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Forfatterens indledning 
 
 

Martinus blev født den 11. august 1890 på ”Moskildvad” i Sindal, og her boede han under sin 
opvækst og tidlige ungdom i Sindal & omegn. 

 

Efter skolegangen i Sindal, som han afsluttede med 7. klasse, arbejdede han forskellige steder i 
landet; herunder i København hvor han boede på Frederiksberg helt frem til sin død den 8. marts 
1981. 

 

Martinus boede således på Frederiksberg da hans gode ven, Sam Zinglersen, købte ”Moskildvad” 
som en gave til Martinus på dennes 64 års fødselsdag i 1954. 

 

Martinus foretrak dog en anden løsning, og det endte derfor med at Sam Zinglersen mange år 
senere, i 1988, stiftede en fond ved navn ”Sam Zinglersen Fond”, og hvor et af fondens formål var 
bevaring og drift af Martinus barndomshjem ”Moskildvad”. 

Af forskellige grunde besluttede man at nedrive ”Moskildvad” i 1988, og derpå genopbygge det i 
den udformning som det havde da Martinus blev født der i 1890, samt at bygge en tilhørende 
Bestyrer bolig der fik navnet ”Bakkely”. 

 

Hel processen med nedrivningen og genopbygningen af ”Moskildvad”, samt nybyggeri af den 
tilhørende Bestyrer bolig ”Bakkely”, skulle være færdigt inden den 11. august 1990 hvor Martinus 
ville have været blevet 100 år såfremt han havde levet. 

 

 
 
 
 
 

Bestyrerboligen ”Bakkely” stod færdigt i 

1989, og den 1. april 1989 indflyttede Aksel 

og Marianne Kristensen, det første 

bestyrerpar af ”Moskildvad”.  

 

”Bakkely” den 8.august 2016 

 

 

I 1990 stod ”Moskildvad” genopbygget, og 

samme år blev det indviet med en fest i 

Sindalhallen hvor over 700 (syvhundrede) 

personer deltog. 

 

”Moskildvad” den 8.august 2016 

 

”Moskildvad” den 8.august 2016 
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EN RAPPORT 
 
I 1991/92 skrev Bestyreren af ”Moskildvad”, Aksel 
Kristensen, ”EN RAPPORT OM MENNESKER OG 
STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. SET I 
LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' 
BARNDOMSERINDRINGER.”  
 
Formålet med nævnte rapport var primært følgende: 
 

1. at kontakte og interviewe folk, som har mødt 
eller hørt om Martinus. 
 

2. at opsamle oplysninger via lokalhistorisk arkiv, 
kirkebøger o.lign., så man samtidigt kunne få 
et tidsbillede af Sindal omkring 
århundredskiftet. 
 

3. at samle alt dette materiale, som ville kunne 
få betydning for fremtidige forskere af 
Martinus' liv og levned. 

 
I den færdige rapport, der blev udgivet i 1992, indleder Aksel Kristensen med afsnittet 
SAMMENFATNING: 
 
”Der skal lige tilføjes nogle kommentarer til denne rapport, som nu er færdiggjort.  

Man er vel aldrig helt tilfreds, med det man har præsteret. Det gælder også min holdning til dette slutresultat. Hvis jeg 
skulle gøre det om, ville jeg have grebet det an på en anden måde. 

Jeg føler også, at det blev lidt venstrehåndspræget til sidst. Tekstbehandling og opsætning af stoffet kunne have været 
bedre. Men det er jo en afspejling af ens evner og viljeindsats. Det skal dog tilføjes, at et næsten ustandseligt 
"slagsmål" med computer og printer gjorde sit til at skabe frustration.  

Takket være Per Jensen fra skatteforvaltningen, Sindal kommune, der med tålmodighed, i talrige middagspauser og 
efter arbejdstid, prøvede at banke lidt datakultur på plads - men også fik en håbløs printer til at fungere. Det var en 
lærerig proces. 

Det har også resulteret i en interessant billedsamling, som både kommer barndomshjemmet til gode og ellers kunne 
bruges i andre forhold. 

Personligt har denne opgave givet mig et større udbytte, end jeg havde forventet, da jeg for 7 mdr. siden gav mig i 
kast med dette projekt. En omfattende lokalviden, både nutidig og historisk - der har givet overblik og evne til at se 
nogle interessante sammenhænge, og sidst men ikke mindst de kontakter, man har fået, og alle de hyggelige 
mennesker man har mødt, er vel de største gevinster, jobtilbuddet har resulteret i. 

Det vil sige, at min kone og jeg, fremover i vores job med at passe Martinus' barndomshjem, vil føle os bedre rustet til 
at tage mod gæster, således at de "oven i købet" kan få lidt indblik i denne egns særpræg. 

Som det fremgår af billedet af vejviseren på forsiden, er det rent bogstaveligt "indlysende", at Sindal vil vise vej i 
fremtiden. Det er taget på Thule, som betyder: "Verdens ende".  

Billedet er taget og lånt af Knud Larsen, kok og p.t. ansat på Thule Air Base.” 

