
Slægtsbog nr. 7 i serien af slægtsbøger omkring familien
Rasmussen i Skærbæk ved Fredericia.

Ane Mette Rasmussens familie 
og Livet i fattighuset.

Indhold:
•	 Beskrivelse	af	oldemors		nærmeste	familie	forældrenes	og	hendes	
liv	i	perioden	1854	til	1925.

•	Hendes	far	der	blev	krøbling	og	døde	ved	et	uheld	i	mergelgraven	
på	Justenborg.

•	 Livet	på	fattighuset	i	Vrold	hvor	de	endte	efter	faderens	død.
•	Hun	føder	som	18	årig	et	uægte	barn	med	en	54	årig	mand.
•	Det	uægte	barn	bliver	en	stor	mand	i	Brædstrup.	

Dato 28 - 2 -2001



II
Slægtsbog for Ane Mette Rasmussen

Billedet på forsiden er af 
Ane Mette Rasmussen hvor 
hun sidder med sit barne-
barn Holger på skødet.

Indhold
Forord. ......................................................................... III
Sang............................................................................. IV
Hæftets opbygning. ...................................................... V
Hvem er Ane Mette. .................................................... VI
Ane Mettes børn og børnebørn. .................................VII
Indledning. ............................................................... VIII
Anetavle for Ane Mette Rasmussen. ............................. 9
Ane Mettes oldeforældre. ............................................ 10
Anne Mettes bedsteforældre ....................................... 11
Ane Mettes farfar Anders Andersen ............................ 12
Ane Mettes farmor. Anne Thomasdatter. .................... 16
Ane Mettes morfar Christian Christensen. .................. 19
Ane Mettes mormor, Dorthe Jørgensdatter. ................ 22
Ane Mettes forældre. .................................................. 23
Ane Mettes far, Rasmus Andersen  ............................. 24
Treårskrigen. ............................................................... 29
Ane Mettes mor, Ane Christiansdatter ........................ 36
Fattighuset ................................................................... 40
Ane Mette Rasmussen ................................................. 49
Børnene i fattighuset ................................................... 52
Krigen 1864 ................................................................ 55
Ane Mettes skolegang. ................................................ 60
Ane Mettes konfirmation ............................................ 64
Ane Mette som sypige. ............................................... 66
Ane Mettes uægte barn ............................................... 68
Ane Mettes mænd  ...................................................... 73
Niels Olesen. ............................................................... 73
Morten Andersen ......................................................... 76
Ane Mettes søskende .................................................. 80
Ane Mettes børn .......................................................... 82
Ane tavle i bogforn for Ane Mette .............................. 89
Ane Mettes efterslægt i bogform .............................. 100
Navneliste ..................................................................111



Indledning. 

III

Forord.
Et spændende liv det har 
vi alle sammen haft, også 
vore aner. Vi og vore aner 
kan måske ikke selv se det, 
men når der tænker tilbage i 
tiden og vi husker på de gode 
stunder, og tænker positivt 
på alt det negative i livet så 
er og har livet været dejligt 
og spændende.

Hvad er det for nogle forfædre vore gener stammer fra, 
ja det vil jeg prøve at fortælle lidt om på en populær 
måde. Det er ganske vist kun nogle enkelte af vore 
aner, det her hefte handler om, men så er det til gen-
gæld nemmere at overse hvem de enkelte personer er.
 
Hvordan var det egentlig i ”gamle dage” da familierne 
var nødt til at samles i flere generationer hver søndag 
og udveksle nyheder og tanker, fordi man endnu ikke 
havde opfundet e-mails telefonbeskeder og hjemmevi-
deoer.

Før i tiden gik familiens historie ofte videre fra bedste-
fars eller oldefars knæ til den unge generation i fami-
lien. I dag har de færreste daglig eller tæt kontakt på 
tværs af generationerne. I mange år har familiefølelsen 
desuden ikke spillet den store rolle, men nu er fortæl-
lertraditionen atter kommet til ære og værdighed, og de 
unge ønsker at fastholde linierne bagud. 

Hæftet er skrevet som en historie jeg fortælle ud fra en 
viden der er hentet på  forskellige arkiver sammenholdt 
med min fantasi. Kilderne har været mangfoldige bl.a. 
Kirkebøger, folketællinger, Tingbøger, Retsprotokol-
ler, lægdsruller, godsarkiver, folkemindesamlingen og 
mange andre arkivalier.  

Det betyder at vi kun kan få nogle øjebliksbilleder af 
vore aners liv, ud fra dem må vi så danne os et helheds-
billed af hvordan de har levet deres liv. Hvordan de har 
boet, hvad de har arbejdet med og meget mere.
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Mel: Mandalay (Erling Winkels melodi)

Jeg har fået mig en hobby, jeg er blevet ganske bidt 
af at finde mine aner, derfor sidder jeg nu tit 
på en stol på læsesalen med en gammel protokol 
mens jeg søger mine rødder bagud, helt til Hedenold
Først jeg tænkte bare på
til min oldefar at nå,
men der var en enkelt ting, jeg ikke rigtig forudså:
At når først man rigtig kan, 
fænger gnisten til en brand!
Der er altid mer at finde, hvis man bare ved hvordan.

Det var svært dengang i starten, for jeg kunne ingenting, 
og det tog mig mange uger, før jeg rigtig kom i sving. 
Bare det at lære skriften tog en masse af min tid, 
ja, men øvelse gør mester, og jeg øved mig med flid. 
Kirkebogen var min start,
folketælling fulgte snart,
og med fæstebrev og skifte tog det hele mere fart. 
Og jo mer jeg kom i vej,
blev det mere klart for mig:
det var ikke bare kilder, det var mennesker som jeg.

Jeg har levet med blandt slægten, fulgt dens liv i lyst og nød, 
jeg har grædt, men i det stille når et lille barn er død, 
jeg har set de unge kæmpe for at bedre deres kår
og har glædet mig, når husmandssønnen fik en bondegård. 
Nogles lykke sank i grus, 
og de kom på fattighus, 
andre gik det ganske modsat, de fik liv i sus og dus. 
Druknet i et gadekær, 
officer i kongens hær, 
de har alle en historie, og jeg kender en og hver.

Det er hyggeligt at samles i et godt og festligt lag 
om en fælles interesse, sådan som vi gør i dag. 
Jeg vil dog ha´ lov at sige - det er ikke en protest –
men jeg savner nu de mennesker, jeg kender allerbedst. 
Måske er det hjernespind,
men de lever i mit sind
og i tusindvis af noter, som nu fylder bind på bind. 
Det er godt med vin og mad,
men jeg ønsker nu jeg sad
på min stol på læsesalen med et gammelt gulnet blad.

N.H. Frandsen.

Sang
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V

Hæftets opbygning.

Hæftet er bygget op på den måde at der er to 
rimelige brede marginer, hvorved der bliver nogle 
læsevenlige linielængder. Siden bruges fortrinsvis 
til at beskrive den opfattelse jeg har af situationen. 
Det er altså ikke den endegyldige sandhed, men min 
fantasi, som jeg er overbevist om, at livet har formet 
sig for de pågældende personer.

I Skriftområdet er der i nogle grå felter eller bøger på 
de fleste sider, placeres nogle enkelte direkte afskrifter/
transskriptioner i kursiv skrift, fra originale arkivalier, 
så det er naturligvis fakta. Disse afskrifter har jeg prø-
vet at efterligne så korrekt som mulig, derfor bliver det 
jo den gamle skrivemåde, som man brugte den på det 
pågældende tidspunkt. Der vil derfor efter vor nuværen-
de  opfattelse af en tekst være mange stavefejl her, lige 
som det kan være nogle lidt mærkelige ordvalg, men 
sådan er originalen altså skrevet.

Foto, kort, fotokopier og transskriptioner af fotokopier 
er placeret på siden, hvor der er plads og det passer 
bedst ind i teksten. Da jeg ikke er i besiddelse af mere 
end to foto af vores hovedperson Ane Mette, er en del 
af de billeder jeg har anvendt, nogle der er hentet fra 
bøger og malerier, som udtrykker situationen på den 
måde jeg opfatter det pågældende øjeblik.
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Vor familie relationer til 
Ane Mette hænger sam-
men på følgende måde, 
at de tre søskende Per, 
Lars og Lene Rasmus-
sen’s fader er John Willy 
Rasmussen hvis fader er 
Holger Rasmussen hvis 
fader er Martin Laursen 
Rasmussen som er en søn 
af vores hovedperson Ane 
Mette Rasmussen.
Altså er Ane Mette Ras-
mussen de tre søskende 
Per, Lars og Lene’s tipol-
demor.

Hvem er Ane Mette.

Ane Mette med sit 
barnebarn Holger

Dette hæfte handler om en af vore aner, Ane Mette 
Rasmussen der har levet i årene fra 1854 til 1925 og 
hendes nærmeste familie.
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Ane Mettes børn 
og børnebørn.
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Indledning.
En spændende anes tilværelse, måske ikke altid lige 
morsom men et godt liv, det skal vi se på her i hæfte. 
Det er Ane Mette Rasmussens liv og den nærmeste 
familie, fra hendes bedsteforældre til hendes børn. 

Vi ser tilbage på hendes far Rasmus Andersens nok lidt 
sure liv som daglejer og senere som  krøbling for ende-
lig at dø på grund af et uheld i en mergelgrav.
 
Vi vil følge Ane Mettes mor på fattighuset i Vrold og 
den frygtelige periode af hendes liv der, sammen med 
hendes børn. Ane Mettes liv som sypige på gårdene, 
hendes graviditet som 18 årig og hvad dermed følger.

Det hele ender lykkelig, for Ane Mettes søn bliver en 
stor mand, han bliver selvstændig rebslager i Bræd-
strup, i perioder byens største skatteyder.

Vi vil begynde historien ved Ane Mettes oldeforældre 
og bedsteforældre som vi ganske vist ikke ved alverden 
om. Derefter ser vi på hendes forældre som vi har noget 
mere kendskab til, for derefter at gå over til hovedper-
sonen Ane Mette Rasmusdatter. Hendes lille familie be-
står af mand, 5 børn hvoraf den sidste døde som spæd, 
og den første var et uægte barn.
Bogen slutter med en oplistning af Ane Mettes aner og 
efterkommere beskrevet i bogform  

Pigerne og konerne måtte pænt stå op og se på mændene 
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     Oldefar.Anders Nielsen  
    | Født OMK    1747 #8  
    | Gift 10 Jul 1770 
    | Grædstrup   
   Farfar. Anders Andersen________ | Død 12 Sep 1824  
  | Født 26 Aug 1776 #4  | Halle, Skanderborg  
  | Halle, Skanderborg |  
  | Gift Ugift |    
  | Død 22 Okt 1816 | Oldemor.Kirsten Pedersdatter
  | Løvet, Skanderborg  Født 1 Dec 1742 #9  
  |   Halle, Grædstrup, Tyrsting 
  |   Død 24 Jan 1814   
__Far. Rasmus Andersen____________ |   Win. Thyrsting,Skanderborg  
| Født 5 Jun 1811 #2  |     
| Thyrsting sogn |    
| Gift 17 Dec 1850 |      
| Skanderborg, Købstad |   Oldefar.Thomas Rasmussen 
| Død 2 Jan 1858 |  | Født 3 Apr 1749 #10  
| Vrold, Skanderborg |  | Træden, Træden 
|  |  | Død 4 Jul 1822   
|  | Farmor.Anne Thomasdatter._____ | Tyrsting  
|   Født OMK    Jul 1783 #5  |   
|   Træden, Skanderborg |  
|   Død 13 Jan 1838 |    
|   Føvling, Skanderborg | Oldemor.Mætte Pedersdatter
|     Født OMK    1741 #11  
|      
|        
|__Ane Mette Rasmussen      
| Født 19 maj 1854 #1     
| Vrold, Skanderborg     
| Død 4 jun 1925       
| Vrold, Skanderborg    Oldefar.Christen Christensen
|    |  #12  
|    |  
|    |    
|   Morfar.Chr. Christensen________ |   
|  | Født OMK   1792 1794 #6  |   
|  | Gei. Hjelmslev,Skanderborg |  
|  | Gift 11 Nov 1820 |    
|  | Gylling kirke, Aarhus |   
|  |   _________________________ #13  
|  |    
|  |     
|__Mor. Ane Christiansen.____________ |     
 Født 29 Sep 1822 #3  |     
 Falling, Hads, Aarhus |    
 Død 16 Okt 1882 |      
 Skanderup, Skanderborg |   Oldefar.Jørgen Jensen 
  |  | Født 1759 #14  
  |  | Hundslund, Aarhus 
  |  | Gift 13 Dec 1789   
  | Mormor.Dorthe Jørgensdatter.___ | Kirken, Gylling, Hads, Aarhus 
   Født 12 Dec 1795 #7  | Død 18 Nov 1795  
   Gylling, Gylling, Hads, amt | Gylling, Gylling, Hads, Aarhus 
    |    
    | Oldemor.Anna Pedersdatter 
     Født 12 Jan 1766 #15  

     Gylling, Gylling, Hads, Aarhus

Anetavle for Ane Mette 
Rasmussen.
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Ane Mettes otte oldeforældre vil vi ikke koncentre-
rer os ret meget om, blot se hvor de og deres familier 
kommer fra.

At de alle stammer fra 
gamle bondeslægter 
hersker der ingen tvivl 
om. Ligeledes at de 
er pære danske langt 
tilbage er også ganske 
vist. Hendes oldefor-
ældre levede i sidste 
halvdel af 1700 tallet 
og i starten af 1800 
tallet.

I deres voksen liv har de oplevet den store landbore-
forms tid i slutningen af 1700-tallet det var en vigtig 
tid i Danmarks historie. Livet blev forandret for langt 
de fleste mennesker, landet ændrede udseende, men 
det vigtigste var, at det ikke længere kun var de rige og 
fornemme der måtte eje jord. Nu fik bønderne mulighed 
for selv at eje den jord, de dyrkede. I løbet af 30 år blev 
over halvdelen af dem selvejere.

Men hvor kommer de så fra i vort danske land, ja det 
er ikke så langt væk fra hvor Ane Mette levede sit liv. 
De fire oldeforældre på Ane Mettes fars side stammer 
fra egnen Halle og Wingum i Grædstrup sogn samt fra 
Træden i Træden sogn. De fire andre oldeforældre på 
Ane Mettes mors side stammer fra egnen ved Geising i 

Ane Mettes 
oldeforældre.
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De er alligevel beskrevet med den smule viden vi 
har om dem, for at give os noget baggrunds viden om 
hvad det er for forfædre hun har haft. 
De har ikke oplevet stavnsbåndet, det var ophævet 
inden de blev født. men de har overlevet 3 konger først 
Chistian IX så Frederik IIX og sidst Christian X.
Ane Mette har ikke kendt til sine bedsteforældre, de 
var længe døde da hun blev født, så det er ikke derfra 
hun har hentet trøst når livet har gået hende imod.

Her i det område boede Ane 
Mettes bedsteforældre

Anne Mettes 
bedsteforældre
Ane Mettes bedsteforældre 
er det noget begrænset hvor 
meget spændende vi kan 
fortælles om, naturligvis fordi 
vi ikke kender nok til dem. 

De penge man brugte da Ane Mettes bedsteforældre 
levede var Rigsdaler, Mark og skilling. Det var mønter 
med dette udseene.

Det er en mønt på 16 skilling.
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Ane Mettes farfar 
Anders Andersen
Ane Mettes farfar er det nok begrænset hvad hun 
har kendt til. Han levede sit liv i Wiegum hvor han 
var gårdmand eller gårdbeboer som det hed. Han 
havde arvet sin fars 4 længet gård. Jeg tror ikke 
han har været særlig velhavende, men han har haft 
det rimeligt godt efter forholdene dengang han er 
født i Halle og døde i Løvet alt sammen i Græstrup 
sogn ved Skanderborg.
Ifølge folketællingerne har han været hjemme hos for-
ældrene indtil 1801 hvor han var 25 år og ungkarl.

Ane Mettes farfar blev gift første gang med Anne 
Henrichsdatter. De fik 2 børn Henrich og Kiersten, 
der begge døde som spæde. Så blev han gift med Ane 
Pedersdatter hvor han fik et barn Peder, Moderen døde 
ved fødslen af det barnet, men barnet Peder overleve-
de. Så nu stod Ane Mettes farfarher alene med et lille 
nyfødt barn.
Han giftede sig igen i december 1810 med Inger Pe-
dersdatter, men inden da, først på året 1810 var der 
optræk til giftermål, med Ane Mettes farmor. Der blev 
nu ikke noget bryllup ud af det, men der kom en lille 
dreng Rasmus, Ane Mettes far ud af det. 
Rasmus var altså et uægte barn der ikke kom til at 

d.26 Aug.1776 Fød 
Anders Nielsen og Hustru 
Kirsten Pedersd. i Halle 
et barn som samme dag 
blev Hjemmedøbt og i 
daaben kaldet Anders.

Dåb.

Døde d. 22 Oktob 1816
Begravet 27 Oktob 1816
Navn:  Anders Andersen 
Inderst i Løvet, 40 Aar.

Død.

Kirkebog

Ane Mettes farfar i kirkebogen såvel ved hans dåb som ved hans død. 

Grædstrup sogn
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Ane Mettes farfars døde i 1816, så han nåede lige at 
opleve statsbankerotten i 1813. Efter hans død blev der 
skiftet, det var yderst begrænset hvad han efterlod sig 
til sin kone. I skiftet står der ikke andre ting end føl-
gende:

Ejendom:
Anders Andersen overtog sin fars gård, hvor der i 
brandforsikring står at Anders Andersens ejendom blev 
vurderet til brandforsikringen lige før
Hans fares død nemlig i Juli 1813 i Forsikringsproto-
kollen Br.D17.12 side 162
Det er de sidste tal, forsikringen har tidligere været 
vurderet som de første tal.

Stuehus nord  376 Rd    601 Rd
Det vestre Huus  224 Rd    458 Rd
Det søndre Huus 216 Rd    345 Rd
Det østre Huus  134 Rd    214 Rd
  950 Rd. 1.520 Rd.

Brandforsikring                  vurderinger.

1 Hvid Vadmels under Trøie            1   4   -
1 par do do  Broged                        1   -   -
1 par af do  do                                 -   -   2   
1 gl. Brøstry_                                  -   2   -
1 gl. Hvide S                                   -   2   -
1 gl. graae Hue                               -   1   -
1 gl. blegede Skjorte                       -   1   -
1 sort og hvid Vadmels Overdyne    2   -   -
1 gl. Skeenset                                  -   2   -
1 Ildtang                                         -   1   -
             Summat                         6RD 3P  0S

Desuden stod der til sidst I skiftet:
Det bevilged Retten, og med at sammenholde den Indtægt med 
fordringen for ligkisten til den Afdøde i sees at konen er fallit 
saa intet bliver at arve, men i Betragtning at Enken er hun 
yderlig fattig eftergir Skifteretten hand den Kunne tilkomme 
og imodtog flot 1 p 1 S.  til Kongens Kasse, dog skulle Enken 
ligesaa. Udskrift af skiftet skal hun være pligtig at betale.

Uddrag fra skifteprotokollen efter Ane Mettes farfars 
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Kopi af skifte efter Ane Mettes farfar Anders Andersen
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Ane Mettes far Rasmus, arver ikke noget efter sin far, 
fordi han er et uægte barn, men der er jo heller ikke 
noget at arve, som vi ser af skiftet, efter ham så ulyk-
ken er ikke så stor. 
Som det ses på siden ved siden af, er skiftet ikke så let 
at læse.

Ane Mettes farfar huserede  her i dette område

Ane Mettes farfar levede sit liv i området omkring 
Grædstrup, en lille by der ligger på Horsens egnen 
nogle få kilometer vest for byen Brædstrup.

Ifølge folkemindesamlingen har der i Vrold gået føl-
gende lille historie, om det har været Ander Andersens 
enke det ved jeg ikke, men det kunne det godt havde 
været..

Kjøbmandskarlen kommer 
til en enke, der var inde 
at kjøbe sager til hendes 
mands begravelse, og slaar 
ud om frieri til hende. Men 
hun svare: Der var en ved 

mig tredjedagen efter 
hans død, men det var 
sku for silde. 
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Hun er født i 1783 i Træden og døde i Føvling i 1838.
I 1801 arbejdede hun som tjenestepige på Nedergård i 
Græstrup og derefter som tjenestepige i Weigum.

Nu går det galt for Ane Mettes farmor, konen på går-
den hvor hun arbejder er død og gårdmanden er måske 
et parti der er værd at satse på. Det prøver hun, men 
dog først efter at have sikret sig at fyren nu også vil 
have hende efter en eventuel graviditet. Hun slæber 
fyren med til præsten for at have vidnet i orden, altså 
forlovelsen. Men det går slet ikke, de kommer op at 
toppes og bliver enige om at ophæve forlovelsen, så de 
går til præsten igen.
Der har rigtig været ballade i det lille hjem, for det er 

Ane Mettes farmor. 
Anne Thomasdatter.
Hvem var så Ane Mettes farmor, der sådan havde 
fået Ane Mettes far uden for ægteskabet.

