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Forord
Før man begynder at læse om slægtens og familiens historie, er der nogle ting, man må
være sig bevidst.
En slægtsbogs overordnede mål er at dokumentere slægtens afstamning og dens udvikling
gennem tiderne.
Det ligger derfor i sagens natur, at det ikke er nogen letlæst novelle, men derimod en
samling af tilgængeligt materiale.
Det er og må være et ufravigeligt krav i en sådan sammenhæng, at det kun er det
dokumenterbare, som kan regnes som sikkert. Alt andet skrevet, må indtil det er
dokumenterbart, kun betragtes som en "historisk ledetråd".
Som dokumentation regnes kirkebøger, folketællinger, fæste- og tingbøger. En anden etisk
regel, som praktiseres, er, at førstehånds-fortællinger regnes som dokumentation, hvorimod
andenhånds-oplysninger er at betragte som historie.
At historie i allerhøjeste grad har sin berettigelse er en anden ting. Det er netop den, der
giver kolorit og sætter en ellers temmelig nøgtern fremstilling af personer og steder i
perspektiv. Men historie i denne sammenhæng er pr. definition, hvordan menneskene og
omgivelserne var og er.

Lad mig få lov til at gøre opmærksom på en anden vigtig pointe i denne sammenhæng.
Beretningen om en slægt er ikke og bør ikke være noget, som gøres en enkelt gang og færdig
med det. Den bør opfattes som et aktivt dokument, som med indlevelse opdateres af familien.
Med andre ord bør den omfatte både anetavle og efterslægt.

Husk på, at vi alle sammen bliver historie. Hvorfor da ikke lade dem vide sandheden om os
fra den kilde, som ved bedst! Os selv.

Ord flyver væk, det skrevne består.
Ketty Lykke Jensen,
maj 2008.

ketty.lykke@iensen.mail.dk
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Anvendte forkortelser:

1 * = gift første gang,
2* = gift anden gang,
begr.= begravet,
bf.= bofællesskab,
bl.= blandt,
b.v.= borgerlig vielse,
c. = cirka,
d.= død,
dbt.= døbt,
f. = født,
fd.= faddere ved dåb,
ffemst.= fremstillet i kirken efter en hjemmedåb,
(g.)= betyder at efternavnet er vielsesnavnet, (ses i navneregisteret), hvor man kender
pigenavnet, er dette naturligvis brugt.
gdr.= gårdejer,
gmd.= gårdmand,
Gunsemagle, gammel stavemåde for den nuværende stavemåde, Gundslevmagle.
hj. dbt. = hjemmedøbt,
i. k. = i kirke efter en hjemmedåb,
konf. = konfirmeret,
m. = med.
Nykøbing = hvor intet andet er nævnt, er det altid Nykøbing Falster,
Opslag nr = opslag på intemettet fra en dansk kirkebog.
pcl.= parcellist,
pf.= parforhold,
R* = Ridder af Dannebrog,
TV = tvillinger,
udd.= uddannet,
ug.= ugift,
v. = ved,
æ. opl. = ægteskabet opløst,
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1. generation.
1 a.

Ole Jørgensen, f. ca. 1707.
Død dec. 1787, begr. 23. dec. 1787 i Lillebrænde.
Gift.
Han var gårdfæster, og efter hvad jeg kan se i fæsteprotokollen, er der kun en Ole
Jørgensen som fæster en gård, så jeg formoder, at det er denne Ole.
Lillebrænde d. 22. Marts 1760 Ole Jørgensen, husmand, antager gården nr. 10, som Peder Hendrichsen ej
længere kan betroes. gården er 4 længder i slet stand.

Ole Jørgensen nævnes at være husmand inden han bliver fæster, så muligheden
for at han har været brændehugger er rimelig at antage, så det kan være grunden
til, at han har tilnavnet ’’Hugger”.
1 barn kendes, (2),
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2. generation.
Barn af Ole Jørgensen ’’Hugger”, 1, og hustru.
2 a.

Maren Olsdatter, f. ca. 1757.
Død 22. marts 1822 i Sullerup, begr. 25. marts 1822 i Torkilstrup.
Ved hendes død står beskrevet, at hun de sidste 23 år har været ’’tosset” af årsag,
at hendes mand ville have forgivet hende, og han blev derfor halshugget.

Trolovelse 16. april 1777.