Sindal den 5. maj 1992 

Aksel Kristensen 

 
Anno 2019 kan nævnte rapport hjemlånes til ens lokale bibliotek via ordningen www.bibliotek.dk  

 

http://www.bibliotek.dk/
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Supplement til EN RAPPORT 
 
I skrivende stund anno 2019 er der forløbet 27 år siden udgivelsen af Aksel Kristensens rapport, og 

da det i mellemtiden er fremkommet nye oplysninger, samt blevet muligt at udføre megen 

slægtsforskning via internettet, så fik undertegnede Bjarne Rasmussen således Aksel Kristensens 

billigelse til at udføre supplerende forskning med udgangspunkt i hans oprindelige rapport fra 

1992 samt hans personlige notater mv. gennem årene. 

Selve forskningsprocessen anno 2019 vedr. ”Supplement til EN RAPPORT” forløb typisk ved, at 
undertegnede søgte yderlig dokumentation og oplysninger via internettet til hvert enkelt afsnit af 
den oprindelige rapport fra 1992. 
 
Web sites som Statens Arkiv (- det tidligere Rigsarkiv) Arkivalieronline www.sa.dk og Danish Family 
Search www.danishfamilysearch.dk har således være mig til meget stor hjælp; især med hensyn til 
dokumentation fra Kirkebøger, Folketællinger, Tilgangslister og Afgangslister i relevante sogne. 
 

 
  

Ligeledes har følgende arkiver og web sites anno 2019 også været til stor hjælp i processen: 
 
 
Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv v/Tessa Clausen 
 
Lokalhistorisk Arkiv Skibby v/Anne-Marie Jørgensen 
 
www.gerdalogy.dk  v/ Gerda Jensen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.sa.dk 

 

www.danishfamilysearch.dk 

http://www.sa.dk/
http://www.danishfamilysearch.dk/
http://www.gerdalogy.dk/
http://www.sa.dk/
http://www.danishfamilysearch.dk/
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Supplement til EN RAPPORT  

1. Afsnit: Martinus fødsel, og beskrivelse af moderen, Else Christine Mikkelsens, liv og levned 

 

Ifølge Kirkebogen for Sindal Sogn 1988 - 1891 blev Martinus12 født i Sindal den 11. august 1890. 

I Kirkebogen er også noteret, at moderen, ugifte Else Christine Mikkelsen3 har ”til huse” hos Jens 

Chr. Frederiksena i Oremoseb. 

Endvidere er der noteret, at den udlagte barnefader er Michael Christian Christiansen10 Thomsen 

 
Else Christine Mikkelsen3  
 
I Folketælling 1880 (1. februar), Sindal Sogn, er Wilhelmine Mathilde Sten (født 1839 i Lyngborg, 
Ringkjøbing) noteret som Husbestyrerinde på gården Christianshede, og Else Christine Mikkelsen3 
noteret som Tjenestepige samme sted. 
 
I Folketælling 1890 (1. februar), Sindal Sogn, er Wilhelmine Mathilde Sten (født 1839 i Lyngborg, 

Ringkjøbing) stadig noteret som Husbestyrerinde på gården Christianshede, men Else Christine 

Mikkelsen3 er ikke noteret på gården Christianshede den 1. februar 1890.  

I den samme Folketælling 1890 (1. februar), Sindal Sogn findes en Augusta Wilhelmine 

Mikaelsen11, 2 år, hos ”Husfader Andreas Mikkelsen (51 år) og hans kone Martine Jensen (46 år)”. 

Barnet er muligvis Else Christine Mikkelsens3 datter, men Else Christine Mikkelsen3 er ikke selv 

noteret der. 

I skrivende stund anno 2019 er det imidlertid stadig uvist for undertegnede hvornår Else Christine 

Mikkelsen3 forlod gården Christianshede for at føde Martinus12 i Oremose (Moskildvad); men da 

hendes halvbroder Jens Chr. Frederiksena og hans familie flyttede ind på Moskildvad den 6. juni 

1890 kan hun først være flyttet ind på Moskildvad efter den dato. 

Efter at have født Martinus12 på Moskildvad den 11. august 1890 ser det ud til at Else Christine 
Mikkelsen3 aftaler med sin halvbroder Jens Chr. Frederiksena og hans kone Kirstine Frederiksen 
(født Andersdatter), at de tager Martinus12 som plejebarn. 
 
Dette bekræftes for så vidt i Folketælling (1. februar 1901) Sindal Sogn, hvor Martinus12 er noteret 
som plejebarn hos Jens Chr. Frederiksena 

 
I skrivende stund anno 2019 er det også uvist for undertegnede til hvilken stilling Else Christine 
Mikkelsen3 vender tilbage til på gården Christianshede efter at hun fødte Martinus12, men i 
Folketælling 1901 (1. februar) 1901 står hun noteret som værende Husbestyrerinde på gården 
Christianshede. 
 
Jens Chr. Frederiksena 
 
Ifølge ”EN RAPPORT” af 1992, side 8 er Jens Chr. Frederiksena halvbroder til Else Christine 
Mikkelsen.  
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Oremoseb 
 
Undertegnede citerer følgende fra Aksel Kristensens ”EN RAPPORT” af 1992, 7 afsnit: 
 

”Huset (Moskildvad) var tidligere bolig for indsiddere eller fæstere til gården Uldstedbo, 
hvorunder det tilhørte. 

I 1880 boede Anders Christian Jensen, fæster, der med sin familie. Den 1. febr. 1890 var det Jens 
Chr. Andersen, fæstehusmand, gift med Maren Maartensdatter og deres to plejebørn August 
Theodor Johansen og Olav Peder Christensen, som boede i Moskildvad. 

