der var 

et stort sammenhold og Slægtskab, som han elskede at deltage i. 

Han spændte gerne sine heste for og kørte til Gilde. Da hun og 

Dora skulle til fest, kørte han for dem; medens de dansede, legede 

og morede sig, sad bedstefar og fik et godt slag kort. Så var 

bedstefar sikker på at få dem godt hjem igen. 

”Farmor”, min svigermor, elskede sine små Søskende, som hun og 

Dora passede medens de var børn og senere som voksne. 

Efter at ”Farmor” var blevet gift med ”Farfar” var der mange breve 

som ”Farmor” og Dora skrev til hinanden. 

De lå i hendes kommode, som hun havde med sig fra Møen. 

”Farmor” kom som ung pige til Jægerspris hovedgård for at lære 

husgerning, både daglig og finere madlavning.  

Hun var dengang 19 år gammel. Her lærte hun sin kommende mand 

Rasmus Jensen, der var forvalter på Jægerspris hovedgård, at 

kende. Han var dengang 29 år gammel. 

”Farmor” har fortalt, hun vilde tilbage til Møen til sin familie, 

for at blive gift. 

På vejen dertil kom de på Lundby station i rejseselskab med 

vurderingsmænd fra Banken i vordingborg og Kreditkassen. Disse 

mænd havde været i Køng for at vurdere Holmledsgård, der var gået 

på tvangsauktion, fordi de sidste terminer ikke var blevet betalt.  

”Farfar” blev straks interesseret, og han lovede dem at se på 

gården, som var meget forgældet. 

”Farmor” havde mange penge, som stod i Overformynderiet, efter sin 

Mor, Mette Kirstine, som hun intet kunne huske om, da hun døde 

meget ung af tuberkulose. 

Efter at de var kommet til Møen bliver der straks gjort klar til 

bryllup, der finder sted en søndag efter gudstjenesten i Damsholte 

kirke.  

”Farmor” vilde gerne have de købte gård på Møen, det vilde Bedste-

far også; men ”Farfar” vilde til Køng for at se på Holmledsgården. 

Bedstefar var skuffet over, at Rasmus Jensen (”Farfar”) ikke tog 

ham med til Sjælland for at se gården, men købte den uden at hen-

des Far havde set gården, men det var godt nok, sagde ”Farmor”. 

Hendes Far syntes jorden til Holmledsgård var ringe jord i forhold 

til Møens jord.  

Der var meget lav jord mose, og meget der stod under vand om vin-

teren.   
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Det var en smuk og meget velholdt gård, stråtækt, med et dejligt 

gammelt stuehus, en fin stadsvogn, en fin kane og nogle dejlige 

heste, som Farfar var glade for. 

Desværre blev to af af de bedste heste solgt inden købet, da den 

forgældede ejer havde brug for penge til afbetaling på sin gæld. 

  

På de næste sider ses købekontrakten og skødet. 

 



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                           Side 83  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                           Side 84  
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Før de bliver gift lejer Rasmus i maj 1898 et hus ved Jægerspris. 

Da deres første barn allerede er i vente, løser de i juli måned 

kongebrev, så de kan springe den normale lysning i kirken forud 

for vielsen over. Et kongebrev koster på det tidspunkt 40 kroner. 

 

”Farfar” Rasmus og ”Farmor” Frederikke bliver gift i Damsholte 

kirke på Møn den 7.august 1898. 

Købekontrakten på gården bliver underskrevet den 13.september. 

deres umiddelbare udgifter ved købet beløber sig til lidt over 

5.000 kroner.  

 

Den 29.september kommer deres førstefødte, Helga, til verden. 

Blandt fadderne ved hendes dåb er ”pige Dora Velantine Petersen af 

Damsholte sogn, Møen, og Gaardejer Lars Pedersen af Damsholte” 

(Frederikke´s søster og far). 

 

 

Efter købet skal der gang i bedriften. 

Af Rasmus´es regnskabsbog ses, at der allerede i oktober og 

november måned 1898 foruden mælk bliver solgt  

- æg,  

- talg,  

- 1 fåreskind,  

- 4 grise til Næstved Svineslagteri,  

- 1 kalveskind,  

- samt hvid og sort uld. 

 

I marts 1899 sælges blandt andet en vogn,  

- i april en tyr,  

- i maj en 3 års hest, og  

- i juni 9 favne tørv. 

 

Men der er selvfølgelig også udgifter, så som  

- en regning fra Skomager Hansen i stege på 13 ½ krone,  

- køb af tobak og cigarer for 3 kroner,  

- avisregninger på 3 ½ krone,  

- rejsepenge,  

- køb af 1 hest i Stege i september 1898 for 105 kroner,  

- ½ tønde kalk for 2 kroner og 33 øre, 

- 14 pund kød for 25 øre pundet, 

- 1 grime for 3½ krone samt 35 øre i drikkepenge, 

- forskud på lønnen i februar 1899 til drengen Henrik på 2 kroner, 

- løn til karlen Peter Ulrik Larsen fra 1.januar til 13.marts 1899 

  på 29 kroner 

- 3 kroner til gartneren for at beskære frugttræerne, samt 

- 11 kroner og 23 øre til sypigen i Kjøng. 
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Indtægter 1898-1899: 
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Udgifter 1898:      
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Udgifter 1899: 
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I de følgende år kommer der flere ”småfolk” på gården,  

først  

- Gudrun i 1900, derefter 

- Holger i 1903, 

- Herdis i 1908, 

- Erhardt i 1909, 

- Jenny i 1910, 

- Clara i 1911, 

- Esther i 1914, 

- Gerner i 1915, 

- Iris i 1917, og endelig 

- Frede i 1922. 

 

Foruden disse børn får Rasmus og Frederikke fra 1899 til 1920  

7 børn, der dør som spæde eller små. 

 

 

I 1915 bliver Rasmus, Frederikke, Helga, Esther og Gudrun for-

eviget i gårdens have: 
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Ved Esther´s konfirmation i 1928 bliver hele familien bortset fra 

Helga foreviget: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forreste række fra venstre ses: 

Gerner, Rasmus, Esther, Frederikke, Iris, Gudrun´s datter Inge 

Hansen. 

 

I midterste række fra venstre ses: 

Frede, Frede´s morbror Hans Jørgen Pedersen, Herdis, Holger´s 

hustru Ester Jensen, Gudrun. 

 

Øverste række fra venstre: 

Jenny, Clara, Erhardt, Holger, Gudrun´s mand Frederik Hansen. 
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Formentlig et par år senere er Frederikke med sin søster Dora, 

Iris (i baggrunden) samt ? (Gudrun´s døtre Inger og Else ?) på 

køretur sammen:   

 

 

 

I 1934 har Frederikke og Rasmus besøg af Frederikke´s nevø Leo 

Sørensen, der foreviger dem i selskab med sin unge hustru Louisa: 

       

   

I oktober 1944 sker der en for gården og familien skelsættende 

begivenhed: 

Johanne og Frede bliver gift og flytter ind på Holmledsgård som 

bestyrerpar. 
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Johanne fortæller videre om familien: 

 

Det var en stor glæde og hjælp for os at lære de to at kende, og 

at bo sammen med dem de sidste år af ders liv.  

Farfar og Farmor havde mange glæder, og også sorger, men de 

elskede hinanden og levede et langt og virksomt liv på 

Holmledsgård.  

Farfar var manden på gården, men han respekterede Farmor, som den 

elskelige og meget dygtige husmor hun var. 

Som Farmor og Farfar for vores børn var de dejlige. 

Vi mindes når Farfar havde Lise på sit skød, og hun skulle drikke 

af hans øl. Lise kunne drikke fint af en flaske inden hun var 1 

år. 

Farmor var god til at fortælle os om sit liv både på Møn, og 

senere efter sit ægteskab med Farfar. 

 

”Farmor” Frederikke dør den 23.Maj 1955, 77 år gammel.  
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Her befinder de sig også, da Rasmus og Frederikke i august 1948 

fejrer deres guldbryllup sammen med familien: 

 
Fra venstre ses : 

 

I forreste række: 

1. Kirsten Madsen 

2. Jenny Rasmussen 

3. Grethe Madsen 

4. Herdis Madsen   

5. Gerner Jensen 

6. Frede Jensen 

7. Inge Jensen 

8. Ester Andersen  

9. Frederikke Jensen 

10.Anna Rasmussen 

11.Rasmus Jensen 

12.Edith Kinch 

13.Helga Thorkildsen  

14.Gudrun Hansen 

15.Bent Kinch 

16.Erhard Jensen 

17.Iris Kinch 

 

 

 

I mellemste række: 

18.Martin Rasmussen 

19.Jørgen Madsen  

20.Inger Jensen 

21.Hans J. Pedersen 

22.Johanne Jensen 

23.Inge Helleberg J. 

24.Poul Andersen  

25.Metha Pedersen 

26.Dora Sørensen 

27.Thea Pedersen 

28.Karl Thorkildsen  

29.Anna Dyrløv 

30.Jens Dyrløv 

31.Marie Sørensen 

32.Frederik Hansen 

33.Per Kinch 

34.Laura Jensen ? 

35.Arnold Sørensen 

 

 

 

I øverste række: 

36.Svend Helleberg J. 

37.Else Hansen 

38.Keld Hansen  

39.Theodor Pedersen 

40.Anny Hansen 

41.Erna Sørensen 

42.Åge Sørensen  
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Guldbrudeparret, ”Farmor” Frederikke og ”Farfar” Rasmus:  

        

Efter at have drevet gården i 50 år dør ”Farfar” Rasmus den  

12. november 1948, 80 år gammel. 

 

 

        

Den 1.april 1950 sælger ”Farmor” Frederikke gården,  

- matrikel 11a, af hartkorn 5 tønder, 6 skæpper, 0 fjerdingkar og  

  1 ¾ album,   

- matrikel 70n, af hartkorn 1 fjerdingkar og ¾ album,   og 

- matrikel 71p, af hartkorn 1 fjerdingkar og ½ album, 

 

til Johanne og Frede, som det fremgår af skødet: 
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(1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album) 
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   (tant sum, der udbetales første ) ?  
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 Omkring 2003 ser Holmledsgård således ud: 
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Bilag 4 
 

OM GRETE OG EMIL´S FERIETUR 

TIL MØN 
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I 1953 ville vi - Grete og Emil (aner nr. 1)- gerne på sommerferie 

på Møn. Da det var småt med pengene, besluttede vi at sejle med 

DSB-færgen til Kalundborg og derfra cykle derned.  

Vi kendte ikke så meget til familien, men vidste at vores 

farmoster Frederikke boede på en gård i – troede vi – Høng. Vi 

sendte hende derfor et postkort og fortalte, at vi gerne ville 

overnatte hos hende. 

