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Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue
Vordingborg, ca. 1620
Camilla Luise Dahl

Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie.

Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over Eiler Jacobsen og hans familie, er malet omkring
1620 af den nederlandske maler Peter de Meyer. Epitafiet er malet før anden hustrus død.
En inskription skrevet under epitafiet på tavlen, anfører: “Tavlen er bekostet af Eyillr Jacobsen,
Kgl.Maj.Tolder og Borgmester i Vordigborg, sig og sine kære hustruer og børn til en hæderlig
“gedencknis”; med den første hustru Johane Niels datter, død 6.okt. 1604, var gift i 13 aar og
havde 4 sønner,2 døtre, med den anden hustru Margrete Pedersdater havde han 1 søn, 3 døtre ’ til
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denne dag Ao 160X x Oct.”1 Hvordan dette præcis skal tolkes, er noget uklart. Betyder inskriptionen
at tavlen er dateret 10. oktober 160X?, altså mellem 1604 hvor første hustru døde og 1609, men da
anden hustru allerede da havde 4 børn, så kunne vi næppe være før 1609. Og hvorfor give en præcis
dato med måned og dag, men et uklart årstal? Dateringen burde mere troligt forstås Ao 160 xx oct.
Maleren har altså glemt et tal.
Hvilket tal, der mangler får vi imidlertid af tavlen selv, for nederst på epitafiet er forrest malet en
klynge sten, hvori der i een af dem står: “Peter de Meyer Fecet 1620.”, Dvs. udført af Peter de
Meyer i 1620.

Fig. 2 Peter de Meyers signatur, 1620.

Epitafiet viser Eiler Jacobsen og hans to hustruer og deres fælles børn. En del døde som små, på
epitafiet ses 18 børn, 10 drenge og 8 piger, hvoraf to døde som spæde. Af pigerne døde en som lille,
af drengene døde de 5 som små. De døde børn er alle klædt i hvidt.

Eiler Jacobsen
Eiler Jacobsen blev født omkring 1560/61 og døde d. 27. august 1640 i Vordingborg.
Om Eiler Jacobsen vides at han først var ridefoged på Vordingborg Slot. I et skifte fra 1598 efter
sognepræst i Vordingborg Hans Lauridsen, optræder ridefoged til Vordingborg Eiler Jacobsen som
overværer sammen med præsterne Hr. Søren Jørgensen i Sværdborg og Hr. Jens Nielsen i Nestelsø
samt fogederne Laurids Hansen, byfoged i Vordingborg og Mads Jensen, foged på Beldringe.2
I en retssag fra 1593 kaldtes han af Beritte Jens Smeds for “en rødhovedet og rødskægget skælm og
skurk”.
For dette dømtes Beritte til “at tage kagen i favn”, men på Eiler Jacobsens forbøn blev hun dog
1 Danmarks kirker, Præstø amt.
2 LAK Vord. Byfoged, skifteprotokol 1574-1632, pag. 60v, skifte af 28. Feb. 1598, afdøde Mag. Hans Lauridsen døde
allerede i 1593.
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forskånet for denne straf.3
Siden optræder Eiler Jacobsen som tolder og borgmester i Vordingborg. På epitafiet kaldes han
“Kongelig Majestæts Tolder og Borgmester i Vordingborg” i Vor Frue. Omkring begyndelsen af
1600-tallet, omtales han som “Eÿller Jacobßón Borgemester udj Vordingborg” i skifteprotokollerne
fra Vordingborg. I 1602, omtales han eksempelvis som borgmester i Vordingborg i et skifte4, og i
skiftet efter sin første hustru Johanne i 1606, kaldes han borgmester og kgl. Tolder.5

Fig. 3 Eiler Jacobsen på Epitafiet i
Vordingborg. På epitafiet ses han klædt helt i
sort, med sort kappe med bred krave og dertil
hvid pibekrave. Han ses knælende ved foden at
Kristi kors, med hænderne foldede i bøn.

3 Klein: Vordingborg Købstads historie.
4 Vord. Byfoged skifteprotokol 1574-1632, pag. 170r, skifte af 10. Nov. 1602.
5 Vord. Byfoged skiftedokument 1594-1619, skifte af 9. Jul. 1606.
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Eiler Jacobsen døde i dette sidste embede d. 27. aug. 1640. Efter ham findes et skifte dateret
Vordingborg “Anno 1640 dend 30. octobris”.6 I følge skiftet døde “Eÿller Jacobsen” “Borgemester
udj Wordingborig”.
Der findes tillige en gravsten over ham og hans to første hustruer i Vordingborg Vor Frue kirke.
Også her kaldes han kgl. Maj. Tolder og Borgmester samt at han døde 27 aug. 1640 i sit 80. Aar.7 I
sin alders 80. år, vil sige 79 år gammel da han afgik ved døden. Han burde således være født omk.
1561

Eiler Jacobsens hustruer
Almindeligvis anføres Eilers to hustruer som Johanne Nielsdatter, død d. 6. okt. 1604 og Margrethe
Pedersdatter, død 1664.8 Hun er enkelte steder angivet som død 10. oktober 1620, hvilket må
skyldes en fejllæsning af informationerne på inskriptionerne på epitafiet.
Det anses som i anledning af anden hustrus død i 1620, at epitafiet blev ophængt. Dette kan
imidlertid ikke stemme, for Margrethe er ikke fremstillet med et rødt kors over sig, og må endnu
have været i live da epitafiet blev fremstillet, hvilket tillige fremgår af inskriptionen, hvor
Margrethe ikke anføres med dødsdato som den første hustru. At hun er død kort efter, må dog være
tilfældet, for i 1625 ses Eiler Jacobsen gift med en anden.
Fra bevarede skifter fra henholdsvis skifteprotokollen fra Vordingborg såvel som løse skiftebreve,
ses at Eiler Jacobsen i stedet for to hustruer, må have været gift hele fire gange: 1) Johanne
Nielsdatter, 2) Margrethe Pedersdatter, 3) Karen Hansdatter, 4) Margrethe Pedersdatter.

Johanne Nielsdatter:
Om den første hustru hedder det i inskriptionen på epitafiet, at da hun døde d. 6.okt. 1604, og da
havde parret været gift i 13 år. Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen burde således være blevet gift
omkring 1591. De er antagelig blevet gift tidligt på året 1591 eller sent i 1590.
Af skiftet efter Johanne, dateret 9. Juli 16069, fremgår det at Johanne var søster til Anne Nielsdatter,
gift med tidligere borgmester og tolder i Vordingborg Niels Eriksen. Med to søstre gift med
betydningsfulde borgmestre, er det ikke utænkeligt at Johanne og Anne selv var borgmesterdøtre.
Til stede på skiftet efter afdøde Johanne Nielsdatter var som sagt søsteren Anne, og også Annes
datter og dattermand, nemlig datteren Karine Jacobsdatter (datter af Annes første ægteskab med
Jacob Mouritsen) og hendes ægtemand Mester Simen Nielsen, sognepræst i Vordingborg Vor Frue.
En søn af Anne Nielsdatters første ægteskab, Peder Jacobsen, blev præst til Tirsted, Skørringe og
Vejleby, hans datter Mette ægtede eftermanden Poul Jensen Tisted, præst1632-57. En anden søn,
6 Vordingborg Byfoged: Skifteprotokoller: 1632-1694, fol. 78ff.
7 Danmarks kirker, Præstø amt.
8 Klein: Vordingborg Købstads historie.
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Lak, Vordingborg Byfoged: Skiftedokumenter: 1593-1619, skiftebrev 9. Juli 1606.
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Erik Nielsen, født i sidste ægteskab, blev rådmand og siden borgmester i Vordingborg.10 I
Vordingborg Vor Frue findes et epitafium over Erik Nielsen og hans familie.

Fig. 4 Eiler Jacobsens hustruer Johanne Nielsdatter og Margrethe Pedersdatter.

Margrethe Pedersdatter
Eiler Jacobsen må have ægtet Margrethe Pedersdatter kort efter første hustrus død, antageligt i
begyndelsen af 1605. Hun havde som nævnt fire børn omkring 1620, men for hverken hun eller
Johanne fremgår det af epitafiet, hvilke børn de var mødre til og hvad de hed.
På epitafiet anføres at hun frem til 1620 havde 1 søn og 3 døtre, og det er sandsynligt at hun ikke
har nået at få flere inden sin død. Hun kan ikke have levet længe efter 1620, for kort derefter var
Eiler gift på ny.
Margrethe Pedersdatters fædrene og mødrene ophav kendes ikke, der findes ikke et bevaret skifte
efter hende, der kunne oplyse om nære slægtninge eller andre forbindelser.

Karen Hansdatter
Margrethe må være død indenfor få år efter epitafiet blev færdigt, for i 1625 blev Eiler enkemand på
ny. Denne gang efter hustruen Karen Hansdatter.
10 Vord. Byfoged skiftedok. 1630-1639, skifte efter Anne Nielsdatter, 21. Sep. 1632.
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I skiftet efter hende, dateret 22. April 1625,11 omtales ingen overlevende børn, men det fremgår
ikke om parret var barnløse. Skiftet rummer kun en boregistrering og oversigt over gæld, mens
ingen arvinger er nævnt. Det er derfor muligt at parret havde børn, som ikke fremgår af
boregistreringen.
Såfremt, der havde været et par børn, der døde som spæde eller småbørn, så kan man tænke sig de
ville være blevet tilføjet epitafiet. At dette må være tilfældet kan ses af, at de første to hustruer,
Johanne og Margrethe, tilsammen havde 10 børn, mens der på epitafiet er malet 18 børn. De 6 af
børnene må således være tilføjet lidt efter lidt.
Da Margrethe Pedersdatter først døde efter oktober 1620 og Karen Hansdatter død før apr. 1625, så
kan Karen Hansdatter dels ikke have fået mere end to-tre børn, og dels kan de børn hun efterlod sig
ikke have nået blive ret store.

Margrethe Pedersdatter
Eilers fjerde og sidste hustru, hed Margrethe Pedersdatter ligesom Eilers anden kone, og det er
utvivlsomt derfor de to er blevet sammenblandet.
Den sidste Margrethe Pedersdatter omtales i Eiler Jacobsens skifte dateret 30. Okt. 1640,12 som
”hans efterladte hustru Margret Pedersdatter” og var dermed endnu i live. Det er antageligt hende,
der anføres som død i 1668 i Vordingborg Købstads historie. Det er endnu ikke lykkedes at finde et
skifte efter hende fra omkring den tid.
Ligesom for de andre hustruer, kendes ikke til nærmere slægtninge.