Gift 7. dec. 1777 i Lillebrænde kirke m. Rasmus Jørgensen Hugger, f. 1752, dbt.
25. jan. 1752.
Død 18. sept. 1796 på Ønslev Rettersted, Ønslev sogn, blev begr. uden
Ceremonie på Lillebrænde kirkegaard.
Rasmus Jørgensen, fik tilnavnet ’’Hugger” efter sin svigerfar.

Opslag nr. 109 i Lillebrænde KB. (På Internettet).
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Rasmus Jørgensen blev fæstegårdmand efter sin svigerfar, og nævnes at være
gårdmand ved de første børns fødsler, men ved de yngste 3 børn, er han
indsidder, han bor altså til leje, så det, at han ikke kan klare fæstegården, kan
være medvirkende til, at han forsøgte at tage livet af sin kone, fordi han
skammede sig. Men sikker kan jeg ikke vide. Måske kan løsningen findes i
sagsakterne på Landsarkivet i København.
For sikkert er det, at Rasmus Jørgensen havde planlagt at forgive sin kone, så
derfor lagde han rottekrudt (arsenik) på et stykke ostemad, som Maren skulle
spise - men der skete så det, at den yngste en lille dreng fik ’’tykkemad”, så det
var altså barnet, som døde ved denne handling.
Rasmus Jørgensen blev derfor, efter højesteretsdom, halshugget på Ønslev
galgebakke. Det var ellers normalt, at halshuggede personer ikke måtte begraves
inde på kirkegården, men i dette tilfælde blev der åbenbart givet en særlig
tilladelse til begravelse i Lillebrænde kirkegård, men altså helt uden ceremoni,
altså foregik begravelsen uden præst og degn.

5 børn, (6-10),
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3. generation.
Børn af Maren Olsdatter, 2, og Rasmus Jørgensen ’’Hugger”.

6 a.

Jørgen Rasmussen ’’Hugger”, f. 1781 på fæstegården i Lillebrænde, dbt. 4. sept.
1781 i Lillebrænde kirke.
Død 3. juli 1848, begr. 8. juli 1848 i Torkilstrup.
1* 23. marts 1818 i Falkerslev m. Ane Sophie Hansdatter, f. 1788 i Nørre
Kirkeby, død 20. sept. 1824 i Sullerup, begr. 24. sept. 1824 i Torkilstrup. Dt. af
2* m. Kirsten Rasmusdatter, f. ca. 1796 på Bogø, død 29. jan. 1869 i Sullerup,
begr. 4. feb. 1869 i Torkilstrup. Dt. af (Cathrine Hansdatter, Bogø).

7 børn, (11-17),
7 b.

Peder Rasmussen, f. 1786 på fæstegården i Lillebrænde, dbt. 18. juni 1786 i
Lillebrænde kirke.

8 c.

Anna Rasmusdatter, f. 1788 i Lillebrænde, dbt. 3. feb. 1788 i Lillebrænde kirke.
Død 1788, begr. Palmesøndag, 16. marts 1788 i Lillebrænde.

9 d.

Anna Rasmusdatter, f. 1789 i Lillebrænde, dbt. 4. sept. 1781 i Lillebrænde kirke.

10 e.

Ole Rasmussen, f. 8. jan. 1794, dbt. 1 søndag efter Hellig 3 Kongers dag, den 12.
jan. 1794 i Lillebrænde kirke.

Død 30. okt. 1794 i Lillebrænde, begr. i Lillebrænde.
I kirkebogen står flg. at læse:
”D. 30te October Ole Rasmussen, em Søn af Indsidder Rasmus Jørgensen
Hugger i Lillebrænde, som blev født d. 8de Jan. 1794 og døde 19. Oct. samme
aar - altsaa % aar GI. Mærkelig ved dette bams død er dette: Dets dødsfald skete
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pludselig, rygtet sagde, at det ved gift var omkommet. Man anmeldte dette Rygte
for Amtmanden, der skete undersøgelse og obduction paa Barnet, hvor da rigtig
blev fundet gift i dets Indvolde.
(Se mere herom under Nr. 9 blandt de Døde i Aaret 1796). Kan læses på side 7.
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4. generation.
Børn af Jørgen Rasmussen ’’Hugger”. 6, og 1* m. Ane Sophie Hansdatter.

11 a.

Rasmus Jørgensen, f. 10. maj 1818, dbt. i Torkilstrup.

12 b.

Ane Kjerstine Jørgensdatter, f. 16. dec. 1820, dbt. i Torkilstrup.

13 c.

