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Mandix og Margrethe Mikkelsen 
Nielsine, Viggo, Agnethe 

Niels Peter og Nielssine Hansen 
og min mor Nielsine Mikkelsen 



Nielsine Mikkelsens historie og aner. 

1: Indledning. 
I mit arbejde med at finde frem til min mors slægtshistorie, opdagede jeg hurtigt, at man ofte har fundet 
sin ægtefælle på en af de andre gårde i Klinteby. Min mor: Nielsine Mikkelsens historie bliver dermed 
også Klintebygårdenes historie. Min mor er født på 20, vg. i Klinteby. Hendes far var Mandix Mikkel
sen, som arvede gården efter sin plejefar Niels Peter Hansen, som var broder til hans biologiske far 
Mads Mikkelsen. Hendes mor hed Margrethe Hansen og var født på 8. sg Gadebygård i Bodilsker. I de 
forskellige anelinier er jeg kun kommet tilbage til, at de første i slægten er født omkring 1650 eller må
ske lidt senere. Da kirkebøgerne først begynder her, så er det svært at komme videre med mindre, man 
træffer en adelsslægt eller lign.Og det har jeg ikke. 

Da min fars slægt kommer tilbage til frimandsslægter, er jeg her kommet ad flere linier langt tilbage og 
bl. ad de længste til Gorm den Gamle. Her er det spændende at opdage, at min fars slægt har boet på 
eller ejet 6. vg. Østre Klintegård i Klinteby til 1703, hvor den overtages af de ældste aner af min mors 
slægt, som netop starter på 6 vg i Klinteby. De første i min fars slægt var Trud Myhre, der i 1489 lod 
den gå videre til sin søn Peder Myhre. Myhreslægten er en skånsk adelsslægt, hvor andre grene bl. a. 
boede på de mange Myregårde på Bornholm. 

2: Kildemateriale. 
Materialet til de i dette hefte anvendte anetavler, har jeg fundet på Bornholms Centralbiblotek i det lo
kalhistoriske arkiv. For personoplysningemes vedkommende er det fortrinsvis de af min onkel Kristian 
Kure udarbejdede gårdfortegnelser. Et fantastisk arbejde, som alle, der arbejde med slægtsforsking af 
bornholmske slægter, er ham dybt taknemmelig for. For alle bornholmske kommuner og det var den 
gang, der var 15 sognekommuner, har han udarbejdet gårdfortegnelser, hvor han ved hjælp af skifte
protokoller har registreret alle skifter med angivelse af ejer, hustru, deres fødsels- gift- og dødsdage, hvis 
det har været oplyst, samt oplysning om, hvilke gårde, som de kommer fra. I et så omfattende materiale, 
hvor der vel er tale om 4-5000 personer eller måske flere, kan der være fejl. Mange af disse oplysninger i 
skifteprotokollerne er skrevet med håndskrift og med gotiske bogstaver, og ikke alle skrev tydeligt. 
Skulle man være sikker, burde man tjekke hver enkelt i kirkebog, skifteprotokol, folketællinger m.v. , 
men dette ville tage måneder, hvorfor jeg har holdt mig til Kr. Kures gårdfortegnelser, det har passet 
godt med, hvad navnet på sønnen burde være, når jeg kender faderens navn, det samme med evt. datters 
navn. Herudover har jeg anvendt en stamtavle for 2o. vg i Klinteby, som er udarbejdet i 1931 af arki
tekt K. Thorsen, samt Mikkelsens Slægtshistorie på Bornholm, antagelig udarbejdet af Axel Jensen. Evt. 
yderligere oplysninger, stammer fortrinsvis fra Bornholmske samlinger, Zahrtmann: Borringholmerens 
historie bind 1 og 2 og andre skrifter fra Zahrtmann. Johan Andrea Jørgensen: Bornholms historie 1 og 
2, Skovsholms historie, Væbner, Adel og frimænd på Bornholm - han var 1. lærer i Tusker fra 1864 -
1902 og dermed også min mors lærer. Mor fortalte ofte om ham, og hendes store viden om Bornholms 
historie, stammer fra ham. Han og Zahrtmann er dem, vi kan takke for en god beskrivelse af Bornholms 
historie. Han var en stor arkæolog, startede Bornholms Museum. Fra personer før 1650 har jeg brugt 
adelsslægtslinier og fra tiden op til og med 16 generation efter Gorm den Gamle en bog, der hedder: 
Nachkonunen Gorms des Alten af S.Otto Brenner. I dette hefte vil jeg begrænse mig til de mest interes
sante anelinier. Men skulle der være interesse for yderligere anelinier, så har jeg mange andre mulighe
der i mit computerprogram. Jeg vil gerne begrænse det til de mest interessante anelinier i forbindelse 
med historien om min mor og Klinteby. 
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3: Klintebygårdene. 
Min mors fødegård var 20 vg Klinteby, Ibsker. Ved siden af, vest for 2o. vg. ligger 27. sg. Så er der 
Lisegård, som nu er revet ned, der hed 28. sg og øst for Lisegård ligger 6. vg Østre Klintbygår med 
udsigtspunktet Klint .I B.S. bind 40 side 257 er beskrivelse af tidligere navne på disse gårde. 

20 vg.: Grødegård, Ledegård (?), Lille Pilegård, Skrejeregård, Smørhullet, Toftegård, Skottegård, I 
Klintby. Også 27. Sg. har været kaldt Skottegård, Se også senere om Skoddedal, 

27 Sg : Skottegård og I Klintby. I 1662 blev gården overtaget af Hans Skotte. 

28. sg.: Bakkegård, Lisegård, I Klintby 

6. vg. : Klinteby, Fuglesangsgård, Gaggegård, I Klintby.Måske allertidligst Skoddeklint, se senere. 

Tidligt i middelalderen fæstede bornholmske frimænd bo i Nexøegnen, hvilket gav syd.landet et for
spring i den videre udvikling. Bornholms tidligst navngivne gårde ligger her. Dalby kloster i Skåne 
skødede 3. febr. 1313 sine gårde i K.linteby , også nævnt Skoddedal og Skoddeklint. Hvor Skoddedal er 
2o. vg og blev skødet til ærkebiskoppen i Lund, som den gang hed Esger Juul, som var blevet ærkebi
skop 1310, men som lå i konflikt med Erik Menved og i 1317 måtte flygte i sikkerhed på Hammerhus, 
men måtte flygte videre til Pommeren, idet kongen i 1319 indtog Hammershus, Den 26. aug. 1321 ind
gik Esger en fredsaftale med Christoffer den I., her fik Esger ikke alene de 3 herreder, men også Rønne 
herred, så han nu ejede og havde skatteopkrævning over hele Bornholm. 

På 6. vg, den gang kaldt Fuglsangsgård, sad adelslægten Myhre. 29. juni 1489 arvede Peder Myhre den 
efter sin far Trud Myhre, og d. 4. juli 1574 solgte kannik Jens Myhre, der ejede 20. vg denne gård til 
Peder Oxe. 6 vg forblev i Myhremes og deres efterkommeres eje indtil 1709, hvor den købes af Jakob 
Mortensen for 240 sletdaler, og her begynder Mi.kkelsslægten ide slægtshistorie, som jeg er kommet 
tilbage til. Forinden var 6. vg gået i arv til Claus Gagge fra sin svigermoder Mette Hansdatter Myhre, 
som formodentligt boede her i sin barndom. Mette var gift med landsdommer Peder Hansen Uf, som 
boed på Simblegård i Klemensker og sammen med sin kone ejede ca. 30 gårde på Bornholm, han stam
mede fra adelslægten Uf. Hans bedstefar var adelig landsdommer Oluf Ottesen Uf.Nu kommer Fugl
sangsgård til at blive kaldt Gaggegård. 

Claus Jørgensen Gagge, var søn af Jørgen Henningsen Gagge, der var gift med Merete Peder Hansdatter 
Uf, hvis forældre var de ovenfor nævnte Peder Hansen Uf og Mette Hansdatter Myhre. Begge med man
ge spændende anelinierbagud. F,eks. var Jørgen Henningsen Gagge søn af Hofsinde, Henning Gagge, 
som i Lftbeckkertiden blev udnævnt som juridiktionsfoged på Bornholm. Hofsinde er en adelsmand, der 
står til rådighed for kongen. 

Claus J. Gagge fik en sag på halsen, fordi han i Klinteskoven til 6 . vg i 1630 skød Karl Peder Jacobsen, 
der ville stjæle brænde. Ckaus Gagge og hans kone og eneste søn, døde af pest i 1654. Forinden var 
deres eneste datter Else Gagge i 1648 blevet gift med Hans Kofoed på Eskildgård i Pedersker og Vel
lensgård i Nyker, som var søn af landsdommer Mads Kofoed, som blev landsforvist i 1645 på grund af 
passivitet over for den svenske general Wrangel, da han plyndrede Nexø og senere hele Bornholm. Også 
2 af Mads Kofoeds brødre blev landsforvist af samme årsag. Det var borgmester Peder Kofoed i Rønne, 
hvis søn Jens Kofoed, blev kendt som Bornholms befrier. Den anden bror var Jacob Kofoed på Kynde
gård . 1645 blev således et katstrofeår for Kofoedslægtens Rønnelinie. Claus Gagge var gift med Mar
grethe Wartenberg, formodenlig af en tysk greveslægt. Claus Gagge's bror Sivert Gagge, som efter sin 
mor havde arvet Myhregård i Åker, var også blandt de officerer som blev landsforvist i 1645. Blev også 
senere benådet og fik Myhregård tilbage. 

Hvis Myhreme og Gagge skulle kunne bevare deres stand som frimænd og kalde sig adelige, skulle de 
eje en sædgård. I Ibsker var der 2 sædgårde Kåasegård og Skovsholm. På Skovsholm boede Major Chr. 
Maccabæus som også blev landsforvist i 1645 på grund af sin svigtende indsats, da Wrangel brændte 
Nexø af, blev benådet 3 år senere og fik Skovsholm tilbage. Fonnodentlig har Claus også haft Kåsegård 
eller en anden sædgård i et andet sogn. Skovsholm havde tidligere tilhørt Uf-slægten, Men en senere 
enke Marie Bendtsdatter v. Raden, der var adelsjomfru fra Pommeren giftede sig 2. gang med en adels
mand Chr. Maccabæus fra Skåne, hans søsterdatter, adelsfrøken Elisabeth Akeleye blev frihedshelten 
Jens Kofoeds 2. kone og fik 3. børn med ham . Jens Kofoed l . kone var borgmester i Hasle Sander Le-
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sler's datter, med hende fik han 21 børn. I Østermarie Kirke finde et epitafium viaende Jens Kofoed med 
de 2 hustruer og 24 børn. Af dem var der 10, der var døde inden de var 16 år. 

Hans Kofoed fik i medgift fra Claus Gagge 6. vg Klintebygård, "I Egeby", Grødbygård, Ll. Myregård i 
Åker,, samt Bjerregård i Pedersker, senere arvede de også efter Jørgens far Vellensgård i Nyker, men 
også Hans og hans kone Else Gagge døde i peståret 1654. 20 vg gik blandt andre gårde i arv til deres 
datter Kirstine Kofoed født ca. 1650 og til hendes værge Klaus Hartvig på Baggegård i Klemensker. Hun 
blev 1664 gift med Hans Jensen Sode præst i Nyker. Hans søster var Karen Jensdatter Sode, der var 
Rutskerpræsten Poul Anchers 1. hustru. Kendt fra opstanden i 1658. Hans far er stamfader til Sode
slægten på Bornholm, han var indvandret fra Skåne og var præst i Rutsker, hvor han afløses af sin svi
gersøn Poul Ancher. Hans Jensen Sode dør i 1685, hvorefter Kirstine gifter sig med Albert Hartvig. I 
1658 bliver 6, vg givet i fæste til Henning Albertsen, der havde den i fæste til sin død i 1693. Efter hans 
død bortfæstes 6. vg til Jakob Morternsen og hans kone Kirstine Ibsdatter, der køber gården i 1703 for 
240 slettedaler. Hermed slutter ejerskabet af 6. vg for Myhreslægten og glider dermed væk fra min fars 
slægtslinie, men overtages af min mors slægtslinie. 