Børnene
Det er ikke alle børnenes navne, der nu er kendt, og for de af børnene som kendes, er der nogen
uenighed om hvem af de to hustruer til Eiler Jacobsen, der var mor.
De børn som kendes navnene på kendes dels fra en gravsten over Eiler Jacobsen, dels skiftet efter
Eiler Jacobsen og hustruerne, hvorunder afdøde børn ikke ville fremgå. Efter tidens sædvane har
Eiler haft en søn ved navn Niels med sin første hustru, og en søn ved navn Peder med sin anden, da
det var almindelig skik, at opkalde en af de første sønner efter morfaderen.
I Eiler Jacobsens skifte finder vi Eiler Jacobsens overlevende børn, men det fremgår ikke hvilke af
hans hustruer, der var mødre til de enkelte børn. Da epiafiet blev malet, var 10 af børnene i live,
men kun ni da faderen døde.
De overlevende børn var sønnerne: Hendrick Eilersen, Jacob Eilersen, Peder Eilersen og Jørgen
Eilersen, samt døtrene Karen Eilersdatter g.m. Jacob Madsen, Susanne Eilersdatter, g.m. Mester
Jørgen Madsen, Karen g.m. Mogens Raahr, Johanne, enke efter Morten Færgemand og Hillvig
11
12

Lak, Vordingborg Byfoged: Skiftedokumenter: 1620-1629, skiftebrev 22. Apr. 1625.
Lak, Vordingborg Byfoged: Skifteprotokol: 1632-1694, pag, 78ff.
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(Helvig) Eilersdatter, der endnu var ugift. “Hendrik Eyllersen, Jacob, Peder oc Jöhrgen
Eyllersöner” samt pigerne: “Karen Jacob Madsens, Sußane Mester Jörgens, Karen Mogen Rahrt,
Johane sal. Marten Fergemands ok Hilluig Eÿllers daater.”
Af Johannes skifte fremgår, at der i 1606 var tre overlevende børn: sønnen Niels Eilersen og to
døtre Karine og Susanne Eilersdatter. Niels Eilersen var således i live i 1606, men død inden
faderen i 1640. Såfremt han døde efter 1620, som ung mand eller voksen, da ville han ikke være
blevet fremstillet som afdød på epitafiet. Johannes to døtre Susanne og Karine, må utvivlsomt, må
utvivlsomt være de to ældste af døtrene i Eiler Jacobsens skifte: Karen g.m. Jacob Madsen (Braad)
og Susanne gift med hans bror mester Jørgen Madsen (Braad).
Sammen med epitafiet findes tillige en gravsten over Eiler Jacobsen, hans første hustru Johanne og
anden hustru Margrethe, samt tre sønner, der blev født i ægteskabet med Johanne. Som den eneste
er dødsdato for Margrethe ikke anført, og det er uvist om hun blev begravet under samme sten som
sin mand, i alle fald blev hendes dødsår ikke noteret herpå.
Inskriptionen på gravstenen bekostet af Eiler lyder: “ligger herunder Johanne Nielsdatter, død 6
okt. 1604 og deres børn Jacob, død pinsedag 1598, Adam død 18. Dec. 1596, Ejler Ejlersøn død 7.
Aug. 1599 og Ejler Jacobsøn, kgl. Maj. Tolder og Borgmester i Oringborg død 27 aug. 1640 i sit
80. Aar med Hustru Margrete Pederdatter, død 16--.”13
På epitafiet var som nævnt anført at Eiler med Johanne fik 4 sønner og 2 døtre. Sammenholdt med
gravstenen, ses at de tre af sønnerne døde som børn, mens begge døtre og en søn overlevede. På det
malede epitafie må det således være den forreste levende søn og de tre forreste døde drengebørn,
der har været Johannes sønner. Den forreste levende søn burde således være Niels, mens de to døtre
er Susanne og Karine/Karen. Disse var de eneste to døtre Johanne Nielsdatter fik, og begge er med
på epitafiet, malet som den alder de havde da deres mor gik bort.
Af de døde sønner var Jacob antagelig den ældste, dels har han fået sin farfaders navn, dels er han
nævnt først, skønt broderen Adam døde to år før ham.
Sædvanligvis omtales drengene først, dernæst pigerne, almindeligvis angives de efter alder, således
at ældste er nævnt først. I skiftet efter Eiler Jacobsen 1640, omtales en Hendrick Eyllersen som den
første af sønnerne men han var ikke den ældste af de overlevende sønner, idet han endnu var
umyndig ved skiftet i 1640, men hvem han er søn af fremgår ikke klart.
På epitafiet anføres at Margrethe havde 1 søn og 3 døtre, men da hun endnu var i live i 1620, kan
hun have nået at få endnu et barn, inden hun døde. Og nogle af de fire børn kan have været døde før
Eiler Jacobsen og ville dermed ikke omtales i skiftet.
Derudover kendes til en Eilert Ejlertsen, der nævnes som konrektor i Roskilde, også han menes at
være en søn af Eiler Jacobsen. Han var imidlertid død før 1640 og omtales ikke i skiftet efter Eiler
Jacobsen dette år.14 Han kan hverken have været søn af Johanne Nielsdatter eller den første
Margrethe Pedersdatter, og såfremt han var søn af sidste Margrethe Pedersdatter ville hans først
være blevet født tidligst 1626. Dette stemmer næppe overens med at han var konrektor i Roskilde
inden sin død før 1640, hvorved en søn af Margrethe og Eiler kun ville have været omkring 14 år
gammel. Om denne Eilert Eilertsen var søn af Eiler Jacobsen, er således uvist, og såfremt han var,
må han med sikkerhed have været søn af Karen Hansdatter.
Med Karen Hansdatter kendes ingen overlevende børn, da skiftet efter hende kun indeholder
13 Danmarks kirker, Præstø amt.
14 Klein: Vordingborg Købstads historie.
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boopgørelse og ikke angiver arvingernes navne. Såfremt hun havde børn, så kan der både have
været overlevende børn og børn der døde som små, og som da ville blive gengivet på epitafiet som
afdøde. Disse eventuelle børn kender vi ikke navnet på.
Fig. 5 Første folio af Eiler Jacobsens
skifte dateret 30. oktober 1640 i
Vordingborg skifteprotokol 1637-64,
pag. 78v.

De sidste af børnene, som var i live
ved Eiler Jacobsens død i 1640, var
således sønnerne Jacob Eilersen,
Peder Eilersen og Jørgen Eilersen,
samt døtrene Karen (Margrethe) g.m.
Mogens Raahr, Johanne, enke efter
Morten Færgemand og Hillvig
(Helvig) Eilersdatter.
Af disse turde i al fald Karen, også
kaldet Karen Margrethe g.m. Mogens
Raahr og Johanne enke efter Morten
Færgemand,
være
Margrethe
Pedersdatters grundet deres alder.
Den væsentligt yngre Helvig
EIlersdatter, der i 1640, endnu var
ugift kan derimod snarere have været
datter af Eilers sidste hustru
Margrethe Pedersdatter.
Efter Hendrick Eylersen, død 1637
eller 1647 kendes tillige et skifte, og da han døde barnløs, var det hans søskende, der arvede ham.
Der omtales tillige afdøde søskende, efter hvem han havde modtaget arv. Skiftet afholdtes først
1647, og da var flere søskende døde. Hans søskende var som følger:
1): Jacob Eylersen, velagt borger
2) Karen Eylersdatter, g.m. sal. Mogens Rahr i Næstved
3) Hilvig Eylersdatter, g.m. Mester Claus Hansen, sognepræst i Vordingborg og
provst i Baarse herred.
4) Peder Eylersen, afdød uden arvinger?.
5) Mester Jørgen Eylersen
6) Karen Eylersdatter, g.m. Jacob Madsen i Christianshavn
7) Sussane Eylersdatter, g.m. Mester Jørgen i Malmø.
8) Johane Eylersdatter, enke efter Morten Færgemand
Disse er alle de samme, som omtaltes i skiftet efter faderen i 1640.
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De nu kendte børn er således som følger, i relativ aldersmæssig orden:
Eiler Jacobsens børn med Johanne Nielsdatter, d. 6. okt. 1604:
1) Niels Eilersen f. ?- død eft. 1606-før 1620.
2) Jacob Eilersen, f. ? - d. 1598
3) Adam Eilersen, f.? - død 18. Dec. 1596
4) Ejler Ejlersøn, f. ? - død 7. Aug. 1599
5) Karen Eilersdatter, f. ca.1593- d. 24. nov. 1674, g.m. Iver Nielsen Bruun og Jacob Madsen Braad
6) Susanne Eilersdatter, f. ?-eft. 1647, g.m. Jørgen Madsen Braad
Eiler Jacobsens børn med Margrethe Pedersdatter, d. eft. Okt. 1620, Karen Hansdatter d. ca.
1625 og Margrethe Pedersdatter d. 1668.
7) Mester Jørgen Eilersen, f. 16. nov. 1616 – 22. sep. 1686, g.m. Kirstine Jensdatter Bang
8) Karen Margrethe Eilersdatter, f. ca. 1610’erne g.m. Mogens Raarh
9) Johanne Eilersdatter, f. ca. 1610’erne, g.m. Morten Snering Færgemand og Poul Nielsen
10) Jacob Eilersen f. før 1626-?, g.m. Birgitte Klausdatter
11) Eilert Eilersen, f. før 1626 - død før 1640
12) Henrik Eilersen, f. ? død 1637 eller 1647
13) Peder Eilersen, f.?, død før 1647
14) Helvig (Hilvig/Hillering) Eilersdatter, f. eft. 1626 g.m. Mester Claus Hansen, sognepræst i
Vordingborg og provst i Baarse herred.
Dertil findes endnu 4 børn, der nu ikke er kendt, idet epitafiet fremviser 18 børn.
Den lille pige, død som 2-4 årig, samt to piger dødfødte eller døde som spæde, kendes ikke navnene
på. Dertil findes afbildet endnu en lille søn, som man ligeledes ikke kender navnet på.
Da inskriptionen på epitafiet i Vordingborg blev skrevet, havde Margrethe Pedersdatter endnu kun
fire børn, 1 søn og tre døtre. Og Johanne havde 6 børn, de sidste otte må således være tilføjet.
En forklaring på flere af de manglende navngivne børn, kan desuden være, at med det store antal
døde børn, så kan flere af de nytilkommende børn have fået deres afdøde storesøskendes navn, som
det var vanlig skik. Disse er måske senere blevet blandet sammen til een, skønt der kan have været
to børn med samme navn. Hvordan disse har placeret sig aldermæssigt er i så fald ikke længere
kendt.

