Familietur til Bornholm en uge i august 2014
med min hustru, 4 børn, 3 svigerbørn og 4 børnebørn
114 år med vor familie på 31. selvejergård Ibsker, Naskegård (1655-1769)
Kilder: Kirkebøger, skifteretskendelser og jordebøger 1658, 1662 og 1689, Kendelsespenge m.m.
Sporene til nogle af kilderne er fundet hos andre slægtsforskere

Nummereringen foran personnernes navne er reference numre i mit slægtstræ.
Slægtstræet er primært opbygget fra min farfar F0-Otto August Jensen direkte bagud i historien.
Et andet familiemedlem har slægtsforsket bagud fra min farmor M0-Karen Valborg Johanne Markussen

Ravnedal.
Spændende sprækkedal med glatslebne klippesider, et mindre vandløb i bunden med tørvemos og bregner og andre arter mos
på fugtige klippesider. Sydligst i dalen bautastenen Nasken.

http://367ture.dk/site/Ravnedal_og_Tamperedal/
Sydligst i Ravnedal bemærker man bautastenen "Nasken". Navnet hentyder til, at den tidligere ejer af skoven, bonden på
Naskegård i Ibsker, havde udset sig denne bautasten som gravsten på Skt. Ibs. Kirkegård. Men, de underjordiske må have
forhindret dette projekt!
I øvrigt er navnet "Nask" en omskrivning af et slægtsnavn til ejerne i 1700-tallet, bl.a. Anders Jensen Nasch.
Han var bror til F8-Jep Jensen (1735-1783).
Anders Jensen overtog Naskegård fra sin storebror Jep Jensen i 1769 ved indgåelse af ægteskab.
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Hændelser på Naskegård 1655-1826
Kilder: Kirkebøger, skifteretskendelser og jordebøger 1658, 1662 og 1689
Sporene til nogle af kilderne er fundet hos andre slægtsforskere
Nummereringen foran personnernes navne er reference numre i mit slægtstræ.
Slægtstræet er primært opbygget fra min farfar F0-Otto August Jensen direkte bagud i historien.

1653-54:
Den Store Død udsletter 1/3 af Bornholms beboere – små 5.000 mennesker.
1655: F531-Jens Mortensen, jf. liste over kendelsespenge
1658: F530-Niels Jensen, jf. jordebog
1662: F530-Niels Jensen, jf. jordebog
1664: F105-Morten Nielsen gifter sig med en ukendt og overtager formentlig Naskegård efter sin far F530
1665: F97-Niels Jensen bor formentlig på Gastegård, Østermarie da hans søn Jep Nielsen fødes
1681: F105 Morten Nielsen gifter sig for anden gang med F95/M105 Karen Hansdatter
1685: F105-Morten Nielsen dør, hvorefter M105/F95-Karen Hansdatter gifter sig med F95-Jep Nielsen
Jeg tror, at F95-Jep Nielsen som yngste levende søn kort efter overtager gården ved indgåelse af ægteskab med
M105/M95 Karen Hansdatter

1687:
1688:
1689:
1689:
1690:
1690:
1695:
1701:
1706:
1711:
1711:
1713:
1734:

F95-Jep Nielsen får sønnen F94-Jens Ipsen, dåb 5. maj 1687
F97-Niels Jensen bor i Østermarie, formentlig på Gastegård, jf. skifte efter datteren Anne’s død
F95-Jep Nielsen bor på Nakegård, jf. jordebog
F97-Niels Jensen bor på Gastegård i Østermarie, jf. jordebog
F97-Niels Jensen dør på Gastegård i Østermarie
F95-Jep Nielsen bor på Nakegård ved dåben af hans yngste søn Morten Ibsen – 2. april.
F95-Jep Nielsen bor på Nakegård ved dåben af hans datter Margrethe – 25. april.
F95-Jep Nielsen bor på Nakegård ved dåben af hans datter Anna – 23. december.
F95-Jep Nielsen bor på Nakegård ved dåben af hans datter Johanne – ??????? ikke dokumenteret
M105/M95-Karen Hansdatter dør. Kort efter dør hendes anden mand F95-Jep Nielsen - begge på Naskegård
F96-Hans Mortensen overtager gården ved skifte efter Karen Hansdatter i 1711
F96-Hans Mortensen gifter sig med M96-Anne Andersdatter
F94-Jens Ibsen giftes med M94-Karen Hansdatter (Brors datter – F96-Hans Mortensens datter)
Jeg tror, at F94-Jens Ibsen overtager gården ved indgåelse af ægteskab med hans halvbrors - F96-Hans Mortensens datter.
Han betaler dog først afgift for køb af gården den 14.04.1742