Kirsten Ibsdatter dør i 1709. Jacob Mortensen gifter sig med Elisbeth Michelsdatter Hopp død 17 51, som 
efter hans død gifter sig med Peder Hansen død 17 51, som har arvet 11. sg. Smørengegård i Vesterma
rie, hvortil de flytter. 

En søn af 1. ægteskab med Jacob Mortensen: Morten Jacobsen fik i 1710 tilkendt 6. vg., men han døde i 
1728, og hans søster Kirstine Jakobsdatter arver 20 vg. Hun gifter sig med Jens Hansen. Men i 1731 
mageskifter de med Kirstines mor Elisabeth Michelsdatter Hopp og hendes 2. mand Peder Hansen, så 
Jens Hansen og Kirsten flytter til Smørengegård i Vestermarie. Peder Hansen overtager 6. vg. Den går i 
arv til sønnen Hans Pedersen. 

Hans Pedersen, der er gift med Gjertrud Richardtsdatter. Hans Pedersen f. 1724 og død 1799, Gjertrud f. 
1730 og død 1793. Gården overtages af sønnen Michael Hansen. 

Michael Hansen, som er f. 1760 og d 1840 og gift i 1795 med Ane Margrethe Pedersdatter, som er en 
datter af Peder Nielsen og Cathrine Malene Hoppsdatter fra 20 vg i Klintby (Nielsines fødegård), se her 
under slægtsbeskrivelsen af 2o. vg. Ane Margrethe er født 1774. De får bl.a. 3 sønner: Hans Mikkel
sen (1795), som i 1822 overtager 2o vg i Klinteby efter sin morfar. Næste søn er Mads Mikkelsen, som 
er født i 1799 og dør 1841, han overtagerfødegården i 1831, gifter sig med Ane Malene Pedersdatter 
Larsen. Den 3. søn er: Niels Peter Mikkelsen f. 1804 d. 1828, han gifter sig med Kathrine Pedersdatter, 
som boer på 27. sg. i Klintby, hendes far PederHolgersener død i 1827, så de overtager gården i 1828, 
samme år, som de bliver gift og :rar datteren Nielsine Petra Mikkelsen og han dør samme år. I 1828 er 
der således 3 brødre på de 3 af de 4 Klintbygårde. 

Som nævnt ovenfor overtager Mads Mikkelsen i 1831 6. vg. sammen med Ane Malene Pedersdatter 
Larsen f. 1811 død 1899, de rar sønen Laurids Peter Mikkelsen, som er født 1834, som overtager 6.vg. 
Men da Mads dør allerede i 1841, kun 42 år gammel, gifter enken sig med Jens Kristian lpsen,f 1813 
død 1892, som stammer fra 5-6 sg. Ibsker Brændesgård, som senere bliver til forlystelsesparken Bræn
desgårdshaven. Laurids Peter gifter sig med Bodil Kirstine Munck fra 22. sg i Ibsker, og antagelig mel
lem 1892 og 1897 køber Mandix og Laurids Peter i fællesskab 28 sg. Lisegård og deler jorden mellem 
sig. Herefter går 6 vg. i arv til deres søn Laurids Andreas Mikkelsen 

Laurids Andreas Mikkelsen er født 1869 overtager 6. vg i 1897, og det er ham, som vi kendte som børn. 
I min barndomstid havde han solgt 6. vg. til Carl Andreas Sommer og flyttet ind på resterne af Lise
gård, hvor han havde "Pilan" som husbestyrerinde. Laurids var gift med Augusta Christensen fra Års
dale, men hun døde kort efter brylluppet, fik ingen børn. Han giftede sig ikke senere. Senere byggede 
han en villa lige øst for Mandix 's villa. 

Slægts-og anetavle for 20. vg. i KJinteby. 

Det første, som jeg har fundet om 2o. vg i Klintby er i BS bind 15 side 11 er, at den første gårdrække, 
man finder nævnt ved navn med sikkerhed på Bornholm er Klintebygårdene, idet Dalby Kloster i Skå
ne, d. 3. febr. 1313, tilskøder Ærkebiskop Esger i Lund sit godseje Skoddedal og Skoddeklint også 
kaldet Klinteby. Formodentlig er det kommet i Dalby Klosters eje som sjælegave. Det var almindeligt, at 
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folk gav store gaver eller arv til klostrene, fordi de så kunne bygge kirker, og det var netop o. år 1150-
1250, der blev bygget stenkirkerne på Bornholm. Dalby havde bl. andet i 1200 årene sendt en kannik til 
Bornholm for at fremme kristendommen på Bornholm. 2o vg i Klinteby har formodentligt været i Lund 
Dornkapitels eje indtil den er blevet overtaget af kannik Jens Myhre, der d. 4. juli 1574 solgte 9. vg. 
Myregård i Østermarie og 2o. vg i Klintby til Peder Oxe, som i 1553 havde købt 3o bornholmske gårde 
af Niels Brahe til Valløe, og nu ejede 32 bornholmske gårde. Jens Myhre var kannik ved Lund Domkir
ke, hvor han døde i 1575 og ligger begravet i Lund Domkirke. Dette har jeg fundet i et håndskrevet 
notat fra Zahrtmann vedr. adelsslægten Myhre. Peder Oxe dør i 1576, hvorefter alle hans 32 gårde på 
Bornholmved et mageskifte bliver indlagt under kronen, hvor de bl.a. bruges til at betale embedsmænd 
med, således bliver landsdommeren betalt med 11 gårde , så længe, han har dommerembedet. Alt tyder 
på, at 20 vg er en af disse gårde. Jørn Klindt nævner det i sin bog: De første Ko'foder side 81, hvor en 
Klintebygård nævnes at blive givet sammen med 10 andre gårde til landsdommer Mads Kofoed i 1628, 
hvor det også nævnes, at hans forgænger Christen Clausen Kjøller, havde de samme gårde. 2o. vg kom 
som nævnt i kongens eje i 1576 og er der i alt fald, indtil landsdommer Mads Kofoed, der bliver frata
getjobbet som landsdommer i 1645, da han bliver landsforvist. Da vi er tilbage før kirkebøgernes tid, er 
det svært at finde ud af, hvem der sad som fæster på 20. vg før denne tid. 

Af 2o. vg slægtstavle, som er udarbejdet af arkitekt K. Thorsen i 1931 fremgår ifl denne slægtstavle: 
Ifølge Bornholms præsters indbretning om øens skatteydere i 1651, fæstes 2o. vg den gang kaldet Tofte
gård af Jacob Jacobsen, han nævnes Kongens Majestæts vornede. Det tyder på, at kongen har beholdt 20 
vg efter 1645, hvor man fratog Mads Kofoed jobbet som lamdsdommer. Jacob Jacobsen findes endnu at 
være i besiddelsen af gården i 1662 ifl Bornholms ældste jordebog i Landsarkivet i København. Han 
overdrog kort efter fæstets til sin yngste søn, som det var skik på Bornholm. Den såkaldte gårddrønt hed 
Niels Jacobsen. Efter hvem fæstet gik i arv i 1685 til hans søn Morten Nielsen. Han nævnes som besid
der af 20 vg i jordbøgerne il689 og 1719 i landsarkivet. Klintebygård gik videre ved arv 1725 til Morten 
Nilsens søn Niels Mortensen. Da kongen ved den store auktion i 1744 solgte alle sine vornedegårde på 
Bornholm, købte Niels Mortensen 20 vg til ejendom. I 1775 gik gården i arv til Niels Mortensen søn 
Peder Nielsen, født på Klintebygård i 17 4 9. Han blev gift med Cathrine Madsdater. ( datter af Mads 
Hopp), født 1736. Hun havde været gift en gang før ( med Hans Knudsen) og havde en søn: Mads Knud
sen. Peder Nielsen ejede 20 vg endnu i 1814, men kort efter overtoges den af hans søn Niels Pedersen 
født 1778. Men ved år 1820 solgtes gården med undentag til hans søstersøn fra 6. vg : Hans Mikkelsen. 

Ovenståebnde afsnit er fra 2o. vg. slægtstavle, men da den på flere punkter afviger fra Kr. Kures gård
fortegnelser indtil Hans Mikkelsen, vil jeg i næste afsnit starte med e n slægtstavle, der bygger på Kr. 
Kures gårdfortegnelse. 

Den første, der findes i gårdfortegnelsen er: 

Hans Jensen død 1722 og gift med Karen Ibsdatter. Og ikke yderligere oplysninger. 

Næste er : Hans Jacobsen Rytter, som er gift med Berte Mortensdatter, som datter af Morten Mortensen 
fra 27.sg, Klinteby. Morten Mortensen , som er gift med Anna Thor Larsdatter, der først var gift med 
Knud Olsen. Med Knud Olsen har hun en søn, der hedder Hans Knudsen, han bliver den næste ejer af 
2o. vg. 

Hans Knudsen, er sålede den næste, der overtager 2o. vg. , hvor vi dog må ind om på 27 sg., for at få 
rede på slægtsforholdet. Hans dør i 1691. Hans kone hed muligvis Karen. 

Næste er Knud Hansen, som er søn af Hans Knudsen, ban dør i 1772. Han gifter sig med Catharine 
Mads Hoppsdatter, som er født i 1754. Hun overlever ham, gifter sig 2. gang med Peder Nielsen, der er 
født i 1754, ban stammer fra 12. vg. i Tusker. Peder Nielsen dør i 1821. De f'ar en datter: Anne Margre
the Pedersdatter, som gifter sig med Michel Hansen på 6. vg og bliver mor til bl.a. de 3 sønner Hans 
Mikkelsen, som overtager hendes fødegård 20. vg og Mads, der overtager hendes mands fødegård 6. vg, 
og sønen Peter, der gifter sig til 27. sg. 

Næste ejer bliver Niels Pedersen, en søn af Catharina Mads Hopsdatter med 2. mand Peder Nielsen. 
Han er der kun i kort tid, for samme år bliver gården overtaget af Hans Mikkelsen, hans mor er Anne 
Margrethe Pedersdatter, som det fremgår ovenfor er en datter fra 2o vg. 

5 



Hans Mikkelsen er født i 1795 og dør i 1857 og gifter sig i 1821 med Malene Margrethe Jensdatter fra 
Årsdale. Hun er født i 1798 og dør i 1874. Da hun ikke kommer fra en gård, har jeg ikke kunnet kom
met videre med hendes slægt ved hj. af gårdfortegnelsen. Overtager 21. vg i 1821. 

Niels Peter Hansen er næste ejer, han er født i 1832, og søn af foranstående Hans Mikkelsen. Navnet 
Hansen sikkert efter sin farfar Michel Hansen på 6.vg. Han gifter sig med sin kusine fra nabogården 27. 
sg. Nielsine Petra Margrthe Mikkelsen, hun er som nævnt født i 1828, samme år hendes forældre bliver 
gift, og hendes far dør. Det er dem, som mor kaldte bedstefar og bedstemor. De blev gift i 1860 og over
tager 2o. vg samme år. De er barnløse og derfor adopterer de Mandix, da han var 3 år gammel. Man
dix' s biologiske far er Mads Peter Mikkelsen, som er en bror til Niels Peter Hansen. Mads Peter Mikel
sen er født 1841 og død i Amerika?. Han blev gift med Margrethe Kristendatter, hun døde i 1863 efter 
at have født sønnen Mandix, de boede på 14. vg. Grammegård i Østennarie, om hendes forældre og 
øvrige data, har jeg ikke kunnet finde nogle oplysninger, efter hendes død flyttede Mads til L. Almegård 
i Østermarie og giftede sig med Margrethe Kristine Larsen, f. 1845. Hendes far var K.A. Larsen 4,. vg 
St. Frigård i Østermarie. Derefter boede de på Skindermyregård i Klemensker og sidst på 28 sg. Skov
gård i Nyker, som blev overtaget i 1872, i andet ægteskab var der 5 børn , hvoraf nogle udvandrede til 
Amerika. , hvortil også forældre og yngre børn udvandrede i 1881. I første ægteskab var udover Mandix 
også en datter, der hed Jenny, som blev sat i pleje, hun blev gift med fisker Adolf Hammer fra Gud
hjem, der i 1831, startede vandrehjemmet Set. Jørgensgåid i Gudhjem. 