Børnene på epitafiet
Hvordan man har holdt styr på børnene i billedet er uklart. De to ældste døtre var ældre end de er
angivet på epitafiet, måske har man blot valgt at gengive dem som børn – den alder de havde da
moderen døde i 1604. Af disse var den ældste datter Karen gift allerede omkring 1620 men er
alligevel fremstillet som ugift. Det er højst tænkeligt, at de yngste børn med de næste hustruer er
tilføjet efterhånden, og man kan allerede i det oprindelige billede have gjort plads til at flere børn
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kunne komme til lidt efter lidt. På ”mandesiden” i billedets venstre del, har det dog været ved at
knibe med pladsen; den yngste levende søn er placeret helt ud til rammen og kunne kun lige akkurat
være i billedet.
At der må være tale om henholdsvis Johanne Nielsdatters og Margrethe Pedersdatters børn ses af
deres placering i billedet. De to ældste er således placeret ved Johannes side, mens de yngste er
placeret i en klynge foran Margrethe. Dette har været den oprindelige komposition i billedet, hvor
pigebørnene er placeret ud fra lige præcis deres mor, mens drengene er placeret ved deres far. Dog
nåede Eiler Jacobsen at blive gift endnu et par, og for ikke at bryde kompositionen, har man blot
tilføjet flere børn foran i billedet (hos pigerne) og ved siden af (hos drengene) , efterhånden som der
kom flere og flere til.
Mindst et af børnene viser sig at være tydeligt en senere tilføjelse; en lille pige klemt ind mellem de
to lidt større, som om hun ikke oprindeligt hørte til. Den lille pige næsten udvisket, hun må være
tilføjet senere men med mindre holdbart resultat end de tidligere anførte personer – eller måske blev
hun aldrig helt malet færdigt?
Også andre smådetaljer tyder på senere
tilføjelser, hænder, ansigter m.m. er lidt
anderledes malet på disse døtre, hvilket
tyder på at de er kommet til lidt senere,
måske endda af en anden maler måske i
samme værksted. Selv de børn der med
sikkerhed kan siges at være Johanne
Nielsdatters og Margrethe Pedersdatters
synes en smule forskellige, måske var
der allerede da tale om tilføjelser
efterhånden? Så fremt disse børn blev
tilføjet, højst sandsynligt, omkring
1620, så er de Peter de Meyers
tilføjelse.

Fig. 6 Tre af døtrene på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, den mindste af døtrene, placeret foran de
andre to som hørte hun ikke til oprindeligt, hendes krave og ansigt er næsten forsvundet. Måske er
hun delvist udvisket af tidens tand, eller også blev hun aldrig helt færdiggjort.

Også på drengesiden, ses en tydelig forskel mellem den for resten lvende søn og de følgende fire,
her synes den ældste ikke at være malet samtidig med de følgende fire, mens de fire synes tilføjet
samtidig. De fire har antagelig ikke haft samme mor, men er alligevel kommet på epitafiet omkring
samme tid.
Dette forklarer dog næppe at de døde børn er gengivet i hvidt, hvorved de naturligvis må have
afgået ved døden før de blev malet og hvordan ville man så have kunnet holde styr på at få fjernet
nogle og malet andre til?
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Og i så fald kan man ikke have gået op i større portrætlighed blandt de senest kommende børn, hvis
de blot har erstattet et af de allerede levende børns billeder, mens en hvid skikkelse, markerende et
dødt barn, tilføjedes foran dem. Eller mere logisk – de forreste børn i rækken blev tilføjet først, og
markeret ud fra hvilken alder og om hvorvidt de var levende eller døde, ud fra den tid hvor moderen
døde. Dvs. de ældste børn, stående bag faderen som de forreste i rækken, er Eilers drengebørn med
første hustru, og de levende børns alder er malet efter den alder de ville have haft da hustruen døde i
1604 og de døde, med den alder de havde, da de døde.
Eller er det snarere blot en fiktiv alder? Således at børnene er fremstillet som “børn”, således at man
kan se hvem som er yngst og ældst, men ikke nødvendigvis hvor gamle de var reelt. I alle fald
burde Eilers ældste søn med første hustru have været omkring de 10-14 år, da moderen døde. Den
ældste af de døde sønner malet på epitafiet, ser ikke ud til at være omkring den alder. Ved tiden
omkring 1620 ville de derimod have været omkring de 30 år, men ingen af de malede børn er
angivet som voksne. Dermed er de sandsynligvis malet ved den alder de havde ved moderens død
1604 eller da tavlen med inskription, blev ophængt første gang omkring 1609.
Det kan undre, at når Eiler Jacobsen fik tilføjet børn til epitafiet efterhånden, at de næste to hustruer
ikke også blev malet med på epitafiet. Det var ganske vanligt at alle børn og hustruer endte med at
figurere på et opsat epitafium, men hvorfor de ikke er medtaget her, må forblive uvist.

Fig. 7 De formodede personer på epitafiet i Vordingborg. Flere af sønnerne er uklare, mens de
levende døtre alle kan placeres.
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Børnenes levned
For enkelte af disse børn kendes nærmere detaljer om deres liv, men flere har ikke efterladt mange
vidnedsbyrd. Sønnerne Eilert og Henrik synes således ikke at have efterladt sig nogen særlige spor.
Eilert optræder som konrektor ved Roskilde Latinskole, men er eller ikke kendt. Han var død før
faderen døde i 1640.
Eiler Jacobsen fik to sønner med navnet Jacob og Eiler, de første to med disse navne, sønner af
Johanne, døde som små, hvorved endnu to sønner, født i senere ægteskaber fik samme navne.
Der findes også eksempler på, at man kunne opkalde flere børn i hver sit “kuld” med samme navne.
Dette ses eksempelvis med datteren Karen. Ganske vist fik den yngste datter Karen tillige navnet
Margrethe, men de fleste steder omtales hun blot Karen.
I det følgende beskrives børnene enkeltvis, i nogenlunde aldermæssig kronologi – altså de ældste
børn først og så fremdeles. Denne kronologi kan ikke slavisk følges, for for flere af børnenes
vedkommende, er deres præcise alder ikke kendt.

Niels Eilersen
Niels Eilersen var med sikkerhed søn af Eiler
Jacobsens første ægteskab, idet han omtales i moderen
Johanne Nielsdatters skifte i 1606. Han må være blevet
født i 1590’erne.
I 1606 var han endnu i live, men ved faderens død i
1640 omtales han ikke i skiftet og må således være død
før da. Det vides ikke om Niels Eilersen nåede at blive
gift, men han kan ikke have efterladt sig børn, for der
omtales ingen arvinger efter ham i hverken faderens
eller broderen Henriks skifter i 1640 og 1647.
Det er uklart om han på epitafiet er fremstillet som død
eller levende, hvis han døde allerede inden 1620, ville
han være fremstillet som afdød. I så fald er han død
efter gravstenen blev fremstillet, men før epitafiet stod
færdigt.

Fig. 8 Den ældste afdøde søn på epitafiet, antagelig
Niels Eilersen.
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Der er kun 5 levende sønner på epitafiet, og da der kendes 4 levende sønner: Jacob, Henrik, Jørgen
og Peder, mens en sidste Eiler er uklar, så gives der ingen klare svar. Såfremt Eiler, konrektoren i
Roskilde, vitterlig var en søn af Eiler Jacobsen, så må Niels Eilersen være død før 1620, dette synes
at stemme overens med at han ikke efterlod sig børn.

Jacob Eilersen
Også Jacob Eilersen vides med sikkerhed at være søn af Eiler Jacobsens første ægteskab, idet han
omtales på en gravsten som søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Jacob døde pinsedag
1598, men hans alder er ikke oplyst. Pinsedag faldt i år 1598, på d. 4. Juni.
På epitafiet var som nævnt, anført at Eiler med Johanne fik 4 sønner og 2 døtre. Sammenholdt med
gravstenen, ses at de tre af sønnerne døde som helt små børn, mens begge døtre og en søn
overlevede, sønnen Niels er død derefter. På det malede epitafie må det således være de døde
drengebørn, at vi finder disse af Johannes sønner. Den forreste døde søn burde således være Niels,
og derefter i rækkefølge efter alder.
Af de døde sønner var Jacob antagelig den ældste, dels har han fået sin farfaders navn, dels er han
nævnt først, skønt broderen Adam døde to år før ham. Dermed burde Jacob være den næstforreste
døde dreng på epitafiet efter broderen Niels.

Adam Eilersen
Ligesom de to foregående, var Adam søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Han døde d. 18.
Dec. 1596 og omtales på den gravsten, der blev bekostet af Eiler Jacobsen over ham selv og hans to
første hustruer.
Adams alder er ikke angivet. På epitafiet må han være placeret efter Jacob, og synes dermed at have
været ikke mere end omkring et par år gammel ved sin død, da den afdøde dreng er fremstillet ved
omkring den alder.

Eiler Eilersen
Eiler Eilersen var søn af Johanne Nielsdatter og Eiler Jacobsen. Han er omtalt på gravstenen over
sine forældre, han døde d. 7. Aug. 1599. På epitafiet er han placeret som den næstsidste dreng.

Karen Eilersdatter
Karen var født i Eiler Jacobsen første ægteskab med Johanne Nielsdatter, født omkring 1593. Ved
sin død i 1674 angives hun som død i sit 82. år, dvs. som 81-årig, og må således være født omkring
1593. Hun nævnes desuden i moderens skifte 1606, hvoraf det fremgår hun var den ældste af Eilers
døtre. På epitafiet i Vor Frue i Vordingborg, er samtlige fem overlevende døtre gengivet som ugifte
mindre børn men Karen ville omkring 1620 have været næsten 30 år gammel og gift.
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På epitafiet ses hun i stedet som i midten af
teenageårene og endnu ugift, antageligt har hun været
malet med fra starten på billedet, og dermed fremstillet
ved den alder hun havde omkring den tid, da moderen
døde i 1604. Ved denne tid var Karen 13 år gammel,
hvilket stemmer overens med alderen på den ældste af
pigerne på epitafiet.
Karen blev gift første gang med en ellers ukendt mand
ved navn Iver Nielsen Bruun. I skifteprotokollen for
Vordingborg 1632-1686 findes år 1637 et skifte efter
en Anne Bruuns, der må have været gift med en nær
slægtning, måske en bror til Iver Nielsen Bruun.15 Der
omtales tillige Margrethe Bruunsdatter i 1619, måske
en søster til Niels.16

Fig. 9 Den ældste af pigerne på epitafiet i Vordingborg
Vor Frue kirke, med sikkerhed Karen Eilersdatter.

