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Martin Laursen Rasmussen 
 

Martins data: 

Undfanget i Illerup på Illerup Søgaard 

Født i Vrold ved Skanderborg den 11 august 1874  

Døbt i Skanderup kirke den 11 oktober 1874 

Den kommunale grundskole i Vrold, i 7 år fra 1881 til 1888 

Konfirmeret søndag den 30 september 1888 i Skanderup kirke  

Lærling som rebslager i Skanderborg i 4 år fra ca. 1889 til 1893 

Startede selvstændig rebslagerbane 1898 

Gift med Ane Birgitte Marie Kirstine Nikeline Jensen den 17. juni 1898 

Fik 7 børn i årene 1899, 1900, 1902, 1905, 1908, 1911, 1915 

Startede selvstændig rebslager virksomhed i 1898 

Brædstrups største skatteyder 1918 

Afviklede rebslagerbanen til 2 af børnene i 1943 

Martin afgik ved døden 2. februar 1953, 78 år gammel 

Begravet på Brædstrup kirkegård i februar 1953  

 

 

 

         
 

                 Her er Martin som ung mand og som ældre herre. 
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Forord 
 

Hæftet her handler om min 

farfar Martin Laursen 

Rasmussen. Martin er startet 

på det nederste trin af den 

sociale rangstige. Han blev 

født som et uægte barn af en 

ung fattig sypige. I hans 

voksne liv gik det hurtig op 

af stigen. Han blev på et 

tidspunkt sognets største 

skatteyder. 

I hans ægteskab med min 

farmor Ane Birgitte Marie 

Kirstine Nikeline Jensen fik 

de 7 børn, hvoraf den ene 

døde små tre måneder 

gammel. De øvrige børn fik 

en opdragelse så de klarede 

sig godt op gennem livet. 

Martin blev udlært rebslager. 

Han startede en 

rebslagerbane der udviklede sig til en rigtig god og givtig virksomhed. 

Det endda på trods af at Martin havde virksomheden under de to 

verdenskrige. 

Martin og hans familie var religiøse, der blev bedt bordbøn før hvert 

måltid.    

 

Hæftet er skrevet af John Rasmussen der er et barnebarn af Martin 

Laursen Rasmussen. Oplysningerne i hæftet er hentet fra såvel min 

egen hukommelse som fra familien og Avisartikler. Ligeledes har jeg 

været i de offentlige arkiver. 

Oplysningerne som kommer fra vores hukommelse skal vi altid tage 

med en gran salt. Derimod oplysningerne fra de offentlige arkiver, 

dem betragter jeg som den pure sandhed. Derfor er disse placeret i 

nogle fakta bokse. Alt den anden tekst er så sandfærdig som det har 

været mig mulig at skrive den. 

  

 
Billede af Martin i 1906 hvor han er 32 år gammel 
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Martins start på livet 
Hvor og hvornår blev Martins mor gravid. 

Martins start på livet, begyndte på 10 månedersdagen før hans fødsel i 

december 1873, det skriver i hvert fald præsten. Den dag befandt hans 

mor Ane Mette Rasmussen sig på gården Illerup Søgaard i Dover sogn 

ved Skanderborg. Hun var 19 år på det tidspunkt og arbejdede som 

sypige, den ene af sønnerne på gården Niels Olesen der var 45 år på 

det tidspunkt havde et godt øje til den unge sypige. Ane Mette havde 

nok ikke det varmeste værelse på gården. Derfor havde hun nok ikke 

så meget imod at Niels kom ind og varmede hende, der i december 

måned i 1873. Det var en kold måned det år. Der var temperaturer helt 

ned til frostgrader nogle dage der midt i måneden. Det resulterede i, at 

Ane Mette blev gravid, og dermed starten på Martins liv i  

Ane Mettes mave. 

 

 

  

 
 Illerup søgård: 

 Da Martins mor var der som sypige, var det en 4 længet gård uden de to tilbygninger. 
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Martins fødsel 
Martin er født hjemme ved sin mor Ane Mette den 11. august 1874 i 

Vrold by ved Skanderborg. Det var en overskyet dag med ret høj 

temperatur på 18 grader da Martin blev født. Der var en jordmoder til 

stede ved fødslen. Som det ses af jordmoderens notater i 

jordmoderprotokollen så er fødslen forløbet helt normalt.  

 

 

 
Jordemoderens fødselsprotokol Skanderborg distrikts jordemoder 1872 - 1877 
 
Om den fødende Ane Mette Rasmussen, Vrold by, 20 Aar, 
  Ugift, ingen tidligere fødsler. 
Om fødslen  Hvilken fosterdel var foreliggende, 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, Fuldbåren, Levende. 
Om barselkonen Helbredt. 

 

 

 

Hvem der har været til stede ved fødslen ud over Ane Mette selv og 

jordmoderen, det kan vi ikke vide. Mon ikke Ane Mettes mor Ane 

Christiansdatter var til stede ved fødslen. Ane Mette var en ung ugift 

pige, hun har sikkert boet hjemme ved sin mor der var 52 år på det 

tidspunkt og boede i Vrold hvor fødslen foregik. 

Martins biologiske far Niels havde godt nok en lillebroder der hed 

Bertel og han har tilsyneladen holdt lidt kontakt til Martin og hans 

mor. Hvor lidt eller meget ved vi ikke, men Martin får senere i livet 

økonomisk hjælp af sin farbroder Bertel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Der var en jordmoder til stede 

da Martin blev født. Hun skrev 

også om fødslen i sin jordmoder 

protokol. 

 

For Martin er det nu, 

døren skal åbnes til det 
voksne og mere 

ansvarsfulde liv 
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Efter fødslen går der 2 måneder inden Martin bliver døbt den 11. 

oktober 1874. En rigtig god dag til, at foretage og fejre Martins dåb. 

Der var overskyet men tørvejr hele dagen og 14 graders varme.  Hans 

mor er stadig ugift og hans biologiske far Niels Olesen lever stadig ude 

på Illerup Søgaard. Niels var formentlig ikke med ved dåben. Hverken 

Niels eller nogle af hans søskende eller de andre ansatte ude fra gården 

står som faddere ved dåben. Det er folk fra et andet socialt lag at Ane 

Mette omgås.  

 

 
Dåb. 
Der står i kirkebogen for Skanderup sogn at han er et Uægte barn. der står som 
barnefader er udlagt ungkarl Niels Olesen af Illerup. 
Fadderne. Hmd. Anders Laursen's hustru af Haarby 
..........Pige Rasmine Kristiansen af Vrold 
..........Arbejdsmand Hans Laursen smsted 
..........Hmd. Anders Laursen af Haarby 
Anmærkninger. Timaanedersdagen før nedkomsten tjente moderen i Illerup. Indført 
i Dover Motrb. 2 novb. 1874. 
 
I kirkebogen for Dover sogn står der at han er  
født den 11 August 
Navn Martin Laursen Rasmussen 
døbt i Skanderup kirke den 11 Oktober 
Moderen ugift Ane Mette Rasmussen af Vrold, tjente 10 måneders dagen før barnets 
fødsel hos Bertel Olesen i Illerup.   
 

Ud fra dette er undfangelsen sket på Illerup Søgaard i Dover sogn ved Skanderborg.  

 

 

Grunden til at man noterede moderens opholdssted timånedersdagen 

før fødslen, er at det er det sogn hvor undfangelsen har fundet sted, der 

skal betale en eventuel senere fattighjælp til barnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Dover kirke  
Skanderup kirke 

Martins dåb er beskrevet i to 

kirkebøger hvoraf vi også kan 

se hvor hans mor befandt sig 

da Martin blev undfanget. 
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Sognekortet her viser 

hvor de to sogne Dover 

og Skanderup ligger 

geografisk 
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Martins biologiske farfar i sin yngre dage  

Ole Laursen 

 

 

Her har vi igen Martins biologiske farfar 

som ældre, Ole Laursen som ejede 

Illerup Søgård i Dover sogn. 

Han ligner ikke helt sig selv fra de yngre 

dage. Jeg mener dog det er den 

samme. Diskussionen har gået på om 

det ene kunne være en anden som 

også havde navnet Laursen, men det 

mener jeg ikke det er. Der var jo mange 

i den nære familiekreds med navnet 

Laursen. 
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Hvorfor valgte Ane Mette at hendes dreng skulle hede Martin Laursen 

Rasmussen ? 

 

Efternavnet Rasmussen var det fordi hun selv hed sådan eller var det 

fordi Martins morfar hed Rasmus det kan vi gætte lidt på. Hun kunne 

jo også have valgt at give ham efternavnet Nielsen eller Olesen efter 

sin biologiske far, det gjorde hun ikke. Så ud fra det må vi nok 

konkludere, at hun ikke har haft tanket om at hun skulle giftes med 

Niels Olesen ude fra Illerup Søgaard Martins biologiske far. 

 

Hvorfor har hun giver Martin et mellemnavn Laursen, er det fordi han 

trods alt skulle opkaldes efter sin biologiske farfar der hed Ole 

Lauritsen. Det kunne der være to grunde til at gøre. Før i tiden var det 

meget almindeligt at man opkaldte sine børn efter bedsteforældrene. 

Der kunne også være en økonomisk fordel ved at opkalde sit barn efter 

en velhavende person, som så kunne hjælpe barnet økonomisk på et 

senere tidspunkt i livet. Det kan godt have været sådan. Jeg tror nu slet 

ikke det hænger sådan sammen i det her tilfælde. Det har været en hel 

anden person Ane Mette har haft i kikkerten. Hvis vi ser hvem der har 

stået faddere ved Martins dåb, så heder de tre faddere Laursen til 

efternavn. Så mon ikke det er en af dem der har lagt mellem navn til 

Martin. Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men kun gisne om det. 

Lige som vi heller ikke kan vide hvad hendes motiv har været for det. 

Var det økonomi eller havde hun tanker om at skulle giftes med en 

Laursen. Ane Mette var jo ugift på det her tidspunkt, og blev først gift 

et år senere i 1875 med en træskomager Morten Andersen der blev 

Martins stedfar. Nej jeg tror at grunden er en helt anden. Ane Mettes 

mor var blevet gift med en mand Hans Laursen som også stod fadder 

ved Martins dåb. Mon ikke det var ham navnet stammer fra. 

 

Martins forældre 
En fattig sypige og en meget rig gårdmands, søn. 

Martins biologiske forældre var, hans mor Ane Mette Rasmussen og 

hans far Niels Olesen. Niels Olesen var søn af en meget velhavende 

gårdmand Ole Lauritsen på Søgård i Illerup ved Skanderborg. Niels 

boede på Søgård sammen med sin broder Bertel, han døde 8 måneder 

efter Martins fødsel. Martin har altså ikke kendt sin biologiske far.  

 

Martins biologiske far Niels Olesen Boede hele sit liv hjemme hos sine 

forældre på den gård hvor han var født den 19. januar 1828. Niels døde 

17. april 1875, 14 år efter sin fars død. I de mellemliggende 14 år blev 

Martins mor har helt sikkert 

tænkt meget over hvem hun 

skulle vælge at opkalde 

Martin efter.  

 
Martins forældre har levet i en tid 

hvor pengene så sådan her ud. Det 

var ikke kroner men Rigsdaler. 

Martins mor har helt sikkert, 

ikke været i tvivl om hvad 

Martin skulle have som 

efternavn. Der var ellers flere 

muligheder. 
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gården drevet af Niels’s lille broder Bertel Olesen som senere helt 

overtog gården. Niels’s mor døde 27 marts 1883 så hun har altså båret 

sin søn Niels til graven. Hvorfor var det ikke Niels der drev gården 

efter sin fars død. Det var normalt altid den ældste søn der fik gården. 

Sådan var det ikke her, jeg tror der har været nogle problemer men 

Niels, han har været en syg eller en svagelig person. Han døde jo også 

i en ung alder, han blev kun 47 år gammel. Han var heller ikke med i 

tre års krigen 1848-50, hvilket han ellers lig havde alderen til at 

medvirke der. At han ikke gjorde det, skyldes ifølge lægdsrullen 

sygdom, han havde en brystsygdom og et sår under hagen. 

 

Martins mor Ane Mette blev derimod 

hans faste holdepunkt i barndommen 

og ungdomsårene. Ligeledes blev hans 

stedfar Morten Andersen den person 

som Martin betragtede som sin far. 

Martin havde jo aldrig kendt andre, 

hans mor giftede sig med Morten 

Andersen, da Martin var 13 måneder 

gammel.  

 

 

Martins mor Ane Mette er opvokset i 

fattighuset, her kom hun 4 år gammel, 

sammen med sin mor. Altså kom hun 

lige som Martin ikke til at kende sin 

far. Hendes far døde efter et uheld, 

uden at efterlade Ane Mette og hendes 

mor noget af værdi. Derfor endte de på 

fattighuset.  

Ane Mette kom tidligt ud at tjene. Hun 

klarede sig ved at flytte rundt på 

gårdene som sypige. Som 18 åring kom 

hun til Søgård i Illerup som sypige, 

hvor en af sønnerne Niels på gården 

gjorde hende gravid med min farfar 

Martin. Ane Mette blev gift med en 

anden mand Morten Andersen der var 

13 år ældre end hende. De fik 35 år 

sammen inden han døde. Derefter klarede Ane Mette sig selv. Således 

havde hun i 1916 som 63 årig en årlig indtægt på 200,- kr. hvoraf hun 

betalte 1,- kr. i skat, hendes formue var da 0,- kr. Lidt senere i 1921 fik 

hun alderdoms understøttelse.  

 

 
Niels Olesens gravsten på Dover 

kirkegård 

 
Det er et ungdoms billede af Martins mor Ane Mette 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 

 

 

 

15 

 

Martins stedfar Morten Andersen er født i Hansted i Voer herred ved 

Skanderborg og havde uddannet sig til Klodsmager det vi vil kalde 

træskomager. Han ernærede sig og familien ved at være tjeneste karl 

og Boelsmand, i Vrold. Et boelsmandssted er et landbrug, der er 

mindre end en bondegård og større end de egentlige husmandssteder.  

 

Ane Mette og Morten fik 4 børn Mette Kirstine, Anders Morten, 

Maren Olivia og Ole. Hvor Ole kun blev 11 dage gammel, så min 

farfar Martin har kendt og haft tre halvsøskende.  

 

 

 

Martins barndom 
 

Martin er ikke opvokset i et velhavende hjem, snare tvært imod, set 

med vore øjne i dag. Martins første leveår hvor han boede ved sin mor 

inde i Vrold har været meget fattigt. Da var hans mor en ung pige som 

havde levet af, at rejse rundt til bønderne som sypige, hvor hun boede, 

syede og reparerede deres tøj. 

Jeg tror Martin og hans mor har boet ved Martins mormor inde i 

Vrold. Martins mormor var på det tidspunkt, flytte ud af fattighuset og 

flyttet sammen med en arbejdsmand ved navn Hans Laursen, som hun 

blev gift med. Det var helt normalt, at unge piger der var kommet i 

uføre flyttede hjem til forældrene i en kortere eller længere periode. 

Indtil de kunne klare sig selv eller fandt sig en ægtefælle at flytte 

sammen med.  

På det her tidlige tidspunkt i Martins liv, tror jeg ikke han har haft 

nogen kendskab til sin biologiske far eller livet ude på Illerup Søgaard, 

det kommer først senere. I 1875 flytter Martin et år gammel sammen 

med sin mor sammen med hans kommende stedfar Morten Andersen 

på 34 år. Morten Andersen har levet næsten hele sin tid i Vrold hos 

Klodsmager Ole Olesen. Morten Andersen køber ejendommen matr. 

Nr. 48 i Vrold for 1.800,- kr. i 1875 af Ole Olesen. Det bliver her 

Martin flytter ind og hans mor gifter sig med nu med Morten 

Andersen.  

 

 

 

 

 

 
Træsko lavet af en klodsmager 
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Det er huset hvor Martin tilbragte sin barndom. Billedet er taget i 2010 men er 

ikke ombygget efter Martin boede der. Det er blot veligeholdt. 

 
Her er et matrikelkort fra dengang Martin boede i Vrold  

i huset på matrikel nr. 48a 
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Vielse i Skanderup kirke 
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. 

 

 

 

Martins mor og stedfar begynder nu at kalde Martin ved stedfarens 

efternavn altså Martin Andersen. De benytter også efternavnet 

Andersen i nogle af de offentlige papirer. Folketællingen februar i 

1880 der står Martin Andersen 4 år gammel, så der har de åbenbart 

ikke husket rigtig hverken med efternavn eller alder for her er han 5 år 

gammel i virkeligheden.  

Det varede dog ikke så længe for i 1881 hvor han kom i skole, blev 

han indskrevet som Martin Rasmussen og med Morten Andersen som 

sin far, ikke som Værge eller stedfader. 

 

Folketælling 1880 
Vrold by, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Aarhus amt. 
Morten Andersen             ,M, 38, G, Luteran, Handsted sogn, Husfader 
Ane Mette Rasmussen    ,kv, 25, G, -- o --, Skanderup    , hans kone 
Martin Andersen             , M,    4,Ug, -- o --, --- o ---    , Deres børn 
Mette Kirstine Andersen , kv,   3,Ug, -- o --, --- o ---    , --- o --- 
Ole Olesen                      ,M,  71, G, -- o --, Aarhus amt   , Slægtning 
Maren Pedersen              ,kv, 61, G, -- o --, Hansted sogn , --- o --- 
Karl Sørensen                 ,M,    6,Ug, -- o --, Skanderup    ,Fattigunderstøttelig 
Anders Pedersen            ,M,    5,Ug, -- o --, --- o ---    , -------- o -------- 
  

 ( navnet Martin Andersen det må være Martin Laursen Rasmussen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i 1880 er Martin 4 år 

gammel og han bliver her 

kaldt Andersen til efternavn 

Martins mor blev gift i 

Skanderup kirke i 1875 

 

Martins aktionsradius er ikke så 
stor endnu, han holder sig i 

nærheden af huset 
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Da Martin var 2 år fik han en lillesøster Mette Kirstine Andersen. Og i 

1880 kan vi se i folketællingen at Martins mor og stedfar har taget to 

drenge på Martins alder til sig. De heder Karl Sørensen der er 6 år i 

1880 og Anders Pedersen der er 5 år i 1880. Så Martin har altså haft 

tre børn på næsten samme alder at lege med. Han fik dog tre halv 

søskende mere. De kom først lidt senere i 1882, 1885 og 1891 så dem 

har Martin ikke haft helt så meget som legekammerater. Alders 

forskellen taget i betragtning. 

 

Leg 
Hvad legede børn der i sidste halvdel af 1800 årene i Vrold. En del af 

legen bestod i at foregive, at man lavede det samme som de voksne. 

”Skal vi trille hjul?” var en leg for drengene, de løb om kap ned ad 

gaden med hvert deres trillebånd foran sig. De havde selv lavet dem af 

kasserede tøndebånd af jern. En anden leg gik ud på at spillet ”Terre”. 

Børnene skiftedes til at kaste brikkerne op i luften og gribe dem igen i 

en bestemt rækkefølge.  

Til påske trillede de æg. Alle havde høns og dermed æg. Legen gik ud 

på, fra en tagsten at trille et godt hårdkogt æg ned mod de andres æg. 

Man skulle så gerne ramme de andres æg, og på den måde vinde dem 

fra hinanden. I slutningen af 1800-tallet havde arbejderbørn ikke 

meget tid til leg. De blev sat til at hjælpe de voksne selv som meget 

små.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Skal vi trille hjul?2 råbte 

drengene til hinanden, og så 

spænder de om kap ned af 
gaden, med deres trillebånd 

foran sig. 

 

 

Vejene i Vrold var ikke 

asfalteret, så det var ikke 

så nemt at trille hjul.  
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Fester og Højtider 
Der har også været fester ved forskellige højtider, 

f.eks. til jul. Da farfar Martin var barn var det 

maden og øllet der var højdepunktet. Julegåsen 

kom hen til bageren, som stegte den i sin store 

brødovn. Der blev lavet masser af god mad og 

særlig god øl. Man havde også juletræ det var 

kommet til Danmark fra Tyskland først i 1800 

årene. Træet blev pyntet med hvide og farvede 

stofrester samt noget forskelligt små kram. 

Børnene fik også julegaver, men det var kun 

nogle praktiske ting som de alligevel skulle have.  

 

I fastelavn red karlene fra gårdene rundt i byen 

Vrold på deres heste. Det var en skik der var 

gængs i Martins barndom. 

 

Når høsten blev kørt i hus blev det sidste neg pyntet i kvindeklæder og 

blev kaldt "Den gamle". Neget blev kørt hjem oven på de sidste læs. 

En karl stod med neget på læsset og råbte op. Der blev kørt rundt i 

gården med læsset. Det sidste neg blev smidt ned blandt de andre neg i 

laden. 

Når den sidste vogn var tømt skreg karlene, nu var de kommet tilbage 

til gården. Så kom konen ud og bød på snaps, og om aftenen fik de 

risengrød og klipfisk. 

Til høstgildet et par dage efter fik de suppe og steg. Der var dans bag 

efter til den lyse morgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dengang festede man lige som i dag, og som Krøyer malede  

på sit billede "Hip Hip Hura". 

 Her kommer det sidste læs hjem til en af nabogårdene. 

 
Sådan udformede man det sidste 

neg, som så blev placeret på 
vognen. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ow_b6oTaf1oaZM&tbnid=pk2BJm1MVSMeBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.historie-online.dk/special/mikkelsdag/helligdag.htm&ei=9VvIUaLPLcjHswaj6oCYDg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNG3HTmuUNbLo8hwR0EyyncjIZUhCw&ust=1372171576839208
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NIw5vFWTY9M6cM&tbnid=ARCeMHaNIIDILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.historie-online.dk/special/mikkelsdag/sidsteneg.htm&ei=PVzIUcbdO4vLswbh04HADg&bvm=bv.48293060,d.Yms&psig=AFQjCNG3HTmuUNbLo8hwR0EyyncjIZUhCw&ust=1372171576839208
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Skolegang 
Martins skolegang foregik i sidste halvdel af det 18århundrede 

under 1814 skoleloven. Der blev skrevet skoleprotokol hver dag 

over alle eleverne og de var til eksamen to gange om året også i de 

små klasser. 

Det kan ikke gå op i leg og fest det hele. Martin kom i Vrold skole i 

1881. Dengang skulle skolebørnene op til eksamen to gange om året. 

Martin fik ikke de bedste karakterer, ved eksamen den 5 oktober 1881 

fik han som de fleste i klassen g? i skrivning men i regning var de kun 

to ud af 23 der fik den dårligste karakter der blev givet. Det var Martin 

der fik tg i regning sammen med en anden dreng. Martin var klassens 

anden dårligste elev. Det blev ikke meget bedre det kommende år. 

Først i efteråret 1883 kravlede han lidt op, der blev han nr. 16 af 

klassens 23 elever. I 1885 blev han nr. 12 og i 1886 nr. 4 af klassens 

24 elever. For i 1887 igen at ryge ned på en 25 plads af 27 elever og i 

1888 som er det sidste skoleår for Martin er han klassens nr. 27 ud af 

28 elever.  

Martins skolekundskaber var ikke de bedste. Det var ellers ikke fordi 

han ikke mødte op til undervisningen, han havde kun nogle ganske 

enkelte sygedage og kun et par dage hvor han havde fået fri med en 

lovlig grund. Det var altså ikke fordi Martin ikke var til stede i 

timerne. Ud fra skoleprotokollerne er det min opfattelse at Martin har 

været interesseret i skolegangen. Men han har nok haft det som mange 

drenge, at han har haft alt mulig andet i sit hoved. Senere i hans liv ser 

vi at han bliver en aktiv og kreativ person. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er skolen i Vrold som den så ud da Martin gik der i 1880erne. 

Det er det samme hus, den samme skole som hans mor har gået i. 

 

 

 

http://www.kuriosa.dk/dk/bog/2-132-0-0/31929/-/Lasebog-For-Sma-Born-Efter-Det-Engelske.php
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Konfirmation. 
Martin er blevet konfirmeret, det kan vi se i kirkebogen. Vi kan også 

se at han har været en dreng der opfører sig som de andre unge på hans 

alder. Han har ikke været en ballademager, men heller ikke et 

dydsmønster. Hans kundskaber var derimod ikke så gode. Vi får her 

bekræftet skolens vurdering af Martin, boglig har han ikke været af de 

kvikkeste. Han var nok mere praktisk anlagt, jeg tror han var den 

dygtige håndværker, som det fremgård af hans virke senere i livet. 

Hvordan Martins konfirmation blev fejret, det ved vi ikke med 

bestemthed. Men det var en meget vigtig begivenhed på den tid. At 

blive konfirmeret var en nødvendighed for at få et arbejde eller en 

læreplads som Martin fik i Skanderborg ved rebslageren i Adelgade. 

 
Her har vi skoleprotokollen for Vrold skole, hvor Martin er nr 17 

 

Martin var ikke en 

ballademager men hans 

kundskaber var ikke så 

gode.,  

Og her er skolevejen 
som Martin gik på 

når han var ude at 

lege eller gik i skole. 

 

Her ser vi en af 

skoleprotokollerne fra et 
foråe, hvor Martin står som 

nr 17af 21. De var placeret i 

rækkefølge efter hvor dygtige 
de var. Nr.1 var den 

dygtigste. 
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Tilbage til festlighederne i forbindelse med 

konfirmationen. Oprindeligt var der fra statsmagtens side 

ikke lagt op til, at der skulle festes i forbindelse med 

konfirmationen. Det skulle alene være en dag, som var 

præget af højtid, og som kunne vække børnene til 

eftertanke.  

Tøjet var det synlige symbol på, at man i forbindelse med 

konfirmationen overskred skellet mellem barndommen og 

voksenlivet. Derfor var det vigtigt, at børnene - uanset 

hvilket samfundslag de tilhørte - fik nyt tøj til denne 

lejlighed. Den unge Martin fik sit første sæt tøj: bukser, 

vest og jakke. Konfirmationsklæderne var deres første (og 

eneste) voksendragt til pænt brug lang tid fremover. 

Martins forældre var jo ikke af de mest velhavende. Så 

Martin har nok selv måtte betale sit nye tøj, han var 

begyndt at tjene penge på det tidspunkt. Men festen for 

den nærmeste familie har hans forældre sikkert betalt. 

Festen har på den tid været et spørgsmål om meget godt 

 mad. 

 

 
 
 
I Skanderup sogns kirkebogs konfirmerede. 
Dato. Søndag efter Michelsdag 1888   ( det er søndag d. 30 september ) 
Forældre. Ugift af Vrold Ane Mette Rasmussen og udlagt barnefader Ungkarl 
Niels Olesen af Illerup. 
Dom. Kundskab g med ? og i Opførsel mg. Sammnelignet med de andre i  
de år er kundskab under gennemsnittet og opførsel lige på gennemsnittet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmations tøjet var en 

vigtig del til konfirmationen, 

den signalerede at man var 

blevet voksen. Martin har helt 

sikkert selv betalt 

konfirmations tøjet. 