Dorthe Jørgensdatter, f. 18. feb. 1823 i Sullerup, dbt. 15. feb. 1824 i Torkilstrup
kirke.
Død 22. sept. 1887 i Sullerup, begr. 27. sept. 1887 i Torkilstrup.
Gift m. Hans Madsen, f. 8. sept. 1817 i Vaalse. Søn af (Mads Rasmussen og
Stine Rasmusdatter).
Der står i brandforsikringen, at huset tilhører Skjørringe Gods.
Der er stuehus og udhus.
Hans Madsen fik tilnavnet ’’Hugger” efter sin svigerfar.
Litt.: Sullerup - herfra min verden går” (2008), side 199 ff.
8 børn (22-29),
og 2* m. Kirsten Rasmusdatter.

14 d.

Hans Peter Jørgensen, f. 28. okt. 1825 i Sullerup, dbt. 22. jan. 1826 i Torkilstrup
kirke.

15 e.

Jørgen Jørgensen, f. 16. feb. 1834 i Sullerup, dbt. 13. april 1834 i Torkilstrup.
Konfirmeret 1848 i Torkilstrup.

16 f.

Niels Peder Jørgensen, f. 9. okt. 1836 i Sullerup.
Gift 15. sept. 1875 i Gundslev kirke m. Grethe Pedersen, f. 15. juli 1842 i
Oustrup, Eskilstrup sogn, død 20. maj 1902 i Gundslev, begr, 26. maj 1902 i
Gundslev. Dt. af (gmd. Peder Andersen og Lisbeth Hansdatter).
Grethe var enke efter Them Pedersen (7. aug. 1821 i Hyrup sogn, Vejle amt-3/1
1875 i Gundslev. Søn af (Peder Themsen og Ane Bendtsdatter),

1 barn, (30),

17 g.

Ane Sophie Jørgensdatter, f. 12. okt. 1844 i Sullerup, dbt. 22. dec. 1844 i
Torkilstrup.
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5. generation.
Børn af Dorthe Jørgensdatter, 13 og Hans Madsen.

22 a.

Sidsel Kirstine Hansdatter, f. 30. marts 1845 i Sullerup, dbt. 1. juni 1845 i
Torkilstrup.
Gift 18. dec. 1868 i Torkilstrup m. Jørgen Peter Jensen, f. 16. dec. 1841 i Taarup.
Søn af (Jens Rasmussen og Karen Jørgensdatter).
3 børn, (40-42),

23 b.

Niels Christian Hansen, f. 26. jan. 1848 i Sullerup, dbt. 27. feb. 1848 i
Torkilstrup kirke.

24 c.

Ane Sophie Hansdatter, f. 1. dec. 1850 i Sullerup, dbt. 9. feb. 1851 i Torkilstrup
kirke.
Gift 25. okt. 1872 i Torkilstrup kirke m. ungkarl og husmand i Orehoved, Nørre
Vedby sogn Lars Christian Olsen, f. 13. feb. 1848 i Lommelev, Nørre Kirkeby
sogn. Søn af (væver Ole Larsen (f. ca. 1806 i Nørre Vedby) og Maren Nielsdatter
f. ca. 1812 i Nørre Vedby)).

25 d.

Mads Jørgen Hansen, f. 7. april 1853 i Sullerup, dbt. 5. juni 1853 i Torkilstrup
kirke.TV.

26 e.

Lisbeth Hansdatter, f. 7. april 1853 i Sullerup, hj. dbt. 8. maj 1853.
Død 10. maj 1853, begr. 16. maj 1853 i Torkilstrup. TV.

27 f.

Rasmus Peder Hansen, f. 3. juli 1858 i Sullerup, dbt. i Torkilstrup.
Død 6. juni 1867.

28 g.

Hans Hansen, f. 16. nov. 1860 i Sullerup, dbt. i Torkilstrup.

29 h.

Ole Hansen, 7. april 1865 i Sullerup, dbt. 11. juni 1865 i Torkilstrup kirke.
Konfirmeret søndag efter Paaske 1879. Havde særdeles gode kundskaber og en
meget god opførsel.
Død feb. 1945 i Birkende ved Viby, Sjælland, begr. i Nykøbing.
Fra Folketidende: Rentier Ole Hansen, Eskilstrup, er i går afgået ved døden, 79
år gammel, medens han opholdt sig hos en datter i Birkende ved Viby på
Sjælland.
Ole Hansen er født i Sullerup. Ved sit giftermål begyndte han som arbejder på
Skjørringe, men daværende godsejer Stampe fik snart øjnene op for, at han i Ole
Hansen havde en dygtig arbejder, så denne blev sat til at gå foran i arbejdet. Efter
nogle års forløb brød han og hans kone imidlertid op og købte en lille ejendom i
Sullerup, hvor de boede, til de fa år efter købte ’’Strandgaarden” i Gedesby, som
på det tidspunkt var forfalden og forsømt. Ole Hansen fik imidlertid sat skik på
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gården og fik en rigtig mønstergård ud af den, men han havde stadig ikke ro i
blodet, og i årene derefter boede han og hans kone i Stauerby, Idestrup og
Orehoved - stadig som gårdmandsfolk - indtil de købte den ejendom i
Eskilstrup, som for nogle år siden blev overdraget til en søn og svigerdatter.
Ole Hansen mistede sin hustru for 27 år siden, men efterlader sig 3 sønner og 2
døtre.