Den 6. juni 1890 flyttede Jens Chr. Frederiksena ind med sin familie. De købte senere huset i 1897, 
hvor der hørte ca. 4 tdr. land til.” citat slut 

 

Nogle år før sin konfirmation i 1904 gjorde Martinus tjeneste som hyrdedreng på gården Ulstedbo 
hvilket Martinus selv fortæller om i båndoptagelserne fra 1959 og 1963, og dels beskrives i Aksel 
Kristensens oprindelige rapport fra 1992, 9 afsnit ”Vogterdreng på ULSTEBO.” I dette afsnit skriver 
Aksel Kristensen følgende om gården Ulstedbo, citat: 

 

”Gården Ulstedbo havde hørt under Baggesvogn Gods i ca. 200 år og drevet af forskellige fæstere, 
indtil godsejer Nyholm i 1847 begyndte at sælge ud af fæstegodset. Dens jorder var grænset mod 
nord og øst af Glommens bæk, som løber forbi Moskildvad, og en mindre bæk mod vest og Uggerby 
å mod syd. 

I 1890 var den forpagtet ud til C. Olesen og ejet af fru Skriver, som senere solgte "Moskildvad" til 
Jens Chr. Frederiksena, Martinus plejefader. (Red: læs mere senere i afsnit 7) 

Fritz Otto Rømer købte gården i 1902. Han var gift med Marie Færch og de havde 5 børn. Der var 6 
tjeneste folk på gården, da Martinus var vogterdreng der. Der blev i årenes løb solgt meget jord fra 
gården (Ulstedbo). 

I 1972 købte Sindal kommune Ulstedbo af den daværende ejer, Charles Jensen. Bygningerne blev 
nedrevet og fjernet, jorden udstykket, og i dag ligger der et stort, nyt boligområde. 

Et lille stykke uden for byen, når man kører fra Sindal mod Hjørring, ligger der på højre hånd et 
grønt område med en lille sø ud til vejen og store gamle træer i baggrunden. Her lå gården 
Ulstedbo. Tidligere gik vejen der forbi, ned over Moskildvad bro, gennem Slotved skov og videre 
mod Astrup.” citat slut. 

 

 
Michael Christian Christensen10 Thomsen  
 

Som tidligere anført står der skrevet i Kirkebogen for Sindal Sogn 1988 – 1891, at den udlagte 

barnefader er Michael Christian Christiansen Thomsen.  

Her må kirkens daværende personale have skrevet forkert eller fået forkerte oplysninger thi i 

Kirkebogen for Børglum Sogn 1857 – 1870 står der skrevet, at han den 23. september 1865 blev 

døbt Michael Christian Christensen10 Thomsen. 

Forvirringen ”bliver vel nærmest komplet” når han i Folketælling (1. februar) 1890, Sindal Sogn, er 
registreret som Thomas Michael Christensen, tjenestetyende & staldkarl på Baggesvogn (gods) 
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Else Christine Mikkelsen3 

(1848- 1901) 

(Martinus moder) 

 

Johanne Martine Mikkelsen9  

(1878 - 1878) 

Født hos moderen i Sindal Hede 

 

Augusta Vilhelmine Mikaelsen11 

(1887 - 19xx) 

Født hos husmand Lars Kr. 

Christensen i Borrisholt 

Peter Christensen4 

(xx) 

Skjellet 

Martinus Thomsen12 

(1890 - 1981) 

Født på Moskildvad (Sindal) 

Christian Peter Mikkelsen5 

(1870 - 1870) 

Født hos moderen i Sindal Hede 

 

Anders Christensen6 

(xx) 

Rejste til Amerika 

Ellen Marie Christensdatter1 

(18xx- 18xx) 

Martinus mormor 

  

Mikkel Nielsen2 

(1808- 18xx) 

Ungkarl   

 

Faderen ukendt 

Petra Mikkelsen7 

(1873- 19xx) 

Født hos moderen i Sindal Hede 

 

Niels Christian Christensen8 

(xx) 

Tjente på Søttrup 

Michael Christian Christensen 

Thomsen10 

(1865 - 1946) 

Født på Børglum Kloster 

Michael Christian Christensen 

Thomsen10 

(1865 - 1946) 

Født på Børglum Kloster 

 

Udlagte fader til barnet 

 

Børn 

= Else Christine Mikkelsen & Martinus Thomsen = 
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Supplement til EN RAPPORT  

2. Afsnit: Paternitetssagen 

I Aksel Kristensens:  

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 

SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

er der i ”2. afsnit Paternitetssagen” en del afskrifter af diverse arkivalier/dokumenter, og i disse 

afskrifter nævnes navnene: Michael C. C. Thomsen, Michael Christian Christiansen Thomsen, 

Michael Christiansen Thomsen, Michael Christian Christensen, Michael Christian Christiansen. 

Alle de ovennævnte navne er ganske givet variationer over den udlagte faders ”dåbsnavn”, der i 

Kirkebogen for Børglum Sogn 1857 – 1870 står skrevet som: Michael Christian Christensen 

Thomsen født på Børglum Kloster den 18. september 1865, og at han blev døbt den 23. september 

1865.  

