Rasmus Christensen 1704-1751 og Maren Jensdatter børn:
Hans Rasmussen 1735-1786. Gift med Johanne Pedersdatter. Børn:
o Rasmus 1763-1815
o Karen 1765
o Peder 1767
o Gertrud 1769
o Niels 1773-19.09.1798
o Maren 1775
o Christopher 1777
o Kirsten 1780
o Hans 1782
Hans Rasmussen er 3.ældste led i slægten på min fars side så ham vender vi tilbage til efter
gennemgangen af brødrene:
Niels Rasmussen, 1730-1814, bror til Hans Rasmussen. Niels Rasmussen bliver gift to gange. Hans
første kone er Gertrud Andersdatter. Gertrud Andersdatter var født i Spjellerup i 1725 og døde i
Skafterup 1765. Hun var datter af Anders Sørensen og hustru Ingeborg i Spjellerup. Konen i
2.ægteskab hed Maren Hansdatter (1743-1814). Børnene af de to ægteskaber:
o Rasmus 1759
o Anders 1762-1783
o Ingeborg 1765 (Moderen dør i barselssengen)
o Henrik 1766-1767
o Lars 1767-1768
o Hans 1768
o Christopher 1772-1773
o Gertrud 1773
o Morten 1774
o Niels 1776-1797
o Christopher 1779
o Maren 1781-1781
o Lars 1783
o Maren 1785-27.05.1807
Ved folketællingen 1787 bor Niels Rasmussen sammen med kone af 2.ægteskab Karen Hansdatter.
Hun er født i 1743. Hjemme er der søn af der 1.ægteskab: Rasmus, 1760, som er soldat og
datteren Gertrud født 1773. Hjemmeboende børn af 2.ægteskab: Hans, Niels, Christopher, Lars og
Maren. Niels er benævnt Gaardmand.
Ved folketællingen 1801 er det blevet sønnen Mortens tur til at være soldat – ”Landrecruit”.
Christopher, Lars og Maren bor hjemme. Gertrud er blevet gift med gårdmand Jens Larsen
Skafterup. Hun dør den 15.november 1828, 64 år gammel (Fyr KB 1813-1861).