 

 

Se her står, at moderen 

er ugift, ja for det var 

hun jo da Martin blev 

født. Og det er Martins 

biologiske far der er 

nævnt, ikke hans 

stedfader. 
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Hvordan skal den dreng Martin dog klare sig senere i livet. Det var 

Martin min farfar, der klarede sig så dårligt både i skolen og ved 

konfirmations forberedelserne med dårlige karakterer i kundskaber. 

Men Martin havde nogle gode praktiske evner som kunne hjælpe ham 

videre frem i livet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martins søskende   
Mette Kirstine Andersen som var på Martins alder født i 1876 blev 

gift med Johannes Knudsen. De levede hele deres liv i Vrold idet hun 

døde her i 1948. De fik 4 børn. 

 

Anders Morten Andersen født 1882 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 en lille dreng Erik til sig. Den dreng burde vi kende, 

for det var vores Martins min farfars datter Martha Anine Alfride 

Rasmussens uægte barn som hun fik i sin pure ungdom. Det var altså 

Martins broder Anders der tog Martins barnebarn i pleje, han blev ikke 

adopteret. Erik kom senere i livet til at hede Erik Fersling. Anders blev 

enkemand men giftede sig igen senere. 

 

 

Martin havde tre 

halvsøskende og der 

var to plejebørn 

Hvorfor mon Erik 

Andersen tog 

navneforandring til Erik 

Fersling. Han kendte jo 

ikke noget til sin biologiske 

far og plejeforældrene hed 

Andersen. Hans kones 

familie havde efternavnene 

Redder og Bigandt, så han 

ville måske også bare have 

en specielt navn 

Han var gift med Ruth 

Redder og de fik 2 børn 

Poul og Knud Fersling. 
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Maren Olivia Andersen født 1885 hun blev gift med en rebslager 

Kristian Gustav Valdemar Kristoffersen der var fra Viborg. De bosatte 

sig i Esbjerg. Hvor de fik 4 børn. 

 

De tre halvsøskende havde Martin og hans familie en del 

sammenkomster med, så Martins børn kendte dem udmærket. Dog har 

det i familien været noget tys tys noget, at Erik Ferskling var Marthas 

søn, altså Martin´s barnebarn. Erik og jeg fandt hinanden gennem 

slægtsforskning som vi begge interesserede os for. Vi kendte ikke 

hinanden gennem familien. Erik ville gerne finde ud af hvem hans 

biologiske far var, det fandt vi aldrig ud af, andet end at han havde 

arbejdet på et tømmerlager i Horsens.  

 

De 2 plejebørn ved Martins forældre, der var forsørget fra 

fattigunderstøttelsen var, Karl Sørensen født 1874 og Anders 

Pedersen født 1873 dem har Martin ikke haft noget med at gøre senere 

i livet. De har ellers nok været som et par søskende for Martin, så vi 

kan undre os over hvad deres videre skæbne er blevet til. 

De to plejebørn har ikke været i familie med Martin på nogen måde. 

Martin´s mor vidste hvad det vil sige, at være et fattigt barn. Det er 

muligvis derfor hun har taget sig af dem. Endelig var der også en 

økonomisk gevinst ved at tage sig af de fattige. De fik en godtgørelse 

fra fattigvæsnet, og det havde familien også brug for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin skal nu til at forlade de 

kendt områder i Vrold. Der 

hvor han har bevæget sig 

rundt i hele sin barndom og er 

så godt kendt. 
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Ungdoms årene i Skanderborg 
 

Da Martin var færdig med sin skolegang i foråret 1888 efter 7 års 

skolegang 13 år gammel, var det tid at flytte hjemmefra. Det gjorde 

Martin da også, han flyttede til Skanderborg ind på Adelgade nr. 45 

matr. Nr. 33a hvor han boede i et hus med 2 familier. Den ene familie 

var sadelmager V. Pedersen som ejede huset. Den anden familie som 

Martin boede ved var et par unge mennesker Albert Jensen som var 

Rebslager og gift med Marie Jensen. Albert og Marie fik en lille søn i 

1889 som kom til at hedde Anders.  

 

 

Hvad Martin har bedrevet tiden med, ud over at være i lære som 

rebslager, det har vi ikke rigtig nogen viden om. Men han har kendt 

byen Skanderborg godt og bevæget sig rundt i sin fritid. Da 

Skanderborg på det tidspunkt var en by i kraftig vækst så har der været 

nok at se på i byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan så det ud i Skanderborg der i 

1888 hvor Martin kom til at bo i det 

lille hus i venstre side af billedet. 

Hestemarkede i 

Skanderborg i 1888 
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Der var jernbane op gennem Jylland som gik ind over Skanderborg. 

Der var også jernbane til Silkeborg. 

I den forbindelse har Martin sikkert ofte været oppe på banegården der 

efter forholdene den gang var meget stor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skanderborg var et trafikalt knudepunkt, byen blomstrede i de år. A. 

Bloms fabrik for landbrugsmaskiner blev den store arbejdsplads i en 

by med store hestemarkeder, dampbrænderi, andelssvineslagteri, 

gasværk, amtssygehus og amtsforvaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jernbanestationen i 

Skanderborg i 1888 

 

Her i den gade hvor 

Martin boede har han 

gået, når han en enkelt 

gang har haft fri. 
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Læretiden som rebslager 
 

Martin var i lære som rebslager i Skanderborg. I 1890 ses i 

folketællingen, at han var lærling i Skanderborg.  

Han boede her i huset på Adelgade nr. 45 hvor rebslagerbanen lå lige 

bag ved huset. Så når Martin skulle på arbejde var det bare lig at gå ud 

af bagdøren så var han på rebslagerbanen. Rebslagerbanen løb parallel 

med Adelgade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelgade i 

Skanderborg 

1888 

 

Adelgade i 

Skanderborg 

1888 
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I 1894 skulle man stå i lære i 4 år for at bliver rebslager. For det fik 

Martin formentlig som andre rebslager lærlinge kost og logi samt 50 

kr. det første år, det andet år 60 kr., det tredje år 80 kr. og det sidste år 

100 kr. pr år. 

De arbejdede fra kl. 6,00 om morgenen til om sommeren kl. 9 aften og 

om vinteren arbejdede de så længe de kunne se. 

Svendene fik 7 kr. om ugen samt kost og logi. 

Hvad Martin har lavet i sin fritid de år han var i lære som rebslager, 

det kan vi ikke vide. Vi vil derfor i stedet se hvordan man arbejdede på 

rebslagerbanen og lavede reb. Det var en kompliceret proces der er lidt 

indviklet at forklare.  

 

På bilag 1 på side 64 ses hvordan arbejdet foregik på Rebslagerbanen. 

Det er en meget lang forklaring, som forhåbentlig kan give en 

fornemmelse af arbejdsgangen for en rebslager lærling i 1890.  

Min farfar sagde en gang at rebslageri var et vanskeligt håndværk. 

Først skal man være svend, og så skal man have en halv snes års 

øvelse for at kunne lave ordentlig reb. Det kræver redelighed, vilje og 

evne til det yderste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var i det hus ved den røde pil at Martin boede, og lige her bag ved det hus 

lå rebslagerbanen, måske her ved den sorte pil. Men Rebslagerbanen er ikke 

med på kortet her, den forløb parrelelt med Adelgade. 
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Partier fra Adelgade i Skanderborg 
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Rebets kulturhistorie. 
 

Det fascinerende ved rebslagerhåndværket er, at 

man gennem årtusinder har fremstillet tovværk 

efter den samme fremgangsmåde. Intet er ændret, 

hvad angår selve grundmetoden - kun udførelsen 

har gennemgået en stor udvikling fra snoning 

alene ved hjælp af fingrene til håndkraft, 

dampkraftmaskiner og maskiner drevet af 

elektriske motorer. 

Produktionen af snore, liner, reb og tove rækker 

således meget langt tilbage. Fundet af ældgamle fiskekroge, 

rebstumper fra tiden omkrig kristi fødsel og 5000 år gamle lerkar med 

udsmykninger fremstillede ved, at snoede eller flettede snore var 

trykket ind i den våde ler samt kendskabet til de gamle ægypteres 

tovværksindustri og til b.la. grækernes og vikingernes verdenssejlads 

kan berette om et håndværk med nogle dybtliggende rødder i 

internationalt henseende. 

Som selvstændigt håndværkerlaug i Danmark har faget sandsynligvist 

udviklet sig direkte af landbruget. I 1412 oprettedes det første danske 

rebslagerlaug i Malmø (Skåne var dengang dansk), men skønt 

rebslageriet blev et selvstændigt håndværk, forhindrede det ikke, at reb 

produktionen fortsatte i de små hjem. Materialet der benyttedes 

indenfor det organiserede håndværk var hovedsageligt hamp, manilla, 

sisal og bomuld, mens det inde for husfliden var mere utraditionelt. 

Her benyttedes de materialer, der også er kendt fra fremstillingen af 

oldtids reb - nemlig halm, siv, humleranker, sortbærris og bark. 

Både indenfor husfliden og den organiserede fremstilling kom de 

stærkeste materialer dog fra dyreverdenen - nemlig fra hestens hale- og 

mankehår, fra kreaturenes halehår samt fra dyrehuder og dyretarme. 

Det har ikke været muligt at opspore, hvor vidt reberbanens 

grundlægger har fremstillet reb af disse sidstnævnte materialer. 

Muligheden foreligger dog, og det ville være nærliggende med 

garveriet liggende lige ved siden af. 

Hvad status og rangering angår, anslår nogle kilder, at rebslagning 

ikke har været anset som et særligt fint håndværk. I 1677 rangerede det 

som nummer 22 ud af en rangliste på 38 udarbejdet af Københavns 

overpræsident. Årsagen til denne relativt lave placering skal 

sandsynligvist ses i sammenhæng med en negativt ladet symbolsk 

 

Håndværkerne forenede sig i lav 

(tidligere hed det laug), hvor både 

mestre og svende var medlemmer. 

Lavene skulle sikre sig eneret på 

deres særlige håndværk samt 

sørge for en god kvalitet, ligesom 

de fungerede som socialt netværk 

for lavsbrødre og deres familier, 

hvis disse kom i nød. 
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fortolkning af rebets rolle og funktion. I middelalderen regnedes 

rebslagere visse stæder i landet halvvejs som et uærligt folk i lighed 

med tatere og bødlen. Det var jo rebslagerne, der fremstillede det reb, 

hvori tyvene blev hængt, og han var da ikke stort set bedre end bødlen, 

der brugte rebet ved hængningen. 

Dog har der sandsynligvist været tale om nuanceringer alt afhængigt 

af, hvor man befandt sig i landet. Endvidere har der været tale en 

prestigeforskel mellem de rebslagere, der hovedsageligt fremstillede 

reb til landbruget, og de der fremstillede reb til flåden og andre store 

sejlskibe. En årsag til denne prestige tilknyttet levering af reb og 

tovværk til skibe, var , at erhvervelsen her var lidt af en tillidssag. I 

stormvejr og høj sø skulle man kunne stole på sit tovværk, og i denne 

forbindelse gengives da her et citat af jordomsejleren Knud Andersen, 

som engang udtalte:" Jeg køber ikke lommeure eller tovværk hos folk, 

jeg ikke kan lide". 

Hvornår man begyndte at bruge hamp til tovværk, er usikkert, men det 

kan med sikkerhed siges at man brugte hampetovværk i middelalderen. 

Der er dog nogle som mener at allerede vikingerne brugte det. Det 

ældste hampetovværk man har i fundet i Danmark, er fra Vejby skibet, 

der strandede ud for Nordsjællands kyst engang i 1300 tallet. 

Hampfibre er tilsyneladende den mest modstandsdygtige over for fugt 

og bevarer bedst sin styrke i våd tilstand. I nabolandet Tyskland 

forfalskede man hampereb, ved at "virke" hør og blår sammen, og 

omvikle det med rigtige hampefibre. 

 

  

 

Der var sociale forskelle på 

rebslagere. Der var de fine 

rebslagere der leverede reb til 

skibene, de skulle jo holde i 

stormvejr. Og så var der de 

mindre fine rebslagere der 

leverede til bønderne. 
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Martins Militærtjeneste 
 

Martin har været soldat. Han blev indkaldt til militærtjeneste den 30 

april 1896 til afdelinger for Egentlig krigstjeneste ved 

Fæstningsartilleriet.  Han bliver hjemsendt igen sept. md. Hvad han 

ellers har bedrevet under militærtjenesten det ved vi ikke noget om. 
                               

 

Martins kommende kone og ægteskab 
 
 

I Kirkebogen for Fruering sogn står der følgende under vielser: 
Brudgom. Martin Laursen Rasmussen født i Vrold Skanderup sogn,1874 den 11 aug. 
Forældre Ane Methe Rasmussen ( senere gift med Husmand i Vrold Morten Andersen) 
og udlagt barnefader Niels Olesen af Illerup. Martin er Ungkarl og Rebslager. 
Brud. Ane Bergitte Marie Kirstine Nikoline Jensen Født i Monbjerg, Østbirk sogn 
1876 d. 5 apr, Pige, opholdende sig hos forældrene. Ane Bergitte's far Bolsmand på    
Hvolbæk mark 
Niels Frederik Jensen og Hustru Ane Madsen. 
Forlover. Niels Frederik Jensen og Morten Andersen (Martins stedfader). 
Lyst. bestilt d.28 maj og lyst d.30 maj, d.5 og 12 juni 1898. 
Vielses dag. 17 juni 1898 af sognepræsten i kirken. 
Anmærkning. Attest fra Skanderup Stilling sogneråd 25/5 1898. 

 
En bolsmand er en beboer af et jordløst hus. Et bolsted er dog et hus med en have og lidt jord. 

 

Hvordan Martin fandt sin kommende kone 

Ane Birgitte Marie Kirstine Nikeline 

Jensen, det ved vi ikke noget om.  

Ane Birgitte var 2 år yngre end Martin. 

Hun kom oprindelig fra Østbirk, hvor hun 

befandt sig i 1890. Hun borde i 1898 på 

vielsestidspunktet, ved sine forældre. Der 

på det tidspunkt var snedker og boelsfolk 

på Hvolbæk mark i Fruering 3 – 4 km. øst 

for Skanderborg. Så deres veje har sikkert 

krydset hinanden nogle gange inde i 

Skanderborg. Vi har lov at gætte, mon ikke 

 

Martin og hans kommende kone Ane Birgitte det billede er fra deres 
helt unge dage. 

Her ses lægdsrullen for 1892 

Det ser ud til at han kun har 

været inde ved militæret i godt 

4 måneder.Hvad så grunden 

er til det. 
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de har været til bal i det borgerlige. Han var jo håndværker, og hun 

kom også fra et håndværker hjem. 

Resultatet blev da også, at de to unge blev gift i Fruering kirke, 

Hjelmslev herred i Skanderborg amt den 17. juni 1898. 

 

Når der var Bryllup i Fruering sogn var det, at det unge par Martin og 

Ane Birgitte, havde lovet hinanden Huldskab (hengivenhed) og 

troskab, og det blev besluttet, at de ville giftes. Det første de foretog 

sig var at holde "Jagilde" (forlovelsesfest) det blev holdt i brudens Ane 

Birgittes hjem.  

 

I hendes Ane Birgittes hjem samledes Martin med sine forældre. Det 

var en lørdag aften. De to unge Martin og Ane Birgitte skulle da, i de 

tilstedeværendes påhør erklære, at de ville ægte hinanden. Efter at de 

to unge havde givet hinanden hånden derpå, lagde de tilstedeværende 

forældre deres hænder ovenpå og ønskede dem al mulig held og lykke 

i deres samliv.  

 

Søndag morgen kørte brudens fader, og brudgommens fader med 

brudgommen til præsten for at begære tillysning. De to fædre 

(forlovere) skulle underskrive deres navne og egenhændig på erklærer, 

at der ikke var noget til hinder for det unge pars lovlige ægteskab. 

Samme søndag blev der lyst første gang i Fruering kirke. 

Tillysningsritualet fra prædikestolen lød sådan:  

 

"Der lyses til det hellige ægteskab, første gang for ungkarl Martin 

Laursen Rasmussen af Vrold og ungpige Ane Birgitte Marie Kirstine 

Nikeline Jensen af Fruering. Skulle nogen have noget lovligt, at 

indvende mod denne ægteskabelige forbindelse, må der siges til i rette 

tid og på rette sted og siden tie. Men tillige al kærlighedens fadder, 

som selv har indstiftet ægteskabet til menneskeslægtens forplantelse, 

gud til ære, den til velsignelse og os andre et følgeværdigt mønster"  

 

I to efterfølgende søndage blev der lyst, henholdsvis anden og tredje 

gang. Da der så var lyst de tre gange blev der taget fat på forberedelser 

til brylluppet der blev holdt fredag den 17. juni 1898 i Ane Birgittes 

hjem. 

Reglen var her på egnen at Martin og Ane Birgitte, på bryllupsdagen 

skulle være iført noget tøj som de aldrig havde været i før, fra inderst 

til yderst. Det troede man også på, gav lykke i fremtiden, så det har de 

sikkert også haft. På bryllupsdagen måtte bruden ikke selv klæde sig 

på, men sypigen som havde syet brudekjolen skulle pynte Ane 

Birgitte.  

 

 

 

 
Mon Ane Birgitte har samlet på en 

ører til at købe brudesko for. Det ved 

vi ikke, men det brugte man ofre. Hvis 

hun gjorde, så har de sikkert set 

sådan her ud, det var jo i Kong 

Christian IX regeringstid. 
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Efter den kirkelige handling var der en overdådighed af mad og drikke. 

Der var ikke mange drammer og kaffepunser på bordet. Lige som, at 

der ikke blev danset og festet i flere dage det var ikke skikken her på 

egnen. Gaver de fik, var nyttegaver som møbler, dækketøj, sker, knive 

og gafler alt sammen noget de skulle bruge nu hvor de skulle til at 

sætte bo. 

 

Hvordan vil det mon gå for det unge ægtepar. Hun der var en ung pige, 

der har været på højskole og har haft arbejde i en butik. Hendes løn var 

dengang kost og logi og så 6 kr. om måneden. For det beløb skulle hun 

klæde og holde sig selv med alting. Det var en dårlig betaling, men 

sådan var det alle steder på det tidspunkt. Martin havde været noget 

bedre stillet, for han havde haft en løn på 5 kr. om ugen og kost og 

logi. Men så fulgte det også den betingelse med at han fra Mortensdag 

til jul hver aften skulle væve et halvt dusin Grimer. Uden betaling. 

Det havde de klaret sig for indtil nu. Det selv om nogle enkelte af de 

nødvendige ting var meget dyre. F.eks. kostede et sæt tøj til Martin 

50,- kr. altså 10 ugers løn der i 1898.  

De havde begge ord for at være nogle rigtige slidere, spec. var Martin 

en rigtig arbejdsnarkoman. 

 

Martins svigerforældre 
 

Martins kone Ane Birgitte M K N 

Jensens forældre var Snedker og 

husmand Niels Frederik Jensen og Ane 

Madsen. De flyttede efter deres vielse i 

1868 til Monbjerg By i Østbirk sogn, 

Vor herred i Skanderborg amt. Her fik 

de 5 børn, tre piger og to drenge. 

Jensine i 1871, Jens i 1873, Ane Birgitte 

Marie Kirstine Nikeline i 1876, Mads 

Peter i 1881, Martine i 1883. Mads 

Peter blev kun et år gammel, de øvrige 

blev alle 4 voksne og fik deres egen 

familier. Hvorfor Martins kone Ane 

Birgitte Marie Kirstine Nikeline fik så 

mange navne, det har vi desværre ikke 

nogen forklaring på. Men hendes 

farmor hed Ane Birgitte så der kommer 

de to navne nok fra. Der var en faster 

 
Martins svigerforældre 
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der hed Kirstine så der kommer det måske fra.  

Hun havde fået en uddannelse i en tøjforretning. Min far fortalte også 

at hun havde læst til lære ved Uldum seminarium, det har jeg dog 

aldrig kunne få bevis for, jeg har ikke fundet hende i 

elevprotokollerne. 

 

Martin og hans kone Ane Birgitte fik rigtig mange år sammen i et 

rigtig godt ægteskab. De var missionsfolk som kom meget i kirken, og 

der blev bedt bordbøn hver dag inden hvert måltid. Ligeledes blev der 

læst et stykke i biblen hver aften når familien var samlet. Hvem af dem 

der havde taget deres religiøse indstilling med ind i ægteskabet vides 

ikke med bestemthed. Jeg tror det var Ane Birgitte der kom fra et 

meget kristent hjem. Martin var lidt mere afslappet omkring det 

religiøse. Når han besøgte os senere i sit liv kom han gerne ud til min 

mor i køknet og spurgte, om hun havne en lille en. Det måtte han ikke 

få for sin kone, så det skulle foregå lidt i det skjulte. Der blev heller 

ikke spillet kort i deres hjem det blev betragtet som noget syndigt. Det 

fik de ikke overført til deres kommende børn, der var to af dem der gik 

meget op i det kortspil der heder L’hombre. 

Martins børn 
Martin og hans kone Ane Birgitte fik 7 børn: 

 

 
Martin med sin kone og de 6 voksne børn.  

Forreste række Marta, Ane Birgitte, Anna. Bagerste række Bertel, Alfred, Holger, Andreas. 
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Martha Anine Alfride Rasmussen født i 1898 hun blev 92 år. Hun kom 

i uføre som man sagde, hun blev gravid i 1924 uden at være gift, og fik 

en dreng Erik, der senere fik efternavnet Fersling. Hun blev aldrig gift, 

men boede som hus bestyre ved flere mænd sidst hos Nissen. 

 

Frede Bertel Olesen Rasmussen født i 1900 han blev 91 år. Blev gift 

med Carla Laurine Due, de fik en dreng Bent. 

 

Helga Oline Rasmussen født i 1902, hun blev kun 3 måned gammel og 

blev begravet på gammel Ring kirkegård, hvor gravstenen stod i 2004. 

 

Niels Alfred Rasmussen i 1905 han blev gift med Martha Helene 

Nielsen, de fik 2 børn Irma Helene og Hane Kirsten. 

 

Holger Rasmussen i 1908 han blev gift med Ellen Sofie Madsen, de fik 

et barn John. 

 

Martin Andreas Rasmussen i 1911 han blev gift med Karen Rosendal, 

de fik to børn Niels Erik og Inger. 

 

Anna Oline Elisabeth Rasmussen hun blev gift med Hans Nicolaj 

Marcher, de fik to børn Henning og Anna-Margrethe. 

 

På tidspunkt, i årene omkring og efter 1900 er der en god kontakt 

mellem Martin og familien specielt Bertel Olesen ude på gården 

Illerup Søgård. Den gård hvor Martin er undfanget og hvor hans 

biologiske far Niels Olesen kommer fra.  

Martin og Ane Birgittes først fødte dreng blev opkaldt efter Bertel 

Olesen ude på gården. Hvilket også gav ham nogle økonomiske 

fordele sener i livet, blandt andet ved Bertels konfirmation hvor han 

fik en efter den tid et meget stort pengebeløb på 1.000,- kr. af Bertel 

Olesen på Illerup Søgård. Martin fik også selv et lån af Bertel Olesen 

den gang han etablerede sin rebslagerbane. Det lån fik Martin indfriet 

som arv da Bertel Olesen døde. 

 

 

 

 

 

 

Martin og hans kone kommer ret 

hurtig til at få et gammelt 

udseende når de har deres 

hverdagstøj på. 

Her er billede af dem fra 1927 

med deres datter Anna og en 

anden pige mellem sig. 
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Beretninger 
 

Martins børn var ret så kvikke i deres barndom og ungdom. Når de var 

samlet som voksne fortalte de ofte historier om de ting de lavede som 

børn. Jeg skal her prøve at gengive et par stykker af dem. 

 

 

Holger havde fået kørekort og købt motorcykel. Den skulle ind om 

natten, så den blev kørt ind i vaskekælderen. Holger var lidt hurtig så 

det gik da også galt en gang. Holger kørte alt for stærkt ind gennem 

kælderdøren så han tog hele dørkarmen med ind.  

 

En gang havde drengene været til karneval og kom sent hjem. Alle 

døre var låst så de kravlede ind af køkkenvinduet. Deres mor Ane 

Birgitte hørte støj og stod op, der så hun i mørket nogle i hvide 

lagner der bevægede sig. Ane Birgitte skreg op og fik et mindre 

chok, hun troede det var spøgelser.  De måtte ikke gå ud til den slags 

fester, deres mor var jo meget troende. 

 

           
Martin med kone og de 5 af børnene billedet er fra ca.1919 
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En anden gang gik det helt galt, drengene var en nat oppe på loftet 

og tisse. Der stod en potte der oppe som de brugte om natten. Oppe 

på en af hanebjælkerne hang der en stor spegeskinke. Den kunne de 

ikke holde deres finger fra, der blev nippet små stykker af, det 

smagte jo godt. De var lidt for ivrige, for pludselig faldt skinken ned, 

lige ned i potten. Den blev skyndsomt hængt op igen. Herefter var 

der ingen af drengene der kunne spise noget når der kom skinke på 

bordet.  

 

Folketællinger 
 

Af folketællingerne som ses i bilag 2 Kan vi se hvor han har været i de 

år hvor der har været folketællinger, og vi kan se hvordan hans familie 

har udviklet sig. 

 

 

Rebslager i Brædstrup 
 

 

Martin Laursen Rasmussen min farfar ville gerne starte en 

rebslagerbane. Det gav ham imidlertid nogle problemer. Det var en 

almindelig opfattelse, at det ikke var det rigtige tidspunkt at starte en 

ny virksomhed op på der i slutningen af det 18 århundrede, og da slet 

ikke ude på landet i en mindre by. 

 

Hvad fik min farfar Martin til, at vælge 

Brædstrup som det sted han ville slå sig 

ned, og grundlægge sit rebslageri.  Der 

var noget ved byen han godt kunne lide, 

og han stammer jo fra Vrold ved 

Skanderborg så han kendte egnen. Man 

kan ellers ikke sige at Brædstrup, til at 

begynde med, bedømte Martins chancer 

alt for godt. Martin havde 500,- kr. da 

han startede. Han var udlært svend og 

snart gift, så man kan godt forstå at han 

gerne ville have noget for sig selv. Men 

da Martin var oppe på dommerkontoret 

for at søge næringsbrev, sagde de på 

dommerkontoret, til sognefogden: Hvis 

du ellers har nogen indflydelse på den 

unge rebslager, der har fået ide om, at 

han vil bo her, så overtal ham til at rejse 

et andet sted hen. I Brædstrup kan han 
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aldrig klare sig. Endelig var de også noget i tvivl om Martin nu også 

kunne drive sådan en virksomhed. 

Men Martin blev alligevel og det tror jeg heller ikke at han nogensinde 

har fortrudt.  

Martin lejede et stykke jord for 25 kr. om året der blev indrettet til en 

åben reberbane. Altså hvor han stod under åben himmel og lavede reb. 