1755:
1759:
1760:
1764:
1768:
1767:
1769:
1771:
1779:
1783:
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1788:
1790:
1801:
1803:
1819:
1826:

F8-Jep jensen overtager Naskegård den 21.05.1755 , jf. liste over kendelsespenge
F96-Hans Mortensen dør
F8-Jep jensen har allerede gården ved indgåelse af ægteskab med M8-Gjertrud Christen Gregersdatter.
F8-Jep Jensen bor på Naskegård, jf. skifte 28.04.1764
F8-Jep Jensen får sønnen F4-Hans Peter Ipsen
M94-Karen Hansdatter dør på Naskegård
Anders Jensen – bror til F8-Jep Jensen – gifter sig og overtager formentlig Naskegård her.
Han betaler afgift for købet den 16.10.1769, jf. liste over kendelsespenge
F94-Jens Ibsen dør på Naskegård.
F8-Jep Jensen bor på gården ved skifte efter Rasmus Mortensen. Anders Jensen bor der også.
F8-Jep Jensen dør - Efter skiftet boede han på 3. Sg. Ibsker - Bækkegård
Anders Jensen – bror til F8-Jep Jensen – bor på gården ved folketællingen
Anders Jensen – bror til F8-Jep Jensen – bor på gården ved et skifte efter hans første hustru Gjertrud Laarsdatter
Anders Jensen – bror til F8-Jep Jensen – bor på gården ved et skifte efter deres søster Karen Jensdatter
Anders Jensen – bror til F8-Jep Jensen – bor på gården ved folketællingen
Anders Jensen – bror til F8-Jep Jensen – bor på gården ved et skifte efter Gjertrud Christensdatter – mor til F8-Jep Jensen
Anders Jensen – bror til F8-Jep Jensen – bor på gården ved et skifte efter Johanne Jensdatter – Søster til ham og F8-Jep Jensen
: Anders Jensen dør på gården

A = Naskegård, B = Gastegård. Afstand 12 km

Livet på Naskegård 1658-1769
114 år med vor familie på 31. selvejergård Ibsker – Naskegård
Kilder: Kirkebøger, skifteretskendelser og jordebøger 1658, 1662 og 1689, kendelsespenge m.m.
Sporene til nogle af kilderne er fundet hos andre slægtsforskere
Nummereringen foran personnernes navne er reference numre i mit slægtstræ.

Optakt til vor historie på Naskegård
I 1645 kom der en Kgl. forordning om at føre kirkebøger. Så det er først efter dette år, vi kan finde informationer om vore
stamfædre i kirkebøgerne. I Ibsker har vi kun Internetadgang til kirkebøger fra 1687.
I perioden 1653-54 var der på Bornholm en voldsom pestepidemi - "Den Store Død". 5.000 af Bornholms 13.000 indbyggere
døde. Mange gårde kom til at ligge øde. Heldigvis overlevede bonden på Naskegård F530-Niels Jensen (før 1640 – ca.1664), hans for
os ukendte hustru og deres søn F105-Morten Nielsen (1645 - 1685), ellers var der ingen af os, der levede i dag.
Danmark havde været gennem en hård krig med svenskerne i årene forinden. Med freden i Roskilde den 26. februar 1658 tabte
vi Skåne, Halland, Blekinge, Båhuslen og Trøndelag samt Bornholm til svenskerne. Svenskeren Johan Printzenskiöld blev indsat
som guvernør og indtog Hammerhus. Efter dette tab murede Kong Frederik 3. vinduerne i Kronborg mod Øresund til. Han kunne
ikke tåle at se det tabte land. De danske vinduer mod Skåne har været muret til lige siden. Danskerne vendte ryggen til Skåne ,
Halland og Blekinge - for altid.
Men allerede i 1659 kom Bornholm tilbage til danskekongen efter en opstand på øen. Det var bornholmerne selv, der sørgede
for, at Bornholm igen blev en del af Danmark.