Dom. 7 post Trinitat 
1783 var til Daabens 
Confirmation i Træden
Kirke Thomas 
Rasmussens Barn Kaldet 
Anne

Død: 13 Januar 1838.
Begravet: 22 Januar 1838.
Navn.   Ane Thomasdatter.
Stand:  Hustru i Føvling,    
Jøren Hygums koun.
Alder.      56 Aar.

Dåb. Død

Afskrift fra kirkebogen i Træden og Føvling sogne.

Frembaaren af Kirsten 
Sørensdatter af Nørhiloe.
Faddere vare, Jørn 
Rasmussen af Tønning, 
Hans Christensen og 
Christian Mortensen af 
Træden, Anne Kirsten 
Rasmusdatter af 
Burggaarde.
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ikke Ane Mettes farfar eller farmor som skulle giftes 
der skriver under på aflysningen af deres bryllup ved 
præsten. Nej det er hendes far altså farmors far der 
sammen med præsten underskriver erklæringen.

Det har nok ikke været en særlig sjov forlovelses tid, 
siden hun sådan måtte hjem til far og få ham til at rede 
sig ud af den kattepine hun var kommet i. 
Der går nu lang tid, hvor Ane Mettes farmor klare sig 
som enlig mor med lille Rasmus. I 1821 altså 11 år ef-
ter lykkedes det hende at blive gift med Søren Knudsen 
som hun levede med resten af livet. Idet hun døde i 
1838 tre år før ham.  

Anne Thomasdatter af 
Thyrsting og Ungkarl 
Anders Andersen 
Gaarmand af Weigum, 
har ladet tillyse for 
dem i Thyrsting kirke 
3de gange men da de 

er kommen i Erkening 
om ike at kunde forenes 
med henanden men 
da paa begge Side 
blives eneige om ike at 
ville træde i Egteskab 
med hinanden men 
forlangte at der egenn 
maatsten aflysning af 
Prædekstolen for Dem 
af anførte aarsag.

Præsten skriver føl-
gende i kirkebogen 
dengang de allige-
vel ikke vil giftes. 

Afskrift af kirkebogen for Thyrsting sogn, da vielsen bleb aflyst. 

Her kopi af kirkebogen ad hun endelig bliver rigtig gift i 1821
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Fotokopi af kirkebogen fra da Ane Mettes farmor Anne 
Thomasdatter skulle havde været gift første gang, som det ses blev 
der ikke et bryllup ud af det. Som det ses har hendes far Thomas 
Rasmussen sat sin underskrevet i kirkebog.
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Ane Mettes morfar 
Christian Christensen.
Om ham ved vi at han var født i Geising hvor 
hans far var smed, han blev bl.a. tjenestekarl på 
Hørmark og flyttede til Gylling hvor han blive gift 
28 år gammel i 1820.

Skiertorsdag ( 5 April 1792 
)
Christen Christiansen og 
Hustru Ane Pedersdatter 
af Geising havde en søn i 
Fruering Kirke Kaldet
Christian

Dåb. Baaret af Pigen Margrethe 
Pedersdatter, Katsring,
Faddere. Christen 
Pedersen,
Søren Pedersen,
Broder Christen og Maren 
Simonsdatter 
Alle af Hvilsted.

Som ungkarl flyttede han lidt rundt, han boede i 1813 i 
Gylling, 1814 i Fensten, fra 1815 til 1819 i Gylling.

Han blev gift i Gylling kirke med Ane Mettes mormor 
Dorthea Jørgensdatter.

Brudgommen: Christian 
Christensen Tjenestekarl 
paa Hørmark 28 Aar.
Bruden: Dorthea 
Jørgensdatter Tjenestepige 
i Falling,24 Aar
datter af Huusmand Jørgen 
Jensen, Gyllinge

Trolovet d. 19 Oktober  
1820.
Viet     d. 11 November 
1820 i Gylling kirke af Hr. 
Ingerslev
Forlover:
    Christen Smed Aalstrup
    Skolelære A. Pedersen.

Vielse.

Kirkebog.

Kopi af kirkebog for Gylling sogn.
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Efter vielsen slog de sig ned i Ålstrup der ligger i Fal-
ling sogn syd for Århus. Da de kom hertil skrev præ-
sten i kirkebogens tilgangslister at hans skudsmål var 
mådeligt. Allerede i 1825 flyttede de til Ørting og i 
1831 til Hvilsted hvor de også ses i 1837.

Ifølge Lægdsrullen var han Rytter i 1813 og var med 
i krigen i 1814, det var det år Napolions krigen blev 
afsluttet, så det er nok meget begrænset hvad han har 
været involveret i den krig.
Det fremgår af lægdsrullen at han har været profes-
sionel soldat i mange år, fra 1814 i Kronens rytter re-
giment senere i Jyske rytter regiment og sidst i 1825 i 
Sjællandske rytter regiment som korporal. 
På det tidspunkt var han 65 tommer høj, det svare til 1 
meter og 66 cm.

Det vil sige at han har været et ungt menneske under 
statsbankerotten i 1813 som var meget vanskelige ti-
der, og derfor er han formentlig blevet rytter ved mili-
tæret. Danmark var jo involveret i flere krige i årene op 
til 1814, det var jo også her vi måtte afgive Norge til 
Svenskerne.

Ane Mettes morfar har nu nok ikke gået i skole. Det 
var først i 1814 at almueskoleloven blev vedtaget. 
Alle forældre havde herefter pligt til at lade deres børn 
undervise. Og i de mange små, spartansk udstyrede 
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skolestuer over hele landet samledes piger og drenge, 
gårdmænds og husmænds børn for at få kristendoms-
kundskaber og lære at læse, skrive og regne.
Den forpligtielse har Ane Mettes morfar så også haft 
over for sine børn, men der var i den periode mange 
landboer som holdt børnene hjemme af hensyn til 
arbejdet.

Kort over området hvor Ane Mettes morfar og mormor fik deres børn.
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Ane Mettes mormor, 
Dorthe Jørgensdatter.

Hun indgik i et ægteskab uden nogen synderlige 
problemer. De fik kun 2 børn, Ane Mettes mor Ane 
medens de boede i Falling.  2 år senere fik de en pige 
Anne Marie som døde 8 dage gammel. På det tidspunkt 
borde familien ved godset Åkær i et af de små landar-
bejder boliger i Åkær Huse.

Dorthe Jørgensdatter er opvokset i Gylling, hvor 
hun også er født i en husmandsfamilie. De var 4 
børn i familien hvoraf Dorthe var den yngste.

12 Decebr. 3 Søndag efter 
Hellig 3 Konger Døbt en 
Datter af Jørgen Jensen 

Dåb.

Kopi af kirkebog for Gylling sign.

Kirkebog.

og Anna Pedersdatter i 
Gylling
Kaldet Dorthe

Dennyfødte blev overstrøet 
med rugkerner som værn mod 
ulykker. Det var åbenbart ikke 
altid det virkede, som her for 
Dorthes vedkommen.
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Ane Mettes forældre har ikke været af de mest 
velhavende, nej tværtimod så har de haft et sølle liv.
De blev gift, men han havde været gift med en anden 
tidligere, i et meget kort ægteskab.

Deres liv levede de i en periode hvor der skete mange 
ting med landbrugskrise, statsbankerot og treårs krigen.

Ane Mettes 
forældre.

De opholdt sig i deres voksen liv og de sidste af deres 
leveår i Vrold i Skanderup sogn der ligger ved Skan-
derborg. I de år hvor de kom til Vrold havde området 
for få år siden stået noget i stampe, der var dog kom-
met vældig gang i udviklingen. Der var nu et indbyg-
gertal på små 500 i Vrold. Der var 2 bødkere, en tømre-
mester og en klodsmager samt en enkelt fuldtidsfisker. 
Så det var et helt lille bysamfund de befandt sig i.  



24
Slægtsbog for Ane Mette Rasmussen

Ane Mettes far, 
Rasmus Andersen 
Rasmus blev født i 1811 som et uægte barn hans 
mor var trolovet men blev ikke gift med hans far.

d.5 Juni 1811 fødte 
Thomas Rasmussen’s 
Datter af Thyrsting, Navnli 
Anne ThomasDatter et 
Uægte drengebarn som 
dagen efter blev døbt og 
kaldet Rasmus.
Som barnets fader blev 
udlagt Gaardmand Anders 
Andersen i Weigum, hvem 
hun som Enkemand var 
forlovet med og var i huset 

hos og således under 
Ægteskabs løfte blev 
besvangret - efter at de 
var udlagt for dem af 
Prædkestolen ophævede 
med
fælles samtykke deres 
indgangen forening. - 
Enkemanden er nu igen 
givt.
d. 30 Juni blevdet barnets 
daab konfirmeret.

Dåb.

Han har haft en fattig barndom, er kommet tidlig ud 
at tjene, har flyttet en del rundt og arbejdet som tjene-
stekarl på flere gårde, hvor han har opført sig pænt og 
ordentlig.
Som der står i afgangslisterne. se herunder og fortsæt-
telsen på modstående side.

Rasmus AndersenThyrsting                          21 Aar                                         Tjenestekarl
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Et religiøst sagn fortæller fra Nim hvor Rasmus arbejdede i 
sine unge dage på præstegården følgende: Den gamle pastor 
Fritz så en aften klokken 11 kirken fuld oplyst. Så måtte han 
have bud over efter hr. Engel præsten i Nim, og de forenede 
dem om at gå der ind. Da de havde været der inde et stykke 
tid, blev lyset slukket.

Nim præstegård.
Som en stor 19 årig dreng fik han arbejde på Nim Præ-
stegård, hvilke tyder på at han har opført sig rimelig, 
som det er angivet af præsten i en af afgangslisterne i 
kirkebogen. I Nim kirke var der en del spøgeri i den 
periode hvor Rasmus arbejdede der, der bl.a. skrevet i 
et religiøse sagn om hvordan der kunne blive tændt lys 
i kirken ved nattetide og det igen slukkedes uden der 
var nogen der.  

Han er på det tidspunkt blevet krøbling i sine ben og 
arme, og blev derfor kasseret som soldat. Står der i 
lægdsrullerne.
Hvor det er sket er lidt uvist, men tilsyneladen er der 
sket en ulykke medens han arbejdede på Nim præste-
gård.

 Derfor kan han heller ikke arbejde så hårdt mere, hans 
fremtid så ikke alt for lyst ud. Det at være krøbling 
midt i 1800 tallet var ikke det mest lykkelige man 
kunne komme ud for.

  til Nim Præstegaard                               Fol. 215                                  godt 
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Sagen. Karen Jensdatter
mod Indsidder Rasmus Andersen Klager var mødt med 
mand og værge, indsidder Dover Pedersen, og framlagde sin 
klage til Indlemmelse således lydende;
Imdklagede var mødt, han blev foreholdt klagen, og  nækte, at 
han ikke har bragt de Ord, som klagen medførte, men denne 
har sagt, at klageren stod som en Ludder Knokkel.
Forlig var forsøgt, men var ikke at opnå.
Indklager kegjærede sagen indsat til førstkommende Torsdag 
kl.10. Efter saavidt var mulig, kan forlig indgaaet saaledes, 
at Indklagede tilbagekalder de bragte ord, saa at det ikke 
kommer klageren til skade paa Eder, gode Manere og rygte, 
og erlægge tudekage til klageren 2 Rigsdaler 8 Skilling.

Han blev gift første gang i 1844 med med Ane Marie 
Andersdatter der var på hans egen alder, han arbejdede 
stadig som tjenestekarl på gårdene, de fik ingen børn, 
det blev et kort ægteskab. Rasmus giftede sig igen i 
1850 med den 11 år yngre pige Ane Christensdatter, 
som han nåede at få 4 børn med, bl.a. Ane Mette. Det 
var altså Ane Mettes mor.

Rasmus en bitter mand.
Rasmus var stadig tjenestekarl på gårdene og havde et 
elendigt liv, som gjorde ham til en bitter mand. Han har 
ofte været i klammeri med andre hvor han så er blevet 
anklaget for forskellige ting. Deriblandt en sag med en 
gift kone, som det ses af den lille sag her ved siden af.
Den sag endte med at Rasmus måtte betale en bøde, 
det man dengang kaldte en tudekage til den forudlem-
pede. Sådan gik det med flere andre sager som han var 
involveret i.
Rasmus arbejde en årrække på den store gård Justen-
borg, her havde man specialiseret sig i mergelgravning, 
der var ikke mindre 13 ansat til at grave mergel. De 
boede alle med deres familier i den ene længe på den 
firelænget hovedgården. Rasmus og hans familie var 
den ene af dem. 
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Aar 1850 den 28 Februar blev Hjelmslev Gjern
Herreders Politiret indsat paa Thing huset i Skanderborg I 
Overværelse af undertegnede indsat Retsvidner og Administreret 
af den konstituerede Dommer og Skriver Cand Jur Blichfeld hvor 
da i Sagen Harløv Rasmussen mod Rasmus Andersen blev afsagt 
følgende:

Dom
Efter det af Klageren Harløv Rasmussen Indrømmed Maa 
Indklagede Rasmus Andersen med antages at Have været beføist 
til den 26 Oktober f. A. da den Paaklagede voldsomheder 
skulle være foregaaede i at Forlange sin af klageren optagne 
Ko udleveredt, hvilken Udlevering klageren maa antages at 
have modsat sig Men Indklagede var desuagtet ikke beretiget til 
igenmægti Som skete at bortføre Kreaturet og altsaa heller ikke Til 
at fratage klageren hans Pistol, saa meget mindre Som det ikke er 
oplyst imod Indklagedes Benægtelse, at Han truede med at bruge 
Pistolen ved den omhandlede Leilighed.- Cit. Indklagede skulde 
have øvet anden Vold
Mod Klageren eller overfaldet denne med Hug og Slag Er ikke 
bevist.- Da Kreaturets Borttagelse nu egentlig Ikke hører under 
det Paaklagede, er deraf en selvfølge At her ikke kan blive 
Spørgsmaal om Anvendelse
Af d. 29 Oktober 1794 paragraf 22, hvorimod faktum iande var 
Under d. 4 Oktober 1833 paragraf 1, hvis minimum af Muldt Efter 
omstændighederne vil være at anvende ligesom
Indklagede ogsaa vil være at tilpligte under en pasende Daglig 
Muldt at tilbagelevere Klageren hans Pistol Og betale ham sagens 
skadesløse Omkostninger. - 
Da denne Sag sees først at være paastævnet til den 8 Novb., 
har Indklagede paa grund af at Klageren ikke mødte, paastaaet 
sig tillagt Bø_ og _æring, men til denne Paastand kan han ikke 
blive at tage noget Hensyn da Sagen ikke sees at være inkaseret 
anmeldte 
Dag. -

Thi Kjendes for Ret.
Indklagede Rasmus Andersen bør til Skanderborg Amts 
Fattigkasse bøde fem Rigsbankdaler, samt indnu Muldt af 2 P for 
hver dag han sidder denne Dom overhørig tilbagelevere Klageren 
Herløv Rasmussen Den dennes fratagne Pistol, samt desuden 
Betake Klageren denne Sags Omkostninger skadesløs Men i øvrigt 
for hans tiltale fri at være. Det af
Udkommes inden 3 Solemærker efter denne Doms
Lovlige forkyndelse under Andford efter Loven.
Ingen af parterne var mødt.

Vi vil prøve at se på en anden retssag som er skrevet 
af i sin helhed.
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Kopi af kendelsen som er beskrevet på foregående side

Justenborg, den går han arbehdede på de sidste år.

I perioden hvor Ane Mettes far Rasmus arbejdede 
i mergelgravene på gården Justenborg, blev gården 
solgt. De nyen ejere var meget fine folk fra hovedsta-
den de havde stil. De kom med en guvernante til at 
tage sig af deres 5 børn og gården fik avlsforvalter tre 
karle og tre piger.
Det var medens disse fine folk var på gården at Rasmus 
kom galt af sted ude i en af mergelgravene og døde 
kort tid efter af koldbrand i såret.
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Treårskrigen.

Under treårskrigen i 1848-50 om de slesvig/holstenske 
hertugdømmers beva relse under den danske krone kom 
Vrold til  at bære sin tunge del af byrderne.  Under kri-
gen lå general Ryes brigade i dagene fra 13. til 22. maj 
1849  i  forsvarsstilling  i  Skanderborg-områ det. Dens 
opgave var at forsinke den tyske fremrykning op gen-
nem Jylland, og søområdet syd for Skanderborg, fra 
Storesø til Mossø, var ideelt til at stoppe 
den talmæssigt langt stærkere tyske 
hær. Ryes brigade havde hovedkvarter i 
Skanderborg,  med en østre ko lonne sta-
tioneret i området omkring Mallinggård 
og Gram. Den ve stre kolonne, som be-
stod af i. kavalleribrigade,  blev statio-
neret i Vrold-området med oberst Juels 
stabskvarter på Leegårdslyst. 

Rasmus var ikke indkaldt til krigstjeneste fordi 
han som det står i lægdsrullen var krøbling, og 
derfor fritaget. Familien har dog været stærkt 
berørt af situationen både fordi Rasmus arbejdede 
på Justenborg hvor det vrimlede med soldater og 
krigsudstyr og fordi Vrold var et vigtigt element 
under krigen.

Mor. Ane Thomasdatter
Søn. Rasmus Andersen
Gl.lægd.nr.  19
Nyt lægd.nr. 15
Fødested   
Tørsting

Lægdsrulleens hovedrulle 1831

Opholdssted  Hørgaard
Alder   19 Aar
Højde   61 tommer
Bemærkning: Udtag. 
Krøbling i Bene og Arm. 

Kopi af den originale lægdsrulle med ovenanførte tekst.

En soldat fra treårs 
krigen.
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En bataillon infanteri blev fordelt på gårdene nærmest  
ved Fuldbro mølle med stabskvarter på Justenborg.  Til 
støtte for forsvaret af Fuldbro blev der desuden pla-
ceret et batteri på  4  kanoner  ved møllen. Forsvaret 
af Nybro blev lagt i  hænderne på et jægerkorps og en 
bataillon infanteri, støttet af et andet batteri  på 4 kano-
ner. Denne styrke blev stationeret i Vrold by. Det var 
vitalt,  at de to broer blev  holdt  længst muligt for  at  
give  hovedstyrken tilstrækkelig tid til en ordnet tilba-
getrækning.

Fjenden nærmede sig.
Den 20. maj, tidligt om morgenen,  nærmede et fjendt-
ligt kom mando, bestående af 2 ½  kompagni infanteri 
og ½ eskadron dragoner, sig  Nybro.  Hovedstyrken  
tog  opstilling  ved  Havreballegård  ved Horndrup, 
medens udsendte kommandoer involverede sig i et 
sammen stød med den danske styrke ved Nybro passet.  
Resultatet blev en tysk tilbagetrækning, men det havde 
kostet danske tab på 1 død, 4 sårede og 2 tilfangetagne.
Stillingen blev efterhånden kritisk for general Rye. 
Den tyske hovedstyrke lå i Horsens, og der gik rygter 
om en massiv fremryk ning.  Han  frygtede,  at  Ty-
skerne  ville  gå  øst  om  Skanderborg Storesø og 
op gennem Hads herred,  hvilket kunne afskære ham 
re træten til de danske forsvarsværker ved Helgenæs 
på Mols. Han be sluttede derfor, den 22. maj om mor-
genen, at retirere til området nord for Arhus. Afskeden 

Der var ikke den store modstand mod de danske soldaters inkvartering.
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med Skanderborg-området blev dog forsin ket en halv 
dag,  idet den tyske brigade samme morgen  iværk-
satte en stærk rekognosering over Yding mod Fuldbro. 
Fjenden blev imid lertid stoppet  af nogle kanonskud 
fra de danske  stillinger ved Fuldbro mølle og trak sig 
hurtigt tilbage igen.  Godt middag blev der givet ordre 
til  vestre kolonne om at trække  sig tilbage og afkaste 
broerne ved Fuldbro og Nybro. Den østre kolonne og 
styr ken i Skanderborg skulle først sætte sig i bevægelse 
3 timer se nere, til hvilken tid den vestre kolonne anto-
ges at have passeret Illerup å.

Tyskerne oversvømmede området.
Derpå kom Tyskerne og oversvømmede hele områ-
det,  og de  lagde ikke fingrene imellem. De røvede og 
plyndrede med  hård  hånd,  og det  gik  særligt  hårdt  
ud  over  landbefolkningen.  Vroldboernes skæbne blev 
omtalt som følger i Københavner-avisen Flyveposten“:
I  Vrold er bønderne blevet  så skændigt behandlet,  at 
det næsten ikke er til  at beskrive. Alle deres fødevarer 
og gang klæder blev dem berøvet, og hos flere forlang-
tes  penge.  Blev disse nægtet,  pryglede de  mændene,  
indtil  forlangendet  blev efterkommet.  Vinduer,  døre,  
avlsredskaber  og  mejeriredskaber blev uden nåde 
brændt og ødelagt. Gram og Stilling havde om trent 
samme skæbne.
Efter at general Ryes brigade var blevet evakueret fra 
Helge næs for at deltage i udfaldet fra Fredericia, blev 
der kun efter ladt nogle små strejfkorps til beskyttelse 
af Nørrejylland. Deres opgave var at skræmme de ty-

En stor del af kampene i treårskrigen foregik som her på billedet mand til mand.
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ske styrker ved hurtige og overrasken de fremstød mod 
de fjendtlige  feltvagter.  Det  mest  berømte  af disse 
commando-raids blev udført den 15. juli  ved Fuldbro 
mølle,hvor Tyskerne havde etableret en feltvagt. Den 
var kun svagt be sat, men på Justenborg lå en styrke på 
100 mand, foruden ca. 300 mand i Vrold. Dette havde 
den danske overkommando erfaret fra sin effektive 
spion i Skanderborg,  bogbinder Edvard  Hansen.  Han 
var af Tyskerne blevet påtvunget hvervet som provi-
anteringsforvalter og vidste derfor god besked om de 
forskellige fjendtlige afdelin gers placering i området.