Samtidig lejede han en lejlighed med butik for 175 kr. om året. Det 

lyder billigt med hvad var så indtægterne der i 1898? Det første års 

omsætning var på 2400 kr. fortjenesten var på 1 øre, sommetider 2 øre 

på et pund reb. Så selv om udgifterne ikke var så store måtte Martin 

arbejde 15 - 16 timer om dagen. En dygtig rebslagersvend kunne i 

1898 tjene 20 øre i timen og den steg hurtig, i 1900 var den oppe på 25 

øre. En kasse øl kostede et par kroner, så en svend skulle arbejde i 8 

timer for at tjene til en kasse øl. En svend betalte ingen skat den gang. 

Ikke som svend i hvert fald. Det var først når man havde fået hus og 

ejendom. 

 

Martin Laursen Rasmussen startede sin rebslager virksomhed 

i 1898 med en udendørs reberbane, der var placeret på en 

mark. Der gik dog ikke så lang tid inden at han byggede et 

langt træskur med tjæret pap tag til reberbanen, på en mark 

bag hovedgaden, bag Bredgade nr. 37 i Brædstrup,  

Det var set med nutidens øjne, et primitivt håndspinderi, han 

startede omtrent således som vore forfædre kendte det for 

hundrede år tilbage. Mange byer havde i første halvdel af 

1900 deres reberbaner med det store hjul, som sindigt blev 

drejet rundt af en halvvoksen dreng eller mand. Når hjulet gik, 

satte det ved en remskive en del spindler ( i lighed med 

jernkroge ) i roterende bevægelse.  

 

Sådan kunne man se Martin rebslageren langsom gå baglæns bort fra 

hjulet, medens garnet spandtes mellem hans hænder af en hamp taver, 

han havde bundet om sig. Når Martin var nået til banens modsatte 

ende, var en garnlængde færdig. Så kom snøringen eller uddrivningen 

og slåning af dugterne til trosser. Derpå kom tjæringen af tovet til, hvis 

det var til skibsbrug. 

Det kniber med at holdevarmen ude i reberbanen om vinteren. Så må 

Martin og de andre rebslagere af og til ind for at "tø" hænderne op. Det 

nyttede ikke at arbejde med handsker, så havde de ikke tilstrækkelig 

føling med dugterne, som de tvundne garn kaldes, der anvendes til 

rebene.  

 

Det var således, at min farfar Martin Laursen Rasmussen begyndte i 

sin virksomhed i Brædstrup. I en periode beskæftigede han 16 mand 

med at fremstille forskellige former for reb.  

 

 

 

 
Sådan noget i den her stil har Martins første 

udendørs rebslagerbane set ud. 
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De snapseglade svenskere 

Martin ville gerne have nogle billige men alligevel dygtige svende 

ansat. Derfor ansatte han en del svenske rebslagere. Men de var alt for 

glade for Brændevin. De havde en flaske stående i hver ende af den 

100 meter lange reberbane. Så tog de en ordentlig slurk for hver 100 

meter. På det tidspunkt kostede en flaske ikke mere end 27 øre, altså 

en timeløn. 

 

Brædstrup ligger på den Jyske 

højderyg mellem byen Silkeborg inde 

i landet og Horsens men sin havn og 

dermed skibsfart. Det reb Martin 

fremstillet mest af, var det reb der 

blev brugt i landbruget. Det blev solgt 

i de små købmandsforretninger rundt i 

oplandet. Han har dog også fremstillet 

noget og enkelte meget store reb til 

skibsfarten. 

Martin fandt også ud af at rebet kunne 

bruges til at flette forskellige ting af, 

mest til at flette måtter af. Det fik han 

tugthus fangerne i Horsens 

statsfængsel til at sidde og flette 

medens de var indsatte. 

Det er tilsyneladende ikke de store 

økonomiske nedture virksomheden har oplevet i sin virksomme tid, 

selv om den har gennemlevet en strejke i 1910, det var på et løn 

spørgsmål som varede fra Maj til d. 9 September. Endvidere har der i 

virksomhedens historie været 2 verdenskrige.  

Under første verdenskrig 1914 - 1918 har virksomheden 

tilsyneladende haft et godt salg. Der må havde været, et godt lager af 

råvare, og så har der helt sikkert været produceret en del reb ved at 

man har klaret sig med papir som råvare. Det blev brugt en del under 

krigen at spinde papir reb. Ved krigens slutning i 1918, har han den 

største indkomst han nogen sinde opnår, hvad grunden er står hen i det 

uvisse. Enten har han haft et kæmpe lager eller han har været heldig at 

skaffe et sådan og videresolgt. Det kan også være fordi han købte 

Manila hamp i Indien. Der var et tidspunkt hvor han fik leveret en hel 

togvogn fuld af Manila. Det kom til Brædstrup med særtog fra Horsens 

hvor det var sejlet til. Det blev fortalt, at da de åbnede en af de store 

baller, kom der en levende slange ud, den havde været i Manilaen hele 

vejen fra Indien. 

Under anden verdenskrig fra 1940 og under hele besættelsen har der i 

sagens natur været store vanskeligheder med at fremskaffe 

råmaterialer og det eksisterende lager tømtes ret hurtig. Der blev derfor 

lavet eksperimenter for at finde andre råmaterialer. Der blev lavet 

blandinger af hør i sisal og i manila som blev brugt til høstbindegarn, 

og som erstatningsvare fremstillede man også høstbindegarn med op til 

50 - 60 % papir.   

 
Her køres et større læs færdig reb ud til forhandlerene. 

Fra venstre en ukendt, Martin, hans søn Alfred, tre ukendte. 
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Ejendom: 
Martin købte ejendom til såvel reberbanen som til beboelse for 

familien allerede i 1903 altså 5 år efter at han var startet som 

selvstændig rebslager. 

 

Ejendomsoplysninger fra tingbogen og skøde- og panteprotokol, (se 

bilag 3 på side 70) i disse afskrifter kan vi se at der handles og lånes en 

del frem og tilbage i de første mange år. Vi kan her blandt andet se, at 

han i 1904 låner 5.000,- kr. af Bertel Olesen på Illerup Søgård som 

eftergives som arv ved Bertel Olesens død. Min farfar Martin har altså 

haft en forbindelse ud til den gård Illerup Søgård hvor hans mor blev 

gravid med Martin i 1874.  Bertel Olesen var Martins biologiske 

farbroder. Hvorfor Martin låner penge af Bertel Olesen og ikke af 

banken eller kreditforeningen, skyldes nok at Martin ikke havde tjent 

ret mange penge de første år han havde rebslagerbane. Det var året 

efter, at han havde købt ejendommen de boede i og det var her i de år 

han opbyggede den over 100 meter lange indendørs rebslagerbane.   

 

Der er en enkelt ejendomshandel jeg ikke har taget med her. Det er i 

1911 at Martin Lauersen Rasmussen køber ejendommen matr.nr. 48a 

og 6z i Vrold ved Skanderborg. Den køber han for 500,- kr. den 20 

februar 1911 og sælger den igen et par dage efter den 24 februar 1911 

for 500,- kr. til Johannes Knudsen som er hans halvsøsters mand. 

Hvorfor han laver den handel kan jeg ikke gennemskue. Men Martin er 

på det her tidspunkt godt stillet økonomisk, så det har nok været for at 

hjælpe sin halvsøster med at få hus og hjem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejndommen blev betalt med kroner, 

dengang så en krone sådan ud. 

 

Det var i Bredgade 

Martin købte ejndom 

matrikkel nr. 3k, 3n og 

3s hvor han byggede 

sin reberbane. 

Det er matrikkelkortet 

fra starten af 1900 

årene.  
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Byen og Folk i Brædstrup omkring år 

1900 
 

Brædstrup... Ja hvor ligger Brædstrup egentlig ? Det er byen i 

Bakkelandet, hvor man foruden egens skønhed også kan finde 

rebslageren, der på gammeldags vis går baglæns, mens han spinder 

garnet over den lange reberbane. 

 

Brædstrup ligger omtrent midtvejs mellem Horsens og Silkeborg, og 

da den venlige stationsby foruden en del indbyggere har både sygehus, 

apotek, dommerkontor og fængsel, er der ingen risiko for at man 

overser Brædstrup når man kommer på de kanter. 

 

Hvad var det for folk der boede i byen hvor Martin ville slå sig ned, og 

starte som rebslager. Han har nok snakket med sin kæreste og 

kommende kone om hvor de kunne tænke sig at bo 

og starte virksomhed. Martin startede i Brædstrup februar 1898 og de 

blev gift 4 måneder efter i juni måned. Men hvad var det for en by og 

hvad var det for mennesker. 

 

 

 
 

En gade i Brædstrup 

omkring 1904, om det er 

Bredgade det er jeg ikke 

sikker på. 
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Folkene der boede i byen kender vi ikke så meget til, men der en 

person H.H.H. der boede der og har beskrevet nogle af 

personlighederne fra byen. Jeg vil her tage nogle enkelte udpluk fra 

hans fortællinger, så vi kan forestille os hvad det er for et miljø Martin 

og hans familie kom til at bo i. 

 

Distriktslæge Jessen var en gemytlig mand, der ikke nåede ret mange 

besøg om dagen. Brændevin var billig og Jessen var glad for flasken. 

En gang hvor pigen Anna (senere jordmoderen) havde bylder i halsen, 

havde det møg næsten lukket halsen på hende. Ingen kunne finde 

Jessen, og da han endelig kom og så, at Anna var helt blå i hovedet. 

Løb han resolut ned i forretningen og tog en ny lampepudser og stak 

den ned i halsen på tøsen, så der gik hul på bylden og hun kunne igen 

få luft. 

 

Byens realskole med provst Christensen som bestyrer, han var en laban 

der tæskede børnene med sin livrem. H.H.H. fortæller at han en gang 

måtte stramme bukser for ham tre gange på samme dag, men da han 

viste ham sin bag 3die gang var provsten så forpustet og træt at han 

ikke kunne mere. 

 

Slagter Wonge var efter datidens forhold en velstående mand. Takket 

være sine egne metoder, der bundede i grænseløs fedteri. 

 

Bager Wiborg var byens bedsteborger. Intet kunne laves uden Wiborg. 

Han sprudlede af energi og spas hele sit liv igennem. En 5 øres kage 

købt ved ham, var et helt måltid.  

 

 
Gade i Brædstrup i 1904 

En gade i Brædstrup 

omkring 1904, om det er 

Bredgade det er jeg ikke 

sikker på. 
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Dyrlæge Andersens senere kone var dengang husbestyrinde hos ham. 

Da pastor Gad fik at vide, at der kun var en portiere mellem deres 

soveværelser. Så mødte pastoren op ved Andersen, og forklare ham det 

ukristelige i et sådant forhold. Dyrlægen var ikke sådan at bide skeer 

med, så pastoren endte på rumpen i sin jaket ude i rendestenen. 

 

Sagfører Møller også kaldet den rødhårede Judas. Han ville gerne have 

sig en kaffepunch. Når der blev drukket lidkøb på en ejendomshandel, 

så skete det, at en af parterne også var glad for de små sorte. Det endte 

gerne med, at sagfører Møller og en eller to mere blev fulde. Så kunne 

de komme traskende ned gennem byen med træsko på, syngende af 

fuld hals. 

 

Urmager Slange var en lille mand, der altid sidst på dagen stod uden 

for sin butik med en lang pibe i munden. Piben stod på jorden medens 

Slange kunne stå og patte på den, uden at løfte den. 

 

Købmand Bjørn købte kanelbark hjem i store bøtter. Dengang brugte 

man altid kanelbark til sødsuppe. Bjørn gav ofte en stang kanelbark i 

stedet for bolsjer. 

 

Maler Nielsen til daglig kaldt maler lutterløgn. Han var en spasmager 

og sagde aldrig sandheden dersom han kunne slippe med en løgn. Han 

havde byens største pæretræ, som børnene gerne ville besøge på vej til 

skole. En dag fangede han to drenge ved pæretræet, resolut smed han 

dem ind i hønsehuset og satte haspen på udvendig. Så gik han op til 

 
Gade i Brædstrup i 1900 

En gade i Brædstrup 

omkring 1900, om det er 

Bredgade det er jeg ikke 

sikker på. 
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lærer Sørensen (der blev kaldt fatter savl) for at få ham med ned til de 

to labaner. Da de kom der ned havde drengene klemt sig ud af 

hønsehullet. 

 

Kresten Christensen var en rar mand der glædede sig hver gang 

børnene lavede skarnsstreger. Han var fantastisk rundrygget og havde 

et smukt fuldskæg, hvori der altid sad kalk. 

 

Ole Lorentsen var også en pæn mand med fuldskæg. Her stod der ofte 

en vogn med slagtemad, inden for havde han store grise bove. 

Dengang skulle en slagtegris helst veje 400 pund, og var den størrer 

var den helt rigtig. 

 

Hvor Rebslageren går baglæns 

Hvad lever man af i Brædstrup i årene efter 1900 hvor Martin 

oparbejder sin rebslagerbane.? 

 Først og fremmest af oplandet og dernæst af hinanden. Rundt om i 

landet sidder der mere end 400 købmænd og grossister, der ved, at 

Brædstrup er byen, man får håndspundet reb og tovværk fra. Det er her 

i byen man ser farfar Martin gå baglæns over den lange rebslagerbane 

medens han spinder garnet fra det bundt Sisal, han har bundet om livet. 

Han har et stykke fåreskind i hånden for at skåne fingrene mod den 

jævnt glidende skarpe Sisal eller Hamp. 900 meter garn i timen kan 

han klare. Jævnt, fint og fast glider det ud af hans hænder, medens han 

spadserer baglæns over den mere end 100 meter lange bane.   

          

Her har vi Martin med 

sin kone og tre børn. 

I hans velmarksdage. 
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Guldbryllup i Gjesing 
I 1918 var Martin og hele hans familie kone og seks børn til 

guldbryllup i Gjesing mellem Odder og Skanderborg. Det var ved Ane 

Birgittes forældre Niels Frederik Jensen og Ane Madsen. Det var en 

lang tur på godt 32 km., det foregik i åben hestevogn så det har taget 

det meste at dagen. Nu var guldbrylluppet den 6 maj så der har været 

nogenlunde vejr, der var 12 graders varme ingen regn og 25% 

overskyet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Martins svigerforældres guldbryllup i Gejsing 
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Den første bil i Brædstrup 
Martin blev en velhavende mand her nogle år efter første verdenskrig 

engang i 1920erne, han var åbenbart også en fremsynet mand. Martin 

blev nemlig den første i Brædstrup der havde bil. Det var en stor 

sensation. Når de om søndagen kørte en tur igennem Brædstrup by, så 

stoppede folk op, tog hatten af og bukkede for dem. 

 

Nu var gaderne imidlertid også blevet en hel del bedre i Brædstrup by, 

som det ses af billederne her under. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sådan så der ud i Bredgade de første 

år Martin boede i Brædstrup. 

Billedet her er taget i 1903.  

Billedet her er taget i 1911, da er 

gaderne i Brædstrup blevet noget 

pænere at se på.  

Her i 1920 er der rigtig blevet lavet 

flot med fortov i begge sider af gaden. 

Det er sikkert her Martin kom 

kørende i sin fine bil. Han var jo den 

første der fik personbil i Brærstrup, 

så folk løftede på hatten når han kom 

kørende ned af Bredgade.  

Her har vi Martin Lauersen 

Rasmussen min farfars bil. Den første 

personbil i Brædstrup. Billedet er fra 

ca. 1920. 

Inde i bilen har vi hans datter Anna 

og foran hans svigerdatter Karla 

Bertels kone. 
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Skat: 

Skattebetaling 
 

Jeg har set på tre skattemæssige forhold i Ring Føvling sogn, som jeg 

mener kan være af interesse for at vurdere hvordan Martins status har 

været i Brædstrup by, og hvordan rebslager virksomheden har kørt 

økonomisk. 

        1. Skattelister. Her står de indkomster og formueforhold  

                         som skatteyderne er blevet beskattet efter. 

                         Det er altså ikke selvangivelsen alene men også     

    det der er bestemt ved et torskegilde. 

                         Vi kan også her se hvad skatteprocenten har     

    været. 

                         Listerne kaldes "Stats skattelister" 

 

        2. Forhandlings  protokol som ligningsmyndighederne har     

    skrevet ved deres møder. ( Torskegilde ). 

                         Her kan vi se hvor stor uenighed der har været     

    mellem myndighedernes opfattelse og       

    skatteyderen, eller hvor 

                         meget han har prøvet at snyde        

    skattemyndighederne. 

 

        3. Sammenligning af flere borger i byen, jeg ser her på     

    skattelisterne og sammenligner forskellige     

    faggrupper. 

                         Det kan give en fornemmelse af hvordan     

    familien har stået socialt i forhold til byens     

    øvrige beboer. 

 

Fra Skattelister i Ring Føvling sogn. 

.                   skat        skat    skat    skat    Gæld 

 År. Indkomst Fradrag % Formue  %   Indkomst Formue    kr. 

1915   2.500                     15.000                           0 

1917   6.000   1.000  2,7  25.000  0,90  135,-    22,50   4.188 

1918  22.000  1.000  4,1  46.000  1,25  861,-    57,50   4.188 

1919   8.376     900   3,0  46.900  1,25  223,50  58,62      0 

1920   9.926   1.000  7,0  53.200  6,00  370,-   134,20      0 

1921   5.381     900   4,5  52.900  6,00  117,25 132,40     0 

1922   4.000   1.800  3,0  49.600  2,40   33,-      75,04      0 

1923   3.000   1.600  3.5  50.700  5,00   71,-      98,50      0 

1924   4.800   1.600  3.5  51.900  5,00   64,-    104,50 
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1925   3.950   1.600  3,0  52.100  2,40   37,50   81,04 

1926   4.500   1.200  3,5  52.100  5,00   67,50  105,50 

1927   3.700   1.400  3,0  49.700  2,40   36,-       75,28 

1928   4.000   1.400  3,0  51.100  5,00   45,-       53,22 

1929   4.000   1.400  3,0  49.900  3,00   45,-       59,70 

1930   4.000   1.400  3,0  49.900  3,00   45,-       59,70 

 

Fra ligningsmyndighedernes forhandlingsprotokol når de har holdt 

torskegilde. 

Som det kan ses af nedenstående har M.L.Rasmussen's opgivelser på 

selvangivelsen ikke altid været acceptabel for ligningsmyndighederne, 

men de har nok heller ikke været helt rigtige, efter som han accepter 

nogle ret store forhøjelser år efter år. 

. 

      Fra selvangivelse     Ligningsmyndighedernes 

 År.   M.L.R  opgivet           opfattelse af 

      Indkomst  Formue      Indkomst    Formue 

1922       719   49.669        4.000      OK 

1923    2.898   50.756        5.000      OK   Tages til følge. 

1924    4.400   50.810        4.800      51.910 

1926    3.888   52.121        4.500      OK   Tages til følge. 

1927    2.918   49.736        4.000      OK   Tages til følge. 

1929    3.299   49.937        4.000      OK 

1930    3.382   49.908        4.000      OK   Tages til følge. 

1931    3.336   49.500        4.000      OK   Tages til følge. 

1932    3.229   49.900        4.000      OK   Tages til følge. 

1933    2.706   49.800        3.800      OK   Tages til følge. 

1941    7.432   50.623        7.432      50.623 

1942    7.629   55.481        7.629      55.481 

1943    5.824   58.184        5.824      58.184 

1944    9.951   69.339        9.951      69.339 

Herefter blev han ikke mere indkaldt til kontrol ved skattevæsnet. 

 

For at få en fornemmelse af familiens sociale forhold er der lavet en 

sammenligning af forskellige faggruppers indkomst fra skattelisterne. 

 

Årstal                    1917    1918    1919    1920    1921    1922    1923    1924 

M.L.Rasmussen   6.000  22.000   8.376   9.926   5.381   4.000   3.000   4.800 

Herredsfoged       7.224    6.209   8.247     ? 

Købmanden         7.800  13.264  17.040  19.000    2.607    6.000    9.450    9.200 

Sagføreren         16.000  12.000  14.113  17.000  14.305    5.000    5.000    6.500 

Lægen                13.178  12.697  14.900  21.600  24.322  31.329  23.750  22.450 

Landpostbud        1.000   1.200   1.400      2.600    3.500    3.500    3.750    2.450 

Bagersvend          1.200   1.200   1.600      3.200    3.500    3.000    2.000    2.500 

Træskomager       1.000   1.200     650          700       850    1.500    1.500       900 

Bødker                     700     800   1.000      1.600    1.800    3.700    1.600  

Skomager             1.200   1.400   2.500      3.500    3.500    2.900    1.700 

 

 

 

 
Herhar det været til Christian den X 

der blev betalt skat med disse her 

kroner. 
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I året 1918 var M. L. Rasmussen den højeste skatteyder i Kommunen. 

 

 

 

 

 

Her har jeg vist grafisk hvad hvor 

meget den skattepligtig indkomst 

har været, for nogle udvalgte 

borger i Brædstrup. 

Se engang hvordan Martins 

indkomst den røde kurve, har 

været i forhold til Landpostbudet, 

Købmanden, Herredsfogden og 

lægen.    

Her sammenligner jeg Martins 

indkomst med en rebslager i 

Fredericia, og med den rebslager 

han var i lærer hos i Skanderborg. 

Som det ses har Martin været 

dygtig til at få en høj indkomst.  
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Jeg har set efter om der var nogle Rebslagere i kommunen, idet jeg så 

har gået ud fra at de nok arbejder som rebslager svend på M. L. 

Rasmussens rebslagerbane. 

              År.         Navn.         Indtægt. 

             1918      P. Hansen        1.400 Kr. 

             1918         Jakobsen      2.200 Kr. 

             1924         Jakobsen      2.100 Kr. 

 

Jeg har ligeledes set på ejendomsskylden i skattelisterne for nogle 

enkelte år. 

              År.        Hus Nr.      Ejendomsskyld. 

             1915           86             8.000 Kr. 

             1917                            9.000 Kr. 

             1918                          10.500 Kr. 

             1919                          10.500 Kr. 

             1920         134           10.500 Kr. 

             1921         134           16.000 Kr. 

             1922                          16.000 Kr. 

             1923                          16.000 Kr. 

             1924         150           15.000 Kr. 

 

 

 

Jeg har set på Rebslager M. Rasmussens almindelige vurderinger i 

Brædstrup 

under LK 493 - 331/1 
    vurdering           kr.            matr.nr.                   

2 Alm. i 1909     8.000    3k, 3s, 3n  2880 kv. Alen, 1 1/4 Alb. Beboelse 

4 Alm. i 1921   16.000    3k, 3s, 3n, 3as, 3aø, 2l    2Skpr. 2Fdkr, 1/4 Alb. Beboelse og forretning 

5 Alm. i 1924   15.000    3k, 3s, 3n, 3as, 3aø         1 1/2 td.                      Beboelse og rebslageri 

6 Alm. i 1927   10.000    3k, 3s, 3n, 3as, 3aø         18.085 kv. Alen         Beboelse og forretning 

8 Alm. vurdering, her er ejendommen overgået til Alfred Rasmussen.              

 

 

 

Martins motto 

Farfar havde et motto, han sagde altid "Kapitalen vil sejre". Det han 

mente var, at man skulle sørge for at have nogle kontante penge. Man 

skulle ikke investere i alle mulige tvivlsomme projekter, eller noget 

som ikke nar 100 % sikkert. Kontanter vil altid have en værdi, og kan 

altid bruges lige her og nu hvis man for brug for det.  

 

 



 

 52 

 

Martins 50 og 60 års fødselsdag 
 

Tiden går, og Martin og hans familie bliver også ældre. Han fejre 50 

års forretningsjubilæum og 60 års fødselsdag. Hvor der også bliver 

skrevet om ham i avisen. 
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Til Martins 60 års fødselsdag den 10 - 8 - 1934, skrev man følgende i 

avisen. 

En kendt Brædstrup - Borger rebslager Martin Laursen Rasmussen, 

Bredgade, fylder i morgen 60 år. Ikke alene i Brædstrup by og omegn 

er Rasmussen kendt som den reelle og dygtige håndværksmester og 

forretningsmand, men over hele midt Jylland har han gennem årene 

ved sin gros-virksomhed erhvervet sig en stadig øget kundekreds. Han 

er født på Skanderborg egnen og lært rebslageriet i Skanderborg, hvor 

han arbejdede, indtil han i 1898 begyndte sin forretning i Brædstrup. 

Starten begyndte under ret beskedne former; Kundekredsen dannedes 

af byen og nærmeste opland. Martin Rasmussen kørte selv ud på cykel 

og solgte sine produkter. 

Allerede i 1902 forlagdes virksomheden til forretningsejendommen og 

reberbanen på Bredgade i Brædstrup. Ved flid og påpasselighed er 

 
Forreste række fra venstre mod højre: Bent Rasmussen, Irma Rasmussen, Niels Erik Rasmussen. 
Anden række: Henning Marcher, Hans Marcher, Anna Rasmussen, Anna-Margrethe Marcher, Farmor Ane Birgitte, Farfar Martin, 
Martha Rasmussen, Holger Rasmussen, John Rasmussen. 
Bagerste række: Bertel Rasmussen, Carla Laurine Due, Martha, Alfred Rasmussen, Karen Rosendal, Andreas Rasmussen, Ellen 
Madsen. 
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forretningen efterhånden vokset således at Martin Rasmussen nu er 

indehaver af et af de største håndspinderier i landet. 

I det offentlige liv, har Martin Rasmussen ikke taget del, men har viet 

alle sine kræfter til den virksomhed, han selv oparbejdede. I sit 

ægteskab har han seks børn, to døtre og fire sønner, hvoraf de to 

hjælper til i forretningen. 

 

Martin fortsætter 9 år endnu inden vi kan læse følgende i avisen. 

Forretningsafståelse 

Rebslager Martin Laursen Rasmussen, Brædstrup Rebslageri, har 

afstået virksomheden til sine to sønner Andreas og Alfred Rasmussen, 

der gennem mange år har været medarbejdere i forretningen. 

Overdragelsen har fundet sted ifølge avisen den 18 - 6 - 1943. 

 

Rebslager Alfred Rasmussen til rebslager Martin Laursen Rasmussen, 

matr. nr. 11
l
, Brædstrup, 12.000 kr. 

Sidstnævnte til førstnævnte matr. nr. 3k, samt 20.000 kr. ifølge avisen 

den 17 - 6 - 1943 

 

Martins ære som ejer af den velrenommerede rebslager virksomhed er 

hermed slut. 