Efter Iver Nielsen Bruuns nok tidlige død omkring begyndelsen af 1620'erne ægtede Karen den rige
og succesfulde Jacob Madsen Braad i København. Ægteskabet er måske kommet i stand gennem
Jacob Madsens bror Jørgen, der da var præst til Vordingborg Vor Frue. Samme Jørgen ægtede
omkring samme tid eller få år efter, Karens yngre søster Susanne.
Karens mand Jacob Madsen var oprindeligt handelsmand, han stod blandt andet for en lukrativ
krudthandel, der på den tid kunne indbringe ganske mange penge. Han blev en betydningsfuld
købmand, skibsreder og storleverandør af byggematerialer, ammunition og proviant til flåden.
I 1636 flyttede Jacob Madsen med hustru og børn til Christianshavn, hvor han fra 1641 til sin død i
1653 var borgmester.
Parret fik flere børn, børnene i både Karens første ægteskab og i ægteskabet med Jørgen Madsen,
antog, uvist af hvilken grund, alle navnet Bruun efter den første mand.
I 1647 ansøgte Jacob Madsen Chr. IV om tilladelse til at blive begravet i Holmens kirke, dvs.
nedlagt inde i selve kirken under gulvet, som var en fornemmere plads end ude på kirkegården.
Han modtog følgende svar af kongen, dateret 5. juli 1647: “Christian IV bewilger os elskelig Jacob
15 Skifte efter Anne Bruns d. 9. juni 1637. Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm: Vordingborg
Byfoged, skifteprotokol, 1632-1686.
16 Vordingborg Byfoged, skifteprotokol, 1611-32.
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Madsen, borgemester i wor kiøbsted Christianshaffn, at hand udi Holmens kirke for sig og sin
hustru en begraffelse sted maa tilhandle, huor begge deris lig effter deris dødelige afgang kand
begraffis och nedsettes, dog met slig condition och wilkor, at sognepresten och skolen paa
Christianshaffn skall giffes deris rigtighed til fornefnde begraffelse, ligesom de udi fornefnde
Christianshaffn bleffe begraffede, saa och at de for fornefnde deris begraffelse skall were tiltenkt til
Holmens kirke at udgife huis rett og billigt kand were. Forbydendis etc. Haffniæ 5 juli anno
1647.”17
Jacob Madsen døde d. 21. maj 1653 og blev begravet i Holmens kirke. I Holmens kirkes “ligbog”,
dvs. kirkebogen for de afdøde, der blev taget i brug i 1653, er det første navn der optræder på folio
1, Jacob Madsens.18

Fig. 10 Notitsen om borgmester Jacob Madsens død og begravelse i 1653.

Hans enke Karen Eilersdatter, der overlevede ham med over tyve år, lod bekoste et pragtfuldt
epitafium over ham, hende selv, deres fælles børn og hendes børn af første ægteskab. På epitafiet,
der endnu hænger i Holmens kirke ses Jacob Madsen som en ældre mand, Karen som en ældre
kvinde, med håret tækkeligt dækket (enkestatus). Hendes første mand Iver, er gengivet med den
alder han havde, da han døde, formentligt i 30-årsalderen eller omkring de 40 år.
Karen døde d. 24. nov. 1674, og blev begravet i Holmens kirke ligesom sin mand. Der findes tillige
en gravsten over Karen Eilersdatter og hendes mand i Holmens. Inskriptionen lyder: “Her under
ligger begravet den ærlige, viis og ret fornemme Mand, Jakob Madsen fordum Borgemester udi
Christianshavn, som døde d. 21de May 1653 udi hans Alders 57 Aar, samt hans kiære Hustrue, den
ærlige, dyderige og Gudfrygtige Quinde Karen Eilersdatter, som og udi Herren hensv d. 24de
November 1674 i hendes Alders 82de Aar, begraven med en stor Ceremoni Efter at de tilsammen
haver levet et ærligt og kiærligt ægteskab 32de Aar. Gud Give dennem begge en ærefuld og
Glædelig Opstandelse paa den ydderste Dommedag.- De Retfærdiges Siele ere i Guds Haand og
der skal ingen Piine røre ved Dem, de ansees af de Uforstandige ligesom de døde ect.; men de ere i
Fred. Sapienc: Cap. 3.”

17 Kjøbenhavns Diplomatarium, bd III, brevnr. 417, s. 288.
18 Holmens KirkesKirkebog: døde: 1653-97, fol. 1.
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Fig. 11 Epitafium over Karen Eilersdatter, hendes to mænd Iver Nielsen Bruun og Jacob Madsen
Braad. De er omgivet af børnene: Eiler Jacobsen Bruun, Christian Jacobsen Bruun, Iver Jacobsen
Bruun, Johanne Iversdatter Bruun, Anna Iversdatter Bruun, Karen Jacobsdatter og
MarenIversdatter Bruun. De fleste af børnene var da godt gift, men er alligevel kommet med på
epitafiet. Forrest to døtre, der døde som små.
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Fig. 12 & 13 Johanne Nielsdatter og
hendes datter Karen Eilersdatter på
epitafierne i Vordingborg Vor Frue og
Holmens kirke.

Fig. 14 Barneportræt på epitafiet i Vor
Frue af Karen Eilersdatter.

Man ser en vis lighed mellem Karen Eilersdatter og hendes mor på epitafiet fra næsten 40 år
tidligere, hvilket tyder på at en vis portrætlighed med de afbildede er opnået. Tillige ses en vis
lighed med børneportrættet på epitafiet i Vor Frue Vordingborg. Der findes tillige et epitafium med
billede af Johannes søster Anne i Vor Frue, og også her ses slægtskabet mellem de to søstre.
På epitafiet i Holmens kirke er Karen omgivet af børnene: Eiler Jacobsen Bruun, Christian Jacobsen
Bruun, Iver Jacobsen Bruun, Johanne Iversdatter Bruun, Anna Iversdatter Bruun, Karen
Jacobsdatter og MarenIversdatter Bruun.
Af Karen Eilersdatters børn, var de tre ældste døtre børn af Karens første ægteskab med Iver
Nielsen Bruun. Af disse ses forrest, ved siden af Karen, Johanne Iversdatter, bag hende Anna
Iversdatter og bagerst Maren Iversdatter.
Den yngste datter Karen Jacobsdatter, der står bag moderen forrest, var datter af Jacob Madsen,
ligesom de tre brødre Iver, Eiler og Christian Jacobsen Bruun, der alle antog navnet Bruun, skønt
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dette var Karen Eilersdatters første mands navn.
Af disse blev sønnen Iver Jacobsen Bruun brygger, Eiler Jacobsen Bruun, opkaldt efter sin morfar,
død i November 1681 i København, gårdejer i Nordtoft i Thy, og Christian Jacobsen Bruun, borger
i Assens og gårdejer i Bred på Fyn.
Af døtrene blev datteren Maren gift med Oberst Jean de la Heye og datteren Karen, gift med
Handelsmand og Møllerejer på Christianshavn Hans Hoppe. Hans Hoppe var særdeles velhavende,
tilsyneladende var hans møller ganske indbringende. Det var måske maling af korn til brygning han
slog sig på, for flere steder omtales han tillige brygger. I 1669 fik han eksempelvis tilladelse af
Frederik III til en ny mølle “udj det øster bulverck ved Amagerportat” at lade “byge oc opsette, som
hand for sig oc sine arfuinger u-behindret maa nyde, bruge oc beholde.”19
Han skulle være indkommet fra Holland til Danmark i begyndelsen af det 17. Åarhundrede og døde
1666 som Brygger paa Christianshavn. Hans Hoppe og Karen Jacobsdatter, efterlod 2 Sønner : Ivar
Hoppe og Knud Hansen Hoppe. Ivar Hoppe, der var Viceadmiral, blev 84 Aar efter sin Død med
sine descendenter optaget i den danske adelsstand.20 Hermed nåede to grene af Eiler Jacobsens
efterkommere at blive nobiliteret, nemlig gennem datteren Karen Eilersdatters dattersøn og gennem
Jørgen Eilersens datter.

Susanne Eilersdatter
Susanne var datter Eiler Jacobsen og hans første hustru Johanne Nielsdatter. Susanne blev
antageligt født i 1590'erne i Vordingborg. På epitafiet i Vordingborg Vor Frue, burde Susanne være
den næstældste af de levende døtre på epiatfiet, hun ville da, alt efter udførelsestidspunktet, have
været omkring 10-12 år gammel.
I begyndelsen af 1620'erne blev Susanne Eilersdatter gift med præst til Vordingborg Vor Frue kirke
Jørgen Madsen Braad, der var bror til Jacob Madsen, der ægtede Susannes ældre søster Karen
omkring samme tid, eller et par år før. Susanne kan ikke have været gammel ved ægteskabets
indgåelse, antageligt endnu i slutningen af teenageårene eller begyndelsen af tyverne. Jørgen
Madsen havde været gift en gang før, med Abel Lauridsdatter, søster til Hr. Jacob Lauridsen i
Herlufsmagle, provst i Tybjerg herred. Hun døde i 1620’erne, men først i 1630 stod der skifte. Igen
var der tale om en boregistrering, så det fremgår ikke om der var børn i ægteskabet.21 Abel må have
været afgået ved døden allerede inden midten af 1620’erne for ved den tid var ægtemanden flyttet
fra Vordingborg og var blevet præst i Malmø, og Abel døde i Vordingborg.
Andre steder anføres Jørgen Madsen Braad som gift med Karen Christensdatter Wibe, men det kan
ikke vedrøre samme mand, for denne Jørgen Madsen Braad var dels yngre, dels endte han sine dage
som provst i Skåne og ikke som købmand i København, et slægtskab mellem de to mænd med det
samme navn, kan dog ikke afvises. En mulighed er at den Jørgen Madsen som Susanne ægtede ikke
hed Braad og ikke var bror til søsterens mand. Hos Wiberg anføres to kapellaner i Vordingborg
med navnet Jørgen Madsen, nemlig Jørgen Madsen Braad og Jørgen Madsen, der dog kun at have
været en, hvis man gennemgår skiftedokumenterne hvor Hr. Jørgen optræder. På samme vis kan det
19 Kjøbenhavns Diplomatarium, bd. VI, brevnr. 643, s. 510.
20 Dansk Adelsårbog, Hoppe.
21 LAK Vord. Byfoged, skiftedokumenter 1630-1639, skiftebrev 8. Nov. 1630.
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dokumenteres at det netop er Jørgen Madsen Braad, der rejste til Malmø.
Jørgen Madsen Braad skulle ifølge Lunds Herdaminne, være født på Gotland, ligesom broderen
Jacob, I Visby. De var sønner af en Mads eller Mathias, der kun kendes gennem sønnernes
patronym. Ifølge Lunds herdaminne, skulle faderen have været købmand i Visby på Gotland. Endnu
en bror Nils Madsen Braad, var købmand på Gotland, og blev landsdommer der ca. 1630-45.22

Fig. 15 Den næstældste levende datter på
epitafiumt i Vor Frue, med sikkerhed Susanne
Eilersdatter, placeret ved siden af sin søster og
mor.