Første kendte personer på Naskegård
I 1655 købte F531-Jens Mortensen (før 1635 – ca.1656) 31. Sg. Ibsker, Naskegård, ifølge ”Liste over kendelsespenge”
Det er det tidligste, jeg til d.d. kan finde informationer om personer på Naskegård.
Jeg tror, at han er far til F530-Niels Jensen (før 1640 – ca.1664)
I 1658 udarbejdedes en ”Jordebog” med en liste over, hvem der drev de enkelte gårde på Bornholm. Den skulle bruges til at
opkræve skatter efter til svenskekongen Karl 10. Gustav.
Det er i denne liste vi første gang ser, at F530-Niels Jensen (før 1640 – ca.1664) har Naskegård.
I 1660 sker der dramatiske ting på Hammershus. Landsforræderen Corfitz Jakobsen Ulfeldt og hans kone, kong Christian 4’s
datter, Leonora Christine Christiansdatter Gyldenløve, bliver fanget og sat i fængsel i Manteltårnet på Hammerhus. Efter en f lugt
fra Hammershus, hvor de blev taget til fange af Sandvigs beboere, blev de sat i Blåtårn i København, på hver sin etage.
I 1662 bor familien Niels Jensen ifølge dette års Jordebog stadig på Naskegård.
Omtrent 1664 gifter F105-Morten Nielsen (1645 - 1685) sig med en ukendt og overtager formentlig Naskegård efter sin far Niels
Jensen på dette tidspunkt. Morten Nielsen og hans for os ukendte hustru får sønnen Henrich i 1665.
Jeg kan ikke dokumentere, hvornår Morten Nielsen overtager Naskegård. Jeg formoder, at Morten Nielsen har haft gården før han i 1681 giftede
sig med Karen Hansdatter, da hans søn med hende – Hans Mortensen - bliver gårdejer, da moderen Karen Hansdatter dør, selvom hun med sin
anden mand Jep Nielsen fik flere sønner. Denne arvefølge får mig til at tro, at Morten Nielsen har haft gården i nogen tid inden indgåelse af
ægteskab med Karen Hansdatter. Fra anden slægtsforskning er det oplyst, at Morten Nielsen havde en søn Henrich, som skulle være født i
perioden 1662-1665. Hvis det er korrekt, bekræfter det, at Morten Nielsen har været gift tidligere og formentlig overtaget gården ved dette første
ægteskabs indgåelse. Dette vælger jeg at tro på.

14,5 km væk bor en anden F97-Niels Jensen (1631-1690) på Gastegård i Østermarie med sin hustru M97-Margrethe
Pedersdatter (1635 - 1690).
De fik seks børn - måske tre sæt tvillinger: Anne og Kirstine i 1654 midt under pesten, Jens og Jørgen i 1657 og vores forfader
F95-Jep Nielsen (1665-1711) og Rasmus i 1665.
Jeg har leget med tanken om, at Niels Jensen fra Naskegård i 1664 skulle være flyttet til Gastegård, som måske har stået øde hen efter pesten i
1654 og overladt Naskegård til sin søn Morten Nielsen ved hans indgåelse af 1. ægteskab. Men - Hvis dette skulle være tilfældet, ville Morten
Nielsen (f.1645) have været bror til Jep Nielsen (f.1665). Men det kan ikke lade sig gøre, hvis vi har de nogenlunde korrekte fødselsår for Niels
Jensen på Gastegård (f.1631) og hans hustru Margrethe Pedersdatter (f.1635)