 
Forste række fra venstre mod højre: Martins børnebørn, Irma,  Anna-Margrethe, Henning, John, Niels Erik. 
Anden række: Martins børn, Holger, Anna, Bertel, Martins kone Ane Birgithe, Martin selv, Martha, Alfred, Andreas. 
Tredie række: Carla Laurine Due, ?, ?, Martine farmors søster, Jens Jensen, ?, Ellen Madsen, Kathrine Mortensen en 
nabo, Maren Larsen nogle venner, Georg Pedersen, Martha, Hans Marcher, Karen Rosendahl. 
Fjerde række: Pastor Rosendahl, Nissen fra Ålborg, Ole Pedersen en nabo, Karen Nygaard ung pige ved pastor 

Rosendahl, Ole Olsen gaardejer, Per HH Rasmussen, Bent Rasmussen, ?, Højsgaarg, Aage Højsgaard, ?, ?, ?. 
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Martins otium 
 

Martin fik ikke så langt et otium, hvis det er den tid hvor 

han var uden for arbejdslivet.  Han overdrog godt nok 

virksomheden til sine to sønner 10 år før sin død, men 

han fortsatte med at følge med i det daglige arbejde på 

reberbanen. Der er ingen tvivl om at han stadig følte sig 

lidt som chefen for foretagendet som han jo altid havde 

været.  

 

Det er de år af Martins liv jeg husker bedst. Jeg kom 

aldrig rigtig ind på livet af ham, der var lige som en mur 

imellem os. Jeg er ikke i tvivl om at han var en meget 

gemytlig og glad person, men nok ikke så meget til os 

børn, i hvert fald ikke til mig. Nu så jeg ham jo heller 

ikke så tit, da vi boede i hver sin ende af landet.  Der var 

dog en han havde respekt for, det var han kone, min 

farmor, hun styrede ham med hård hånd. Han skulle ikke 

komme i uføre, så han måtte ikke få spiritus og de fik 

hvidtøl uden alkohol. Det har nok ikke passet Martin alt for godt, det 

kunne jeg se når de var på besøg hjemme ved mine forældre, så nød 

Martin at få en øl og en snaps ude i køkkenet ved min mor, uden at 

farmor fik noget at vide om det. 

 

Vi skal nu lig høre lidt om hvad hans kone, min farmor var for en 

person. Jeg husker mest fra den tid hvor 

hun var enke, altså efter farfar Martins 

død. Hun var meget religiøs, en rigtig 

slider der langt op i pensionsalderen 

stadig førte regnskabet på reberbanen. 

Hun var utrolig interesseret i hvad vi 

børnebørn foretog os.  

 

Jeg husker engang medens jeg læste til 

ingeniør i Århus, hvor vi skulle til en 

fødselsdag i Brædstrup. Mine forældre 

hentede mig i Århus. Da jeg ikke havde 

plads til de store tegninger jeg havde 

lavet på skolen skulle mine forældre tage 

dem med. Da farmor hørte at de tegninger jeg havde lavet lå ude i 

bilen, insisterede hun på, at dem ville hun se. De blev hentet ind og 

farmor studerede dem meget nøje en for en, og snakkede om dem som 

om hun var ekspert på området.   

 
Martin og hans kone på deres gamle dage, Martin 

er her 74 år.  

 
Farmor studere mine tegninger, hun vil se om jeg har lavet dem 

ordentlig. 



 

 56 

Martins død 
Martin døde den 2 februar 1953 

Hvad Martin døde af er jeg noget usikker på, om det var af alderdom 

eller om han havde en sygdom, det blev der aldrig talt om.  

Jeg var ikke med ved Martins begravelse. Jeg var 13 år på det 

tidspunkt, og blev betragtet som et barn, og børn var ikke med ved 

begravelser i vores familie. Jeg har naturligvis været på gravstedet 

senere. I dag ligger hans kone en søn Andreas og et barnebarn Niels 

Erik i samme gravsted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martins gravsted 
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Det gamle håndværk  
Avis artikel fra en gang i 1970erne. 

 

Laver stadig reb på den gamle reberbane i Brædstrup  

Brødrene Rasmussens reberbane i Brædstrup er ganske 

givet en af de sidste i landet 

Blandt de gamle håndværk med fordums glans hører 

rebslåeriet og dertil en reberbane som hver by af 

nogenlunde størrelse havde. Brædstrup har stadig sin 

reberbane med sving i hjulene og de lange garnender 

drevet af brødrene Alfred og Andreas Rasmussen begge er 

opvoksede sammen med reberbanen, de overtog efter 

deres far Martin L. Rasmussen i 1943. 

Det var Martin L. Rasmussen, der startede reberbanen i 

Brædstrup i 1898. Det var med nogen skepsis at den nye 

virksomhed kom til verden - fortæller Andreas 

Rasmussen. Min far havde sagfører til at ordne de nødvendige papirer 

og tilladelser der skulle til, man fik på herredskontoret. 

Herredsfuldmægtigen anbefalede sagføreren at sætte al sin viden og 

evner til at få den unge mand fra en så letsindig ide. 

 

Men virksomheden blev startet og har siden kørt godt. Oven i købet 

blev vor far den største skattyder i kommunen, det var efter datidens 

forhold en betydelig virksomhed. Vi var fortæller brødrene 

Rasmussen, op til 16 mand beskæftiget med at lave reb. De hævder 

begge, at have gået jorden rundt mindst en gang baglæns i den 100 

meter lange reberbane, medens hampen med hænderne blev spundet til 

reb. 

 

Nu forarbejder vi ikke mere hampen til reb, rebet vi fremstiller, er 

lavet af høstbindergarn, men stadig væk på den gode gammeldags 

maner og de selvsamme redskaber. Reberbanen i Brædstrup er 

formentlig en af de sidste, som findes, som stadig bliver brugt. 

Brødrene hjælper hinanden med at lave rebet, Andreas Rasmussen 

sælger til købmænd og andre forretninger i et område fra Vejle til Års. 

 

Til at begynde med var reberbanen åben og uden tag, men uanset om 

det var sommer eller vinter, begyndte arbejdsdagen klokken 4 om 

morgenen i Rasmussens rebslåeri - fortæller Alfred Rasmussen. Lidt 

efter lidt fik vi tag over banen, først nøjedes vi med et halvtag, siden 

kom der tag over de hele. 

 

 
Alfred og Andreas Rasmussen 
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Som tiden gik, og landbruget fik mindre behov for reb, tog man sig 

desuden af produktion af såvel dør- som gulvmåtter, man dog ikke selv 

lavede, men fik fremstillet i hjem og på institutioner. Vi lavede 

redskaberne, der skulle bruges og fik så måtterne til gengæld. Men det 

er for længst ophørt, der er ingen på institutionerne, som vil lave 

måtter, det er for strengt, og så får man snavsede fingre af det, siger 

Alfred Rasmussen! 

 

I stedet importeres kokosmåtter fra Indien, de sælges sammen med 

andre varer, brødrene er forhandler af blandt andet, karklude seglgarn 

og arbejdshandsker, samt naturligvis reb brødrene i fællesskab hjælpes 

ad med at lave. Andreas Rasmussen er kontormand og sælger i firmaet, 

foruden at være rebslager er han desuden uddannet inden for 

kolonialhandel som købmand. Med undtagelse af julemåneden, hvor 

folk har andet end reb og måtter at tænke på, kører Andreas 

Rasmussen 2 - 3 gange om ugen på besøg hos kundekredsen der er de 

samme, man har leveret varerne til i mange år - alle kender mig og jeg 

dem, det er hyggeligt at komme rundt, fortæller Andreas Rasmussen. 

 

Metoden den samme 

Måden, der laves reb på i reberbanen, er stort set den 

samme, som kendes tilbage i tiden, selv om man ved 

fremstillingsprocessen skyder genvej og i stedet laver reb 

af høstbindergarn frem for af hampen, man ophørte med 

at spinde for mindst 20 år siden fortæller brødrene. 

Endvidere er det store svinghjul blevet elektrisk drevet, 

tidligere og for ikke så mange år siden drev en mand 

hjulet, når der lavedes reb. 

 

Når svinghjulet med de drejelige hasper sættes i gang, 

slåes garnet sammen. De er i den anden ende forbundet 

med en kegleformet top, og i løbet af nul komma fem, er 

der fremstillet et 80 meter langt reb, som derfter blot skal 

rulles på håndrullen, før det er klar til salg. 

 

Besættelsestiden satte sit præg på rebslåeriet, som grundet 

mangel på hamp måtte ligge stille i et helt år. Vi havde 

bestilt en skibsladning hamp, men selv om vi måtte betale ad flere 

gange, nåede skibet ikke frem på grund af krigen, fortæller Andreas 

Rasmussen. 

 

Siden blev der lavet reb af dårlig dansk hør som køerne ville æde, 

desuden af papir der gik itu, når det blev vådt. Endvidere lavede vi 

under krigen reb af tykke skibs tove. 

 
Reberbanen i Brædstrup 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Historie skrevet af en datter og af et barnebarn 

 

Anna har i 1998 skrevet  
følgende om sin barndom til lokalhistorisk arkiv i Brædstrup. 

 

 

Et erindringsbillede af mit 

Barndomshjem i Brædstrup. 

Mine forældre, Rebslager M. L. 

Rasmussen og hustru Anna bosatte sig i 

Brædstrup i februar måned 1898. Min 

far var udlært rebslager svend, og mor 

var uddannet i Manufakturhandel. De 

ville gerne vær selvstændige, og min far 

lejede et stykke jord for kr. 75,- om året, 

der indrettede han en åben reberbane, og 

for kr. 175,- om året fik de en lejlighed 

med butik. Da de dengang søgte om 

næringsbrev på Dommerkontoret, blev 

der sagt til Sognefogden, som var i 

familie med min Fars Far: "Hvis du har 

nogen indflydelse på den unge rebslager, 

der har fået den ide om, at han vil bo 

her, så overtal ham til at tage et andet 

sted hen, i Brædstrup kan han aldrig 

klare sig. Far var opvokset i Vrold og 

Mor i Gjesing, og de var fortrolige med 

egnen, så de blev i Brædstrup, og fortrød 

det aldrig. 

Deres startkapital var ikke over kr. 500,-, 

men slid og nøjsomhed hjalp dem 

fremad. De tjente 1 øre sommetider 2 

ører på et pund reb efter en arbejdsdag 

på 15 - 16 timer. Side gik det jævnt 

fremad og der blev antaget svende, de 

fik 20 ører i timen, men omkring år 1900 

steg det til 25 ører i timen, og det var slet 

ikke dårligt, for der var ikke noget som 

hed skat, kun hvis man havde hus og 

ejendom. 

Alle disse detaljer fortalte min Far, da 

Brædstrup Rebslageri havde 50 - års 

jubilæum i 1948, og så kom min Mor til 

og fortsatte. Vi havde nogle svende fra 

Sverige, og de havde en flaske snaps til 

at stå i hver ende af banen, så de kunne 

få en slurk for hver 100 m. ja, ja, 

indskyder Far men en hel flaske kostede 

kun 27 øre og har nok givet varmen, for 

koldt var det at gå ude i det fri. 

Bønderne og Købmændene fandt snart 

ud af, at reb fra Brædstrup var godt og 

solidt. I begyndelsen kørte Far selv ud 

med varene i hestevogn, siden blev det 

med fragtmand eller tog. 

Nu vil jeg fortælle træk fra min 

barndom. Vi var 6 søskende, den ældste, 

Martha født i 1899 var næsten voksen, 

da jeg blev født i 1915, der imellem var 

der 4 drenge, og min Mor fortalte ofte, 

hvor glad hende og Far blev, da der kom 

en pige mere. 

Martha blev kontoruddannet, og Bertel 

født i december 1900 kom i lære ved 

Manufakturhandler Schmidt, så var der 

Alfred, født i 1905, han blev næsten døv 

kun 14 år gammel og kom i lære hos Far 

som rebslager. Holger blev født i 1908, 

blev uddannet elektrikker hos installatør 

Wistoft, Andreas født 1911 fik 

uddannelse hos købmand Rasmus P. 

Høj, jeg selv, Anna lærte af min Mor at 

blive dygtig og økonomisk til husførelse. 

Mor var utrolig dygtig, passede både 

butik, regnskabet og telefon ( min Far 

var hørehæmmet ), mine brødre boede 

og spiste hjemme, og til tider var folk på 

kost, så der skulle laves god og solid 

mad, vi fik altid 2 retter, Mor syede også 

selv skjorter til Far og "Drengene", da 

jeg blev stor nok skulle jeg sy 

knaphullerne og Mor sagde til dem, i 

skal give Anna 5 øre for hvert knaphul, 

det var jeg godt tilfreds med. 

Hver torsdag eftermiddag om vinteren 

ledede Mor en syklub for 7 - 12 års 

piger, vi strikkede, hæklede m.m. til en 

bazar for K.F.U.K. som blev holdt hver 

forår på missionshotellet, det var altid en 

spændende dag. 
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Mine forældre var religiøse, Far bad 

bordbøn til middag og aften, om 

søndagen fulgtes jeg med Mor i kirke, da 

Far jo var hørehæmmet. Jeg kan ikke 

lade være at fortælle en morsom historie. 

De 4 drenge kunne jo ikke altid enes, og 

engang hvor Holger og Andreas havde 

været oppe at slås, måtte Mor have fat i 

Far til at hjælpe sig, og han tog et stykke 

reb og gav Andreas nogle klask bagi, 

imens var Holger løbet op på loftet og 

sad der og lo, men Far kaldte på ham, og 

så turde han ikke andet, end at komme 

ned, så sagde Far til ham: "Nu kan du 

hente et stykke reb, så skal du også få et 

par klask bagi", så gik Holger ud i 

butikken og kom tilbage med et styk 

sejlgarn, det kunne Far jo ikke bruge, så 

alt endte med smil og fordragelighed. 

I 1943 overtog Andreas og Alfred 

Rebslageriet, Andreas havde i en del år 

hjulpet Far med besøg hos de ca. 400 

kunder i Midtjylland og var en både 

dygtig og respekteret sælger hvor han 

kom frem. ( Sad i Brædstrup 

Sogneråd/Byråd i 28 år ). Alfred 

pakkede og afsendte varerne. 

 

I 1948 havde Far og Mor guldbryllup, hele familien, børn, svigerbørn, børnebørn var 

samlet til fest, det sidste værs i en sang til guldbrudeparret fra børnene lød. 

 Derfor vi jer en tak i dag vil bringe, 

 skønt ordet tak, det lyder så ringe. 

 For os, I to har kæmpet, for os i to har stridt, 

 hvad vi kan give jer igen, det er jo kun så lidt, 

 vor betaling, ja, det skal være 

 Kærligheden til I to kære, 

 Kærlighed. 

Med disse ord vil jeg slutte mine gode barndomsminder.  

I 1998 var det 100 år siden mine forældre begyndte i Brædstrup, og deres livsværk som 

Brædstrup Rebslageri/ Dansk Håndværkermuseum vil blive husket i de kommende år. 

 Underskrevet Anna Marcher f/ Rasmussen. 

 

 

 

 

 

Inger har skrevet en artikkel i Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings 

årsskrift 2008 artiklen er gengivet her under. 

Brædstrup Rebslaaeri (Inger, er Martin og Ane Birgittes barnebarn.) 

 

Af: Inger Rosendal Lauersen  

Min broder, Niels Erik Rosendal, fik en 

dag en henvendelse fra 

Årsskriftudvalget, om han ville påtage 

sig opgaven at skrive om Brædstrup 

Rebslaaeri. Han ringede til mig, og vi 

bestemte at ville lave artiklen i 

fællesskab. Han nåede desværre ikke at 

være med til ret meget, da han afgik ved 

døden dagen før sin 69-års fødselsdag i 

2008. Det var et stort tab for mig på alle 

måder, men jeg aftalte med udvalget, at 

jeg gjorde mit bedste og skrev artiklen. 

Jeg synes, det er meget vigtigt, at denne 

epoke ikke går i glemmebogen. 

Grundlæggelsen 

Vores farfar, Martin Laursen 

Rasmussen, grundlagde Brædstrup 

Rebslaaeri den 10. februar 1898. Han 

var født i Vrold ved Skanderborg, og det 

var også her, han lærte 

faget/håndværket. Han blev gift med 

Ane Rasmussen, som var født i Gjesing. 

Sammen startede de firmaet i Brædstrup. 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Efter at have arbejdet forskellige steder 

med faget, drog den unge håndværker til 

Brædstrup, hvor han for lånte penge 

startede virksomheden med etablering på 

Bredgade 37 - det på trods af, at den 

daværende herredsfoged ved retten i 

Brædstrup sagde til den unge mands 

sagfører, da pantebrevet over de lånte 

penge skulle tinglyses: »Hvis De har 

nogen indflydelse på den unge mand, så 

sig, at han ikke skal begynde et 

håndværk i Brædstrup«. Den unge mand 

var rebslagermester M.L.Rasmussen, og 

den virksomhed, herredsfogeden 

advarede imod, blev senere drevet videre 

af 2 sønner og i 1997 solgt til museum. 

Selve faget er et af de ældste i verden, 

men det går eller er gået ud. I gamle 

dage var det meget primitivt. 

Man brugte hjuldrejere, men 

mekaniseringen holdt også der sit 

indtog. Da farfar var i lære i Skander-

borg, hørte det med til ansættelsen, at 

der efter fyraften skulle væves et halvt 

dusin grimer, og søndag formiddag 2 

dusin. Prøv at byde de unge det i dag! 

Da min farmor og farfar begyndte i 

Brædstrup, kan man vist rolig sige, de 

startede på bar bund. Der var mange 

vanskeligheder, der skulle overvindes, 

men ved slid, dygtighed og nøj somhed 

kom de ind i en rolig og solid gænge, og 

der kom fremgang i omsætningen år for 

år. Det første år var der en omsætning på 

2400 kr., og firmaet tjente i Øre, 

sommetider 2 øre på i pund reb. 

Timelønnen var på 20 øre og steg i år 

1900 til 25 Øre. Der var ofte en 

arbejdsdag på 16-18 timer, men det tog 

man med godt humør. 

Det tog ikke ret lang tid, før egnens 

landmænd fik Øjnene op for de gode 

håndlavede varer, som de kunne købe i 

rebslåeriet, hvorfor virksomheden 

voksede år for år. Farfar var den 

myndige leder, mens farmor passede 

butik, førte regnskab og var ham en god 

støtte. Sammen byggede de et dejligt og 

trygt hjem for dem selv og deres 6 børn. 

Der var 2 piger og 4 drenge, som tidligt 

lærte at bestille noget, og som alle drev 

det vidt senere i livet. 

Firmaet havde forbindelse til ca. 450 

grosserere og købmænd over det meste 

af landet som aftagere af de varer, de 

fremstillede, og var på et tidspunkt 

byens største arbejdsplads med 12-14 

fastansatte, samt 30 - 40 familier, som 

hjemme vævede måtter af reb fra 

rebslåeriet. 

Sønner tager over 

I 1943 overtog sønnerne Alfred og 

Andreas Rasmussen virksomheden. 

Onkel Alfred var i 1919 kommet i lære 

hos farfar og var derefter 4 år hjemme, 

inden han kom til Grenå for at lære 

kunsten at binde skibstovværk. Da det 

var lært efter 1 år, vendte han tilbage til 

Brædstrup Rebslaaeri. 

Min far, Andreas, derimod blev 

uddannet købmand i Brædstrup, med 

læretid hos daværende købmand Rasmus 

P. Høj; men da han efter endt læretid 

ikke kunne få plads, sagde farfar: » Nu 

kan du komme hjem i rebslageriet«. Som 

sagt så gjort. Far kom med farfar på ture 

til kunder. De havde en taske med 

vareprøver med, så når farfar lavede en 

handel med købmanden, skulle far 

skrive ordren ned i bogen. Når de kom 

hjem, skulle varerne pakkes og sendes. 

Sideløbende med dette arbejde 

uddannede far sig også i virksomheden, 

således at han i forbindelse med 

overtagelsen kunne kalde sig reb 

slagermester. 

Da de 2 sønner overtog firmaet, var det 

under krigen. Da havde papirrebet sine 

kronede dage, men det var ikke godt. 

Det kunne gå, når vejret var tørt, men 

ikke til at arbejde med, hvis det blev 

vådt. Der var nogle optagelseshjem og 

ungdomshjem, som kunne tjene lidt ved 

at fremstille måtter for firmaet. Der blev 

så sat væve ud og leveret garn til 

vævning. Der blev også fremstillet 

papirgrimer til heste, men efter krigen 

var der ingen, der ville bruge dem. 

Lidt om produktionen og arbejdsgangen 

For at kunne arbejde på banen skulle der 
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jo være noget at arbejde med. Jeg kan 

huske, når far fortalte, at der skulle 

komme tovværk hjem. Det var 

skibstrosser, der kom med fragtmanden. 

Det var meget snavset, men hvis man 

vred det modsat op, kom de reneste tråde 

frem. De blev så taget ud, bundet 

sammen og spundet op på store trisser. 

Når der skulle laves nyt tov, var banen 

delt ned på midten med afskærmning. 

Reberbanen var meget lang - over 110 

meter, og der foregik meget forskelligt - 

lige fra at spinde skibstrosser op, til 

fremstilling af færdigt reb. 

Sidstnævnte har far i 1969 skitseret 

processen omkring i en avisartikel, som 

jeg vil gengive her: 

Rebslagersvenden udlægger først 

garnerne i lige store dukter (bundter) i 

hele reberbanens længde. De fastgøres 

permanent i den ene ende og på driv-

hjulets drejelige hasper i den anden. Når 

dette hjul sættes i gang, slås garnerne 

sammen i det samme antal liner, som der 

er udlagt dukter til, og under 

sammenslåningen eller tvindin gen 

opbygger man i linerne en betydelig 

energi i form af en modsat rettet 

spænding i forhold til slåningen, og 

under denne del affremstillingen bliver 

det halvfærdige reb også 10 pct. kortere i 

forhold til de udlagte dukter. 

Den opbyggede spænding i linerne skal 

nu bruges til selve rebets 

sammenslåning. Hvis man standsede her 

i den tro, at man kunne anvende linerne, 

som de var, ville man hurtigt opdage, at 

dette ikke ville lade sig gøre. De ville 

hurtigt søge at "rette sig ud" igen, og på 

sekunder ville man have opnået en 

slående lighed med Søren Bruun under 

en drageopsætning. 

På en aflang, kegleformet rundholt 

"toppen", som er forsynet med et til 

linerne svarende antal noter, samles nu 

linerne, og hvor de før var permanent 

anbragt, forankres de på et kugleleje. 

Når toppen føres langs med linerne, vil 

deres spænding opløses i en roterende 

bevægelse omkring hinanden, og - voila 

- rebet er slået. 

Man farvede selv det garn, der blev 

brugt til vævning af måtter. Det foregik i 

en gammel gruekedel ude i gården. Den 

måtte vi børn ikke komme i nærheden 

af, når der blev arbejdet. Jeg kan også 

huske, at vi ikke måtte komme på den 

anden halvdel af banen, hvis maskinen 

var i gang. Det var en ordre, vi skulle 

lyde! 

Der var store portioner af paraffin 

hjemme til at gnide reb med, men det 

kunne også bruges til tyggegummi! 

Arbejdet i firmaet blev i Øvrigt delt 

sådan, at far stod for alt køb og salg, 

mens farbror Alfred var ansvarlig for 

varernes fremstilling. Men begge var 

fleksible og hjalp hinanden, hvis der var 

behov for det. 

Farbror Alfred var desværre døv, men 

det var også det eneste handicap, han 

havde. Når min far 4 gange om året var 

på kundebesøg, og det var fra Vejle til 

Års, sørgede Alfred for, at varerne blev 

pakket. De hjalp hinanden på banen med 

at lave reb, og det blev tit til mange 

kilometer om dagen, de gik, når de 

skulle frem og tilbage på banen for at 

spinde reb - eller rettere sagt slå reb, for 

det var jo det, man gjorde. Deraf navnet 

"rebslåeri". Og helt op i 1980'erne blev 

der fortsat slået reb på traditionel vis - 

vel nok som det eneste sted i Danmark. 

Der var også en butik, hvor der blev 

solgt næsten alt fra skyggereb, 

arbejdshandsker, indpakningssnor, 

tøjsnor og meget andet, som jeg ikke kan 

huske. Hvis man fik lov til at passe butik 

en dag, var man meget stolt, og det 

samme gjorde sig gældende, når det var 

telefonen, det drejede sig om. 

Som årene gik, fik far et rigtig godt 

forhold til kunderne, han besøgte. De var 

ikke blot handelspartnere, men 

medmennesker, hvis skæbne far levende 

tog del i. Derfor gjorde det ham så ondt, 

når han kom hjem og sagde: Nu har 

købmand "N" i "X" måttet dreje nøglen 

om. 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Det var op gennem 1970'erne og de 

tilknyttede to årtier blevet trange tider 

for mange af de små selvstændige, 

hvilket også gjorde, at byens ældste 

virksomhed var på retræte. Den var ikke 

mere et direkte levebrød for de 2 brødre, 

men mere et aktivt otium for dem. 

Min far blev syg den 1. april 1990 og 

døde 14 dage senere af en 

hjerneblødning. Vi havde ikke mere med 

firmaet at gøre, men jeg tror, min farbror 

drev det - godt hjulpet af min kusine - 

lidt endnu. 

 

Museum 

11997 sælges reberbanen til 

antikvitetshandler Mikael Andersen, 

Forlev, for indretning af museum i de 

gamle bygninger, således at det gamle 

håndværk ikke blev glemt af 

omverdenen. Mikael Andersen 

ville samtidig udbygge museet med en 

samling gamle håndværksredskaber. 

Desværre fik museet for få besøgende, 

og i 2002 drejes nøglen om for sidste 

gang. Forinden blev den unikke bygning 

målt op og fotograferet, og 

bevaringsværdige ting blev 

opmagasineret, således at det er muligt 

at genopføre et andet sted. Hjem-

stavnsforeningen har her haft et ønske at 

bevare reberbanen i Brædstrup - eks. i 

forbindelse med gårdmuseet Stjernholm, 

men det har ikke været muligt at få 

økonomien heromkring til at falde på 

plads. I dag er grunden ryddet, og der er 

opført andeisbouger på arealet. 

Minder 

Når jeg tænker tilbage på min barndom 

med rebslåeriet, kommer der rigtig 

mange gode og sjove tanker frem, og det 

gjaldt også min broder. Han fik 

sommerferiejob for at tjene en skilling. 

Han har skrevet: "Som dreng kunne jeg 

tjene lidt lommepenge ved at hjælpe til 

på reberbanen. I mange år var 

timelønnen 75 øre, så det var skam en 

festdag, da lønnen steg til 80 øre. 5 øres 

lønstigning! Ak ja, det var dengang". 

Min farfar, grundlæggeren af rebslåeriet, 

husker jeg ikke så meget - kun i små 

glimt. Han døde i 1953. Farmor blev 

herefter familiens overhoved og 

samlingspunkt. Hun var en lille stille, 

beskeden, men bestemt dame. Hende 

lyttede man til. Farmor og farfar flyttede 

på et tidspunkt fra rebslåeriet, Bredgade 

37, til Vestergade 16, og der boede 

farmor til sin død i 1961. Hun blev 84 år. 

