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Tolsager bys matrikler 1789  
 
 

 



 

Tolsager 
 
I 1370 nævnes Tolsager [Tolsakræ] for første gang i kirkelig henseende under 
Roskilde bispestol. 
 
1391 nævnes byen i Dragsholm Lens jordebog. 
 
Indtil 1664 hørte byen under Dragsholm len d.v.s. kongen, hvorefter den sammen med det 
øvrige gods i Odsherred blev overdraget til Rentemester Henrik Müller, Stensballegård, 
som en delvis godtgørelse for udlæg under krigen mod Sverige. 
 
Den 10. juni 1782 indgår byen under Kongens forbeholdende gods i Odsherred. 
Mageskiftet sker som en forberedelse til udskiftningen sidst i 1700tallet. 
  

 
 

Tolsager Husmandslod nr.  6 
 

Hartkorn 0 Id. 2 Sk. 3 Fk. i 1/7 Alb. = 1½ Tdr.  - 6 fag. 
 
Før 1711 blev det fæstet af Degnen Peder Mortensen og Dorthe Clausdatter. Da han døde 
i 1708 var det hans ældste søn der overtog fæstet. 
 
1711 d. 22. september: Claus Pedersen, født 1678, er fæste. Han giftede sig 1705 med 
Sidse Larsdatter, og de fik sammen 3 børn, alle piger. 
 
1755 betalte Frantz Christiansen kirkeskat. 
 
1760 betalte Frantz Christiansen kirkeskat. 
 



 

1780erne blev Christen Eriksen fæste på loddet, 
 
1789 blev Udskiftningen blev foretaget Imellem de 7 gårde og 7 husmandssteder. De 4 
gårde, Kirchhoff, Tornehøjgård, Bavnehøjgård og Akhøj blev alle liggende i selve Tolsager, 
mens de 3 resterende Bremelhøj, Hustofte og Bøgebjerg blev flyttet ud på jordstykkerne. Af 
husmandsstederne blev fire (nr.8 -11) flyttet op i nærheden af Rishøj, et (12) lå nordvest for 
Bøgebjerg og de sidste to (13—14) lå mellem Bremelhøj og Hustofte. Matriklen blev lavet 
om og husmandslod nr. 6 blev til Matr.nr. 14. 
 
1789 Den første bebyggelse på det nye jordlod stod Christen Eriksen for. Hvor 
det blev placeret er svært at sige, men det har sandsynligvis været der hvor det nuværende 
stuehus ligger. 
 
1801 folketællingen i Tolsager by. Familie nr. 14: Christen Eriksen, 61 år, husmand med 
jord. Hans kone Kirsten Pedersdatter, 60 år, begge i første ægteskab. 
 
1807 døde Christen Eriksen og svigersønnen Ulrik Christensen Tamsdorf overtog fæstet af 
husmandsstedet. Han var i 1799 blevet gift med Christen Eriksens datter Sisse. 
1841 Ulriks søn Christian Ulriksen overtog fæstet. 
 
1844 døde Ulrik Christensen Thamsdorf 
 
1854 købte Christian Ulriksen ejendommen af staten, 
 
1861 Christian Ulriksen afstod ejendommen med ret til at blive boende på aftægt, til 
svigersønnen Rasmus Nielsen 
 
1891 Rasmus Nielsen afstod ejendommen til sønnen Niels Peder Nielsen ligeledes med ret 
til at blive boende på aftægt. 
 
1892 Niels Peder Nielsen udstykkede matr.nr. 14 b fra og solgte den til Niels Peder Jensen 
gift med Rasmus Nielsens søster 
 
1913 Niels Peder Nielsen købte matr.nr. 14 b. tilbage fra Niels Peder Jensen. 
 
1917 Niels Peder Nielsen købte matr.nr. 14 H. 15 d. og 160 på Fårevejle Lammefjord af 
A/S til fremme af Dansk ferskvandskultur, 
 
1928 Niels Peder Nielsen købte matr.nr. 70 af O.L. Larsen. 
 
1941 Niels Peder Nielsen afstod ejendommen til Alfred Nielsen med lov til at blive boende 
på aftægt, 
 
1950 Alfred Nielsen købte matr.nr. 13. af Lisbeth Nielsen. 
 



 

Husmandsstedet har været i slægtens eje siden Christen Eriksen fik fæste på den i 
1780erne og har nu ligget på samme sted i over 200 år. 
 
