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på østfyn levede der omkring 1700 2 brødre der var

t"uldmægtige og ridet'ogeder på nogle t"ynske godser.

Den ældste af dem var Hans Casper Petersen, ~ødt

1668, gift med Elisabeth Køb~ke, den anden var Jens

Jørgen Petersen, t'ødt 1678, og git"t med Marie Købcke,

søste<b til Elisabe th Købcke! De var døtre' at"Thomas

Købcke der var rådmand og overkøbmand i Nyb~rg, og

ejer af Risinge gård, en hovedgård beliggende i 'lød-

strup sogn i vindinge herred ved Kerteminde.
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Hans Casper' og Jens Jørgen Pe tersen 'S:,1'orældre ken-

des ikke, men deres mode~,der boede hos Hans Casper,

på~;IUarskov gård døde i 1713. De 1:1er muligt a t he.ndes

ii:f.Jter,rH~,ctn var Angel, idet Jens Jørgen Pe'tiersen's

alle kaldte sig med dette navn.

børn

Hans Casper Peitersen, som han undertiden kaldtes,

nævnes 1698 i Nyborg og Tranekærs amtsregnskaber aam-

men med sin hiUs11rupå Risinge gård, som han havde t'or-

pagtet for 3 år, 1'ra Philips Jacobsdag 1678 t~l 1701,

af sine svogre, som var Wulf Schmeckel, Frands GrUnne-

wald, Oluf" Knudsen Hj orteberg, Poul Pedersen Bagger,

og hans broder Jens Jørgen Petersen Angel.



Efter Thomas Købckes død o. 1690" havde enken Helvig

Rosen.;t?erg gi1'tet sig med Andreas Haard, en selvejer

fra Bovense der havde en del jordegods, men de døde

begge nogle få år s~riere, kort tid efter hinanden,

og gården -war deref'ter ejet at'Thomas Købcke og hans

hustrus arvinger.

på R~singe gård nævnes 1698 og 99 foruden Hans Casper

og hustru, også hans broder Jørgen Petersen Angel og

fi

hustru Marie Købche som inderste.

I tingbogen for Bjerge herred nævnes det o. 1700 at

Hans Casper var blevet forordne t til at være værge

for en del af hans salige hustrus sødskende, som den-

gang endnu var umyndige, "og derom på deres og hans

egne vegne berettiget udi Risinge gård og gods". -

Der var en del splid mellem svogrene angående arven,

og det tog en del år inden der blev delt imellem dem

og arvingerne, og først omkring 1705 overtog den ene

af svogrene Poul Pedersen Bagger, Risinge gård.

Hans Casper flyttede omkring 1701 til Klarskov gård

i Marslev sogn, "'" og han nævnes i regnskaberne 1705

l termin sammen med sin anden hustru Ingeborg Sørens-

datter Ebeltoft, datter af Søren Sørensen Ebeltoft,

sognepræst i Bovense, og hustru Anne Sophie Ottesd.

Hans Casper havde da ifølge regnskaberne 2 ~ørn, -

samt 3 karle og 2 piger, og benævnes da som selvejer.

1714 nævnes Klarskov gårds ejer i regnskaberne at

være: salige hr. Knud Oluf'sen Klarskov:4s arvingsgård.

L71l nævnes Hans Casper som fuldmægtig og ridefoged

over veirup, Selleberg og Sanderu~ gård og underlig-

gende, der tilhørte oberst Hans von Løwenhjelm~



Hans c.sper Peitersen hvis e~terslægt kaldte sig

Klarskov, havde med sin første hustru Elisabeth Køb-

cke, vist nok kun en datter der hed Elisabeth Klar-

skov. Med sin anden hustru Ingeborg Ebeltoft. havde

han S børn, den ældste af dim~var Søren Klarskov,

der blev hjemmedøbt 1703 d.2/2 og d.12/2 blev han

~ØrU til kirken, og båret af captain Løwenhjelms

frue på Vejrup, faddere var: hr. Knud Lerche sogne-

præst i Aunslev og Hovense, og broderen Jørgen Peter-

sen Angel på Lysemoese gård" i Hov'ense,

konen af Flødstrup Mette Marie.

og præste-

Peiter Klarskov blev hjemmedøbt 1704 d.lJ1#~ og 4.