Et par dage senere tog vi færgen til Kalundborg. Efter at være 

kommet i land i Kalundborg var der en dame der henvendte sig til  

os og spurgte om det var os der var på vej til Høng. Det viste sig 

at være moster Frederikke´s datter Iris, der boede på en gård i 

nærheden. Hun var blevet ringet op af moster Frederikke samme 

formiddag. Hun havde lige fået vort postkort, der var videresendt 

af postvæsnet fra Høng til Køng, hvor hun boede. Høng ligger 

midtvejs mellem Kalundborg og Slagelse, mens Køng ligger midtvejs 

mellem Næstved og Vordingborg, ca. 80 km længere mod syd. 

Iris foreslog at vi overnattede hos hende. Iris og hendes mand Per 

havde to drenge som vi morede os med resten af dagen. Næste dag 

kørte vi så videre til Køng på vore cykler. 
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KILDEMATERIALE  
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Indholdsfortegnelse                     Side 
 
 
Oversigt over kildemateriale                    106 
Kildemateriale                      108 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
        
 

Leo Sørensen 

Åbyhøj 

 

 

Dora V. Pedersen 

Hjelm 

Lars Pedersen & Mette Kirstine Nielsen 

Hjelm 

Peder Hansen  

&  

Mette K. 

Frederiksdtr. 

Jens Nielsen 

& 

Karen K. Andersdatter 

Grete A./Emil H. Sørensen 

Lind/Værløse 

Ane nr. 

 

20/21 

22/23 

10/11 

5 

2 

1 
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Oversigt over kildemateriale 

 

1.  Kirkebøger for Stege Landsogn      1860-1870 

 

2.  Kirkebøger for Damsholte sogn      1860-1940 

 

3.  Folketællingslister for Møn      1890-1925 

 

4.  Skøde- og panteprotokoller for Møns herred   1860-1907 

 

5.  Skifteprotokol for Møns herred      1880-1890 

 

6.  Hjelm og forsamlingshuset      1998   

 

7.  Jes Sørensen´s optegnelser (proband)      ca. 1965 

 

8.  Adkomst for Lars Pedersen til Matr. 30a     1873 

 

9.  Kjøbekontrakt vedr. salg af Matr.30a         1907 

 

10. Breve fra Ruth Glarbo        1998  

 

11. Diverse kort over Matr.30a      1809-1948 

 

12. Breve fra Dora Pedersen       1924 

 

13. Møns Historie ved F. Bojsen, bind IX     1926 

 

14. Slægten fra Fællesskovgård 

 

15. Kirkebøger for Køng sogn      1898-1926 

 

16. Optegnelser af Johanne Jensen      2001     

 

17. Modstandsdatabase       1940-1945 

 

18. Optegnelser af Ingrid (Sørensen) Haggren     2016   

 

19. Optegnelse af Ellen Damsgaard      ca. 1970  

 

20. Familieoplysninger fra Solvej Bartram-Jacobs 2021 

 

 

 

 

 

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

materiale-numre. 
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Kildemateriale 
 

Oplysninger vedrørende: 

 

Frederikke Kirstine Hansen indtil 1872 

 

(3) Folketællinger for Møn: 

1860, Hjelm, 1 gård. 

Lars Rasmussen Oddermose, 60 år, enkemand, født i Keldby sogn, 

gårdmand og husfader. 

Børn: Rasmus Peter Larsen, 27 år, ugift, født her i sognet, 

 Christian Larsen, 24 år, ugift, født her i sognet, 

 Anne Kirstine Jacobsdtr., 11 år, hans plejedatter, 

 Anne Margrete Kirstine Henriksen, 24 år, hans pige. 

 

 

(4) Skøde- og panteprotokoller: 

1860, 23.apr.: 

Jeg Lars Rasmussen, selvejergårdmand i Hielm, sælger til min søn, 

ungkarl Rasmus Peter Larsen, gård matr. nr. 30a af Hielm, 4 td.  

3 skp. 2½ alb., gammelskat 22 rdl. 75 skilling. Købesum 3.000 rbd. 

(rigsbankdaler). 

Køberens bror Christian Larsen skal af gårdens besætning 

overleveres adskillige effekter i henhold til mundtlig aftale. Min 

hustru Dorthe Pedersdtr. og jeg forbeholder os, sålænge vi er i 

live, frit brug af det hele som hidtil og uden indskrænkning.  

  

 

(1) Kirkebøger for Stege Landsogn: 

1861, 22.nov. viet ungkarl Rasmus Peter Larsen, født 20.aug.1883 i 

Hjelm, og pige Frederikke Kirstine Hansdtr., født 31.mar.1838. 

Forlovere: Lars Rasmussen og Hans Christian Frederiksen. 

 

1862, 12.sep. født Marie Dorthea Larsen, døbt 19.oct., datter af 

gårdmand Rasmus Peter Larsen af Hielm og hustru Frederikke 

Kirstine Hansdtr., for tiden opholdende sig i Tøvelde. 

Båren af konen Maren Pedersdtr. i Hielm.  

Faddere: Pigen Anne Kirstine Pedersdtr. i Tøvelde, ungkarl 

Christian Larsen i Hielm, ungkarl Frederik Pedersen i Tøvelde, 

ungkarl Hans Peder Hansen i Hielm. 

 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1868, 11.apr. født Hanne Laurine Larsen, datter af gårdmand Rasmus 

Peter Larsen i Hielm og Frederikke Kirstine Hansdtr., 30 år. 

Faddere bl.a.: Frederik Hansen i Tøvelde. 
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Frederikke Kirstine Hansen indtil 1872 fortsat 

  

(3) Folketællinger for Møn: 

1870, Hjelm, matr. nr. 30a: 

Rasmus Peter Larsen, 36 år, gift, født i Damsholte sogn, husfader, 

jordbruger, 

Frederikke Kirstine Hansen, 31 år, gift, født i Stege landsogn, 

husmoder, 

Marie Dorthea Larsen, 7 år, født i Damsholte sogn, datter, 

Hanne Laurine Larsen, 1 år, født i Damsholte sogn, datter, 

Ane Kirstine Jacobsen, 20 år, født i Damsholte sogn, slægtning, 

Jens Jørgensen, 17 år, født i Stege landsogn, tjenestekarl, 

Lars Rasmussen, 70 år, enkemand, født i Keldby sogn, aftægtsmand, 

Jensine Conradine Jensen, 12 år, født i Stege landsogn, pige. 

 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1871, 22.nov. død, 29.nov. begravet Rasmus Peter Larsen, der har 

haft gård i Hielm og er død der, 38 1/4 år. 

 

 

(5) Skifteprotokoller: 

1871, 14.dec. skifte efter gårdmand Rasmus Peter Larsen i Hielm.  

Løsøre, besætning og inventar - 1.000 rbd. 

Hovedpart af matr. nr. 30a i Hielm, og andel i husene matr. nr. 54 

til 62 og huslod matr. nr. 63, tørveskjærspart i Hielms marker 

matr. nr. 65 og 66, af hartkorn 4 td. 3 skp. 2½ alb., gammelskat 

22 Rdl. 41 sk., hvorpå hviler aftægt, tiender, kongl. halv 

kiøbesum 114 Rdl. 67½ sk. efter adkomst læst den 23.apr. og 

17.dec. samme år, 9.000 rbd. 

Boets indtægt 10.000 rbd., boets gjæld 2.572 rbd. 

Til deling 3.652 rbd. 

Til datteren Marie Dorthea 1.500 rbd.,  

til datteren Hanne Laurine 1.500 rbd. 

Boet behæftet med pantegæld på 5.500 rbd. 

Adkomst til enken Frederikke Kirstine Hansen på ejendommen. 
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Oplysninger vedrørende: 

 

Lars Pedersen og Frederikke Kirstine Hansen 1872-1876 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1872, 26.juli viet ungkarl Lars Pedersen i Tøvelde, 26 år, og 

gårdmand Rasmus Peter Larsens enke i Hielm Frederikke Kirstine 

Hansen, 34 år.  

Forlovere: Hans Christian Frederiksen og Peder Hansen.  

 

 

(8) Adkomst for Lars Pedersen: 

Foranstaaende vielsesattest bedes læst som adkomst for Lars 

Pedersen paa hovedparcellen Matr. 30a i Hielm med andel i husene 

Matr. nr. 54 til 62 og huslodden Matr. nr. 63, tørveskjærspart i 

Hielms marker Matr. nr. 65 og 66, af hartkorn 4 td. 3 skp. 2½ 

alb., gammelskat 22 Rdl. 41 sk., hvorpå hviler aftægt, tiender, 

kongl. halv kiøbesum 114 Rdl. 67½ sk.. Ejendommen er paa skifte 

vurderet til 9.000 Rdl og beheftert med pantegjæld til beløb 5500 

Rdl.       Stege d.8.nov.1873. 

 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1876, 7.jun. død, begravet 14.jun., Frederikke Kirstine Hansen, 

udflyttergårdmand Lars Pedersens kone i Hjelm, 38 år. 

 

 

Oplysninger om stormfloden i 1872: 

Ved Stormfloden 12.-14. november 1872 blev store dele af Lolland 

og Falster oversvømmet, 80 omkom og 50 skibe strandede på 

Sjællands østkyst. Også andre øer og lavvandede områder langs 

Øresund, Jyllands østkyst og de jyske fjorde var hårdt ramt af 

oversvømmelsen; her måltes den højeste vandstand til 3,3 m over 

dagligt vande. Også Bornholm blev hårdt ramt. Det var den største 

stormflodskatastrofe i Danmark i nyere tid. 

En voldsom østenstorm med oprindelse i et lavtryk i Alperne 

kulminerede den 13. november 1872 med orkanstyrke på 32 m/s eller 

mere, og pressede med orkanstyrke vandet fra Østersøen mod vest 

ind mod det sydlige Skåne, Lolland, og Falster, hvor det steg 3 

meter over dagligt vande og gennembrød digerne. På få timer 

oversvømmedes store dele af øerne; Huse, gårde, mennesker og dyr 

blev skyllet bort. 

Af de 80 omkomne var der 28 på Lolland og 52 på Falster; heraf 

alene 20 i Gedesby. Bureau Veritas opgjorde at 427 sejlskibe 

(heraf 15 danske) og 23 dampskibe var forulykket under stormen. 

https://da.wikipedia.org/wiki/12._november
https://da.wikipedia.org/wiki/14._november
https://da.wikipedia.org/wiki/1872
https://da.wikipedia.org/wiki/Lolland
https://da.wikipedia.org/wiki/Falster
https://da.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A6lland
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund
https://da.wikipedia.org/wiki/Jylland
https://da.wikipedia.org/wiki/Fjord
https://da.wikipedia.org/wiki/Stormflod
https://da.wikipedia.org/wiki/Storm
https://da.wikipedia.org/wiki/Lavtryk
https://da.wikipedia.org/wiki/Alperne
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98sters%C3%B8en
https://da.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne
https://da.wikipedia.org/wiki/Dige
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedesby&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Bureau_Veritas&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Sejlskib
https://da.wikipedia.org/wiki/Dampskib
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På Lolland nåede oversvømmelsen så langt ind i landet, at Rødby 

Fjord og Nakskov Fjord, der lå otte km fra hinanden, hvor de var 

nærmest, fik forbindelse med hinanden, og den sydvestlige del af 

Lolland var en isoleret ø. På det sydlige Falster var det kun en 

smal landbræmme, der ikke blev oversvømmet. 