Næste ejer bliver så Mandix Mikkelsen, som er adoptivsøn af forrige ejer, hans plejefar Niels Peter Han
sen. Mandix er født 11. december I 863 og begravet d. 4. maj 1949. Mandix overtager 20 vg i 1892. 
Han gifter sig med Margrethe Hansen, som er født 28 maj 1863 og død 25. juni 1933, hendes forældre 
boede på 8. sg. Gadeby Bodilsker. De får 3 børn, min Mor Nielsine Mikkelsen, som er født 17. decem
ber 1888 og død på samme dag i 1957. En datter ved navn Agnethe Mikkelsen f. 1892 død 1972 og en 
søn Viggo Mikkelsen. 

I 1924 overtager Viggo Mikkelsen 2o. vg. Viggo er født 17. april 1900 og død 1985. Han blev i 1924 gift 
med Dagny Schou f. 21. august 1898, død 1984, datter af Christian Schou 4. slg Julsgård i Bodilsker. 

I 1956 overtog Niels Mikkelsen , søn af Viggo og Dagny Mikkelsen 20 vg. Niels født 13. maj 1928, blev 
gift i 1956 med Annelise Ipsen f. 10. november 1937, datter af Otto Ipsen og Esther Hedvig, boede på 
Højene. 

I 1993 overtog Niels og Annelises yngste søn John Mikkelsen f. 30. jan 1966 2o. vg 

27. sg. i Klinteby 
Den blev som tidligere nævnt i 1828 overtaget af Niels Peter Mikkelsen, som giftede sig med gårdens 
datter: Katrine Malene Pedersdatter, men han dør samme år. Katrine er født 1809 og dør 1862. 

Hun gifter sig 1829 med Peter Niels Nielsen, som overtager ejendommen. Han er født i 1806. 

Derefter overtages ejendommen af deres søn Niels Peter Nielsen f. 1830, død 1888, gift i 1859 med 
Kirstine Margrethe Kofoed f. 1832 og død 1895. 

I 1891 bliver gården overtaget af deres søn Hans Andreas Nielsen, som var født i 1868 og gift med Jane 
Dorthea Schou f. i 1866. 

I 1929 overtog deres søn ejendommen: Knud Nielsen født 1900 og gift 1931 med Mathilde Madsen. Det 
var dem som boede på 27. sg i Klinteby, da jeg var dreng, mens min mor snakkede om hans far Andreas 
Nielsen. 

6 



4: Fjældstiiuan. 
Når man skriver om Klintebygårdenes historie, bør man også medtage Fjældståuan, som ligger på 12. vg 
jordarealer. Den er antagelig bygget for over 100 år siden. Da min mor var barn (f. 1888), var den ejet 
af restauratør og hotelejer Kliiver Hansen fra Nexø. Havde også Højskolehjemmet, det senere Central
hotellet i Nexø. Her havde han en restaurant, hvor man kunne købe kaffe. Senere solgte han hytten til 
rektor Hartvig Møller fra Hellerup Gymnasium. I 1919 indrettede Hartvig Møller her det 1. vandrehjem 
i Danmark, idet han stillede huset til fri afbenyttelse for spejdere, skoleelever og anden ungdom, der var 
på vandretur på Bornholm. Det var også rektor Hartvig Møller, der startede den første spejdertrop i 
Danmark, hvor det første telt blev rejst på rektors kontor. Det var også ham, der gav hytten navnet 
Fjældståuan. I dag er der mange, der tror, at den hedder Fjeldstauan, men på bornholmsk er der ikke 
noget, der hedder Fjeld, det er et norsk udtryk. Min mor fortalte, at mens det var kaffestue, kaldtes det i 
folkemunde" bræddehytten", fordi det var bygget af brædder, man var sikker på, at et hus af brædder 
nok ikke kunne holde ret længe i vort klima. Bræt på bornholmsk kan hedde en fjål og formodentligt 
derfra navnet Fjældståuan. Man hentede nøglen i Nexø, i starten var det hos rentier Kofoed på Åsen. 
Men der lå også en ekstra nøgle på Klintebygård. Der hentede bl.a. lærer Kofoed fra Svaneke nøglen. 
Han var en hyppig gæst. Jeg har overnattet på Fjældståuan sammen med lærer Kofoed. Senere i 1967 og 
68 har jeg overnattet her i forbindelse med primitiv spejderførerkursus i Det Danske spejderkorps, som 
afholdtes i påsken. Jeg var med her som instruktør. I dag er Fjældståuan solgt til privat feriehus. 

Hartvig Møller har sikkert påvirket flere i Mandix's familie til at oprette vandrehjem. Herbergsringen, 
som er en sammenslutning afvandrehjem i Danmark, blev først oprettet 1930. I 1931 oprettede Adolf 
Hammer, gift med Mandix søster Jenny, vandrehjemmet Set. Jørgensgård i Gudhjem. Da Mandi"X gik 
på aftægt 1924 byggede han "Villaen" på bakketoppen syd for Lisegård med en pragtfuld udsigt udover 
Sydøstbornholm. Da min bedstemor døde i 1933 oprettede Mandix i 1934 et vandrehjem på Villa Klin
teby. Her fik han navnet "Gamle Mik" af de mange unge, der overnattede her. Også hans datter Agne
the, som boede i Ølene, indrettede et vandrehjem. Set. Jørgensgård i Gudhjem er det eneste af disse 
vandrehjem, der stadig fungerer og stadig i Hammerfamiliens regi. 

Jeg kan godt huske Hartvig Møller og hans kone fra mine ferier i Klintby. Til Mandix's 75 års fødsels
dag, forærede Hartvig Møller ham en vinkaraffel og 6 likørglas med et sølvskilt, hvor der er indgraveret: 
Til "Mik" fra Fjældståuan. Jeg er så heldig, at jeg har arvet dette sæt. 

7 
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I Trud Myhre # 1313 f. __ d. ca. 1489 
Frimand på 6 vg Fuglsangsgård lbsker. Idag hedder gården Østre Klintegård i 
Klinteby. 
2 Peder Myhre #737 f. o. 1450 g. Hansdatter Myhre #736 

Boer på 6. vg Fuglsangsgård Klinteby i Ibsker, som han arvede 29,juni 
1489 efter sin far Trud Myhre, 

3 Hans Pedersen Mybre #739 f. efter 1511 g .. N.N. Poulsdatter #621 d. efter 1537 
Ejer også Bjerregård i Vestermruie. Er frimand.Betænkes i 15 I I i Anders 
Galens testamente på sin hustrues vegne, trættede med Jørgen Hals om arven. 
Ovenstående oplysning hentet fra Danmarks adelsårbog 1901 side 231 
Myrernes adelsvåben var med 3 myrer. Hans 3 sønner dør sønneløse, det er hans 
datter Mette Hansdatter Myhre, der bl.a. arver 6.vg Fuglsangsgård i Klinteby, 
som igen arves af hendes sønnensøn Claus Gagge. Gården kaldes nu Gaggegård, 
arves af datteren Else, hvor den igen går i arv til hendes datter Kirstine . 
. N.N.: 

Nævnt 1523 og 1537. Hun gifter sig ind i Myhreslægten, hvis våbenskjol er med 
3 myrer. 

4 Mette Hansdatter Myre #626 g. Peder Hansen UF #657 f. 1536 d. 25. juli 1596 
Arver 6.vg Fuglsangsgård Klinteby Tusker, som hendes datter Merethe Hansdatter 
Myre får i medgift, hun overlader den senere til sin søn Claus Jørgensen 
Gagge. Mettes bror Jens Myre kannik i Lund sælger i 1574 Myregård Øm og 2o. vg 
i Klinteby til Peder Oxe. Arver 2 vg. Myregård i Nylars efter sin bror Truid 

Myre. Hun ejer også Myregård i Aker, som hun overlader til sin sønnesøn, 
Sivert Gagge. 
Peder: 
Se bornholmske samlinger 3/126, 11/112, 16/137, 147, 149, 21/25. 
Stolestadelåger er bevaret i Klemensker kirke med initialerne PH og MI-ID, det 
sidste for hans kone, Margrethe HansDatter. Efter sin død 1596 arver hans 2 
døtre alle de gårde han har fået i arv med sin kone Mette Myhre, samt Uf 
godset- den ældste bragte Myregård i Aker m.fl. til sin mand Jørgen 
Henningsen Gagge, den yngste ægtede 1606 adelsm Hans Grabov, fik Simblegård 
Myregård og flere andre gårde. Hans søn kunne i alt afhænde 30 gårde.BS 8/137 

5 Merete Peder Hansdatter Uf #993 g. Jørgen Henningsen Gagge #992 d. før 1606 
Ældste datter af Peder Hansen UfBS l .rk 8/149. Hun er også af adelsfrunilie, 
så her mødes Gagge og Uf-slægten. Hendes mor var datter af Hans Myhre- en 
adelsslægt, frimand fra Fuglsangsgård i Tusker. Hun får bl. flere gårde også 
Fuglsangsgård og Myregård i Aker. Hendes Søn Claus får bl.a. 
Fuglsangsgård, medens sønnen Sivert overtager Myregård i Åker.Hun og hendes 
mand lader 1604 støbe en malmklokke til Klemensker Kirke prydet med UF emes 
Gavlsparrevåben og Myhrernes våben. 
Jørgen: 
I Bornholms kirker side 191 fortælles at Jørgen H, Gagge og Mette Hansdatter 
har foræret Knudsker kirke den nuværende renaissainse altertavle i 1596. Han 
tillader, at hans svoger Peder Kofoed efter at have arvet 14, 16, 17 og 25 V gi 
Aker efter sin afdøde kone og fælles børn var døde, dette gods var adelsgods, 
og han fik Hennings tilladelse til at blive frimand, hvilket Chr, d. 4. 
billigede d. 3/7- 1598.BS. 4/111.og bind 16/137,147,149,15 1 og b 21/25. 

6 Claus Jørgensen Gagge #l002 f. __ d. 2 Maj 1654 g. Margrethe Wartenberg #l041 
6. aug 1630 udtaler Chr. d. 4 sin tvivl om han er adelig, det sker i 
forbindelse med en retssag, idet han har skudt Karl Peder Jacobsen, som 
forsøgte at stjæle brænde i hans skov. BS bind 16/129.I bind 14/ 84 nævnes, at 
Klintebygård ved Skotteklint, 6.vg i Tusker benævnes som adelsgårde, hed også 
Gaggegård og under navnet Fuglsangsgård, var den hjemsted for Myhreslægten, 

. 29. juni 1489 arvede Peder Myhre den efter sin far Trud, 4. juli I 57 4 solgte 
kannik Jens Myhre 2o. vg i Ibsker til Peder Oxe.Jens var bror til Mette Myhre. 

7 Else Clausdatter Gagge #1322 g. Hans Kofoed #1323 d. 1654 
Hans: 

Ved sit giftermål med Claus Gagges datter arvede han 6.vg i Klintby, samt I 
Egeby Grødbygård, , Ll Myregård i Aker, , Bjerregård i Pedersker, senere 
arvede han også Vellensgård, men han og hans kone døde af pest i 1654, en 
datter Kirsten videreførte Vellensgård i Nyker. Hans far var landsdommer Mads 
Kofoed, som bl. de I 1 gårde han fik som løn for sit embede 2o. vg i Tusker, 
som han mistede da han i 1645 i forbindelse med landsforvisning mistede jobet 
som dommer. Ejede Vellensgård i Nyker og arvede med sin kone Eskilsgård. 