Kirkebogen for Børglum Sogn 1857 – 1870 

Nr. 21: Michael Christian Christensen Thomsen  
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Supplement til EN RAPPORT  

3. Afsnit: Martinus’ egen fortælling om sin fader 

 

Dette 3. afsnit: ”Martinus egen fortælling om sin fader” er uddybet i 5. Afsnit: ”En beskrivelse af 

den formodede faders liv og levned” på side 18 
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Supplement til EN RAPPORT  

4. Afsnit: En beskrivelse af den udlagte faders liv og levned 

 

I Kirkebogen for Børglum Sogn 1857 – 1870 står der skrevet, at Michael Christian Christensen 

Thomsen blev født på Borglum Kloster den 18. september 1865, og at han blev døbt den 23. 

september 1865. Moderen er noteret som ”ugift Mette Marie Thomasdatter, 32 år”, men der er 

ikke nævnt noget om faderens navn. 

At moderen valgte navnet Michael Christian Christensen Thomsen til sin søn er måske ikke helt 

tilfældigt, men kunne måske have en vis relation til slægten Rottbøll ud fra følgende nøgterne 

betragtning: 

I slægten Rottbøll er navnet Christian Michael hyppigt forekommende jf. nedenstående data: 

Christian Michael Rottbøll: 

Født d. 12. april 1729:  Hørbygaard, Hørby Sogn, Tuse Herred, Holbæk Amt. Død: 8. december 

1780 i Viborg Domsogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt. Erhverv: Biskop i Viborg. 

Jens Laasby Rottbøll: 

Søn af Christian Michael Rottbøll. 

Født d. 26. september 1766, Aarhus Vor Frue Sogn, Hasle Herred, Aarhus Amt. Erhverv: Advokat, 

Generalfiskal i København. 

Christian Michael Rottbøll: 

Søn af Jens Laasby Rottbøll.  

Født d. 28. oktober 1805 i Vor Frue sogn, Sokkelund herred, København amt - død: 19. oktober 

1894 på Sygehus Vendsyssel, Hjørring Købstad, Vennebjerg. 

Christian Michael Rottbøll købte Børglum Kloster i 1835 som han drev frem til sin død i 1894.  Han 

blev gift den 15. juli 1853 i Børglum Kloster Kirke med Gunnild Marie Hoversdatter (Født d. 31. maj 

1815 i Hjørring sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt – død: 11. juni 1902 i København). 

Før de blev gift i 1853 fik de fem børn sammen, herunder sønnen Jens Michael Christiansen 

Rottbøll som overtog Børglum Kloster efter faderens død i 1894. 

Efter at de blev gift i 1853 fik de sønnen Christian Michael Rottbøll som blev født 7. juli 1854.  

Mette Marie Thomasdatter arbejdede på Børglum Kloster, og fødte sønnen Michael Christian 

Christensen Thomsen d. 18. september 1865. 

Navnet Christian Michael fortsatte i øvrigt i Rottbøll slægten idet Christian Michael Rottbøll, søn af 

Christian Michael Rottbøll og Gunnild Marie Hoversdatter, fik fem børn, herunder Christian 

Michael Rottbøll, født: 22. april 1880 i Christiansdal, Børglum Sogn og Herred, Hjørring Amt. 
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Christen Michelsen Rottbøll 

(xxxx - 1729) 

Forvalter på Hørbygård 

 

Christen Michael Rottbøll 

(1729 - 1780) 

Biskop i Viborg 

Christen Friis Rottbøll 

(1727 - 1797) 

Læge, botaniker 

Christian Michael Rottbøll 

(1791 - 1884) 

Højesteretsjustitiarius 

Jens Laasby Rottbøll 

(1766 - 1824) 

Generalfiskal 

Christian Michael Rottbøll 

(1805 - 1894) 

Ejer af Børglum Kloster 

Christian Michael Rottbøll 

(1854 - 1928) 

Ejer af Børglum Kloster 

  

Christian Michael Rottbøll 

(1880 - 1961) 

Generalkonsul i London 

 

  

Michael Christian Christensen Thomsen 

(1865 - 1946) 

Født på Børglum Kloster 

= Rottbøll slægten = 
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Michael Cristian Christensen Thomsen4 

(1865- 1946) 

Født på Børglum Kloster 

 

Helga Eleonora6 

(18xx - xxxx) 

Augusta Vilhelmine Mikaelsen8 

(1887 - 19xx) 

Født i Borrisholt 

Knud Larsen11 

(xx) 

Vrå 

Martinus Thomsen10 

(1890 - 1981) 

Født på Moskildvad (Sindal) 

Carl Emil7 

(18xx - xxxx) 

Else Christine Mikkelsen5 

(1848 - xxxx) 

Hun udlagde Michael Cristian 

Christensen Thomsen4 som 

fader til sin datter Augusta 

Vilhelmine Mikaelsen8 og sin 

søn Martinus Thomsen10 

 søn Martinus10 

sønnen Martinus med  

Marie Elisabeth Christensen3 

(1877 - xxxx) 

Gift med Michael Cristian 

Christensen Thomsen4 i 1895 

 

Mette Marie Thomsen1 

(18xx- 18xx) 

Tjenestepige på Børglum Kloster 

  

 

Faderen ukendt2 

Dora Alma9 

(xx) 

  

= Michael Christian Christensen Thomsen = 
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Knud Larsen11 

Til højre ses et foto som Aksel Kristensen tog i 2019 af Michael 

Christian Christensen Thomsens4 barnebarn, Knud Larsen11 i Vrå,  

18 år tidligere, i 2001, havde samme Knud Larsen11 skrevet en mail 

med emnet/titlen “Navn: Til rette vedkommende”.  