Over hele Danmark gik man i gang med at samle ind til 

stormflodsofrene, og også fra udlandet kom der hjælp; Staten 

derimod holdt sig til at udbedre de ødelagte diger, og 150 

soldater fra ingeniørtropperne blev 

sat ind i arbejdet. 

Oplysninger vedrørende vægur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dby_Fjord
https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8dby_Fjord
https://da.wikipedia.org/wiki/Nakskov_Fjord
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(18) Optegnelser af Ingrid (Sørensen) Haggren: 

 

Gammelt ”Amerikaner-ur” med historie. 

 

Uret stammer fra gården ”Ørbæklund” i Hjelms Mark, adressen er nu 

Ørebækvej nr. 2.  

 

Historien starter med Lars Pedersen, som blev født på ”Hulbækgård” 

i Tøvelde  i 1845. Lars P. giftede sig i 1872  i en alder af 26 år 

med sin kusine Frederikke Kirstine, der året før var blevet enke 

efter Rasmus Peter Larsen, og således blev Lars Pedersen gårdejer, 

idet han ved ægteskabet overtog gården matr. Nr. 30a på Hjelms 

Mark – senere kaldet ”Ørbæklund”. 

Frederikke Kirstine døde imidlertid allerede i l876, og Lars 

Pedersen gifter sig med Mette Kirstine Nielsen i 1877, og samme år 

begynder han på nedrivningen af den gamle firelængede gård, der 

var bygget i forbindelse med udflytningen fra Hjelm by i 1803. Han 

opfører en ny, firelænget gård ca. 25 meter længere mod vest. Til 

byggeriet bliver i stor udstrækning anvendt solidt egetømmer 

stammende fra et russisk skib, der var strandet i Hjelmbugten ved 

stormfloden i 1872. Da han indgik handelen om tømmeret med 

strandfogeden på den afholdte strandingsauktion, fik han uret med 

i handelen. Det havde efter sigende hængt i kaptajnens kahyt og 

var en souvenir fra New York. 

 

Uret har hængt i dagligstuen på ”Ørbæklund” indtil 1989, hvor et 

oldebarn til Lars Pedersen – Ingrid Høyberg – arvede det. Det 

trængte på dette tidspunkt til en renovering  og blev indleveret 

til en urmager i Solrød, som efter reparationen fortalte, at han 

på indersiden af urkassen havde fundet en avisannonce fra en 

urmager i New York. Annoncen findes stadig i uret. 

 

Derfor er uret på en måde kommet tilbage til det sted i Danmark, 

hvor det først kom i land, og det har familien det godt med. 

 

Ingrid Høyberg 
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Oplysninger vedrørende: 

 

Lars Pedersen og Mette Kirstine Nielsen 1876-1881 
 
(1) Kirkebøger for Stege Landsogn:   

1876, 31.dec. lyst 1.gang, cop. 26.jan.1877 i kirken: 

Enkemand Lars Pedersen, gårdejer i Hjelm, født i Tøvelde 23.marts 

1846, døbt 7.jun. samme år, vaccineret 5.juli 1846, og  

pigen Mette Kirstine Nielsen, datter af gmd. Jens Nielsen i 

Tøvelde, født i Tøvelde 18.nov.1857, døbt 26.dec. s.a., vaccineret 

14.jun.1860. 

Forlovere: Gaardmand Jens Nielsen i Tøvelde, Frederik Christian 

Nielsen i Tøvelde. 

 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1877, 7.nov. født Frederikke Kirstine Pedersen, døbt i kirken 

16.dec..  

Forældre: Gårdmand Lars Pedersen og hustru Mette Kirstine Nielsen 

af Hjelm, hun 19 år. 

Båren af moderen. 

Faddere: Skolelærer Larsen, Hjelm, skolelærer Bronee i Ebbelnæs, 

barnets fader og pigen Dorthea Larsen i Hjelm. 

 

 

(7) Jes Sørensens optegnelser: 

Lars Pedersen rev gården ned i 1877 og byggede den nuværende i 

1878. Den fik navnet "Ørbæklund" i 1914-1915. Gården er til dels 

bygget af svært tømmer fra et strandet skib. 

 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1879, 22.jan. født Dora Velantine Pedersen, døbt i kirken 23.feb. 

Forældre: Gårdmand Lars Pedersen og hustru Mette Kirstine Nielsen 

af Hjelm, hun 21 år. 

Båren af moderen. 

Faddere: Ungkarl Anders Didrik Nielsen, Tøvelde, ungkarl Niels 

Jørgen Nielsen, Tøvelde, faderen.  

 

 

(3) Folketællinger for Møn:  

1880, Hjelm, en gård. 

Lars Pedersen, 33 år, født i Stege Landsogn, husfader, gårdejer, 

Mette Kirstine Nielsen, 22 år, født i Stege Landsogn, hans kone. 

Børn: Hanne Laurine Larsen, 11 år, født her i sognet, 

 Frederikke Kirstine Pedersen, 2 år, 

 Dora Velantine Pedersen, 1 år, 

Lars Rasmussen, 80 år, født i Keldby sogn, aftægtsmand, 

Marie Kirstine Rasmusdtr., 29 år, født i Stege Landsogn, tieneste-

pige, 

Hans Jørgen Pedersen, 12 år, født her i sognet, tienestedreng.  
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Lars Pedersen og Mette Kirstine Nielsen 1876-1881 fortsat 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1881, 16.jan. født Jens Richard Pedersen, døbt i kirken 6.mar. 

Forældre: Gårdmand Lars Pedersen og hustru Mette Kirstine Nielsen 

af Hjelm, hun 23 år. 

Båren af moderen. 

Faddere: Ungk. Hans Peter Larsen, Bidsinge, Ungk. Anders Didrik 

(Georg) Nielsen i Tøvelde, Ungk. Niels Jørgen Nielsen i Tøvelde.  

 

1881, død 28.jul., begravet 2.aug. Mette Kirstine Nielsen,  

udflyttergårdmand  Lars Pedersens hustru i Hjelm, født i Tøvelde, 

23 år. 

 

1881, død 9.aug., begravet 12.aug. Jens Richard Pedersen, søn af 

gårdmand Lars Pedersen på Hjelms Mark, 7 måneder.  

 

 

(7) Jes Sørensens optegnelser: 

Mette Kirstine Nielsen døde af brystsyge - tb. Hun havde haft det 

et par år inden hun døde, og det har været et mirakel, at børnene 

har modstået sygdommen. Det var på den tid almindeligt, at børnene 

lå hos moderen om natten. De fik også bryst trods moderens sygdom. 

Det var også almindeligt, at moderen tyggede noget brød sammen med 

smør, som blev lagt i en klud; denne fik børnene som sut, og de 

sugede så smørret ud gennem stoffet. 

 

 

(5) Skifteprotokoller: 

1882, 4.maj mødte gaardmand Lars Pedersen af Hjelms Mark og 

begjærede sit og hans den 28.juli 1881 afdøde hustru Mette 

Kirstine Nielsens fællesbo extraderet til privat skifte og deling 

mellem sig og den afdøde med hannem avlede 2.de umyndige børn: 

Datteren Frederikke Kirstine Pedersen, 4 år, 

Datteren Dora Vellantine Pedersen, 3 år.     

Beskikkede værge gaardmand Johannes Andersen af Bidsinge, der var 

en morbroder til afdøde. 

 

Gaarden matr. nr. 30a i Hielm, hartkorn 4 td. 2 skp. 1 fk. 1 3/4 

alb.     - Kr. 30.000 

Besætning og løsøre   - Kr.  5.000 

     - Kr. 35.000 

 

Prioritet i ejendommen (7.000+2.400)  - Kr.  9.400 

Hertil giæld til forskellige  - Kr.  6.000 

Gaarden paahvilende aftægt til  

Lars Rasmussen, aarlig værdi ca. 800 Kr. - Kr.  4.000 

I alt giæld    - Kr. 19.400 

 

I alt til arv    - Kr. 15.600     
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Oplysninger vedrørende: 

 
Vedrørende Lars Pedersen og Bodil Johanne Olsen 1882-1892 
 
(3) Folketællinger for Møn: 

1860, Keldby, 1 gård, 1 familie. 

Ole Jensen, 57 år, husfader, 

Kirsten Jensdtr., 46 år, hustru, 

Børn: Karen Kirstine, 24 år, 

 Maren Kirstine, 21 år, 

 Jens Peter, 18 år, 

 Hans Jørgen, 15 år, 

 Anne Margrete, 13 år, 

 Lars Peter, 10 år, 

 Bodil Johanne, 7 år, 

 Helene Marie, 4 år. 

 

1880, Keldby.  

Lars Peter Olsen, 29 år, ugift, født her i sognet, husfader,  

  gårdejer, 

Kirsten Olsen, født Jensen, 65 år, enke, født her i sognet,  

          husfaderens moder, der af ham forsørges, 

Bodil Johanne Olsen, 26 år, ugift, hans søster, tjener husfaderen, 

Helene Marie Olsen, 23 år, ugift, hans søster, tjener husfaderen, 

Hans Jørgen Olsen, 34 år, ugift, hans broder, skrædder, 

Anders Peter Hemmingsen, 16 år, tjenestedreng. 

 

 

(14) Slægten fra Fællesskovgård: 

Jens Pedersen, Fællesskovgård, gift 2. med Maren Olsdtr. 

 

Søn Ole Jensen, født 6.mar.1803, død 1.maj 1879.  

Ole Jensen gift 29.jan.1834 med Kirsten Jensdtr., død 10.jul.1888. 

Han overtog svigerforældrenes gård i Keldbymagle, matr. 6a.  

De får i de følgende år disse 10 børn: 

1835, Maren Kirstine, 

1836, Karen Kirstine, 

1839, Maren Kirstine, 

1841, Jens Peder, 

1842, 17.nov., Jens Peder, død 15.maj 1878, 

1845, Hans Jørgen, død 14.jul.1880, 

1847, 21.nov., Anne Margrethe, død 31.dec.1892, 

1850, 3.jul., Lars Peder, død 27.feb.1886, 

1853, 22.jul., Bodil Johanne, 

1856, 12.mar., Helene Marie.  

 

Jens Peder Olsen bliver gift 19.jul.1872 med pige Anne Marie 

Andersdtr. Nøhr, født 17.aug.1849. Han bliver gårdmand i Bidsinge. 

Barn: 1872, 18.sep., Karen Kirstine Olsen, død 16.dec.1885. 

 

Anne Margrethe Olsen bliver gift 20.dec.1878 med ungkarl Chri-

stoffer Johansen, Råbylille, død 14.nov.1905.  

Lars Peder Olsen bliver gift 14.nov.1883 med Dorthea Hemmingsen, 

Ullemarke. 

Søn: 1885,2.apr., Peter Oluf Olsen. 
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Vedrørende Lars Pedersen og Bodil Johanne Olsen 1882-1892 fortsat 

  

(14) Slægten fra Fællesskovgård fortsat: 

Peter Oluf Olsen bliver gift 6.nov.1925 med Ellen Louise Jensen. 