8 Kirsten Hansdatter Kofoed #1325 f. o. 1650 g. 23 Sep 1664 Hans Jensen Sode #1350 f. 1633 
g. Albert Hrutvig # 13 51 

Hun var o. 4 år,da hendes forældre døde af pest. Hun arver flere gårde efter 
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sine forældre, bl.a.6 vg i Ibsker og Vellensgård i Nyker. Hun får Klaus 
Hartvig på sædgården Baggegården i Klemensker som værge. Gifter sig med Hans 
Jensen Sode, som er præst i Nyker.Hans søster er gift med Rutskerpræsten Poul 
Ancher. Efter hans død i 1685 gifter hun sig med Albert Hartvig. I 1703 
sælger hun 6. vg til Jakob Mortensen, som er begyndelsen på min mors 
slægtlinie og med Kirsten slutter min fars slægt med at eje 6 . vg. 
Hans: 
Hans far Jens Hansen Sode blev stamfader for den bornholmske Sodeslægt, var 
præst i Rutsker, hvor han blev afløst af sin svigersøn Poul Ancher, kendt fra 
opstanden i 1658. 

Side 9 
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1. Peder Hansen #1097 (søn af Hans Jørgensen #1355) stilling 6. Vg Østre Klintegård, gift Elisabeth 
Michelsdatter-1-Iopp # 1098, død 17 51. Peder død 17 45. Den ældste fæstebonde, som vi kender på 6 vg hedder 
Henning Albertsen, som havde den i fæste til sin død i 1693. Den næste fæstebonde bliver Jacob Mortensen gift med 
Kirstine lbsdatter. De køber gården i 1703 af Kirstine Kofoed på V ellens gård i Nylars, som har arvet den efter sin 
mor Else Gagge. Gården købes for 240 slettedaler. I 1709 dør Kirstine og han gifter sig med Elisabeth Mikkelsdatter 
Hopp. En søn af I. ægteskab får i 1710 tilkendt Fuglsangsgården, men han dør i 1728, hvorefter den går i arv til hans 
søster Kirstine Jacobsdatter, der gifter sig med Jens Hansen. I året 1731 mageskifter de med Kirstine Jacobsdatters 
stedmoder Elisabeth Michelsdatter Hopp, som er gift med denne Peder Hansen i 2. ægteskab, hvor de overtog hans 
fødehjem 11 sg i Vestermarie, hvortil Jens Hansen og Kirstine Jacobsdatter flytter til. Fremover er der en lige linie til 
min mor Nielsine Mikkelsen, derfor starter jeg med Peder Hansen . 

.Børn: 
2. Hans Pedersen #I 095 født 1724. 

Anden Generation 

2. Hans Pedersen #1095 født 1724, stilling 6.Vg Østre Klintegård, gift Gjertrud Richardtsdatter #1096, født 1730, 
død 1763. Hans død 1799. Tidligere kaldet Fuglsangsgård, da frimandsslægten Myhre boede og Gaggegård. da 
Claus Gagge overtog gården o. 1620. Han var sønnesøn af juridiktionsfoged Henning Gagge, Hans far boede på St. 
Almegård i Rønne, hans svigerforældre stammede fra UF og Myreslægten, ialt 3 frimandsslægter mødes her. Han 
blev bødedømt for at have dræbt Karl Peder Jacobsen, da han ville stjæle brænde i Klinteskoven. Han selv og kone 
med eneste søn døde 2. maj 1654 af pest. 

.Børn: 
3. Michael Hansen #1093 født 1760. 

Tredie Generation 

3. Michael Hansen # 1093 født 17 60, stilling Østre Klintegård Ib sker, gift 1795, Anne Margrethe Pedersdatter 
#1094, født 1774, (datter af Peder Nielsen # 1207 og Cathrine Mads Hopdatter #1210). Michael død 1840. Ejede 6 . 
V g Østre Klintegård, hed i gamle dage Fuglsangsgård. Han fik 3 sønner: Mads Mikkelsen,der arvede gården og blev 
oldefar til Mandix. Hans Mikkelsen som overtager 20 vg og Niels Peter Mikkelsen som ved giftermål får 27 sg. Til 
brylluppet havde han bestilt en Bornholmerklokke hos en urmager i Rønne, da klokken ikke var færdig, da han ville 
hente den, fik han urmagerens klokke. 

Børn: 
4. Hans Mikkelsen #1091 født 1795. 
5. 11 Mads Mikkelsen #1266 født 1799. 
6. iii Niels Peter Mikkelsen #1204 født 1804. 

~ 
Fjerde Generation 

4. Hans Mikkelsen #109 I født 1795, stilling 20 VG klinteby, gift 1821, Malene Margrethe Jensdatter #1092, født 
1798, stilling født i Arsdale, død I 87 4. Hans død 1857. overtog Klinteby 1822. Muligvis som en arv fra sin mor, 
hvis far var Peder Nielsen, som var kommet til at eje 20. V g ved at gifte sig med Cathrina Mads Hoppsdattter efter at 
hendes I. mand var død i 1772. Peder Nielsen dør i 1821. hvor gården i 1822 overtages af Hans Mikkelsen. 
Cathrinas 1 . mand hed Hans Knudsen død 1691, havde arvet 20 vg efter sin far Hans Knudsen, som havde overtaget 
den efter Berta Mortensdatter, der var gift med Hans Jacobsen Rytter. Her er man dog en gang ind over 27 sg for at 
finde slægtsforholdet. 

7. 
8. 

.Børn: 
i Niels Peter Hansen #1089 født 1832. 

ii Mads Peter Mikkelsen #1270 født 1841 . 

5. Mads Mikke.lsen #1266 født 1799, stilling 6,vg Østre Klintegård Ibs, gift Ane Malene Pedersdatter Lou #1267, 
født 1811. Mads død 1841. Overtog gården i 1831. Hans bror Hans Mikkelsen # I 091 overtager 2o V g Klint by i 
1822, en anden bror Niels Peter Mikkelsen # 1204 overtager 27 sg i Klinteby i 1828, del er således 3 brødre, der 
samtidigt sidder på de 3 gårde i Klinteby, Vores anelinie starter således ca.1660 på 6 vg Østre Klintegård. Fortsætter 
så på 2o vg Klinteby. Ane: Da hendes mand Mads Mikkelsen dør 1841, er hun kun 30 år gammel og hun gifter sig 
igen med Jens Chr. Ipsen i 1842. Jens Krristian Ipsen, som var født 1813, stammer fra Brændesgård 5/6 sg. Tusker. 
Det var hans brorsøn, der senere grundlagde forlystelsesparken Brændesgårdshaven på Brændesgård. Det bliver 
hendes søn af 1. ægteskab Laurids Peter Mikkelsen, der overtager 6.vg . 

.Børn: 
9. i Laurids Peter Mikkelsen #1269 født 1834. 

6. Niels Peter Mikkelsen #1204 født 1804, stilling 27 sg. Klintebygård, gift 1828, Kathrine Malene Pedersdatter 
# 1205, født 1809, (datter af Peder Holgersen #12 I 6 og Mette Margrethe Bendtsdatter #I 2 17) død 1862. Niels død 
1828. Dør tilsyneladende samme år, som han bliver gift , men får en datter, der er født i 1828. Også i 1828 overtager 
han 27. sg Klinteby, nabo til sin bror Hans Mikkelsens gård 20 vg Klinteby. 27 sg,har også heddet Skottegård.Han er 
søn af Michael Hansen 6. vg. Hans 3. bror Mads Mikkelsen overtager fødegården 6. vg, Hans datter Nielsine M. 
Mikkelsen, der blev født i 1828 gifter sig med sin fætter Niels Peter Hansen på 2o vg. Det er dem, der tager Mandix 
som pejebarn. Siden har det været Mikkelsen i lige linie, der ejer 20 vg i Klintby Kathrine: Hun gifter sig med Niels 
Peter Mikkelsen i 1828, får samme år med ham datteren Nielsine Margrethe Mikkelsen fra nabogården 27. sg Tusker, 
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der bliver gift med Niels Peter Hansen, som er Mandix' s plejefar. Men Niels Peter Mikkelsen døde samme år 1828, 
hvorfor Kathrine Malene Pedersdatter, født på nabogården, som hllll har arvet efter sin far Peder Holgersen, gifter sig 
igen i 1829 med Niels Peters Nielsen. Og det bliver så navnet Nielsen, der bliver ejere af nabogården, hvor vi kendte 
Knud og Mathilde Nielsen. 

Børn: 
10. Nielsine Petra Margrethe Mikkelsen #1090 født 1828. 

Femte Generation 

7. Niels Peter Hansen# 1089 født 1832, stilling 20 vg Klinteby, gift 1860, Nielsine Petra Margrethe Mikkel§en 
#1090, født 1828, (datter af Niels Peter Mikkelsen #1204 og Kathrine Malene Pedersdatter #1205). Niels Peter, som 
nok kommer til at hedde Hansen efter sin bedstefar Michel Hansen, gifter sig med Nielsine Petra Margrte Hansen, 
som er hans kusine, idet hendes far er bror til Niels Peters far og Mandix bedsstefar Mads (6 vg) Hun boede på 27 sg 
nabogården. Min mor er antagelig opkaldt efter hende, idet hun blev Mandix' s plejemor. Det var hende min mor 
kaldte bedstemor. Nielsine: Hun bliver gift med sin fætter Niels Peter Hansen og flytter fra 27 sg ind til 2o vg . 
Ægteskabet er barnløst, hvorfor de adopterer Hendes mands brors søn, når resten af familien rejser til Amerika. 
Mandix' s biologiske far var Mads Peter Mikkelsen, som ejede 14 vg Grammegård i Østermarie 

Børn: 
11 . i Mandix Andreas Mikkelsen #208 født 1863. 

8. Mads Peter Mikkelsen #1270 født 1841, Tusker, stilling 14, vg Grarnmeg Østermarie, gift Margrethe 
Kristendatter # 1271. Var 1. gang gift med Margrethe Kristendatter, når hun var født eller hendes forældre, ved vi 
ikke noget om, men hun døde i 1863 efter at have født Mandix, forinden havde de fået datteren Jenny. Begge blev sat i 
pleje, Mandix hos hans bror Niels Peter Hansen på 2o. vg. og Jenny antagelig i Gudhjem. Samme år flytter han til 
Lille Almegård i Østermarie og bliver gift med Margrethe Kirstine Larsen, f. 1845. Hendes far var K.A. Larsen på St. 
Frigård 4. vg. i Østermarie. Derefter boede de på Skindermyregård, Klemensker, og i 1872 overtog de 28 sg 
Skovgård i Nyker. I andet ægteskab, var der 5 børn, de ældste rejste til Amerika, og i 1881 udvandrede resten af 
familien også til Amerika. Mandix kom i pleje, da han var 3 år, hos Madses bror Niels Peter Hansen. 

Børn: 
12. i Mandix Andreas Mikkelsen #208 født 1863. 

ii Jenny Mikkelsen #1349. Kom i pleje antagelig i Gudhjem, seneres gift med Adol Hammer, fisker, 
senere startet vandrehjemmet Set. Jørgensgård i Gudhjem i 1931. 

9. Laurids Peter Mikkelsen #1269 født 1834, stilling 6 vg Klinteby Ibsker, gift Bodil Kristine Muneh #1272, født 
1841 . o. 1900 deler Laurids Peter Mikkelsen 6 vg og Mandix Mikkelsen 2o vg Lisegård 28. sg. Bodil: Stammer fra 
22 sg i Tusker 

Bøm: 
Laurids Andrea Mikkelsen #1 273 født 1869, stilling 6 vg Klintegård Klinteby. Efter at have solgt 
Klintegård 6 vj. til Carl Andreas Sommer, flyttede Laurids Mikkelsen ind på Lisegård og havde frk Pihl 
som husholderske. Senere byggede han en villa øst for Mandis Mikkelsens villa. 