I Erling Pedersens bog: Af en bondeslægts historie. Optegnelser om Peder Nielsen og Kirsten
Pedersdatter. Husmandsfolk på Sterredsholm deres forfædre og efterkommere og enkelte indgifte
slægter. Holbæk 1951.
Findes på Slægtsforskernes Bibliotek https://dis-danmark.dk/bibliotek/909279.pdf , findes denne
omtale af Niels Rasmussens familie:
” Kirsten Pedersdatters morfader, gmd. Niels Rasmussen i Skafterup, blev født fredag den 10/2 1730 som
søn af Rasmus Christensen og Maren Jensdatter, gårdmandsfolk i Skafterup. Om hans liv vides intet, før han
den 5/5 1755 fæstede den gård i Skafterup, som Mathias Pedersen var død fra. Fæstebrevet har følgende
ordlyd:
„På hendes højgrevelige nådes, højbårne fru enkegrevindc von Holsteins vegne bliver herved stædt og fæst
til Niels Rasmussen af Holsteinborg grevskabs unge reservemandskab den gård i Schaftorp, som Mathias
Pedersen sidste beboede og fradøde, skyldende hartkorn efter den i jordebogen skeede jordligning 5 tdr. 2
skpr. 2 fdk. og landgilde efter jordebogen: byg 4 tdr. 1 skp., havre 1 td. li/2 fdk., 1 lam, 1 gås, 1 par høns og
1 snes æg, samt l/2 otting smør, hvilken gård bemeldte Niels Rasmussen sin livs tid må nyde, bruge og i
fæste beholde, sålænge hånd deraf årligen og i rette tider svarer og betaler de kongelige contributioner og
den foresatte landgilde, som meldt er, giør sit hoveri og reiser tillige med sine naboer, når han dem vorder
tilsagte, jorden i marken forsvarlig røgter, gjøder og dørker og intet deraf bortleier, gårdens bygning og
besætning årlig forbedrer og altid i god stand vedligeholder, holder hegnet og fred både i mark i bye, værer
sit høje herskab og dem, som på deres vegne haver at befale, hørig og lydig, og iøvrigt sig som en fæstende
efter loven retter og forholder; ved gårdens antagelse haver han modtaget og annammet forsvarlig
besætning efter loven og tillige med fået værdie for det ansatte gårdfæld, såsom hånd egter enken på
steden, og har derfor modtaget alt, hvad da ved gården forefandtes, hvorimod hånd forsyner sine stifbørn
med en skikkelig opdragelse og lader dennem i sin tid bekomme, hvad som dennem efter skiftets
formælding er tillagt. Til indfæstning har Niels Rasmussen betalt fiire rixdaler; er således dette fæstebrev
efter forordningen forfatted, hvoraf enhver enslydende genpart har gyldighed. 5. may, ao. 1755.”
Som det fremgår af ovenstående måtte Niels Rasmussen gifte sig med Mathias Pedersens enke. Hun hed
Gertrud Andersdatter og var kommet til verden i Spjellerup i 1725 som datter af Anders Sørensen og hustru
Ingeborg. Hendes ægteskab med Mathias Pedersen blev imidlertid af kort varighed, og hun sad ene tilbage
med to småpiger. Ved skiftet den 8/10 1755 var hendes kæreste Niels Rasmussen til stede som hendes
lavværge. Formynder for børnene, den 5-årige Kirsten og den 2-årige Maren, var deres farbroder gmd. Niels
Pedersen i Skafterup. Da gæld og formue gik lige op, blev der ingen arv til de to småpiger, „men såsom
enken blev ved gården, og hun gerne ønskede, at hendes tvende småbørn måtte tillægges arvepart efter
deres afdøde fader, som i sin tid stræbede af al flid og forbedrede samt opbygde gården efter evne, så blev
dem tilskrevne at nyde i sin tid, når de bliver voxne eller kommer i mands værge hver en quie og fire
rigsdalers penge”. Gertrud Andersdatters ægteskab med Niels Rasmussen blev imidlertid også af ret
begrænset varighed, kun 10 år. Hun døde 1765, 40 år gi., og begravedes den 6/2. Hun efterlod sig 3 børn af
andet ægteskab, nemlig 2 sønner: Rasmus Nielsen (se afsnittet om Niels Jørgensens forslægt), f. 1759, og
Anders Nielsen, f. 1762, og datteren Ingeborg, hvis fødsel kostede hende livet. Niels Rasmussen indgik kort
efter ægteskab med Maren Hansdatter, f. ca. 1743, d. 1814, med hvem han fik 6 børn. Da udskiftningen
omkring 1800 nåede til Skafterup, blev Niels Rasmussens gård flyttet ud. Hans ældste søn Rasmus fik den
gamle stuelænge med en jordlod i fæste. Kort efter udflytningen gik Niels Rasmussen på aftægt. Han døde
den 25/4 1814” (25)

Fra samme kilde har vi også en viden om Niels Rasmussen og Gertrud Andersdatter sidste fælles barn:
datteren Ingeborg.
Ingeborg Nielsdatter blev gift med Peder Steffensen, født 1758, husmand i Kvislemark. De får datteren
Kirsten Pedersdatter som i 1829 bliver gift med Peder Nielsen. Peder Nielsen var opkaldt efter sin mors bror
og det har en særlig årsag:
Peder Nielsens far Niels Andersen havde fæstet et hus i Skafterup i 1807 og var blevet gift med Anne
Pedersdatter. Hendes storebroder Peder blev som syttenårig straffet for at have givet fogeden på
Holsteinborg en omgang tærsk, da Fogeden havde slået på en af Peders mindre søskende. Som straf fik en
en tur på træhesten og blev derefter udkommanderet til tjeneste som soldat. En tjeneste som kom til at
vare hele 16 år. Hans fire søstre havde under hans fravær lovet hinanden, at hvis de blev gift og fik sønner,
så skulle de opkalde sønnen efter broderen Peder.
Dette løfte indfriede Anne Pedersdatter den 6. september 1801, da hun lod sin nyfødte dreng døbe Peder
Nielsen. Som et lille kuriosum kan også nævnes, at det er Henrik Nielsens sønnesøn Peder Johannes
Pedersen som er barndoms-og ungdomsven med Martin Carl Hansen:

”Peder Johannes Pedersen — han skriver sig nu Peter Petersen — blev som sine søskende tidligt
vænnet til at tage del i det daglige arbejde, når faderen ikke var hjemme. Som fjortenårig kom han
til at tjene på Iglekærgård og to år senere i Bisserup, hvor hans fætter Sivert fik ham til at indmelde
sig i Holsteinborg afholdsforening. Halvandet år efter — i 1889 — var han med til at oprette
Tornemark afholdsforening, hvoraf han siden har været medlem. Den dag i dag er afholdssagen en
hjertesag for ham. I 1892/93 var han sammen med sin barndoms- og ungdomsven, afdøde
folketingsmand Martin Hansen, elev på Høng højskole hos Anders Jørgensen, hvilket blev af stor
betydning for ham. Frugterne af dette ophold viste sig, da han som gift og bosiddende mand var
med til at sætte en foredragsforening i gang og var en af dem, der gjorde et stort arbejde for at få
bygget forsamlingshus” (51 i ovennævnte bog).
Niels Rasmussen dør den 25.april 1814 som aftægtsmand på Skafterup mark, 84 år gammel og
blev begravet den 7.maj 1814 (Fyr.KB 181112-1851 opslag 582).
Niels kone Maren Hansdatter dør et halvt år efter og begraves den 12.december 1814, 68 år
gammel (Fyr.KB 1814-1851 opslag 631).
Jens Rasmussen 1732-1806. I følge Register til Holsteinborg Godsprotokol (F.I 135) fæster Jens
Rasmussens den 8.april 1758 i Skafterup. I jordebøgerne har den nummer 1.
Torsdag den 13.september 1759 begraves Jens Rasmussens 1.kone. Hun er død i barselssengen
ved sønnen Hans fødsel. I 1784 dør Jens Rasmussens 2. kone Sofie. Kone i 3.ægteskab: Kirsten
Jacobsdatter født 1759. Børn i de tre ægteskaber:
o Hans 1759 dør 4 uger efter fødslen og moderen (Jens 1. kone) i forbindelse med fødslen
o Rasmus 1762 dør efter få dage, begraves Nytårsdag 1763
o Jens 1764 dør efter kort tid
o Hans 1770
o Søren 1785-1805
o Rasmus 1787-1787
o Rasmus 1787
o Jens 1791-1791

o Maren 1794-1797
o Ane 1797
Ved folketællingen i 1787(opslag 1) er Jens Rasmussen gift med sin 3.kone Kirsten Jacobsen med
hvem han har sønnen Søren der dør 20 år gammel i 1805. I hjemmet er der også en søn af
2.ægteskab, Hans som er født 1770. Dertil kommer 2 plejebørn: Hans på 5 år og Christian på 1 år.
Endelig er der en tjenestepige på 13 år ved navn Anne. Jens er ”Gaardmand”.
Ved folketællingen i 1801 er de ovenfor nævnte børn ikke længere i hjemmet. Som
hjemmeværende nævnes datteren Ane Jensdatter født i 1797. Endvidere er der et plejebarn fra
Opfostringshuset: Karen født i 1799.
Jens er betegnet som ” jordløs huusmand, har aftægt af en Gaard”. Den 1.september 1799 har
sønnen Hans Jensen fæstet Jens Rasmussens gård som ved samme lejlighed udflyttes. Det er
stuehuset på den gamle nedlagte gård som Jens Rasmussen i stedet får fæstebrev på. Den
”aftægt” der omtales i Folketællingen indgår som del af sønnens fæsteforpligtelser. (Holsteinborg
Gods Fæsteprotokol 1765-1809 opslag 401-404).
Jens Rasmussen dør i 1806 og begraves skærtorsdag den 3.april 1806, 74 år gammel (Fyr.KB 17581811 opslag 155).

Andreas Rasmussen 1738- 13.11.1798. Andreas Rasmussen får 24.juni 1767 fæstebrev på en gård
i Skafterup der i jordebogen 1769 opslag 152 har nr.9. Gift med Karen Lorentzdatter (1740-).
o Karen 1767-1787
o Rasmus 1769 (dør formentlig hurtig – ses ikke herefter)
o Christen 1773
o Kirsten 1776. Født den 2.oktober
o Anne 1780-dør 28 år gammel den 3.januar 1806
o Hans 1782-1782. Dør efter få uger
o Karen 1787-1787
Ved folketællingen i 1787 er Andreas Rasmussen gift med Karen Lorentzdatter født i 1740 og de
har disse tre børn i hjemmet: Christen, 1773, Kirsten 1778 og Anne 1781. Andreas er gaardmand.
Den 13.november 1798 bliver Andreas Rasmussen begravet, 62 år gammel (Fyr KB 1758-1811
opslag 121).
Måneden efter den 13.december 1798 får sønnen Christen Andreasen fæstebrev på faderens gård
(Holsteinborg Gods 1765-1809 opslag 385). I brevet påtager Christen Rasmussen sig at tage sig af
moderen.
Ved folketællingen i 1801 lever Karen Lorentsdatter alene med sin yngste overlevende datter Anne
som er ”vanfør”. Christen Andreasen dør i 1808 og begraves 21.februar (Fyr KB 1758-1811 opslag
197)