 

Helene Marie Olsen bliver gift 6.maj 1884 med ungkarl Johan 

Pedersen, Snertinge. 

 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1882, 6.maj viet Lars Pedersen, enkemand og gårdejer af Hielm, og 

pige Bodil Johanne Olsen af Keldbymagle. 

Han søn af gmd. Peder Hansen og Mette Kirstine Frederiksdtr. af 

Tøvelde, født 23.mar.1846 i Tøvelde. 

Hun datter af gmd. i Keldbymagle Ole Jensen og Kirstine Jensdtr., 

født i Keldbymagle 23.jul.1853. 

Forlovere: Peder Hansen, brudgommens far, Lars Peder Olsen, 

brudens bror: 

 
 

1882, 30.nov. død, 6.dec. begravet Lars Rasmussen, gift 

aftægtsgårdmand i Hjelm, født i Hjelm og død sammesteds 81 1/4 år 

gammel. 

 

1883, 15.apr. født, 20.jun. døbt, Jens Richard Pedersen, søn af 

gårdmand Lars Pedersen og hustru Bodil Johanne Olsen i Hjelm, 29 

år. 

Båren af gmd. Lars Jensens hustru i Bidsinge. 

Faddere: Ungkarl Rasmus Christian Hansen i Hjelm, Ungkarl Hans 

Jørgen Nielsen i Bidsinge, Ungkarl Niels Jørgen Nielsen i Tøvelde. 

 

1884, 14.feb. død, 19.feb. begravet, Jens Richard Pedersen, søn af 

gårdmand Lars Pedersen i Hjelm, 10 måneder. 
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Vedrørende Lars Pedersen og Bodil Johanne Olsen 1882-1892 fortsat 

 

1886, 22.dec. født Metha Kirstine Pedersen, døbt i kirken 11.mar. 

1887. 

Forældre: Gårdmand Lars Pedersen og hustru Bodil Johanne Olsen i 

Hjelm, hun 33 år. 

Båren af moderen. 

Faddere: Pigen Kristine Hansen, Hjelm, og faderen. 

 

1889, 8.nov. født Theodor Emil Pedersen, døbt i kirken 12.jan. 

1890. 

Forældre: Gårdmand Lars Pedersen og hustru Bodil Johanne Olsen i 

Hjelm, hun 36 år. 

Faddere: Købmand N.K.Petersens hustru, Stege, pigen Anna Petersen,  

Tøvelde, Købmand Petersen, Stege, gmd. Fr. Petersen, Tøvelde,  

 

 

(3) Folketællinger for Møn: 

1890, Hjelm, 1 gård, matr. nr. 30a: 

Lars Pedersen, 43 år, gift, født i Stege Landsogn, husfader, 

agerbruger, gårdejer, 

Bodil Johanne Olsen, 36 år, gift, født i Keldby sogn, husmoder, 

Frederikke Kirstine Pedersen, 12 år, barn, født i Damsholte sogn, 

Dora Velantine Pedersen, 11 år, barn, født i Damsholte sogn, 

Meta Kirstine Pedersen, 3 år, barn, født i Damsholte sogn, 

Teodor Emil Pedersen, under 1 år, født den 8.nov. i Damsholte 

sogn, 

Hans Peter Andersen, 16 år, født i Damsholte sogn, tjenestetyende, 

Anna Marie Rasmussen, 22 år, født i Damsholte sogn, tjeneste-

tyende. 
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Vedrørende Lars Pedersen og Bodil Johanne Olsen 1882-1892 fortsat 

  

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1890, 25.nov. født Hans Jørgen Pedersen, døbt i kirken 22.mar. 

1891. 

Forældre: Gårdmand Lars Pedersen og hustru Bodil Johanne Olsen i 

Hjelm. 

Båren af moderen. 

Faddere: Gmd. Jens Poulsens hustru i Raabylille, Gmd. Johan 

Pedersens hustru i Hjertebjerg, Gmd. Jens Poulsen, Raabylille, 

Johan Pedersen, Hjertebjerg. 

 

1892, 17.feb. død, 24.feb. begravet Bodil Johanne Olsen, gift med 

gårdmand Lars Pedersen i Hjelm, født i Keldby, datter af gårdmand 

Ole Jensen i Keldby og hustru Kirsten Jensdtr., 38 år.   

 

(19) Optegnelse af Ellen Damsgaard: 
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Oplysninger vedrørende: 

 

Lars Pedersen efter 1892 

 

(6) Hjelm og Forsamlingshuset: 

1898. Interessentselskabet.  

Undertegnede sammentræder herved i et Selskab til Kjøb af Hjelm 

gamle Skole paa de akkorderede Betingelser, nemlig Kjøbesum 1700 

Kroner. I Kjøbet medfølger alle de til nævnte Skole hørende 

Bygninger med grund og Have, samt det Hus som Christian 

Christensen beboer. Alle Udgifter saavel til Landmaaler som alle 

andre Salget vedrørende Omkostninger udredes af Køberen. 

Peter Jensen - Frenderup, Peder Pedersen - Hjelm, H.P.Nielsen - 

Frenderup, Hans Jørgensen - Frenderup, H.Nielsen - Hjelm, Lars P. 

Rasmussen - Hjelm, Lars Pedersen - Hjelm, Hans Hansen - Hjelm, 

Jørgen Larsen - Hjelm, N.J.Hemmingsen - Hjelm, A.Chr.Jensen - 

Frenderup, Lars Peder Madsen - Hjelm, Peder Christiansen - Hjelm, 

H.P.Hansen - Hjelm, O.Hansen - Hjelms Kobbel, H.C.Hansen - Hjelms 

Kobbel, Jens Jørgen Pedersen, Skovfoged N.D.Jensen, Chr. Pedersen 

- Hjelm, Mads Jensen - Frenderup, Anders Larsen - Frenderup, Jens 

Larsen - Frenderup, N.K.Hansen - Frenderup, Lars Pedersen - Hjelms 

Mark. 

 

Det vedtoges at bekendtgøre Udleje af Beboelseslejligheden i Møens 

Folkeblad. Lejeafgiften bestemtes til 50 Kroner aarligt. 

Lejeren af Beboelseslejligheden erholder 1 Krone efter hvert møde 

for Lys, Varme og Rengørelse af Salen. 

Afgifterne for et Møde, der ikke vedrører Foredragsforeningen 

overlodes til Bestyrelsen at fastsætte. 

 

 

(13) Møns historie: 

Om købet af Hjelm by 1775. 

Tekst under foto side 85: 

Mindesten i Hjelm (opsat 1899) med silhouetter af indbyderne. 

Fra venstre: Gårdejerne Lars Pedersen - Hjelm, Hans Henriksen - 

Hjelm, Jørgen Larsen - Hjelms by, Lars Pedersen - Hjelms mark, 

Peder Pedersen - Hjelms mark (Thea´s far). 

 

Tekst på stenen: "Minde om de to bønder Peiter Jørgensen og Jens 

Andersen Staal som ledede kiøbet af Hjelm by 

1775. 

 Rejst af Hjelms bønder 1899." 

 

 

(7) Jes Sørensens optegnelser: 

Lars Pedersen var med, når bymændene talte penge op i Hjelm, som 

husmændene skulle betale, fordi han var god til at regne. 
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Lars Pedersen efter 1892 fortsat 

  

(3) Folketællinger for Møn: 

1901, Hjelm, matr. nr. 30a: 

Lars Petersen, født 21.3.1846, enkemand, født i Stege Landsogn, 

tilflyttet 1872, husfader, agerbruger, gårdejer, 1. kone død 1881, 

2. kone død 1891, 3 levende børn, 2 døde. 

Børn:  

Dora Petersen, født 22.1.1879 i Damsholte sogn, barn, 

Theodor Petersen, født 8.11.1889 i Damsholte sogn, barn, 

 Hans Jørgen Petersen, født 25.11.1890 i Damsholte sogn, barn. 

Tyende:  

Karl Vilhelm Jensen, født 18.10.1874 i Damsholte sogn,  

Karen Larsen, født 1.7.1880 i Elmelunde sogn, tilflyttet 1898 fra 

Stege landsogn: 

 
 

 

(3) Folketællinger for Møn: 

1906, Hjelm, matr. nr. 30a: 

Lars Petersen, født 21.3.1846, husfader, gårdejer ved landbruget,  

Meta Pedersen, født 22.12.1886, husbestyrerinde, 

Teodor Pedersen, født den 8.11.1889, barn: 

 
 

 

(9) Kjøbekontrakt vedr. salg af Matr. 30a:: 

Uddrag. 

Kjøbekontrakt af 30.November 1907 imellem Lars Petersen, som 

sælger, og Hans Peter Marius Sørensen, som Kjøber, angaaende 

Ejendommen Matr. No. 30a af Hjelm By, Damsholte Sogn. 

"Undertegnede Gaardejer Lars Petersen af Hjelm sælger og 

overdrager herved til min Svigersøn Hans Peter Marius Sørensen af 

Lindemark den mig tilhørende Ejendom Matr. No. 30a af Hjelm By, 

Damsholte Sogn, af Hartkorn 4 Tdr. 1 Skp. 3 Fk. 1½ Alb., med denne 

Ejendoms rette Tilliggende og Tilhørende og med alle til samme 

knyttede Rettigheder samt med de paa Ejendommen værende Bygninger 

og andre i fast Forbindelse med Grunden staaende Ting og med 

Bygningernes mur- og nagelfaste Appertinentier, hvorunder ogsaa 

henregnes Kakkelovne, Komfurer, indmurede Kjedler og Gryder og 

deslige.  
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Lars Pedersen efter 1892 fortsat 

I Handelen medfølger den hele paa Ejendommen tilstedeværende 

Besætning, nemlig 3 Heste, 12 Stkr. Køer og Ungkvæg tilsammen, 37 

Stkr. Svin, alle Gjæs og høns, det hele paa Ejendommen værende 

Inventarium, alle Maskiner og Redskaber og alt øvrigt Udbo, al paa 

Ejendommen værende Sæd, tærsket saavel som utærsket, alle 

Rodprodukter, al Hø, Halm og Gjødning. alle Flagestænger, 

Størstedelen af Indboet og Kjøkkentøjet m.v., idet jeg af de paa 

Ejendommen tilstedeværende Løsøregjenstande alene forbeholder mig 

til Ejendom: mine Gangklæder og lignende til mit rent personlige 

Brug bestemte Ting, tre Senge med Sengklæder og Lagen, et Bord, 

fire Stole, en Servante og et Klædeskab, hvilke Gjenstande er 

paavist Kjøberen. 

Kjøberen indtræder i mine Rettigheder og forpligtelser som 

Andelshaver i Damsholte Andelsmejeri, Masnedsund Svineslagteri og 

Damptærskerselskabet "Sønderland". Det eventuelle Aarsoverskud paa 

Mejeriet og i Slagteriet for aaret 1907 tilfalder Sælgeren. 