I denne mail skriver Knud Larsen bl.a. om sin bedstefar Michael 

Christian Christensen Thomsen4, citat: 

 

Knud Larsen fortæller om andre minder vedr. sin bedstefar Michael Christian Christensen 

Thomsen4, og han slutter af med sisse ord, citat: 
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Supplement til EN RAPPORT  

5. Afsnit: En beskrivelse af den formodede faders liv og levned 

 

Da det via internet web siten www.martinus-webcenter.dk anno 2019 er muligt at høre Martinus 

fortælle om sin opvækst og ungdom på diverse båndoptagelser, så har disse båndoptagelser 

dannet udgangspunkt for undertegnedes forskning som følger: 

 
a) Martinus fortæller nytårsaften, den 31. december 1959: 

 

Sam Zinglersen afholdte nytårsaften den 31. december 1959 på Ternevej 5 sammen med 

Martinus, Kate og Oluf Palm samt Astrid Schlüntz. Den aften fortalte Martinus i en alder af 

69 år om sin barndom og ungdom i tiden inden udgivelsen af sit værk ”Livets Bog”.   

 

Martinus fortællinger den aften blev optaget på bånd, og den båndoptagelse kan høres og 

downloades helt frit via web siten www.martinus-webcenter.dk    

 

b) Bogen ”Martinus erindringer” forfattet af Sam Zinglersen og udgivet af samme i 1986. 

 

Via web siten www.martinus-webcenter.dk er det ligeledes muligt at downloade bogen 

”Martinus erindringer” skrevet af Sam Zinglersen og udgivet af samme i 1986. 

 

I Bogen ”Martinus erindringer” skrev Sam Zinglersen følgende Ford, citat: 

 

Da Martinus forlod denne verden den 8. marts 1981, var han 90 år og 7 måneder gammel. 

Da han var omkring 70 år, havde han i tankerne, at han burde skrive sine erindringer. Men 

han blev dog efterhånden klar over, at det ville komme til at knibe med at få tid tilovers 

dertil. Han var på den tid beskæftiget med at skrive symbolværket »Det evige 

Verdensbillede«. Dette værk er i fire bind, og han ville nok være et par år om hvert bind. Det 

stod ham derfor klart, at skulle hans erindringer skrives, måtte han indtale dem på bånd. 

Og disse bånd kunne så senere af andre bearbejdes til et brugbart manuskript. 

 

Martinus henvendte sig til mig og spurgte, om jeg ville være ham behjælpelig med denne 

opgave. Jeg var nabo til Martinus og havde kendt ham i 25 år. 

 

Vi blev enige om, at sagen måtte gribes an på den måde, at Martinus indfandt sig i mit 

hjem tre aftener med en uges mellemrum. Han ønskede, at nogle enkelte af hans gamle 

venner skulle være til stede. Vi inviterede derfor et ægtepar, Oluf og Kathe Palm, som havde 

kendt Martinus i næsten 40 år. Endvidere skulle Per Bruus-Jensen være til stede. Vi skulle 

tilsammen udgøre et ”spørgehold”, som skulle »pumpe« Martinus for alle hans erindringer. 

 

http://www.martinus-webcenter.dk/
http://www.martinus-webcenter.dk/
http://www.martinus-webcenter.dk/
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De tre aftener formede sig på en uhøjtidelig måde. Der blev serveret aften te, og efter en 

lille privat passiar erklærede Martinus sig parat til at fortælle alt om sit livs eventyr. En 

mikrofon blev anbragt på bordet foran Martinus, og båndoptageren blev startet, og nu 

begyndte han at fortælle om sin mor, om sin fødsel, sin barndom, sin tid som skoledreng, 

hyrdedreng, konfirmand, lærling og mejerist. 

 

Længere nåede vi ikke den første aften, men vi fortsatte to aftener endnu med en uges 

mellemrum. Det var i foråret 1963. I alt kom Martinus' erindringer til at vare næsten 5 

timer. 

 

Martinus ønskede ikke, at erindringerne skulle udgives, så længe han levede, og jeg 

opbevarede derfor båndene omhyggeligt. Et par år efter Martinus' bortgang blev det 

aktuelt at få båndene »overført« til manuskript. Under løsningen af denne opgave har jeg 

bestræbt mig for at gengive alle erindringerne i den rette kronologiske orden. Og jeg har 

tilføjet en del ting, som Martinus senere kom i tanke om. 