JL

«

Vielsesattest.
Torkilstrup Sogns Kirkebog udviser, at Ungkarl Ole Hansen
af Sullerup, hjemme hos Faderen Hans Madsen Hugge, og Pige Maren Kir
stine Madsen, hjemme hos Forældrene (Husmand Hans Simon Madsen) af
Gunsemagle, er ægteviede 23 (treogtyvende) November 1888
(Otte og Firs) i Torkilstrup Kirke.
Torkilstrup Præstegaard 18. August 1905.
M. Bredsdorpf
Sognepræst.
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Ole Hansen og Maren Kirstine Madsen, bryllupsbilledefra 1888.
Gift 23. nov. 1888 i Torkilstrup m. Maren Kirstine Madsen, f. 13. maj 1869 i
Taarup, Torkilstrup sogn, død 3. juni 1918 i Orehoved, Nørre Vedby sogn, begr. i
Nykøbing. Dt. af (Hans Simon Madsen (22/3 1837 i Klodskov, Ønslev sogn31/12 1909 i Idestrup) og Johanne Pedersen (24/1 1841-17/1 1920 på
Vordingborg Sygehus).).
Litt.: ’’Sullerup-bogen”.

4 generationer:
Oldefar: Ole Hansen (nr. 7), foran med lille Remi (nr. 76),
Bagvedses: bedstefar Vilhelm Theodor (nr. 14) ogfar Ejner Skovgaard (nr. 36),
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Tro og overtro - Himmelbrev:
Flere steder i landet, har man hørt om såkaldte ’’himmelbreve ", og Ole Hansen
bar det hele sit liv i sin tegnebog, og da han døde, blev det givet videre til sønnen
Hans Kristian Hansen, nr. 17, som så altid havde det i sin tegnebog.
Børnene måtte slet ikke røre ved dette brev, det var noget helt specielt, ogfaktisk
helligt.
Brevet, der er afskrevetfra et meget gammelt gotisk brev, har været foldet ud og
foldet sammen rigtig mange, gange, så det er virkelig godt brugt, hvilket
desværre betød, atflere linier var ulæselige netop i folderne.
Vi har valgt at gengive ordene, som de stod med den gamle stavemåde.