 
 
 
 
 
 
1780-1807 CHRISTEN  ERIKSEN og KIRSTEN PEDERSDATTER 
                            V 
1807-1841 ULRIK CHRISTENSEN og SISSE CHRISTENSDATTER 
                                      V 
1841-1861 CHRISTEN ULRIKSEN og MAREN CHRISTENSDATTER 
                                                                                   V 
1861-1891 RASMUS NIELSEN og MARGRETHE CHRISTENSDATTER 
                                     V 
1891-1941 NIELS PETER NIELSEN og KAREN MARIE JENSEN 
                                     V 
1941-2001 ALFRED NIELSEN og ROSA MARIE JØRGENSEN 
                                                                          V 
2001-                                               ROSA MARIE JØRGENSEN 
 

 
 



 

Fæstehusmand. 

Christen Eriksen 
Født den 14. juni 1740 i Egebjerg sogn. 

Død den 27.nov. 1808 i Tolsager. 
 

Gift den 26. okt. 1766 i Egebjerg med 

Kirsten Pedersdatter 
Født ca. 1749-54 i Egebjerg. 

Død den 6. oktober 1825 i Tolsager. 
 
Christen Eriksen blev født den 14. juni 1740 kl. 8 om morgenen i Gelstrup ved Egebjerg. 
Hans forældre var Soldat Erik Christensen og Thoma(s) Sørensdatter. Han blev 1766 
trolovet i Egebjerg kirke med Kirsten Pedersdatter fra Underød. De boede i Gelstrup indtil 
1773-74, hvor de flyttede til Asnæs. I 1771 fik de en datter Sisse som dog døde, inden de 
fik deres næste datter. Hun fik så igen navnet Sisse. Ved folketællingen 1787, er han nævnt 
som “Husmand og laver desuden lidt snedkerarbejde – ”Kan lident hukke” som der står i 
folketællingen 
 
I denne periode omkring 1788 (udskiftningen) brød man med det gamle system, hvor alle 
gårdene lå tæt sammen i selve byen og havde en lille strimmel jord på hver eneste mark. I 
stedet for dannede man det matrikelsystem som vi kender i dag - et stort 
sammenhængende jordstykke til hver gård. Husmændene som før havde haft græsningsret 
til deres dyr, fik som erstatning et lille stykke jord af gårdmændene. I Asnæs var der knap 
30 husmænd, men kun 17 gårdmænd afgav et jordstykke} så det var ikke alle 
husmændene, der fik sig et jordlod, Christen Eriksen fik ikke noget, i hvert fald ikke i 
Asnæs, men derimod i Tolsager hvor han fæstede det stykke, som her var blevet afgivet af 
Hustofte, I 1807 døde han, og svigersønnen Ulrik Christiansen overtog fæstet. Kirsten 
Pedersdatter blev boende på aftægt hos dem indtil sin død i 1825. 
 

deres datter 

Sisse Christensdatter 
Døbt den 20. aug. 1775 i Asnæs. 
Død den 26. feb. 1859 i Tolsager. 

 
Gift den 24. nov. 1799 i Asnæs med 

Ulrik Christiansen Tamsdorf 
Fæstehusmand og daglejer. 

Døbt den 25. juli 1779 i Asnæs. 
Død den 9. juni 1844 i Tolsager. 

 
Sisse blev gift i 1799 med Ulrik Christiansen en søn af Husmand og skolelærer Christian 
Tamsdorf i Asnæs. Denne Chr. Tamsdorf var i 1775 blandt fadderne, da Sisse blev døbt. 
De boede til at begynde med i Asnæs by, hvor Ulrik i folketællingen 1801 blev nævnt som 
indsidder og daglejer. Her fik de i 1800 en søn Christen. I 1807 døde Sisses far, og 



 

Christen overtog som før nævnt fæstet, som han havde indtil han omkring 1841 gik på 
aftægt sammen med Sisse. Midt i 1820erne brækkede Ulrik sit venstre ben, hvordan vides 
ikke. Christen Larsen på Hustofte har i 1917 nedskrevet følgende om Ulrik: 
 
Ulrik havde som Soldat været Trommeslager. Nu var han Husmand i Tolsager. Han var lille 
at Vækst, men når han fik Trommen bundet på sig og sat en lang sort fjeder i Hatten, så 
kom Soldater Minderne, og da knejsede han. Om vinteren gik han så omkring til bønderne 
og trommede i Staldene for at vænne Hestene til, så de ikke skulde blive bange, når de 
kom, til købstaden, og Trommen gik på gaden. For sin Trommen fik han som regel en 
firskilling. 
 

deres søn 

Christian Ulriksen Tamsdorf 
Fæstehusmand og daglejer 
Døbt 2. apr. 1800 i Asnæs, 

Død omkring 1890. 
 

