
Christen og Christine 

Christen Rasmussen blev født i Fodslette sogn på Langeland den 5. juni 1814 af Stine Madsdatter. 

Stine var ugift på det tidspunkt, og barnefaderen er angivet i kirkebogen som Rasmus Nielsen fra 

Nyborg på Fyn. Stine giftede sig kort efter med Rasmus Christensen fra Hennetved i Humble sogn 

på Langeland. Vielsen fandt sted i Fodslette den 7. januar 1815.  

Men tilbage til Christen: Han blev konfirmeret i Fodslette Kirke i 1828 med skudsmålet god i 

kundskab og opførsel. Den 29. oktober 1842 giftede han sig med Christine Jensdatter i Fodslette 

Kirke. Christine blev født den 20. januar 1816 i Hestehaugen og siden døbt i den nærliggende 

Tranekær kirke på Langeland. Hendes forældre, Jens Christiansen Hesselbjerg og Karen Rasmus-

datter, blev viet i samme kirke den 16. juli 1814. De boede da i den nærliggende landsby Botofte 

og er opført som hhv. tjenestekarl og tjenestepige. På et tidspunkt flytter de til Illebølle i Lindelse 

sogn på Langeland, hvor Christine bliver konfirmeret i 1830 med skudsmålet god i kundskab og 

opførsel. Frem til ægteskabet med Christen var hun underkokkepige på Hjortholm gods i Fodslette. 

Christen ernærede sig ved agerbrug og som skrædder.  

 

                                                     

 

 

Et års tid efter vielsen flytter Christen og Christine fra Fodslette sogn til Lindelse sogn på 

Langeland, hvor de er opført i tilgangslisten med datoen 26. november 1843. Her bliver de dog 

ikke længe, for allerede året efter, nærmere bestemt den 17. september 1844, flytter parret 

videre til nabosognet Fuglsbølle på Langeland. En kommentar i kirkebogen løfter lidt af sløret for 

baggrunden for flytningen: ”Hmd: der eier Huus og Jord i Fuglsbølle men hidtil har opholdt sig hos 

Jens Hesselbjerg i Illebølle. // Have hidtil manglet Bolig i deres Hjem da Manden først i Sommeren 

har bygget paa sin i Fuglsbølle tilkjøbte Jordlod.” Men heller ikke Fuglsbølle bliver deres endelige 

opholdssted. Efter 12 år drager de af ukendte grunde videre til Givskud i det midtjyske, hvor de 

står opført i tilgangslisten den 2. maj 1856. Det var en meget lang rejse sammenlignet med de 

foregående, der alle foregik indenfor Langelands rammer.   

Christen Rasmussen Christine Jensdatter 



Så vidt jeg er nået frem til i min slægtsforskning, fik parret følgende 7 børn:   

a) Christian Rasmussen: (12/9 1842-?)   

b) Caroline Rasmussen: (29/1 1844-?)  

c) Amalie Rasmussen (24/11 1846 – 10/2 1929)    

d) Rasmus Rasmussen (ca. 1849-?) 

e) Rasmine Rasmussen (ca. 1850 – 4/6 1893)    

f) Christiane Rasmussen (1854 – 25/12 1865) 

g) Jens Christian Rasmussen (8/3 1859 – 27/6 1932) 

Hertil kommer Hansine Rasmussen, som Olga Jepsen nævner i sine erindringer på side 11. Der 

optræder en person med dette navn som dåbsvidne for et af børnene efter Christian Rasmussen.  

 

A. Christian Rasmussen  

Christian blev født den 12. september 1842, så det har hastet med vielsen, der først fandt sted i 

oktober samme år. I kirkebogen er han da også anført som ’uægte’. Han fulgte med forældrene til 

Givskud, hvor han blev gift med Marie Christensen den 20. januar 1872. Marie stammer fra 

Vorbasse sogn i Ribe amt. De slår sig ned i Andrup lidt uden for Esbjerg, hvor Christian ernærer sig 

som mølleejer. Det er sandsynligvis også ham, der byggede møllen i Andrup. I 1884 sælger han 

møllen, og derefter taber jeg sporet. Ifølge Olga Jepsens erindringer slår han sig ned som 

møllebygger i Lindeballe.  

Jeg har fundet følgende 4 sønner i kirkebøgerne efter Christian og Marie:  

 Christen Karl Iver Marius Rasmussen: Født i Givskud 3/11 1872 

 Marinus Jenstinus Rasmussen: Født i Skads 21/4 1879, død i Give 27/3 1965 

 Jens Kristian Rasmusssen: Født i Skast 20/3 1882 

 Niels Kristian Rasmussen: Født i Skast 15/1 1887 

Olga Jepsen opregner 3 sønner og 3 døtre i sine erindringer. Interesserede kan finde en kort 

biografi om Marinus i Weilbachs kunstleksikon.  