”Der var engang en Greve, som havde en Tjener som han ville bede henrette for
K G M. Da dette skulle ske, kunne Skarpretteren ikke faae Hovedet af. Da greven
saa dette, spurgte han, hvorledes dette kunde gaa til, at intet Svær kunde
beskadige ham. Derpaa viste Tjeneren ham dette brev med følgende Bogstaver:
R. G. S. H. R.
Efter at Greven havde set dette brev, befalede han, at enhver paa Gaarden skulde
Bære et saadan Brev hos sig - naar en Næse Bløde, eller man har Blodige saar,
hvor Blodet ikke kan stilles, hvem som ikke tror dette, han kan skrive disse
Bogstaver paa en Seddel paa Siden af Gevær, og stille sig paa en Plads, saa vil
han ikke forundre sig. Hvem som bærer dette Brev hos sig, kan ikke blive
forhexet, og hans fjender kan ingen Skade tilføje ham, disse Ord, de fattige, der
indeholder Christ. H. H. F. G. G. H, - ham som bærer dette brev hos sig, han kan
ikke træffes af Lyn eller Torden.
Side 2 - her mangler de øverste linier (det gamle brev fra 1797 var virkelig slidt
godt):
Gud Fader, Guds Søn og Gud den Hellig Aand, saasandt Christ lever, saa skulle
alle som Bærer dette Brev hos sig, ikke blive Beskadiget af fjendtlige Skud og
Vaaben vil ikke træffe ham, min Gud vil bevare for Tyve og Røvere, ingenting
vil beskadige ham. Han maa ikke friste sig for alle synlige og usynlige farer, men
ved Naadens Befaling Dø, staa i Navnet Gud Fader, Guds søn og
Gud den hellige Aand. Gud være med dig, hver som faar denne Velsignelse med
sig. Mod Sygdom den vil blive bevaret for Geværets Gjenskud.
Hver som har dette brev hos sig, kan ikke blive taget til fange eller saaret af
Fjndtlige Vaaben. Amen.
Jeg sværger alle Vaaben og geværer paa denne Jord, end den levende Gud Fader,
Guds Søn og Gud den Hellige Aand, dette brev er Sendt fra Himlen og fundet i
Holsten i Aaret 1794, det var skrevet med Gylne Bogstaver og svævede over
Døbestedet Bodagen, da man vilde gribe det, ved det tilbage til Aaret 1797, da
fik man det Indfald at skrive det af, og gjøre det bekjent for Verden, til den
vender sig. Den som arbejder om Søndagen er fordømt. Jeg forkastet som
Skrivten siger; thi raader jeg Eder, at I ikke arbejder om Søndagen, thi paa den
syvende skal du Høre Guds ord, vil I ikke gjøre dette, vil jeg straffe Eder med
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Pest, Dyrtid og Krig. Hvem som ikke tror dette, er af mig forladt og vil have hans
Velsignelse eller Lykke.
Jeg siger Eder at Jesus Christus har Skrevet dette Brev, hvem som haver dette
brev, og ikke Aabenbarer det, er forladt af Christlige Kirke. Det brev skal den
ene lade den anden skrive af, og om I har saa mange Synder, som Sand i Havet
og Løv paa Træerne, skulle de forlades eder.
Holder mine Ord, som jeg haver sendt med min Engel i Jesu Navn.
Amen.
Afskrevet 24. juli2007af
Ketty Lykke Jensen.
8 børn, (43-50),

Familien Hansen på ’’Skovlykkegaard”, Idestrup.
Gårdens navn blev tinglyst 23. april 1895 af daværende ejer Fr. Petersen.
Gården brændte i juni 1926, og blev derefter nyopført udenfor byen.

På billedet ses fra venstre:
Hansine fra Oustrup, (f. 29/4 1888), Hansine, nr. 44,
Vilhelm, 45, bedstemor, Johanne Pedersen,
Thorvald, nr. 48, Johanne, nr. 46, Ole Hansen, FAR, Maren, MOR, Hans Christian, nr. 47.
Navnet ’’Skovlykkegaard”, blev lavet en smule om, nemlig til Skovgaard, og
derefter benyttet som mellemnavn ved personerne nr. 86 og 87.

Barn/børn af Niels Peder Jørgensen, 16, og Grethe Pedersen.

30 a.

Jørgen Theodor Jørgensen, f. 9. dec. 1876 i Gundslev.
Død 31. marts 1951 på Bogø.
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Gift m. Bodil Margrethe Jørgensen Hampe, f. 3. juli 1878 i Gundslev, død 18.
okt. 1931 i Gundslev. Dt. af (Jørgen Hampe og Marie Jensen).
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6. generation:
Børn af Sidsel Kirstine Hansdatter, 22 og Jørgen Peder Jensen.
40 a.

Karen Christine Jensen, f. 12. marts 1869 i Sullerup, dbt. 18. april 1869 i
Torkilstrup.

41 b.

Hans Laurits Jensen, f. 18. maj 1876 i Sullerup, dbt. 9. juli 1876 i Torkilstrup
kirke.
Konfirmeret 1890 i Torkilstrup kirke.

42 c.

Jens Peter Jensen, f. 2. juli 1885 i Sullerup, dbt. 28. juli 1885 i Torkilstrup.
Død 17. juni 1951 i Eskilstrup, begr. 21. juni 1951 på Eskilstrup Nye kirkegård.
Vognmand. Gdr. på ’’Kokgaarden”, Oustrup. Siden bosat i Eskilstrup By.

Jens Peter Jensen.

Jens Peter Jensens lastbil ved Eskilstrup Station. Ca. 1938.
Bag rattet ses sønnen, Hans Peder Jensen, nr. 76.
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Gift 14. nov. 1908 i Ønslev m. Karla Sofie Pedersen, f. 15. maj 1886 i Ønslev,
dbt. 20. juni 1886 i Ønslev kirke, død 13. marts 1965 i Eskilstrup, begr. 20. marts
1965. Dt. af (bødker i Ønslev Hans Christian Pedersen og Marie Benthine
Hansen).