Når vi derhjemme skulle i byen, skulle 

vi altid ind til farmor, inden vi tog 

afsted, og hun var den første, vi var inde 

hos, når vi var hjemme igen. 

Farmor tog del i familien, og det var 

skønt at besøge og være på ferie hos 

hende. Jeg mener at huske, at farmor 

blev ved med at føre regnskab for 

forretningen i nogle år efter, at de var 

flyttet derfra. Inden hun kom på sygehus 

og døde, var hun Ca. 14 dage hos min 

farbror Alfred og tante Martha, som 

passede hende godt. 

Jeg har i øvrigt tilbage i tiden tilbragt 

mange timer hos Alfred og Martha og 

min kusine Hanne. Vi kunne finde på 

mange ting sammen. Det var rart. 

Det var med vemod, at min bror og jeg 

erfarede, at den gamle reberbane skulle 

væltes for at give plads til boliger. 

Forinden det skete, var vi begge i 

Brædstrup for at indsnuse duften fra det, 

der var tilbage, og det var, som om det 

hele blev så levende 
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Her kommer han med 
den Indiske kridhvide 

Allahamp. 

 

Bilag 1 

 

Sådan var arbejdet på rebslagerbanen 

 
Rebslageriet  som Martin valgte til sin levevej, er 

et ældgammelt håndværk. Rebslagerne var 

organiseret i lav, men de har aldrig helt kunnet 

forbeholde sig de faglærte. Bønder og søfarende 

har det altid været tilladt at slå eget reb.  

Råmaterialerne til 

rebslåning er plantefibre, 

kun undtagelsesvis er der 

spundet reb af hår, 

skindstrimler eller 

dyretarme. Før den store 

handel på kolonierne 

brugte de europæiske 

rebslagere hamp og hør, 

hampen kom fra Rusland, 

Baltikum og Polen, hørret 

groede herhjemme, men kom også i store 

mængder fra Østlandene. I løbet af 1800 - tallet 

vandt jute frem som et vigtig materiale, der i 

lighed med hamp og hør var blødfibre, medens 

de senere materialer var hårdfibre. 

 

Reberbanen: 

Rebslagerens arbejdsplads var en lang bane -

Reberbanen- navnet huskes endnu som 

Reberbahn i Hamburg. Banen kunne være helt 

eller delvis overdækket, i den ene ende stod 

spindehjulet, ned gennem banen stod mikkerne, 

som garnet blev lagt på, efter hånden som der 

blev spundet. På banen var der rum til oplagring 

af råvarerne, der skulle stå tørt, og et kammer, 

hvor varerne hegles. 

 

Hampen var det mest 

brugte råmateriale, den 

købtes i skættet stand, 

det træagtige i 

stængelen var brudt og 

fjernet mest muligt. 

Den blev nu trukket 

gennem heglebænkens 

hegler, først grove, så 

fine, indtil den var 

kartet med taverne ordnet i én retning og fri for 

træagtige plantedele.. 

Hampen blev lagt i portioner, der keldes disse 

eller dokker. 

 

Arbejdet på en reberbane foregår i korte træk 

således. 

 

Hampen kommer hjem i baller. I Martins 

læretiden  i 1888 - 1892 var Russisk hamp det 

almindeligste, men der var også Indisk hamp, 

den gjaldt dog for at være mindre stærk, endelig 

var der Allahamp, som var kridhvid, og som blev 

anvendt til tøjsnore. 

Den Russiske hamp, kom hjem i baller på 250 

kilo, det første der skulle gøres var at hegle den. 

Der var to systemer at gøre det på, alt efter hvad 

man skulle anvende den til. Havde man som 

tilfældet var i  

Skanderborg hovedsalig landbrugs reb, skulle 

hampen klares. Det foregik på den måde, at man 

tager 2 lakker 

hamp i hånden, en 

af en lys kulør, og 

en af en mørkere 

kulør, hampen 

kunne nemlig godt 

være lidt varierende i kulør. Dem lagde man så 

op i heglen, og  rykkede så nogle taver løs oppe i 

spidsen af heglen, de sank så ned i bunden, og 

sådan fortsatte man til begge lakker var i heglen. 

Sådan en portion kaldes for en disse, altså begge 

lakker var forenet med lange og korte taver, og 

stive og bløde tarver. Alt var forenet i samme 

disse, og ved klaringen var den  blevet 

oppustede, så det var let, at pille tarverne fra 

hinanden. 

 

Skulle man fremstille noget tyndere, f.eks. 

hyssing  (hyssing: snor af treslået, tjæret 

hampegarn med en diameter på ca. 3 mm.)brugte 

man et andet system ved heglingen. Nu gjaldt det 

om at få de fine bløde tarver adskilt fra de 

Plantefiber til at 
spinde reb af. 

 
Sådan kunne en hegle se ud 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Han trækker dugten 

grovere. Det skete ved at man tog en lak hamp, 

som man svøbte om armen, så slog man 

halvdelen af lakken op i heglen, og trak til. Nu 

gjaldt det om at holde fast på den ende, man 

havde i hånden. Man trak til så længe  man 

kunne få blår ud af lakken. Så vendte man lakken 

om, og tog fat på den anden ende, derved fik 

man en lang og klar lak hamp, som benyttedes til 

finere ting. Blårene som sad i heglen, egnede sig 

kun til grovere ting som f.eks. kobindsler, 

skovbindsler eller høst reb.  

 

Dette var den første proces, det næste var 

spindingen. 

Man havde et stort hjul, over hjulet sad kranen, 

hvori drevene lå. En rem gik så fra hjul op, over 

drevene. Man benyttede gerne 3 eller 4 drev, ved 

at dreje på hjulet, snurrede drevene rundt. Det 

var derfor at hjulet var så stort, så udvekslingen 

kunne give rigtig fart i drevene. Vi forudsætter 

nu, at der er tre rebslagere, og at de skal spinde 9 

garns tøjer reb, det var den mest gangbare 

dimension i Jylland. 

 

Hver har en rem omkring livet, man tager en 

disse, altså en portion hamp. Lukker den op, og 

skal vi sige, svøber den om livet, hampen nåede 

gerne 1 1/2 gang omkring. Man trak en tynd 

ende ud, og stak ned i remmen, så hampen sad 

fast om livet. Så trak man foran en passende 

tavemængde ud, og slog om en af drevene, 

drevene var jo ikke andet end roterende kroge. 

Først gik mesteren eller den ældste svend, så 

næstældste , og så den yngste, hvis der var en 

lærling som Martin var han selvfølgelig yngst. 

Spindingen foregik på den måde, at man i højre 

hånd, havde en spindelap. Det var et 

lammeskind, som man på en særlig måde , havde 

i hånden. Med den trykkede man med et fast tag 

omkring garnet. Det gjaldt nu om  at få hampen 

til at flyde i en jævn strøm ind i hånden, så at 

man med venstre hånd, kunne nøjes med, at 

holde lidt igen på hampen. Det gav det bedste 

garn, efterhånden som, at garnet blev spundet, 

bevægede man sig baglæns ud af banen, til man 

nåede agterenden, og i den tid drejede 

hjuldrejeren hjulet rundt. 

 

På reberbanen havde man støtter til at lægge 

garnene på, de kaldtes for mekker. En mekke var 

en træpæl hvorpå der sad et træstykke på tværs. 

Deri sad der et antal trætappe, så at man kunne 

lægge garnene imellem to tappe. Hvert garn for 

sig, og med mellemrum, hvis to garn under 

spindingen berørte hinanden snørrede de sig 

sammen. Så mådte man standse hjulet og løbe 

hen og skille dem ad, når man nu var i 

agterenden skulle garnene snøres sammen til en 

dugt. 

 

Man satte alle tre garn sammen, så at der blev et 

øje. Det satte man 

så på et løber, et 

løber var en frit 

roterende krog, som 

sad i et lille 

messinghylster. Den 

holdt yngste 

spinderen i hånden, 

ældste spinderen trak så snøretappen, det var et 

træstykke, med riller langs siden. I dette tilfælde, 

hvor det var 3 garn, der skulle snøres sammen, 

var der tre riller, en til hvert garn. Nu bliver 

hjulet sat i gang. Idet at første spinderen gik fra 

agterenden op til forenden snørede de tre garn 

sig sammen, idet garnene løb igennem rillerne, 

og forenede sig bag tappen, idet den snoning 

som blev drejet sammen i garnene, udløstes ved 

at dreje sig sammen bag tappen, det var første 

gang ud. 

 

Yngste manden tog dugten af løberen og satte 

den ned på en stor træklods, og så gik han op. 

Ældste manden tog de tre garn af hver sit drev, 

og bandt dem sammen til en knude og satte den, 

nu var det altså en dugt, hen på bibrevet. 

Bidrevet var et drev, som gik den modsatte vej, 

medens man nu spandt den næste dugt, blev den 

første oprundet, det var så anden mand, der 

medens første  mand snørede op, skulle række 

den oprundede dugt, det vil sige, spænde den 

stramt ud, imellem 2 pæle. 

 

Reberbane var 50 favne lang, man spandt gerne 

6 gange ud i timen til reb. Når man så havde 

spundet og nærmede sig fyreaften, skulle det 

spundne tør stryges. Det foregik ved, at man tog 

et stykke kokus reb, som man, på en særlig måde 

kunne omslynge 3 eller 4 dugter, så gned man 

frem og tilbage, derved blev det ru og skarpe, 

afslebet, og skæverne faldt af, derpå blev 

dugterne vundet ind på en rulle, og så forestiller 

vi os at det er fyraften, og banen er tom.  
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Næste dag, begynder vi med at vandstryge det, 

som blev spundet dagen før, man har en 

vandbalje, og i bunden af den, en rullepind, nu 

haler man et strøg, 3 eller 4 dugter igennem, 

sætter dem i stræk, og med et reb, spundet af 

Hestehår, stryger man frem og tilbage, på de, nu 

våde dugter, hvorpå de anbringes på 

tørremekkerne, indtil de er tøre, når de så er tørre 

begynder slåningen. 

Slåningen foregår efter samme princip som 

snoningen. Man har en større tap, et større løber, 

og 3 dugter slås så sammen til en slået line. Så 

fulgte bastningen. Man havde en baststryger, det 

var et alenlangt stykke reb, der var snoet 

sammen, af 4 stykker reb. Altså kabelslået, det 

vred man op, og lae linen i, så klemte man af alle 

kræfter, baststygeren om linen, og trak den ud af 

banen, fra forenden til agterenden, derved blev 

linen blank, så hængte man baststrygeren om 

halsen, og skød linen op i store ringe, og linen 

var færdig, den vejede som regel  9 eller 10 

pund, 5 Kilo, man regnede en daglig produktion 

af 30 pund pr. mand. 

Men ikke alt var direkt færdig fra reberbanen, 

man forfærdigede plovlinen skagler og mere, i 

færdige stykker, de skulle ispledset 

karabinhager, eller øjer, det var imidlertid 

arbejde, som mester selv gjorde. 

 

 

 

  

 
Her ses det færdige hamp reb, i den hvide og den tjærede 

udgave. 

 
Blad fra Hamp planten 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Bilag 2  

Folketællinger 

 

Her på de næste par sider er en afskrift af folketællingerne fra 

1880 til 1950 der viser Martins færden.           
 

 

Folketælling 1880 

Vrold by, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, Aarhus amt. 

Morten Andersen        , M, 38, G, Luteran, Handsted sogn, Husfader 

Ane Mette Rasmussen    ,kv, 25, G, -- o --, Skanderup    , hans kone 

Martin Andersen        , M,  4,Ug, -- o --, --- o ---    , Deres børn 

Mette Kirstine Andersen,kv,  3,Ug, -- o --, --- o ---    , --- o --- 

Ole Olesen             , M, 71, G, -- o --, Aarhus amt   , Slægtning 

Maren Pedersen         ,kv, 61, G, -- o --, Hansted sogn , --- o --- 

Karl Sørensen          , M,  6,Ug, -- o --, Skanderup    ,Fattigunderstøttelig 

Anders Pedersen        , M,  5,Ug, -- o --, --- o ---    , -------- o -------- 

  ( navnet Martin Andersen det må være Martin Laursen Rasmussen.) 

 

 

Folketælling for 1890. 

Skanderborg købstad side 31. 

Adelgade, Matr.nr. 33a, Huset ejes af sadelmager V.Pedersen, som også boede i 

huset med sin familie på 6 personer. Der ud over boede følgende i huset. 

Albert Jensen,    M, 24,  Gift, Lutteriansk, Skanderborg, Husfader, 

                                             Rebslager i Skanderborg. 

Marie Jensen,     K, 27,  Gift, ---- o ----, Gille i Århus amt, Husmoder. 

Anders Jensen,    M,  1, Ugift, ---- o ----, Skanderborg, Søn. 

Martin Rasmussen, M, 15, Ugift, ---- o ----, Vrold, Lærling.   <-------------- 

 

   

Folketælling for 1901, 1 feb. 

Skanderborg amt, Tyrsting herred, Ring sogn, Brædstrup by, husliste nr.12 

Matr.nr.3i. ejeren af dette hus og matr.nr. er Niels Nielsen. 

( dette matr.nr. ligger også i Bredgade men på den modsatte side af rebslager 

banen dog lige over for. ) 

I huset bor der to familier, ejeren Niels Nielsen der er en familie på 10 

personer, Marti L. Rasmussen med ialt 5 personer menlig følgende. 

Martin L.Rasmussen,     mand, født 11/8-1874 i Vrold,      gift, Folkekirken, 

kom til sognet i 1898 fra Skanderborg, Rebslagermester. 

Anna Rasmussen,       kvinde, født 5/2-1876  i Monbjerg,   gift, Folkekirken, 

kom til sognet i 1898 fra Skanderborg, Husmoder. 

Marta Anna Rasmussen, kvinde, født 11/3-1899 i Brædstrup, Ugift, Folkekirken, 

barn. 

Dreng,              mand, født 22/12-1900 i Brædstrup, Ugift, Folkekirken, barn. 

L.C.Bønding, mand, født 12/5-1861 i Skive, Ugift, Folkekirken, 

kom til sognet 1901 fra Sønderborg, Rebslagersvend. 

 

 

 Folketælling for 1911, 1 feb. 

Skanderborg amt, Tyrsting herred, Ring sogn, Brædstrup by, matr.nr. 3k m.fl. 

( Det er det matr.nr. som rebslagerbanen var plaseret på, altså må de nu i 

forhold til folketællingen fra 1901 være flyttet over til rebslagerbanen.Der 

er tilsyneladen ikke andre familier i det hus. ) 

Martin Laursen Rasmussen,   mand, født 11/8-1874 i Vrold,   gift, tro Lutr, 

kom til sognet i 1898 fra Skanderborg, Husfader og Rebslagermester. 

Anne Birgitte Rasmussen,  kvinde, født 5/4-1876 i Monbjerg, gift, tro Lutr, 

kon til sognet i 1898 fra Skanderborg, Husmor. 
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Marte Anne Alfrida Rasmussen, kvinde, født 24/3-1899  i Brædstrup, barn. 

Bertel Olesen Rasmussen,        mand, født 22/12-1900 i Brædstrup, barn. 

Niels Alfred Rasmussen,         mand, født 10/1-1905  i Brædstrup, barn. 

Holger Rasmussen,               mand, født 14/10-1908 i Brædstrup, barn. 

 

 

    Folketælling 1916  

Skanderborg amt, Tyrsting-Vrads herred, Ring sogn, Brædstrup by. 

Martin Rasmussen, M, 11/8-1874, Gift, Nedsat arbejdsevne NEJ, Husfader 

Rebslager, Indkomst = 2200,- kr., Formue = 11.000,- kr. 

Statsskat 24,75, Kommuneskat 103,20. 

Anna Rasmussen, K, 5/4-1876, Gift, Nedsat arbejdsevne NEJ, Husmoder. 

Bertel Rasmussen, M, 22/12-1900, Ugift, Nedsat arbejdsevne NEJ, 

Manufakturlærling. 

Alfred Rasmussen, M, 10/1-1905, Ugift, Nedsat arbejdsevne NEJ, Barn. 

Holger Rasmussen, M, 14/10-1908, Ugift, Nedsat arbejdsevne NEJ, Barn. 

Andreas Rasmussen, M, 10/2-1911, Ugift, Nedsat arbejdsevne NEJ, Barn. 

Anna Rasmussen, K, 22/11-1915, Nedsat arbejdsevne NEJ, Barn. 

 

 

   Folketælling 1921  

Folketællingen fra 1921 Brædstrup by, Ring sogn Thyrsting herred 

Skanderborg amt, skema nr. 4 løbenr. 39. 

Martin Rasmussen, M, 11/8-1874, Gift, *Skanderborg, han kom til Brædstrup 1898 

fra Skanderborg, Husfader, Rebslager. 

Anna Rasmussen, K, 5/4-1876, Gift, *Østbirk, hun kom til Brædstrup 1898 fra 

Skanderborg, Husmoder. 

Alfred Rasmussen,  M, 10/1-1905,  Ugift, *Brædsrtup, Barn, Rebslagerlærling. 

Holger Rasmussen,  M, 14/10-1908, Ugift, *Brædstrup, Barn. 

Andreas Rasmussen, M, 10/2-1911,  Ugift, *Brædstrup, Barn. 

Anna Rasmussen,    K, 22/11-1915, Ugift, *Brædstrup, Barn. 

Marie Ibsgaard,    K, 23/11-1898, Ugift, *Brædstrup, Tyende. 

 

 

 Folketælling  1925 

Skanderborg amt, Tyrsting-Vrads herred, Ring sogn, Brædstrup, Bredgade 37, 

Rasmussen, Martin Laursen, M, 11/8-1874, Skanderup sogn, Dansk, Gift, 

Husfader, Rebslager, Bredgade 37, 

Rasmussen, Anne, K, 5/4-1876, Østbirk sogn, Dansk, Gift, Husmoder, Bredgade 37, 

Rasmussen, Niels Alfred, M, 10/1-1905, Brædstrup, Ugift, søn, Værkfører, Bredgade 

37, 

Rasmussen, Holger, M, 14/10-1908, Brædstrup, Dansk, Ugift, søn, 

Elektrikkerlærling, Bredgade 37, 

 

 

Folketælling 5 November 1930 

Skanderborg amt, Thyrsting - Vrads herred, Ring sogn, Brædstrup by. 

Matr.nr. 3d. 3s., familie nr. 138-143 

Rasmussen, Martin Laursen, tilstede Nej, bopæl Brædstrup, M, *11/8-1874, 

*Skanderup Stilling, Dansk, gift, Husfader, Rebslagermester, gift 1898, levende børn 

6, døde børn 1. 

Rasmussen, Anna Birgitte, tilstede JA, bopæl Brædstrup, K, *5/4-1876, *Østbirk 

Yding, Dansk, gift, Husmoder. 

Rasmussen, Holger, tilstede Nej, bopæl soldat i København, M, *14/10-1908, 

*Brædstrup, Dansk, Ugift, søn, Elektrikker,ved Vistoft Brædstrup. 

Rasmussen, Andreas, tilstede Ja, bopæl Brædstrup, M, *10/2-1912, *Brædstrup, 

Dansk, Ugift, søn, Rebslager ved Rasmussen Brædstrup. 

Rasmussen, Anna, tilstede Ja, bopæl Brædstrup, K, *22/11-1915, *Brædstrup, 

Dansk, Ugift, Datter, Husassistent ved Rasmussen Brædstrup. 

Justesen, Niels Peter, tilstede Ja, bopæl Brædstrup, M, *1/4-1914, *Assens Mariager, 

Dansk, Ugift, Rebslager. 

 

 

 Folketælling 5 November 1940  

Skanderborg amt, Thyrsting - Vrads herred, Ring - Føvling sogn, Brædstrup by. 

Ejerlav Brædstrup, Matr.nr. 3 k, Bredgade 37. 

Pakke nr. 1508, Amtsraadskreds 13, kommune 25. 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Rasmussen, Martin Laursen,           M, 11/8-1874, Vrold pr. Skanderborg, Dansk, 

gift, viet 17/6-1998 Husfader, Rebslagermester, Rebslageri. 

Rasmussen, Anna Birgitte M.K.N., K, 5/4-1876,    Monbjerg pr. Østbirk,   Dansk, 

gift, viet 17/6-1898, Husmoder. 

Rasmussen, Martha Anna Alfrida, midlertidig ophold bor Pontappedamsgade 18,1, 

Aarhus, K, 24/3-1899, Brædstrup, ugift Gæst. 

Pedersen, Georg Eli, midlertidig ophold bor Fruering pr. Skanderborg, M, *20/1-

1877, *Krogstrup pr. Odder, Dansk, gift d. 11/4-1922, Gæst, Rentier. 

Pedersen, Martine, midlertidig ophold bor Fruering pr. Skanderborg, K, *10/11-

1883, *Monbjerg pr. Østbirk, Dansk, gift, d. 11/4-1922, Gæst. 

Marcher, Anna Oline Elisabeth, midlertidig ophold bor Svanholmsvej 16,1 

Frederiksberg København, K, * 22/11-1915, *Brædstrup, Dansk, gift, d.3/11-1940, 

Gæst. 

Marcher, Hans Nicolaj, midlertidig ophold bor Svanholmsvej 16,1 Frederiksberg 

København, M, *22/5-1901, *Olsker Bornholm, Dansk, gift, d.3/11-1940, Gæst, 

Automobil handler, Autoværksted. 

 

 

 Folketælling 1950  

Rigsarkivet Skanderborg amt, Brædstrup, Vestergade Pakke nr. 5685 

Rasmussen, Martin Lr., M, født 11/8-1874 i Skanderup, Dansk, Gift d. 17/6-1898, 

Husfader, Arbejdsløs, medlem af folkekirken. 

Rasmussen, Anna B.M.K.N. født Jensen, K, født 5/4-1876 i Østbirk, Dansk, Gift d. 

17/6-1898, Husmoder, Husgerning, medlem af folkekirken. 

 

 

 
Folketællingsliste for 1901 
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Bilag 3 

Ejendoms handler: 

Herunder ses udskrifter fra de ejendomshandler som Martin har 

været involveret i. 

 

Tingbogen. 
Ejendommen Matr. 3k Brædstrup by, Ring sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt. 

Realregister ( Tinglysnings bogen ). 

Matr.nr 3k, 3n Brædstrup by, Ring sogn. 

Så vidt jeg kan se er arealerne udmatrikuleret første gang i 1903. 

og så er der tilkøbt små stykker jord flere gange. 

Under Ejendommen.  Lbm. Skr. 13/12 – 1907  M.R. 19/10 - 1912 fra 3d fol 236. 13/07 - 1916. 

d.7/9 - 1940, meddelt, at arealerne under 3n, 3s, 3as, 3ao er inddraget under 3k Skr.7/9 - 1940. 

 

ADKOMSTER.  Dokumenter. 

   1. Rebslager M.L.Rasmussen. 

      Skjøde af 19/3 - 1903 vedr. 3k og 3n lyst 1/4 - 1903. Pantebog 35 - 761. 

   2. Rebslager M.L.Rasmussen. 

      Skjøde af 29/10 - 1903 vedr. 3s  lyst 11 - 11 - 1903. Pantebog 36 - 186. 

   3. Rebslager M.L.Rasmussen. 

      Skjøde på 3as  dat. d. 22        lyst 30 - 7 - 1913.  Pantebog 42 - 523. 

   4. Rebslager M.L.Rasmussen. 

      Skøde på 3aø dat. 27 - 7 - 1916  lyst  2 - 8 - 1916.  Pantebog 44 - 387. 

   5. Niels Alfred Rasmussen Skøde fra M.L.Rasmussen. 

      lyst d. 10 - 6 - 1943  nr. 526. Kbs. 18.000 Kr. Ejds. 17.500 Kr. 

 

HÆFTELSER.  Dokumenter. 

1.      Hæf. no. 6 fol 233 (Kloaken)  ogsaa 3as nu 3k. 

2.      do   no. 2 og 3 fol 320 (4000 Kr og nu Brandgavl),l.29/10 - 1902. 

3.      Hæf. no.10 og 12 fol 233  3s (Laursens Prutogjold). 

4. 5000 Kr. 4,5% Panteobl. af 1/3 - 1904 til Bertel Olesen i Illerup for 

        5000 Kr. med 1 Pr. i Matr.no. 3k, 3n, 3s, lyst 2/3 - 1904. 

        Pantebog 36 – 323  Udslettet 18/11 - 08.   39 - 113 

5. 4500 Kr. 4% Panteobl. af 11/11 - 1908 til Hmdskreditf. for 4500 Kr, mod 

        ( R.Afdr. 5 1/2 % ) mod 1 Pr. i 3k, 3n og 3s, lyst 18/11 – 1908 Pantebog 39 - 115. 

        Udslettet 24/2 - 1926.  ( 52 - 928 ). 

6. Ubestemt Skadesl brev af 22/9 - 1909 til Brædstrup Bank for Ubestemt beløb 

   2000 Kr. _nt_gsl_g_kl_ over 2000 Kr. med   Hæf. no.5 i Matr. no. 3k, 3n og 3s. lyst 22/9 - 1909. 

        Pantebog 39 - 532. Aflyst. 29/6 - 1936. 

7. Deklaration l. 10/4 - 1912 Ang. Fælleds Mur og Fælleds gavl med nabo 

        No. 4f og 4z se fol 242 Hæft 10, lyst 10 - 4 - 1912.  Pantebog 41 - 417. 

        Pantesat under 4f og 4z Hæft. 19 fol 244. 

8.      Hæft i 3, 6 og 14 fol 233 3as, og  3aø, nu 3k. 

9.      Dekl. om vejret for 3ba, 3bb,  af vejret paa 3aø, dat 

        27 - 7 - 1916 læst 16 - 8 - 1916 nu 3k  Pantebog 44 - 418. 

10.     Deklaration om Byggelinie m.v.,l. 18/3 - 1939 vedr. 3k (g__p.f.561) 

11.     Deklaration om  l. 18/12 - 1907 vedr. 3s og 3d nu 3k og 3d. 

        Pantebog 38 - 489. Slettet i k.1. L.A. ad Adkomst 1 fol g1 II. 

12.  10.000 Kr. 4,5% Panrebrev til Manufakturhandler Bertel Rasmussen, Vamdrup 

        lyst 10/6 - 1943 Nr. 527, under 1 Prioritet, Uopsigelig indtil 11 juni Termin 1953. 

        Aflyst 9/4 - 1945  Ejerpant. 
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13.  10.000 Kr. 4,5% do til Rebslager M.L.Rasmussen, Brædstrup, lyst 

        10 - 6 - 1943 nr. 528, m. opr. Pr. efter 10.000 Kr. off. ell. Priv  Uopsigelig indtil 11 - 6 - 1953. 

        Aflyst 12/12 - 1946. 

 

 

                        Pante og skøde protokol. 
Retsdag i 1902 Stpl. 2 kr. 

                           Deklaration.                       

De underskrevne Gaardejer Snedker Laurs Laursen i Brædstrup, der ejer Matr. no. 