Gift 15. nov. 1815 i Asnæs med 

Maren Christensdatter 
Døbt den 16. nov.1794 i Grevinge. 

Død omkring 1890. 
 
Christian Ulriksen blev 1818 gift med Maren, en datter at husmand Christen Andersen i 
Grevinge, og de flyttede begge ind i huset i Tolsager. Her fik de 5 børn, Margrethe i 1821, 
Kirsten i 1825, Karen i1829, Johanne i 1833 og Ane i 1836. Omkring 1841 gik Ulrik 
Christensen på aftægt, og Christian overtog ejendommen, I 1854 købte han 
husmandslodden at staten og blev dermed den første selvejer. Det var han så i 7 år indtil 
han i 1861 solgte til sin svigersøn, for så selv at gå på aftægt. Deres datter Kirsten vender 
vi tilbage til senere. 

deres datter 

Margrethe Christensdatter 
Født den 8. Jan. 1821 i Tolsager. 

Død omkring 1895. 
 

Gift den 29. juni1860 i Asnæs med 

Rasmus Nielsen 
Født den 15. feb. 1827 i Vig. 

Død omkring 1895. 
 
Rasmus Nielsen var fra Vig, søn at husmand og skriver Niels Rasmussen og 
Mette Nielsdatter. Han blev 1860 gift med Christian Ulriksens ældste datter 
Margrethe, og allerede året efter, i 1861 køber han lodden. Samme år fik de 
en søn Niels Peter. Rasmus drev gården i 30 Ar indtil 1891, hvor deres søn 
Niels Peter købte den. 



 

deres søn 

Niels  Peter Nielsen 
Murermester og husmand. 

Født den 1. juni 1861 i Tolsager. 
Død den 19. juni 1957 i Tolsager. 

 
Gift 1. gang den 7, maj 1890 i Asnæs kirke med 

Maren Sofie Rasmusdatter 
Født 1859. Død 1. apr. 1892 i Tolsager. 

Ingen børn 
 

Gift 2. gang den 7. maj 1893 i Vallekilde kirke med 

Maren Sofie Nielsen 
Født 4. aug. 1862. Død 3. marts 1907 i Tolsager. 

3 børn 
 

Gift 3. gang den 7. marts 1909 i Tuse kirke med 

Karen Sofie Marie Jensen 
Født den 3. juni 1873 i Odstrup, Grevinge sogn. 

Død den 7. feb. 1950 i Tolsager. 
5 børn. 

 
Niels Peter Nielsen kom som ung i lære som Murer, og han virkede i mange år som 
murermester, samtidig med at han også passede jorden derhjemme. Det var ham som 
byggede det nuværende stuehus i røde sten, men ellers var det fortrinsvis i Grevinge Sogn, 
han havde sit arbejdsområde. I 1890 blev han gift med Maren Sofie Rasmusdatter, men 
hun døde efter kun 2 års ægteskab, 32 år gammel. Der gik så et år før Niels Peter blev gift 
igen. Denne gang i Vallekilde med Maren Sofie Nielsen, en datter af Niels Jensen og 
Kirsten Nielsdatter. De fik sammen tre børn Margrethe Sofie i 1894, Helga i 1896 og 
Johannes i 1897. Maren døde den 3. marts 1907, 45 år gammel. To år efter giftede han sig 
så for tredje gang, igen med en pige med navnet Sofie, nemlig Karen Sofie Marie Jensen, 
datter af Parcellist Jens Mortensen og Ane Jensdatter i Odstrup. Brylluppet foregik i Tuse 
kirke. De fik 5 børn Alfred i 1909, Jens Peder i 1910, Agnete i 1913, Elisabeth i 1916 og 
Rosa i 1918. Han købte 1891 gården af sin far og udstykkede året efter matr.nr. 14b. som 
blev solgt til Niels Peder Jensen fra Veddinge, gift med Niels Peder Nielsens Moster Kirsten 
Christiansdatter, De blev boende her indtil Kirsten døde i 1912, hvorefter Niels Peter 
Nielsen købte huset tilbage. Det blev derefter lejet ud i mange år indtil det omkring 1955 
blev revet ned. I 1917 købte Niels Peter 3 parceller 14h, 15d og 16o ude på den tørlagte 
Lammefjord og i 1928 udvides jordarealet med matr.nr. 71, som blev købt af O.L. Larsen i 
Hustofte. I årene omkring 1937 opgav han håndværket og i 1941 solgte han gården til 
sønnen Alfred, for derefter at gå på aftægt sammen med sin hustru. 
 