Det danske kommando.
Det danske kommando,  som bestod af 21 eskadron 
dragoner og 60 mand infanteri, blev samlet i Ry og 
begav sig derpå over Kloster mølle, Voerladegård 
og Dørup til gården Jensgård, hvor infanteri-et steg 
af vognene.  Ved midnatstid satte kommandoet sig  i  
bevæ gelse mod Fuldbro,  infanteriet  forrest  og  deref-
ter  dragonerne. Fremrykningen  skulle foregå så stille,  
at de tyske poster  ikke anede uråd. Af de 2 broer var 
den forreste barrikaderet med store grene, og den 
inderste afkastet på eet brædt nær.  Infanteriet be gyndte  
at rydde den forreste bro,  og  først  da  blev  den  tyske 
feltvagt opmærksom på faren. Der faldt et par skud, 

Her er fjenden de tyske soldater ved at plyndre den gamle kones hjem.
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medens broen blev ryddet, men ingen blev ramt. Sam-
tidig satte dragonerne over åen ved vadestedet og søgte  
at afskære fjenden  i  at komme over vejen ind i møl-
lehaven. Infanteriet satte nu over den sidste bro, med  
kaptajn Rist  i  spidsen,  og  kastede  sig  over  fjenden,  
som straks opgav sin  position og  ilsomt trak  sig til-
bage til  haven bag møllen. Herfra fyrede de løs på de 
fremrykkende danske infan terister, som kastede sig ned 
i en grøft og besvarede  ilden.  Da Tyskerne trak sig ud 
af haven for at retirere til  Vrold, stormede Danskerne 
frem med påsatte bajonetter,  og stillet overfor denne 
overmagt overgav fjenden  sig.  Kun en mindre flok  
undkom  i  vild flugt udover en mose.  Der blev taget  
ialt  12 fanger,  hvoraf  1 officer og 1 underofficer. To 
soldater blev dræbt.

Fremrykning fra Vrold.
Imedens ritmester Brock  derefter  holdt  sit  kavalleri  
samlet for at kunne imødegå en eventuel fjendtlig 
fremrykning fra Vrold, gennemstrejfede og afsøgte 
kaptajn Rist og hans 
mandskab det om-
liggende terræn, 
men der var ikke 
yderligere Tyskere  
i  området. Det viste 
sig,  at besætningen 
på Justenborg dagen 

Her ved middagstid rykkede de danske soldater frem mod fjenden ved Fuldbro.

Kaptain Rist afsøger området ved Vrold.
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Efter krigens afslutning   i januar 1851 gav beboerne  i  
Vrold de hjemvendte soldater „en opmuntring“ i form 
af et bal på fastelavnssøndag i anledning af hjemkom-
sten. Der var musik og dans til næste dags morgen. Her 
har Rasmus og hans kone Ane sikkert været med til at 
feste, de var jo ret nygifte på det tidspunkt. Under kri-
gen havde beboerne desuden ydet hjælp til de hjemme-
værende familier. Herfor takkede samtlige hjemkomne 
krigere af Vrold lægd i et læserbrev i Arhus Stiftsti-
dende den 4. marts  1851.  Ifølge kirkebogen mistede 
Vrold  ingen  af  sine  unge mænd i krigen.
Rasmus døde efter en ulykke.
Rasmus fik ikke noget langt liv, han døde 47 år gam-
mel efter en ulykke hvor han fik armen knust ved ar-
bejde i en mergelgrav på Justenborg.
Efter Rasmus’s død var der intet at arve til de efterladte 
så derfor får hans kone lov til at sidde i uskiftet bo.

Dødsdag. d.2 januar 
1858.
Begravelsesdag. d. 10 
januar 1858.Rasmus 
Andersen Indseder i 
Vrold. Gift 46 aar gl.

Kirkebog Døde

Anmærkning.Fik armen 
knust i en mergelgrav 
ved Justenborg og døde 
af koldbrand i saaret       

Dødsfaldet.Passeret d. 2 
Januar 1858 Anmeldt.d. 4 
Januar 1858
Den Afdøde.Indsidder 
Rasmus Andersen af 
Vrold.
Arvinger: Enken Ane 
Christensdatter og 
4 umyndige Børn 

Byfoged.
Christen Rasmussen, 7 Aar.
Dorthea Rasmussen, 5 Aar.
Ane Mette Rasmussen, 4 
Aar.
Christian Rasmussen, 1/2 
Aar.
Anmelderens navn.  Ane 
Christensen. m.f.h.

før var blevet trukket tilbage. 
Der blev derfor givet ordre til  afmarch, tilbage over 
broen og vadestedet, og kommandoet ankom i al ro og 
mag til Ry om morgenen den 16. juli.
Tabet på dansk side var en ung dragon,  som fra haven 
bag møl len var blevet ramt gennem ryggen og straks 
døde.
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Ane Mettes mor, 
Ane Christiansdatter

Ane Mettes mor Ane Christiansdatter er født i 1822 
som et ægte barn. Hun blev altså født i forældrenes 
ægteskab. Hun havde 3 ældre søskende, så hun har 
sikkert været den forkælede lillesøster. 

Der har formentlig heller ikke været tid til at kede sig, 
både fordi der var andre børn at lege med, men også 
fordi der i et husmandshjem altid var nogle ting der 
skulle ordnes og det måtte børnene jo hjælpe til med 
dengang.
Skolegang har der ikke været noget af for Ane’s ved-
kommende, som det ses af byfogedens arkiv ved hen-
des mands død da hun var 36 år kunne hun ikke skrive 
sit eget navn, så hendes underskrift er med ført hånd.

Fra dåben: Ægte.
Født d.29 September 
1822
Navn.Anne 
Christiansdatter 
Forældre.Arbejdsmand 
Christian Christensen 
og Kune Dorthea 
Jørgensdatter paa 
Aakier.

Vielse.
Brudgom. Tjenestekarl 
Rasmus Andersen,39 
Aar. hos Kjøbmand B 
Jespersen.
Brud. Tjenestepige Ana 
Christiansdatter, 28 Aar
hos Søren Baltzersen.

Kirkebog
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Hun blev gift første gang lige midt under tre års krigen 
i 1850 med en mand der var invalid eller som det hed 
dengang han var krøbling. Det positive ved det, hvis 
man kan snakke om at det kan være positivt, så blev 
han ikke indkaldt til at deltage i krigen, så hun havde 
ham hjemme i de ellers svære krigsår.

Det blev ikke nogen dans på roser. Der var mange ting 
som skulle laves når man var konen til en mand der var 
tjenestekarl. Familiens sociale status var meget lav, de 
rangerede så absolut på stigens laveste trin. Ud over at 
føde 4 børn skulle der laves tøj og alle de andre huslige 
pligter, samtidig med at hun skulle hjælpe til hvor hen-
des mand arbejdede på gårdene.

Der ud over har hun måtte stå model til mange ubeha-
geligheder, fordi hendes mand Rasmus ofte var invol-
veret i skænderier som endte ved sogne- eller herreds-
fogeden.  Dengang var det en meget flov affære når der 
havde været uoverensstemmelser i sognet.

Ane Mette var kun 4 år gammel da hendes far døde. 
Ane Mettes mor Ane Christiansdatter stod nu alene 
med 4 børn hvoraf den yngste ikke var fyldt 1 år endnu 
og den ældste var 6 år gammel. Rasmus deres far hav-

Sådan har Ane sikkert ofte siddet træt ved sin rok.
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de ikke efterladt noget af værdi til dem. 

Ane Mettes mor kendte ikke lige nogen anden mand 
som kunne gifte sig med henne og forsørge dem, så 
derfor måtte hun tage den tunge tur og flytte ind i sog-
nets fattighus med sine 4 små børn. Ane var nu almis-
seslem og sådan blev børnene også betragtet, af andre 
børn og af bebolkningen i deres lille landsby. Nu var 
de for alvor stemplet som samfundets tabere.

Det er helt forståeligt, at Ane Mettes mor har været 
helt desperat og parart til at gøre hvad som helst for, at 
finde en mand hun kunne blive gift med og som kunne 
forsørge dem. I 1859 gik det da også galt for Ane Met-
tes mor, hun blev gravid med en gårdmand August Jo-
hansen, som hverken ville eje eller have sådan en kone 
fra fattighuset.
Så nu havde Ane Mette fået en lillesøster som så skulle 
starte sit liv under de kummerlige kår i fattighuset.

Hvad fik den lille familie så af hjælp, ud over at de 
boede ”gratis”, det kan vi se i sogneforstanderskabets 
protokoller hvoraf en enkelt er vist her under.

1858 d.10 Maj. var sogneforstanderskabet forsamlet. De 
vedtog bl.a. følgende.
punkt 4 på dagsorden. 
Rasmus Andersens Enke Ane Christiansen af Vrold hard
begjiet Hjælp til sine 4 børns Underholdning. Sognepræsten 
hard d.10 Marts foreløbig anvist hende 2 Skp. Rug fra 
J.Andersen.
På samme møde under dagsordenens punkt 12. 
Der tilstedes Rasmus Andersens Enke Ane Christiansdatter, 
35 År gl. til hendes 4 Børn 12 Skp. Rug og 12 Skp. Byg for 
Tidsrummet 1 Maj til 31 december 1858 samt 4 Rd. og 1800 
stk. Tørv.
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Sådan fik de år efter år tildelt fattighjælp indtil hun 
ender med at være så heldig at der er en mand som vil 
gifte sig med hende i 1874.

De får ingen børn sammen, det er måske ikke så mær-
kelig for nu er Ane Mettes mor jo blevet 54 år, så den 
tid hvor man får børn er nok overstået, også selv om vi 
er tilbage i 1874 årene.

Vielse.
Brudgom.Enkemand 1g 
Arbejdsmand af Vrold
Hans Larsen 62 aar gl.
Brud. Enken 1g Ane 
Christiansdatter
Arbejdsmand Rasmus 
Andersen’s Efterleverske
af Vrold 52 aar gl.

Forlovere Huusmændere 
Anders Larsen og
Skræder Soele, begge af 
Vrold.
Vielsesdag.d.27 
november 1874 i kirken.

Kirkebog.

Det har været en stor dag for Ane Mettes mor den 27 
November 1874 hvor hun er sluppet ud af fattighuset. 
Selv om det var en kold overskyet og regnfuld dag med 
kun 2 graders varme, så har dagen for Ane Mettes mor 
været varm og lys da hun gik op af kirkegulvet i Skan-
derup kirke.

Her er Ane Mettes mors underskrift, som hun 
skrev ad Ane Mettes far døde. Som det ses 
her har hun ikke kunne skrive sit eget navn. 
Underskriften er med ført pen.
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Fattighuset

Lad os prøve om vi kan få en fornemmelse af hvordan 
det har været at leve det liv Ane Mettes mor og de 4 
børn nu skal til at gennemleve.

Først ser vi lidt på fattighjælpen.

Princippet med fattighjælpen var, at den skulle være et 
rimeligt tilskud til de indtægter, som kunne opnås ved 
løst arbejde rundt om på bøndergårdene.

Den første egentlige styring af fattigvæsenet på landet 
blev gennemført ved en forordning af 5. juli 1803.  
Den dekreterede bl.a., at hvert sogn havde pligt til at 
sørge for sine egne fattige.  Der blev oprettet kommis-
sioner med sognepræsten, herredsfogeden og nogle 
„agtbare mænd“ som medlemmer, og disse fik, foruden 
arbejdet med at afhjælpe nød og trang, ret til at udskri-
ve skatter til fordel for fattighjælpen.  

Ane Mette flyttede 
sammen med sin mor og 
tre andre søskende ind 
på Vrold fattighus.
Mon ikke hendes mor 
har haft det udtryk som 
er vist på billedet her. 
Hun har nok været helt 
klar over at det ikke var 
en morsom tid hun gik i 
møde.
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Kriteriet for hjælp var, at alle havde ret til at få netop 
så meget, at de kunne opretholde livet, men tolkningen 
af forordningen var yderst subjektiv og varierede me-
get fra sogn til sogn.

Det var almindeligt, at fattiglemmer blev „liciteret ud“ 
til betalt ophold hos gårdmændene, men mange steder, 
bl.a. i Vrold, ordnede man problemet ved at lægge 
opholdet på skift på gårdene.  Det var jo alligevel for-
trinsvis gårdmændene, som måtte udrede udgifterne 
til den lokale fattighjælp.  Fra 1842 blev fattigvæsenet 
lagt ind under de nyoprettede sogneforstanderskaber 
(fra 1867 sogneråd), og det betød i praksis, at udgif-
terne kunne tages af kommunekassen og indtægterne 
opkræves over de almindelige skatter.

Fattigvæsnet i Vrold.
For Vrolds vedkommende betød det, at fattigvæsenet 
kunne lægges i mere faste rammer, og sognet købte 
et gammelt hus, som tidligere havde tilhørt ejerne af 
Svendsensminde.  Det blev så landsbyens første fat-
tighus.  Det lå i den nordlige ende af Bystævnevej (den 
bageste ende af den nuværende parcel Byfogedvej 1 og 
bestod af et 10 x 5 meter stort bindingsværkshus med 
lerklinede vægge og stråtag.  Huset indeholdt 2 værel-
ser og havde l skorsten.  Det havde matr. no. 41 og lå 
på den vestlige side af vejen, og overfor var der en lille 
ubebygget jordlod, som fattiglemmerne kunne dyrke.  

Ifølge folketællingslisten fra 1845 boede der 3 per-
soner i fattighuset, 3 ældre kvinder, hvoraf de 2 var 
enker.  I 1850 var tallet oppe på 7, hvoraf de 4 var min-
dreårige.
I 1856 besluttede sogneforstanderskabet, at Vrold skul-
le have et nyt fattighus, og i september måned samme 
år blev arbejdet udbudt i licitation.  Det skulle være et 
grundmuret hus og måle 19 x 11 alen „inden vægge“. 
Overslagssummen lød på 664 Rdl.  Byggeriet blev på-
begyndt den følgende sommer, og i 1858 stod det fær-
digt (nuværende Vroldgade 8).  Samme år solgte fattig-
væsenet det gamle hus på Bystævnevej til klodsmager 
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Det ny fattighus fra 1860.
Beboerne af det nye fattighus havde, foruden særskilt 
lejlighed, også en lille stump havejord, som de kunne 
dyrke, og det blev udnyttet til langt udover de lovlige 
grænser.

Det er her i det fattighus at vores Rasmus Andersens 
Enke Ane Christiansdatter med sine 5 børn flytter ind i 
1858, da hendes mand og børnenes far døde af en ulyk-
ker på Justenborg. De er her på fattiggården til 1870.
Ejendommen var opført på en del af gadejorden, og 
da dette areal i 1880 skulle udskiftes af fællesskabet, 
manglede der 4.370 kvadratalen jord. Størstedelen 
havde fattiglemmerne lige siden 1858 stille og roligt 
tillagt deres små haver, uden at nogen havde bemærket 
det, og resten havde skolelæreren udvidet sin havelod 
med.  Det blev sognerådet, som måtte udrede erstatnin-
gen til de rette ejere for den uberettigede overtagelse.  
Ejerforholdet omkring fattighusets jord blev i øvrigt 
først endelig berigtiget i 1903 gennem en skrivelse fra 
landbrugsministeriet.

At der var et stærkt behov for et større fattighus end 
det tidligere fremgår ganske tydeligt af folketællings-
listen for 1860.  Antallet af beboere i det nye fattighus 
var 5 voksne og 8 mindreårige.  Og de repræsenterede 
hver på sin vis næsten samtlige afskygninger af tidens 
sociale problemer.

Fattighuset i Vrold som det så ud da Ane Mettes mor flytted ind med sine børn.
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I en af lejlighederne boede den 43-årige enke Ane 
Cathrine Hansdatter og hendes 3 børn.  Hun var som 
24-årige blevet gift med den 29 år ældre Niels Hagen-
sen, og det har derfor nok været et spørgsmål om for-
sørgelse for hendes vedkommende.  Men sådan skulle 
det ikke gå.  Allerede i 1850 flyttede familien ind i det 
gamle fattighus med deres 4 børn.  Her fødte hun 1 
barn, og da manden døde, sad hun i 1860 med 3 børn, 
hvoraf den ældste var 14 år.  De øvrige 3 var kommet 
ud at tjene. I en anden lejlighed boede min tip oldemor 
den 38-årige enke Ane Christiansdatter og hendes 5 
børn fra 9 til l år. 

Hun havde været gift med indsidder Rasmus Andersen, 
som havde sit daglige arbejde i en af Justenborgs mer-
gelgrave.  Han var i 1858 ude for en ulykke under sit 
arbejde og fik en arm knust.  Han døde en tid efter af 
koldbrand i såret, 47 år gammel.  Så usikker var tilvæ-
relsen for kone og børn i datidens samfund.

De fattige havde svært ved at holde varmen som det ses her.
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Den ældste af Fattighusets beboere var den 92-årige 
enke Inger Wilhelmine Jensdatter.  Hvorfra hun stam-
mede vides ikke, men hun må have været aftægtskone i 
et af husene i en årrække. I hvert fald boede hun ikke i 
fattighuset i 1855. Hendes nærmeste pårørende må nok 
være gået bort, og så var der kun fattighuset tilbage for 
hende som livets endestation. 

Indenrigsministeriets cirkulære.
Indenrigsministeriet udsendte et cirkulære til landets 
Herredskontorer med krav om indberetning vedrørende 
fattighusene, og Skanderup-Stilling sogneråd indsendte 
følgende om fattighuset i Vrold: Fattighuset ejes af 
kommunen, det ligger på tør sandmuld på en åben 
plads midt i byen.  Tilsyn med fattighuset udføres af et 
dertil udvalgt medlem af sognerådet. Hvert fattiglem 
har en lejlighed.  Adgang til godt drikkevand haves ca. 
50 alen fra huset.  Fattighusets beboere lever på samme 
vilkår som den fattige befolkning i egnen.  Ingen syg-
dom og ingen afgået ved døden.  Ingen forbrydelse 
eller større forseelse begået.  Mandsperson er lidt drik-
fældig.  Ingen væsentlige mangler, lidt udbedring af 
mur og kalk var nødvendig og er afhjulpet.

Fattighuset og dets indretning.
Der findes ikke en plan over huset som det så ud fra 
starten da det stod færdigbygget i juni md. 1857, men 
ved et besøg hos den nuværende ejer viste der sig 
mulighed for at rekonstruere husets oprindelige indret-
ning.
Grundlaget er de oprindelige udbudsbetingelser, tilbud, 
samt nogle planer, som kommunen lod udarbejde i 
1967. På det tidspunkt fungerede huset som husvilde-
bolig eller kommunehus ,som det også kaldes. Ud fra 
disse tegninger og oplysninger fra nuværende (1997) 
ejer, der har gennem restaureret huset, kunne det lade 
sig gøre at lave en plan, som vise hvordan huset så ud 
og var indrettet i 1857 og da Ane Christiansen og hen-
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des børn boede der.
Huset er 11,5 m. langt og 7,15 m. bredt, det består af 
entre, baggang, udhus, køkken, bryggers og 6 rum. Der 
er 2 udvendige WCer.

Taget. Der var Stråtag som det også ses af billedet jeg 
har.

Væggene. De indvendige væge i huset bestod af soltør-
ret ler. De udvendige væge i huset bestod af helsten 
mursten der var vendt på tværs alle, og som bindemid-
del var der anvendt en meget dårlig mørtel, næsten rent 
sand.

Gulvene. Alle gulve er lerklinede, undtagen køkken-

Bygningstegning af Vrold fattighus som det så ud da Ane Mette boede der.
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gulvet, hvor der lå mursten på fladen.
Loftet. Afstanden mellem loftsbjælkerne var mellem 
1,75 og 2 m., hvilket er mere end normalt ved den tids 
byggeri. Måske har det været for at spare materiale. På 
bjælkerne lå nogle brædder af usædvanlig god kvalitet, 
25 cm. Brede og 4 1/2 cm. Tykke. Det kunne tyde på, 
at loftet har været brugt til lager eller værksted, men 
noget sikkert herom kan ikke siges. Adgangen til loftet 
var en lem i rum 12.

Skorstenen. Husets skorsten var meget stor, 1 x 1 m. 
den var lukket helt ned til gulvet og centralt placeret. 
Alt hvad der skulle varme huset op, måtte have røgaf-
gang  gennem denne skorsten. Den stod på en stor 
kampesten. Under nedbrydningen konstateredes, at 
der har været huller til ovne fra rum nr. 2 og rum nr. 8. 
Lige som der har været en bageovn, hvilket fremgår af 
udbudsmaterialet.