10. Nielsine Petra Margrethe Mikkelsen #1090 (Se ægteskab med nummer 7.) 

Sjette Generation 

11. Mandix Andreas Mikkelsen #208 født 1863, stilling Klintebygård, Tusker, gift 1887, i Tusker?, Margrethe 
Hansen #238, født 28. maj 1863, (datter af Rasmus Hansen #1197 og Antonette Hansen #1198) død 25. juni 1933, 
lbsker. Mandix død maj 1948, Ib sker. Overtog 20 V g Klinteby i 1892. Blev sat i pleje hos sin onkel og tante, da 
hans forældre: Mads Peter Mikkelsen og Margrete Kristendatter og øvrige søskende rejste til Amerika.Også hans 
søster Jenny kom i pleje . . Hans plejeforældre havde ingen børn, og han overtog gården, da de ønskede at gå på 
aftægt. På det tidspunkt var min mor 4 år. Det er denne plejefamilie, der er fulgt som aneliste. Tidligere gårdnavne: 
Grødgård, Ledegård, Lll. Pilegård, Smørhullet,Toftegård, Skottegård Margrethe: Hendes forældre ejede 8. sg 
Gadeby Bodilsker 

Børn: 
13. i Nielsine Mikkelsen #30 født I 7 Dee 1888. 
14. ii Agnethe Mikkelsen #239 født 2.april 1892. 
15. iii ViggoMikkelsen#240født 18. april 1900. 

12. Mandix Andreas Mikkelsen #208 (Se ægteskab med nummer 11 .) 

Syvende Generation 

13. Nielsine Mikkelsen #30 født 17 Dee 1888, gift 26 Jul 19 12, i Åkirkeby, Otto Didrik Kure #26, født 9 Maj 1882, 
(søn af Otto Andreasen Kure #12 og Laura Georgine Adolphine Poulsen #13) stilling Skomagermester, død 1960. 
Nielsine død 17.dee.1 957, Rønne. Min mor, som er født på 20 vg i Klinteby. Jeg har udarbejdet et hefte: Nielsine 
Mikkelsen aner og efterkommere, samt Klintebygårdene og Fjældståuans historie. Otto: Min far 

Børn: 
16. i Agnes Kure #31 født 16 0kt 1912. 
17. ii Ellen Kure #32 født 23 Jun 1914. 
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1. Nielsine Mikkelsen #30 født 17 Dee 1888, (datter afMandix Andreas Mikkelsen #208 og Margrethe Hansen 
#238) gift 26 Jul 1912, i Åkirkeby, Otto Didrik Kure #26, født 9 Maj 1882, (søn af Otto Andreasen Kure #12 og 
Laura Georgine Adolphine Poulsen# 13) stilling Skomagermester, død 1960. Nielsine død 17 .dec.1957, Rønne. Min 
mor, som er født på 20 vg i Klinteby. Jeg har udarbejdet et hefte: Nielsine Mikkelsen aner og efterkommere, samt 
Klintebygårdene og Fjældståuans historie. Otto: Min far 

Børn: 
2. Agnes Kure #31 født 16 0kt 1912. 
3. u EllenKure#32født23Junl914. 
4. 111 Helga Kure #33 født 12 Maj 1921. 
5. 1v Valborg Kure #34 født 2 Jun 1922. 

v Rigmor Kure #35 født 10 Sep 1924, død 2 Feb l 925. 
6. vi Karl Aage Kure #36 født 4 Maj 1927. 

Anden Generation 

2. Agnes Kure #31 født 16 0kt 1912, Vestermarie, gift 2. sept. 1933, i Skelskør, Erik Petersen #241, født 12. dec. 
1905, Flensborg, død 16. nov. 1980, Slagelse. 

Børn: 
7. Anni Kure Petersen #242 født 14. nov. 1933. 
8. ii Inge Kure Petersen #243 født 29. nov. I 934. 

3. Ellen Kure #32 født 23 Jun 1914, gift 2. april 1942, i Garnisionskirken København, Carl Fredrik Vilhelm Parbst 
#258, født 2. juni 1912, København. 

Børn: 
9. Lena Parbst #259 født 22. marts 1945. 
10. u Winnie Parbst #260 født 21. febr. 1953. 

4. Helga Kure #33 født 12 Maj 1921, gift 24. maj 1947, i Knudsker, Frede Anthon Gotlieb Wismann #264, født 28. 
juni 1920, Slagelse. 

Børn: 
Henning Gotlieb Wismann #265 født 28. okt. 1950, Knudsker, stilling Bygningsingemiør. 

11. li Mogens Kure f. Gotlieb Wismann #266 født 6. dec. 1952. 
12. 111 John Gotlieb Wismann #267 født 13. dec. 1954. 

5. Valborg Kure #34 født 2 Jun 1922, gift 3. febr 1945, i Pårup østre distrikt, Poul Frode Miilius Grønvold #269, 
født 9. august 1909, Bogense. 

Børn: 
13. Peter Kure Grønvold #270 født 4. maj 1945. 

li Merete Kure Grønvold #271 født 1. januar 1954, Odense, stilling Sygeplejerske. 

6. Karl Aage Kure #36 født 4 Maj 1927, Rønne, stilling Erhvervschef for Bornholm, gift 27.12.1950, i Knudsker, 
Vibeke Agnete Lundt #204, født 1 Sep 1928, Rønne, (datter af Carl Jaques Christian Ltmdt #209 og Julie Marie 
Holm #210) stilling handelslærer. Jeg er født i Rønne, tog Realeksamen i 1943. Kom i kontorlære på 
Rabækkeværket samme år, Blev taget af Gestapo i 1944,sad på Galløkken og hos Kreusberg, senere korte 
arrestationer med ophold på Vestre Skole og Missionshotellet. Efter frigivelse efter den 3. arrestation, mødte jeg hver 
dag kl. 12 på Gestapochef Schultzes kontor. 27. november flygtet til Sverige med fiskerbåd fra Svaneke. V ar en kort 
periode på skovarbejde ved Siljansøen. 4. jan 1945 i brigaden i pionerkommando i Håtunaholm ved Stockholm. Fik 
budskabet om befrielsen på min 18 års fødselsdag. Næste morgen d. 5. maj ankom til Helsingør med fiskerbåd. 
Cyklet til København. I skudveksling udenfor Mathæusgades skole. En uge efter sendt til Ringkøbing og senere Ølgod 
for at pille miner op. V ar blevet laborant på Rabækkeværet. I 1957 blev jeg uddannet til Metodestudier bl. i Sverige, 
hvor jeg var den 1. dansker, der blev uddannet som lærer i MTM- Metode-Tids-Måling. Samtidig leder af Hasle 
Klinker- og Chamottestensfabriks rationaliseringsafdeling, hvor vi mere end halverede mandskabsforbruget, samtidig 
med væsentlig større produktion. Fik i 1963 Dansk Rationaliseringsforening pris I. gang, den blev uddelt med 5000 
kr., som jeg brugte til at købe et sommerhus i Dueodde. Fik en aftale med firmaet, at jeg i op til halvdelen af året 
måtte undervise på Dansk Arbejdsgiverforenings k.7.rrsusejendom på Egelund og Industriråfets kursusafdeling. Deltog 
i et 8 ugers virksomhedsledelseskursus på Egelund. Deltog i 3 tv-udsendelse, som Poul Trier arrangerede om 
rationalisering, først en udsendelse om resultater på Rabækkeværket, derefter på 5 danske virksomheder, hvor vi ved 
en rundgang på I time, skulle finde produktioner, hvor vi kunne forbedre metoderne på mindst 30 % uden investering. 
Det lykkedes heldigvis hver gang. I 1964 blev jeg bestyrer på Klinkerfabrikken, hvor vi mere end fordoblede 
produktionen i den periode, jeg var her. Blev også tekn. direktør for både Rønne og Haslefabrikken. I 1964 blev 
Bornholms erhversråd dannet, jeg blev ansat som ulønnet sekretær, I 1960 startede vi med arbejdsteknisk skole på 
Rabækkeværket, jeg blev ansat som skoleleder, som fritidsjob, vi anvendte kurserne til at omskole de folk, der blev 
ledige ved rationalisering, det kom senere til at hedde Specialarbejderskolen og nu Amu-center. I 1971 blev jeg ansat 
som lønnet heltidssekretær for Bornholms Erhvervsråd. I 1972 var jeg med til at starte Bornholms Erhvervsfond og 
blev her sekretær, som en del af mit job i erhvervsrådet. Blev formand for en række brancheudvalg inden for vore 
hovederhverv. Blev også leder af det fælleskommunale beskæftigelsesudvalg, hvor vi satte flere projekter igang for 
ledige, hvor projekter bistod bl. tekn forvaltning og Bornholms Musewn, der også kunne gavne f.eks. turisterhvervet
f.eks. Moseløkken, Melstedgård, cykelveje, Grøn Ø, bedre adgang til fortidsminder m.v. En række projekter, som vi 
har haft megen glæde af som pensionister. Sad som eneste bornholmer i udvalget, der var med til at sikre statens 
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overtagelse af Dampskibsselskabet 1866. Også dette lykkedes, trods lokal modstand. Blev i 1977 sat til at skulle 
forsøge at redde Bornholms Spånpladefabrik, der var gået i betalingsstandsning, var her arbejdende formand, hvilket 
vil sige ulønnet diretør i ca. 2 år. Takket været en utraditionel medvirken fra de bornholmske fagforeninger og 6 
medarbejdere, fik vi lavet en selvstyrende arbejdsgruppe, der fik vendt udviklingen, så fabrikken kunne køre videre og 
producerede dagligt spånplader i en længde, når de var udskåret fra Rønne til Åkirkeby. Da Ib Henriksen henvendte 
sig til amtmand Elkær Hansen og amtsborgmester Jens Brandt om at overtage Hasle Klinker på et tidspunkt, hvor 
fabrikken var kørt helt ned, blev jeg administrende direktør i 2 år, samtidig med jeg passede jobbet i erhvervsråd m.v. 
Fløj frem og tilbage mellem København og Rønne næsten dagligt. Men 2 år senere lykkedes det at sælge til Ålborg 
Portland. Allerede i 1985 gik jeg på selvpension, jeg var lige fyldt 58 og Vibeke var 56 og sagde samtidig sin stilling 
op som handelslærer. Vi synes, vi så for lidt til hinanden, ville godt ud og se Verden, mens vi kunne. Købte 
Grimbergs Verdenshistorie og rejste efter den. Startede i Ægypten og Israel rundt, men også rundtur til de klassike 
steder i Grækenland og Tyrkiet, 5 x i Rom, rundtur i Thailand, Inkariget rundt, tur til Kina m.v. Jeg har ogå i mange år 
været tropsfører for Det Danske Spejderkorps ( de gule), hvor jeg blev tropsfører i 1946 og fortsatte til vi flyttede til 
Hasle i 1964, hvor jeg endu i nogle år fortsatte i korpsets førertræning. Vibeke: Realeksamen 1944. I kontorlære 
samme år på Bornl1olms Andelsslagteri, udlært I 94 7, 1947 kontorasasistent på KTAS intil 1960. Hjemmegående 
1960-197 I. 1971 startet som timelærer i tysk på Handelskolen, de kommende år læst til faglærer, i 1979-80 
yderligere læst ED i Tysk på Handelshøjskolen, ansat som tysklærer på Højere handelseksamenuddannelsen. 
Flokfører i DDS fra 1948-1971, herunder også korpsets førertræning. Leder af ældreklubben i Hasle, formand for det 
første skolenævn i Hasle indtil 1971. 

Børn: 
14. Hanne Kure #203 født 28.07.1953. 
15. 11 Torben Kure #199 født 1 Feb 1960. 

Tredie Generation 

7. Anni Kure Petersen #242 født 14. nov. 1933, Skelskør, gift i Skelskør, Bent Rasmussen #244, født 3. juni 1940, 
Fintlemp. Møen. 

Børn: 
Carsten Kure Rasmussen #245 født 3. juni 1963, Anisse. 

11 Frank Kure Rasmussen #246 født 28. mmts 1966, Anisse. 

8. Inge Kure Petersen #243 født 29. nov.1934, Tjæreby, gift Johannes Fredebo Hansen #24 7, født 24. marts 1927, 
Harested, Sludstrnp sogn. 

Børn: 
16. 1 Elsebeth Kure Hansen #248 født 19. dec. 1954. 
17. ii Lars Kure Hansen #249 født 29. marts 1957. 

m Sanne Kure Hansen #250 født 24. nov. 196 I , Harrested, gift Hans Erik Larsen #257, født 5. okt. 
1961 , Sæby. 