 

B. Caroline Rasmussen 

Caroline blev født den 29. januar 1844 og blev døbt i Lindelse Kirke den 5. april, men derudover er 

det begrænset, hvad jeg har af oplysninger om hende. Hun er med i folketællingen for Fuglsbølle i 

1850 med en alder på 7 år.  

 

 

 

 



C. Amalie Rasmussen 

Blev født i Fuglsbølle på Langeland den 24/11 1846 og fulgte som 10-

årig med forældrene til Givskud. Hun dør i Kollerup 10. februar 1929. 

Hendes liv og ægteskab med Svante Åkeson er velbeskrevet i Olga 

Jepsens erindringer, så her kan jeg ikke bidrage med noget nyt. Derimod 

kan jeg berette en del om Amalies førstefødte Peter Christian 

Rasmussen (29/3 1872 – 11/4 1923), som blev født udenfor ægteskab, 

inden hun giftede sig med Svante den 30. november 1878. Det er nemlig 

min oldefar, eller nærmere bestemt min morfars far. Peter Christian 

Rasmussen har jeg skrevet mere om andetsteds på denne hjemmeside.  

 

D. Rasmus Rasmussen (ca. 1849-?) 

Det er meget sparsomt, hvad jeg har kunnet finde om Rasmus. I folketællingen 1850 er han 1 år og 

bor hos sine forældre i Fuglsbølle.  

 

E. Rasmine Rasmussen (ca. 1850-1893)    

I folketællingen fra 1880 bor hun hos sine forældre i Givskud i en alder af 30 år og ernærer sig som 

sypige. Fødestedet er opgivet som Fuglsbølle på Langeland. Hun dør i Givskud den 4. juni 1893. 

Rasmine er ikke nævnt i folketællingen 1850 for Fuglsbølle, så hun må være lidt yngre end Rasmus.  

  

F. Christiane Rasmussen (1854-1865) 

Christiane dør i Givskud juledag 1865 i en alder af 11. år. Andet har jeg indtil videre ikke fundet om 

hende.  

 

G. Jens Christian Rasmussen (1859-1932) 

Jens blev født den 8. marts 1859 i Givskud og nedsatte sig som skræddermester i Brande. Hans 

forretning Jens Rasmussen & Søn blev grundlagt 29. juni 1880 og fik adresse på Storegade 28 i 

Brande. Hans søn Arnold blev medindehaver i 1921 og overtager forretningen i 1924.  

Jens gifter sig med Johanne Kathrine Karoline Rahn (22/1 1861 – 3/6 1937). Sammen får de 10 

børn: 

 Olga Kirstine Rasmussen (20/1 1882-7/12 1978) 

 Inger Marie Amalie Rasmussen (28/7 1884 – 18/3 1971) 

 Kristen Hejnrik Oskar Rasmussen (17/11 1886 – 10/3 1964) 

 Hjalmar Rasmussen (25/5 1889 – 5/1 1979) 

 Hertha Marie Rasmussen (5/11 1891 – 5/10 1971) 



 Arnold Rasmussen (25/4 1894 – 26/2 1956) 

 Rasmine Mathilde Rasmussen (5/11 1896 -  ?) 

 Ejnar Rasmussen (21/3 1899 - ?) 

 Ernst (30/10 1901 - ?) 

 Hilda Rasmussen (20/12 1903 – 31/10 1931) 

 Olga Jepsens erindringer rummer en del oplysninger om Jens.  På Billedet nedenfor ser du Jens 

med familie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter oplysningerne i Brande Lokalhistoriske Arkiv, hvor billedet stammer fra, skulle personerne 

være som følger: Forrest har vi Johanne, Ernst, Hilda og Jens. Mellemste række: Inger, ?, Rasmine 

og Ejnar. Bageste række: ?, Hjalmar, Olga og ?.  

Min oldefar Peter Christian Rasmussen (29/3 1872 – 11/4 1923), Amalies førstefødte, var i lære 

hos Jens. Skønt udseendet ligner, tror jeg ikke, det er Peter, som står med armen lænet mod 

stolen, som Jens sidder i. Hvis vi anslår Hilda, i hvid kjole på billedet, til at være omkring 10 år, er 

billedet taget omkring 1913, hvor min oldefar var en gift mand på 41 år med egen forretning i 

Ejstrup.  

 

 
Dette indlæg er udarbejdet af Tom Nauerby. Hvis du har spørgsmål, rettelser eller yderligere oplysninger, 

er du meget velkommen til at kontakte mig på mail:      tom@nauerby.com. 

 