"Kockgaarden ” i Oustrup.
5 børn, (75-79),

Børn af Ole Hansen, 29, og Maren Kirstine Madsen.

43 a.

Vilhelm Theodor Hansen, f. 18. jan. 1891 i Gunsemagle, dbt. i Torkilstrup.
Død 1. aprl 1892 i Gunsemagle, begr. 7. april 1891 i Torkilstrup.

44 b

Hansine Vilhelmine Hansen, f. 5. aug. 1893 i Gunslevmagle, dbt. 12. nov. 1893 i
Torkilstrup kirke.
Død 25. sept. 1980 i Roskilde.
Gift 9. feb. 1912 i Idestrup m. Alfred Christian Jakobsen, f. 7. aug. 1887 i
Lidstrup, Nørre Ørslev sogn, død 4. april 1964 i Roskilde. Søn af (inds. Hans
Peder Jakobsen (25/9 1849 i Horreby, død 6/10 1944 i Nykøbing) og Sofie Oline
Andersen, Egebjerg, Sønder Kirkeby sogn (1/4 1855 på Den Kgl. Fødselsstiftelse
i København-25/3 1934 i Nykøbing)).

2 børn, (80-81),
45 c.

Vilhelm Theodor Hansen, f. 15. aug. 1896 i Gunslevmagle, dbt. 1. nov. 1896 i
Torkilstrup.
Død 1970, begr. i Væggerløse.
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Vielsen i Vigersted 17. dec. 1915.

Gift 17. dec. 1915 i Vigersted kirke m. Helga Karen Sofie Jensen, f. 23. sept.
1893 i Vigersted sogn, Sorø amt, død 1982, begr. i Væggerløse. Dt. af (kroejer,
siden gdr. Christian Jensen og Ane Marie Petersen (f. ca. 1862)).

Vilhelm Hansen med en seivkonstrueret dræningsmaskine fra 1935.

Vilhelm Hansen var en særdeles dygtig landmand og tillige en ægte opfinder,
som konstruerede sine egne maskiner i 1930-erne og 1940-erne. Han holdt sig på
Sydfalster. Under første verdenskrig købte han en mindre gård i Stavreby, senere
købte han store arealer i Bøtø Nor samt gårdene ’’Pedersdal” og ’’Ødegaard”.
Jordene var dårlige og trængte til dræning og gødskning. Dræningen blev
klaret med en rendegraver trukket af en traktor. Metoden med skovl og spade var
for langsom.
Det var også for langsomt at høste de efterhånden 400 tønder land, der var
tilsået med kom, med en almindelig selvbinder. Derfor fremstillede Vilhelm
Hansen selv en primitiv, men effektiv mejetærsker.
Få år senere kom de første fire-fem rigtige mejetærskere til Danmark - de to
røg til Ødegård, hvor de blev udsat for Vilhelm Hansens snilde, så de blev endnu
mere effektive.
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Såningen blev klaret med en traktortrukket såmaskine, der havde tilkoblet to
gødningsspredere og en harve. Det sparede flere arbejdsgange og derved både tid
og mandskab.
Maskinerne krævede pasning og reparation, men der var langt fra markerne til
værkstedet. Derfor fremstillede Vilhelm Hansen et transportabelt værksted i en
slags skur, så kunne vognen køres ud til den havarerede maskine.
Til at hjælpe med det tekniske og praktiske havde Vilhelm Hansen to sønner,
den ene, Einar Skovgaard Hansen, var tillige en dygtig fotograf, som har sørget
for at forevige de mange forskellige maskiner, som faderen opfandt.