Madlavning. Denne måtte foregå fra det fælles køkken 
eller fra de ovne, der var tilsluttet skorstenen.
Vand. Måtte hentes fra brønden, der kun lå ca. 50 m fra 
huset.
Udhus. Rum nr. 1. Herfra førte et hul ud i det fri. Heri-
gennem kan høns have gået ud og ind. Der kan også 
have gået en gris i dette rum. Det var dengang almin-
deligt, at småkårs folk havde en fedegris gående. Den 
blev fodret med alt spiseligt fra køkken og have, og til 
jul blev den slagtet.

WC. Der var to WCér, eller rettere lokomer. De var 
bygget til huset i hver sin ende. Nr. 11 og nr. 12.     

Sogneforstanderskabet.
1861 d.2 December var Sogneforstanderskabet samlet, 
her står der under punkt 6,
Rasmus Andersens Enke Ane Christiansdatter, paatager 
sig at sørge for
Wilhelmine Enke til Nyland mod at få brød til hende 
og 1 skive daglig.
(Wilhelmine er en meget gammel kone ca.90 år, som 
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ingen familie har mere).
Ane og hendes børn var ofte meget bang, når de sad de 
mørke vinteraftner i fattighuset, måske med et enkelt 
lille stearinlys  der blafrede både for husets utæthe-
der og det dårlige stearin. I den skumle belysning og 
atmosfære kom der gang i deres fantasi, når der kom 
uventede lyde og lys uden for huset. Tænk lig på hvor-
dan de har haft det de sene aftner. Nedenstående sagn 
foregik og fortaltes i de år Ane og hendes børn boede i 
Vrold fattighus.  

Fra danske sagn, om farende uhyre er der skrevet følgende:  
Dragerne ligger og samler på skatte.  En gammel 
mand, han var født inde i Vrold, og da han var sådan en 
dreng, vilde han jo gjærne rende og lege ligesom andre 
skoleknægte. Det var om aftenen, men a véd ikke, hvad 
årens tid det var, da kommer der sådan en drage over byen. 
Den lyste så stærkt og var ligesom et hjul, der var ild i, og 
så havde den en lang stjært bag ud, det var ligesom gloende 
ild alt sammen. Alle de skoleknægte så nu den drage, og der 
var sådan hoben huse og gyder i byen, drengene søgte så 
ind, hvor de nærmest kunde komme i skjul. To mænd havde 
været kjørende i Arhus. Både vogne og bæster var slage, og 
så var den enes vogn gået i stykker. De samler så stumperne 
på den anden vogn, og så spændte de alle fire bæster for 
den, og den ene mand red på de to forreste. Da kom dragen 
farende over dem lige neden for byen, tæt ved byen at 
kalde, og de sut lige ned, alle bæsterne.  Derefter satte den 
op over en mose vesten for, og de så den aldrig siden.
Når de så sådan én, vidste nogle det råd, at de skulde 
kyle et knippe nøgler over ham, så gav han pengene fra 
sig, men det skulde være ved et hastigt skjul (sådan, at de 
kunde skjule sig hastig), for ellers slog han dem ihjel med 
pengene. Dragerne har en skindpung bunden om hver 
kjæbe, og der er et hoved foran på hjul.
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Ane Mettes mor flytter ud af fattighuset før 1870 og 
var husmoder ved Arbejdsmand Hans Larsen der er 
10 år ældre end hun er. De bliver senere gift, det blev 
de i 1874 2 måneder efter hendes datter Ane Mette var 
blevet gravid, mon ikke den velhavne Ole Laursen på 
Illerup Søgaard har haft en finger med i spillet her. 

Ane Mettes mor og Hans Larsen levede sammen indtil 
Ane Mettes mors død i 1882. Her har hun forhåbentlig 
fået nogle gode år i slutningen af sit liv.

Ane Mettes mor døde som så mange andre af kræft, 60 
år gammel.

Død.
Død.     d.16 Oktober 1882.
Begravet d.22 Oktober 1882.
Navn     Ane Larsen 
Født     Christiansdatter.
Stand    Hmd. Hans Larsen’s 
         Hustru af Vrold.
Alder    60 Aar.
Anmærkning     Kræft.

Kirkebog.

Ane Mettes mor Ane Christiansdatter døde efter en 
sygdomsperiode en trist oktoberdag med overskyet 
vejr og kun 7 graders varme, men da hun 6 dage senere 
blev begravet, var der helt lunt i vejret 9 grader og 
solen skinnede gennem nogle huller i skyerne under 
jordfæstelsen.
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Ane Mette Rasmussen

Ane Mette fotograferet i en af de kjoler hun har syet.
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Daab. 24 sept. 1854
Født. 19 maj 1854
Ane Mette
Forældre bor på en 
gård i Vrold.

Ane Mette der er opkaldt efter sin farmor er født i 
1854 et par år efter treårs krigen. Hun blev født i 
Vrold som det næst yngste af børnene. Hun havde 
en søster og to brødre, og fik senere en halvsøster 
mere. Hendes dåb foregik i Skanderup kirke.

Kirkebogen. Skanderup sogn

Fadderne. Pige Johanne 
Christiansen af Tolstrup.
Ane Marie Larsen af Vrold.
Christian Christiansen af 
Hvejsel.
Knud Sørensen af Malling.
Jous Christiansen af Vrold.
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Ane Mette var kun 4 år gammel da hendes far døde 
i 1858. Om Ane Mette har forstået hvad det var der 
skete med hendes elskede far er ikke godt at vide. Hun 
har dog ikke været i tvivl om at det var noget meget 
tragisk og sørgeligt noget, men at hele hendes liv nu 
skulle totalt ændre sig havde hun nok ikke rigtig nogen 
fornemmelse af.
Der ventede nu Ane Mette en tid i meget fattige omgi-
velser, men som 4 årig har hun nok ikke oplevet det så 
slemt som hendes mor gjorde det. 
Lige som der sket mange kedelige ting i den kom-
mende tid har hun nok også har haft gode stunder, som 
vist på maleriet her, hvor en af gårdmændenes kalv 

Ane Mettes bedstefar var smed så følgende lille histo-
rie kunne godt være ham, men det tror jeg nu ikke.
Historien afspandt sig i sidste halvdel af 1800tallet :

Smeden i Vrold var med til Bryllup og der kom han til at sidde 
mellem præsten i Dover og præsten i Ry, som begge var med
Da siger han: „Nu sidder a her mellem to præster, men 
dersom nu Fanden kom og vilde tage mig, kunde De så hytte 
mig ? for så meget kan a sige, at dersom han kom og vilde 
tage en af jer, da skulde a F... skal tage mig, nok rede jer ! „.

Mon ikke Ane Mette trods alt har gået og hygges sig når hun 
blev sendt ud og rygte de små kalve, som her på billedet.
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Børnene i fattighuset
Ane Mette der jo kun var 
en lille pige på 4 år, måtte 
flytte med sin mor over på 
fattighuset.
Livet på fattighuset har ikke altid været lige 
morsomt, heller ikke for børnene som boede der, 
selv om Ane Mette var en lille pige der nok ikke 
forstod så meget af det. Det kan man læse om i en 
klage fra et af fattighusene, klagen lød således. 
Beboerne bruger ikke lommetørklæder, ikke spyttebak-
ker, der fødes børn i disse huse, modervand og blod 
flyder over gulvene, på dem holdes børn frem. Affaldet 
fra måltiderne kastes på dem, vejens snavs bringes ind 
på dem med fødderne. Læg dertil: Også røg fra tæl-
lelys og lamper, beboernes egne uddunstninger og stor 
urenlighed og endnu, at liigstuen staar i forbindelse 
med stuen og køkkenet, saa liiglugten blander sig med 
luften saa bliver det indlysende, med hvilke for sund-
heden ødelæggende stoffer den luft, som beboerne 
indaander, er svangret.

Forholdene har været så forfærdelige og så umenne-
skelige, at vi slet ikke kan forestille os hvor dan det 
har været. Det har dog nok været værst for de voksne, 
børnene har forhåbentlig ikke forstået hvor forfærtelig 
det var.

Beboer i fattighuset.
I den periode lille Ane Mette boede på fattighuset var 
en stor del af beboerne under 18 år, de var der enten 
fordi deres mor var enlig eller de var forældreløse. I 
1860 da Ane Mette var 6 år, da var der 8 børn ud af 13 
beboere. Ud over Ane Mettes mor med sine 5 børn, 
var der en Ane Hansdatter med 3 børn, der var en enlig 
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Dawen æ lonng, aa træskun æ tonng,
Mælldmaderen æ smo, aa a haa londt aa go,
Tit for a ow en hæsselståk,
Aalder kan a bestell naak,
Tiile aap aa silde i seng,
Hier skuld da Fanden tien faa dræng.

mand på 31 år  og 2 enlige damer  på henholdsvis 92 
og 77 år.

Medens børnene boede på fattighuset skulle de gå i 
skole og hjælpe med arbejdet på gårdene der omkring, 
det stod der i reglementet for fattighuset.

Her har Ane Mette også været sendt rundt på gårdene, 
som 6 årig har det sikkert været som fårehyrde det 
brugte man børnene i den alder til. 

Hyrderim.
På fattighuset i Vrold udspandt der sig følgende lille 
hyrderim.

Den lille sypige.
Det viste sig at Ane Mette var en lille dygtig pige, og 
hendes mor lærte hende at sy. Det blive da også Ane 
Mettes levevej senere i livet. 
Medens børnene boede på fattighuset skulle de gå i 
skole og hjælpe med arbejdet på gårdene der omkring, 
det stod der i reglementet for fattighuset.

I Ane Mettes teenager år, hvor hun blev sendt ud på 
gårdene, har hun også ofte været med til at samle hø.
Lige som hun også i en tidlig alder begyndte at repa-
rere tøj og sy nyt tøj, for folkene på gårdene.
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Ifølge folkemindesamlingen, udspandt der sig følgende 
lille hændelse i den periode hvor Ane Mette også hjalp til 
men bjergningen af hø. 
De Dakbjerg Jomfruer.
Det hændte engang, da vi var nede at bjærge Hø, at en af 
vore piger blev vred, de andre havde nok drillet hende og 
hun vilde ikke med hjem til Middag. Da vi så havde fået 
spændt for og skulle til kjørren, blev hun igen spurgt om, 
hun saa ikke vilde med hjem ?  Men hun sagde: ”Nej, jeg 
vil blive hernede og danse med de Dakbjerg Jomfruer”
Den middag skal nogen have set at hun dansede nede i 
Engen, og da vi om Eftermiddagen kom derned, laa hun 
med Fraaden ud af Munden og var Død.

I Ane Mettes barndom og ungdomsår brugte man 
penge som vist her under. Det var Skilling, Mark og 
Rigsbangdaler. Ane Mette har nu nok ikke kendt 
ret meget til de penge, det var jo ikke det de havde 
mest af i fattighuset hvor hun havde sit hjem.

Det er en rigsbangdaler 
som den så ud i første 
halvdel af 1800 tallet. 

Pengene dengang var fortrinsvis mønter der var lavet 
af sølv og guld. Men da der var mangel på de ædle 
metaller der lige efter statsbankerotten havde man også 
udstedt sedler som dog var uindløselig indtil 1845.

En Rigsbangsdaler som vist her havde en varieret 
værdi, der rettede sig efter sølvværdien som blev rettet 
ind efter sølvet kurs, banken bestemte 2 gange årlig.
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Krigen 1864

Under den ulykkelige krig blev Vrold-området over 
svømmet af en dansk hær på tilbagetog, og forsvaret af 
den stra tegisk vigtige Nybro blev årsag til en dansk  of-
ficers  vanære og fordærv.  Efter  tilbagetoget  fra  Dan-
nevirke  rykkede  de  danske styrker tilbage op gennem 
Jylland. Man  var  underlegen  i  styrke, og general 
Hegermann-Lindencrone lod en del  af sin brigade 
blive i Skanderborg-området for at sikre sit tilbagetog. 
Chefen for 1. regiments 7.  infanterikompagni,  kaptajn  
C.  Sørensen har  skrevet følgende om sit ophold i og 
omkring Skanderborg og Vrold området:

Vi passerede op ad dagen den 11. marts Fuldbro ved 
Mossø og fortsatte turen til Alken, hvor vi  blev ind-
kvarteret i 4 går de, men vi havde ikke været der i 
mere end et par timer, da vi fik ordre til  at begive os 
til  Skanderborg ladegård.  Der til bragte vi begyndel-
sen af natten, medens vi  ventede på tilbage komsten af 
den ordonnans, som var sendt til  oberst Max Møller 

Da Ane Mette var 10 år gammel 
udbrød der krig i Danmark. 
Det var den krig vi tabte til 
tyskerne.

 Ganske vist var Ane Mette ikke så gammel, 
men hun har helt sikkert oplevet tyskernes 
ubehageligheder som det fremgår af de 
efterfølgende beretninger fra krigen. Hendes mor 
der var 42 år har sikkert også haft store kvaler med 
at holde soldaterne på afstand, de har ikke altid 
været lige rare mod de enlige kvinder.
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på Leegårdslyst for at få ordre.  Man kunne forstå,  at 
11. regiments 2. bataillon var i Skanderborg, hvoraf 
slut tedes, at stillingen mellem Skanderborg og Mossø 
ved Nybro og Fuldbro også var besat, uden man hørte, 
regi ment lå her med hovedstyrken i Vrold.

Da ordonnansen kom tilbage, bragte han den  besked,  
at kompagniet skulle til  Foerlev,  hvorhen  man så 
begav mig.  Om formiddagen kom befalingen om  at  
køre  med  kompagniet  til Skanderborg, der demittere 
vognene og marchere til  regi mentet i Vrold. Fra Skan-
derborg marcheredes ad chausseen til Nybro men dre-
jede,  inden de kom til  sidstnævnte sted,  af til Vrold, 
hvor hele  regiment lå.

Alarmering.
Netop ved ankomsten var der alarmering.  Der havde 
foran Nybro været et sammenstød med østrigsk  rytteri,  
hvorfor  hele styrken var kaldt under våben. Soldaterne  
stod her i regn og sne,  og blev dyngvåde. Da alarmen 
var hævet, skyndte regimentet sig atter  ind  i  gårdene  
i  Vrold,  hvor de forskellige kompagnier havde haft 
deres ophold før, men det nyankomne kompagni  var 
lige kommet, og måtte udbede sig et kvarter.  „Kvar-
ter“,  svarede regi mentschefen,  „umuligt - aldeles 
umuligt. Mandskabet er stuvet således sammen, at det 
knap kan røre sig“. Hertil blev svaret at kompagniet 
ikke kunne stå udenfor i regnen - det var fjerde nat, at 
de havde været under gevær uden søvn. „Jeg ved ikke 
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andet“, sagde til sidst chefen,  „end at De kan går til 
Skanderborg.  I  en sådan  by  må  der  altid  kunne  
skaffes  plads“.  Man  modtog tilbudet, og kort efter,  
da mørket var  indtrådt,  var de på march til Skander-
borg.

Inde  i  Skanderborg var chefen for forpostkompagniet  
ved  Nybro, kaptajn Bjerregård  indkvarteret  i  en  af 
byens  sydligste  gårde. Han var syg og elendig efter 
flere dages feber og panisk optaget af den truende 
situation, som brigaden var stedt i. Han var over bevist 
om, at man allerede var omringet af fjenden og  i  nat-
tens løb ville blive overrumplet og taget til fange.

Angreb ved Ny bro.
Midt om natten kom der melding om et fjendtligt 
angreb ved Ny bro, og Bjerregård hastede derud. Der 
blev blæst til  samling, og det myldrede med soldater 
overalt i gaderne. Medens styrken stod opstillet midt 
på Adelgade, klar til udrykning mod nord, kom for-
postkompagniet fra Nybro i rask march forbi, med 
kaptajn Bjerre gård i spidsen. Man måtte altså formode, 
at fjenden var lige bag efter, og kaptajn Sørensens 7. 
kompagni blev svinget ud i sektioner med front mod 
syd for at stoppe ham. Pludselig hørtes løbende trin i 
mørket.  Det var en  af 7.  kompagnis  underkorpora-
ler,  som man havde efterladt i  Vrold som ordonnans.  
Han fik fremstammet, at han var blevet overfaldet af 
Østrigere undervejs til Skander borg.  Fjenden  havde 
frataget ham både hestevogn,  våben og tor nyster. Han 
havde imidlertid i mørket revet sig løs og var løbet til 
Skanderborg med et  brev til  Sørensen fra regimentet 
med en ordre om at tilslutte sig dette. Kaptajn Søensen 
anmodede straks bykommandanten,  kaptajn Stricker 
om tilladelse til  at  afgå mod Vrold, men denne ville  
ikke  i  den truende situation  afgive sin arrieregarde, 
så 7. kompagni måtte forblive i Skanderborg. Da by en 
omsider var rømmet for militær, fulgte 7.  kompagni  
efter som de sidste.  Et stykke nord for byen kom 
Stricker ridende tilbage med melding om,  at  alt var 
falsk  alarm.  Brigaden blev beordret tilbage til Skan-
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derborg.

Hele den forskrækkelige fejltagelse var opstået ved, 
at en af deling dragoner, som havde kvarter i Vrold, 
blev beordret til  at ride til Nybro for at kaste den 
interimistiske bro i  vandet.  Da de var i færd hermed,  
i  bælgravende mørke og regn, blev forpost erne oven-
for bakken pludseligt bange og åbnede ild, hvorefter 
de flygtede over hals og hoved. Kaptajn Bjerregård 
delte deres for modning om, at det var en fremryk-
kende fjende og havde derpå sam let kompagniet igen 
og beordret ilmarch mod Skanderborg.  I denne panik 
var 7. kompagnis underkorporal kørt ind, på vej til  
Skan derborg, og i mørket og våbenlarmen havde også 
han troet, at det var Østrigere, som han havde overladt 
vogn og våben.

Genvej til Vrold.
Kaptajn Sørensen fik nu tilladelse til  at følge den 
tidligere modtagne regimentsbefaling og marcherede  
i  ilmarch ad en genvej gennem skovene til  Vrold.  
Regimentschefen  ventede på hovedvejen udfor Vrold 
Østergård. Han havde fået ordre til  at retirere nord på, 
så snart 7. kompagni igen var tilsluttet regimentet.

Der blev efterladt skinbesætninger ved  Nybro og  
Fuldbro.  De skulle flygte i ventende hestevogne, så 
snart det fjendtlige an greb kom. Og det skete dagen 
efter rømningen af Skanderborg. Det lille kommando 
ved Nybro,  1 officer og 20 menige,  nåede dog  at 
komme i kamp. De havde lagt sig i baghold bag nogle 
buske godt et halvt hundrede meter fra åen, og da et 
østrigsk kompagni ved dag gry rykkede frem mod åen,  
åbnede de  ild.  De affyrede en salve, ladede og fyrede 
igen,  hvorefter Østrigerne i hast retirerede og søgte 
dækning i et lille hus et par hundrede meter  længere 
mod syd. De fjernede nogle tagsten for at få skydehul-
ler, og her op holdt de 21 forsvarere dem i næsten et par 
timer. Derpå trak Dan skerne sig hurtigt tilbage til  de  
ventende  hestevogne  og  for svandt .
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Tyskernes ankomst til Skanderborg.
Efter den danske tilbagetrækning kom så Tyskerne, og 
i et an tal  så  overvældende,  at  hele  Skanderborg-om-
rådet  nærmest  blev kvalt. Alle gårde og huse i Vrold 
måtte afgive husrum i en sådan grad, at der knap var 
plads til familien selv. Og der blev bru talt krævet ind 
af både mad og drikke. Der var dog et enkelt hus, som 
slap helt for fremmed besøg.  Det var  Vrold Tværvej 
5,  som ejedes af Thomas Laursen. Hans baghave var 
en del  af den tidlige re Vrold kirkegård, og her havde 
han  i  årenes  løb opgravet  ad skillige skeletter. Da 
Tyskerne så nærmede sig, fandt han en lille halv snes 
kranier frem,  og dem hængte han op  i  lange  snore 
oppe på loftet. Det var nok til  at holde de fremmede 
soldater på afstand. Ingen turde bo i  spøgelseshuset i 
Vrold. Thomas Laursen har nok haft en skrue løs, for  
i  1869 blev han umyndiggjort og huset solgt på det of-
fentliges foranledning.

Skanderborg-egnen måtte i ca.  7 måneder tåle fjendens  
tilstede værelse i større og mindre koncentrationer.

Sådan har situationen nok ofte set ud i Vrold her under krigen i 1864.
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Ane Mettes 
skolegang.

Maleri af Hans Schmidt. „Skolestuen“.

Der var en gammel skole i Vrold, men her var 
Ane Mette heldig for en gang skyld. I 1859 blev 
der nemlig taget en beslutning om at den gamle 
skolebygning skulle erstattes af en ny. Det blev en 
fin ny skole som stod færdig i 1860, lige et år før 
Ane Mette skulle starte i skolen. 