 

(9) Kjøbekontrakt vedr. salg af Matr. 30a fortsat: 

For handelen er vedtaget følgende Vilkaar: 

1. Ejendommen sælges med de samme Rettigheder, byrder og 

forpligtelser, hvormed den tilhører Sælgeren ifølge Adkomst 

thinglæst den 10. November 1873 og ældre Adkomstdokumenter. 

2. Kjøberen tager det Kjøbte i besiddelse den 15. December 1907; 
men alt det Kjøbte staar fra nu af for hans Regning og Risiko, 

hvorfor han ogsaa i Ildebrandstilfælde oppebærer Assurance-
summerne, for bygningernes Vedkommende til Aanvendelse paa 
anordnet Maade. Sælgeren har Ret til indtil Overtagelsesdagen at 
anvende sædvanlige og passende Kvanta af de medfulgte Sæd- og 
Foderbeholdninger til Fodring af Kreaturerne, og han er pligtig at 
fodre disse og passe dem paa forsvarlig Maade. 

Alle af Ejendommen gaaende Skatter, tiender, Naturalpræstationer 
og andre Byrder og Afgifter, derunder ogsaa Brandkontingentet aaf 
Bygningerne, som forfalde til Betaling eller Præstering efter den 
31. December d.A., betaler Kjøberen. Under hvad Kjøberen herefter 
skal udrede er altsaa ogsaa indbefattet Tienderne for Afgrøden 
1907. Af Tienderne ere følgende constaterede for Skjøde- og 
Panteprotokollerne: 

Konge- og Kirketiende   2 Td. 7 Skp. 1½ Fk. Hvede, 

      4 Td. 4 Skp. 2  Fk. Byg 

Præstetiende      2 Td. 2 Skp. 1  Fk. Byg, 

      1 Td. 3 Skp. 2 3/4 Fk. Hvede 

Kvægtiende og Smaaredsel til Præsten  1 Skp. 3 ½ Fk. Byg. 

 

Udenfor Kjøbesummen overtager Kjøberen, til Forrentning fra den 
11q. December 1907 og Indfrielse, den paa Ejendommen hvilende 
kongelige halve Kjøbesum 225 Kroner. 

3. Kjøbesummen er akkorderet til 26.000 Kr. for den faste Ejendom 
og 7.000 Kr. for det medfulgte Løsøre, tilsammen 33.000 Kr." 
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Lars Pedersen efter 1892 fortsat 
  
(3) Folketællinger for Møn: 
Folketælling 1911, Hjelm, matr. nr. 30a. 
Lars Petersen, født 21.4.1846, enkemand, født i Stege Landsogn, 
tilflyttet 1872 fra Stege landsogn, slægtning, 
Hans Peter Marius Sørensen, født 18.12.1868 i Svendborg amt, gift, 
taget ophold i sognet 1908, tilflyttet fra Stege landsogn, 
husfader, landbrugsejer, 
Dora Villantine Sørensen, født 23.1.1879 i Damsholte sogn, gift, 
husmoder,  
Leo Sørensen, født 184.1902 i Stege landsogn, tilflyttet 1908, 
barn, 
Arnold Sørensen, født 9.8.1903 i Stege landsogn, tilflyttet 1908, 
barn, 
Rikard Sørensen, født 16.2.1909 i Damsholte sogn, barn, 
Meta Kirstine Petersen, født 22.11.1886 i Damsholte sogn, 
slægtning, 
Theodor Emil Petersen, født 8.11.1889 i Damsholte sogn, slægtning. 
 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

 

 
(12) Breve fra Dora Pedersen: 
Brev fra Dora til sønnen Leo dateret Hjelm den 3-2-24. 
Kære Leo ! 
Ja, jeg har nu faaet ordnet Dit Tøj, men det er triste Meddelelser 
hjemmefra, vores kære Bedstefar døde i aftes, han kunde vist ikke 
bleven rask mere igen, men det var jo lidt mere pludselig end man 
havde tænkt, Metha og Hans Jørgen har været hjemme i nogen Dage, 
og Hans Jørgen rejste i Gaar Eftermiddag, og Metha kom da 
heldigvis ikke afsted, jeg ved endnu ikke hvad Dag Bedstefar 
bliver Begravet, men jeg tror ikke jeg kan naa at skrive, det 
bliver nok saa hurtig som mulig efter den Sygdom. 

Venlig hilsen herhjemme fra.  Mor. 

 

Uddrag af brev fra Dora til sønnen Leo dateret Hjelm den 14-2-24. 

Kære Leo ! 
Tak for dit Brev som vi fik i forgaars, ja det var jo en lidt 
kortfattet Meddelelse forrige Gang jeg skrev og jeg kan godt 
forstaa i ikke rigtig har kunnet tænkt Jer at i ikke skulde se 
Bedstefar mere, og vi mente ikke i saa godt kunne komme hjem saa 
hurtig efter Ferien, og vi vidste jo heller ikke den Dag om vi 
kunne bestemme Begravelse til om fredagen - den dag var det altsaa 
- men Far og Theodor gik hele Dagen og ventede paa Doktoren, han 
skulde komme og skrive Attest de kunde faa med til Præsten, og vi 
turde ikke opsætte Begravelsen længer, og skulde det saa have vist 
sig at det skulde være om Torsdagen kunde i jo daarlig haft naaet 
det. Du vilde gerne vide lidt om de sidste Dage Bedstefar levede, 
en otte Dags Tid før var der et Par Dage som han var noget 
daarligere, da flyttede vi Chaselongen op i Kammeret, og jeg laa 
der et Par nætter og Theodor laa der en Nat,  
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Lars Pedersen efter 1892 fortsat 
 

(12) Breve fra Dora Pedersen fortsat: 
saa kom Metha hjem og hun laa saa deroppe de andre Nætter, han 
holdt ikke saa meget af at være ene om Natten og jeg havde jo 
heller ikke rigtig ro, for jeg laa jo og var bange for jeg ikke 
kunde høre vist han kaldte, men jeg tror ellers nok han haabede 
paa at han nok kunde blive rask engang endnu, men jeg synes ikke 
jeg havde ret meget haab da Medisinen slet ikke vilde virke, og 
det var hans største Plage med al den Medisin, han kunde daarlig 
faa den til at blive nede og det var jo hver anden Time, saa han 
kunde ikke spise ret meget, om Søndagen som han døde om Aftenen 
klagede han om Morgenen at han var daarligere, men efter Middagen 
havde han sagt til moster at det var bedre igen, Kristian Hansen 
kom herned om Eftermiddagen og sad og talte med ham, og han havde 
saa været inde og spist Medaften, saa var han og Far gaaaet derop 
igen, og Far havde lige sagt noget til ham og han havde været 
ligesom han plejede, saa drog han et par Suk og laa saa ligesom 
han sov, saa man mener jo at han ikke har mærket saa meget, men 
jeg er da glad ved at der  

var nogen der da han døde, ellers kunne man jo tænkt at han 

muligvis have haft et Ønske som han ikke havde faaet opfyldt, men 

det var jo lidt hurtigere end vi havde tænkt os, for der dem der  

har ligget halve og hele Aar af den Sygdom, saa det havde jo 

bleven pinefuldt for ham at ligge, Huden var begyndt at gaa af 

allerede paa den Side han laa mest, saa det var vist godt han fik 

Ro, vi maatte køre ham i Kapellet om Onsdagen. 

Venlig Hilsen hjemmefra.  Mor.    

Vi skulde hilse fra Pastor Løve, han var henne i forsamlingshuset 

at drikke Kaffe efter Begravelsen. 

Anna væltede igaar med Cyklen og kom til skade med den ene Haand 

og skrabede skindet af Næven. 

 

(10) Breve fra Ruth Glarbo: 

1998, 3.juli. Uddrag. 

Jeg var 5 år, da Bedstefar døde. Jeg kan huske at Richard, der var 

10 år ældre end jeg, kom op på ”Hyldebrandsminde” og sagde: 

Bedstefar er død. 

Jeg kan huske Bedstefar som en god og glad mand som legede, red 

ranke, og ”savede brænde” med Dagny og mig. Jeg husker ham, når vi 

var på besøg hos Faster Dora og Onkel Hans, der sad Bedstefar ved 

kakkelovnen og så mildt til os. 

Jeg husker ham, da han var syg og lå i sengen i den stue, som 

senere blev Faster Dora og Onkel Hans´s dagligstue. Faster havde 

givet ham et grydelåg og en grydeske, som han skulle banke med om 

natten, så kunne Faster høre ham inde i deres soveværelse. 

Bedstefar var glad for sine børn og børnebørn, men han har haft et 

hårdt liv, mistet 3 koner og også nogle børn, jeg mener, at der 

var 7 grave på det gamle gravsted, kan det passe ?  

Når man (i juni 1998) sidder ved (en familie) fest og ser 

Bedstefars tip-tip-oldebørn løbe omkring, så bliver man stille og 

bevæget over at kende så mange slægtled, husker de gamle og ser de 

spæde nye. Det er betagende og gør en bevæget.  
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Lars Pedersen efter 1892 fortsat 

 

(16) Optegnelser af Johanne Jensen (Køng): 

Uddrag. 

Anne Johanne Dyrløv og Anker Frede Jensen (ane nr. 00010/1/18) 

blev gift den 8. oktober 1944. Efter brylluppet flyttede de ind 

hos Frederikke (ane nr. 00010/1) og Rasmus Jensen på Holmledsgård 

i Køng som bestyrerpar. 

 

Frederikke og Rasmus Jensen var vore kære ”Farmor” og ”Farfar”. 

”Farmor” har fortalt, hun holdt meget af sin Far Lars Pedersen, 

Ørbæklund, Hjelm på Møen. 

”Farmor” blev blank i sine øjne, når hun fortalte om sin Far og 

søskende, han var en glad far. Selv om han havde store sorger, 

havde han også øje for de store glæder der var ved livet, Der var 

et stort sammenhold og Slægtskab, som han elskede at deltage i. 

Han spændte gerne sine heste for og kørte til Gilde. Da hun og 

Dora skulle til fest, kørte han for dem; medens de dansede, legede 

og morede sig, sad bedstefar og fik et godt slag kort. Så var 

bedstefar sikker på at få dem godt hjem igen. 

”Farmor”, min svigermor, elskede sine små Søskende, som hun og 

Dora passede medens de var børn og senere som voksne. 

Efter at ”Farmor” var blevet gift med ”Farfar” var der mange breve 

som ”Farmor” og Dora skrev til hinanden. 

De lå i hendes kommode, som hun havde med sig fra Møen. 

”Farmor” kom som ung pige til Jægerspris hovedgård for at lære 

husgerning, både daglig og finere madlavning.  

Hun var dengang 19 år gammel. Her lærte hun sin kommende mand 

Rasmus Jensen, der var forvalter på Jægerspris hovedgård, at 

kende. 

”Farmor” har fortalt, hun vilde tilbage til Møen til sin familie, 

for at blive gift. 

På vejen dertil kom de på Lundby station i rejseselskab med 

vurderingsmænd fra Banken i Vordingborg og Kreditkassen. Disse 

mænd havde været i Køng for at vurdere Holmledsgård, der var gået 

på tvangsauktion, fordi de sidste terminer ikke var blevet betalt.  