 

Frederiksberg i oktober 1986 

 

Sam Zinglersen 

 

I skrivende stund anno 2019 er det muligt at høre disse næsten fem timers båndoptagelser 

med Martinus optaget i foråret 1963 via internet web siten www.martinus-webcenter.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinus-webcenter.dk/
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Ad punkt a) Martinus fortæller nytårsaften, den 31. december 1959: 

På båndoptagelsen af 1959 hvor Martinus fortæller om sin barndom og ungdom i Sindal i 

Nordjylland, hæftede undertegnede Bjarne Rasmussen sig ved følgende fortalt af Martinus, citat: 

”…(stemme: (du havde jo to plejebrødre, ikke..?) Martinus: jo, det havde jeg også ja (stemme: var 

de ikke ældre end dig..?) Martinus: jo, den yngste var nok et par år ældre og den anden var vel 

også sådan 1,5 år – 2 år ældre. De var jo hjemme (Moskildvad) de første..den første tid jeg kan 

huske tilbage, da var de hjemme om sommeren, men ellers var de jo ude at tjene..nej de var 

hjemme om vinteren, men så om sommeren var de ude at tjene som hjorddrenge, og så var jeg jo 

alene sammen med min plejemor (Moskildvad), hun var jo meget sød, så hun fortalte mig jo 

historier, og hun fortalte mig jo mange ting. Hun var jo ud af en familie med kloge mænd og 

koner så noget var overtro og noget var rigtigt, men dengang, da slugte jeg det jo vældigt, så 

senere, så tænkte jeg, det er løgn det hele, det er overtro, og så senere igen så kom jeg jo selv til 

at skelne hvad der var rigtigt og hvad der var galt”. 

og senere i båndoptagelsen, citat: 

”..Martinus: ..hun (moderen) var jo husbestyrerinde på en gård også i nærheden af mit hjem 

(stemme: hvad hed den gård..?)..den hed Christianshede; herremanden på Baggesvogn havde i sin 

tid bygget denne gård til sin datter eller søn ud fra arealerne, og lige sådan var der en gård til, 

Teklaborg, den var også skilt ud fra de store arealer til en datter eller søn, de ligger jo der disse 

gårde, men den (Christianshede) blev så købt af denne her godsejer som der også siges skulle være 

min far, det ved jeg ikke noget om (stemme: hvad hed han..?) han hed Larsen…og han var 

adopteret af en Grevinde, det var jo derfra han havde denne rigdom, han havde jo tre godser, 

altså han havde jo denne gård der hed Christianshede, og så havde han noget der hed 

Kølskegård nede ved Brønderslev og så havde han på Sjælland et gods også, så min mor 

bestyrede så hele gården (Christianshede) deroppe i Vendsyssel.   

og senere i båndoptagelsen, citat: 

”..(stemme: den mand som gav dig navnet Thomsen, det var en der tjente på gården 

(Christianshede)..?) Martinus: ja, det var en karl på gården (Christianshede) han blev altså udlagt 

som barnefader som der står på dåbsattesten, og han betalte, men der blev betalt det dobbelte af 

hvad sådan én skulle betale, så der er jo noget skær af mystik i det, for sagen er jo den, at jeg 

lignede fuldstændigt den anden (Lars Larsen), men altså det ved jeg ikke.  

og umiddelbart efter i båndoptagelsen, citat: 

(stemme: men du lignede Larsen..?- men havde din mor andre børn..?) Martinus: neej, det tror 

jeg da ikke, ikke hvad jeg ved af, men hun var jo ikke gift, men hun var jo oppe i årene.”  
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Ad punkt b) Bogen ”Martinus erindringer” forfattet af Sam Zinglersen og udgivet af samme i 

1986. 

 

I bogen ”Martinus erindringer” skrevet af Sam Zinglersen og udgivet af samme i 1986, og hvor 

Martinus ligeledes fortalte om sin barndom og ungdom i Sindal i Nordjylland, hæftede 

undertegnede Bjarne Rasmussen sig ved følgende i bogens side 9 og 10, citat: 

”Som dreng oplevede jeg (Martinus) ofte, at folk, der besøgte mit hjem, kunne udbryde: Nej, hvor 

den dreng dog ligner Lars Larsen. Der er flere ting endnu, der tyder på, at Lars Larsen var min far. 

Det skal jeg komme ind på senere. Han var ugift, og han var vistnok halvjøde. Han var født i 1838 

(red: 1839). Min mor kaldte ham altid husbond: Som dreng blev han adopteret af en Grevinde, og 

efter hende arvede han både Kristiansminde og Kølskegård samt Store Revstrup, som han senere 

solgte.” citat slut. 

 

Noté: 

Som tidligere nævnt er det i skrivende stund anno 2019 via internet web siten www.martinus-

webcenter.dk muligt at høre de båndoptagelser med Martinus som Sam Zinglersen optog i 1959 

og i 1963  

I forbindelse med undertegnedes udarbejdelse af ”Supplement til EN RAPPORT” har 

undertegnede også har gennemlyttet de nævnte båndoptagelser som ifølge Sam Zinglersen var 

væsentlige kilder til bogen ”Martinus erindringer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinus-webcenter.dk/
http://www.martinus-webcenter.dk/
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Research anno 2019 

 

For om muligt at forebygge mytedannelser om Verdensgenløseren Martinus udførte 

undertegnede Bjarne Rasmussen, så vidt det var mig muligt, en nøgtern research af 

forskningsmæssig karakter på nedenstående syv emner i relation til båndoptagelsen ”Martinus 

fortæller nytårsaften, den 31. december 1959” samt bogen ”Martinus erindringer” skrevet af 

Sam Zinglersen og udgivet af samme i 1986: 

 

1) Lars Larsen slægten i Skuldelev Sogn. 

 

2) hvorvidt Lars Larsen ”vistnok” skulle være halvjøde. 