Til den nye skole blev der anvendt 23.700 helbrændte 
15.100 halvbrændte mursten og hele byggeriet kom til 
at koste 850 Rdl. Inkl. nedrivningen af de gamle skole-
bygninger.
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Da den tidligere skolelærer døde i foråret 1860 blev det 
også en helt ny ung 26 årig lærer Ole Dixen der kom til 
at undervise børnene i den ny skole. I løbet af de første 
fire år  altså i 1864 havde Ole Dixen ifølge inventar-
listen fået samlet så skolen nu har følgende efekter. 8 
skoleborde, 1 bogreol, 1 sort trætavle, 1 kortholder til 
et kort over den indre verden. Desuden var der et gym-
nastikapparat ude i gården. Af lærebøger havde skolen 
18 eksemplarer af Matzens læsebog, 16 læsebøger af 
Hjorth, 2 bibler og 15 eksemplarer af det nye testa-
mente. Endvidere havde man 1 regnebog af Cremer, et 
sæt lovskrifter, en lærebog i gymnastik og en bog om 
”materialer til forstanden”.
Skolelærer Ole Dixen var en både dygtig og afholdt 
mand, i sognet og ikke mindst af børnene.

Den ny skole blev bygget på tomten af den gamle 
skole, skolen blev bygget på matr. nr. 10a som ikke 
lå inde i selve Vrold by på det tidspunkt. Den gamle 
skole lå her på nordsiden af landevejen mod Skavder-
borg, men den ny skole blev bygget lige på den anden 
side altså på sydsiden af landevejen. Grænsende op til 
Skanderborg marks jorde og Dyrhaven.

Foto af Ane Mettes fine nye skole som den blev bygget i 1860
Vrold skole.
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 Ane Mette indskrevet i skolen.
Ane Mette blev indskrevet i skolen d. 8 November 
1861 samme dag som hendes to år ældre storesøster 
blev indskrevet, så de kom til at gå i klasse sammen.
I skolens protokoller fra perioden 1861 til 1867 ses 
Ane Mette beskrevet. Alle steder ved hendes navn står 
der at Ane Mettes moder er fattiglem.
Hun får en dårlig start med nogle karakterer på tg og 
i det lag, men hun er nu heller ikke for meget i skole 
de første år. I sommerhalvåret 1862 er hun sygemeldt 
i hele August og halvdelen af September måned. 
Vinterhalvåret 1862-63 der starter første November 
mødet hun kun op 18 dage, hun har flere fraværsdage 
end skoledage den vinter, idet hun er syg i 12 dage har 
lovlig fravær i 6 dage og er bare blevet væk fra sko-
len yderligere 6 dage. Det er ikke så godt, hun lægger 
sig da også syg den 16 April hvor de skal til eksamen, 
men den går ikke hun må så til sygeeksamen, hvor hun 
naturligvis får nogle elendige karakterer. 
Læren hr. Dixen må nu alligevel have set noget i Ane 
Mette, selv om det var en pige ovre fra fattighuset, han 
giver hende gode karakterer i flid og opførsel.
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Det går op og ned for Ane Mette.
Det kommer nu til at gå bedre for Ane Mette i skolen, 
allerede i 1863 overhaler hun sin storesøster og ryk-
ker så støt og rolig op og ender i 1865 som klassens 
anden dygtigste pige, det er flot klaret af Ane Mette. 
Ved eksamen i  d. 30 April 1867 går det helt galt, her 
rygger hun ned på en sidste plads, ide hun bliver nr. 19 
af pigerne. Hvorfor nu det ? jo nu er Ane Mette blevet 
12 år, så nu har gårdmændene sikkert stillet store krav 
til hende, så der har sikkert meget arbejde som skulle 
gøres. Dengang mente man at et barn på 12 år nu ikke 
længere skulle være på fattighuset, nu måtte de kunne 
klare sig selv. Derfor er Ane Mette sikkert startet i sin 
første plads på en af gårdene, hvor man ikke har givet 
hende tid til at passe sin skole. Gårdmanden skulle nu 
sørge for at hun fik mad og logi, så han ville have no-
get arbejde til gengæld. Ane Mette var jo en god og fle-
xibel arbejdskraft, fordi hendes mor havde lært hende 
at sy, og det elskede hun, så det udnyttede gårdmanden 
naturligvis.

Hvorfor gør lærer Dixen nu det ?. Han må jo nok have 
ment, at Ane Mette virkelig har været syg når hun ikke 
mødte op i skolen. Hvad der sikkert også har været 
grobund for ovre i fattighuset. Lige som han også har 
kendt gårdmændene så han vidste godt at de brugte 
Ane Mette mere end godt var som hjølper, f.eks. til at 
se efter dyerne ude på marken. 

Her i disse gader ved fattifhuset har Ane Mette og hendes veninder haft deres gang 
og haft deres lege. Gaderne i Vrold var ikke andet end jordveje.
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Da Ane Mette var knap 14 år og bliver konfirmeret 
skrev præsten i kirkebogen at hendes kundskaber var 
god, hvilket betyder at hun har kunnet sin katekismus 
så boglig har hun også været dygtig, hvad vi også har 
set af hendes skolegang. Præsten skriver oven i købet 
at hendes opførsel er meget god så hun har været den 
lille søde og artige pige der har set op til præsten der jo 
i hendes øjne har været den store over øvrighed. 

Ane Mettes 
konfirmation

Præsten skrev: 
Konfirmation.
Søndag efter Påske d. 19 
april 1868 i Skanderborg.

Kirkebog  konfirmationer

Ane Mette Rasmussen
Forældrene er Rasmus 
Andersen af Vrold og 
Ane Christiansen.
Dom. Kundskab god, 
Opførsel meget god.

Skanderup kirke som den ser ud i dag en klar vinter søndag.
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Det er sådan Ane Mette husker Skanderup kirke da hun gik op til alteret for at 
blive konfirmeret, og senere den gang hun gik ap af kirkegulvet for at indgå i 

Sådan så det ud lige uden for kirken da Ane Mette blev konfirmeret, det er 
skanderborg i baggrunden med slotskirken.
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Ane Mette kommer som 18 årig til en meget stor gård, 
Illerup Søgaard hvor hun skal reparere tøj og sy nyt tøj 
til gårdmanden og hans familie. Her blev hun indloge-
ret i et lille værelse formentlig til d. 1 november 1873. 
Der var ingen varme på værelset. Så med en udetem-
peratur på 4 grader som der var i den periode så har 
det alligevel været koldt på værelset om aftenen. Ane 
Mette var jo også lidt overtroisk hjemme fra, så hun 
har gjort sig sine tanker når hun sad alene i de mørke 

Herefter rejste hun rundt og boede på gårdene i 
korte periode medens hun syede tøj til dem der var 
på gården. Nok mest til gårdmandsfamilien. Det 
levede hun fint med til hun blev 18 år.

Ane Mette 
som sypige.

Det har ikke kun været surt arbejde, der har 
også været idyl i de lune sommeraftner, som 
Bramdekilde her har vist i sit billed.
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Så tænkte hun sikkert på den historie der huserede på 
egnen netop i denne tid.

Fra gamle Danske sagn er der skrevet følgende: Der 
ligger et bjerg østen for skoven i Dover sogn, der kaldes 
Dakbjærg, og der gik megen snak om, at der var bjærgfolk 
i det, og de dansede om natten. Manden, som ejede 
Dakbjærg, han ville pløje lidt op ad det, for det er noget 
fladt og skrånende ned til øst, men det kunne bjærgfolkene 
naturligvis ikke lide, og hvert år, han pløjede derop, så 
mistede han en hest.
Der er også en høj på Vrold mark, der kaldes 
Bjærgmandsknold, og der var også bjærgfolk. Så var 
der en gang nogle fiskere, som bor langs med søen, ude 
at fiske på søen, og da hørte de, at bjærgmandens kone i 
Dakbjærg hun råbte til hinde ovre på Vrold mark, om hun 
ville ikke låne hende hendes grubekjedel. Ja, hvad vil du 
have den til? Svarede den anden. Hun ville have den til at 
koge Troelses det grå øg i. Troels, det var nu den mand, der 
mistede et øg hvert år. De her fiskere de farer jo hjem og 
får bud til manden, han måtte endelig få det grå øg hentet 
hjem, ellers blev det kogt af bjærgfolkene.

Der løber også en anden historie som fortælles på de 
kanter i tiden. Så Ane Mette tænker på sin mor der 
sider i Vrold.

Fra danske sagn, om lys og varsler er der skrevet 
følgende: Jeg og en anden mand var en dag ude at fiske på 
Skanderborg sø. Som vi nu står, ser vi et lys, der stod henne, 
hvor landevejen går over søen, og da vi gik efter det, kom 
det imod os og satte op efter Vrold, men så blev det væk

Ane Mette havde travlt med at sy tøj på Illerup Søgård 
gård. Gårdmanden Ole Laursen og hans kone er et æl-
dre ægtepar som stadig har nogle ugifte sønner boende 
hjemme, deriblandt Niels Olesen der er 46 år gammel 
og ugift ungkarl. 
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Ane Mette var ikke blevet gift med Niels, så nu stod 
hun der med en nyfødt dreng Martin Lauersen Rasmus-
sen.

Hvorfor navnet Laursen.
Hvorfor kom Martin nu til at hede Rasmussen til efter-
navn og Laursen til mellemnavn.
Hvis Ane Mette og Niels var blevet gift så var Martin 
utvivlsomt kommet til at hede Nielsen til efternavn for 
faderen hed jo Niels. Sådan gik det imidlertid ikke, 
Martin var født og døbt som et barn født uden for æg-

En aften i november hvor solen har skinnet fra en 
skyfri himmel i nogle dage, så alle er i godt humør 
selv om der kun er 4 graders varme. Niels lister ind 
og hygger sig med Ane Mette på hendes værelse, det 
får konsekvenser Ane Mette bliver gravid og får en 
søn Martin, det var min farfar, han bliver født d. 11 
august 1874. Niels døde 8 måneder efter d. 17 april 
1875

Ved Martins fødsel skrev jordmoderen:
Om den fødende: Ane Mette Rasmussen, Vrold by, 20 Aar, 
Ugift, ingen tidligere fødsler
Om fødslen: Hvilken fosterdel var forliggende, Issen.
Der var ingen uregelmæssigheder ved fødslen.
Fødslens varighed.  
Til bristningen 5 timer
Derefter til barnets fødsel 
2 1/2 time
Efterbyrdens fødsel 1/4 time. Fødselsdagen d. 11/8 - 1874, 
kl. 7 1/2 Eftermiddag
Om barnet: Dreng, Fuldbaaren, Levende.
Om barselkonen: Helbredt.

Ane Mettes 
uægte barn
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teskabet af Ane Mette Rasmusdatter. Altså som et uæg-
te barn, derfor fik han moderens efternavn Rasmussen. 
Men hvorfor fik han så mellemnavnet Laursen. Ja, det 
kan vi jo kun give os til at gætte på. Det er der nu nok 
en meget fornuftig grund til at han gjorde. 
På det tidspunkt var det ofte sådan at de mindre vel-
stående opkaldte deres børn efter en person som havde 
tegnebogen i orden, i håb om at der i tidens løb ville 
komme lidt hjælp til barnet fra den kant. Det var en 
meget fornuftig social foranstaltning, som Ane Mette 
også benyttede sig af. Faderen Niels til Ane Mettes 
barn Martin var ganske vist ikke død endnu da Martin 
blev døbt, men han var syg så Ane Mette var klar over 
hvor det bar hen. Da Niels far Ole Laursen var et eje-
godt menneske hjalp han Ane Mette så godt han kunne, 
det var derfor naturlig at opkalde hans barnebarn efter 
han. Lille 18 årige Ane Mette har sikkert aldrig kunne 
få over sine læber at sige Ole til sin svigerfar det var 
Hr. Laursen, derfor kom hendes søn til at hede Martin 
Laursen Rasmussen.

Ole Laursen ville naturligvis gerne at hans 
barnebarn skulle voksede op under rimelige kår. 
Der er derfor ikke nogen tvivl om at han har gjort 
sit til at Ane Mette fik kendskab til en ungkarl der 
ganske vist var 13 år ældre end hun var, men som 
var en fornuftig mand. 

Vielsesdag 17 september 
1875 i kirken.
Brudgommen. Ungkarl 
Boelsmand af Vrold 
Morten Andersen 34 aar.
Brud. Ugift af Vrold Ane 
Mette Rasmussen datter 

af Inds. af Vrold Rasmus 
Andersen. 21 aar gl.
Forloverne. Gaardejer 
Jesper Sørensen og 
Husmand Ole Pedersen 
begge af Vrold.

Kirkebog Vielse.

Det var en rigtig dejlig dag Ane Mette blev gift, en flot septemberdag med høj 
solskind og 18 graders varme. Det har sikkert været den lygliste dag i Ane Mettes 
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Han sad måske ikke helt så godt i det, han arbejdede 
som tjenestekarl på en gård. Det kunne Ole nu nok 
rode bod på, så han sørgede for at karlen blev boels-
mand i Vrold.

Ane Mette giftede sig 5 måneder efter Niels døde 
altså da Martin var 1 år og 1 måned gammel, med den 
ungkarlen der nu var blevet Boelsmand og hed Morten 
Andersen.

Lån fra Illerup Søgård.
Det kan ses af regnskaberne fra Illerup Søgaard ved 
skiftet senere af Morten Andersen har lånt henholdsvis 
1000,- kr. og senere 300,- kr. på Illerup Søgaard, disse 
lån skal åbenbart ikke tilbagebetales men forrentes 
med henholdsvis 22,50 kr. og 6,75 kr. halvårligt.

Ane Mette og Morten fik 4 børn sammen, hvoraf den 
ene dog døde 11 dage efter fødslen.

Resten af Ane Mettes liv levede hun her i Vrold, sam-
men med sin mand til han døde og de 4 børn indtil 
de rejste hjemme fra for at gifte sig. Hendes hjem lå 
ikke langt fra det fattighus hvor hun havde tilbragt sin 
barndom, 

 Aarhus amt.    Hjelmslev 
herred. Skanderup sogn 
Matr.nr. 48 i Vrold
Ejerens navn Morten 
Andersen.
Morten Andersen    
,M,1841 21/aug, g 
,Luttern, Hansted 
sogn  ,1874, Husfader, 
Boelsmand.

Ane Mette 
Rasmussen,K,1854 
19/maj, g, Luttern 
,Skanderup sogn,1874, 
Husmoder.
Ægteskab 1875.
Levende børn i 
ægteskabet 4.
Døde    børn i ægteskabet 
1.

Folketælling 1901
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Som det står i folketællingen for 1901 var de ejer af det 
hus de boede i på matr. nr. 48. 
I 1916 folketællingen hvor hun er blevet alene måtte 
hun til at klare sig selv. Hun havde ingen formue, og 
som det ses af nedenstående var indkomsten yderst be-
grænset. Men det var så heller ikke den store skat der 
skulle betales. Vi skal lige tænke på at Ane Mette her i 
1916 er 62 år, altså efter datidens målestok en gammel 
kone. Vi må nok sige at det er meget flot, at hun stadig 
klare sig selv uden hjælp fra det offentlige.
I 1921 folketællingen hvor Ane Mette er blevet 67 år, 
har hun dog givet op og modtager nu alderdoms under-
støttelse indtil sin død. 

Indkomst.
Det har ikke været den helt store indkomst at slå til 
Søren med, her i 1916 hvor hun har været 62 år. 

Skanderborg amt, 
Hjelmslev herred, 
Skanderup sogn, Vrold 
by.
Ane Mette Andersen, 
K, 19/5-1854, Enke, 
Husmoder

Folketælling 1916 

Nedsat arbejdsevne NEJ, 
Indkomst 200,-kr. 
Formue 0,-kr.
Kommune skat  1,00 kr. 
Stats skat 0,00 kr.

Som det ses af folketællingen havde hun ingen formue 
og en årlig indkomst på 200 kr, men så betalte hun jo 
heller ikke mere en 1 kr. i årlig skat. Det har altså været 
nok at leve for, både til husleje, tøj og mad. Det har 
nok ikke været de helt store jule- og fødselsdagsgaver 
at børnebørne har fået.



72
Slægtsbog for Ane Mette Rasmussen

Vrold, Skanderup sogn, 
Hjelmslev herred, 
Skanderborg amt. 
Skema nr.8 løbe nr.158

Ane Mette døde i 1925 som 71 årig.

Ane Mette Andersen, 
K, *19/5-1854, Enke, 
*Vrold, Alderdoms 
understøttet.

Folketælling 1921 

Aldersrentenydende 
Enke af Vrold. Født 
i Vrold. Datter af 
Husmand Rasmus 
Andersen og Hustru 
Ane f. Christiansen. 
Enke efter Husmand 
Morten Andersen død 
24 april 1910 i Vrold 

der var s.f. Bopæl.
Hun blev 71 aar født 19 
maj 1854 begravet af 
kapellanen. Dødsårsag. 
Apoplescia cerebri 
Bronchitis mb. cordis.

Kirkebog Døde.

Først nu i 1921 hvor hun er 67 år får hun alderdoms 
understøttelse. Det vi i dag kalder folkepension.

På kirkegården i Skanderup hvor hun blev begravet, 
har der været en meget søgt hellig kilde, der bragte 
kirken i stor ry. Mange syge og skrøvelige søgte kilden 
for at blive helbredt, „men da en mand toede en blind 
hest deri, mistede vandet sin kraft, og kilden tilstop-
pedes, hvorover folk nu i stedet derfor lader bede for 
sig af prædikestolen“. Præsten her har lige til sin død i 
1836 skrevet i kirkebogen, „at mange hundrede fra mit 
embedes beg. have både mundtlig og skriftlig anmodet 
mig om bøn for syge lige fra Ålborg og ned til Hol-
sten“.
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Ane Mettes 
mænd 
Hvor mange mænd Ane Mette har 
kendt, det ved vi ikke noget om. 
Hun var jo en flot pige i sine unge 
dage, og hun kom rundt på gårdene 
hvor der var andre unge, så 
selvfølgelig har hun haft mandlige 
bekendtskaber. 
Der var to af disse bekendtskaber som fik 
konsekvenser for Ane Mette. Dem vil vi prøve at 
få lidt kendskab til. Den første var Niels Olesen i 
Illerup og derefter Morten Andersen i Vrold, begge 
ved Skanderborg.

Niels Olesen.
Niels Olesen var gårdmands søn fra Illerup ved Skan-
derborg. Ane Mette kom til at kende Niels da hun var 
20 år og han var 46 år gammel. Ane Mette boede og 
arbejdede ved Niels’s forældre midlertidigt som sypi-
ge. Hun reparerede deres tøj, og syede nyt tøj til såvel 
familien som for tjenestefolkene på gården. 
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Illerup Søgaard som den så ud i den til hvor Ane Mette og Niels fik deres barn 

Hvordan kærlighedsforholdet har været mellem de 
to Niels og Ane Mette det er ikke godt at vide, Niels 
syntes naturligvis at hun var en flot pige som han gerne 
ville være sammen med. Hvor Ane Mette nok har 
tænkt lidt mere praktisk, Niels var jo et godt parti, hans 
far var gårdmand og havde en af de større gårde, om 
ikke den største i Illerup. Ellers kan Niels ikke have 
været det helt store sus, efter som han ikke har været 
gift før, og han var jo også meget ældre end Ane Mette. 

Niels boede trods sin alder 
hjemme ved forældrene Ole 
Laursen og Helle Nielsdatter, 
der begge var tilflyttere til 
Illerup, han kom fra Tønning 
sogn og hun kom fra Vissing 
sogn. Niels’s far Ole Laursen 
købte gården Illerup Søgård 
under landbrugskrisen i 
1822. Hvor Niels 6 år senere 
blev født her på gården, og 
han oplevede at ikke alene 
gården men hele byen Il-
lerup brændte da han var 22 Ole Laursen, Niels’s far
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år i 1844. Heldigvis havde Niels’s far sikret sig med 
en brandforsikring så der blev bygget en helt ny fin 
gård uden for byen tættere på markerne. Det har været 
trykke kår Niels boede under, det var velhavende folk 
som vi kan se det af skiftet da hans far døde. Se nær-
mere om familien i slægtsbogen „Niels Olesen“. 

Niels havde syv søskende, han var nr. fire af otte, en 
blandet flok på fem drenge og 3 piger, der alle klarede 
sig godt gennem livet. 

Desværre blev Niels ikke ret gammel, han døde kort 
efter af Ane Mette fødte hans barn drengen Martin, 
der har formentlig været nogen sygdom i en længere 
periode da han ikke bliver gift med Ane Mette.

Niels blev begravet på 
Dover kirkegård den 24 
April 1875, hvor gravstenen 
står den dag i dag i år 2000. 
Den er ikke ny længere som 
det også kan ses af billedet, 
men den står på kirkegården 
sammen gravsten fra hans 
forældre og er par søskende. 
Stenene står samlet i det 
nord østlige hjørne af kirke-

gården. Firgårde børnehjem betaler for bevarelsen af 
gravstedet, en forpligtigelse de har påtaget sig ifølge en 
fundast hvor Niels’s far har ydet et større penge gave 
på 2.000 kr. til børnehjemmet. 