”Farfar” blev straks interesseret, og han lovede dem at se på 

gården, som var meget forgældet. 

”Farmor” havde mange penge, som stod i Overformynderiet, efter sin 

Mor, Mette Kirstine, som hun intet kunne huske om, da hun døde 

meget ung af tuberkulose. 

Efter at de var kommet til Møen bliver der straks gjort klar til 

bryllup, der finder sted en søndag efter gudstjenesten i Damsholte 

kirke. ”Farmor” vilde gerne have de købte gård på Møen, det vilde 

Bedstefar også; men ”Farfar” vilde til Køng for at se på 

Holmledsgården. Bedstefar var skuffet over, at Rasmus Jensen 

(”Farfar”) ikke tog ham med til Sjælland for at se gården, men 

købte den uden at hendes Far havde set gården, men det var godt 

nok, sagde ”Farmor” , da hendes Far syntes jorden til Holmledsgård 

var ringe jord i forhold til Møens jord. 
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Oplysninger vedrørende: 

 

Frederikke Kirstine Pedersen 

 

Rasmus Jensen er født 3.okt.1868 i Herringe sogn på Fyn, og døbt i 

Herringe kirke. Han døde 12.nov.1948 i Køng. 

Frederikke og Rasmus holdt guldbryllup 7.aug.1948 i Køng.  

Samme dag blev deres barnebarn Lene Dyrløv Jensen døbt i Køng 

kirke. 

 

(15)Køng kirkebog:  

Født 29.sep.1898, døbt 9.(nov. ?): Helga Kirstine Jensen, datter 

af gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 20 år, 

af Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Barnets moder, pige Dora Velantine Petersen af Damsholte 

sogn, Møen, Gaardejer Lars Pedersen af Damsholte, Gaardejer Hans 

Peter Rasmussen af Kjøng, barnets fader. 

 

Født 27.nov.1899, hjemmedøbt 24.dec.: Anna Margrethe Jensen, 

datter af gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 

22 år, af Holmeledsgård i Kjøng. Død 29.dec.1899. 

 

Født 10.dec.1900, døbt 27.jan.1901: Agnes Gudrun Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 23 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Møller Peter Petersens hustru Juliane Christensen af 

Kjøng, pige Meta Larsen af Kjøng, møller Peter Petersen, slagter 

Ole Ejler Hansen, ungkarl Niels Frands Clausen, alle af Kjøng. 

 

Født 12.mar.1902, døbt 8.jun.: Mary Johanne Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 24 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Pige Meta Kirstine Pedersen af Damsholte, ungkarl 

Johannes Henrik Nielsen af Stege Landsogn. Død 10.Jan.1904.  

 

Født 13.maj 1903, døbt 9.aug.: Holger Jensen, søn af gårdejer 

Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 25 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Barnets moder, syerske Gertrud Rasmussen, barnets fader, 

maskinbygger Michael Jensen, ungkarl Ferdinand Christensen, alle 

af Kjøng. 

 

Født 15.jun.1904, døbt 7.aug.: Ellen Marie Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 26 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: - . Død 12.apr.1906. 

 

Født 5.okt.1905, døbt 3.dec.: Fanny Andrea Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 27 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Gartner Hans Sørensens hustru Dora Petersen af Stege 

Landsogn, Gartner Hans Sørensen, Gaardejer Lars Pedersen af 

Damsholte sogn. Død 30.jan.1906. 
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Frederikke Kirstine Pedersen fortsat 

 

(15)Køng kirkebog:  

Født 20.nov.1906, hjemmedøbt 2.feb.1907, i kirken 10.mar.: Sigrid 

Emilie Jensen, datter af gårdejer Rasmus Jensen og hustru 

Frederikke Kirstine - 29 år, af Holmeledsgård i Kjøng. 

Død 18.jul.1907. 

 

Født 4.mar.1908, døbt 21.jun.: Karen Herdis Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 30 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: - 

 

Født 19.feb.1909, døbt 20.maj: Peder Erhardt Jensen, søn af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 31 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: - 

 

Født 7.apr.1910, døbt 10.jun.: Jenny Rasmine Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 32 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: - 

 

Født 25.jun.1911, døbt 24.sep.: Clara Amalie Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine - 32 år, af 

Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Pige Meta Petersen af Damsholte, particulier Lars 

Pedersen af Damsholte, - . 

 

Født 9.maj 1914, døbt 12.juli: Esther Frederikke Jensen, 

Holmeledsgård, datter af gårdejer Rasmus Jensen - 45 år, og hustru 

Frederikke Kirstine, født Petersen, - 36 år, af Holmeledsgård i 

Kjøng. 

Faddere: Pige Helga Jensen af Holmeledsgård, Pige Anna Pedersen af 

Myrup, Ungkarlen Hans Jørgen Pedersen og Valdemar Pedersen samt 

barnets fader, alle af Køng.  

 

Født 12.sep.1915, døbt 7.nov.: Sigvald Gerner Jensen, søn af 

gårdejer Rasmus Jensen - 46 år, og hustru Frederikke Kirstine, 

født Petersen, - 37 år, af Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Helga Jensen og Gudrun Jensen, Kjøng, smedemester 

Kürstein, Kjøng, gaardejer Lars Pedersen, Hjelm (Damsholte), 

barnets fader. 

 

Født 25.sep.1917, døbt 25.nov.: Iris Helene Jensen, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen - 48 år, og hustru Frederikke Kirstine, 

født Petersen, - 39 år, af Holmeledsgård i Kjøng. 

Faddere: Gudrun Jensen, Helga Jensen, smedemester Kürstein samt 

gårdejer Niels Nielsen, alle af Køng. 

 

Født 2.maj 1920, døbt 2.maj af sognepræsten: Svend Aage Jensen, 

Holmeledsgård i Kjøng, søn af gårdejer Rasmus Jensen og hustru 

Frederikke Kirstine, født Petersen, viede i Damsholte kirke 

7.aug.1898. Død 14.maj 1920. 
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Frederikke Kirstine Pedersen fortsat 

 

(15)Køng kirkebog:  

Født 2.maj 1920, døbt 2.maj af sognepræsten: Else Marie Jensen, 

Holmeledsgård i Kjøng, søn af gårdejer Rasmus Jensen og hustru 

Frederikke Kirstine, født Petersen, viede i Damsholte kirke 

7.aug.1898. Død 19.maj 1920, begravet 24.maj. 

 

Født 3.juli 1920: Erna Elisabeth Thorkildsen, døbt 25.juli, datter 

af ugift Helga Kirstine Jensen i Skibbinge og ungkarl Karl 

Thorkildsen, p.t. soldat i Næstved. 

Moderen havde 10 månedersdagen før fødslen ophold hos faderen 

Rasmus Jensen i Køng. 

 

Født 5.aug.1922: Anker Frede Jensen, Holmeledsgård i Kjøng, søn af 

gårdejer Rasmus Jensen, født 3.okt.1868, og hustru Frederikke 

Kirstine, født Petersen, født 7.nov.1877, viede i Damsholte kirke 

7.aug.1898. Døbt ? 

Faddere: Pige Gudrun Jensen, Kjøng, parcellist Carl Thorkildsen og 

hustru Helga Jensen, Dyrlev, ungkarl Holger Jensen, Kjøng. 

 

Viet 1.jun.1925: Ungkarl, mælkeforhandler Frederik Hansen af 

Roskilde, født i Neder Mølle, Hatting sogn, Vejle amt, den 

18.jun.1897, søn af mølleejer Hans Pagh Hansen og hustru Marie 

Larsen, Neder Mølle - og pige Agnes Gudrun Jensen af Kjøng, født 

på Holmeledsgård i Kjøng sogn, født 10.dec.1900, datter af 

gårdejer Rasmus Jensen og hustru Frederikke Kirstine Pedersen. 

Forlovere: Brudens fader, gårdejer P. Petersen af Kjøng. 

 
"Holmledsgård" i Køng 
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Frederikke Kirstine Pedersen fortsat 

 

Oversigt over børn af Frederikke og Rasmus Jensen: 

 

1. Helga Kirstine, født 29.sep.1898 i Køng, gift 7.nov.1920. 

2. Anna Margrethe, født 27.nov.1899 i Køng, død 29.dec.1899. 

3. Agnes Gudrun  , født 10.dec.1900 i Køng, gift 1.jun.1925. 

4. Mary Johanne  , født 12.mar.1902 i Køng, død 10.jan.1904. 

5. Holger         , født 13.maj 1903 i Køng, gift ca.1926. 

6. Ellen Marie   , født 15.jun.1904 i Køng, død 12.apr.1906. 

7. Fanny Andrea  , født  5.okt.1905 i Køng, død 30.jan.1906. 

8. Sigrid Emilie , født 20.nov.1906 i Køng, død 18.jul.1907. 

9. Karen Herdis  , født  4.mar.1908 i Køng, gift 19.apr.1936. 

10. Peder Erhard  , født 19.feb.1909 i Køng. 

11. Jenny Rasmine , født  7.apr.1910 i Køng, gift okt.1926. 

12. Clara Amalie  , født 25.jun.1911 i Køng, død 18.maj 1934 på  

                    Søllerød sanatorium. 

13. Ester Frederikke, født 9.maj 1914 i Køng, gift 7.nov.1944. 

14. Sigvald Gerner , født 12.sep.1915 i Køng. 

15. Iris Helene , født 25.sep.1917 i Køng, gift 20.nov.1938. 

16. Svend Aage     , født  2.maj 1920 i Køng, død 14.maj 1920. 

17. Else Marie     , født  2.maj 1920 i Køng, død 19.maj 1920.  

18. Anker Frede , født  5.aug.1922 i Køng. 
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Oplysninger vedrørende: 

 

Frederikke og Rasmus Jensen´s efterkommere 

 

1. Helga gift med Karl Thorkildsen 7.nov.1920 i Skibinge. 

   Børn:  Erna Elisabeth, født 3.jul.1920 i Skibinge, 

 Anny Harriet,   født 7.apr.1924 i Dyrlev, 

 Jens Erhardt,   født 21.apr.1926 i Dyrlev. 

   Fra 1949 boende i Overvindinge ? Gårdejere. 

 

3. Gudrun gift med Frederik Hansen 1.jun.1925 i Køng. 

   Børn:  Inge      , født 13.maj 1926 i Vindinge, 

 Else Marie, født 22.apr.1930 i Vindinge. 

 

5. Holger gift med Ester Hansen. 1959: Søgårdsvej i Gentofte. 

   Børn: Arne, Birgit og Gert. 

 

9. Herdis gift med Peter Jørgen Madsen 19.apr.1936 i Køng. 

 Herdis død    juli 1978 på Næstved sygehus.  

   Børn:  Kirsten, født 26.aug.1940 i Vester Egesborg, 

 Grete, født 12.feb.1943 i Vester Egesborg, 

 Ole, født 12.feb.1945 i Vester Egesborg, 

 Birgit, født  3.maj 1947 i Vester Egesborg. 