 

3) hvorvidt Lars Larsen blev adopteret som dreng af en Grevinde.  

 

4) hvorvidt Lars Larsen jvf bogen ”Martinus erindringer” havde arvet de tre gårde 

Kristiansminde og Kølskegård samt Store Revstrup efter sin ”Grevinde adoptiv mor”. 

 

5) hvorvidt den udlagte barnefader, Michael Christian Christensen Thomsen, havde været karl 

eller bestyrer på Christianshede (gården). 

 

6) hvorvidt Martinus moder havde andre børn end Martinus. 

 

7) endvidere finde dokumentation for, at Georg Ludvig Nyholm havde været ansat som 

Forvalter hos Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen på Tranekær. Dette fordi en Ahlefeldt havde 

underskrevet skødet for Christianshede som vitterlighedsvidne da Lars Larsen købte gården 

i 1873. 
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Pkt. 1) Lars Larsen slægten i Skuldelev Sogn 

 

Ifølge Skibby Lokalhistoriske Arkiv anno 1997 blev Lars Larsen6 født i 1839 på slægtsgården 

Tralowgaard, der ligger nogle få hundrede meter fra selve Skuldelev by i Skuldelev Sogn på 

Sjælland.  

Slægtsgården fik senere navneforandring til Træløvgård. 

I 1880erne blev der udført renovering og tilbygning af slægtsgården hvilket sikkert blev iværksat af 

Lars Larsens storbroder, Jens Peter Larsen, der overtog slægtsgården efter faderens død i 1861.  

På et luftfoto af slægtsgården taget i 1936-38 kan man dog stadig se noget af den oprindelige gård 

fra dengang Lars Larsen blev født der i 1839. 

 

 

 

Tralowgaard i Skuldelev i 1936 – 38 

 

(foto stillet til rådighed af Skibby Lokalhistoriske Arkiv anno 2019) 
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Johan Ludvig Larsen4 

(1830- 1x) 

 

Lars Larsen6 

(1839 - 1911) 

Ugift livet igennem 

Karen Marie Larsen5 

(1836 - xxxx) 

 

Jens Peter Larsen3 

(1829 - xxxx) 

Gift med 

Karen Larsen 

(1829 – 1xx 

 

Lars Larsen1 

(1795- 1861) 

Skuldelev 

  

Magrethe Pedersdatter2 

(1796- 1853) 

Skuldelev 

 

Martinus
 

(1890 - 1981) 

Sindal 

  

Magrethe Larsen
 

(1860- 1x) 

Datter 

  

Lars Larsen
 

(1862- 1x) 

Søn 

  

Sophie MarieLarsen
 

(1865- 1x) 

Datter  

Hans Larsen7 

(1867- 1x) 

Søn 

  

Gården Christianshede i Sindal 

I 1873 købte Lars Larsen6 gården Christianshede i Sindal. I 1895 købte Lars 

Larsen6 gården Kølskegård i nærheden af Brønderslev hvorefter han ansatte sin 

ugifte nevø Hans Larsen som bestyrer af Christianshede i Sindal. 

I Folketælling 1901 står Hans Larsen7 noteret som bestyrer (ugift, barnløs) af 

gården Christianshede, og Else Christine Mikkelsen (Martinus moder) står 

noteret som bestyrerinde  (hun døde samme år). 

= Lars Larsen slægten = 
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I Folketællingen anno 1835, Skuldelev Sogn, er følgende oplyst: 

Lars Larsen1, født i 1795, husbonde og Gaardbeboer 

Magrethe Pedersdatter2, født i 1797, Lars Larsens kone 

Jens Peter Larsen3, født i 1829 

Ludvig Larsen4, født i 1830 

 

I Folketællingen anno 1840, Skuldelev Sogn, er følgende oplyst: 

Lars Larsen1, født i 1795, husbonde og Gaardmand 

Magrethe Pedersdatter2, født i 1796, Lars Larsens kone 

Jens Peter Larsen3, født i 1829 

Johan Ludvig Larsen4, født i 1830 

Karen Marie Larsen5, født i 1836 

Lars Larsen6 født i 1839 

 

I Folketællingen anno 1860, Skuldelev Sogn, er følgende oplyst: 

Lars Larsen1, født i 1795, Enke(mand), Husfader, Gårdejer 

Jens Peter Larsen3, født i 1829 

Lars Larsen6, født i 1838  

(Ifølge Kirkebogen for Skuldelev Sogn blev Lars Larsen6 født den 29. januar 1839…) 

 

Lars Larsen forlader Skuldelev 

Lars Larsens6 moder Magrethe Pedersdatter2 (født i Sæby nogle få kilometer syd for Skibby) døde i 

1853, og faderen Lars Larsen1 (født i Skuldelev) døde i 1861. 

Forældrenes ældste søn, Jens Peter Larsen3, overtager efterfølgende slægtsgården Tralowgaard i 

Skuldelev.  

Lars Larsen6 forlader slægtsgården Tralowgaard den 23. april 1862 hvor han iflg. Skuldelev Sogns 

Afgangsliste rejste til Rødding Sogn i Sønderjylland, se kopi på næste side. 
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I Rødding Sogn Tilgangsliste findes der imidlertid ikke en Lars Larsen6, hverken i 1862 eller 
senere..! 
 