Niels’s forældres gravsten på Dover kirkegård.
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 Han var dog ikke i Hansted så længe for hans mor 
døde en måned efter hun fik sit tredje barn i 1844 Mor-
ten var nu tre år gammel, og da flyttede hans far over 
til noget af familien i Vrold ved Skanderborg, det var 
ved Klodsmager det vi kalder træskomager Ole Olesen. 
På det tidspunkt var Mortens to søskende døde, den 
mindste Maren døde da hun var 14 dage gammel, da-
gen efter at hendes mor døde, og den næstældste Peder 
døde da han var 4 måneder gammel.

Morten Andersen
Det blev den mand Ane Mette skulle dele sit voksen 
liv sammen med, og hun fik da også fire børn 
sammen med ham.
Den ene af drengene Ole døde som spæd kun 11 dage 
gammel, men de tre øvrige Mette Kirstine, Anders 
Morten og Maren Olivia, nåede alle at blive voksne og 
godt gift. Anders fik dog ingen børn, men adopterede 
en af det uægte barn Martins børnebørn.

Mortens liv startede i Hansted ved Horsens hvor han 
blev født som et ægtebarn og hvor hans forældre bo-
ede.

Morten Andersen. 
Ægte, Født 21 august 
1841 Hjemmedøbt d.31 
aug. 1841

Kirkebog

Døbt i kirken d. 26 
sept.
Forældre. Indsider 
Anders Mortensen 
og Hustru Mette 
Pedersdatter i 
Hansted.

Faddere.
Pigen Stine Nielsdatter,
Gaardmand Ole Wang i 
Gedved,
Pigen Ane Catrine 
Pedersdatter,
Jens Jørgensen 
Ungkarl Ole Pedersen,
Peder Andersen her,
Laur. Nielsen i 
Hansted,
Hans Sørensen her.

Dåb.
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Det blev altså Morten og hans far Anders Mortensen 
der forlod Hansted og flyttede til Vrold, hvor Mortens 
nu lever resten af sit liv. 

Mortens forældre hans far Anders Mortensen og hans 
mor Mette Pedersdatter var indsidder i Hansted, de få 
år de nåede at have samme i deres ægteskab. Hans mor 
Mette Pedersdatter har lige som Ane Mette haft sin op-
vækst i et fattighus men det i Hansted, hvor hun var så 
sent som i 1840 hvor hun som 24 årig boede sammen 
med sin 60 årige mor Maren Johansdatter. 

I folketællingerne 1845 i Vrold er Morten og hans far 
nævnt som boende hos Ole Olesen. Allerede i 1850 
er Mortens far rejst et andet sted hen og Morten står 
nu og må klare sig så godt han nu kan ved familien i 
Vrold, kun 9 år gammel. Han bliver boende her meget 
længe som det ses at 1870 folketællingen er stadig bo-
ende her.

        **************** Folketælling 1845 ******************
Under Vrold i Skanderup sogn  nr 48 st hus familie 2.
Ane Margrethe Sørensen, 50 aar, Ugift, født Dover Skb,        Eierinde.
Ole Olesen,                     36 aar,  gift, født Aarhus,           Klodsmager.
Maren Pedersen,             26 aar,  gift, født _____ Skb,        hans kone.
Karin Marie Olesen,        11 aar, Ugift,                        deres datter,
Anders Mortensen,         45 aar, Ugift, født Underup sogn Skb, lærling.
Morten Andersen,           4 aar, Ugift, født Hansted sogn Skb, dennes                
søn. 
.
        **************** Folketælling 1850 ******************
Under Vrold i Skanderup sogn Hjelmslev herred Skanderborg amt hus 
nr.21
Ole Olesen                  41 aar,  gift, født i Aarhus,    Klodsmager.
Maren Pedersen          31 aar,  gift, født i Hansted,
Karin M. Olesen         16 aar, Ugift, født her i sognet.
Morten Andersen         9, aar, Ugift, født i Hansted.    
Ole Pedersen               29 aar, Ugift, født i Hansted.
.
        **************** Folketælling 1870 ******************
Under Vrold by i Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Aarhus amt.
Ole Olesen,             M, 61, G, Luteran, Hansted sogn, Husfader, 
Jordbruger
Maren Pedersen,      K,  51, G, -- o --,   dito      , Husmoder
Morten Andersen,    M, 29,Ug, -- o --,   dito      , Tjeneste__, Karl 
Charoline Pedersen, K,   6,Ug, -- o --, Skanderup   , Fattiglem
Charl Josep Linke,   M,  47, E, -- o --, Proisen     , Arbejdsmand
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Morten kommer til at gå i 
den gamle skole i Vrold, altså 
inden den bliver bygget om 
og vores Ane Mette kommer 
til at gå der. Efter skolegan-
gen kommer han i lære som 
Klodsmager lige som sin far 
der også kom i lære ved Ole 
Olesen som de er i familie 
med. Hvor de også boede 
begge to Morten og hans far, 
de har nok ikke haft det øko-

nomisk særlig godt siden de sådan har måtte ty til at bo 
hos familien. Mortens far arbejdede også som tjeneste-
karl ved siden at sin lærlingetid som klodsmager.

Da Morten senere kom til penge, eller rettere da han 
lånte penge af Niels’s far Ole Laursen på Illerup gård 
for at han kunne gifte sig med Ane Mette Købte han et 
boelssted matr. Nr. 48 af Ole Olesen for 1.800,- kr. det 
lå på Vroldvej nr. 1 dengang.

Noget i den retning, som maleren Mogens Vantora her har malet, har det boelssted 
sikkert set ud.
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Stand: Husmand af Vrold,
gift med Ane Mette              
f. Rasmussen,
født i Hansted 
den 21 August 1841
søn af Indsidder Anders 
Mortensen og hustru 
Mette f. Pedersdatter.
Alder 68 Aar Begravet af 
Sognepræsten.
Anmærkning.

Kort over Vrold med matr. nr. 48 hvor ders boelssted var placeretpå den gamle 

Kirkebog 
for Skanderup

Døde mænd

Dødsdag:
 24 April 1910, Vrold.
Begravet:
 Skanderup kirkegaard 
den 1 Maj  1910
Navn:
Morten Andersen

Her levede de med deres børn i en årrække, for senere i 
livet at købe et hus hvor de levede deres sidste år. 

I begyndelsen af 1900tallet gik der følgende lille histo-
rie i Vrold, som forhåbentlig ikke var Ane Mette:
En kone fukgte sin døde mand til jorden. Da de gik ud af kirken 
med Liget, tog nogen i hendes kjole, og saa troede hun, det var 
en frier, der rykkede i hendes kjole. Hun viskede da: „A ka sku it, 
for a haa laawed waa kaael et“.

Morten døde af brystsvaghed i 1910 en forårsdag 68 år 
gammel, 15 år før Ane Mette.
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Ane Mettes 
søskende
Ane Mette havde som tidligere 
nævnt fire dejlige søskende. 
Søsteren Dorthea der var to år 
ældre, brødrene Christian der 
var henholdsvis tre år ældre og 
tre år yngre end Ane Mette. Og 
endelig efternøgleren Rasmine 
der var et uægte barn og fem 
år yngre end Ane Mette.

Den ældste altså hendes storebroder Christian er op-
kaldt efter hans morfar  der hed Christian Christensen 
og han fik således navnet Christian Christensen 
Rasmussen er født den 7 Apr 1851, Vrold, ved Skan-
derborg, hans stilling var Arbejdsmand, blev gift den 
13 Dec 1878, i Skanderup kirke, Hjelmslev herred, ved 
Skanderborg med, Sidsel Marie Petersen, født den 30 
Okt 1855, i Mollerup, (hun var datter af Peter Ander-
sen og Else Marie Nielsdatter) han døde den 25 Jul 
1922, på Sorring Mark i Dallerup sogn, og blev begra-
vet 31 Jul 1922, på Skanderup kirkegård, Hjelmslev 
herred, ved Skanderborg. De fik to børn      
Peter Marius Hans Rasmussen født den 25 Okt 1886, i 
Vrold, Skanderup sogn og
Agne Margrethe Rasmussen født den 12 Apr 1889, i 
Vrold, Skanderup sogn.
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Storesøsteren Dorthea er opkaldt efter hendes mormor 
og kom derfor til at hede Dorthea Rasmussen hun er 
født den 7 Sep 1852, i Vrold, blev gift den 9 Jan 1874, 
i Skanderup, ved Skanderborg, med Anders Laursen, 
der er født omkring 1839, i Haarby, hans stilling var 
Arbejdsmand.  Dorthea død den 25 Aug 1924, på 
Skanderborg, Amtssygehus, og blev begravet den 30 
Aug 1924, på Skanderup kirkegård, ved Skanderborg. 
De fik to børn
Ane Jensine Laursen født 13 Okt 1879, i Vrold, Skan-
derup sogn, hun blev gift den 8 Aug 1902, i Skanderup, 
med Andreas Hansen, der er født den 20 Jan 1877, 
i Lemvig, (søn af Charlis Hansen og Ane Kathrine 
Klemmensen) hans stilling var Møllersvend.
Carl Laursen der er født den 29 Jun 1882.

Lillebroderen kom også til at hede Christian hvorfor nu 
det, ja det er lidt af en gåde. Christian Rasmussen er 
født den 28 Maj 1857, i Vrold, ved Skanderborg, hans 
stilling var Arbejdsmand, og han blev gift den 9 Nov 
1883, i Skanderup kirke  ved Skanderborg, med Ane 
Mette Sørensen, der er født  omkring 1857, i Haarby, 
(datter af Søren Hansen). De fik et barn.
Søren Hansen Rasmussen der er født den 8 Aug 1884, i 
Vrold, ved Skanderborg, han blev ikke ret gammel, han 
døde den 23 Sep 1884, i Vrold, og blev begravet 29 
Sep 1884, på Skanderup kirkegård.

Rasmine Kjerstine Christiansen efternøgleren der er 
født uden for ægteskabet den 30 Okt 1859, i fattighu-
set i Vrold, ved Skanderborg. Hendes far hed August 
Johansen og var gårdmand i Vrold.



82
Slægtsbog for Ane Mette Rasmussen

Ane Mettes børn

Ane Mette fik 5 børn fra hun 
var 20 til 37 år gammel, nemlig 
Martin, Mette, Anders, Maren 
og Ole.

Det første barn drengen Martin fik hun som ung pige 
inden hun blev gift. Det var med den noget ældre gård-
mandssøn Niels Olesen som døde lige efter Martins 
fødsel. Altså måtte Martin leve med at være et uægte 
barn.
Efter at Ane Mette blev gift med Morten Andersen fik 
hun yderligere fire børn hvoraf det sidste drengen Ole 
døde 11 dage gammel. De var altså fire søskende som 
er vokset op sammen. 

Før i tiden altså sidst i 1800tallet og først i 1900tallet 
havde man følgende skik i Vrold, som Ane Mette helt 
sikkert har kendt til og oplevet.

Barselpot.
Når et barn var født blev der bragt Moderen Mad fra samtlige 
gifte Kvinder i hendes og Mandens „Gildeslav“ - Der hørte tre 
Sendelser til en Barselpot.
Første gang bragtes Risengrød med Rosiner, Smør, Sukker og 
Kanel - og det var god Grød.
Anden sendelse nogle Dage senere: Sødsuppe med Rosiner og 
Svisker.
Tredie sendelse igen nogle Dage senere: Suppe med Mel- og 
Kødboller samt kød.
Disse sendelser skulde helst bringes medens Moderen laa til 
sengs - altså i løbet af 8 - 10 dage.
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Ane Mette’s barn drengen 
Martin Laursen Rasmussen

Vi skal nu se hvordan hendes første barn Martin der 
kommer til verden og hvordan han klare sig.

I Martins barndom og ungdomsår benævnes han for-
skelligt som Martin Andersen, Martin Laursen og 
endelig mest som Martin Rasmussen. Alle steder i de 
offentlige papirer nævnes det, udlagt barnefader Niels 
Olesen. Martin har ikke været i tvivl om at han var et 
uægte barn (dengang kaldet en horeunge), det har nok 
ikke altid været lige morsomt.
Martin voksede op i en familie hvor de var 4 børn. 
Familien boede i Vrold by i Skanderup sogn, der hvor 
Ane Mette har haft sin barndom i fattighuset.

Martin er ikke noget lys da han bliver konfirmeret, men 
han opføre sig pænt og ordentlig. Han kommer tidlig i 
lære som rebslager, hvor han boede ved en af rebslager 
svendene på Vroldvej inde i Skanderborg.

Martin sammen med sin hustru i deres unge dage.
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Martin giftede sig d. 17 Juni 1898 med en meget dyg-
tig og velbegavet pige, der var udlært i en Manufak-
turhandel og havde gået på Gedved seminarium Ane 
Birgitte Marie Kirstine Nikeline Jensen.

De to startede en udendørs rebslagerbane i Brædstrup i 
1898 og allerede i 1903 køber de jorden og bygger en 
rigtig, over 100 m lang indendørs rebslagerbane.

De bliver hurtig byens største skatteyder, i 1916 kor-
respondere de med Indien og får leveret Menilla hamp 
fra Indien i store container, som kom med ekstra indsat 
tog til Brædstrup.

Nu var det sådan at når Martin kom kørende igennem 
byen i sin bil, byens eneste, så stoppede folk på gaden 
op og tog hatten af medens de bukkede dybt.

Det var så det der alligevel kom ud af krøblingen Ras-
mus Andersens gener, og Martins mor som havde haft 
sin opvækst i Vrold fattighus på samfundets laveste 
rangstige.

På næste side ses et foto fra Martins 70 års fødselsdag. Her er hele familien samlet 
Martin med sin kone, børn, svigerbørn og børnebørn.

På billedet sesbagest fra venstre:
1. sønnen Bertel.
2. Carla Due (Bertels kone) 
3. Martha  (Alfreds kone)
4. sønnen Alfred
5. Karen (Andreas kone)
6. sønnen Andreas
7. Ellen  (Holgers kone)
8. Henning (Anna´s søn)
9. Hans (Anna´s mand)

10. datteren Anna.
11. Anna-Margrethe (Anna´s datter)
12.Ane Birgitte(fødselarens Martin´s kone)
13. fødselaren Martin
14. datteren Martha
15. sønnen Holger
16. John (Holger´s søn)
17. Bent (Bertel´s søn)
18. Irma (Alfred´s datter)
19. Niels Erik (Andreas søn)
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Ane Mette’s barn Pigen 
Mette Kirstine Andersen.

Mette var det første barn i Ane Mettes og Morten 
Andersens Ægteskab. Hun blev ikke kaldt Mette, i det 
daglige kaldte de hende Kirstine. Det navn hang også 
ved hende i skolen og senere i livet.
Kirstine er opvokset og har levet hele sit liv i Vrold.
Hendes skolegang var på den samme skole som hendes 
mor har gået på i sin tid, og det var den skole hendes 
halvbroder Martin gik på. Kirstine klarede sig godt i 
skolen, i 1885 som 9 årig fik hun mg+ i læsning og lå 
dermed som nummer 5 ud af ni i klassen. Det kom til 
at gå hende endnu bedre i 1886 blev hun nummer 3 ud 
af 18 med et ug i religion og mg i læsning, skrivning 
og regning. I 1887 bliver hun nummer et ud af 20 med 
et ug i læsning og ellers mg i fagene religion, skrivning 
og regning flot ikke. Nu i 1888 sker der noget hun er 
nu 12 år. Om hun har fået nogle problemer eller om de 
har sendt hende ud at arbejde samtidig med skolegan-
gen, det ved jeg ikke men herefter er hun ikke klassens 
nummer et længere. I 1888 bliver hun nummer 12 ud 
af 14 med g i regning, skrivning og stil, og sådan fort-
sætter hendes skolegang.

I Vrold blev hun gift i 1898 med en Bundskærer ( en 
træskomager) Johannes Knudsen der arbejdede på træ-
skofabrikken i Svedbæk i Linau. Senere fik han arbejde 
som træskomand i Skanderborg ved Jens Christiansen. 
I 1916 var han blevet savværksarbejder på Skander-
borg savværk med en indkomst på 1.700,- kr. pr. år. og 
nu havde de fået samlet en formue sammen på 1.000,- 
kr.
De fik fire børn. Hun fik et langt liv, idet hun blev 71 
år inden hun døde i 1948 et lille halvt år før de skulle 
have guldbryllup. 

De var ikke særlig velhavende, ifølge skattelisterne be-
talte de 0,00 kr. i skat de sidste leve år og i 1937 betalte 
de 89,70 kr. i skat så der kan ikke have været det helt 
store de har haft at slå om sig med.
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Anders blev handelsrejsende for et firma i Viby ved 
Århus og fandt den pige han giftede sig med første 
gang Anna Margrethe Hansen på Lolland. De levede 
sammen i en lang årrække og boede i den lille by 
Tøjet. Anders og Anna kunne ikke få børn, men de tog 
den lille dreng Erik som Anders’s broder Martin’s dat-
ter Martha fik som et uægte barn i sin pure ungdom, i 
pleje han blev ikke adopteret.
Anders blev enkemand men giftede sig igen senere.

Ane Mette’s barn drengen 
Anders Morten Andersen.

Ane Mette’s barn Pigen 
Maren Olivia  Andersen.
Olivia som var hendes kaldenavn blev plaget meget af 
sygdom, som det ses her ved hendes og hendes mands 
sølvbryllup

Maren Olivia og hendes mand.
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Olivia blev gift som 21 årig med en Rebslager der hed 
Kristian Gustav Valdemar Kristoffersen som i fami-
lien normalt blev kaldt Kristoffersen, altså ikke hans 
fornavn. De flyttede til Esbjerg hvor han arbejdede på 
Esbjerg Tovvarefabrik.
Olivia og Kristoffersen fik fire børn medens de boede 
forskellige steder i Esbjerg.
Herunder et billed af de to piger og en veninde.

Her vise Valy nogle af forældrens sølvbryllupsgaver f.eks. sølvvasen, en lille skål 
med strøske og Kristus billedet på vægen og den lille Aksbuket på bordet.
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Ane tavle i 
bogforn for 
Ane Mette

Nedenstående er Ane Mettes aner/ forfædre angivet 
med et standart ane nummer system man skal 
forstås således:
Ane Mette får nr. 1 og kaldes probanten, hendes far 
får det dobbelte  nr. altså nr. 2 og hendes mor farens 
nr. plus 1 altså nr. 3. og sådan fortsætter systemet.
Nr. 4’s far har det dobbelte nr. altså nr. 8, og nr. 4 
moder har farens nr. 8 + 1 altså nr. 9.
På den måde kan man hele tiden regne sig frem til 
de enkeltes forældre.

Probanten nr. 1.
Ane Mette Rasmussen er født den 19 maj 1854, i 
Vrold, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Skander-
borg amt, døbt den 24 sep 1854,  Skanderup kirke, 
Hjelmslev, Skanderborg, stilling Sypige, og har fået 
barn med  Niels Olesen, født 19 jan 1828, Illerup, 
Dover, Hjelmslev, Skanderborg, døbt 30 Mar 1828, i 
Dover, stilling Gårdmandssøn, døde 17 Apr 1875, Il-
lerup Søgaard, Dover, Skanderborg, begravet 24 Apr 
1875, Dover kirkegård, Skanderborg, Ane Mette blev 
gift den 17 Sep 1875, i Skanderup kirke, Skanderborg, 
med Morten Andersen, født 21 Aug 1841, Hansted 
sogn, hjemmedøbt 31 Aug 1841, Hansted sogn, stil-
ling Lærling, døde den 24 Apr 1910, Vrold.  Ane Mette 
døde 4 jun 1925, Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skan-
derborg, begravet 9 jun 1925, på Skanderup kirkegård, 
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Forældre

2. Rasmus Andersen f. 5 Jun 1811, Thyrsting 
sogn,  6 Jun 1811, Thyrsting sogn, stilling 
Tjenestekarl, g. (1) 17 Dec 1850, i Skan-
derborg, Købstad, Ane Christiansen, f. 29 
Sep 1822, Falling, Hads, Aarhus,  1 Dec 
1822, Kirken, Falling, Hads, Aarhus, stil-
ling Tjenestepige, d. 16 Okt 1882, Skan-
derup, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 
22 Okt 1882, Skanderup, Hjelmslev, Skan-
derborg, g. (2) 16 Apr 1844, i Skanderup 
sogn, Ane Marie Andreasdatter, f. OMK    
1810, stilling Tjenestepige.  Rasmus døde 
2 Jan 1858, Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 
Skanderborg, begravet 10 Jan 1858, Vrold, 
Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg.

3. Ane Christiansen f. 29 Sep 1822, Falling, 
Hads, Aarhus,  1 Dec 1822, Kirken, Fal-
ling, Hads, Aarhus, stilling Tjenestepige, g. 
(1) 17 Dec 1850, i Skanderborg, Købstad, 
Rasmus Andersen, f. 5 Jun 1811, Thyrsting 
sogn,  6 Jun 1811, Thyrsting sogn, stilling 
Tjenestekarl, d. 2 Jan 1858, Vrold, Skan-
derup, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 
10 Jan 1858, Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 
Skanderborg, og August Johansen, stilling 
Enkemand, g. 27 Nov 1874, i Skanderup 
sogn, Hans Larsen, f. OMK    1812, stilling 
Arbejdsmand, d. 21 Sep 1885, Skanderup 
sogn.  Ane døde 16 Okt 1882, Skanderup, 
Hjelmslev, Skanderborg, begravet 22 Okt 
1882, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg.