Efter Helga Skovgaard Hansens død, stod der flg. at læse i Sydfalster Nyt:
Fru Helga Skovgaard Hansen, Bøtøvej 182, Bøtø er død 89 år gammel.
Helga Skovgaard Hansen er enke efter gdr. Vilhelm Hansen, ’’Ødegaard”, der
døde 1970. Hun blev født på Overdrevskroen i Ortved på Midtsjælland og mødte
Vilhelm Hansen i 1914 på ’’Kærhave Husholdnings- og Landbrugsskole”, hvor
hun var kokkepige. De blev gift 1915.
Vilhelm Hansen var sydfalstring - fra ’’Skovlykkegaard” i Idestrup, og det var
derfor naturligt, at det unge ægtepar efter kort tid på en lille ejendom i Benløse
købte ’’Langemosegaard” i Stauerby, Skelby sogn.
Siden købte de ’’Petersdal” på Bøtø, Væggerløse sogn, og siden ’’Ødegaard” - og
skilte sig af med ’’Langemosegaard”, som de havde haft i 25 år.
1 1943 blev villaen på Bøtøvej 182 ved ’’Ødegaard” bygget.
Først boede der en bestyrer på ’’Ødegaard”, siden overtog sønnen Ejner gården.
Helga Skovgaard Hansen var en typisk landhusmor, som i sine arbejdsår deltog i
alle gøremål inde og ude - og der var i de mange år ofte et stort folkehold. Hun
havde - også i sine sidste år - et perlehumør, og nåede også at udføre smukke
håndarbejder.
Hun elskede at lytte til god musik og samlede i sine sidste år mange bånd, som
hun ofte spillede på sin båndoptager.
Helga Skovgaard Hansen efterlader 2 sønner, Ejner Skovgaard Hansen
’’Ødegaard” og Gunnar Skovgaard Hansen, der er taxa-vognmand i Nykøbing.
Desuden efterlader hun 6 børnebørn og 14 oldebørn”.

2 børn, (86-87),
46 d.

Johanne Dorthea Hansen, f. 3. marts 1898 i Gedesby, dbt. 17. juli 1898 i
Gedesby kirke.
Gift 29. sept. 1918 i Gyldenbjerg kirke, Nørre Vedby sogn m. savskærer i
Nykøbing Nymann Petersen, f. 24. aug. 1892 på Fejø. Søn af (pcl. Christian
Jensen Petersen og Maren Larsen).

1 barn, (88),
47 e.

Hans Christian Hansen, f. 1. nov. 1901 i Gedesby, dbt. 28. marts 1902 i Gedesby.
Død 9. juni 1968, begr på Eskilstrup Ny kgd.

22

Efter vielsen 1925 købte de en ejendom i Skelby, og Christian Hansen havde en
mælketur, som gik til Gedesby Mejeri.
I Eskilstrup overtog de 15. april 1940 ejendommen efter Ole Hansen, og tilkøbte
ret hurtigt et par tdr. land fra en murer Pedersen nord for ”Dj ævløen, og derefter
tilkøbte dejorden fra Eskilstrup Bryggeri, 12a, beliggende nord for Bryggeriet
(det nuværende ’’Bryggerivænget”.
Tillige købte dejorden øst for Parkvej, 13g - det som blev udstykket til
Nygade/Parkvej 1971.
I 1968, solgte Christian Hansen, på sit dødsleje jorden til Nørre Alslev
Kommune, ogjorden blev så forpagtet ud til datteren Aase og hendes mand Ove
Rath, indtil jorden i 1971 blev udstykket til parcelhuse.

Ella og Hans Christian Hansen.

Gift 7. nov. 1925 i Nørre Vedby m. Ella Hansen, f. 13. feb. 1906 i Nørre Vedby,
død 23. nov. 1987 i Bøstrupparken, Nørre Alslev, bisat på Eskilstrup Ny
kirkegård. Dt. af (tømrermester Hans Peter Hansen (f. 8/10 1866) og Adelgunde
Bodil Hedvig Marie Nielsen (f. 9/10 1868)).

23

Gårdens areal. 7d, 13g og 12a.
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Aase i barnevognen, og moderen Ella.

Ejendommen i Eskilstrup.
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Luftfoto, Østergade - ca. 1955.

Jernlågerne på Parkvej, 1939.

Parkvej set mod øst, inden Christian Hansens jord blev udstykket.
De store jernlåger var sat op af købmand Sophus Jacobsen,
fordi han havde planer om at anlægge en park på området.
Foto ca. 1965.
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4 børn, (89-92),

48 f.

Thorvald Marius Hansen, f. 6. aug. 1905 i Idestrup, dbt. 10. dec. 1905 i Idestrup
kirke.
Konf. 5. okt. 1919 i Nørre Vedby.
Gift i København m. Ellen Margrethe Scholdan Idskov, f. 30. juli 1911 i
København.

3 børn, (93-95),

49 g.

Albert Hansen, f. 8. juli 1907 i Idestrup. Hjemmedøbt af sognepræst Th. Helveg
straks efter fødselen.
Død 2 timer gammel, 8. juli 1907, begr. 11. juli 1907 i Idestrup.

50 h.

Dødfødt pige, 8. juli 1907.
Begr. 11. juli 1907 i Idestrup.
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7. generation:
Børn af Jens Peter Jensen, 42, og Carla Sofie Pedersen.

75 a.