   Siden 1953 gårdejere i Vester Egesborg. 

 Bopæle 1999: Kirsten bor i Faurholm i Ring, Sydsjælland, 

   Grete bor på Vamdrupgård ved Kolding, 

   Ole bor i Vester Egesborg, 

   Birgit bor i Næstved. 

 

10. Erhardt gift med Laura Rasmussen ?.mar.1941 i Tjæreby. 

   Børn: Birgit Østergård,   født ?, Egebjerg ved Nykøbing Sj. 

 Jørgen Østergård,   født ?, Egebjerg ved Nykøbing Sj. 

 Annelise Østergård, født ?, Tyvelse ved Sorø 

 Dorte Østergård,   født ?. Tyvelse ved Sorø 

   1959: Gårdejere i Vridsløse pr. Næstved.    

   Gårdejere i Fensmark til 1972, derefter forpagtere til ?. 

   Jørgen gårdejer ved Skælskør ? 

 Bopæl 1999: Dorte bor Vresløse ved Næstved. 

 

 

11. Jenny gift med Martin Rasmussen ?.okt.1926 i Køng. 

 Jenny død i julen 1995 på Ny Holsted-hjemmet i Næstved. 

   Børn: Anna, født 13.mar.1944 i Svinø. Død ca. 1990 af kræft på 

 Slagelse sygehus. 

   1959: Gårdejere på Svinø pr. Lundby.  

   Sønner af Anna: Erik Lydiksen (har taget konens efternavn). 

    Henrik Nielsen, død ved en trafikulykke 

jan.1984. 

 Eriks børn: Rune, Morten, Sissel.  

Bopæl 1999: Erik bor Nørskovvej 5, Varnæs pr. Aabenraa. 

  

13. Ester gift med Poul Andersen 7.nov.1944 i Køng. 

   Poul skovfoged i Søllested på Lolland ? Død 1972. 

   Bopæl 1959 og 1999: Søllested.  

 

Frederikke og Rasmus Jensen´s efterkommere fortsat 
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14. Gerner gift med Inger Felthusen  3.maj 1944 i Høve ved Skæl-

skør. 

   Børn:  Anne Højgård, født 4.jan.1948 i Høve, 

 Erik Højgård, født 20.apr.1952 i Høve.  

   1959: Gårdejere i Høve.  

   Anne gift med Mogens Johansen. Har 2 børn. Har overtaget gården 

i Høve, hvor Gerner og Inger stadig bor (juni 1999). 

   1999: Anne bor på "Højgård", Bygaden 5 i Høve, ved Dalmose.  

    Erik ikke gift, har ingen børn. 

 

15. Iris gift med Per Kinch 20.nov.1938 i Køng. 

    Per Kinch født 17.mar.1909 i Nr. Sundby. 

   Børn: Bent, født 14.nov.1939 i Næstelsø, bor 1999 i Slagel- 

                  se, gift med Hanne -, født 13.jul.1946, 

  børn Bente, Charlotte, Edith og Torben. 

  Charlotte gift med Alberto Leal fra Portugal. 

  Edith, født 31.okt.1942 i Næstelsø, 

 Lis, født  9.jul.1948 i Hillerød, død som spæd,  

 Torben, født 14.nov.1955 i Kalundborg. 

  Torben gift med Lilian, født 5.nov.1954. 

   Forpagtere af Næstelsø præstegård fra ? til ? , derefter      

   gårdejere i Kaldred til ?. 

 

18. Frede gift med Johanne Dyrløv 8.okt.1944 i Sdr.Alslev. 

   Gårdejere i Køng fra 1950 til 199x. 

 



Generation III              Ane nr. 10/11. Bilag og kildemateriale 

 

Aner\00010 Bilag og kildemateriale/28.maj 2021                          Side 133  

 

Frederikke og Rasmus Jensen´s efterkommere fortsat 

 

Børn af Helga og Karl (1999): 

Erna Elisabeth gift med Åge Sørensen 14.okt.1945 i Beldringe. 

Børn: Sonja Marianne, født 10.jul.1946 i Ornebjerg, 

 Margit Helene, født 16.aug.1952 i Næstved. 

1999: Sonja er gift med John Ridley fra England. Bor i Malaysia. 

 Margit er lærer. Bor i Næstved. Ingen børn. 

 

Anny Harriet gift med Keld Hansen 10.dec.1943 i Beldringe. 

Børn: John,  født 27.okt.1947 i Mern, 

 Lilian Birgit,   født 22.nov.1952 i Mern. 

1999: John er ikke gift, har ingen børn. 

 Lilian har 2 børn, har været gift flere gange. Bor i  

Næstved. 

Jens Erhardt gift med Anni Margit Hansen 14.nov.1948 i Horreby. 

Børn: Hanne, født 27.jan.1952 i Væggerløse, 

 Jens, født 14.mar.1958 i Væggerløse. 

Anni Margit Hansen født 21.apr.1926. 

 

 

Børn af (Karen) Herdis Jensen og (Peter) Jørgen Madsen (1999): 

1. Kirsten Madsen, gift med Frede Jensen, boende Faurholm i Ring 

på Sydsjælland. 

   Børn: Tvillingerne Anders og Ulrik. 

2. Grethe Madsen, gift med Hans Pagh Hansen, Vamdrupgård ved 

Kolding, Frederik Hansens brorsøn. 

   Børn: Birgit, Susanne og Niels. 

3. Ole Madsen, gift med Kirsten. 

   Børn: Nikolaj og Jørgen. 

4. Birgitte Madsen, gift med Villy Christensen, Næstved. 

   Børn: Helle og ? (datter).  

 

 

Børn af Erhardt Jensen, Gammelsøgård, Fensmarkvej, Næstved (1999): 

1. Birgit Bartram, født 1942/43, boende Hammel, Jylland 

2. Jørgen Jensen, født 1944/45, boende i Skælskør 

3. Annelise Christensen, født 1949/50, boende i Lundby 

4. Dorthe Kristensen, født 1951/52, boende i Vridsløse. 

 

 

Børn af Frede og Johanne Jensen, Holmledsgård, Køng (2004): 

 1. Klara, født  6.feb.1945 i Køng, død 14.sep.1945, 

 2. Elise, født  2.mar.1946 i Køng, 

 3. Inger, født  4.jun.1947 i Køng, 

 4. Lene,  født 17.jul.1948 i Køng, 

 5. Karin,  født  5.okt.1949 i Køng, 

 6. Grete, født 24.jan.1951 i Køng, 

 7. Rita,  født  5.maj 1953 i Køng,  

 8. Rasmus,født  2.jun.1956 i Køng, 

 9. Rikke,  født 19.apr.1958 i Køng, 

 10.Bente, født 17.sep.1981 i Køng, 

 11.Anders,født 11.maj 1965 i Køng, 

 12.Jacob, født 29.jul.1966 i Køng. 
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Frederikke og Rasmus Jensen´s efterkommere fortsat 

 

Børn af Frede og Johanne Jensen, Holmledsgård, Køng (2004) fort-

sat: 

 

2. Elise gift med Jørgen Havskov Olsen, født 23.jun.1941, døbt i 

Humlum ved Limfjorden. Bor 1999 på Nordgården, Overdrevsvej i 

Køng. Datter Marianne gift med Niels Madsen bor 1999 på 

Busebjerggård i Køng. Datter Vibeke gift med Morten Clemen 

Boysen, født 25.aug. ? 

 

3. Inger gift 10.dec.1966 med Hans Jørgen Andreasen født 27.nov. 

   1946.    

   Bor på den gård i Sdr. Alslev, hvor Johanne er født. 

 Datter Anne Margrethe døbt 10.dec.1966, gift med Henrik Poul 

Krogh, født 25.apr.1965, døbt 27.jun. Bor 1999 Solbakken i Ore 

ved Stubbekøbing. 

 

4. Lene gift med Poul Erik Nielsen fra Præstø, født 12.mar.1944.  

   Bor 1999 Juhlsvej 14 i Præstø.  

 Søn Torben gift med Hedi, født 10.mar.1967. Bor 1999 i Hastrup 

ved Præstø. 

Datter  Marianne gift med Ib Rasmussen, født 1.feb.1967. Bor 

1999 i Skovhuse ved Langebæk. 

Søn Michael gift med Karina Møller. Bor 1999 i Staurby ved 

Kalvehave. 

 

5. Karin gift med Fredie Wagner Kristensen, født 5.sep.1947, døbt 

i klosterkirken i Horsens. Bor 1999 Hørvænget 3 i Herfølge. Søn 

Troels Kristensen gift med Pernille Würtz Kjærsgård, født 

10.feb.1973, døbt i Højdevangskirken på Amager. 

 

6. Grete gift med Karsten Walsted Christensen fra Vester Egesborg, 

født 30.sep.1944. Bor 1999 på Jarskovvej i Vester Egesborg. 

 

7. Rita, døbt 26.jul.1953, gift med Knud Erik Lorentzen fra 

Ørslev, født 13.apr.1950, døbt 20.jun., fra Ørslev. Bor 1999 i 

hans barndomshjem på Lundevej i Ørslev ved Vordingborg. 

 

8. Rasmus, har levet sammen med Susanne Hesselberg. Rasmus bor 

1999 på Månehøjvej på Svinø. Susanne bor 1999 i Rødovre ? 

 

9. Rikke gift med Peder Hansen, (født 18.apr.1957)/(døbt 16.jan. 

1957). Bor 1999 på Lundehøjvej i Errindlev på Lolland. 

 

10. Bente gift med Peter Ingwersen, der stammer fra Frisland.  

    Bor 1999 i Skibinge ved Præstø. Ingen børn. 

 

11. Anders gift med Susanne Toft, født 1.mar.1966.  

    Bor 1999 på Sværdborgvej i Lundby. 

 

12. Jacob gift med Anja Krestine Vetter, født 26.maj ? i Jylland.  

    Bor 1999 på Holmledsgård. 
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Oplysninger vedrørende: 

 

Dora Velantine Pedersen 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

1901, 17.maj. Hans Peter Marius Sørensen født i Ellinge sogn, 

Vindinge Herred, født 1868, 10.dec., ungkarl paa Kammergaard, 

Tersløv sogn, søn af Husmand Lars Sørensen og Hustru Ane Kirstine 

Hansdtr. Hvid i Ellinge, 32 aar, viet til Dora Velantine Pedersen, 

født i Hjelm, Damsholte sogn, Møenbo Herred, 1879, den 22.jan., 

pige i Hjelm.  

Datter af gaardmand Lars Pedersen og Hustru Mette Kirstine Nielsen 

i Hjelm, 22 aar. 

Forlovere: Gaardmand Lars Pedersen, Hjelm, Husmand Lars Sørensen, 

Ellinge.  

 

Se i øvrigt ane nr. 4/5. 
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Oplysninger vedrørende: 
 

Theodor Emil Pedersen 
  

1912. Postkort fra Theodor til Leo: 

Frimærket på postkortet er stemplet 15.9.1912. 

På postkortet står følgende: 

"Leo Sørensen, Gmd. Hans Sørensen, Hjelms Mark pr. Stege, Møn. 