3l og 3e af Brædstrup by, og Rebslager Rasmussen i Brædstrup der ejer Matr. no. 

3n og 3k af Brædstrup by, deklarerer og tilstaar herved, at Gavlen i vore 

sammenstødende Bygninger paa dessi Matr. Nr., nemli Gavlen i den Søndre Ende af 

Huset paa 3l og 3e ( L Laursens Hus ) og Gavlen i den Nordre ende af Huset paa 

Matr. no. 3n og 3k ( Rasmussens Hus ) er en for begge Huse fælles Brændgavl, 

der vedligeholdes af os i fællesskab og ikke kan fjernes uden ved fælles Overenskomst. 

Skrevet i Brædstrup d. 22 Oktob. 1902.  Underskrevet      M.L.Rasmussen    Laurs Laursen.                          

 Til vitterlighed .   N. Nielsen.   J. Jensen.  Retsdagen den 1' April 1903. No. 265. Stpl. 7 Kr. 30 Øre. 

 

                                 Skøde. 

Underskrevne Gaardejer Laurs Laursen af Brædstrup skøder og endelig overdrager 

herved til Rebslager Martin Laursen Rasmussen sammested. 

1. En Parcel af min med Landbrugsministeriets Approbation af 13' Januar 1900 

udstykkede Ejndom Matr. No. 3d af Brædstrup By, Ring Sogn, Parcellen er 

betegnet som Matr. No. 3k og er skyldsat for Hartkorn 1/4 Alb. gl skat 3 Øre. 

2. En do af min med samme Ministeriums Approbation af 4' Marts d. A. Udstykkede 

Ejndom Matr. No. 3e af Brædstrup By, Ring Sogn, - Parcellen er betegnet som 

Matr. No. 3n og uden at være tildelt noget Hartkorn ansat gl skat 1 Øre. ved 

udstykningerne er der ikke paalignet nogen af Parcellerne noget Præstetiende vederlag. 

Og da Køberen Rebslager Martin Laursen Rasmussen har berigtiget den vedtagne 

Købesum 1100 Kr. skriver Et Tusinde og Et Hundrede Kroner, saa skal de 

førnævnte Parceller, som han selv har bebygget, herefter tilhøre ham med 

fuldkommen Ejendomsret og med de samme Almindelige Rettigheder, Byrder og 

Forpligtelser, hvormed de har tilhørt mig, fri og hjemlet mod Retmæssige Paatale. 

Det bemærkes at der er tinglæst en Deklaration angaaende en fælles gavl for 

Matr. No. 3l og 3e og de herved solgte Parceller, samt at Ejeren af Ejndommen 

Matr. No. 4an og 4av har Ret til at føre en lukket underjordisk 

Spildevandsledning paa den østlige grænse af det tidligere samlede Matr. No. 3e 

hen til Engen paa Matr. No. 3e. 

Disse Hæftelser skal Køberen selvfølgelig respektere. Brædstrup den 19 Marts 1903. Laurs Laursen. 

Til Vitterlighed. I.P.Møller  E.G.Wraae./; Forevist Paa Amtstuen 28/3 - 1903 i Stiftamtet den 25/3 - 1903 

                                                   Attest om Fattig gave. /. 

 

 

Nr. 896. 

Paategn. paa Skøde til M.L.Rasmussen paa 3k 3n Brædstrup for 1100 Kr. Læst ¼  

- 1903 , saalydende. Stp. 65 Øre. 

                              Skøde. 

Da forandstaaende skøde blev udstedt, blev der i samme af en Forglemmelse ikke 

medtaget en tredie Parcel / Reberbanen /, som ogsaa var indbefattet under 

handlen. 

I Anledning heraf skøder og endelig overdrager jeg Gaardejer Laurs Lauersen 

herved til Rebslager Martin Laursen Rasmussen Parcellen Matr. No. 3s af 

Brædstrup By, Ring Sogn, af Hartkorn 3/4 Alb. gammel skat 8 Øre - Den nævnte 

parcel er med Landbrugsministeriets Approbation af 6'Decb. 1902 udstykket fra 

min Gaard Matr. No. 3d af Brædstrup By, Ring Sogn. 

Parcellen for hvilken Købesummen er berigtiges ved de i foranstaaende Skøde 

anmeldte 1100 Kr., der udgør Købesummen for alle tre Parceller, skal herefter 

tilhøre Rebslager Martin Laursen Rasmussen, som hans lovlig Ejndom, fri og 
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mod enhver retmæssige Paatale. 

Det bemærkes, at de i fremstaaende Skøde ommeldte Hæftelser  angaaende en 

fælles gavl og en Spildevandsledning, aldeles ikke berører Parcellen Matr. No. 

3s. - For det stemplede Papirs - Skyld bemærkes, at værdien af Parcellen 

ansættes til 100 Kr. - Brædstrup den 29 Oktb. 1903.  Laurs Laursen. 

Til Vitterlighed.  I.P.Møller     P.Petersen. 

/; Attest om Fattig gave. - Forevist paa Amtsstuen 2'ege Stiftamtet  4 Novb. 1903 /. 

. 

 

Retsdagen den 2' Marts 1904. Stpl. 8 Kr. 30 Ø. 

                             Panteobligation   for 5.000 Kr. 

Underskrevne Rebslager Martin Laursen Rasmussen tilstaar herved at være bleven 

skyldig til Gaardejer Bertel Olesen af Illerup den sum 5.000 Kr. skrevet Fem 

tusinde Kroner, hvilken gæld jeg forpligter mig og mine Arvinger, disse en for 

alle og alle for en til at betale Kreditor, eller hvem anden der med lovlig 

Adkomst har denne Forskrivning i Hænde, i den 11 Juni eller 11 Decb. Termin, 

hentil Kapitalen med 1/2 Aars Varsel fra en af Siderne bliver opsagt, ligesom 

jeg forbinder mig til, saa længe Kapitalen indestaar hos mig, at forrente den 

med 4 1/2 % p.a., at erlægge i hver 11 Juni og 11 Decb. Termin, med Halvdelen 

ad gangen og inden den 18' i Terminsmaanederne, første gang i Juni Termin d. A. 

for den forløbne Tid. Alle Betalinger træffende denne Obligation erlægges 

prompte og skadesløst paa Kreditors eller andre rette vedkomnes Bopæl, hvor som 

helst her i Riget, der maatte forlanges.- Opsigelse, Forligsklage, Beskikkelse, 

Stævning eller Dom kan Kreditor med fuldgyldig virkning lade forkynde paa den 

nedenfor pantsatte Ejndom uden Hensyn til, om jeg maatte bo eller opholde  mig 

andet Sted. 

 

Skulde jeg udeblive med Renter eller betingede Afdrag udover Forfaldstiden, 

paadrage nedenanførte Pant Restancer af Skatter eller af forud proereterede 

Forhæftelser, undlade at holde det forsvarligt vedlige, forringe eller 

formindske det, eller ikke holde det tilbørligt assureret, da er i ethvert 

enkelt saadant Tilfælde hele Kapitalen, eller den tilleægestaaende Del af 

samme, strax og uden Opsigelse forfælden til skadesløs Betaling. Det samme skal 

gælde, hvis Pantet bliver stillet til Tvangsauktion, hvis mit Bo kommer under 

skiftebehandling, eller saafremt jeg maatte sælge Ejendommen, det være sig ved 

Skøde, Mageskiftebrev, Købekontrakt eller paa anden maade. 

 

Jeg underkaster mig Bestemmelserne i Lov 29' Marts 1873 (paragraf) 15 om udlæg 

uden grundlæg af Dom eller Frelig og i Søgsmaalstilfælde Retst_føgning efter 

Fr. 25 Januar 1828, og betaler jeg alle i Anledning af gældens Opsigelse, 

Sikring eller _eddrivelse paaløbende Omkostningers skadesløst efter Regning, 

herunder Sagførersalær, ligesom jeg ogsaa skadesløsts tilsvarer alle de 

Omkostninger, som Kreditor  maatte have ved at give eller lade give Møde ved 

Auktioner over Pantet, iværksætte af andre, ved møder i mit Bo eller andet 

steds,for at varetage sit Værv i Anledning af Tragide havnedet efter denne 

Forskrivning. 

 

Til sikkerhed for aldeles skadesløs Betaling af Kapitalen med Renter, 

Rentesrenter, Opsigelses og Søgsmaals Omkostninger ate. pantsætter jeg herved 

med 1 ste Prioritets Panteret den mig efter Skøder, tinglæst den  1 ste April 

og 11 Novb 1903, tilhørende Ejndom i Brædstrup By, Ring Sogn, 

    Matr. No. 3k af Hartkorn o 1/4 Alb. gl skat 3 Ø. 

    --- o --- 3n ---- o ----   0   ---- o ----  1 - og 

    --- o --- 3s ---- o ---- o 3/4 ---- o ----  8 - 

med tillæggende og tilhørende paastaaende Bygninger med mur - søm - og 

godtfæste Tilbehør, herunder Kakkelovne, Komfurer og indmurede Kedler, et af 

Ejndommen gaaende Leje og anden Interesse samt i Ildebrænds tilfælde det 

pantsattes Assurancesummer det bemærkes, at Retsanmærkning frafaldes om, at der 
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er tinglæst en Deklaration angaaende en Fællesgavl for Matr. No. 3l og 3e og de 

herved panrsatte Parceller, samt at Ejeren af Ejndommen Matr. No. 4an og 4av 

har ret til at føre en lukket underjordisk Spildevands ledning paa den vestlige 

grænse af det tidligere samlede Matr. No. 3e hen til Engen paa Matr. No. 3d. 

Sluttelig tilføjes, at det er dog en Aftale mellem Parterne, at Kerditor lader 

Kapitalen fra min side henstaa uopsigelig i 10 Aar, saaledes at den først kan 

opsiges tidligst til Decbr. Termin 1903, paa betingelse af at nærværende 

Obligations Bestemmelser iøvrigt overholdes, og at Debitor afbetaler 50 Kr. 

aarlig paa Gælden hvilken Afbetaling sker med 25 Kr. hver Termin, første gang i 

Juni Termin d.d., og altid skadesløst paa Kreditors Bopæl sammen med Renter. 

   Til Bekræftelse med underskrift vidnesfast.  Brædstrup den 1' Marts 1904. 

                         Martin L. Rasmussen. 

   Til vitterlighed om rigtig Underskrift og datering. 

   I.P.Møller, Sagfører.       P.Petersen, Kontorist.     Brædstrup. 

. 

 

Retsbogen d. 18 November 1908.   Sag nr. 1040. Til Udslettelse. 

Panteobl. for 5000 Kr. fra M.L.Rasmussen til B. Olesen m. 1 Pr. i 3k, 3n, 3s 

Brædstrup, l. 2/3 1904 . Kvilt. soal. 

Nærværende Obligation afkviteres hermed til Udslettelse af Pantebogen som 

Pantedokument. 

                Skanderborg, den 12 November 1908. 

      Som executores testamenti i Kreditor Bertel Olesens Dødsbo. 

                 Aage Wing              Edvald Rosen. 

Vi Frederik den Ottende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og 

Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Storm_rn, Detmarsken, Louneborg og 

Oldenborg. 

 

Gøre vitterlig. At eftersom det for Os alle underdanigst er andraget, at 

Underretsprokurator Ernst Frederik Weng, hvem det ifølge Vor allerhøjeste 

Bevilling af 4' Maj sA. allernaadigst var tilladt som execulatortestamenti at 

overtage Behandlingen af Boet efter afdøde ejer Bertel Olesen, er adgaaet 

ved Døden, forinden Behandlingen af bemeldte Bo er endelig afsluttet, saa ville 

Vi efter den derom allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begæring allernaadigst 

have bevilget og tilladt saa og hermed bevilge og tillade, at Underretssagfører 

Aage Axel Weng og Overretssagfører Ed Johannes David Rosen, begge af Vær 

Købstad Skanderborg udi Vort Land Nørrejylland, maa som execulores overtage og 

fortsætte Behandlingen af Bemeldte Bo, hvorved de i maader haver at holde sig 

loven og Anordningerne efteretlig. 

 

Forlydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staar, Herunder at give. 

          Livet i Vor Kongelig Residensstod Kjøbenhavn, 

          den  3 April  1908.  Unde Vort Kongelige Segl /; L. S ;/ 

         Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling      Alberti     / Trolle, fg, Fm. 

Bevilling til at være Executares testamenti for Underretssagfører A. A. Weng og 

Overretssagfører E. J. D. Rosen, begge af Skanderborg. 

Læst paa Skanderborg Købstads og Hjelmslev Gern Herreders Ting den 8 Maj 1908, 

og det forindne tilført Pantebogen no. 73. fol. 184   Geb.   71.73    4,31 

         156           0,86                  Wegener 

          77           0,50                    csl /; L. S. ;/  5,67/; Fem Kroner 67 Øre. 

 

 

Retsdagen den 18' Novbr. 1908 Stpl. 7 Kr. 50 Øre. 

                           Panteobligation. 

Underskrevne Rebslager M. L. Rasmussen tilstaar .... Fol. 4 No 769 .... Ejndom 

Matr. nr. 3k, 3n, 3s, beliggende i Br/dstrup By, Ring sogn, Thyrsting herred, 

gl. Skanderborg Amt.... under 9 oktber. 1908 .... den sum 4.500 Kroner fra 11 

December 1908 at regne.... Kreditforeningen 1' Prioritets Pant i den ovennævnte 



 

 74 

mig efter Adkomster, læste 1' April 1903 og 11 November s. A. tilhørende Ejndom 

i Brædstrup By, Ring sogn, Thyrsting herred, gl. Skanderborg Amt, ansat 

under   Matr. nr.               af Hartkorn 

                 3k                        Tdl .  Skpr .  Fdk .  1/4 Alb 

                 3n                            .       .      .    . 

                 3s                            .       .      .   1 

Det bemærkes at Bygningen paa Nr. 3k og 3n har fælles Brandgavl med naboskelet 

på matr. no. 3l og 3e ifølge Deklaration, læst 29 Oktbr. 1902 og at Ejeren af 

Matr. nr. 4am og 4ao har ret til en underjordisk spildevandsledning ned til 

engen paa Matr. no. 3d ifølge Deklaration, læst 7 Marts 1899. 

Denne  min nærværelse. p.l. Skanderborg den 11' Novbr. 1908   M. L. Rasmussen 

Til Vitterlighed .... fuldmyndig.  Edvard Rosen      B. Nielsen 

ORSagfører Skanderborg   Kontorist Skanderborg  Ingen ----- Disposition ------ Kasserer 

 

 

Retsdagen den 22 Septbr. 1909. Stpl. 3 Kr. 30 Øre. 

                           Skødesløsbrev. 

Til aldeles skødesløs sikkerhed for alt, hvad jeg til enhver Tid og af en 

hvilkensomhelst Skyldaarsag er eller bliver Aktieselskabet Banken for Brædstrup 

og Omegn skyldig giver jeg hermed Banken 2' oprykkende Prioritets Pantet 

næstefter 4.500 Kr. til Husmands kreditforeningen i Aalborg med solidariske og 

statusmæssige Forpligtelser i den mig tilhørende Ejndom Matr. No. 3k, 3n, 3s af 

Brædstrup By, Ring sogn, af samlet Hartkorn  1  1/4  Alb. med derpaa værende 

bygninger og disses mur og nagelfaste Tilbehør herunder Komfur, Kakkelovne og 

indmurede Kedler, i enhver af Ejndommene gaaende Indtægt navnlig 

eventuelle Lejeindtægter  for Ildvaadestilfælde i Bygnings Assurancesum. 

 

Ved Pantsætningen bemærker, at der er tinglæst en Deklaration om fællesgavl for 

Matr. No. 3k og 3n og Naboejndomen Matr. No. 3l og 3e at Ejeren af Matr. No. 

4an og 4av har ret til en underjordisk Spildevandsledning paa den østlige 

 af det tidligere samlede Matr. No. 3e, og at der er tinglæst en 

Skelkomst_t__ing behæftende Matr. No. 3s og 3d. 

 

For det stemplede Papirs bemærkes, at min samlede Skyld til Banken andrager 

ikke at ville komme til at overstige 2.000 Kr.   Brædstrup den 22' September 1909. 

                        M. L. Rasmussen, Rebslager. 

    Til Vitterlighed om rigtig Underskrift og Dato. 

         J. P. Molte, Sagfører      Jørgen Pedersen Landpostbud    Brædstrup. 

 

 

Retsdagen den 10 April 1912. Stpl. 2 Kr. 

                           Deklaration. 

Vi Underskrevnne Rebslager M. L. Rasmussen af Brædstrup som Ejer af Ejndommen 

Matr. Nr. 3k, 3n og 3s af Brædstrup By, Ring sogn og Snedkermester Jens 

Nielsen, Brædstrup som Ejer af Ejndommen Matr. Nr. 4f og 4z ibid. bestemme og 

deklarere herved følgende for os og efterfølgende Ejere af vore respektive 

Ejndomme. 

                              1. 

Jeg Jens Nielsen, som staar i Begreb med paa min Ejndom at opføre en Bygning i 

Skellet med Rebslager Rasmussens Ejndom, skal være berettiget til uden nogen 

Vederlag ved Opforslen af nævnte Bygnings nordre Mur at bygge samme sex -6- 

Tommer/eller Halvdelen af dens Tykkelse/ind paa Rebslager Rasmussens grund. 

. 

                              2. 

Den nævnte Mur skal Rebslager Rasmussen være berettiget til at benytte ved Til 

og Paabygning, dog maa han ingensinde benytte den som Akselleje for Motorer, 

Maskiner eller lign, ved hvis gang Rystelser af Muren kunde foraarsages til 

Gene for Jens Nielsens Ejendom. 
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                              3. 

Det er en selvfølge, at jeg Jens Nielsen og efterfølgende Ejere af min Ejndom 

ere uberettigede til at nedrive eller fjerne bemeldte Mur, efter at denne af 

Rebslager Rasmussen eller efterfølgende Ejere af hans Ejendom maatte være bleven 

benyttet ved Til eller Paabygningen. 

                              4. 

I Forlængelse af den forenævnte Mur opføre vi i Forening og paa fælles 

Bekostning en Mur i Høide med det nuværende Jordsmon paa min Jens Nielsens 

Ejendom, hvilken Mur antagelig i en Længde af 7 1/2 Al kommer til at gaa fra 

det nordvestlige hjørne af Jens Nielsens fornævnte Baghus indtil det 

nordvestlige Hjørne af Jens Nielsens Ejendomsgrund og den kommer altsaa til at 

ligge med Halvdelen af sin tykkelse eller med 6 Tommer paa hver af de 

respektive Ejendomme. 

 

                              5. 

Denne sidstnævnte Mur er enhver af os - og de efterfølgende Ejere vore 

Ejendomme - berettigede til at benytte ved Til og Paabygning, og der gælder for 

denne Murs Vedkommende ikke ander Indskrænkninger med hensyn til dens 

Benyttelse end dem, der maatte følge af Lovgivningens almindelige Regler. Da 

heromtalte Mur som følge af omstaaende er fælles Ejendom paahviler dens 

fremtidige Veligeholdelse os begge i Forening, ligesom det ogsaa er en 

Selvfølge, at den ingensinde kan nedrives eller fjernes undtagen efter fælles 

Overenskomst. 

 

                               6. 

Nærværende Deklaration bliver at tinglæse og notere som servitutstiftende paa 

de respective Ejendomme. Retsanmærkning om Hæftelser paa Ejendommene og om 

manglende Adkomst for mig Jens Nielsen frafaldes. Omkostningerne ved 

Deklarations Udfærdigelse, Stempling og Tinglæsning deles lige mellem Parterne. 

       Brædstrup den 2 April 1912.  Jens Nielsen     M. L. Rasmussen 

Til Vitterlighed. F. A. Warberg    I. P. Møller. 

 

 

 

Retsdagen den 2' August 1916. 

                                  Skøde. 

Undertegnede Gaardejer Laurs Laursen af Brædstrup sælger, skøder og endelig 

overdrager herved til Hr. Rebslager M. L. Rasmussen af den mig ifølge skøde, 

læst 20 febr. 1901, tilhørende ejendom Mtr. Nr. 3d en Parcel skyldsat under 

Mtr. Nr. 3aø af Brædstrup by, Ring sogn, for Hartkorn 0 Td. 0 Sk. 3 Fd. 0 3/4 

Alb., med rette Tilliggende og tilhørende, og bemærkes det, at den overdragende 

Parcel er ubebygget. 

 

Det bemærkes, at der påhviler Bankhæftelse, at Jagtretten er forbeholdt 

Thygesen, at den 7 Marts 1894 er læst Deklaration om, at Ejeren af Mtr. Nr. 4an 

og 4ao har ret til at føre en lukket Spildevandsledning ud i Engen paa 3d, at 

der er læst en Skelkomstatring mellem 3d og 4ad og den 10 April 1912 en 

Deklaration om Amtsraadets Betingelser for Tilfyldning og Rørlægning af 

Landevejsgrøft udenfor M.N. 3d 

 

Endvidere bemærkes, at ejeren af Mtr. Nr. 3ak, 3al, 3am, 3an, og 3ao ifølge 

Skøde, læst 27/8, 1913, har en Færdselsvej over Mtr. Nr. 3ap, hvilken 

Færdselsret har en Berdde af 4 Alen, og at jeg, Laurs Laursen ved samme Skøde 

har forbeholdt mig og efterfølgende Ejere af M. Nr. 3d og parcel lister af 3d 

fri og uhindret Færdselsret paa enhver Maade over M. N. 3am og 3an saaledes som 

angivet i fornævnte den 27' August 1913 læste Skøde. 

Iøvrigt er Overdragelsen sket paa følgende Vilkaar. 



 

 76 

 

                                  1. 

Den overdragne Parcel er alt overtaget af Køberen, og henligger den for hans 

Regning og Risiko, ligesom han svarer alle fra 1'd.M. forfaldende Skatter og 

Afgifter til Stat og Kommune. 

 

                                  2. 

Købesummen er fastsat til 5299 Kr. 40 Øre, der er kontant betalt. 

                                  3. 

Af Udstykningsomkostningerne betaler Køberen 10 Kr. ligesom han betaler 

Halvdelen af de med Skødets Udfærdigelse, Stempling og Tinglæsning forbundne 

Omkostninger og endvidere frigør Parcellen for mulige kongelige Penge. 

               Til Bekræftelse med vore Underskrifter. 

                     Brædstrup den 27' Juli 1916. 

                   L. Laursen.        M. L. Rasmussen. 

/Frv. paa Amtst. 31/7  1916, Ejdskv.i.a./ 

. 

Retsdagen den 16' August 1916. 

                               Deklaration. 

                               ------------ 

Stpl. 1 Kr. 

      Underskrevne Rebslager Rasmussen som Ejer af Mtr. Nr. 3aø Brædstrup By, 

Ring sogn, meddeler herved Ejerne af Mtr. Nr. 3ba Købmand Nors, 3bb Malermester 

Hummelgaard og efterfølgende Ejere af disse Parceller eller Dele deraf fri og 

uhindret Færdselsret paa den mig Tilhørende Parcel 3aø ud til Brædstrup 

Hovedgade, nemlig ad det Stykke Vej, der begrænses mod Nord af M.N. 3y og 3o og 

imod Syd af Mtr. Nr. 3e, 3l og 3as Brædstrup, men paahviler der ikke 

Parcellisterne nogen Forpligtelse til Veligeholdelse af det paagældende 

Vejstykke, lige saa lidt som de af Ejeren af 3aø kunne kræve nogen 

Veligeholdelses pligt for ham. Det paagældende Vejstykke skal være i 

overensstemmelse med det i Anledning af Udstykning den 13 Juni 1916 udfærdigede 

Matrikulskort. 

 

Næværende Deklaration vil være at tinglæse som Behæftelse paa 3aø og frafaldes 

enhver Retsanmærkning. Det bemærkes, at de til det paagældende Vejstykke 

stødende Parceller 3y, 3o, 3e, 3l og 3as samt selvfølgelig ogsaa Ejeren af 3aø 

eller Parceller heraf har Vejret paa det paagældende Stykke. 

                         Brædstrup, den 27 Juli 1916. 

                              M. L. Rasmussen. 

 

 

 

  



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Avis artikler. 
 

Den gamle rebslagerbane fortsætter endnu nogle år, med de to sønner Alfred og Andreas  

som virksomheds ejere. 
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Martins anetavle 
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Martins aner i bogform 
 

1. Martin Laursen Rasmussen #8, født 11 Aug 1874 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg, døbt 11 Okt 1874 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, død 2 

Feb 1953 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet i Brædstrup, Ring, 

Tyrsting, Vejle, stilling: Rebslager. 

  

 Han blev gift med Ane Birgitte Marie Kirstine Nikeline Jensen #9, 17 Jun 1898 i 

Fruering sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, født 5 Apr 1876 i Monbjerg, 

Østbirk, Voer, Skanderborg, døbt 17 Apr 1876 i Hjemmedaab, Østbirk, Voer, 

Skanderborg, død 14 Feb 1961 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet i 

Brædstrup kirke,Ring,Tyrsting,Skanderbor. 

 

Forældre 

 

2. Niels Olesen #63, født 19 jan 1828 i Illerup, Dover, Hjelmslev, Skanderborg, døbt 30 

Mar 1828 i Dover, Hjelmslev, Skanderborg, død 17 Apr 1875 i Illerup Søgaard, 

Dover, H, Skanderborg, begravet 24 Apr 1875 i Dover kirkegård, Hjelmslev, 

Skanderborg, stilling: Gårdmandssøn.  Partner med Ane Mette Rasmussen #6859. 

    Børn: 

    1. i Martin Laursen Rasmussen #8 født 11 Aug 1874, død 2 Feb 1953. 

 

3. Ane Mette Rasmussen #6859, født 19 maj 1854 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg, døbt 24 sep 1854 i Skanderup,Hjelmslev, Skanderborg, død 4 jun 1925 i 

Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 9 jun 1925 i Vrold, Skanderup, 

Hjelmslev, Skanderborg, stilling: Sypige.  Partner med Niels Olesen #63, født 19 jan 

1828 i Illerup, Dover, Hjelmslev, Skanderborg, døbt 30 Mar 1828 i Dover, Hjelmslev, 

Skanderborg, død 17 Apr 1875 i Illerup Søgaard, Dover, H, Skanderborg, begravet 24 

Apr 1875 i Dover kirkegård, Hjelmslev, Skanderborg, stilling: Gårdmandssøn.  Hun 

blev gift med (2) Morten Andersen #65, 17 Sep 1875 i Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg, født 21 Aug 1841 i Hansted, Voer, Skanderborg, døbt 31 Aug 1841 i 

Hjemmedøbt, Hansted, Voer, Skanderborg, død 24 Apr 1910 i Vrold, Skanderup, 

Hjelmslev, Skanderborg, begravet 01 Maj 1910 i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, 

stilling: Lærling. 