9. Lena Parbst #259 født 22. marts I 945, København, stilling Designer, gift 22. nov. 1969, i Pårnp Kirke, Tage 
Laursen #261, født 2. juni 1947, Arnborg, sti11ing Tømrermester. 

Børn: 
Steen Laursen #262 født 15. febr. 1971 , Herning, stilling Tømrer. 

11 Bo Laursen #263 født 30. april 1973, Herning, stilling Chauffør. 

10. Winnie Parbst #260 født 2 I. febr. 1953, Staurby-Skov, stilling Sygeplejerske, gift 3 I Aug 1974, i Århus 
Rådhus, Henning Brandsen #1075, født 7 Aug 1948, stilling Driftsassisten Danm Radio. 

Børn: 
i Nina Parbst Brandsen #1076 født 15 Jan 1975, stilling Markedsøkonomstuderende. 

11 . Mogens Kure f. Gotlieb Wismann #266 født 6 . dec. 1952, Knudsker, stilling Pædagog, og samlever, Lene 
E lsebeth Pedersen #268, født 7, okt. 1943, stilling Pædagog. 

Børn: 
i Kristine Kure #857 født 18. jan 1991, Odense. 

12. John Gotlieb Wismann #267 født 13. dec. 1954, Knudsker, gift 25. jm1. 1991 , i Slagelse, Merete Falkner #853, 
født 11. nov. 1962, stilling Bibliotekar. 

Børn: 
1 Sebastian Thor Wismann #854 født I . april 1992, Bodø, Norge. 

11 Markus Faikner Wismann #855 født 15. nov. 1993, Bodø, Norge. 
m Bjørn Thoke Wismann #856 født 2. april 1996, Slagelse. 

13. Peter Kure Grønvold #270 født 4. maj 1945, Odense, gift 28. mmts 1970, i Seden Kirke, Birthe Andersen #272, 
født 29. sept. 1941. 

Børn: 
i Ole Kure Grønvold #273 født 12. sept. 1974, Egesminqe, Grønland. 

14. Hanne Kure #203 født 28.07.1953, Knudsker, stilling advokatsekretær, gift (I) 27. juli 1975, i Knudsker , Birger 
Hansen #207, født 20. maj 1950, København, gift (2) 12. aug. 1989, Povl Sommer #277, født 6 . april 1953, Hasle, 
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stilling lærer i Holbæk. 
Børn: 
Mette Kure #205 født 24.08.1980, København, stilling Gymnasieelev. 

li Kristine Kure #206 født 24.07. 1984, København, stilling Skoleelev. 

Side 14 

15. Torben Kure #199 født 1 Feb 1960, stilling Naturvejleder, gift Mette Humlebæk Jensen #200, født 28.04.1 962, 
Helsingør, stilling Social- sundhedsassistent. 

Bøn1: 
Stefan Humlebæk Kure #20 I født 07.01.1987, R.øruie. 

11 Stine Humlebæk Kure #202 født 03.04.1990, Rønne. 

Fjerde Generation 

16. Elsebeth Kure Hansen #248 født 19. dec. 1954, Harrested, gift John Kurt Olsen #251 , født 8. febr. 1956. 
Børn: 
Lisa Sidney Olsen #252 født 5. marts 1982, Forlev. 

li Tina Sidney Kure Olsen #253 født 3. nov 1985, Forlev. 

17. Lars Kure Hansen #249 født 29. marts 1957, gift Merete Ettrup #254, født 4. jan. 1965, Rødovre. 
Børn: 
Louise Kure Hansen #255 født 10. febr. 1981, Slagelse. 

11 Niclaes Kure Ettrup #256 født 10. april 1989, Slagelse. 
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Mandix Andreas Mikk.eiser 
Født 1863 
Gift 1887 
lbsker? 
Død maj 1948 
Ibsker 

Nielsine Mikkelsen 
Fødtl7Decl888 #15 
Gift 26 Jul 1912 
Åkirkeby 
Død 17.dec.1957 
Rønne 

#30 

Ægtefælle: Otto Didrik Kure 

Mar rethe Hansen 
Født 28. maj J 863 #31 
Død 25. juni 1933 
Jbsker 

Niels Peter Hansen 
Født 1832 #60 
Gift 1860 

Nielsine Petra Mikkelsen 
Fødtl828 #6.1 

Rasmus Hansen 
Født 1824 #62 
Gift 1851 
Død 1890 

Antonette Hansen 
Født 1828 #63 
Død 1908 

Nielsine Mikkelsens anctræ 
Michael Hansen 
Fødtl760 #240 

Hans Mikkelsen 
Gift I 795 
Død 1840 

Født 1795 #120 
Gift 1821 
Død 1857 Anne M. Pedersdatter 

Født 1774 #241 

Malene M. Jensdatter 
Født 1798 # 121 
Død 1874 

.Michael Hansen 
Født 1760 #244 
Gift 1795 

Niels Peter Mikkelsen Død 1840 
Født 1804 #122 
Gift 1828 
Død 1828 Anne M. Pede1-sdatter 

Fødtl774 #245 

Peder Hol!'ersen 
Født 1776 #246 
Gift 1805 

Kathrine M. Pedersdatter Død 1822 
Født 1809 #123 
Død 1862 

Mette M. Bendtsdatter 
Født 1784 #247 
Død 1855 

Hans Nielsen 
Født 1742 
Gift 1764 

~C,::a!!:s!.l!!::e!..r~Kis~·:!!lin!!. !E>.-'H=ans=e:.::n~--1 Død 1823 
Født 1785 # 124 

#248 

Død 1843 

Hans Pedersen 
#250 

Anne Marie Es ersdatter 
Født 1787 #125 
Død 1847 

Gertrud Larsdatter 
#251 

Gudber Andersen 
Født 1763 #252 
Gift 1788 

Ande1-s Hansen Død 1841 
Født 1773 #126 
Gill 1842 
Død 1842 Martha Hansdatte 

Fødtl768 #253 
Død 1820 

Anders La,-sen 
Født 1754 #254 
Gift ]789 

Anne M. Andersdatter Død 1820 
Født 1803 # 127 
Død 1876 

Annike Hansdatter 
Født 1767 #255 
Død 1836 

H s Pedersen an 11480 
J 1724- 1799 

/ Giertrud Richardtsdatter 
1730 - 1763 

Peder Nielsen #482 
J 1750-1821 

/ Cathrine Mads Hondatte1· 
f. 1754 

I 
I 

I 
I 

Hans Pedersen #488 
J 1724-1799 

/ Giertrud Richardtsdatter 
1730-1763 

Peder Nielsen #490 
J 1750-1821 

/ Cathrine Mads Bondatter 
f. 1754 

Holøer Mikkelsen Lov #492 
I 1132 - 1181 

I Karen Mikkelsdatter #493 
1749- 1795 

Bendt Nielsen Klo #494 
/1753-1811 

I Anike Nielsdatter #495 
1752 -1832 

1".l:-■. U,,..,....,,...,. #496 

#497 

Lars Gre ersen #502 
1709 - 1762 

Kirstine Christendatteill-503 

Hans Petersen Brandt #510 
1738- 1786 

Valbor Pede1-sdatter #511 
f. 1733 
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Gårdens besiddere gennem 300 år 

Klintegård, den 20. vornedgård i Ibsker sogn, 
har en interessant historie, idet gårdens be
siddere kan følges gennem 300 år ifølge 
Bornholms præsters indberetn;ng om øens 
skatteyderel651, orginalen i Malmøhus Lens 
landkontors arkiv, fæstes 2o vornedegård, da 
kaldet "Toftegården "af 
I Jacob Jacobsen. Han nævnes "Kongens 
Majestæts vornede, og findes endnu at være 
bes;dder af gården 1662 ifølge Bornholms 
ældste Jordebog i Landsarkivet i København. 
Men han overdrog fæstet kort efter til sin yng
ste søn, den ifølge Bornholms gamle skik og 
vedtægt rette gårdarving, den såkaldte gård
drønt ved navn 
II Niels Jacobsen, efter hvem fæstet gik vide
re ; arv ved år 1685 til hans søn 
III Morten Nielsen. Han nævnes som besid
der af 20 vornede gård i }ordbøgerne af 1689 
og 1719 i Landsarkivet. Klintegård gik vider
e ved året 1725 til Morten Nielsens søn 
V Niels Mortensen. Da Kongens store aukti
on 17 44 solgte alle sine vornede gårde på 
Bornholm, købte Niels Mortensen 20 vorne
degård til ejendom. Gården gikved år 177 5 i 
arv til Niels Mortensens søn 
VI Peder Nielsen, født på Klintebygård 
1749. Han blev gift med Catharine Madsdat
ter. født 17 36. Hun havde været gift en gang 
før, og havde en søn Mads Knudsen. Peder 
nielsen ejede Khntegård endnu 1814, men 
kort efter overtages den af hans søn 
VII Niels Pedersen,født 1778, men ved år 
1820 solgte han gården mod undentag, til sin 
søstersøn fra 6. vornedegård St. Klintebygård 
VIII Hans Mikkelsen. Han var den ældste af 

6 brødre og født 1796, søn af Mikkel Hansen 
6. vg og Ane Margrethe Pedersdatter, født på 
20. vornedegård 1773. M;kkel Hansen 6. vg 
var søn af Hans Pedersen og Valborg Peders
datter. Hans Mikkelsen var gift på 20 vg var 
gift med Malene Margrethe Jensdatter. Efter 
Hans Mikkelsen overtages 20 vornedg. af 
IX Hans Peter Hansen gift med Nielsine 
Petra Margrethe Mikkelsen.født 1828, datter 
af Niels Peter Mikkelsen (Hans Mikkelsens 
br01),født 1803 på St. Klintebygård og hustru 
Cathrine Peder Holgersdatter.født på 27. 
selvejergård. Ifølge hartkornsfortegnelsen var 
20 vornedegårds areal 1876 42 tønder land . 
1892 57 tønder land med hartkorn 5 tønder, 5 
skjepper, 1 fjerdinkar, 374 album. Efter Hans 
Peter Hansen overtages Klintegård, 2o. vg af 
X Mandi.x A. Mikkelsen. Gårdens areal var 
1910 60 tønder land og dens vurdering til 
ejendomsskyld 28. 000 kr . . Efter den nye be
regning var gårdens areal 1922 42, 7 hektar 
med hartkorn 8 tønder , 1 skæppe, 3 fjerdin
kar, 1 ¼ album. Ejendomsskylden 55,000 kr., 
en følge af den stærke stigning i ejendomspri
serne efter verdenskrigen 1914-1918. Mandix 
A. Mikkelsen overdrog Klintegård, 20 vor
nedegård 19 2 4 til sin søn 
XI Viggo Mikkelsen. 1925 var gårdens vur
dering til ejendomsskyld 51.500 kr. 1927 ned
sat til 46.400 kr .. Med 27.800 kr.jordvær-
di. Viggo Mikkelsen overdrog Klintegård 20. 
vornedegård i 1956 til 
XII Niels Mikkelsen, som igen overdrog 
Klintegård 20 vornedegård i 1993 til 
XIII John Mikkelsen. 

K. Thorsen, arkitekt 19 31 
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1. Ca.1050-1177varderenbiskopiDal
by og fra 1060-1177 også i Lund, der 
hed Egina, han var flere gange på 
Bornholm, hvor han missionerede. Han 
byggede Dalby kloster. Flere gav store 
gaver til kirken, f eks. forærede de kir
ken deres ejendom, når de døde, for at 
komme lettere gennem skærsilden, ga
verne skulle bl. a bruges til at bygge 
kirker for. I perioden 115 0-12 5 0 blev 
der bygget stenkirker i de 15 bornholm
ske sogn. 2o. vg er formodentligt givet 
som en sjælegave i 1200-årene. 