To bornholmske præster, Jens Pedersen Borringholm, præst til Bodilsker og Nexø og landsprovst
1631, og Peder Jensen Lund, præst til Rø, omtales som besvogrede til Jørgen Madsen Braad.23 Af
disse var den første antageligt gift med Jacob og Jørgens søster Martha Madsdatter Braad, men den
sidstnævnte var måske gift med en af Jørgen Madsen Braads døtre, idet betegnelsen svoger i 1600tallet, brugtes som fællesbetegnelse for svogre, svigersønner og svigerfædre.
Hvilken af Jørgen Braads døtre det har været, er imidlertid ikke kendt. Der kendes så vidt vides
ingen navne på Jørgen Braads børn udover en enkelt datter, og det er uklart om Peder Jensen Lund
havde ægtet en datter af Abel Lauridsdatter eller Susanne Eilersdatter.
Den datter som kendes var Maren Jørgensdatter Braad, gift første gang med Wichman Jacobsen
Hasebard, sognepræst til Vor Frue i København, præst 1639, død 1642. Efter hans død ægtede hun
efterfølgende Professor Hans Mule i Sorø.24
22 C. J. Gardell. Bröderna Madsen-två framgångsrika köpmän från Visby under 1600-talet, Gotländskt Arkiv 1988, s.
137-54, S. Cavallin, Lunds stifts herdaminne. Efter mestadels otryckta källor utarbetadt, II, 1855, s. 264.
23 Wiberg. Præstehistorie bd. II, s. 440 & Dahl. Bornholms Præsthistorie, s. 134.
24 Wiberg: Præstehistorie, bd. I, s. 121.

20

Jørgen Madsen Braad blev som nævnt ikke længe ved kirken i Vordingborg, efter nogle år flyttede
han, hustruen Susanne og børnene til Skåne, hvor Jørgen først var sognepræst, siden provst til Oxie
herred. Ved Eiler Jacobsens død omtales de i skiftet som bosiddende i Malmø. Det samme ses i
skiftet efter Susannes bror Henrik.
Under Trediveårskrigen skrev Jørgen forskellige politiske vers om krigens forklaring og den
almindelige ulykke, som udtryk for Guds vrede over syndige liv. Han skrev blandt andet verset: En
Bedroffuede Vecters Morgensang oc klagelig Formaning til alle Christne i Danmarck; om Guds
grumme Vredsens Hi/ som er optendt i den gantske Verden; om den gruelig Krig oc Blodstyrtning/
som flyder offuer alle Land: Oc om Pawens vddraget Suerd oc wnaadige Tyranni: Hoss Gud Fader
aff Christi Naade/ved Bøn oc Leffnitz forked ring/ at tage til Hierte oc affverge hide. Trykt i
København 1627.25
Susanne Eilersdatters præcise dødsår er ikke kendt. Både hun og ægtemanden var endnu i live ved
skiftet efter broderen i 1647.

Jørgen Eilersen
Om Jørgen Eilersen vides på grund af hans senere
karriere, væsentligt mere end om nogen af de andre
af Eiler Jacobsens børn.
Han blev født d. 16. november 161626, og var efter
alt at dømme, den søn Eiler Jacobsen fik med sin
anden hustru Margrethe Pedersdatter. På Epitafiet
oplyses som sagt at Margrethe blev mor til en søn
og tre døtre, og det synes ikke sandsynligt at hun
kan have nået at få flere børn inden sin død kort
efter epitafiet stod færdigt.
Jørgen valgte en akademisk karriere og nåede at
blive professor i litteratur og matematik ved
Københavns Universitet, denne stilling havde han
under den svenske belejring af København. Af
skolegang gik han først i Latinskolen i
Vordingborg, og i 1635 træffes han som student fra
Herlufsholm.

Fig. 16 Den ældste levende søn på epitafiet, antagelig Jørgen Eilersen, fremstillet som en ung
dreng.formentlig er han tilmalet omtrent samtidig eller kort efter de fire afdøde sønner, mens de
sidste fire levende sønner først blev tilmalet senere.

25 Lockhart: Dansk Propaganda under Kejserkrigen 1625-29.
26 Leth & Wad: Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm.

21

Han skulle vistnok have været præst, og fik også tilkendt et præstekald i 1640, nemlig Riserup på
Falster, men undskyldte sig med sin unge alder og takkede nej. Han var da 24 år. Såfremt han havde
takket ja, ville han have kommet til at bo nær sin søster Johanne, der omkring den tid blev
præstekone til Gundslev på Falster.
I A. Leth & G.L. Wad: Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm, anføres følgende om Jørgen
Eilersen:
“født i Vordingborg 16/11 1616. Forældre: Eilert Jacobsen, Borgmester og Tolder i Vordingborg,
og Margrethe Pedersdatter. Han gik først i sin fødebyes Skole, rejste udenlands 1638-40, blev 3/3
1641 Konrektor ved Latinskolen i Kjøbenhavn, 1.6. samme Aar Magister, 5/10 1646 Rektor i
Kjøbenhavn, 1654 tillige Professor literarum humaniorum ved Universitetet, senere Professor i
Mathematik.
Under hans Rektorat udstod han paa Grund af Belejringen mange Besværligheder, som han
omtaler i nogle Optegnelser, der ere trykte i Metropolitanskolens Program for 1815. 1672 afstod
han Rektoratet til M. Henrik Bornemann og døde 22/9 1686. Sit Bibliothek paa 1409 Bøger
testamenterede han Walkendorff's Kollegium.”27
Jørgen Eilersen skulle desuden have fået eneret på at lade forfærdige og trykke almanakker i 1645,
idet rektor og professorerne ved Universitetet havde “eragtet ham dygtig til at forfatte og
komponere Almanakker.”28 Et monopol, der må have været ikke bare prestigefyldt, men også
ganske indbringende.
Jørgen Eilersen blev gift 11. okt. 1646 med Kirstine Jensdatter Bang, født 28.apr. 1612, død 22. juli
1654. Hun var datter af Jens Nielsen Bang, sognepræst til Flemløse, Fyn og dennes hustru Eline
Nielsdatter. Eline Nielsdatter, er enkelte steder omtalt Jensdatter, men hed retteligt Nielsdatter.29
Kirstine Bang kom i 1630, i en alder af 18 år, i huset hos en slægtning, Margrethe Claus Bangs i
Odense, og senere styrede hun huset for sin bror Professor Thomas Bang. Kirstine blev gift i en
ganske sen alder efter tidens standard, Kirstine var således 34 år gammel da hun blev gift i 1646.
Af deres fire børn overlevede kun en enkelt datter, Margrethe, (måske opkaldt efter sin farmor), der
blev gift med Baron Didrik Fiuren og nobiliteret med titlen Baronesse Elers.30 To sønner skulle
være taget af pesten i 1654, hvilket moderen Kirstine Bang skulle have taget ualmindeligt tungt. I
følge forfatteren S.M. Gjellerup i Dansk Biografisk Lexicon, angives: “Da Pesten i dette Aar
udbredte sig i Hovedstaden, sendte han [Jørgen Eilersen] sin Familie til Slangerup, men her
bortreves 2 Sønner af Sygdommen, og Moderen tog sig Tabet saa nær, at hun døde 22. Juli 1654.”31
Andet sted beskrives om sønnernes død: “Den stakkels Moder blev aldeles fortvivlet ved dette
haarde Slag, ja efter Programmets stærke Udtryk fristes man til at antage, at hun er bleven
27
28
29
30

A. Leth & G.L. Wad: Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm, Bangs Bogtrykkeri, Næstved, 1875, s. 28-29.
Wad: Dimitterede, bd. II, s. 66.
Gjessing: Jubellærere, bd. III, s. 138. Wad: Dimitterede, bd. II, s. 65.
Wiberg: Præstehistorie, bd. I, Leth & Wad: 1875, s. 29, Gjessing: Jubellærere, bd. III, s. 139, 388. Tab. IV., Lexicon
over adelige Familier, bd. I, s. 136.
31 Dansk Biografisk Lexicon, 1. udg. bd. IV, s. 464-65.
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Sindsforvirret; hendes mand skyndte sig til Slangerup for at hente hende Hjem, efter at hun først af
Byens Sognepræst, Mag. Søren Poulsen Gothlænder,32 havde modtaget Sakramentet. Men Sorgen
havde saaledes rystet hende, at hun efter sin Hjemkomst Dag for Dag blev svagere, uden at alle Ole
Worms Lægemidler eller Dygtighed formaaede at hjælpe hende. Efter at have velsignet sine Børn
og takket sin Husbond for hans trofaste Kjærlighed, hensov hun den 22. Juli 1654 om Aftenen.”33
Med programmet menes ligprogrammet, dvs. det mindeskrift eller lille tryk, man for finere folk fik
fremstillet til en begravelse. Heri fandtes som regel en kort biografi over afdøde, og man angav
deres mereitter og dyder, alder og familieforhold.
Den lægekyndige Professor Ole Worm skrev om Kirstine Bangs død i et brev kort efter, dateret d.
27. Juli 1654: “Døden slog ned for Fode, igaar begravede vi Jørgen Eilersens Hustru.” En måned
senere var også Ole Worm død af pest.34
En løs plade af ligkisten findes i Trinitatis kirke, den bærer indskriften: “Christina Bangia Jani
Filia, D. M. Georgii Hilarii Rectoris Scholæ Hafniensis et Professoris Regii uxor optime merita
qvatuor liberorum parens hic expectat resurrectionem mortua est Anno Christi M. DC. LIV. die 22.
Julii.”
På epitafiet i Vordingborg Vor Frue, må Jørgen være den ældste eller næstældste søn på billedet,
mest taler for at han er fremstillet som den ældste levende søn, idet broderen Niels antagelig var
død.
Jørgen Eilersen blev begravet i Trinitatis kirke i København. Et marmormonument blev opsat over
hans grav. I et af gravkapellerne under kirkens alter ligger endnu en løs plade af hans ligkiste med
indskrift. Indskriften lyder: “Salig Mag. Jørgen Eilersøns Liig, Hand døde den 22. sept: Anno
1686.”35
Jørgen omtales desuden både i skiftet efter sin fader og sin broder Henrik. I skiftet efter faderen i
1640, er Jørgen og broderen Jacob, de eneste der optræder som egne værger og som dermed var
myndige.

Karen Margrethe Eilersdatter
Karen Margrethe Eilersdatter var antagelig datter af Eiler Jacobsen med hans anden hustru
Margrethe Pedersdatter eller hans tredje hustru Karen Hansdatter. Hun må være blevet født omkring
slutningen af 1610’erne eller begyndelsen af 1620’erne.
Hendes fulde navn var Karen Margrethe, men de fleste steder omtales hun blot som Karen, blandt
andet i skiftet efter sin far Eiler Jacobsen, hvor hun kaldes Karen Mogens Raarhs.