 
 



 

deres søn 

Alfred Nielsen 
Gårdejer og tømrer 

Født den 1. okt.1909 i Tolsager 
Døbt den 12. dec.1909 i Asnæs kirke 

Fadderne: Christian Sørensen, Peder Hansen, Jens Peder Hansen. 
Konfirmeret den 30. sep.1923 i Asnæs kirke 
Død den 24. apr. 2002 på Holbæk sygehus 

 
Gift den 7. april 1947 i Asnæs kirke med 

Rosa Marie Jørgensen 
Født den 20. sep.1925 i Næsvang 

Døbt den 25.10.1925 i Asnæs kirke 
 

 
 
Alfred Nielsen var født og voksede op i Tolsager. Som 14 årig kom han ud at tjene hos 
gårdmand Ejner Olsen i Herrestrup. Senere var han 1/2 år hos Niels Jensen, Bavnehøj i 
Tolsager. Som 17 årig, kom han i lærer som tømrer hos Laurits Jensen i Herrestrup. I 
læretiden (1930) var han inde som soldat i 2 måneder i Værløselejren. I de efterfølgende år 
tjente han som tømrersvend, flere steder på Sjælland samt et par måneder på Fyn og han 
var bl.a. med til at opføre Asnæs teglværk og Asnæs Forsamlingshus. 
 
I 1936 kom han til skade med sin hånd ved en arbejdsulykke i Nordsjælland og fik derfor 
understøttelse i de næste par år. I løbet af denne periode fandt han ud at det var ved 
landbruget, han ville fortsætte med at arbejde. Han købte i 1941 fødehjemmet af sin far og 
dyrkede selv jorden indtil sin død i 2002. Alfred leverede roer til Gørlev Sukkerfabrik i over 
50 år og i Asnæs var han kendt som “Æggemanden” da han i en lang årrække kørte og 
solgte æg fra sine høns. Han hadede sten på marken og han brugte megen tid på at 
indsamle dem og der opstod på et tidspunkt uenighed med naboen på Akhøj, som mente at 
den indsamlede stenbunke var til fare for færdsel på vejen, da stenbunken havde nået en 
ganske anselig størrelse. Alfred spillede som ung fodbold og interessen for sport holdt sig 
lige til det sidste hvor Venstrebladets sportssider blev læst med stor interesse. I mange år 
deltog han i bestyrelsesarbejde for Asnæs Indre Mission, Kristelig lytter og 
fjernseerforening samt i Menighedsrådet. 



 

 

Alfred og Rosas efterslægt. 
 
 
 
 Børn Svigerbørn Børnebørn Oldebørn 
    
 Jens Villy Nielsen 
 *10-2-1948 Gift 
  Else Marie Sørensen * 27-1-1954 
   Malene Nielsen * 16-10-1979 
    Matti 
 
 Peter Nielsen 
  * 8.3.1950 
  Birgit Lauridsen *15-7-1951 

  
 Eva Helga Nielsen 
 * 7-9-1951 Gift  27-7-1974 

  Bent Oluf Ewers * 21-5-1951 
   Dorthe Ewers *31-12-1972  
    Camilla 
    Niklas 
    Mathias 
   Kenneth Ewers *16-10-1975 
   Sofie Ewers * 21-3-1982 
    Vicktoria 
    Storm 

 
 Erik Nielsen  
 * 27-11-1952     Gift 
  Lone Andersen * 20-11-1957 

   Linda Nielsen * 22-7-1984 
    Frederikke 
   Morten Nielsen 
 
 Karen Birthe Marie Nielsen 
 * 16-11-1959 Gift 2-8-1986 
  Peter Mikael Horn * 20-6-1957 
   Anne Horn * 18-5-1986 
   Andreas Horn * 30-12-1988 
    Anton 
 Bent Nielsen  
 * 22-2.-1966 Gift 13-8-1988 
  Marianne Larsen * 3-1-1965 
    Mette Nielsen 
      Julie Nielsen               
                         