Hendes forældre er beskrevet mer detalieret i 
afsittet „Ane Mettes forældre“ på siderne 23 
til 47.



Ane Mettes aner og efterslægt i bogform. 

91

Bedsteforældre.

4. Anders Andersen født den 26 Aug 1776, i Halle, Grædstrup 
sogn, Thyrsting herred, Skanderborg amt, hjemmedøbt den 26 
Aug 1776, Grædstrup, stilling Gaardmand, gift 1 gang med Ane 
Henrichsdatter, gift 2 gang 1807 med Anne Pedersdatter, der 
døde Maj 1810, Wigum, blev begravet 10 Maj 1810, Wigum, 
Grædstrup sogn, Tyrsting, Skanderborg, og han fik barn med 
ugifte, Anne Thomasdatter, der er født Jul 1783, i Træden sogn, 
Tyrsting, Skanderborg, og døbt 3 Aug 1783, Kirken, Træ-
den, hun døde den 13 Jan 1838, Føvling by, Tyrsting herred, 
Skanderborg, begravet 22 Jan 1838, Føvling kirkegård, Skan-
derborg, han blev gift 3 gang den 15 Dec 1810, i Grædstrup, 
med Inger Marie Pedersdatter, født 1768 1778, Tved i Dalby 
sogn, Nørre Tyrstrup, Vejle, hun døde 25 Mar 1845, Wigum, 
Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg, blev begravet 6 Apr 1845, 
på Grædstrup kirkegård, Anders død den 22 Okt 1816, i Løvet, 
Grædstrup, Thyrsting, Skanderborg, og blev begravet den 27 
Okt 1816, på Grædstrup kirkegård.

5. Anne Thomasdatter er født Jul 1783, Træden, Tyrsting, Skan-
derborg, og døbt den 3 Aug 1783, i Træden kirke, hun blev ikke 
gift men fik barn med, Anders Andersen, født 26 Aug 1776, 
Halle, Grædstrup, Thyrsting, Skanderborg, døbt 26 Aug 1776,  
i Grædstrup kirke, stilling Gaardmand, døde 22 Okt 1816, i 
Løvet, Grædstrup, Thyrsting, Skanderborg, begravet 27 Okt 
1816, Grædstrup kirkegård, Anne hun blev gift den 2 Maj 1821, 
i Kirken, Thyrsting, Thyrsting, Skanderborg, med Søren Knud-
sen, der er født ca.1777, og han døde d. 14 Nov 1841, Hygum, 
Føvling, Thyrsting, Skanderborg, begravet 21 Nov 1841, på 
Føvling kirkegård.

    Anne død 13 Jan 1838, Føvling by, Føvling, Tyrsting, Skander-
borg, og blev begravet 22 Jan 1838, på Føvling kirkegård.

6. Christian Christensen født 1792, Geising, Fruering, 
Hjelmslev,Skanderborg, døbt den 5 Apr 1792, Fruering kirke, 
stilling Tjenestekarl, Soldat, blev gift den 11 Nov 1820, i Gyl-
ling kirke, Falling, Hads, Aarhus, med Dorthe Jørgensdatter, f. 
12 Dec 1795, Gylling, Hads, Aarhus amt, døbt 12 Dec 1795, 
Gylling kirke, stilling Tjenestepige.

7. Dorthe Jørgensdatter født den 12 Dec 1795, i Gylling, Gyl-
ling, Hads, Aarhus amt, døbt 12 Dec 1795, Kirken, Gylling, 
Hads, Aarhus, stilling Tjenestepige.

Hendes bedsteforældre er beskrevet i afsnittet „Aner 
og øvrige forfædre“ på siderne 9 til 22.
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Oldeforældre

8. Anders Nielsen født ca.1747, stilling Bonde, gift 10 Jul 
1770, i Grædstrup, med Kirsten Pedersdatter, der er født 1 
Dec 1742, Halle, Grædstrup, hjemmedøbt 1 Dec 1743, Halle, 
Grædstrup,  hun døde 24 Jan 1814, Wingum, og blev begravet 
4 Feb 1814, på Kirkegården i Grædstrup.

    Anders død 12 Sep 1824, Halle, Grædstrup, Thyrsting, Skan-
derborg, begravet 21 Sep 1824, på Grædstrup kirkegård.Han 
blev ikke gift andet en den ene gang, de fik et langt ægteskab 
som varede 44 år. De nåede at få 6 børn: 

1. Anna Marie der blev Døbt 4 januar 1773 altså 2 ½ år efter de blev 
gift.

2. Peder døbt 1 ½ år senere d. 16 Juni 1774.
3. Så kom Anders Ane Mettes farfar og blev døbt d. 26 August 1776.
4. Der skulle nu gå 3 år inden Thyge kom og blev døbt d. 2 Juli 1779.
5. Fire år senere kom Niels der blev døbt d. 8 Januar 1883.
6. Og som rosinen i pølseenden fik de Anna Chatrine der blev døbt 

d.13 November 1785
Nu havde de også fået børn i en jævn strøm i 12 år.  Børnene 
hjalp til hjemme på gården, deres forældre var bonde og gårdbe-
boer, de var alle hjemmeboende i 1787 og i 1801 var de to ældste 
Anna Marie og Peder rejst hjemme fra. 
Det har været en pæn stor gård Anders har haft i Wingum, An-
ders havde gården brandforsikret og lige før hans død var gården 
brandforsikret for 1.520 Rd. 
Det var nogle urolige år med mange krige, de havde da også i 
1787 en National soldat boende på gården. 

Det har sikkert været noget af et kostelig syn når 
desse karle der var nationale soldater samledes.
Når en karl blev taget som soldat, skulle han 
i et par år møde hver søndag til træning. Det 
foregik foran kirken, når gudstjenesten var forbi. 
Her lærte han at marchere, skyde og så videre. 
Officererne var ofte fra Tyskland og mange ordre 
blev givet på tysk. Hvis soldaterne ikke straks 
adlød, blev de slået med en stok, revet i håret, 
eller sparket. Hvis de ikke mødte om søndagen, 
blev de hentet og straffet med gabestok eller 
træhest.

9. Kirsten Pedersdatter født 1 Dec 1742, Halle, Grædstrup, og 
hjemmedøbt 1 Dec 1743, Halle, hun døde 24 Jan 1814, Win-
gum, Grædstrup sogn, Thyrsting, Skanderborg, og blev begra-
vet 4 Feb 1814 på Grædstrup kirkegård. 

    Kirstens forældre boede i Halle det var Peder Hansen og Ka-
ren                 Nielsdatter.
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10. Thomas Rasmussen f. 1749, Træden, Tyrsting, Skander-
borg, døbt 3 Apr 1749, Tyrsting, stilling Aftægtsmand, 
gift med Mætte Pedersdatter, f.1741, og død 03 jan 1830, 
Tyrsting, begravet 10 jan 1830, Tyrstingkirkegård.

     Thomas død 4 Jul 1822, Tyrsting, Skanderborg, og blev 
begravet 7 Jul 1822, på Tyrsting kirkegård.

     
Da Thomas døde er 
hans kiste, som alle 
andre bønder dengang, 
blevet kørt til sin 
grav på kirkegården i 
hestevogn. Thomas og 
hans kone Mætte 
blev gamle folk efter 
datidens målestok, 
dengang var det ikke 
almindeligt at folk 
nåede at bleve 60 år.  

     Hans far hed 
Rasmus Torbensen og var Aftægtsmand i Thyrsting.Tho-
mas og hans kone Mætte fik 3 børn. De var fattige folk, 
som det står i folketællingen for 1787 var Thomas hus-
mand og fattig. Det blev der dog rettet lidt op på for i 1801 
var han blevet husmand med en jordlod og ved hans død, 
hvor to af børnene overlevede ham står der følgende:

     Skifte: Anno 1822 den 5 July en mødte Gaardmand Peder 
Thomsen fra Tørsting paa Herredskontoret a Brædstrup og 
anmeldte at hans fader Thomas Rasmussen som var Af-
tægtsmand ved døden var afgaaet, han havde efterladt sig 
for uden bemelderen en Datter som vare gift og har arvin-
ger dog. - Disse myndige arvinger ville selv Skifte og dele 
den afdødes efterladenskaber imellem dem og forsikrede 
Anmelderen at summen kunne beløbe sig til mere end 10 
Rd Sedler. Arvingerne

     lovede at hole skifteretten fri for krav efter den afdøde, da 
de selv om Jeg sae hans Boe som meldt. Rigtigheden heraf 
bekræfter Peder Thomsen med Tilbud i Skifterettens Over-
været. Holt. Underskrevet af   Peder Thomsen.

11. Mætte Marie Pedersdatter født 1741, død 03 jan 1830, 
Tyrsting,  Skanderborg, begravet 10 jan 1830, Tyrsting, 
Skanderborg. De fik tre børn  Peder Christian og Peder alle 
født i Gejsing og døbt i Fruering kirke.
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12. Christen Christiansen født 1769, Hvilsted, Hads, Århus,  
døbt 28 Maj 1769, Hvilsted, Århus, stilling Smed, gift den 
20 Feb 1789, i Hvilsted, Hads, Århus, med Anna Pedersdat-
ter.

13. Anna Pedersdatter

14. Jørgen Jensen født 1759, i Hundslund, Hads, Aarhus, døbt 
1759, i Hundslund kirke, stilling Husmand, gift 13 Dec 
1789, i Kirken, Gylling, Hads, Aarhus, med Anna Peders-
datter, født 12 Jan 1766, Gylling, Hads, Aarhus, døbt 12 Jan 
1766, Kirken, Gylling.  Jørgen død 18 Nov 1795, Gylling, 
Hads, Aarhus, begravet 23 Nov 1795, Kirkegård, Gylling. 
Han er født som et uægte barn, idet hans mor har haft nær-
kontakt med en soldat fra Svinballe. Han døde i en meget 
ung alder kun 36 år gammel. 

Sygdom var en meget alvorlig sag på 
den tid hvor Jørgen og Anna levede. 
Hvad Jørgen fejlede da han døde ved jeg 
ikke, men det har sikkert været det som 
mange døde af dengeng, som forkølelse, 
lungebetændelse, diarré, gigt og andre 
sygdomme, som i dag ikke er så alvorlige.
Jørgen og hans familie klarede normalt de 
fleste sygdomme selv. De vidste, hvilke 
planter der kunne hjælpe på de forskellige 
sygdomme. Hyldeblomster og kamille var 
gode mod forkølelse og feber, og timian 
kunne også bruges, især sammen med 
brændevin, så feberen kunne svedes ud.

15. Anna Pedersdatter født 12 Jan 1766, Gylling, Hads, 
Aarhus, døbt 12 Jan 1766, Kirken, Gylling, Hads, Aarhus. 
Hun fik 4 børn:  Peder født i December 1789,  Jens født i 3 
Oktober 1790, Søren 13 November 1793 og endelig Dorthe 
født 12 December 1795.

     Hun blev enke i en tidlig alder kun 29 år gammel. Anna kla-
rede sig, som der står i  1801 folketællingen, er hun på det 
tidspunkt logerende hos en enke der er husfæster med jord. 
Der er 7 personer boende i det husmandssted. Ud over Anna 
Rasmusdatter der er husfæster et plejebarn Barbara på 15 år 
og vores Anna Pedersdatter på 35 år. Hun er her inderste og 
bor sammen med sine fire børn Peder på 12 år, søren på 8 
år, Dorthe på 6 år og endelig Jørgen på kun 2 år. Hov hvad 
er nu det, det er jo 6 år siden at hendes mand døde, nå men 
sådan kan det jo gå, også den gang.
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Tipoldeforældre

Ane Mettes Tipoldeforældre er født i perioden 1736 til 
1749. Der er enkelte af dem der levede så længe at de har 
oplevet stavnsbåndets ophævelse i 1788. De har alle levet 
deres barndom og det meste at deres voksenliv i enevæl-
dens tid.

Der var hoveri, vi ved fra de egne hvor Ane Mettes tipol-
deforældre boede, der måtte fæstebønderne som de jo var, 
og deres karle arbejde i op til 200 dage om året for her-
remanden. Hoveriet var delt op i plovdage , spanddage og 
gangdage. En plovdag betød at bonden skulle stille med 
to - tre mand med plov og heste. En spanddag betød en - to 
mand med heste og vogn eller harve. En gangdag var en 
person med håndredskaver, f.eks. skovl, le eller plejl. Der 
ud over måtte de køre tørv, fælde træer og save brænde, slå 
hø, grave og rense frøfter, tærske, mure, lave veje, køre til 
byen med korn, køre til mølle o.s.v.
Enkelte gange har de været på jagt. Det betød ikke de var 
jæger, for det var forbudt for almindelige folk. Nej Ane 
Mettes tipoldeforældre måtte møde op sammen med de 
andre bønder, de skulle ud som klappere, når de fine her-
skabere gav besked om det.
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18. Peder Hansen gift med Maren Nielsdatter. Ham 
har jeg ikke fundet så meget om, vi ved dog at 
han hans kone levede deres voksenliv i Halle by 
som ligger i Grædstrup sogn, Thyrsting herred 
ved Skanderborg. Han fik tre børn sammen med 
Maren, det var Kirsten som er Ane Mettes olde-
mor hun er født og hjemmedøbt den 1 December 
1742 og de fik dåben confirmeret i kirken allerrede 
anden søndag i advendt den 8 December det var 
hurtig, hun har nok været et bette skravl, som de 
har været bange for om hun kunne overleve. Der-
før ja kun seks og en halv måned før den 15 Maj 
har de døbt en lille pige Apelone, som fik dåben 
confirmeret i kirken anden søndag efter trinitatis 
den 15 Maj 1742, hvornår hun er født ved vi ikke, 
men nok ikke lige få dage før. Nok var de hurtige 
men så kort tid mellem fødslerne har de vel ikke 
kunne klare. Deres første barn pigen Karen fik de 
den 28 Marts 1741 og hun blev døbt i kirken tredie 
Påske dag den 5 April 1741.

19. Maren Nielsdatter

20. Rasmus Torbensen født i Træden, hvor han også 
har levet sit voksen liv, hvem hans kone var, ved 
vi ikke.

24. Christian Christensen Smed født i 1743, stilling 
Smed, gift 8 Feb 1769, i Hvilsted, Hads, Århus, 
med Ane Pedersdatter, født 1749, Hvilsted, Hads, 
Århus,  døbt 26 Feb 1749, Hvilsted, Hads, Århus. 

Her er Christian nok på vej til dagens hoveri ved herremanden.
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Her i Hvilsted levede han hele sit liv, som hus-
mand og smed som der står i 1787 folketællingen. 
Vejene var dårlige og han havde svært ved at 
komme frem, som det ses på foranstående billed. 
Men det var nu også lidt hans egen skyld, for det 
var jo fæstene selv der skulle holde vejene i orden 
i deres egen landsby. De skulle hvert år køre sten 
og grus hen til at jævne de værste huller. Det var et 
hårdt arbejde så det snød de fleste sig fra, hvis de 
kunne.

 Han var en driftig mand, de fik 7 børn. 
  1. Christian født 1769 i Hvilsted.
  2. Broder født 1771 i Hvilsted.
  3. Anna født 1774 i Hvilsted.
  4. Elin født 1778 i Hvilsted.
  5. Apelone født 1783 i Hvilsted.
  6. Johanne født 1786 i Hvilsted.
  7. Anna født 1787 i Hvilsted.
 

25. Ane Pedersdatter født 1749, Hvilsted, Hads, 
Århus,  døbt 26 Feb 1749, Hvilsted, Hads, Århus. 
Hverken hendes eller hendes mands begravelse er 
i kirkebøgerne, så derfor kan vi ikke sige noget om 
hvor gamle de blev. Vi ved dog at de begge levede 
ved folketællingen i 1787, men at de er væk ved 
1801 folketællingen, så der er de nok døde begge 

Sådan kunne vejen ind til deres hjem og smedien godt have set ud.
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to.

28. Jens Jørgensen født i Svinballe, Hundslund, 
Hads, Århus, stilling Soldat, og fået barn med 
Johanna Jansdatter, født 1744, Kirsgaard, Hunds-
lund, Hads, Århus, døbt 03 maj 1744, Hunsdlund, 
Hads, Århus. Han blev ikke gift med Johanne 
Jansdatter som han fik Ane Mettes oldefar Jørgen 
Jensen med. Det var sådan dengang at soldater 
kunne tillade sig noget mere end den øvrige del 
af den mandlige befolkning. Det var ikke så slemt 
når det var en soldat der havde gjort en pige gra-
vid, han blev ikke straffet så hårdt for det.

29. Johanna Jansdatter født 1744, Kirsgaard, 
Hundslund, Hads, Århus, døbt 03 maj 1744, Huns-
dlund, Hads, Århus, og fået barnet Jørgen Jensen 
med Jens Jørgensen, f. Svinballe, Hundslund, 
Hads, Århus, stilling Soldat, og gift 05 Okt 1764, i 
Hundslund, Hads, Aarhus, med Peder Nielsen, der 
døde Maj 1800, Hundslund, Hads, Aarhus, begra-
vet 17 Maj 1800, Hundslund. De fik tre børn sam-
men Jens i 1765, Thøger Bendix i 1769 og endelig 

Når bondebefolkningen skulle bygge nyt eller reparere deres huse så hjalp alle til.
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Anders i 1771.

30. Peder Pedersen Tonboe gift 9 Dec 1736, i Gyl-
ling, Hads, Aarhus, med Anna Rasmusdatter, født 
Endelave.

31. Anna Rasmusdatter født på Endelave. De er altså 
begge født ude på den lille ø Endelave, og for-
mentlig haft deres barndom og ungdom der ude. 
Hvordan de så er havnet inde på fastlandet, og i 
Hundslund hvor de får deres børn det vides ikke. 

Tip-2-Oldeforældre

50. Peder Pilgaard. Ham ved jeg ikke noget om, lige 
som Ane Mettes øvrige Tip-2-oldeforældre, dem 

Var man bonde i 1700tallet som alle Ane Mettes forfædre var, så gikdet meste af 
hans tid med at dyrke jorden, enten hans egen eller hovedgårdens. De dyrkede de 
samme slags korn som vi kender i dag- byg, rug og havre. Desuden dyrkede de 
boghvede. Alle disse bønder dyrkede jorden i fællesskab. I hver mark havde de 
flere stykker jord, således at de hver fik noget af både den gode og den dårlige jord.
Det meste korn blev sået om foråret. Så bandt de en kurv om maven. I den lå 
sædekornet og medens de gik langsomt hen over marken, strøede de en håndfuld 
korn af gangen i et jævnt lag ud over jorden. Når kornet var modent, snakkede 
naboerne i byen om hvornår der skulle høstes. De gik hver dag ud på markerne 
for at se hvordan høsten tegnede. Det var ikke kun korn på markerne, det vrimlede 
med ukrudt. Samtidig var kornet tit fyldt med sygdom som skimmel og meldug. 
Det var ikke sært at høsten var ringe. De fleste år lå den på 3-5 fold d.v.s. at de 
høstede 3-5 gange så meget korn som de såede. Når den store dag kom, hvor 
kornet skulle høstes, mødte alle op, både mænd, kvinder og børn. Mændene slog 
kornet med leer. Bag dem samlede kvinder og børn omhyggeligt kornet sammen 
og bandt det i neg, som det ses af billedet her over.
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Ane Mettes 
efterslægt i 
bogform

1. Ane Mette Rasmussen f. 19 maj 1854, Vrold, 
Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, (datter af 
Rasmus Andersen og Ane Christiansen) stil-
ling Sypige, og Niels Olesen, f. 19 jan 1828, 
Illerup, Dover, Hjelmslev, Skanderborg, (søn 
af Ole Lauritsen og Helle Nielsdatter) stilling 
Gårdmandssøn, d. 17 Apr 1875, Illerup Søgaard, 
Dover, H, Skanderborg, begravet 24 Apr 1875, 
Dover kirkegård, Hjelmslev, Skanderborg, g. 17 
Sep 1875, i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, 
Morten Andersen, f. 21 Aug 1841, Hansted, 
Voer, Skanderborg, (søn af Anders Mortensen og 
Mette Pedersdatter) stilling Lærling, d. 24 Apr 
1910, Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, 
begravet 01 Maj 1910, Skanderup, Hjelmslev, 
Skanderborg.  Ane død 4 jun 1925, Vrold, Skan-
derup, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 9 jun 
1925, Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg.

    Børn med Niels Olesen:
    2. i Martin Laursen Rasmussen f. 11 

Aug 1874.
    Børn med Morten Andersen:
    3. ii Mette Kirstine Andersen f. 5 Jul 

1876.
    4. iii Anders Morten Andersen f. 27 Jun 

1882.
    5. iv Maren Olivia Andersen f. 2 Okt 

1885.
      v Ole Andersen f. 16 Jan 1891, Vrold, 

Skanderup, d. 27 Jan 1891, Vrold, 
Skanderup, begravet 1 Feb 1891, 
Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg.