I 1676 erklærede Kong Christian 5. (konge 1670-1699) krig mod Sverige, fordi svenskerne terroriserede den skånske befolkning.
Skåningerne gjorde i den anledning væbnet oprør mod den svenske okkupation. Da danskerne fandt ud af at de ikke kunne
vinde, trak de sig tilbage med den brændte jords taktik. Mange byer, godser, gårde og marker blev afbrændt af danskerne under
tilbagetrækningen. Oprørerne blev fanget af svenskerne. De fik en spids kæp stukket op i bagdelen, op langs med ryggraden, og
ud igen ved nakken. De blev sat op som skræk eksempel på vejen mellem Ystad og Malmø. Man døde efter ca. en uge, mest på
grund af tørst.
Alt dette har familierne Morten Nielsen på Naskegård i Ibsker og Niels Jensen på Gastegård i Østermarie formodentlig fået fortalt
af tilrejsende flygtende skåninger. Det må have rystet dem.

Anden og tredje kendte familie på Naskegård
I 1681 gifter F105-Morten Nielsen (1645 - 1685), der formentlig driver Naskegård på dette tidspunkt, sig med sin 2. hustru M95/M105Karen Hansdatter (1661-1711). Hun skal senere vise sig som en meget vigtig person i vores slægt. De får sønnen F96-Hans
Mortensen (1682-1759) i 1682.
I 1685 dør Morten Nielsen på Naskegård. Hans enke Karen Hansdatter gifter sig samme år eller året efter med F95-Jep Nielsen
(1665-1711), der er yngste søn af Niels Jensen på Gastegård. Herefter er det Jep Nielsen og Karen Hansdatter, der har Naskegård.
I 1687 får Jep Nielsen og hans hustru Karen Hansdatter deres første barn - en søn F94-Jens Ibsen (1687-1771).
I 1689 bor Jep Nielsen på Naskegård. Det ses i Jordebogen for Ibsker sogn 1689.
Som tidligere omtalt bor Jep Nielsens far Niels Jensen med sin hustru Margrethe Pedersdatter på Gastegård i Østermarie. Det ses
i Jordebogen for Østermarie sogn 1689. De dør begge på Gastegård året efter i 1690.
I 1690 døbes Jep Nielsens og Karen Hansdatters anden søn Morten i Ibsker Kirke.
I 1695 får de datteren Margrethe, i 1701 datteren Anne og i 1706 datteren Johanne. Alle 5 børn fødes på Naskegård.
I februar 1711 dør Karen Hansdatter knap 50 år gammel. Allerede i april samme år dør hendes mand Jep Nielsen - efter
kirkebogens notat 56 år gammel. Begge dør på Naskegård.

Fjerde og femte kendte familie på Naskegård
Ved et skifte i 1711 overtager Karen Hansdatters søn den 31 år gamle ungkarl F96-Hans Mortensen (1682-1759) Naskegård. Han
var yngste søn i ægteskabet med Karens første mand Morten Nielsen. Hans storebror Henrich levede formentlig på dette tidspunkt i
Østermarie.
Hendes sønner med hendes anden mand Jep Nielsen kom ikke i betragtning ved skiftet efter Karen Hansdatters død.
Hans Mortensen gifter sig 2 år senere med M96-Anne Andersdatter (1683-1747) i 1713.
Hans Mortensen er født, opvokset og har levet hele sit hidtidige liv på Naskegård, mens hans stedfader Jep Nielsen har været
ansvarlig for gårdens drift.
Hans Mortensen og Anne Andersdatter får 5 børn: M94-Karen Hansdatter (1714-1760) i 1714, Anne i 1718, Kirstine i 1722,
Elsebeth i 1724 og Morten Hansen i 1726.
Anne Andersdatter dør i 1747, mens Hans Mortensen begraves den 3. januar 1759 78 år gammel.
I 1734 gifter F94-Jens Ibsen (1687-1771) sig med sin halvbror Hans Mortensens ældste datter M94-Karen Hansdatter (1714-1767).
Jeg tror, at Jens Ibsen overtager Naskegård på dette tidspunkt. Jens Ibsen betaler dog først afgift for køb af Naskegård den
14.04.1742, jf. Liste over Kendelsespenge. På dette tidspunkt er Hans Mortensen 52 år gammel og hans søn Morten kun 8 år
gammel. Når yngste søn ikke kunne overtage gården, gik den således til den ældste datter.
Jens Ibsen og Karen Hansdatter får 4 børn: F8-Jep Jensen (1735 - 1783) i 1735, Anders Jensen (1743-1826) i 1743, Johanne i
1747 og Karen i 1752.
I 1744 bortauktionerer kongen en række ejendomme på Bornholm. Af listerne herfra ses det, at Jens Ibsen køber 16. vg. Ibsker,
Vornedegård, der grænsede op til Naskegård.
Jep Jensen har allerede i 1755 overtaget Naskegård. Det ses af, at han betaler afgift for køb af Naskegård den 21.05.1755, jf.
Liste over Kendelsespenge.