21/4 blev barnet ført til kirken, og fik dåben kon-

fimeret i fadderes nærværelse: hr. Laurits Christen-

sen cappelan udi Flødstrup, Oluf .Lerche, Rasmus Nær-

aa og hendes søster præstekonen i Flødstrup bar bar-

net.

1706 d.lS/ll kom Hans Caspers barn af Klarskov til

kirken som tilforri var hjemmedøbt og kaldet Anne

Sophie, og dets dåb konfimeret udi fadderes nærværel-

se, nemlig: oberstløjtnant Hans von Løwenhjelm, herre

til vejrup og Selleberg, Friderich Christopher0Madt-

sen, Rasmus Raun~sognepræst til Klinte og Grindløse

sogne, Anne Mogensd~ Marchalchens frue~

von Løwenhjelm bar barnet.

f'rue Mette

1707 d. 3/12 blev Hans Caspers barn af Klarskov døbt

og kaldet Knud Lerche, mormoderen præstekonen i Skal-

kendrup i Bovense ~remholdt barnet til dåben, faddere

var: hr. Kyber i Rønninge, degnen i Rønninge Peder

Sørensen Ebeltoft, og Hans Caspers broders kone Marie

Købcke at' Lysemoese.



1709 d.20/4 blev Frants Klarskov døbt, hr. Knud Ler-

ches hustru i Skalkendrup bar barnet, Lave Kirgaard

skolemesteren på Klarskov, og præstens søn stod fad-
tidere, og Mette Marie i ~lødstrup.

1730 døde Hans Casper~og den 6/11 ble~G~a~~igrav6~~I

kirk~bogeil,'e:r:'~det,,>indførtsåledes: ":Sr .Hans Casper

Pe$ersen på Klarskov begravet, 62 år ~.

1743 den 17/3 bl.- hans hustru Ingeborg Ebeltoft på

Klarskov begravet.

Hans Caspers ældste søn der kom til at studere, fin-

des indført i Indskrivninger til de ~riisers legater,

og lyder således: Hans Casper til Klarskov i ~yn hans

søn Søren~Hansen Klarskov født 1702, indskrevet 1716

den 14/12.

Den anden2søn?Be~~rKKI.F~kQv nævnes som fuldmægtig

i Vejrupgaard gods skit"teprotokol første ta*t 1726

og sidste gang 1730. 1739 den 18/11 blev han viet i . .

Revninge kirke til Maren Pedersdatter, og 1740 bosat-

te de sig i Seden sogn, og fik her deres søn døbt i

Seden kirke, Peder Klarskov'nævnes da som skipper,og

ligeledes i skatteregnskaberne i 1744.

1730 den 22/6 blev Hans Gaspers c1tatterAnna Sophie

Klarskov viet i Marslev kirke til mons.9icterich Koch.

Søren Klarskov blev 1738 den 28/6 viet i~+J!lewnri:~ge'jC'kd!rke

til Bodil Bredal, datter af ST. Wilhem Adolph Bredal.

I kirkebogen er det ind1"ørt således: sl1udiosus mons.

Søren Klarskov og jomfru Bodil BredaH~(v:iettv/.kongebrev).

Sr. Wilhem Adolph Bredal var ridet"oged på Lindholm

gods, og ftorlo~~rne var Peder Lerche og Knud Ler«he,

fiorpagtere på Lindholm.



~ørgen Pedersen Angel var girt med Marie Købcke, de

boede i 1698 og 1699 på Risinge gård, hos hans bro-

der Hans Casper, og 1r'ra1700 på Lysemoese gård i tio-

vens e sogn, der h~rte under Risinge. ue; nævnes i kop-

skattemandia11regnskaberne fra 1699 den 31/12 og 1700

den 15/2,~på~d~~~.t~~~pnR~~ boede hustruens søs~er hos

dem:, og at' tjjenestet'olk havde de '1;.;,p;tg:~,kog8:1karl, og

i 1711 nævnes hans husmand Anders !~r, der tjente ~

dage om ugen;~[Eog.,0.t11Pi's$lerEPedersender tjjente 4 dage

om ugen, og en dreng Ma1Lz Marcussen, 19 år gammel, og

pigerne Helene Lauesdatter 24 år, og Dorthe Rasmusda~-

ter.

Omkring,,' 172:;a.ili'f:ly:tlted.e. ;}tøngen Angel tOra Lysemoese gård".

~i1 L1J1Indsgård i Re~inge sogn, h"!!.orsGt'han.fl>Jle;Yr;j)jj'QF'IllØ;g:§er