Se beskrivelsen af hende fra side 49
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Anden Generation
Se beskrivelsen af ham på side 83

2. Martin Laursen Rasmussen f. 11 Aug 1874, 
Illerup Søgaard,Dover,Hj
elmslev,Skanderb, stilling 
Rebslager, g. 17 Jun 1898, 
Ane Birgitte Marie Kir-
stine Nikeline Jen, f. 5 Apr 
1876, Monbjerg, Østbirk, 
Voer, Skanderborg, (datter 
af Niels Frederik Jensen 
og Ane Madsen) d. 14 Feb 
1961, Brædstrup, Ring, 
Tyrsting, Skanderborg, 
begravet Brædstrup kirke,Ring,Tyrsting,Skande
rbor.  Martin død 2 Feb 1953, Brædstrup, Ring, 
Tyrsting, Skanderborg, begravet Brædstrup, Ring, 
Tyrsting, Vejle.

    Børn:
    6. i Martha Anine Alfride Rasmussen 

f. 24 Mar 1899.
    7. ii Frede Bertel Olsen Rasmussen f. 

22 Dec 1900.
      iii Helga Oline Rasmussen f. 6 Maj 

1902, Brædstrup, Ring, Tyrsting, 
Skanderborg, d. 28 Jul 1902, Bræd-
strup, Ring, Tyrsting, Vejle, begra-
vet 31 Jul 1902, Ring kirke, Ring, 
Tyrsting, Skanderborg.

    8. iv Niels Alfred Rasmussen f. 10 Jan 
1905.

    9. v Holger Rasmussen f. 14 Okt 1908.
    10. vi Martin Andreas Rasmussen f. 10 

Feb 1911.
    11. vii Anna Oline Elisabeth Rasmussen 

f. 22 Nov 1915.
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3. Mette Kirstine Andersen f. 5 Jul 1876, Vrold, 
Skanderup sogn, stilling Husmoder, g. 28 Okt 
1898, i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, 
Johannes Knudsen, f. 18 Aug 1875, Bjedstrup, 
Dover sogn, Hjelmslev, Skande, (søn af Laurits 
Knudsen og Dorthea Marie Nielsen) stilling Træ-
skomand, Bundskærer, d. 30 Dec 1963, Vroldvej 
1, Skanderup sogn, begravet 03 Jan 1964, Skan-
derup kirkegård, Skanderborg.  Mette død 09 Maj 
1948, Vroldvej 1, Skanderup sogn, Skanderborg, 
begravet 14 Maj 1948, Skanderup kirkegård, 
Skanderborg.

    Børn:
      i Holger Thybo Knudsen f. 5 Aug 

1899, Vrold, Skanderup, stilling 
Købmand.

      ii Ingefred Dorthea Marie Thybo 
Knudsen f. 15 Maj 1901, Vrold, 
Skanderup, g. 8 Nov 1924, i Skande-
rup, Hjelmslev, Skanderborg, Charles 
Theodor Sørensen, f. 9 Feb 1903, 
Vedslet, Vor herred, Skanderborg, 
(søn af Niels Sørensen og Juliane 
Jensen) stilling Maler.

      iii Elna Thybo Knudsen f. 23 Okt 
1906, Vrold mark, Skanderup, stil-
ling Sygeplejerske.

      iv Erna Thybo Knudsen f. 25 Jun 
1909, Vrold mark, Skanderup.



Ane Mettes aner og efterslægt i bogform. 

103

4. Anders Morten Andersen f. 27 Jun 1882, Vrold, 
Skanderup sogn, stilling Handelsrejsende, g. 
Anna Margrete Hansen, f. 13 Mar 1879, Store L
øjtofte,Herredskirkesogn,Lollands, (datter af Ole 
Hansen og Olesine Frederiksen).

    Børn:
    12. i Erik Andersen Fersling f. 26 Sep 

1924.

5. Maren Olivia Andersen f. 2 Okt 1885, Vrold, g. 
12 Okt 1906, i Skanderup, Hjelmslev, Skander-
borg, Kristian Gustav Valdemar Kristoffersen, f. 
12 Dec 1881, Sønder sogn, Nørlyng, Viborg, (søn 
af Hans Kristoffersen og Emma Caroline Jakob-
sen) stilling Rebslager.

    Børn:
      i Valdemar Georg Christoffersen f. 

24 Feb 1907, Vardevej, Esbjerg.
      ii Ejnar Alfred Christoffersen f. 5 

Apr 1908, Vardevej, 1, Esbjerg.
      iii Gerda Augusta Christoffersen f. 12 

Aug 1909, Vardevej, 8, Esbjerg.
      iv Gustav Christian Christoffersen f. 

14 Jan 1911, Rolfsgade, 32, Esbjerg.
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Tredie Generation
6. Martha Anine Alfride Rasmussen f. 24 Mar 

1899, Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, 
g. (1) i Ugift, 1 Ukendt, g. (2) OMK    1950, i 
Ålborg, _____ Nissen, stilling Politi.  Martha død 
17 Feb 1992, Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle, 
begravet 22 Feb 1992, Brædstrup, Ring, Tyrsting, 
Vejle.

    Børn med 1 Ukendt:
    13. i Erik Andersen Fersling f. 26 Sep 

1924.

7. Frede Bertel Olsen Rasmussen f. 22 Dec 1900, 
Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, stilling 
Manufakturhandel, g. 9 Maj 1929, i Brædstrup 
kirke, Ring sogn, Carla Laurine Due, f. 11 Feb 
1902, Hellevad, Søndre Rangstrup, Åbenrå, 
(datter af Mejerske Thomsine Christine Marie 
Due) d. 31 Mar 1988, Ødis Plejehjem,Ødis,Nørre 
Tyrstrup,Vejle.  Frede død 6 Jun 1992, Plejehjem, 
Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle, begravet 10 Jun 
1992, Kirkegården, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle.

    Børn:
    14. i Bent Due Rasmussen f. 25 Okt 

1931.

8. Niels Alfred Rasmussen f. 10 Jan 1905, Bræd-
strup, Ring, Thyrsting, Skanderborg, stilling Reb-
slager, g. 14 Okt 1933, i Kirken, Ring, Thyrsting, 
Århus, Martha Helene Nielsen, f. 31 Jan 1911, 
Grædstrup mark,Grædstrup,Thyrsting,Skand, 
(datter af Frands Peter Nielsen og Jakobine 
Mette Jakobsen) d. 8 Sep 1986, Brædstrup, Ring, 
Tyrsting, Skanderborg, begravet Brædstrup, Ring, 
Tyrsting, Skanderborg.  Niels død 25 Aug 1996, 
Brædstrup, Ring, Thyrsting, Skanderborg, begra-
vet 29 Aug 1996, Brædstrup, Ring, Thyrsting, 
Skanderborg.

    Børn:
    15. i Irma Rasmussen.
    16. ii Hanne Kirsten Rasmussen.
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9. Holger Rasmussen f. 14 Okt 1908, Bræd-
strup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, stilling 
Inst., g. 8 Maj 1936, i Taarnby, Ellen So-
fie Madsen, f. 9 Maj 1912, Kongensgade 
26,Hjørring,Vennebjerg,Hjørr, (datter af An-
ton Senius Madsen og Mathilde Christensen) 
d. 3 Sep 1973, Sygehus, Hjørring, Venne-
bjerg, Hjørring, begravet Kirkegård, Hjørring, 
Vennebjerg,Hjørring.  Holger død 10 Jun 1995, 
Kochsvej 9, Hjørring, begravet 17 Jun 1995, Kir-
kegården, Hjørring.

    Børn:
    17. i John Willy Rasmussen f. 30 jul 

1939.

10. Martin Andreas Rasmussen f. 10 Feb 1911, 
Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, stilling 
Rebslager, g. Karen Rosendal, f. 9 Mar 1913, 
Vridsted, Fjends, (datter af Niels Sørensen Rosen-
dal og Petra Larsen Nygaard). Martin død 15 Apr 
1990, Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle, begravet 
Brædstrup kirke, Ring, Tyrsting, Vejle.

    Børn:
      i Niels Erik Rasmussen f. 4 Jul 1939, 

Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skander-
borg, stilling Præst.

    18. ii Inger Rasmussen f. 9 Nov 1947.

11. Anna Oline Elisabeth Rasmussen f. 22 Nov 
1915, Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, 
g. 3 Nov 1940, Hans Nicolaj Marcher, f. 22 Maj 
1901, Olsker, Bornholm, (søn af Hans Peter 
Marcher og Karoline Margrethe Koefoed) stilling 
Autohandler, d. OMK    1989, Bornholm.

    Børn:
    19. i Henning Marcher f. 27 Jul 1942.
    20. ii Anna-Margrethe Marcher f. 29 

Maj 1944.

Fjerde Generation
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12. Erik Andersen Fersling f. 26 Sep 1924, Frede-
riksborg, Sygehus,Hillerød,Sjælland, stilling Fak-
tor, g. 21 Nov 1953, Ruth Redder, f. 22 Jul 1929, 
Valby, (datter af Carl Christian Marius Redder og 
Bertha Sofie Elisabeth Bigandt).

    Børn:
    21. i Poul Fersling f. 12 Apr 1955.
    22. ii Knud Fersling f. 16 Maj 1957.

13. Erik Andersen Fersling (Se ægteskab med num-
mer 12.)

14. Bent Due Rasmussen f. 25 Okt 1931, Brygger-
gade, 24, Vennebjerg, Hjørring, stilling Kommi, 
g. Viola Due Pedersen, f. 21 Sep 1933, Esbjerg, 
(datter af Agnes Pedersen og  Due _____) d. 
1982.  Bent død Sep 1990, Husum, Bispebjerg, 
København, begravet De ukendtes grav, Husum, 
København.

    Børn:
      i Bo Due Rasmussen f. 4 Maj 1955, 

Vamdrup.
    23. ii Gitte Due Rasmussen f. 3 Mar 

1958.

15. Irma Rasmussen g. Peter Skytte Nielsen, (søn af 
G Skytte Nielsen) stilling Lærer.

    Børn:
    24. i Birgit Skytte Nielsen.
    25. ii Kirsten Nielsen f. 17 Apr 1957.

16. Hanne Kirsten Rasmussen g. Arne Bylov 
Frandsen, stilling Kørselschef.
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    Børn:
      i Søren Bylov Frandsen f. 10 Jan 

1977.

17. John Willy Rasmussen f. 30 jul 1939, Tor-
vet 1, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, stilling 
Afdelingsing., g. 5 Aug 1962, i  Øster Hassing 
,Kær,Ålborg, Ingrid Marie Larsen, f. 27 Maj 
1941, Rugholm, Øster Hassing, Kær, Ålborg, 
(datter af Juul Larsen og Johanne Margrete Kir-
stine Jensen) stilling Beskæftigelsesvejleder.

    Børn:
    26. i Per Rasmussen f. 28 Jun 1965.
    27. ii Lars Rasmussen f. 19 Jun 1969.
      iii Lene Rasmussen f. 19 Jun 1969, 

Fredericia, Sygehus, stilling Desig-
ner.

18. Inger Rasmussen f. 9 Nov 1947, Ousted, Øst-
birk, g. Carl Egon (Kalle) Lauersen, f. 21 Aug 
1944, Ejstrupholm, stilling Repræsentant.

    Børn:
      i Birgitte Rosendal Lauersen f. 26 

Feb 1976, Sygehus, Horsens.
      ii Susanne Rosendal Lauersen f. 15 

Sep 1977, Sygehus, Horsens.
      iii Flemming Rosendal Lauersen f. 5 

Maj 1986, Sygehus, Horsens.

19. Henning Marcher f. 27 Jul 1942, Ry st., stil-
ling Kroejer, g. (1) 23 Feb 1969, Bodil Vejling, f. 
27 Okt 1948, g. (2) i Ugift, Inge Marie Holm, f. 
Gadbjerg, Jelling, (datter af Peter Holm).

    Børn med Bodil Vejling:
    28. i Lene Marcher f. 4 Feb 1971.
      ii Hans Henrik Marcher f. 14 Dec 

1973, Jelling.

20. Anna-Margrethe Marcher f. 29 Maj 1944, Fre-
deriksberg, Sct.Markus sogn,København, g. 10 
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Nov 1962, i Alling kirke, Ry, Knud Erik Nielsen, 
f. 12 Maj 1940, Nr.Snede, stilling Lastbilchaufør.

    Børn:
      i Erik Marcher Nielsen f. 17 Feb 

1962, Odder sygehus, Odder by og 
sogn.

      ii Ole Marcher Nielsen f. 12 Aug 
1965, Silkeborg, Sygehus, Silkeborg 
sogn.

21. Poul Fersling f. 12 Apr 1955, Glostrup, stilling 
Programmør, g. 7 Maj 1982, Bente Jensen, f. 7 
Maj 1960, stilling Systemchef.

    Børn:
      i Tina Fersling f. 26 Sep 1982.
      ii Kim Fersling f. 22 Mar 1984.

22. Knud Fersling f. 16 Maj 1957, Glostrup, g. 26 
Maj 1984, Ulla Jansen, f. 16 Maj 1954, stilling 
Sygeplejerske.

    Børn:
      i Louise Fersling f. 20 Apr 1986, 

Roskilde.
      ii Jonathan Fersling f. 13 Nov 1988, 

Roskilde.

Femte Generation
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23. Gitte Due Rasmussen f. 3 Mar 1958, Sct.Mar-
kus, København, stilling Sekretær, g. 7 Jun 1986, 
i Kirken, Sorø, Alsted, Sorø, Bjarne Andersen, 
stilling Ingeniør.

    Børn:
      i Casper Due Andersen f. 23 Sep 

1987, Sorø, Alsted, Sorø.
      ii Malene Due Andersen f. 16 Sep 

1990, Sorø, Alsted, Sorø.

24. Birgit Skytte Nielsen g. Alfred Pauluth, stilling 
Kommunegartner.

    Børn:
      i Sanne Skytte Paulath f. 10 Jan 

1990.
      ii Jens Skytte Paulath f. 4 Nov 1992.

25. Kirsten Nielsen f. 17 Apr 1957, g. Poul Erik 
Christensen, stilling Skoleinspektør.

    Børn:
      i Lene Skytte Christensen.
      ii Anna Skytte Christensen f. 26 Jan 

1986.

26. Per Rasmussen f. 28 Jun 1965, Sct.Joseph, Ho-
spital, Fredericia, stilling Dataingeniør, g. 19 Jun 
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1993, i Kirken, Taulov, Elbo, Vejle, Karen Thom-
sen, f. 9 Mar 1965, Fredericia, Christians, Elbo, 
Vejle, (datter af Hans Thomsen og Birthe Skjerk) 
stilling Maskiningeniør.

    Børn:
      i Kasper Rasmussen f. 26 Jun 1994, 

Sygehuset, Roskilde, Roskilde, Ros-
kilde.

      ii Christian Rasmussen f. 25 Aug 
1996, Sygehuset, Roskilde, Roskilde, 
Roskilde.

      iii Christina Rasmussen f. 8 Sep 1999, 
Hjemme på Sognevej 3, Roskilde.

27. Lars Rasmussen f. 19 Jun 1969, Fredericia, 
Sygehus, stilling Ingeniør, g. 14 Mar 1997, i Bor-
gelig viet, Hals kommune, Marianne Køpke, f. 
7 Apr 1970, Tilst, Hasle, Århus, (datter af Søren 
Køpke og Inge-Lise Irene Rasmussen) stilling 
Dataingeniør.

    Børn:
      i Katrine Køpke Rasmussen f. 3 Jul 

1997, Sygehus, Ålborg Nord.
      ii Camilla Køpke Rasmussen f. 27 

Jun 1999, Sygehuset Ålborg Nord.

28. Lene Marcher f. 4 Feb 1971, Jelling, g. Robert 
Hansen.

    Børn:
      i Sofia Hansen.
      ii Naja Hansen.
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A
Andersen

Anders 91
Anders Morten 100, 103
Bjarne 109
Casper Due 109
Malene Due 109
Maren Olivia 100, 103
Mette Kirstine 100, 102
Morten 89, 100
Ole 100
Peter 80
Rasmus 90, 100

Andreasdatter
Ane Marie 90

B
Bigandt

Bertha Sofie Elisabeth 106

C
Christensen

Anna Skytte 109
Christian 91
Lene Skytte 109
Mathilde 105
Poul Erik 109

Christiansen
Ane 90, 100
Christen 94
Rasmine Kjerstine 81

Christoffersen
Ejnar Alfred 103
Gerda Augusta 103
Gustav Christian 103
Valdemar Georg 103

D
Due

Carla Laurine 104
Mejerske Thomsine Chri-

stine Marie 104

F
Fersling

Erik Andersen 
103, 104, 106

Jonathan 108
Kim 108
Knud 106, 108
Louise 108
Poul 106, 108
Tina 108

Frandsen
Arne Bylov 107
Søren Bylov 107

Frederiksen
Olesine 103

H
Hansen

Andreas 81
Anna Margrete 103
Charlis 81
Naja 110
Ole 103
Peder 96
Robert 110
Sofia 110
Søren 81

Henrichsdatter
Ane 91

Holm
Inge Marie 107
Peter 107

J
Jakobsen

Emma Caroline 103
Jakobine Mette 104

Jansdatter
Johanna 98

Jansen
Ulla 108

Jen
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Slægtsbog for Ane Mette Rasmussen

Ane Birgitte Marie Kirstine 
Nikeline 101

Jensen
Bente 108
Johanne Margrete Kirstine 

107
Juliane 102
Jørgen 94
Niels Frederik 101

Johansen
August 90

Jørgensdatter
Dorthe 91

Jørgensen
Jens 98

K
Klemmensen

Ane Kathrine 81
Knudsen

Elna Thybo 102
Erna Thybo 102
Holger Thybo 102
Ingefred Dorthea Marie 

Thybo 102
Johannes 102
Laurits 102
Søren 91

Koefoed
Karoline Margrethe 105

Kristoffersen
Hans 103
Kristian Gustav Valdemar 

103
Køpke

Marianne 110
Søren 110

L
Larsen

Hans 90
Ingrid Marie 107
Juul 107

Lauersen
Birgitte Rosendal 107
Carl Egon (Kalle) 107
Flemming Rosendal 107
Susanne Rosendal 107

Lauritsen

Ole 100
Laursen

Anders 81
Ane Jensine 81
Carl 81

M
Madsen

Ane 101
Anton Senius 105
Ellen Sofie 105

Marcher
Anna-Margrethe 105, 108
Hans Henrik 107
Hans Nicolaj 105
Hans Peter 105
Henning 105, 107
Lene 107, 110

Mortensen
Anders 100

N
Nielsdatter

Else Marie 80
Helle 100
Maren 96

Nielsen
Anders 92
Birgit Skytte 106, 109
Dorthea Marie 102
Erik Marcher 108
Frands Peter 104
G Skytte 106
Kirsten 106, 109
Knud Erik 108
Martha Helene 104
Ole Marcher 108
Peder 98
Peter Skytte 106

Nissen
_____ 104

Nygaard
Petra Larsen 105

O
Olesen

Niels 89, 100
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P
Paulath

Jens Skytte 109
Sanne Skytte 109

Pauluth
Alfred 109

Pedersdatter
Ane 96, 97
Anna 94
Anne 91
Inger Marie 91
Kirsten 92
Mette 100
Mætte 93

Pedersen
Agnes 106
Viola Due 106

Petersen
Sidsel Marie 80

Pilgaard
Peder 99

R
Rasmusdatter

Anna 99
Rasmussen

Agne Margrethe 80
Ane Mette 89, 100
Anna Oline Elisabeth 

101, 105
Bent Due 104, 106
Bo Due 106
Camilla Køpke 110
Christian 81, 110
Christian Christensen 80
Christina 110
Dorthea 81
Frede Bertel Olsen 101, 104
Gitte Due 106, 109
Hanne Kirsten 105, 107
Helga Oline 101
Holger 101, 105
Inge-Lise Irene 110
Inger 105, 107
Irma 104, 106
John Willy 105, 107
Kasper 110
Katrine Køpke 110

Lars 107, 110
Lene 107
Martha Anine Alfride 

101, 104
Martin Andreas 101, 105
Martin Laursen 100, 101
Niels Alfred 101, 104
Niels Erik 105
Per 107, 110
Peter Marius Hans 80
Søren Hansen 81
Thomas 93

Redder
Carl Christian Marius 106
Ruth 106

Rosendal
Karen 105
Niels Sørensen 105

S
Skjerk

Birthe 110
Smed

Christian Christensen 96
Sørensen

Ane Mette 81
Charles Theodor 102
Niels 102

T
Thomasdatter

Anne 91
Thomsen

Hans 110
Karen 110

Tonboe
Peder Pedersen 99

Torbensen
Rasmus 96

U
Ukendt

1 104

V
Vejling

Bodil 107



Det er tanken med tiden at skrive en serie hæfter som 
dette her, med følgende titler.

1.   Navneliste samt oversigt over slægtshæfter.
2.   Anetavler og efterslægtstavler.
3.   Rebslager Rasmussen i Brædstrup
4.   Skomager Madsen i Hjørring
5.   Thomas Larsen i Øster Hassing
6.   Gregers Laurits Jensen i Gaaser
7.   Ane Mette Rasmusdatter i Vrold
8.   Niels Frederik Jensen og Ane Madsen
9.   Mads Peter Hansen og Inge Marie Mortensdatter

                         osv. osv. osv.

Hæftet er skrevet og 
Slægtsforskningen er 
udført af
John Willy Rasmussen
Klintebjerg 24
7000 Fredericia
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