I 1762 bor

F94-Jens

Ibsen

(1687-1771)

og

M94-Karen

Hansdatter

(1714-1767)

stadig på Naskegård, jf. Fortegnelse over ekstraskat for

Ibsker 1762. Karen Hansdatter dør i 1767, jf. mail fra Hanne Skovgård 11.04.2014

I 1771 bor Enkemanden Jens Ibsen fortsat på Naskegård, eller han kan være flyttet med sønnen Jep Jensen, der er blevet møller
på Naskegaards grund i 1769, jf. Øders fortegnelse af 1771. Jens Ibsen dør altså først i 1771 eller senere.
I 1760 gifter Jens Ibsens ældste søn F8-Jep Jensen (1735 - 1783) sig med M8-Gjertrud Christen Gregersdatter (1738-1803) og
driver Naskegård videre indtil hans lillebror den 17 år gamle Anders Jensen er gammel nok til at overtage den.
Jep og Gjertrud får 5 børn: F4-Hans Peter Ibsen (1768-1823) i 1768, Karen Kirstine i 1771, Anne Margrethe i 1773, Dorthe
Kirstine i 1777 og Gjertrud i 1782. Alle børn er født i Ibsker - formentlig på Naskegård eller på en grund på Naskegårds jord.
Ifølge et skifte efter en slægtning i december 1779 bor F8-Jep Jensen (1735 - 1783) på en grund på Naskegård. Han er sikkert
stadig møller her.
I begyndelsen af 1783 dør F8-Jep Jensen (1735 - 1783). Det er jeg næsten sikker på, da enken betaler afgiften for køb af
Bækkegård den 24.04.1783. Enken Gjertrud Christen Gregersdatter bor på Bækkegård med sine 5 børn i alderen 1-15 år da hun
giftede sig med sin anden mand Lars Pedersen kort efter Jeps død. Lars Pedersens far Peder Willumsen boede i et udhus på
Naskegårds jord. Lars var derfor kendt af enken Gjertrud Christen Gregersdatter.
Hermed forsvandt Naskegård ud af vor slægts historie, da vi stammer fra Anders Jensens storebror Jep Jensen.
Ved folketællingen i 1787 bor der ingen af vor slægt længere – kun Anders Jensen Nash, hans hustru og deres børn.

I anden slægtsforskning fortælles det, at F4-Hans Peter Ibsens (1768-1823) mor M8-Gjertrud Christen Gregersdatter (1738-1803)
har kongeblod i årene. Hun skulle stamme fra Kong Knud 2. den Hellige Svendsen af Danmark. Det har jeg dog ikke kunnet
dokumentere. Men - hvem ved - måske kommer det i en anden historie.
Gjertrud er datter til én af de 3 søstre fra Kuregård – se min historie om de 3 søstre på Kuregård via dette link:
http://www.bornhardt.dk/MyHeritage/Kuregaard.pdf