2. Dalby Kloster: ejede 2o vg indtil man 3. 
febr. 1313 tilskødede ærkebispesædet i 
Lund gården. 

3. Domkapitlet i Lund: ejer nu 2o. vg og 
fæste skal betales til Hammershus, som 
bispesædet ejer sammen med mindst 3 
bornholmske herreder. Det har formo
dentligt været i ærkebiskoppens eje fra 
1313 til omkring 1450. 

4. Myhreslægten : adelsmanden Trud My
hre boer på 6, vg Fuglsangsgård (Klint) 
og ejer formodentlig også 2o. vg fra 
omkring 1450. I 1489 overtages 6. vg af 
hans søn Peder Myhre, den a111es videre 
af Hans Pedersen Myhre, som har en 
søn Jens Myhre. 

5. .Tens Myhre : har arvet eller købt 20 vg 
og Myregård i Østermarie, idet han i 
1574 sælger disse 2 gårde til Peder 
Oxe. Jens Myhre er kannik i Lund, men 
er måske født og opvokset på Fugl
sangsgård 6. vg. Døde i 15 7 5 og blev 
begravet inde i Lund Domkirke. 

6. Peder Oxe sælger 20 vg og andre 31 
gårde, han ejede på Bornholm, i 1576, 
hvor de ved et mageskifte igen blev 

Kongens ejendom. Kongens gårde blev 
brugt til at følge med som løn til konge
lige embedsmænd 

7. Landsdommerne : 11 bornholmske 
gårde, heriblandt 20 vg i Klinteby, blev 
fæstet af disse gårde anvendt til at be
tale landsdommerens løn, den sidste vi 
ved med sikkerhed, der havde fæstet af 
2o vg, som en del af sin løn, var lands
dommer Mads Kofoed fra Vellens
bygård i Nyker, som blev landsforvist i 
1645 og gården gik tilbage til kronen, 

8. Lensmanden på Hammershus : Efter 
1645 er 2o. vg i Klinteby antagelig i fæ
ste hos kongen indtil 1576, hvor 
Lubeckertiden er slut og de kongelige 
gårde overdrages til lensmanden på 
Hammershus, der skal opkræve alle af
gifter på Bornholm, men skal til gen
gæld betale Kongen fæste. I 17 45 sæl
ger kongen sine ejendomme på Born
holm. Hvis dette gælder 2o vg, så er det 
formodentlig Knud Hansen, der køber 
2o. vg. 

9. Hans Jensen død i 172 2, gift med Ka
ren Ibsdatter, var ifølge Kures gårdfor
tegne/ser, den første fæster eller ejer af 
2o. vg. Den næste er 

10. Hans Jacobsen Rytter gift med Berte 
Mortensdatter. datter af Morten Mor
tensen på 27 sg Jbsker .Her begynder 
tilsyneladende slægtslinien med Berte 
Mortensen. Derefter overtages 20 vg af 

11. Hans Knudsen død 1772, er søn af 
Knud Olsen på 27. sg gift med Anna 
Thor Larsdatter, som bagefter gifter sig 
med ovenfor Morten Mortensen 

12.: Knud Hansen som er søn af Hans 
Knudsend 1772 overtager 2o vg i 
1762. Knud Hansen gifter sig med Ca-



tharina Malene Hopp, .f 1754, som 
efter 172 2 gifter sig med Peder Nielsen 
f 1750, d 1821, søn af Niels Pedersen 
fra 12. vg i Jbsker. 

13 .. Peder Nielsen overtager gården. Peder 
og Catharina får en datter Ane 
Margrthe Pedersdatter, der gifter sig 
med Mikkel Hansen på 6. vg og bl. a. får 
sønnen Hans, der overtager 20. vg . ef
ter sin mors bror. 

14.Niels Pedersen overtager gården efter 
sineforældre i 1821, men samme år går 
den videre til hans søstersøn fra 6. vg. 

15. Hans Mikkelsen/ 1795, d 1857, gifter 
sig i 1821 med Malene Margrethe Jens
datter f 1798, d 1874, stammede fra 
Arsdale. De får bl.a. 2 sønner: Niels 
Peter Hansen, som arver gården og 
Mads Peter Mikkelsen./ 1841, hvis søn 
i 1. ægteskab er Mandix Andreas Mik
kelsen. Hans mor, Margrethe Kri
stendatter, dør i barselseng efter at ha
ve født Mandix. Mandix kommer som 3. 
årrig i pleje hos Niels Peter Han
sen.hans onkel. Mads gifter sig igen og 
i 1881 udvandrer familien til Amerika. 

16.Niels Peter Hansenf 1832 gift 1860 
med sin kusine Nielsine Petra Mikkel
sen, hvis far Niels Peter Mikkelsen 
(broder til Hans Mikkelsen) som ved 
giftermål ejede 2 7. sg, nabogården, som 
han overtog i 1828, samme år han blev 
gift og fik datteren Nielsine P. Mikkel
sen, han døde samme år. En 3. bror 
Mads overtog deres fødegård 6. vg 
ØstreKlinteg. Nielsine og Niels Peter fik 
ingen børn, men tog Mandix i pleje, da 
han var 3 år. E~dix 
Je-n~leje i Gudhjem._ 

17.MandixAndreas Mikkelsen/ 1863, d 
1949 overtog 2o. vg i 1892, da pleje
forældrene flyttede på aftægt, han gifte
de sig i 1887 med Margrethe Hansenf 
1863, d. 1933. Hun var datter af Ras
mus og Antonette Hansen, som ejede 8. 
sg Gadegård i Bodilsker. Mandix og ~,\.'Y 
Margrethe overlod i 19 2 4 gården til -,;in. 
søn Viggo. Forinden havde Mandix 
bygget Villa Klinteby på bakketoppen 
syd for Klint, hvor han i 1934 indrettede 

et vandrerhjem, hvor han af vandrerne 
blev kaldt "Gamle Mik" Udover Viggo 
fik de 2 døtre: Nielsine f 1888 og Ag
nethe/ 1892. 

18. Viggo Mikkelsen/ 1900, d. 1985 
overtog gården i 1924 blev samme år 
gift med Dagny Schou,f 1898, d 1984, 
datter af Chr. Schou 4.slg Julsgård i 
Bodilsker. Da de i 1956 overlod gården 
til deres søn Niels, købte de Hullegård i 
Arsdale, men flyttede senere til Nexø. 

19. Niels Mikkelsen/ 1928 giftede sig i 
1956, samme år, han overtog 2o. vg, 
med Annelise Ipsen f 19 3 7, datter af 
Otto Ipsen og Esther Hedvig Madsen 
fra Højene i Ibsker. I 1993 flyttede Niels 
og Anelise til Korshøje i Ibsker, samme 
år overtog yngste søn John 2o. vg. Hav
de herudover en datter Jane f 1957, en 
søn Frankf 1958. 

20.John Mikkelsen/ 1966 overtog 20 vg 
1993.Samme år gift med Anne Kristine 
Jensen, datter af Svend Erik Jensen og 
Annelise Marker, Stangegård . 

Navne gennem tiderne på 20 vg. 
Skoddedalnævntl313 
Ledegård nævnt i }ordbøger 1530, 1598 
1606, 162 4. Ved ikke hvad navnet bety 
der, 
Skottegård vist på et gammelt kort, men 
er nok 2 7. sg, hvor der i 168 4 bo-
ede en mand ved navn Hans Skotte. 
Lille Pilegård 
Grødgård, (Grødagårinj) og Smørhul 
let, begge navne henviser til frugtbar 
jord. 
Skrejegård- stammer måske fra et 
bornholmsk slægtsøgenavn (skrige) 
Anvendt ved folketælling i 1801. 
Torpegård- på bornholmsk: eng med 
ringe græsvækst. 
I Klinteby 
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Fæstere og ejere af 2o. vg i Klinte by i lbsker sogn. 

Ca. 1050-1177 var der en biskop i Dalby og fra 1060-1177 også i Lund, der hed Egino, han 
var flere gange på Bornholm, hvor han missionerede. Han byggede Dalby kloster. Flere gav 
store gaver til kirken, f.eks. forærede de kirken deres ejendom, når de døde, for at komme 
lettere gennem skærsilden, gaverne skulle bl. a bruges til at bygge kirker for. I perioden 1150-
1250 blev der bygget stenkirker i de 15 bornholmske sogn. 2o. vg er formodentligt givet som 
en sjælegave i 1200-årene. 

Dalby Kloster: ejede 2o vg indtil man 3. febr. 1313 tilskødede ærkebispesædet i Lund går
den. Det er fra dette skifte, vi har gårdens 1. navn Skornetal. 

Domkapitlet i Lund : ejer nu 2o. vg og fæste skal betales til Hammershus, som bispesædet 
ejer sammen med mindst 3 bornholmske herreder. Det har formodentligt været i ærkebiskop
pens eje fra 1313 til omkring 1450. 

Myhreslægten : adelsmanden Trud Myhre boer på 6,vg Fuglsangsgård (Klint) og ejer formo
dentlig også 2o. vg fra omkring 1450. I 1489 overtages 6.vg af hans søn Peder Myhre, den 
arves videre af Hans Pedersen Myhre, som har en søn Jens Myhre. 

Jens Myhre: har arvet eller købt 20 vg og Myregård i Østermarie, idet han i 1574 sælger 
disse 2 gårde til Peder Oxe. Jens Myhre er kannik i Lund, men er måske født og opvokset på 
Fuglsangsgård 6.vg i lbsker, i dag Østre Klintbygaard. Døde i 1575 og blev begravet inde i 
Lund Domkirke.Peder Oxe ejer i forvejen Maglegårdsgodset med 30 gårde. 

Peder Oxes' s enke ælger 20 vg og andre 31 gårde, han ejede på Bornholm, i 1576, hvor de 
ved et mageskifte igen blev Kongens ejendom. Kongens gårde blev bl.a. brugt til at følge med 
som løn til kongelige udnævnte landsdommere. 

f.,aJl(1S~QJ,lQl~rne: Den første landsdommer, q~r får 2o. vg i 157~ er Peder H~sen Uf, Sim
blegård, nr. 2 .i 1588 er Jens Pedersen Kofoed, Kyndegård i Nyker, nr. 3 i 1623 er Christen 
Clausen Kjøller, Skovsholm, nr. 4 i 1629-1646 er Mads Kofoed, Vællensgård i Nyker, 
r 

Lensmanden på Hammershus : Efter 1646 er 2o. vg i K.linteby antagelig i fæste hos kongen 
il'la-ti-l--1-§-16,hv-er-bttbeekertiden_er slut og de kongelige gårde overdrages til lensmanden på 
Hammershus, der skal opkræve alle afgifter på Bornholm, men skal til gengæld betale Kon
gen fæste. I 1744 sælger kongen sine ejendomme på Bornholm, det er formodentlig Hans 
Knudsen, der køber 2o. vg. 

På Bornholm er d~ ved lov bestemte at fæste og selveje går i arv til yngste søn, hvis ikke en 
sådan findes da til daher. om regel får enken lov at sidde på gården til hUJflør. 

Kirkebøgerne begynder først at blive ført efter 1680 og det samme gælder og skifteprotokol
ler. Derfor er det svært at komme længere tilbage. 
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Hans ~ensen er den første fæster, som vi kender . Han dør i 1721. Er antagelig født på 2o. 
vg, t-'ohZ han overtager~~ sine forældre .. o. 1715 gift med Karen Jepsdatter Gram., som er 
født i 1695, døbt 13. maj 1695. Om Hans Jensen har været gift før, har jeg ikke kunnet finde. 
Derimod har jeg i kirkebogen fundet, når Karen Jepsdattter blev døbt, hvem der bar og var 
faddere. 

c 'U"2., - I?(; 1., 

Hans Knudsen: Han':,Jensen dør i 1721 og 18. oktober 1722 gifter enken Karen Jepsdatter sig 
med en søn fra Nabogården 27. sg. Hans Navn er Hans Knudsen, som først B(trt'.??ix1:giftv:neo~ 
~fl. Hans forældre hedder Knud Olsen og Ane Torbensdatter og ejer som nævnt 27 sg. 
Hans Knudsen er født i J..§2Jog er antagelig død 1762 eller senere, han og Karen Jepsdatter 
bor på 20 vg i Ibsker, som deres søn overtager i 1762.Det er medens Hans Knudsen er fæ
ster, at han ved den store kongelige auktion i 1744 får lejlighed til at købe 2o. vg af kongen, 
så han og de fremtidige bliver selvejere. Men da gården har fået vomedegårdsnr i jordebogen 
fra 1671, forbliver den benævnt som vomedegård. 