    Barn af Niels Olesen: 

    1. i Martin Laursen Rasmussen #8 født 11 Aug 1874, død 2 Feb 1953. 

    Barn af Morten Andersen: 

     ii Mette Kirstine Andersen #1392 født 5 Jul 1876, død 09 Maj 1948. 

     iii Anders Morten Andersen #67 født 27 Jun 1882. 

     iv Maren Olivia Andersen #66 født 2 Okt 1885. 

     v Ole Andersen #1441 født 16 Jan 1891, død 27 Jan 1891. 
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Bedsteforældre 

 

4. Ole Lauritsen #73, født 5 Apr 1776 i Troelstrup, Tønning,Tyrsting,Skanderborg, 

døbt 14 Apr 1776 i Kirken, Tønning, Tyrsting, Skanderborg, død 15 Mar 1861 i 

Illerup Søgaard, begravet 25 Mar 1861 i Dover kirkegaard, Dover sogn, Hjelmslev 

herred, Skanderborg amt, stilling: Gaardmand.  Han blev gift med Helle Nielsdatter 

#74, 22 Sep 1821 i Sdr.Vissing sogn. 

    Børn: 

     i Laurs Olesen #77 født 9 Maj 1822, død 17 Aug 1879. 

     ii Elle Olesdatter #78 født 4 Nov 1823, død 24 Jul 1911. 

     iii Mette Catrine Olesdatter #79 født 23 Jul 1825, død 4 Jun 1883. 

    2. iv Niels Olesen #63 født 19 jan 1828, død 17 Apr 1875. 

     v Mette Olesdatter #80 født 30 Okt 1829, død 27 Okt 1830. 

     vi Bertel Olesen #81 født 29 Apr 1831, død 2 Maj 1907. 

     vii Jens Olesen #82 født 4 Jun 1833, død 5 Mar 1924. 

     viii Eskild Olesen #83 født 2 Nov 1837, død 30 Nov 1916. 

 

5. Helle Nielsdatter #74, født 2 Jan 1795 i Vissing Kloster, døbt 2 Aug 1795 i Vissing 

sogn, død 27 Mar 1883 i Illerup Søgaard, begravet 4 Apr 1883 i Dover kirkegaard, 

Dover sogn, stilling: Gmd.kone. 

 

6. Rasmus Andersen #68, født 5 Jun 1811 i Thyrsting sogn, døbt 6 Jun 1811 i Thyrsting 

sogn, død 2 Jan 1858 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 10 Jan 

1858 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, stilling: Tjenestekarl.  Han blev 

gift med (1) Ane Christiansen #69, 17 Dec 1850 i Skanderborg, Købstad, født 29 Sep 

1822 i Falling, Hads, Aarhus, døbt 1 Dec 1822 i Kirken, Falling, Hads, Aarhus, død 

16 Okt 1882 i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 22 Okt 1882 i 

Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, stilling: Tjenestepige.  Han blev gift med (2) 

Ane Marie Andreasdatter #1393, 16 Apr 1844 i Skanderup sogn, født OMK    1810, 

stilling: Tjenestepige. 

    Barn af Ane Christiansen: 

     i Christian Christensen Rasmussen #145 født 7 Apr 1851. 

     ii Dorthea Rasmussen #143 født 7 Sep 1852, død 25 Aug 1924. 

    3. iii Ane Mette Rasmussen #6859 født 19 maj 1854, død 4 jun 1925. 

     iv Christian Rasmussen #144 født 28 Maj 1857. 

 

7. Ane Christiansen #69, født 29 Sep 1822 i Falling, Hads, Aarhus, døbt 1 Dec 1822 i 

Kirken, Falling, Hads, Aarhus, død 16 Okt 1882 i Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg, begravet 22 Okt 1882 i Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, stilling: 

Tjenestepige.  Hun blev gift med (1) Rasmus Andersen #68, 17 Dec 1850 i 

Skanderborg, Købstad, født 5 Jun 1811 i Thyrsting sogn, døbt 6 Jun 1811 i Thyrsting 

sogn, død 2 Jan 1858 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, begravet 10 Jan 

1858 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, Skanderborg, stilling: Tjenestekarl.  Partner med 

August Johansen #6857, stilling: Enkemand.  Hun blev gift med (3) Hans Larsen 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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#1394, 27 Nov 1874 i Skanderup sogn, født OMK    1812, død 21 Sep 1885 i 

Skanderup sogn, stilling: Arbejdsmand. 

    Barn af Rasmus Andersen: 

     i Christian Christensen Rasmussen #145 født 7 Apr 1851. 

     ii Dorthea Rasmussen #143 født 7 Sep 1852, død 25 Aug 1924. 

    3. iii Ane Mette Rasmussen #6859 født 19 maj 1854, død 4 jun 1925. 

     iv Christian Rasmussen #144 født 28 Maj 1857. 

    Barn af August Johansen: 

     v Rasmine Kjerstine Christiansen #1549 født 30 Okt   1859. 

 

Oldeforældre 

 

8. Laurits Olesen #91, født OMK    1732 i Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg, død 

22 Mar 1811 i Troelstrup, Østergaard, Tønning,Tyrsting, begravet 27 Mar 1811 i 

Tønning, Tyrsting, Skanderborg.  Han blev gift med (1) Mette Cathrine Eskesdatter 

#92, 22 Jun 1763 i Kirken, Tønning, Tyrsting, Skanderborg, født 20 Mar 1740 i 

Bredvad Mølle,Træden,Tyrsting,Skanderbor, døbt 20 Mar 1740 i Kirken, Træden, 

Tyrsting, Skanderborg, død EFT    1801.  Han blev gift med (2) Maren Mortensdatter 

#105, 8 Jul 1757 i Kirken, Tønning, Tyrsting, Skanderborg, født 1714 i Troelstrup, 

Tønning,Tyrsting,Skanderborg, døbt 1714 i Kirken, Tønning, Tyrsting, Skanderborg, 

død Jan 1763 i Troelstrup, Tønning,Tyrsting,Skanderborg, begravet 7 Jan 1763 i 

Tønning, Tyrsting, Skanderborg.  Han blev gift med (3) Kirsten Andersdatter #2190, 

født i Siim, Rye. 

    Barn af Mette Cathrine Eskesdatter: 

     i Eske Laursen #106 født Dec 1763, død 29 Jan 1764. 

     ii Kirstine Marie Lauritsdatter #107 født 1765. 

     iii Maren Lauritsdatter #108 født 1766. 

     iv Ole Laursen #109 født 1768, død 1768. 

     v Marie Cathrina Lauritsdatter #110 født 1770. 

     vi Anna Lauridsdatter #3322 født 1770. 

     vii Calle Lauritsen #111 født 1 Mar 1772, død 1844. 

     viii Sidzel Lauritsdatter #112 født 1774. 

    4. ix Ole Lauritsen #73 født 5 Apr 1776, død 15 Mar 1861. 

     x Karen Lauritsdatter #113 født 1778. 

     xi Cristiane Lauritsdatter #114 født 1780. 

     xii Maria Lauritsdatter #115 født 1782. 

 

9. Mette Cathrine Eskesdatter #92, født 20 Mar 1740 i Bredvad 

Mølle,Træden,Tyrsting,Skanderbor, døbt 20 Mar 1740 i Kirken, Træden, Tyrsting, 

Skanderborg, død EFT    1801. 

 

10. Niels Michelsøn #1375, født 10 Sep 1758 i Wissing Kloster,Sdr 

Vissing,Tyrsting,Ska, døbt 10 Sep 1758 i Kirken, Sdr Vissing, Voer, Skanderborg, 

død 22 Maj 1826 i Wissing Closter,Sdr Vissing,Tyrsting,Ska, begravet 27 Maj 1826 
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i Kirken, Sdr Vissing,Tyrsting,Skanderborg, stilling: Gaardmand.  Han blev gift med 

Elle Sørensdatter #1376, 30 Nov 1792 i Kirken, Yding, Voer, Skanderborg. 

    Børn: 

     i Mette Nielsdatter #1383 født 14 Sep 1793, død 6 Nov 1861. 

    5. ii Helle Nielsdatter #74 født 2 Jan 1795, død 27 Mar 1883. 

     iii Søren Nielsen #1384 født OMK    Jun 1797, død 15 Jan 1828. 

     iv Michel Nielsen #1385 født Feb 1799. 

 

11. Elle Sørensdatter #1376, født Aug 1768 i Yding, Yding, Voer, Skanderborg, døbt 

14 Aug 1768 i Kirken, Yding, Voer, Skanderborg, død 25 Okt 1808 i Vissing 

Kloster,Sdr Vissing,Tyrsting,Ska, begravet 2 Nov 1808 i Kirken, Sdr 

Vissing,Tyrsting,Skanderborg. 

 

12. Anders Andersen #1377, født 26 Aug 1776 i Halle, Grædstrup, Thyrsting, 

Skanderborg, døbt 26 Aug 1776 i Hjemmedøbt,Grædstrup,Tyrsting,Skanderbor, død 

22 Okt 1816 i Løvet, Grædstrup, Thyrsting, Skanderborg, begravet 27 Okt 1816 i 

Kirkegård,Grædstrup,Thyrsting,Skanderbor, stilling: Gaardmand.  Han blev gift med 

(1) Ane Henrichsdatter #7737.  Han blev gift med (2) Anne Pedersdatter #7730, ca. 

1807, død Maj 1810 i Wigum, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg, begravet 10 Maj 

1810 i Wigum, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg.  Partner med Anne Thomasdatter 

#1378, Ugift, født OMK    Jul 1783 i Træden, Tyrsting, Skanderborg, døbt 3 Aug 

1783 i Kirken, Træden, Tyrsting, Skanderborg, død 13 Jan 1838 i Føvling, Føvling, 

Tyrsting, Skanderborg, begravet 22 Jan 1838 i Kirken, Føvling, Tyrsting, 

Skanderborg.  Han blev gift med (4) Inger Marie Pedersdatter #1395, 15 Dec 1810 i 

Grædstrup, Tyrsting, født 1768 1778 i Tved i Dalby sogn,Nørre Tyrstrup, Vejle, død 

25 Mar 1845 i Wigum, Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg, begravet 6 Apr 1845 i 

Grædstrup, Tyrsting, Skanderborg. 

    Barn af Ane Henrichsdatter: 

     i Henrich Andersen #7731 født 3 Maj 1808. 

     ii Kirsten Andersen #7732 født 13 Maj 1809, død 8 Jun 1809. 

    Barn af Anne Pedersdatter: 

     iii Peder Andersen #7733 født 1810. 

    Barn af Anne Thomasdatter: 

    6. iv Rasmus Andersen #68 født 5 Jun 1811, død 2 Jan 1858. 

 

13. Anne Thomasdatter #1378, født OMK    Jul 1783 i Træden, Tyrsting, Skanderborg, 

døbt 3 Aug 1783 i Kirken, Træden, Tyrsting, Skanderborg, død 13 Jan 1838 i 

Føvling, Føvling, Tyrsting, Skanderborg, begravet 22 Jan 1838 i Kirken, Føvling, 

Tyrsting, Skanderborg.  Partner med Anders Andersen #1377, Ugift, født 26 Aug 

1776 i Halle, Grædstrup, Thyrsting, Skanderborg, døbt 26 Aug 1776 i 

Hjemmedøbt,Grædstrup,Tyrsting,Skanderbor, død 22 Okt 1816 i Løvet, Grædstrup, 

Thyrsting, Skanderborg, begravet 27 Okt 1816 i 

Kirkegård,Grædstrup,Thyrsting,Skanderbor, stilling: Gaardmand.  Hun blev gift med 

(2) Søren Knudsen #1576, 2 Maj 1821 i Kirken, Thyrsting, Thyrsting,Skanderborg, 
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født OMK    1777, død 14 Nov 1841 i Hygum, Føvling, Thyrsting, Skanderborg, 

begravet 21 Nov 1841 i Kirkegården,Føvling,Thyrsting,Skanderbor. 

 

14. Christian Christensen #1548, født før 5 Apr 1792 i Geising, Fruering, 

Hjelmslev,Skanderborg, døbt 5 Apr 1792 i Fruering, Hjelmslev,Skanderborg, 

stilling: Tjenestekarl, Soldat.  Han blev gift med Dorthe Jørgensdatter #1550, 11 Nov 

1820 i Gylling kirke, Falling, Hads, Aarhus. 

    Børn: 

    7. i Ane Christiansen #69 født 29 Sep 1822, død 16 Okt 1882. 

     ii Anne Marie Christiansdatter #1552 født 27 Okt 1824, død Okt 1824. 

 

15. Dorthe Jørgensdatter #1550, født 12 Dec 1795 i Gylling, Gylling, Hads, Aarhus 

amt, døbt 12 Dec 1795 i Kirken, Gylling, Hads, Aarhus, stilling: Tjenestepige. 

 

Tipoldeforældre 

 

16. Oluf Bertelsen #122, født OMK    1679 i Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg, 

død 31 Jul 1748 i Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg, stilling: Ryttergaardmand.  

Han blev gift med Maren Lauritsdatter #123, 1706/32. 

    Børn: 

    8. i Laurits Olesen #91 født OMK    1732, død 22 Mar 1811. 

     ii Niels Olufsen #124 født OMK    1739, død 1 Jun 1786. 

     iii Karen Olufsdatter #125 født 1739. 

     iv Bertel Olesen #126 født 1745. 

     v Sidsel Marie Olufsdatter #127 født 1747. 

 

17. Maren Lauritsdatter #123, død 14 Okt 1757 i Sønder Vissing, Tyrsting, 

Skanderborg.  Hun blev gift med (1) Oluf Bertelsen #122, 1706/32, født OMK    

1679 i Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg, død 31 Jul 1748 i Sønder Vissing, 

Tyrsting, Skanderborg, stilling: Ryttergaardmand.  Hun blev gift med (2) Peder 

Andersen #2191, Okt 1748 i Kirken, Sdr.Vissing, stilling: Ryttergaardmand. 

 

18. Eske Nielsen #1568, født 1680, død 17 Maj 1740 i Bredvad Mølle, Træden, stilling: 

Møller.  Han blev gift med (1) Kirsten Andersdatter Langballe #1583, 8 Jul 1739 i 

Kirken, Tønning, Tyrsting, Skanderborg, født 14 Aug 1718, død 5 Maj 1772 i 

Tønning, Tyrsting, Skanderborg, begravet 13 Maj 1772 i 

Kirkegården,Tønning,Tyrsting,Skanderborg.  Han blev gift med (2) Mette 

Hansdatter #3457, død 1739. 

    Barn af Kirsten Andersdatter Langballe: 

    9. i Mette Cathrine Eskesdatter #92 født 20 Mar 1740, død EFT    1801. 

 

19. Kirsten Andersdatter Langballe #1583, født 14 Aug 1718, død 5 Maj 1772 i 

Tønning, Tyrsting, Skanderborg, begravet 13 Maj 1772 i 

Kirkegården,Tønning,Tyrsting,Skanderborg.  Hun blev gift med (1) Eske Nielsen 
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#1568, 8 Jul 1739 i Kirken, Tønning, Tyrsting, Skanderborg, født 1680, død 17 Maj 

1740 i Bredvad Mølle, Træden, stilling: Møller.  Hun blev gift med (2) Christian 

Ovesen #3270, 14 Jul 1741 i Træden, Tyrsting, Skanderborg, død 1745, stilling: 

Møller.  Hun blev gift med (3) Morten Sørensen #3323, stilling: Møller. 

    Barn af Eske Nielsen: 

    9. i Mette Cathrine Eskesdatter #92 født 20 Mar 1740, død EFT    1801. 

    Barn af Christian Ovesen: 

     ii Kirsten Marie Christiansdatter #3462 født OMK    Jul 1742. 

     iii Marie Christiansdatter #3463 født OMK    Jun 1744, død Aug 1744. 

    Barn af Morten Sørensen: 

     iv Maren Mortensdatter #3459 født OMK    Feb 1746. 

     v Christiana Mortensdatter #3460 født OMK    Sep 1749. 

     vi Elisabeth Mortensdatter #3458 født OMK    Maj 1750. 

     vii Søren Christian Mortensen #3461 født Aug 1752. 

     viii Morten Langballe Sørensen #3339 født 1762. 

     ix Anders Langballe Mortensen #3465 født OMK    Jul 1762. 

 

20. Michel Andersen #1380, født 1725/29 i Vissing Kloster,Sønder Vissing,Tyrsting,, 

død Jul 1801 i Wissing Kloster,Sdr.Vissing,Tyrsting,Ska, begravet 29 Jul 1801 i 

Sdr.Vissing, Tyrsting, Skanderborg, stilling: Fæstegaardmand.  Han blev gift med 

Mette Nielsdatter #1381, 11 Jan 1754 i Kirken, Sdr.Vissing,Tyrsting,Skanderborg. 

    Børn: 

     i Inger Michelsdatter #2397 født 1755. 

    10. ii Niels Michelsøn #1375 født 10 Sep 1758, død 22 Maj 1826. 

     iii Maren Michelsdatter #1382 født 1769. 

 

21. Mette Nielsdatter #1381, født 1732/33 i Vilholt,Sønder Vissing,Tyrsting,Skanderb, 

død 8 Dec 1823 i Sdr.Vissing, Tyrsting, Skanderborg, begravet 14 Dec 1823 i 

Kirkegården,Sønder Vissing,Tyrsting,Skan. 

 

22. Søren Sørensen #1653, født OMK    1747 i Dørup, 

Vorladegaard,Tyrsting,Skanderborg, døbt 4 Jun 1747 i Tyrsting, Skanderborg, død 

20 Maj 1803 i Yding, Yding, Voer, Skanderborg, begravet 27 Maj 1803 i Kirken, 

Yding, Voer, Skanderborg, stilling: Ryttergaardmand.  Han blev gift med Helle 

Jensdatter #1654, 4 Nov 1767 i Kirken, Yding, Voer, Skanderborg. 

    Børn: 

    11. i Elle Sørensdatter #1376 født Aug 1768, død 25 Okt 1808. 

     ii Kirsten Sørensdatter #1655 født Apr 1772. 

     iii Jens Sørensen #1656 født Jan 1775. 

     iv Søren Sørensen #1657 født Jun 1777. 

     v Maren Sørensdatter #1658 født Okt 1780. 

 

23. Helle Jensdatter #1654, født OMK    Aug 1737 i Ring Kloster, Yding, Voer, 

Skanderborg, døbt 4 Aug 1737 i Kirken, Yding, Voer, Skanderborg, død 6 Feb 1807 
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i Saaby, Yding, Voer, Skanderborg, begravet 13 Feb 1807 i Kirken, Yding, Voer, 

Skanderborg.  Hun blev gift med (1) Søren Sørensen #1653, 4 Nov 1767 i Kirken, 

Yding, Voer, Skanderborg, født OMK    1747 i Dørup, 

Vorladegaard,Tyrsting,Skanderborg, døbt 4 Jun 1747 i Tyrsting, Skanderborg, død 

20 Maj 1803 i Yding, Yding, Voer, Skanderborg, begravet 27 Maj 1803 i Kirken, 

Yding, Voer, Skanderborg, stilling: Ryttergaardmand.  Hun blev gift med (2) Mads 

Hansen #1659, 14 Jun 1763 i Kirken, Yding, Voer, Skanderborg, død OMK    Jan 

1767 i Yding, Yding, Voer, Skanderborg, begravet 27 Jan 1767 i Kirken, Yding, 

Voer, Skanderborg. 

 

24. Anders Nielsen #1396, født OMK    1747, død 12 Sep 1824 i Halle, Grædstrup, 

Thyrsting, Skanderborg, begravet 21 Sep 1824 i 

Kirkegård,Grædstrup,Thyrsting,Skanderbor, stilling: Bonde.  Han blev gift med 

Kirsten Pedersdatter #1397, 10 Jul 1770 i Grædstrup. 

    Børn: 

     i Anna Marie Andersdatter #1453 født 4 Jan 1773. 

     ii Peder Andersen #1452 født 16 Jun 1774. 

    12. iii Anders Andersen #1377 født 26 Aug 1776, død 22 Okt 1816. 

     iv Thyge Andersen #1398 født 2 Jul 1779. 

     v Niels Andersen #1399 født 8 Jan 1783. 

     vi Anna Chatrine Andersdatter #1400 født 13 Nov 1785. 

 

25. Kirsten Pedersdatter #1397, født 1 Dec 1742 i Halle, Grædstrup, Tyrsting, døbt 1 

Dec 1743 i Hjemmedøbt, Halle, Grædstrup, Tyrsting, død 24 Jan 1814 i Wingum, 

Grædstrup, Thyrsting,Skanderborg, begravet 4 Feb 1814 i 

Kirkegård,Grædstrup,Thyrsting,Skanderbor. 

 

26. Thomas Rasmussen #1379, født 1749 i Træden, Træden,Tyrsting, Skanderborg, 

døbt 3 Apr 1749 i Tyrsting, Tyrsting, Skanderborg, død 4 Jul 1822 i Tyrsting, 

Tyrsting, Skanderborg, begravet 7 Jul 1822 i Tyrsting, Tyrsting, Skanderborg, 

stilling: Aftægtsmand.  Han blev gift med Mætte Marie Pedersdatter #1581. 

    Børn: 

     i Peder Thomasen #1582 født ca. 1781. 

    13. ii Anne Thomasdatter #1378 født OMK    Jul 1783, død 13 Jan 1838. 

     iii Rasmus Thomsen #7738 født ca. 1785. 

 

27. Mætte Marie Pedersdatter #1581, født OMK    1741, død 03 jan 1830 i Tyrsting, 

Tyrsting, Skanderborg, begravet 10 jan 1830 i Tyrsting, Tyrsting, Skanderborg. 

 

28. Christen Christiansen #6841, født 1769 i Hvilsted, Hads, Århus, døbt 28 Maj 1769 

i Hvilsted, Hads, Århus, død 03 Aug 1824 i Falling, Hads, Aarhus, begravet 8 Aug 

1824 i Falling, Hads, Aarhus, stilling: Smed.  Han blev gift med Anna Pedersdatter 

#7740, 20 Feb 1789 i Hvilsted, Hads, Århus. 

    Børn: 
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     i Peder Christensen #7751 født 1789. 

    14. ii Christian Christensen #1548 født før 5 Apr 1792. 

     iii Peder Christensen #7739 født omk 1795. 

 

29. Anna Pedersdatter #7740. 

 

30. Jørgen Jensen #1551, født 1759 i Hundslund, Hundslund, Hads, Aarhus, døbt 1759 

i Kirken, Hundslund, Hads, Aarhus, død 18 Nov 1795 i Gylling, Gylling, Hads, 

Aarhus, begravet 23 Nov 1795 i Kirkegård, Gylling, Hads, Aarhus, stilling: 

Husmand.  Han blev gift med Anna Pedersdatter #1569, 13 Dec 1789 i Kirken, 

Gylling, Hads, Aarhus. 

    Børn: 

     i Peder Jørgensen #1570 født Dec 1789. 

     ii Jens Jørgensen #1571 født 3 Okt 1790. 

     iii Søren Jørgensen #1572 født 13 Nov 1793. 

    15. iv Dorthe Jørgensdatter #1550 født 12 Dec 1795. 

 

31. Anna Pedersdatter #1569, født 12 Jan 1766 i Gylling, Gylling, Hads, Aarhus, døbt 

12 Jan 1766 i Kirken, Gylling, Hads, Aarhus. 

 

Tip-tip-oldeforældre 

 

32. Bertel Olufsen #130, født OMK    1649/50, død 1685, stilling: Rytterbonde.  Han 

blev gift med Cidsel Chrestensdatter #131. 

    Børn: 

     i Maren Bertelsdatter #132 født OMK    1667. 

     ii Anne Bertelsdatter #133 født OMK 1671. 

     iii Anne Bertelsdatter #134 født OMK    1677. 

    16. iv Oluf Bertelsen #122 født OMK    1679, død 31 Jul 1748. 

 

33. Cidsel Chrestensdatter #131.  Hun blev gift med (1) Bertel Olufsen #130, født 

OMK    1649/50, død 1685, stilling: Rytterbonde.  Hun blev gift med (2) Jens 

Gregersen #2192. 

 

34. Laurits _____ #3237. 

    Børn: 

    17. i Maren Lauritsdatter #123. 

 

36. Niels Nielsen #3340. 

    Børn: 

    18. i Eske Nielsen #1568 født 1680, død 17 Maj 1740. 

     ii Henrik Nielsen #3343. 

     iii Kalle Nielsen #3344. 

 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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38. Anders Sørensen Langballe #3324, født OMK 25 Apr 1686, død OMK    Maj 1756 

i Tønning, Tyrsting, Skanderborg, begravet 10 Maj 1756 i 

Kirkegården,Tønning,Tyrsting,Skanderborg, stilling: Skovfoged, Gaardfæster.  Han 

blev gift med Karen Stefansdatter #3325, 1716/19. 

    Børn: 

     i Anna Andersdatter Langballe #3424. 

     ii Maren Andersdatter Langballe #3425. 

    19. iii Kirsten Andersdatter Langballe #1583 født 14 Aug 1718, død 5 Maj 

1772. 

     iv Maren Andersdatter Langballe #3423 født 1720. 

     v Steffan Andersen Langballe #3429 født Okt 1721, død Jan 1725. 

     vi Birgitte Kirstine Andersdatter Langballe #3428 født Maj 1724, død 4 

Aug 1794. 

     vii Karen Andersdatter Langballe #3430 født OMK    Aug 1726. 

     viii Stephan Andersen Langballe #3432 født OMK    Jul 1729, død Dec 

1730. 

     ix Jens Andersen Langballe #3903. 

 

39. Karen Stefansdatter #3325, født 1685 - 1689, død Jan 1761 i Tønning, Tyrsting, 

Skanderborg, begravet 9 Jan 1761 i Tønning, Tyrsting, Skanderborg. 

 

40. Anders Michelsen #2193, født OMK    1691 i Vissing Kloster,Sønder 

Vissing,Tyrsting,, død 1769 i Vissing Kloster,Sønder Vissing,Tyrsting,, begravet 15 

Feb 1769 i Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg, stilling: Ryttergaardmand.  Han 

blev gift med Kirsten Jensdatter #2194. 

    Børn: 

    20. i Michel Andersen #1380 født 1725/29, død Jul 1801. 

 

41. Kirsten Jensdatter #2194, født OMK    1699 i Vissing Kloster,Sønder 

Vissing,Tyrsting,, død 1774 i Vissing Kloster,Sønder Vissing,Tyrsting,, begravet 18 

Mar 1774 i Sønder Vissing, Tyrsting, Skanderborg. 

 

42. Niels Pedersen #2197, født OMK    1685 i Vilholt,Sønder 

Vissing,Tyrsting,Skanderb, død 1741 i Vilholt,Sønder Vissing,Tyrsting,Skanderb, 

stilling: Ryttergaardmand.  Han blev gift med Johanne Michelsdatter #2198. 

    Børn: 

     i Kirsten Nielsdatter #2200 født OMK    1725. 