Edit Kirstine Jensen, f. 16. feb. 1914 i Nykøbing. (Plejebarn).
Død 13. aug. 1992 på Nørre Alslev Plejehjem, begr. på S van-familiens gravsted i
Eskilstrup.
Edit var dt. af (pige Rasmine Kristine Dorthea Christiansen og hollænder
(mejerist) Laurits Jensen).

Edit og Jørgen.
Gift 7. maj 1937 i Eskilstrup m. gdr. Jørgen Henry Jørgensen Svan i
Oustrup, Eskilstrup sogn, f. 25. juni 1909 i Oustrup, død 25. nov. 1983 i
Oustrup, begr. på familiegravstedet i Eskilstrup. Søn af (Hans Peder Christian
Jørgensen Svan (24/11 1870 i 27/7 1931 i Oustrup (som følge af et hvepsestik) Maren Kirstine Hansen Væver, f. 15/6 1876 på matr. nr. 4a i Sørup, død 22/5
1952 i Sørup, begr. i Eskilstrup).
Litt.: ’’Sværke-slægten” og ”Koch og Svan-Slægteme”.

1 barn, (115),

76 b.

Hans Peder Jensen, f. 22. jan. 1918 i Bruntofte, dbt. 3. marts 1918 i Tingsted
kirke.
Død 28. juni 1985 i hjemmet, Stormarks sogn, Nakskov, bisat 3. juli 1985 på
Nakskov kgd..
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Mathilde ’’Thilde ” og Hans Peder.

Hans Peder Jensen.

Gift 17. sept. 1949 i Kappel kirke m. Mathilde Christiansen, f. 3. jan. 1932 i
Sønder Alslev, Falster sønder herred. Dt. af (Edgin Karl Christiansen (26/9 1906
i Sønder Alslev-9/2 1982, begr. i Kappel) viet 2/11 1930 i Sønder Alslev m.
Ingeborg Mathilde Andersen (1/6 1908 i Gislev sogn, Fyn-12/2 1984, begr. 16/2
1984 i Kappel)).
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Ingeborg Mathilde og Edgin Karl Christiansen. Ca. 1930.

Mathilde Christiansen, gift Jensen, blev udd. sygehjælper 1966, og ansat på
Nakskov Sygehus i 22 år, og derefter 4 år på Eskilstrup Plejehjem.
Solgte huset på Friheds Allé 13 i Nakskov dec. 1986, og flyttede til Eskilstrup
den 1. jan. 1987.
Adr.: Irisvej 19 c, 4863 Eskilstrup.
3 børn, (116-118),

77 c.

Esther Marie Jensen, f. 5. aug. 1919 i Nørre Kirkeby Forsamlingshus, dbt. i
Nørre Kirkeby kirke.
Død 1984.
1 * m. Poul Mortensen.
2* m. Hans Olaf Hansen, f. 10. aug. 1912 i Lundby, Brarup sogn, død 9. jan.
1984, begr. i Eskilstrup. Søn af (pcl. Hans Jørgen Hansen (f. 1869) og Gunild
Jensson (f. 3/6 1870))

5 børn, (119-123),

78 d.

Else Jensen, f. 28. sept. 1922 på Nykøbing Sygehus.

Fra en venindebogfra skoletiden i Sørup skole. Eskilstrup sogn.
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Else og Knud.
Gift 4. april 1942 i Eskilstrup kirke m. kommis Knud Rasmussen, f. i Tvede,
Horslunde sogn, Vestlolland. Blev købmand på Lolland.

1 barn, (124),

Edit,
Ester, Hans
Else.
Foto sommeren 1925.
Lillesøster Herdis blevfødt året efter.
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Kopi af Lillebrænde Kirkebog. 1796.

Oversættelse:

Rasmus Jørgensen Hugge, Huus Mand i LilleBrænde, som i aaret 1794 udførte den grueLige gieming, ved Gift at ville omkomme
sin Hustrue, men traf paa Hans yngste Barn,
hvilket Moderen gav Tykke-Mad, af det Stykke
Smørrebrød med Ost paa belagt med RotteKrudt, og det givet en Søndag Morgen, han med
Hustru Comunicerte, blev efter HøiesteRets Dom halshugget paa Landets almin
delige Retter-Sted d. 8de Septb. 1796 og BeGravet samme Dag efter Sømmeliges Indhold.
Uden Ceremonie Begravet i Lillebrænde
Kirke-Gaard. 1752 d. 25de Jan. blev be
meldte Rasmus Jørgensen døbt, var altsaa
44 % Aar gammel.