32 Søren Poulsen Judichær Gotlænder var rektor på latinskolen i Vordingborg fra 1627 til 1635, inden han blev præst i
Slangerup. Han har været lærer for Jørgen Eilersen før han kom på Herlufsholm i 1630. Der findes i Slangerup kirke
et epitafie over Søren Poulsen Judichær Gotlænder, hans forgænger i præsteembedet samt hans hustruer, hvoraf den
ene var formandens enke.
33 Wad: Dimitterede, bd. II, s. 67.
34 Wad: Dimitterede, bd. II, s. 67.
35 Wad: Dimitterede, bd. II, s. 70.
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Mogens Raahr (ca. 1594-1646) var rådmand i Næstved, og siden fastelavnsborgmester i perioden
fra 1632 til sin død d. 6. feb. 1646.36 Med fastelavnsborgmester menes en ordning, hvor
borgmestertitlen og embedet gik på omgang mellem forskellige rådmand: borgmesteren udskiftedes
hvert år ved fastelavnstid – deraf navnet. Ordningen var kun aktiv fra begyndelsen til midten af
1600-tallet.
Han havde været gift en gang før, med Karen Rasmusdatter, datter af Borgmester og byskriver i
Næstved Rasmus Jørgensen Skriver og hans hustru Magdalene Mogensdatter.37 Karen
Rasmusdatter døde i 1639, og året efter ægtede Mogens Raahe Karen Margrethe Eilertsdatter. De
blev gift i Næstved Sct. Peder kirke, d. 29. April 1640. Deres bryllup er i Skt. Peder kirkes kirkebog
anført som Copuleret: Anno 1640: Den 29 Aprilis, Mogens Rhaar, Karen Eilersdatter.38
Ægteskabet stod kun få måneder før Karens far døde. Ægteskabet synes at have været Margrethes
første og eneste ægteskab.
Karen og Mogens Raarh fik tre børn, døtrene Maren (døbt 14. feb. 1641) og Margrethe (døbt 7. juli
1644) samt sønnen Eiler opkaldt efter sin morfar (døbt 9. April 1643, død året efter 9. maj. 1944).39
Ved sønnen Eilers dåb anføres i kirkebogen: Dom. Qs. motogeniti, Borg. Mogns Rhors søn Eiler.
Helvig Mr. Clausis bar ham.
Den Helvig Mester Clausis, der omtales var Karens søster Helvig Eilersdatter, der ægtede præsten i
Vordingborg Hr. Claus Hansen, provst i Baarse herred.
Mogens Raahr døde i 1646 og blev begravet i Næstved
Skt. Peders kirke d. 23. feb. 1646 i en alder af 52 år.
Karen Margrethe er omtalt som enke i skiftet efter
broderen Henrik i 1647. Hendes dødsår er ikke kendt.
Hun har formentlig giftet sig igen efter mandens død,
de nåede kun at være gift i 6 år.
Karen Margrethe kunne være den næstældste af
Margrethe Pedersdatters døtre på epitafiet i
Vordingborg Vor Frue, og at søsteren Johanne var
ældre end hende.

Fig. 17 Karen Margrethe som barn på epitafiet i
Vordingborg Vor Frue Kirke.

36 Nielsen: Næstved Købstad historie, bd. IV, s. 48-49.
37 Hun optræder som barn på et epitafiumover Rasmus Jørgensen og Magdalene Mogensdatter i Næstved Sct. Peders
kirke.
38 Næstved Sct. Peder kirkebog: 1631-1679. Venligst meddelt af Norman Madsen.
39 Næstved Sct. Peder kirkebog: 1631-1679.

24
Det eneste der skulle tale for at Karen Margrethe var datter af Karen Hansdatter er navnet, det
dobbelte navn kunne således betyde at hun var opkaldt både efter Karen og Margrethe. Hvad der
derimod taler for at Karen Margrethe var datter af Margrethe er ægtemandens alder, hvis hun først
var født i ægteskabet med Karen Hansdatter, ville hun være født omkring 1620-24 og dermed højst
15-19 år, da hun ægtede den da 46-årige Mogens Raahr.
Derudover ses af epitafiet, at de to døtre placeret foran Margrethe Pedersdatter, er malet med
samme hånd og dermed samtidige. Dette taler mod at de to piger på epitafiet havde hver sin mor.
Margrethe Pedersdatter kan naturligvis have mistet ikke en men to døtre, men da der ikke er mere
end fem levende piger på epitafiet, må disse fem være identiske med de fem piger, der omtales som
levende i de bevarede skifter.

Johanne Eilersdatter
I følge forskellige optegnelser skulle der have
været to forskellige døtre med navnet Johanne,
eller også er der sket en sammenblanding, således
at en enkelt datter er blevet til to. De to Johanne'r
skulle have været med hver sin mor. Så fremt, der
vitterlig har været to, så har den ældste datter
Johanne været i live da den yngre fik sit navn. Den
første Johanne skulle således være blevet født i ca.
1595, datter af Johanne Nielsdatter, den anden
omkring 1605-08, i Eilers ægteskab med hans
anden hustru Margrethe Pedersdatter, som han
ægtede kort efter den første hustrus død.
Intet tyder imidlertid på at der var to døtre med
navnet Johanne, Kun een Johanne omtales i skiftet
efter Eiler Jacobsen, og Johanne Nielsdatter havde
ved sin død kun to døtre, jf. inskriptionen på
epitafiet i Vor Frue. Og i skiftet efter Johanne
navngives de to døtre, nemlig Karen og Susanne,
der begge levede til voksenalderen.

Fig. 18 Johanne Eilersdatter som barn, den ældste
af pigerne foran Margrethe Pedersdatter på
epitafiet i Vordingborg vor Frue kirke.
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Fig. 19 Epitafiet over Morten Snering, hans hustruer Segbrecht P.datter og Johanne Eilersdatter,
udført ca. 1630'erne, nogle år efter første hustrus død. Det er Johanne yderst til højre.

Johannes præcise fødselsår er ikke kendt, men hun er nævnt som den fjerde af døtrene, efter Karen,
Susanne og Karen Margrethe, men før Helveg. Hun kunne derved have været den næstyngste i
ægteskabet med Margrethe, men en sådan aldersorden synes imidlertid ikke anvendt i skiftet efter
Eyler Jacobsen. I stedet synes det at være de døtre, der var fornemmest gift, som er omtalt først i
skiftet, og det var søstrene gennem ægteskaber med præster og rådmænd, mens Johanne var gift
med en færgemand, der ganske vist var både velagtet borger og velhavende. Søsteren Helvig, der
endnu var ugift, ville naturligt nævnes sidst.
På epitafiet er den ældste datter fremstillet i en alder af omkring 7-9 år, og da hun må være malet
omkring 1620, er hun antagelig født omkring 1611-13.
Om Johanne Eilersdatter vides at hun blev gift med Morten Snering i Vordingborg, også kaldet
Morten Færgemand. Hun omtales som hans enke i skiftet efter sin far. Om Morten Snering vides
imidlertid ikke meget. Han var antagelig hollandsk indvandrer i Vordingborg, han kaldes blandt
andet ved navnet Marten Snering. Han optræder som borger i Vordingborg i 1620'erne.
Han omtales i skiftet efter Eiler Jacobsen som Færgemand, og må have ført færgedrift i
Vordingborg. I skifter fra Vordingborg omtales ”færgegården” Vordingborg, der var en stor og
ganske fin gård i Vordingborg og som særligt synes knyttet til færgemændene i Vordingborg. I
1613 ejedes gården af velagtede borger Mads Hansen Færgemand, i 1619 var han død og hans enke
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Karine flyttet til København.40
I 1630'erne optrådte Morten Snering i forbindelse med forskellige retssager. Blandt andet gjorde en
Margrethe Villads Hansens krav på gæld hos Morten Snering, men en birkeretsdom ved Steensby
Birketing i 1638 frifandt Morten Snering for samme gældskrav. Den 25. april 1639 faldt dom ved
Kongens Retterting i Morten Snerings favør, han havde da ført sag mod landsdommer Jørgen
Seefeldt, fordi denne 19. sept. 1638 ved Sjællands Landsting havde underkendt den birketingsdom,
der frifandt sagsøger for et gældskrav til Margrete Villads Hansens. Ved rettertingsdommen blev
dømt, at Morten Snering ikke havde nogen gæld til Margrete Villads Hansens.41
Morten Snering må være død kort tid før eller efter retssagen, for i skiftet efter Eiler Jacobsen i
1640 omtales han som salig, dvs. afdød.
Der findes tillige et epitafium over denne “Marten Snering”, hans første hustru “Sigbrech P. datter”,
antagelig datter af en Pieter eller Poul og hans anden hustru “Iohanna Eil. d.” altså Johanne
Eilersdatter. Af inskriptionen fremgår at den første hustru, med det hollandskklingende navn, døde
d. 4. apr. 1626, mens dødsår ikke er anført for hverken Morten Snering eller Johanne Eilersdatter.
Parret Morten Færgemand og Johanne Eilersdatter, er antageligt blevet gift kort efter den første
hustrus død i 1626, eller i begyndelsen af 1630'erne, da Johanne antagelig har været født i
1610'erne, og må have været mindst 15 år gammel, da hun blev gift. Johanne må have været en hel
del yngre end sin mand. På epitafiet ses Morten som en midaldrende mand med to voksne sønner,
mens Johanne er fremstillet som en helt ung kvinde.
Også dette placerer hende som ældre end Karen Margrethe, der først blev gift i 1640.
Johanne Eilersdatters børn med Morten Snering kendes ikke, heller ikke hvor mange af børnene på
epitafiet over Morten Snering, Sigbrecht og hende selv, der er hendes, og hvor mange der er den
første hustrus. Den ældste datter bærer en dragt af anderledes type end de øvrige pigers, identisk
med den første kones dragt. Måske en markering af, at hun var første hustrus datter eller at hun
døde, da man bar den type kraver omkring år 1600, eller måske skal det endda ses som
“nederlandsk dragtskik”, en dragt som også moderen bærer.

Fig. 20 Inskriptionen på Morten Snerings epitafium i Vordingborg Vor Frue kirke.

40 Vord. Byfoged, skiftedokumenter 1594-1619, skiftebrev 1613, 17. Jun.
41 Dombog 41, Fol. 122V-125R. Kongens rettertingsdomme, Nr. 5219.
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De øvrige døtre synes imidlertid for store til at kunne være Johannes døtre, hvis epitafiet var fra
omkring 1630, hvoraf den ældste af Johannes døtre kun burde være omkring et år. De store piger
synes at være omkring 7-10 år, hvorved epitafiet burde have været udført senere end 1630. Det må
også være udført før mandens død omkring 1639/40, da hans dødsår ikke er tilføjet epitafiet.
Muligvis har kun den lille søn været Johannes, mens de større børn var den første hustrus.
Johanne findes således afbildet som både barn og voksen i Vordingborg Vor Frue. Det er svært at se
nogen lighed mellem Johanne på epitafiet og hendes senere voksenportræt.

Fig. 21 & 22 Der er temmelig stor lighed mellem den voksne Johanne og moderen Margrethe
Pedersdatter og på epitafierne i Vordingborg.