SKIFTe efter Ane Torbensdatter 

skifte 20 dec 1743 bd 36 f. 321 Anne Thorborsdatter 27sg IB 
efterlader enkemand Christen Christensen 

1. ægteskab Knud Olsen 
1. !Jans K11udsen omtrent 52 aar paa gaarden 20vg IB 
2. Kirsten Knudsdatter gm Jørgen Jacobsen Møller i Svaneke 

2. ægteskab med Morten Mortensen 
3. afd. Birte Mortensdatter gm Hans Jacobsen Rytter 20sg IB 

- Elisabeth Hansdatter 18 aar (faderen 5sg AA) 
4. Zeine Mortensdatter gm Jacob Pedersen 5vg IB 
I ovenstående skifte kan vi se, at Ane Torbensdatter boer på nabogården 27 sg og har været 
gift 3 gange. I første ægteskab med Knud Olsen, som er ejer eller fæster af 27 sg, med ham 
får hun sønnen Hans Knudsen, som gifter sig til fæstet af 20 vg og bor her i sit 52. år. Vi kan 
samtidig se, at hun i sit 2 ægteskab med Morten Mortensen får datteren Birte, som gifter sig 
med Hans Jacobsen Rytter, der bor på 2o sg Ryttergaard i lbsker. Her har Kr. Kure formo
dentligt læst fejl af 2o sg og 2o vg, når han siger, at de boede på 20 vg. 
Vi kan også se, at den slægtstavle, som hænger på 2o. vg er forkert før Peder Nielsen. 

1761..I ~ i' 7 2-.,, n'w.tt~ 
Knud Hansen: Hans Knudsen og Karen Jepsdatter Gram får i ~ævnte skifte nævnte 
søn, Knud Hansen, han er født i 1731 og begravet d . 7 /8 1772 i lbsker. Han overtager 20. vg i 
1762 og gifter sig 19. okt. 1763 med med Cathrine MadsdatterHop, som er født 1743 i lbsker, 
hendes forældre ejede 36 sg Timannegård i lbsker Hun er døbt 28. april 1743 og død efter 

1778. 

Skifte 9 sep 1772 efter Knud Hansen på 20.vgd.IB ØH:581 
enke Cathrine Mads Hops datter 

LV: ve lagte og velforstandige mand Hans Pedersen på 6. vgd.IB 

: Hans Knudsen 8 år V: fars søskendebarn Jep Nielsen Gram 78.sgd.ØM 
: Mads Knudsen 7 år V: mostermand Claus Jacobsen på 36.sgd.IB 

fætter til Martha Christiansdatter på 22.sgd. Raagelundsgård i Ibsker 
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1731 d 21 febr bapt (døbt): Hans Knudsens Søn i Klinbye kaldtis Knud Suse (båret) 
Anne Christen Christensens, Faddere Peder Hansen og Thomas Hansen, 
Hans Pedersen, Niels Ibsen og Kirsten Peder Lars og Anne Jacobs 
Datter. 

11'7;? - J g:1.,./ 

Peder Nielsen: Cathrine Hopsdatter får tilsyneladende som enke lov at blive boende på 2o vg. 
Hendes 2 sønner er også kun 8 og 7 år. Hun gifter sig igen i 1773 med Peder Nielsen, hvis 
forældre ejer 12. vg. Ellesgaard i lbsker. Hans oldemor er Margrethe Kofoed, datter af fri 
hedshelten Jens Kofoed, her kan man føre slægtslinien tilbage til de første Kofoeder af Røn
nelinien og videre gennem Gundhild Uf til f.eks. Gorm den Gamle og videre til Klodevig, der 
levede omkring år 400. Udover at eje 20 vg er han også ansat ved Artilleriet. Han er født 1748 
og død i 1821. Cathrine Hoppsdatter og Peder Nielsen får bl. andre følgende børn: Anne Mar
greethe Pedersdatter, der gifter sig med Michael Hansen, der ejer 6. vg Østre Klintebygård i 
lbsker. Herudover får de en søn Niels Pedersen. Peder Nielsens familieforhold og bekræftelse 
på, at han bor på 2o vg. får vi af nedenstående skifte: 

skifte 8 Jun 1780 efterNiels Pedersen på 12.vgd.lbsker 2:195 
Peder Nielsens far 

enke Margrethe Jensdatter LV: velagte mand Christen Bendsen 34.sgd.1B 

: Peder Nielsen 20. vgd.gr.IB, myndig og mødt 
: Jens Kofoed Nielsen 
: Christen Nielsen 

her på gården, myndig og mødt 
19 år K: søstermand Morten Markmann 

: Niels Christian Nielsen 12 år V: bror Peder Nielsen på 20.vgd.IB 
: Margrethe Nielsdatter & Morten Markmann på 35.sgd.IB, begge mødt 
: Anna Elisabeth Nielsdtr 20 år V: morbror Peder Jensen 28.sgd.IB 
: Maren Nielsdatter 16 år V: søstermand Morten Markmann 

I 8J.,I - l z._ 
Niels Pedersen, som boer hjemme hos forældre på 2o. vg, som han overtager ved faderens 

død i 1821. Men han er ikke rask og i 1822 laver han en undentagskontrakt med sin søsters 
(på 6. vg) søn: Hans Michelsen, der er søn på 6. vg. , som herefter overtager 20. vg. /J,, / 

1- 'F ,0(4. W.,t.,,. _ l 8 'f' :{ A~ ~ h, c,......- t t «- ,1,. > l' r Z O \!~~ 0... f..,-. , .... •·· . ~.,. .. ~ • 1 _,:: "7'J 
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Hans Mikkelsen er født i 1795 og dør i 1857. I 1821 gifter han sig med Malene Margrethe 
Jensdatter. Nu sidder 3 sønner fra 6. vg som ejere af 3 af de 4 Klintbygårde, idet broderen 
Mads Michelsen overtager 6. vg og Niels Peter Mikkelsen gifter sig til 27. sg, idet han gifter 
sig med Kathrine Malene Pedersdatter, de f'ar en datter Nielsine Petra Mikkelsen. 

I ')\~?- 7L 
Niels Peter Hansen bliver den næste ejer på 20. vg. Han er søn af Hans Mikkelsens, født 
1832 og gift i 1860 med ovenfor nævnte Nielsine Petra Mikkelsen, de er fætter og kusine, hun 
er født i 1828. De får ingen børn, men adopterer Mandix Mikkelsen, som er søn af Niels Peter 
Hansens bror Mads Peter Mikkelsen. 

Samme år. som Mads Peter Mikkelsens 1. kone dør i barselsseng efter at have født Mandix, 
flytter han til Lille Almegård i Østermarie og bliver gift med Margrethe Sophie Larsen, f. 
1840. Hun var en ældre søster til 11.',argrethe Kirstine Larsen, som var hans I. kone og mor til 
Mandix. Deres far var K.A. Larsen på St. Frigård 4. vg. i Østermarie. Med kone nr.1 boede 
han på Grammegaard i Østermarie og med nr 2 boede han senere på Skindermyregård, Kle-
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mensker, og i 1872 overtog de 28 sg Skovgård i Nyker. I andet ægteskab, var der 5 børn, de 
ældste rejste til Amerika, og i 1881 udvandrede resten af familien også til Amerika. Mandix 
kom i pleje, da han var 3 år, hos Madses bror, Niels Peter Hansen. Det var på St. Frigård i 
Østermarie, man fandt nogle af de største møntfund på Bornholm, stammende fra I I 00 tallet. 
Mads blev gift 1. gang i Østermarie Kirke d. 29.marts 1863 med den kun 17 årige Margrethe 
Kirstine Larsen. Forlovere var Christian Larsen og Hans Peter Hansen (antagelig Madses bror 
og Mandixes plejefar.Mads og Sophie besøgte Bornholm o. år 1901. Min mor fortalte, at hun 
og hendes far Mandix gik til Rønne for at tage i mod dem ved damperen, gik sammen med 
dem til Hammeren, hvor de sov nogle timer under nogle træer. Gik så til Gudhjem for at be
søge en anden datter, der var sat i pleje: Jenny Hammer. Blev her hentet af et hestekøretøj fra 
Klinteby. 

I 1892 gik Nils Peter Hansen og Nielsine Petra på aftægt og 2o. vg blev nu overtaget af deres 
adoptivsøn Mandix Mikkelsen. 

1i'f~., - ,~ .... , 
Mandix Andreas Mikkelsen f. 1863, d 1949 overtog 2o. vg i 1892, da plejeforældrene flyt
tede på aftægt, han giftede sig i 1887 med Margrethe Hansen f. I 863, d. 1933. Hun var datter 
af Rasmus og Antonette Hansen, som ejede 8. sg Gadegård i Bodilsker. Mandix og Margrethe 
overlod i 1924 gården til deres søn Viggo. Forinden havde Mandix bygget Villa Klinteby på 
bakketoppen syd for Klint, hvor han i 1934 indrettede et vandrerhjem, hvor han af vandrerne 
blev kaldt "Gamle Mik" Udover Viggo fik de 2 døtre: Nielsine f. 1888 og Agnethe f. 1892. 

,q1_U -'>~ 
Viggo Mikkelsen f. 1900, d. 1985 overtog gården i 1924 blev samme år gift med Dagny 
Schou, f 1898, d 1984, datter af Chr. Schou 4.slg Julsgård i Bodilsker. Da de i 1956 overlod 
gården til deres søn Niels, købte de Hullegård i Årsdale, men flyttede senere til Nexø. 

'<i, <;(,. - /'7C,> 

Niels Mikkelsen f. 1928 giftede sig i 1956, samme år, han overtog 2o. vg, med Annelise lp
sen f. 193 7, datter af Otto Ipsen og Esther Hedvig Madsen fra Høj ene i lbsker. I 1993 flyttede 
Niels og Anelise til Korshøje i Ibsker, samme år overtog yngste søn John 2o. vg. Havde her
udover en datter Jane f. 1957, en søn Frank f. 1958. 

John Mikkelsen f. 1966 overtog 20 vg 1993.Samme år gift med Anne Kristine Jensen, datter 
af Svend Erik Jensen og Annelise Marker, Stangegård . 

Navne gennem tiderne på 20 vg. 
Skoddedalnævnt 1313 
Ledegård nævnt i jordbøger 1530, 15981606, 1624. Ved ikke hvad navnet bety 
der, 
Skottegård vist på et gammelt kort, mener nok 27. sg, hvor der i 1684 bo
ede en mand ved navn Hans Skotte. 
Lille Pilegård 
Grødgård,(Grødagårinj) og Smørhul 
let, begge navne henviser til frugtbarord. 
Skrejegård- stammer måske fra et bornholmsk slægtsøgenavn (skrige) 
Anvendt ved folketælling i 1801.Antagelig har der boet en mand, de kaldet skrejeren. 
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Torpegård- på bornholmsk: eng med ringe græsvækst.Men de forskellige historikere, mener 
ikke, at det er 20 vg. Zahrtman mener at det er Homannegård i Tusker. 
I Klinteby 
Man kan læse mere om disse navne i bogen Bornholms Stednavne. 

Kommentarer til slægtstav/en: ,JJ J!dintebp -2 
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Mads Mikkelsen og kone nr. 2 Margrethe Kristendatter fotograferet i Allinge o. år 1901 
under besøg på Bornholm. Margrethe er en ældre søster til Mandix biologiske mor, der døde i 
barselsseng, da Mandix blev født. 

Mads og Margrethe fotograferet i Jamestown i New York ca. 15-20 år senere. 
De 5 bagerste er de 5 børn, som de havde med til Amerika, de 3 foran, er antagelig børnebørn. 