Lillebror fortsætter familiens ære på Naskegård
I 1769 overtager Jens Ibsens yngste søn den 26 årrige Anders Jensen (1743-1826) ved indgåelse af ægteskab med Gjertrud
Lauritzdatter (Larsdatter) Naskegård. Han betaler afgift for køb af Naskegård den 16.10.1769, jf. Liste over Kendelsespenge.
Han får – som mange af de tidligere ejere af Naskegård - senere tilnavnet ”Nash”. Han lever på gården lige til sin død 83 år
gammel i 1826. Det er formentlig ham, der har udpeget bautastenen ”Nasken” i Paradisbakkerne som sin gravsten, som han
dog aldrig fik som gravsten - jeg ved ikke hvorfor.
I 1770 udbryder der en voldsom koppeepidemi på Bornholm.
I 1771indfører Johan Friedrich Struensee en forordning, der tvinger alle i hertugdømmerne (Sønderjylland) til at bære faste
slægtsnavne, men han bliver henrettet, inden den bliver rullet ud over hele landet, og planerne droppes.
I 1783 lovfæster kong Christian 7. Frederiksen Oldenburg (konge 1766-1808) den særlige bornholmske arvefølge "som har
været gældende fra Arilds tid". Arvereglerne betød, at det var yngste søn "gård-drøntinj", der arvede gården. Hvis der ingen søn
var, skulle ældste datter arve.
Dette ses tydeligt i historien om Naskegård i perioden 1658-1769.
Ved den første folketælling på Bornholm den 1. juli 1787 var F8-Jep Jensen (1735 - 1783) allerede død.
Hans hustru M8-Gjertrud Christensdatter (1738-1803) boede på dette tidspunkt med sin tredje ægtemand Ole Nielsen og hendes 5
børn – heraf hendes 19 årrige søn F4-Hans Peter Ibsen (1768-1823) - på 2. Sg. Ibsker, Bækkegård - men det er en anden
historie.
I 1788 ophævedes Stavnsbåndet i resten af Danmark og en epoke i Danmarkshistorien var slut.

Gårdejer liste for Naskegård 1655-1769: (Numrene på personerne er mine referencenumre)
1655 – før 1658:
Før 1658 – 1664:
1664 – 1685:
1685 – 1711:
1711 – 1734:
1734 – 1760:
1760 – 1769:

F531-Jens Mortensen (før 1635 – ca. 1656) ) - Hustru ukendt
F530-Niels Jensen (før 1640 – ca.1664)
- Hustru ukendt
F105-Morten Nielsen (1645 - 1685)
- Hustru: M95/M105-Karen Hansdatter (1661-1711)
F95-Jep Nielsen (1665-1711)
- Hustru: M95/M105-Karen Hansdatter (1661-1711)
F96-Hans Mortensen (1682-1759)
- Hustru: M96-Anne Andersdatter (1683-1747)
F94-Jens Ibsen (1687-1771)
- Hustru: M94-Karen Hansdatter (1714-1767)
F8-Jep Jensen (1735 - 1783)
- Hustru: M8-Gjertrud Christen Gregersdatter (1738-1803)

1769 - 1826:

Anders Jensen (1743-1826)

Slægten efter F8-Jep Jensen (1735 - 1783):
6. slægtsled F4-Hans Peter Ibsen, Knappegård, Ibsker 1768-1823
5. slægtsled F2-Jens Hansen Ibsen, Svaneke 1805-1874
4. slægtsled F1-Hans Peter Jensen, Lersbygård, Østermarie 1835-1895
3. slægtsled F0-Otto August Jensen, Østermarie 1887-1971
2. slægtsled Hans Peter Bornhardt, Østermarie 1922-1971
1. slægtsled Knud-Erik Bornhardt, Frederiksberg 1946
Pernille, Gentofte 1972, Hans Peter, Roskilde 1978, Klaus Kristian og Anne-Sofie, Holbæk 1982.
Ida, Rigshospitalet 2006, Nicholas, New Jersey USA 2007, Frederikke, Skyby Århus 2010 og Emíly, Chieti Italien 2012.

Viborg den 12. april 2014
Knud-Erik Bornhardt

05-05-2014