Efter Morten Snerings død giftede Johanne, der må have været en endnu ung enke, sig med præsten
Hr. Poul Hansen Prip. Han var sognepræst til Gundslev på Falster.42
Poul Hansen Prip blev født i 1607 som søn af sognepræst til Skelby, Falster Hans Poulsen indsat i
embedet 1604. Pouls bror Mads Hansen Prip efterfulgte faderen som præst til Skelby og Gedesby,
mens Poul fik præstekaldet Gundslev.43
Poul Hansen Prip var først hører i Nykøbing, siden ordineret til præst d. 26. nov. 1635 og indsat i
embedet. Han har antageligt ægtet Johanne Eilertsdatter kort efter hendes første ægtemands død.
Han selv må også have været enkemand, han må inden Johanne have haft en tidligere hustru fra
omkring indsættelestidspunktet til ca. 1640, hvilket sønnen Jacob født i 1638 vidner om, hendes
navn kendes imidlertid ikke.
42 Klein: Vordingborg Købstads historie.
43 Wiberg: Præstehistorie, bd. III, s. 77 og bd. II, s. 503.
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Parret Poul og Johanne kan tidligst have giftet sig efter november 1640, for i skiftet efter Eiler
Jacobsen d. 30. oktober 1640, er Johanne endnu blot omtalt som enke efter Morten Snering men
ikke som hustru til Hr. Poul. Dette kan dog også blot skyldes sædvane, for i Vordingborg omtales
kvinder ofte efter deres første ægtemand, selv om de giftede sig på ny, men med en ganske mere
agtværdig husbond, som en sognepræst, skulle det være mærkeligt om han ikke var nævnt, såfremt
de da havde været gift.
I skiftet efter hendes broder i 1647, omtales ingen af Johannes ægtemænd. Hun var ikke selv til
stede på skiftet, og Margrethe sl. Eyler Jacobsens, modtog arven på hendes vegne. Dette tyder på at
hun ikke flyttede tilbage til Vordingborg, men antagelig blev på Lolland-Falster egnen efter
mandens død.
Hr. Poul levede ikke længe, han døde allerede i 1644 i en ung alder. Han og Johanne nåede at få et
par børn. Sønnen Jacob Poulsen Prip, f. 17. juni 1638 kan ikke have været Johannes søn, men må
have været født i et tidligere ægteskab. Han blev sognepræst til Errindslev på Falster. Et epitafium
over ham, hans hustru Anne Jacobsdatter og deres børn, hang tidligere i Errindslev og er nu
ophængt på Maribo Stiftsmuseum.

Jacob Eilersen
Om Jacob Eilersen vides ikke meget. Han fik
navnet Jacob efter sin farfar, og hans
halvstorebror der døde i 1598 havde samme
navn.
Han kan ikke være født i Eilers ægteskaber med
Johanne
Nielsdatter
eller
Margrethe
Pedersdatter, der kun fik 1 søn, men hvem af de
næste hustruer, der kan være hans mor, nævnes
ikke i skifterne. Meget tyder dog på at han var
søn af Karen Hansdatter og dermed født før
1625.
På epitafiet i Vordingborg, turde han være den
næste søn i rækken efter Jørgen.

Fig. 23 Antagelig Jacob Eilersen på
epitafiet i Vordingborg.
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Jacob Eilersen må have bosat sig i København ligesom sin halvstoresøster Karen, i al fald omtales
også han i Holmens kirkes kirkebog. Det var således i Holmens kirke at han i år 1648 ægtede en
Birgitte Klausdatter.
I kirkebogen for viede 1647-96 hedder det: “dend 12 ditho [septbr. Anno 1648): Jacob Eiljyrthßın,
vngkarll.” han blev viet til “Birgete Klaúßdaather”. Som forlover havde de en “Morten Mikelsöns
Proviant skriffuert”44 Måske havde Jacob et lignende prestigefyldt hverv, måske i svogeren Jacob
Madsen Braads blomstrende forretning.
Jacob var således ungkarl, da han giftede sig, hvis han var født omkring 1625, ville han have været
omkring 23 år gammel i 1648.
I skiftet efter sin far i 1640 optræder han imidlertid som egen værge, og det betyder han må have
været mindst 18 år i 1640, hvilket placerer ham i ægteskabet mellem Karen Hansdatter og Eiler
Jacobsen.

Udover at Jacob Eilersen optræder i København i 1640'erne, vides ellers ikke meget mere om denne
mand. Jacob Eilersens dødsår er ikke kendt.

Fig. 24 Notitsen om Jacob Eilersens bryllup i 1648 i Holmens kirkes kirkebog.

44 Holmens kirkes kirkebog: 1647-1696, fol. 7r.
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Eiler Eilersen,
Eiler Eilersen er ikke endeligt påvist at være søn af Eiler
Jacobsen, men meget tyder på han var det.
Eilert Ejlertsen, nævnes som konrektor i Roskilde, og menes at
være en søn af Eiler Jacobsen. Han var imidlertid død før 1640
og omtales ikke i skiftet efter Eiler Jacobsen dette år.45 Han
lader ikke til at have været gift og han nåede heller ikke at få
børn. At han kun nåede til en stilling som konrektor,
almindeligvis et af de første skridt på vejen til en senere
præstekarriere, tyder på at han var ganske ung da han døde.
Han kan hverken have været søn af Johanne Nielsdatter eller
den første Margrethe Pedersdatter, for alle Johannes børn
kendes, og Margethe havde kun een søn, som må have været
Jørgen, der ud fra hans kendte fødselsår placerer ham som søn
af Margrethe.

Fig. 25 Den tredjeældste søn op epitafiet i Vor Frue, måske
Eiler Eilersen, der senere blev konrektor i Roskilde. På
epitafiet er han gengivet som en lille dreng, næppe mere en 4-5
år gammel.

Såfremt Eiler var søn af sidste Margrethe Pedersdatter kunne han først være blevet født tidligst
1626. Dette stemmer næppe overens med at han var konrektor i Roskilde inden sin død før 1640,
hvorved en søn af Margrethe og Eiler kun ville have været omkring 14 år gammel. Om denne Eilert
Eilertsen var søn af Eiler Jacobsen, er således uvist, men såfremt han var, må han med sikkerhed
have været søn af Karen Hansdatter.
Hvis Eiler Eilersen var søn af Eiler og Karen Hansdatter, så ville den sidste levende søn på epitafiet
i Vordingborg være dokumenteret. Han ville i så fald være den tredje søn efter ældste levende søn
Jørgen og sandsynligvis også Jacob. Noget endeligt kan imidlertid ikke udledes om denne mulige
søn, og rækkefølgen af sønnerne er som nævnt ganske usikker.

Henrik Eilersen
Henriks fødselsår er ikke kendt, men han kan være
Margrethe Pedersdatter eller i ægteskabet med Karen
Specielt at Margrethe Pedersdatter omtales i skiftet
argument for at Margrethe var hans mor. Det angives
45 Klein: Vordingborg Købstads historie.

født i ægteskabet med Eilers sidste hustru
Hansdatter, mest taler dog for førstnævnte.
efter Henrik Eilersen, hvilket er et stærkt
ganske vist ikke i skiftet om Margrethe var
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Henriks mor eller stedmor, men om hun ikke havde været hans kødelige mor, skulle det have været
unødvendigt overhovedet at omtale hende i skiftet efter Henrik.
I skiftet efter faderen Eiler Jacobsen i 1640, omtales Henrik desuden som endnu umyndig og havde
som værge Christoffer Madsen, rådmand i Vordingborg.
I tiden før sin død må Henrik Eilersen have været i København, nærmere bestemt i Christianshavn,
måske hos halvsøsteren Karen og hendes mand, eller hos broderen Jacob, der måske allerede da var
samme sted. I skiftet efter Henrik omtales dog en Lambret Sørensen af Tønder, boende i
Christianshavn der havde forstrakt Henrik med midler udi hans sygdom og i øvrigt ladet ham
begrave, hvilket i alt beløb sig til 16½ daler.46
Af skiftet fremgår tillige at Henrik Eilersen blev begravet d. 9. Marts 1637, men at der altså først
holdtes skifte efter ham 10 år efter. Det er bemærkelsesværdigt at han anføres som levende i skiftet
efter sin far i 1640, hvis han var død 3 år tidligere. Måske kunne der være tale om en skrivefejl, og
datoen, der menes er 9. Mar. 1647. Dette synes bedre at stemme overens med at han endnu var i live
og stadig umyndig i 1640.
Mere forståeligt bliver det ikke ved de følgende oplysninger, for ifølge Lambret Sørensens brev var
Henrik Eilersen begravet ”udj Srihhillien till Farneboes till Sørnheim”, meningen er uforståelig.
Ved skiftet anføres tillige at Henriks sidste faste bopæl var hos Christoffer Madsen i Vordingborg,
og Henrik havde der stadig sit gods fra fædrearven og forskellige sager. Christoffer Madsen var den
mand, der optrådte som Henriks værge ved faderens død. I 1647 var også Christoffer Madsen død,
og hans enke Karen Andersdatter, repræsenteret ved sin broder Jørgen Andersen, borgmester i
Sakskøbing, udleverede arven efter Henrik.
At Henrik havde sin bopæl og ejendele hos værgen Christoffer Madsen frem til sin død, og det
faktum at han endnu var umyndig i 1640, kunne udmærket placere ham i det sidste ægteskab
mellem Eiler Jacobsen og Margrethe Pedersdatter, skønt også en søn af Karen Hansdatter kunne
have været umyndig i 1640. Han var tydeligvis helt ung ved sin død, han nåede hverken at blive gift
eller få børn.

Peder Eilersen
Om sønnen Peder vides kun lidt. Peder omtales i Vordingborg tingbog, han blev anklaget for natten
efter 2. Jan. 1640, at have dræbt den lybskfødte Herman Kræmmer, hvorfor han af de 16 nævninge
den 12. okt. dømtes som Hermans rette banemand, og “bør derfor sin fred at miste”.47
Hvad der herefter skete med Peder Eilersen er uvist, det er heller ikke kendt om han blev gift. Han
er omtalt i skiftet efter sin fader d. 30. okt. 1640, skønt han nogle uger forinden var dømt fredløs.
Han omtales tillige i broderen Henrik Eilersens skifte fra 6. Okt. 1647, hvor han angives som afdød.
46 Vord. Byfoged, skiftedokumenter 1647-1669, skiftebrev af 6. Okt. 1647.
47 Klein: Vordingborg Købstads historie.
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Det er dog uklart om han erklæres ”død” fordi han var fredsløs eller om han vitterlig var fysisk død.
Der omtales ingen børn som arvinger efter hans arvelod, hvilken kan skyldes at børnene efter en
forbryder forbrød deres arv, eller at Peder døde barnløs. Meget tyder på det sidste, da Peder var
ganske ung ved mordet og endnu umyndig ved faderens skifte i 1640.
Også for ham værgede Christoffer Madsen i Vordingborg, og det som Peder oprindeligt burde have
arvet efter sin far, måtte dels gå til byen og dels til de andre arvinger.
Peders alder er ikke kendt, men han kan have
været født efter 1626 og dermed søn af Eilers
fjerde og sidste ægteskab med Margrethe
Pedersdatter.
Han var antagelig yngre end Henrik og den
yngste på epitafiet.

Fig. 8 Den lille lyshårede dreng yderst til
venstrepå epitafiet i Vor Frue, er efter al
sandsynlighed Eiler Jacobsens yngste søn Peder
Eilersen.