Kære Leo ! 

Du længes vel snart efter at høre lidt fra mig Leo. Jeg kom jo 

ikke hjem og smagte på kyllingerne som du sagde jeg skulde, nej 

jeg har ikke tid til sådan at rejse. 

Du kan vel nok kende mig her på kortet, det er taget ovre i 

Jylland, udenfor vores telt, hvor jeg er i færd med at pudse lidt. 

Kan du hilse Bedstefar og sige tak for pengene. Hils Arnold og 

lille Richard fra morbroder Theodor."  

 

 

(2) Kirkebøger for Damsholte sogn: 

Teodor Emil Pedersen, født 1889 den 8.nov. i Hjelm Mark, Damsholte 

sogn, ungkarl i Hjelm, søn af fhv. gårdmand Lars Pedersen og 

hustru Bodil Johanne Olsen i Hjelm, viet til Katrine Dortea 

Pedersen, født i Hjelms Mark 1895 den 12.dec., pige i Hjelms Mark, 

datter af gårdmand Peder Pedersen og hustru Anna Elisabeth Larsen 

i Hjelms Mark. 

Forlovere: Peder Pedersen og Lars Pedersen.  

 

 

(3) Folketællingslister for Møn: 

1921, Damsholte sogn, Hjelm. 

Matr. 26a. 

Theodor Petersen, født 8.11.1889 i Hjelm, husfader, landbrug, 

Dorthea Petersen, født 12.12.1895 i Hjelm, husmoder, 

Ruth Petersen, født 17.5.1919 i Hjelm, datter, 

Dagny Petersen, født 13.5.1920 i Hjelm, datter, 

Peter Petersen, født 15.9.1852 slægtning, aftægtsmand, 

Ester Levinsen, født 22.6.1903 tyende, landbrug. 

 

1925, Damsholte sogn, Hjelm. 

Matr. 26a. 

Theodor Emil Petersen, født 8.11.1889 i Hjelm, husfader, landbrug, 

Katrine Dorthea Petersen, født 12.12.1895 i Hjelm, husmoder, 

Ruth Anna Petersen, født 17.5.1919 i Hjelm, datter, 

Dagny Laura Petersen, født 13.5.1920 i Hjelm, datter, 

Peter Petersen, født 15.9.1852 slægtning, aftægtsmand, 

Ester Levinsen, født 22.6.1903 tyende, landbrug. 
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Theodor Emil Pedersen fortsat 

  

(17). Modstandsdatabase: 

Theodor Emil Petersen 

Født 08.11.1889 

Død 06.01.1977 

Gårdejer 

Hje(l)m 

Region V (Sjælland) 

 

Tilknytning til undergrundshæren 

Region V (Sjælland), Præstø Amt, Stege Distrikt , 3. Deling 

 

Modstandsaktivitet 

Militærgruppe 

 

Kildehenvisninger 

Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Stege, Pk. V-5, s. 193-194 

  

Udskriften er baseret på 1 registrering: 

1. Theodor Emil Petersen, gårdejer   

Militærgruppe  

 Region V (Sjælland), Præstø Amt, Stege Distrikt  

3. Deling  

 

Arkivhenvisninger 

1) Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Stege, Pk. V-5, s. 193-

194 
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Theodor Emil Pedersen fortsat 

  

(10) Breve fra Ruth Glarbo: 

2004, 21.juni. Uddrag. 

Bedstefars ægteskaber var meget korte. 

Faster Frederikke og Dora må jo næsten ikke have kendt deres Mor 

(Mette Kirstine), men kun vores farmor (Johanne Olsen), og min Far 

og Hans Jørgen har aldrig kendt deres Mor, for dem var det 

Frederikke og Dora der betød noget. 

Da Far (Theodor) boede hos os (i Mern) de sidste år af hans liv, 

sagde han engang til mig: ”Men min Mor har kunnet følge mig i mit 

liv fra Guds Himmel”. - 

Ørbæklund var barndomshjemmet. 
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Theodor Emil Pedersen fortsat 

 

Jeg husker, at Far sagde: ”Skal vi gå en tur hjem i aften”, og det 

gjorde vi så.  

Man gik den gang på besøg hos hinanden, når man havde lyst til 

det, og så blev der snakket hyggeligt, og der blev serveret kaffe 

med hjemmebagt franskbrød til. 

Og så gik man hjem igen. Mor (Thea) og Far satte os (Ruth og 

Dagny) i barnevognen. Dagny lå i vognen og jeg blev sat på et bræt 

der lå på tværs over vognen. Og så sagde Far: ”Skal vi trække dem 

eller skal vi ”skyde” dem”. Det afhang jo af vindretningen, - og 

det morede hver gang de store fætre (på Ørbæklund). 

Dagny og jeg vidste ikke noget bedre da vi var børn end at få lov 

til at gå ned og ”lege” med de store fætre Leo, Arnold og Richard. 

De svang os rundt i luften - og vi jublede.  

Faster Dora havde gemt noget, vi skulle have. Og så var der nogle 

blade med Knold og Tot som hun læste for os, - det var spændende. 

Faster Dora gik med os ned ad markvejen ned til bækken, og derfra 

ned til stranden. Det var en herlig tur, jeg gad vide, om den vej 

er der endnu, eller den er pløjet op. 
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Theodor Emil Pedersen fortsat 

 

Børn af Dagny og Jørgen Evald Ruus Jørgensen: 

 

1. Birthe Ruus Jørgensen, født 29.jul.1943 i Saltbæk ved 

Kalundborg. 

Birthe har taget realeksamen på Bogø Kostskole, siden uddannet 

frisør.  

Gift med Frede Christensen d.19.mar.1971 i Damsholte kirke. 

Frede, født 14.jun.1941 i Røddinge. 

Efter deres bryllup købte de hus i Nyråd, hvor de stadig bor i 

1996. 

Frede er udlært mekaniker. Har derefter arbejdet som luftfotograf 

hos et firma på Amager. Har bl.a. været i Grønland og kortlagt 

store dele af øen. Siden 1970 har han arbejdet som laborant ved 

Statens Virusforskning på Lindholm. Har i forbindelse hermed været 

et halvt år i Indien for at være med til at opbygge et 

laboratorium der.  

Her har Birthe frisørsalon. 

Børn: 1. Lars, født 31.okt.1972 i Nyråd. 

  Student fra Vordingborg Gymnasium. 

  Har derefter taget HH-eksamen. 

  Ansat i computerfirma i Birkerød, 

  udlært her 1.sep.1996. 

  Bor på Frederiksberg. 

  Har været 1 år på Ollerup Gymnastikskole. 

 

2. Thomas, født 4.dec.1975 i Nyråd. 

  Student fra Vordingborg Gymnasium. 

  Har derefter haft arbejde i FDB. 

 Er 1.sep.1996 blevet optaget på arkitektskolen 

i Århus. 

  Har været 1 år på Ollerup Gymnastikskole. 

 

2. Inge Ruus Jørgensen, født 15.okt.1945 i Bøgesø. 

Inge har taget realeksamen på Bogø Kostskole, siden kontoruddannet 

fra Stege Handelsskole. Har været på Vallekilde Højskole. 

Siden april 1968 har Inge været ansat i Amagerbanken.  

Gift med Søren Frimann Larsen 19.jun.1971 i Damsholte kirke. 

Søren født 21.okt.1946 på Amager. 

Efter deres bryllup købte de hus i Greve, hvor de stadig bor i 

1996. 

Søren er handelsuddannet hos sin morfar, som var købmand i 

Damsholte, og på Stege Handelsskole. 

Har siden haft forskellige ledende stillinger inden for faget i 

København. 

Har siden 1990 været bestyrer for en Netto-forretning i Kastrup på 

Amager. 
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Theodor Emil Pedersen fortsat 

 

Børn af Dagny og Jørgen Evald Ruus Jørgensen fortsat: 

 

Børn af 2. Inge Ruus Jørgensen: 

 1. Lotte, født 14.okt.1971 i Greve. 

   Student fra Greve Gymnasium. 

   Derefter 1 år på Ore Sportshøjskole på Fyn. 

   Har taget handelsuddannelse. 

   Er i 1996 ansat i Superbrugsen i Bjæverskov. 

   Gift 2.sep.1995 med Jan Friss Andersen, født    

   1.sep.1965 i Hvidovre. Jan er handelsuddannet 

   i ISO, hvor han i 1996 er leder af en  

   vinafdeling på Østerbro. 

   De har i 1996 købt hus i Bjæverskov. 

 2. Jesper, født 15.maj 1974 i Greve. 

    Har efter 10.klasse taget HH-eksamen. 

   

 

3. Lise Ruus Jørgensen, født 12.nov.1948 i Bøgesø. 

Lise har taget realeksamen på Bogø Kostskole. 

Efter 1 år i huset har Lise gennemført en uddannelse til pædagog 

på Nykøbing Børnehaveseminarium med eksamen i 1970. 

Lise har fra 1970 været ansat i Nyråd Børnehave. 

Gift med Erik Thomsen den 19.mar.1971 i Damsholte kirke. 

Erik født 9.jul.1947 i Tågense på Lolland. 

Erik er uddannet som møbelsnedker. 

I aug.1970 købte de hus i Ørslev ved Vordingborg. 

De blev skilt i 1984. 

Lise bor i 1996 stadig i Ørslev. 

Børn: 1. Maria, født 16.dec.1970 i Ørslev. 

   Efter 10.klasse har hun taget en EDB- 

   uddannelse. 

   Fra 1992 ansat ved telefonselskab i København. 

 2. Anders, født 20.aug.1974 i Ørslev. 

   Dræbt ved en trafikulykke i Mern 5.maj 1991. 

 Ved begravelsen på Ørslev kirkegård deltog mere 

end 160 mennesker.  

 

 

4. Jørgen Evald Ruus Jørgensen, født 16.maj 1952. 

Jørgen Evald har taget studentereksamen fra Rønde Studenterkursus 

på Djursland i 1972. Derefter uddannede han sig til pædagog på 

Jysk Børnehaveseminarium i Århus, hvor han blev færdiguddannet i 

1974. Han fik derefter stilling i Bispehavens Integrerede 

Børnehave i Århus, hvor han har været ansat siden, fra 1980 som 

leder. Efter færdiguddannelsen bosatte han sig sammen med sin 

veninde, Laila Lindhardt Kristensen i Risskov ved Århus.  

Laila er født 5.feb.1953 i Herning, og uddannet som pædagog 

samtidig med Jørgen Evald på Jysk Børnehaveseminarium. 

I 1983 købte de hus i Brabrand, hvor de stadig bor i 1996. 

Laila har måttet opgive sit arbejde på grund af sygdom. 

Børn: 1. Nikoline, født 10.nov.1988 i Brabrand. 
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Oplysninger vedrørende 

 

Metha Kirstine Pedersen 

 

Brev fra ”moster” Metha den 8.12.1950:   
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Metha Kirstine Pedersen fortsat 

 

Brev fra ”moster” Metha den 8.12.1950 fortsat 