    21. ii Mette Nielsdatter #1381 født 1732/33, død 8 Dec 1823. 

 

43. Johanne Michelsdatter #2198, født OMK    1698 i Møldrup, død 1771 i Vilholt, 

Sønder Vissing, begravet 4 Sep 1771.  Hun blev gift med (1) Niels Pedersen #2197, 

født OMK    1685 i Vilholt,Sønder Vissing,Tyrsting,Skanderb, død 1741 i 

Vilholt,Sønder Vissing,Tyrsting,Skanderb, stilling: Ryttergaardmand.  Hun blev gift 

med (2) Rasmus Andersen #2199, EFT    1741, stilling: Fæstegaardmand. 
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44. Søren Sørensen #2210, født OMK    1714 i Vorladegaard, Tyrsting, Skanderborg, 

død 10 Jan 1799 i Vorladegaard, Voer, Skanderborg, begravet 15 Jan 1799 i 

Kirkegården,Vorladegaard,Voer,Skanderbor, stilling: Ryttergaardmand.  Han blev 

gift med (1) Kirsten Nielsdatter #2211, 25 Nov 1746 i Kirken, Sønder Vissing, født 

OMK    1720 i Vorladegaard, Tyrsting, Skanderborg, død 14 Jan 1808 i 

Vorladegaard, Voer, Skanderborg, begravet 20 Jan 1808 i 

Kirkegården,Vorladegaard,Voer,Skanderbor.  Han blev gift med (2) Elle Eriksdatter 

#2409, født Jan 1721, døbt Jan 1721, død Nov 1745 i Vorladegaard, Tyrsting, 

Skanderborg, begravet 10 Nov 1745 i Kirkegården,Vorladegaard,Tyrsting,Skande. 

    Barn af Kirsten Nielsdatter: 

    22. i Søren Sørensen #1653 født OMK    1747, død 20 Maj 1803. 

     ii Niels Sørensen #2412 født OMK    Maj 1749. 

     iii Jens Sørensen #2413 født OMK    Sep 1752. 

     iv Rasmus Sørensen #2414 født OMK    Okt 1753. 

     v Barbara Sørensdatter #2415 født OMK    Mar 1759. 

    Barn af Elle Eriksdatter: 

     vi Søren Sørensen #2410 født Jul 1744, død Sep 1744. 

     vii Søren Sørensen #2411 født Nov 1745, død Feb 1746. 

 

45. Kirsten Nielsdatter #2211, født OMK    1720 i Vorladegaard, Tyrsting, 

Skanderborg, død 14 Jan 1808 i Vorladegaard, Voer, Skanderborg, begravet 20 Jan 

1808 i Kirkegården,Vorladegaard,Voer,Skanderbor. 

 

46. Jens Jensen Ring #1660, født 1696 i Ring Kloster, Ring, Tyrsting,Skanderborg, 

døbt 22 Mar 1696 i Kirken, Ring, Tyrsting, Skanderborg, død 1749 i Yding, Voer, 

Skanderborg, begravet 1 Maj 1749 i Yding, Voer, Skanderborg.  Han blev gift med 

(1) Elle Nielsdatter Møller #2213, OMK    1725, født 1706 i Yding, Voer, 

Skanderborg, døbt 16 Maj 1706 i Yding, Voer, Skanderborg.  Han blev gift med (2) 

Giertrud Rasmusdatter #2214, død 18 Aug 1723 i Yding. 

    Barn af Elle Nielsdatter Møller: 

     i Jens Jensen #2215 født OMK    1728. 

    23. ii Helle Jensdatter #1654 født OMK    Aug 1737, død 6 Feb 1807. 

     iii Ole Jensen #2216 født OMK    1740. 

     iv Maren Jensdatter #2217 født OMK    1745. 

     v Jens Jensen #2218 født OMK    Maj 1749. 

 

47. Elle Nielsdatter Møller #2213, født 1706 i Yding, Voer, Skanderborg, døbt 16 Maj 

1706 i Yding, Voer, Skanderborg. 

 

50. Peder Hansen #1510.  Han blev gift med Maren Nielsdatter #7759. 

    Børn: 

     i Karen Pedersdatter #7761 født 28 Mar 1741. 

    25. ii Kirsten Pedersdatter #1397 født 1 Dec 1742, død 24 Jan 1814. 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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     iii Apelone Pedersdatter #7760 født Maj 1742. 

 

51. Maren Nielsdatter #7759. 

 

52. Rasmus Torbensen #1580, født i Træden. 

    Børn: 

    26. i Thomas Rasmussen #1379 født 1749, død 4 Jul 1822. 

 

56. Christian Christensen Smed #7741, født 1743, stilling: Smed.  Han blev gift med 

Ane Pedersdatter #7742, 8 Feb 1769 i Hvilsted, Hads, Århus. 

    Børn: 

    28. i Christen Christiansen #6841 født 1769, død 03 Aug 1824. 

     ii Broder Christiansen #7743 født 1771. 

     iii Anna Christiansdatter #7750 født 1774. 

     iv Elin Christiansdatter #7749 født 1778. 

     v Apelone Christiansen #7748 født 1783. 

     vi Johanne Christiansdatter #7747 født 1786. 

     vii Anna Christiansdatter #7746 født 1787, død 1787. 

 

57. Ane Pedersdatter #7742, født 1749 i Hvilsted, Hads, Århus, døbt 26 Feb 1749 i 

Hvilsted, Hads, Århus. 

 

60. Jens Jørgensen #1573, født i Svinballe, Hundslund, Hads, Århus, stilling: Soldat.  

Partner med Johanna Jansdatter #1574. 

    Børn: 

    30. i Jørgen Jensen #1551 født 1759, død 18 Nov 1795. 

 

61. Johanna Jansdatter #1574, født 1744 i Kirsdaard, Hundslund, Hads, Århus, døbt 

03 maj 1744 i Hunsdlund, Hads, Århus.  Partner med Jens Jørgensen #1573, født i 

Svinballe, Hundslund, Hads, Århus, stilling: Soldat.  Hun blev gift med (2) Peder 

Nielsen #7755, 05 Okt 1764 i Hundslund, Hundslund, Hads, Aarhus, død Maj 1800 i 

Hundslund, Hundslund, Hads, Aarhus, begravet 17 Maj 1800 i Hundslund, 

Hundslund, Hads, Aarhus. 

    Barn af Jens Jørgensen: 

    30. i Jørgen Jensen #1551 født 1759, død 18 Nov 1795. 

    Barn af Peder Nielsen: 

     ii Jens Pedersen #7756 født Feb 1765. 

     iii Thøger Bendix Pedersen #7757 født Jul 1769. 

     iv Anders Pedersen #7758 født Maj 1771. 

 

62. Peder Pedersen Tonboe #1575.  Han blev gift med Anna Rasmusdatter #1579, 9 

Dec 1736 i Gylling, Gylling, Hads, Aarhus. 

    Børn: 

    31. i Anna Pedersdatter #1569 født 12 Jan 1766. 
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63. Anna Rasmusdatter #1579, født i Endelave. 

 

Tip-3-oldeforældre 

 

72. Niels _____ #3341. 

    Børn: 

    36. i Niels Nielsen #3340. 

     ii Henrik Nielsen #3342. 

 

76. Søren Andersen #3422, død 1724/48 i Langballegård,Vinding,Tyrsting,Skanderbo, 

stilling: Rytterbonde.  Han blev gift med Kirstine Nielsdatter #3494, IND    1686. 

    Børn: 

    38. i Anders Sørensen Langballe #3324 født OMK 25 Apr 1686, død OMK    

Maj 1756. 

     ii Niels Sørensen Langballe #3496 født 16 Okt 1687, død 4 Jul 1752. 

     iii Maren Sørensdatter Langballe #3427. 

     iv Christen Sørensen Langballe #3495. 

     v Rasmus Kilsgaard Langballe #4056. 

     vi Maren Sørensdatter Langballe #7914 født 1690, død 1730. 

     vii Anna Sørensen Langballe #7913 født ca. 1694. 

 

77. Kirstine Nielsdatter #3494, død OMK    Apr 1748 i Vinding, Tyrsting, 

Skanderborg, begravet 25 Apr 1748 i Vinding, Tyrsting, Skanderborg. 

 

78. Steffen Sørensen #8127, død i 1705.  Han blev gift med Sidsel Nielsdatter #8128. 

    Børn: 

    39. i Karen Stefansdatter #3325 født 1685 - 1689, død Jan 1761. 

     ii Mette Steffensdatter #8129. 

 

79. Sidsel Nielsdatter #8128, død efter 28 maj 1705 i Grædstrup sogn ? 

 

80. Michel Rasmussen #2195, født OMK    1661, død 1694 i Vissing Kloster, stilling: 

Ryttergaardmand.  Han blev gift med (1) Cathrine Andersdatter #2196, død 1682 i 

Vissing Kloster, Sønder Vissing.  Han blev gift med (2) Karen Andersdatter #3271, 

OMK    1682. 

    Barn af Cathrine Andersdatter: 

    40. i Anders Michelsen #2193 født OMK    1691, død 1769. 

    Barn af Karen Andersdatter: 

     ii Catrine Michelsdatter #3266 født OMK    1683. 

 

81. Cathrine Andersdatter #2196, død 1682 i Vissing Kloster, Sønder Vissing. 

 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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84. Peder Nielsen #2201, født OMK    1650 i Vilholt,Sønder 

Vissing,Tyrsting,Skanderb, død 1713 i Vilholt,Sønder Vissing,Tyrsting,Skanderb, 

stilling: Ryttergaardmand.  Han blev gift med Kirsten Jensdatter #2202. 

    Børn: 

    42. i Niels Pedersen #2197 født OMK    1685, død 1741. 

     ii Jens Pedersen #2203. 

     iii Anne Pedersdatter #2204. 

     iv Anne Pedersdatter #2206. 

     v Erik Pedersen #2208. 

 

85. Kirsten Jensdatter #2202, født 1655 i Vilholt,Sønder Vissing,Tyrsting,Skanderb. 

 

88. Søren Christensen #2212, født OMK    1670, stilling: Ryttergaardmand. 

    Børn: 

    44. i Søren Sørensen #2210 født OMK    1714, død 10 Jan 1799. 

 

92. Jens Sørensen #2219, født OMK    1666, død 1719 i Ring sogn, begravet 20 Jan 

1719, stilling: Ryttergaardmand. 

    Børn: 

    46. i Jens Jensen Ring #1660 født 1696, død 1749. 

 

94. Niels Nielsen Møller #2220, født OMK    1665 i Pinds Mølle, stilling: 

Ryttergaardmand.  Han blev gift med Helle Olufsdatter #2221. 

    Børn: 

    47. i Elle Nielsdatter Møller #2213 født 1706. 

     ii Iver Nielsen Møller #2222 født 1706. 

 

95. Helle Olufsdatter #2221, født OMK    1670 i Yding, Voer, Skanderborg, død 1737 i 

Yding, Voer, Skanderborg, begravet 12 Mar 1737 i Yding, Voer, Skanderborg. 

 

114. Peder Pilgaard #7745. 

    Børn: 

    57. i Ane Pedersdatter #7742 født 1749. 

     ii Søren Pedersen #7754 født 1751. 

     iii Anna Marie Pedersdatter #7753 født 1754, død 1776. 

     iv Hans Pedersen #7752 født 1758. 

 

Tip-4-oldeforældre 

 

152. Anders Jensen #8136.  Han blev gift med ukendt #8137. 

    Børn: 

    76. i Søren Andersen #3422. 

     ii Jens Andersen #8138. 

     iii Thomas Andersen #8139. 
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153. ukendt #8137. 

 

170. Jens Sørensen #2209, født OMK    1625 i Vilholt, Sønder Vissing, stilling: 

Ryttergaardmand. 

    Børn: 

    85. i Kirsten Jensdatter #2202 født 1655. 

 

188. Niels Andersen #2223, født OMK    1635.  Han blev gift med Elle Rasmusdatter 

#2224. 

    Børn: 

    94. i Niels Nielsen Møller #2220 født OMK    1665. 

 

189. Elle Rasmusdatter #2224. 

 

190. Oluf Nielsen #2225, født OMK    1640, død 1685/86 i Yding, stilling: 

Ryttergaardmand. 

    Børn: 

    95. i Helle Olufsdatter #2221 født OMK    1670, død 1737. 

 

 

 

 

  



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Martins efterslægts tavle. 
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Martins efterkommere i bogform 
 

Første Generation 

 

1. Martin Laursen Rasmussen, * 11 Aug 1874 i Vrold, Skanderup, Hjelmslev, 

Skanderborg (søn af Niels Olesen og Ane Mette Rasmussen), † 2 Feb 1953 i 

Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle.  

Han blev gift med Ane Birgitte Marie Kirstine Nikeline Jensen, 17 Jun 1898 i 

Fruering sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, * 5 Apr 1876 i Monbjerg, 

Østbirk, Voer, Skanderborg (datter af Niels Frederik Jensen og Ane Madsen), † 14 

Feb 1961 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet i Brædstrup 

kirke,Ring,Tyrsting,Skanderbor. 

    Børn: 

    2. i. Martha Anine Alfride Rasmussen * 24 Mar 1899. 

    3. ii. Frede Bertel Olsen Rasmussen * 22 Dec 1900. 

      iii. Helga Oline Rasmussen, * 6 Maj 1902 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, 

Skanderborg, † 28 Jul 1902 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle, 

begravet 31 Jul 1902 i Ring kirke, Ring, Tyrsting, Skanderborg. 

    4. iv. Niels Alfred Rasmussen * 10 Jan 1905. 

    5. v. Holger Rasmussen * 14 Okt 1908. 

    6. vi. Martin Andreas Rasmussen * 10 Feb 1911. 

    7. vii. Anna Oline Elisabeth Rasmussen * 22 Nov 1915. 

 

 

Anden Generation 

 

2. Martha Anine Alfride Rasmussen, * 24 Mar 1899 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, 

Skanderborg, † 17 Feb 1992 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle, begravet 22 Feb 1992 

i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle.  Hun blev gift med (1) 1 Ukendt, i Ugift.  Hun 

blev gift med (2) _____ Nissen, OMK    1950 i Ålborg. 

    Børn: 

    8. i. Erik Andersen Fersling * 26 Sep 1924. 

 

3. Frede Bertel Olsen Rasmussen, * 22 Dec 1900 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, 

Skanderborg, † 6 Jun 1992 i Plejehjem, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle, begravet 10 Jun 

1992 i Kirkegården, Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle.  Han blev gift med Carla Laurine 

Due, 9 Maj 1929 i Brædstrup kirke, Ring sogn, * 11 Feb 1902 i Hellevad, Søndre 

Rangstrup, Åbenrå, (datter af Mejerske Thomsine Christine Marie Due), † 31 Mar 

1988 i Ødis Plejehjem,Ødis,Nørre Tyrstrup,Vejle. 

    Børn: 

    9. i. Bent Due Rasmussen * 25 Okt 1931. 

 



Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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4. Niels Alfred Rasmussen, * 10 Jan 1905 i Brædstrup, Ring, Thyrsting, Skanderborg, † 

25 Aug 1996 i Brædstrup, Ring, Thyrsting, Skanderborg, begravet 29 Aug 1996 i 

Brædstrup, Ring, Thyrsting, Skanderborg.  Han blev gift med Martha Helene Nielsen, 

14 Okt 1933 i Kirken, Ring, Thyrsting, Århus, * 31 Jan 1911 i Grædstrup 

mark,Grædstrup,Thyrsting,Skand (datter af Frands Peter Nielsen og Jakobine Mette 

Jakobsen), † 8 Sep 1986 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, begravet i 

Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg. 

    Børn: 

    10. i. Irma Helene Rasmussen * 11 Sep 1935. 

    11. ii. Hanne Kirsten Rasmussen * 6 Mar 1948. 

 

5. Holger Rasmussen, * 14 Okt 1908 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, † 10 Jun 

1995 i Kochsvej 9, Hjørring, begravet 17 Jun 1995 i Kirkegården, Hjørring.  Han blev 

gift med Ellen Sofie Madsen, 8 Maj 1936 i Taarnby, * 9 Maj 1912 i Kongensgade 

26,Hjørring,Vennebjerg,Hjørr (datter af Anton Senius Madsen og Mathilde 

Christensen), † 3 Sep 1973 i Sygehus, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring, begravet i 

Kirkegård, Hjørring, Vennebjerg,Hjørring. 

    Børn: 

    12. i. John Willy Rasmussen * 30 jul 1939. 

 

6. Martin Andreas Rasmussen, * 10 Feb 1911 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Skanderborg, 

† 15 Apr 1990 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, Vejle, begravet i Brædstrup kirke, Ring, 

Tyrsting, Vejle.  Han blev gift med Karen Rosendal, * 9 Mar 1913 i Vridsted, Fjends 

(datter af Niels Rosendal Sørensen og Petra Larsen Nygaard). 

    Børn: 

      i. Niels Erik Rosendal Rasmussen, * 4 Jul 1939 i Brædstrup, Ring, 

Tyrsting, Skanderborg, † 03 Jul 2008, begravet i Tiphede kirkegård. 

    13. ii. Inger Rosendal Rasmussen * 9 Nov 1947. 

 

7. Anna Oline Elisabeth Rasmussen, * 22 Nov 1915 i Brædstrup, Ring, Tyrsting, 

Skanderborg, † 02 Maj 2008 i Plejehjemmet Søkilde ved Ry.  Hun blev gift med Hans 

Nicolaj Marcher, 3 Nov 1940, * 22 Maj 1901 i Olsker, Bornholm (søn af Hans Peter 

Marcher og Karoline Margrethe Koefoed), † OMK    1989 i Bornholm. 

    Børn: 

    14. i. Henning Marcher * 27 Jul 1942. 

    15. ii. Anna-Margrethe Marcher * 29 Maj 1944. 

 

 

Tredje Generation 

 

8. Erik Andersen Fersling, * 26 Sep 1924 i Frederiksborg, Sygehus,Hillerød,Sjælland.  

Han blev gift med Ruth Redder, 21 Nov 1953, * 22 Jul 1929 i Valby (datter af Carl 

Christian Marius Redder og Bertha Sofie Elisabeth Bigandt). 

    Børn: 



 

 96 

    16. i. Poul Fersling * 12 Apr 1955. 

    17. ii. Knud Fersling * 16 Maj 1957. 

 

9. Bent Due Rasmussen, * 25 Okt 1931 i Bryggergade, 24, Vennebjerg, Hjørring, † Sep 

1990 i Husum, Bispebjerg, København, begravet i De ukendtes grav, Husum, 

København.  Han blev gift med Viola Due Pedersen, * 21 Sep 1933 i Esbjerg (datter 

af Agnes Pedersen og Due _____), † 1982. 

    Børn: 

      i. Bo Due Rasmussen, * 4 Maj 1955 i Vamdrup by og sogn, Anst herred, 

Ribe amt, † 2003. 

    18. ii. Gitte Due Rasmussen * 3 Mar 1958. 

 

10. Irma Helene Rasmussen, * 11 Sep 1935 i Brædstrup, Ring-Føvling sogn, Tyrsting 

herred, Skanderborg amt.  Hun blev gift med Peter Skytte Nielsen (søn af G Skytte 

Nielsen). 

    Børn: 

    19. i. Kirsten Nielsen * 17 Apr 1957. 

    20. ii. Birgit Skytte Nielsen * 1963. 

 

11. Hanne Kirsten Rasmussen, * 6 Mar 1948 i Brædstrup, Ring-Føvling sogn, Tyrsting 

herred, Skanderborg amt.  Hun blev gift med Arne Bülow Frandsen. 

    Børn: 

      i. Søren Bülow Frandsen, * 10 Jan 1977.  Han blev gift med Lina 

Marcela Zea Correa, 2008 i Brædstrup Kirke, Ring sogn, Tyrsting 

herred, Skanderborg amt. 

 

12. John Willy Rasmussen, * 30 jul 1939 i Torvet 1, Hjørring, Vennebjerg, Hjørring.  

Han blev gift med Ingrid Marie Larsen, 5 Aug 1962 i Øster Hassing ,Kær,Ålborg, * 

27 Maj 1941 i Rugholm, Øster Hassing, Kær, Ålborg (datter af Juul Larsen og 

Johanne Margrete Kirstine Jensen). 

    Børn: 

    21. i. Per Rasmussen * 28 Jun 1965. 

    22. ii. Lars Rasmussen * 19 Jun 1969. 

    23. iii. Lene Rasmussen * 19 Jun 1969. 

 

13. Inger Rosendal Rasmussen, * 9 Nov 1947 i Ousted, Østbirk.  Hun blev gift med Carl 

Egon (Kalle) Lauersen, * 21 Aug 1944 i Ejstrupholm. 

    Børn: 

      i. Birgitte Rosendal Lauersen, * 26 Feb 1976 i Sygehus, Horsens. 

      ii. Susanne Rosendal Lauersen, * 15 Sep 1977 i Sygehus, Horsens. 

      iii. Flemming Rosendal Lauersen, * 5 Maj 1986 i Sygehus, Horsens. 
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14. Henning Marcher, * 27 Jul 1942 i Ry st.  Han blev gift med (1) Bodil Vejling, 23 

Feb 1969, * 27 Okt 1948.  Han blev gift med (2) Inge Marie Holm, i Ugift, * i 

Gadbjerg, Jelling (datter af Peter Holm). 

    Børn: 

    24. i. Lene Marcher * 4 Feb 1971. 

    25. ii. Hans Henrik Marcher * 14 Dec 1973. 

 

15. Anna-Margrethe Marcher, * 29 Maj 1944 i Frederiksberg, Sct.Markus 

sogn,København.  Hun blev gift med Knud Erik Nielsen, 10 Nov 1962 i Alling kirke, 

Ry, * 12 Maj 1940 i Nr.Snede. 

    Børn: 

      i. Erik Marcher Nielsen, * 17 Feb 1962 i Odder sygehus, Odder by og 

sogn.  Partner med Pia. 

      ii. Ole Marcher Nielsen, * 12 Aug 1965 i Silkeborg, Sygehus, Silkeborg 

sogn. 

 

 

Fjerde Generation 

 

16. Poul Fersling, * 12 Apr 1955 i Glostrup.  Han blev gift med Bente Jensen, 7 Maj 

1982, * 7 Maj 1960. 

    Børn: 

      i. Tina Fersling, * 26 Sep 1982. 

      ii. Kim Fersling, * 22 Mar 1984. 

 

17. Knud Fersling, * 16 Maj 1957 i Glostrup.  Han blev gift med Ulla Jansen, 26 Maj 

1984, * 16 Maj 1954. 

    Børn: 

      i. Louise Fersling, * 20 Apr 1986 i Roskilde. 

      ii. Jonathan Fersling, * 13 Nov 1988 i Roskilde. 

 

18. Gitte Due Rasmussen, * 3 Mar 1958 i Sct.Markus, København.  Hun blev gift med 

Bjarne Andersen, 7 Jun 1986 i Kirken, Sorø, Alsted, Sorø. 

    Børn: 

      i. Casper Due Andersen, * 23 Sep 1987 i Sorø, Alsted, Sorø. 

      ii. Malene Due Andersen, * 16 Sep 1990 i Sorø, Alsted, Sorø. 

 

19. Kirsten Nielsen, * 17 Apr 1957.  Hun blev gift med Poul Erik Christensen. 

    Børn: 

      i. Lene Skytte Christensen. 

      ii. Anna Skytte Christensen, * 26 Jan 1986. 

 

20. Birgit Skytte Nielsen, * 1963.  Hun blev gift med Alfred Pauluth. 

    Børn: 
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      i. Sanne Skytte Pauluth, * 10 Jan 1990. 

      ii. Jens Skytte Pauluth, * 4 Nov 1992. 

 

21. Per Rasmussen, * 28 Jun 1965 i Sct.Joseph, Hospital, Fredericia.  Han blev gift med 

Karen Thomsen, 19 Jun 1993 i Kirken, Taulov, Elbo, Vejle, * 9 Mar 1965 i 

Fredericia, Christians, Elbo, Vejle (datter af Hans Thomsen og Birthe Skjerk). 

    Børn: 

      i. Kasper Rasmussen, * 26 Jun 1994 i Sygehuset, Roskilde, Roskilde, 

Roskilde. 

      ii. Christian Rasmussen, * 25 Aug 1996 i Sygehuset, Roskilde, Roskilde, 

Roskilde. 

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

 

22. Lars Rasmussen, * 19 Jun 1969 i Fredericia, Sygehus.  Han blev gift med Marianne 

Køpke, * 7 Apr 1970 i Tilst, Hasle, Århus (datter af Søren Køpke og Inge-Lise Irene 

Rasmussen). 

    Børn: 

      i. Katrine Køpke Rasmussen, * 3 Jul 1997 i Sygehus, Ålborg Nord. 

      ii. Camilla Køpke Rasmussen, * 27 Jun 1999 i Sygehuset Ålborg Nord. 

      iii. Martin Køpke Rasmussen, * 12 Mar 2002 i Sygehuset i Ålborg. 

 

23. Lene Rasmussen, * 19 Jun 1969 i Fredericia, Sygehus.  Hun blev gift med Tommy 

Nissen, 21 Aug 2004 i Kildevældskirken, Kildevælds sogn, København Nordøstre 

herred, på Østerbro i København, * 22 Apr 1970 i Sygehuset, Sct. Nicolai sogn, 

Brusk herred, Kolding by, Vejle amt (søn af Jeppe Jørgen Nissen og Bente Johanne 

Thomsen). 

    Børn: 

      i. Ella Nissen, * 24 Okt 2003 i Rigshospitalet i København. 

      ii. Flora Nissen, * 29 Mar 2006 på Rigshospitalet i København. 

 

24. Lene Marcher, * 4 Feb 1971 i Jelling.  Hun blev gift med Robert Hansen. 

    Børn: 

      i. Sofia Hansen. 

      ii. Naja Hansen. 

      iii. Mads Hansen, * ca. 2002. 

 

25. Hans Henrik Marcher, * 14 Dec 1973 i Jelling.  Han blev gift med Trine Ballegaard. 

    Børn: 

      i. Emilia Ballegaard Marcher, * ? Sep 2007 i Vejle. 
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Skanderup kirkebog 1874 
Kirkebog fra da Martin blev døbt i Skanderup kirke ved Skanderborg i 1874. 

 

 

 Født den  Barnets Navn              Døbt den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forældre          Faddere                Bemærkning

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dover kirkebog 1874 
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Skanderup kirkebog 1888 Konfirmation 
 

          Konfirmandens navn  Konfirmandens forældre 

 
 

 Konfirmandens fødested  Dom i kundskaber og opførsel 

 
 

 

Fruering kirkebog 1898 vielse 
 Bruden   Brudgommen 

 
 

 

Forlovere                 Lysning       Vielsesdag        Viet af     Anmærkning 
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Rebslager Martin Laursen Rasmussen 
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Der er tanken at jeg vil skrive en serie hæfter som 

dette, 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 

Stenhøjvænget 52 

7000 Fredericia 

 

 

 

 

 