Helveg Eilersdatter
Af døtrene kendes også den sidste levende datter Helvig, også benævnt Hilvig og Hiluig: Hun må
på epitafiet være den lille forreste pige, næppe mere end højst et par år gammel.
Helveg må være tilføjet senere end de andre piger, som var døtre af Johanne Nielsdatter og
Margrethe Pedersdatter i 1620. Som den yngste af Eiler Jacobsens døtre, må hun være født i det
sidste af Eilers ægteskaber og således født efter 1626.
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Fig. 12 Den mindste af de overlevende døtre
på epitafiet, antageligt Helvig. Hun er tilføjet
epitafiet efter de andre levende døtre.

På epitafiet er hendes billede som den eneste
af børnene næsten helt udvisket, og det er
ikke muligt at få noget egentligt indtryk af
den lille piges udseende.
Ikke meget vides om Helvig Eilersdatter. Ved
faderens død i 1640 var hun endnu ugift, men
ved skiftet efter broderen Henrik i 1647,
omtales hun som hustru til Hr. Claus Hansen,
sognepræst i Vordingborg Vor Frue kirke og
provst i Baarse herred. Hun er dog ikke
medtaget i Wibergs præstehistorie som Claus
Hansens hustru. Heri optræder kun Claus
Hansens første hustru Johanne Jensdatter.
Johanne Jensdatter døde omk. 1641, d. 28.
Okt. 1641 holdtes skifte efter hende. Hun
efterlod ægtemand og otte børn. De to ældste døtre Hilleborg og Birgitte skulle bo hos moderens
søster Kirsten, g.m. Morten Michelsen, kongl Majs. proviantskriver i København, men de seks
øvrige blev hos faderen. Ved ægteskabet har Helvig således i en ung alder skullet være stedmor for
seks børn.48
Præcis hvornår Helvig og Hr. Claus Hansen blev gift vides ikke, antagelig ikke længe efter Johanne
Jensdatters død i 1641. I 1643 var de gift, for 9. Apr. det år, var det Helvig, der bar søsteren Karen
Margrethes barn til dåben, og da benævntes hun Helvig Mester Clausis.
Claus Hansen døde i 1657. Han efterlod sig kæmpe gæld, heriblandt gæld fra før han ægtede
Helvig, nemlig til Herman Kræmmer, der blev myrdet af Helvigs bror. Det var hans enke Anne og
Hermands kræmmers arvinger, der gjorde krav i boet efter præsten.
Claus Hansen må have haft et usædvanligt overbrug, ved sin død efterlod han sig et hav af
regninger til kræmmere og klædehandlere overalt i København og på Sjælland, Der var store udlæg
48 Vord. Byfoged, skifteprotokol 1637-64, pag. 100r.
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til gæld, stiftet hos forskellige kræmmere og købmænd og vævere i byen og på Sjælland for
kostbare stoffer som trip, fløjl, tersenelle, caf, lærred, pynt til dragter og kramvarer som bånd, snore
og strømper, foruden skrædderen i Vordingborg for syning af klæder. Disse gældsbreve dateredes
tilbage 1637 og fremefter, dvs. al den tid Claus Hansen var præst i Vordingborg. Han kan således
ikke, have betalt mange tøjregninger kontant i sin levetid.
Blandt de omfattende gældsposteringer omtales blandt andet regninger adskillige par strømper og
handsker, flere som må have været til Helvig Eilersdatters brug.
Som et lille udvalg af disse sager kan ses følgende posteringer:
2 par grøn quind strømper …
20 dosin remme …
17 dosin remme a 5 sk …
12 dosin wlden remme
A 3 sk …
36 lod affarue silcke
Galuner …
132 allen silcke baand
A 4 sk …
15 allen sorte floret
Baand a 6 sk er …
5 par handsker …
2 par børne handske …
5 par quind strømper
Parret 3 mk 4 sk …
2 par brune strømper
parret 2½ mk …
j dosin handske …
2 par handsche …
3 par stucken handske …
4 par quindehandske …
J bunt hattebaand …
8 grotken adskillig farffue
silche knape a 28 sk …
3 par børne strømper
à 6 sk er …
2000 hegter …
j dosin punge …
19 dosin remmer à 2 sk …
2 børne kioller …
3 par gemen handske …
2 guld ringe …

ij mk iiij sk
x mk
v mk v sk
ij mk v
x ij dr i

mk

viij dr j mk
v mk iiij sk
vii mk
x sk
iiij dr iiij sk
v mk
iiij dr j mk
ij mk iiij sk
ij dr j mk
vj mk
vii mk
xiiij mk
xviij sk
iij mk
xviij sk
ij mk vj sk
xx viij sk
j mk ij sk

Efter Claus Hansens død, vides der ikke hvad der herefter er sket med hans enke. Hun har måske
giftet sig igen. Eventuelle børn er heller ikke kendt.
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De døde døtre
At dømme af epitafiet, må have fandtes endnu tre døtre, der alle døde som små, de mindste som
spæde piger. Ingen af disse kendes navnene på.
På epitafiet fra Vordingborg Vor Frue, synes den største af de døde døtre, at være død omkring 2-4
års alder. Hun ses knælende og bedende foran Margrethe Pedersdatter, iført hvid dragt, ligesom de
afdøde drengebørn.
Den afdøde datter er placeret foran Margrethe
Pedersdatters klynge af døtre, og burde derved også være
en af Margrethes døtre. Da det endvidere på epitafiet
oplyses at Margrethe Pedersdatter fik 3 døtre, og de to må
have været Johanne og Karen Margrethe, er det højst
sandsynligt Margrethe Pedersdatters lille pige, der ses.

Fig. 13 Den afdøde datter på epitafiet i Vordingborg. Hun
er klædt helt i hvidt og over hovedet er placeret et rødt
kors.

Fig. 14 De to døde spædbørn, placeret
på kvindernes side i epitafiet. Det sorte
kors i panden på spædbørnene
markerer måske at de ikke levede, da de
blev født.
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De to døde spædbørn er både angivet med et sort kors i panden såvel som et rødt kors over hovedet
som de andre afdøde børn. Dette markerer måske at børnene var dødfødte. Det er ikke klart om de
to små var tvillinger, eller om de fødtes og døde enkeltvis.
Mest taler for det sidste, for ser man nærmere på børnene, ser man at de ikke er malet helt ens og
dermed sandsynligvis ikke malet med samme hånd. Hvem af Eiler Jacobsens hustruer, der var mor
til spædbørnene er uvist, men Johannes eller den første Margrethe Pedersdatters børn kan de ikke
være. Begge spædbørn må, da de to første hustruers børn er dokumenteret, være senere tilføjelser
tilmalet mens Eiler var gift med Karen Hansdatter eller Margrethe Pedersdatter. Da de er malet så
forskelligt, er det sandsynligt at de er tilføjet med så bredt tidsinterval, at de må have haft hver sin
mor.
De to spædbørn er placeret på kvindesiden i epitafiet, og det er således klart at de to døde var
pigebørn.
Det sidste barn, der ikke kan dokumenteres er en søn. Af de døde sønner kan de første fire
dokumenteres fra gravstenen efter Eiler Jacobsen og hans første to hustruer, den sidste afdøde søn
må således være den yngste og dermed tilføjet senere.
Meget tyder på at de to sønner Jacob og Eiler kunne være sønner af Karen Hansdatter, da hun var
gift med Eiler Jacobsen i omtrent 4 år, kan hun ikke have nået at få mere end et barn mere udover
de to, de to sidste burde i stedet være den sidste Margrethe Pedersdatters børn.

Sammenfatning:
Eiler Jacobsens børns mødre og børnene selv, kan ikke fuldstændigt dokumnteres. Dette gælder
specielt børnene i de to sidste ægteskaber. Gennem gennemgangen her, tegner sig et billede af
børnene og deres mødre, som synes det mest sandsynlige.

Eiler Jacobsens børn med Johanne Nielsdatter, gift ca. 1591, død 6. okt. 1604:
1) Niels Eilersen f. ?- død eft. 1606-før 1620.
2) Jacob Eilersen, f. ? - d. 4. Jun. 1598
3) Adam Eilersen, f.? - død 18. Dec. 1596
4) Ejler Ejlersøn, f. ? - død 7. Aug. 1599
5) Karen Eilersdatter, f. ca.1593- d. 24. nov. 1674, g.m. Iver Nielsen Bruun og Jacob Madsen Braad
6) Susanne Eilersdatter, f. ?-eft. 1647, g.m. Jørgen Madsen Braad
Johanne Nielsdatters børn kan fuldstændigt dokumenteres på baggrund af skiftet efter Johanne
Nielsdatter og gravsten over Eiler Jacobsen og hans to første hustruer.

37

Eiler Jacobsens børn med Margrethe Pedersdatter, gift omk. 1605, død eft. Okt.
1620
7) Mester Jørgen Eilersen, f. 16. nov. 1616 – 22. sep. 1686, g.m. Kirstine Jensdatter Bang
8) Johanne Eilersdatter, f. omk. 1610’erne, g.m. Morten Snering Færgemand og Hr. Poul Nielsen
9) Karen Margrethe Eilersdatter, f. omk. 1610’erne g.m. borgmester Mogens Raarh
10) NN. Eilersdatter, død som spæd eller lille
Margrethe fik 1 søn og 3 døtre, sønnen og to af døtrene er temmelig sikre på baggrund af deres
alder, det sidste og fjerde barn må således have været en af de døde døtre på epitafiet, om hun er
den store datter eller et af de spæde pigebørn, kan ikke udledes.

Eiler Jacobsens børn med Karen Hansdatter død ca. 1625
11) Jacob Eilersen f. før 1626-?, g.m. Birgitte Klausdatter
12) Eilert Eilersen, f. før 1626 - død før 1640
Karen Hansdatter må have fået mindst et barn, nemlig sønnen Jacob, der med sikkerhed må have
været født før 1626. Såfremt Eiler Eilersen var søn af Eiler Jacobsen, så ville også han have været
født før 1626. Hvis Karen fik flere børn, så ville det have været en afdød søn eller datter.

Eiler Jacobsens børn med Margrethe Pedersdatter d. 1668.
13) Henrik Eilersen, f. eft. 1626, død 1637 eller 1647.
14) Peder Eilersen, f. eft. 1626, død før 1647
15) Helvig (Hilvig) Eilersdatter, f. eft. 1626 g.m. Mester Claus Hansen, sognepræst i Vordingborg
og provst i Baarse herred.
Eiler Jacobsens sidste hustru, må med sikkerhed have været mor til Helvig Eilersdatter, der først
nåede giftemoden alder i 1640’erne. Også de to sønner Henrik og Peder, der endnu var umyndige i
1640, synes at have været sønner af sidste ægteskab. Kun to af de døde børn på epitafiet i Vor Frue
kan have været den første Margrethe Pedersdatters og Karen Hansdatters, mindst to af de afdøde
børn må således have været den sidste Margrethe Pedersdatters.
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