 
 
I skrivende stund anno 2019 er det således ukendt for undertegnede hvor Lars Larsen6 rejste hen 
og hvad han virkede med efter at han forlod Skuldelev Sogn den 23. april 1862. 
 
Den efterfølgende dokumentation på Lars Larsen6 fremkommer først da han underskrev skødet på 
gården Christianshede i Sindal som han købte den 22. december 1873.   
 
Hvor Lars Larsen6 har fået de økonomiske midler til at købe gården Christianshede i Sindal i 1873 
er stadig ukendt i skrivende stund anno 2019. 
 
Lars Larsen6 storbroder Jens Peter Larsen3 

overtog slægtsgården Tralowgaard efter 

deres faders død i 1861, og Jens Peter 

Larsen3 har sandsynligvis udført ”skifte” 

med sine tre søskende: Johan Ludvig 

Larsen4, Karen Marie Larsen5, og Lars 

Larsen6    

Det må dog anses for højst tvivlsomt om 

et sådant skifte i 1861/62kunne give Lars 

Larsen6 de fornødne økonomiske midler 

til at købe den store gård Christianshede i 

Sindal som han købte den 23. december 

1873.   

 
Noté 
 
Ifølge båndoptagelsen ”Martinus fortæller nytårsaften, den 31. december 1959” sagde Martinus, 
citat:  
 
”…han (Lars Larsen6) var adopteret af en Grevinde, det var jo derfra han havde denne rigdom, 
han havde jo tre godser, altså han havde jo denne gård der hed Christianshede, og så havde han 
noget der hed Kølskegård nede ved Brønderslev og så havde han på Sjælland et gods også..” 
 
Dette uddybes nærmere i punkt 3: ”hvorvidt Lars Larsen6 blev adopteret som dreng af en 
Grevinde.” 

 

Skifteprotokol 
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Pkt. 2) hvorvidt Lars Larsen ”vistnok” skulle være halvjøde 
 
Med henblik på at søge uddybende informationer vedr. Lars Larsen6 født i Skuldelev, så 
kontaktede undertegnede i april 2019 Arkivleder Anne-Marie Jørgensen, Frederiksund 
Lokalhistoriske Arkiv (- der også indeholder Skuldelev Sogn, for at søge nærmere afklaring af 
hvorvidt Lars Larsen6 som dreng var blevet adopteret af en Grevinde, og hvorvidt han vistnok 
skulle være ”halvjøde”. 
 
Arkivleder Anne-Marie Jørgensen svarede følgende dagen efter min henvendelse: 
 
”Tak for henvendelsen som jeg har kigget på. 
 
Jeg er nået frem til, at Lars Larsen6 boede med sin far, som var enkemand og sin storebror som 
senere overtog gården (Tralowgaard) indtil han (Lars Larsen6) rejste derfra. Altså ser det ikke ud til, 
at han (Lars Larsen6) er blevet adopteret af nogen som helst, for han var jo i første halvdel af 
20´erne, da han rejste fra Skuldelev. 
 
Ang. den jødiske formoder/forfader, så virker det umiddelbart meget langt fra virkeligheden, 
mener jeg.  
 
Der boede kun ganske få jødiske familier i Danmark i 1700-tallet, og jeg mener ikke, at der er stor 
sandsynlighed for, at en bondesøn fra Skuldelev skulle få et barn med en jødisk kvinde. De jødiske 
familier boede jo heller ikke på landet.” 
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Pkt. 3) hvorvidt Lars Larsen blev adopteret som dreng af en Grevinde 
 
Som tidligere nævnt i Pkt. 2) hvorvidt Lars Larsen ”vistnok” skulle være halvjøde mente 
Arkivleder Anne-Marie Jørgensen ikke at Lars Larsen6 skulle have været adopteret af ”nogen” da 
han boede i Skuldelev; hvilket dog ikke udelukker, at han blev adopteret af en Grevinde jvf. 
Martinus i båndoptagelsen af den 31.12.1959, citat: 
 
 ”.. så hun (plejemoderen) fortalte mig jo historier, og hun fortalte mig jo mange ting” samt, 
citat: ”…de ligger jo der disse gårde, men den (Christianshede) blev så købt af denne her 
godsejer som der også siges skulle være min far, det ved jeg ikke noget om (stemme: hvad hed 
han..?) han hed Larsen…og han var adopteret af en Grevinde, det var jo derfra han havde denne 
rigdom, han havde jo tre godser, altså han havde jo denne gård der hed Christianshede, og så 
havde han noget der hed Kølskegård nede ved Brønderslev og så havde han på Sjælland et gods 
også” 
 
Den ene af de tre gårde, Christianshede, som Martinus nævnte på båndoptagelsen i 1959 (- og 
som også er nævnt i bogen ”Martinus erindringer” skrevet af Sam Zinglersen) ligger i Sindal Sogn i 
Vendsyssel, og den købte Lars Larsen6 den 22. december 1873 iflg. skøde No. 1062 fra B27-SP10-
Skødeprotol, side 991 – 992 (Aksel Kristensens notat).  
 
Skødet på Christianshede anno 1873 er underskrevet af sælger Oscar Nyholm og køber Lars 
Larsen6 og som vitterlighedsvidne har en Ahlefeldt og en P. Juhl underskrevet skødet. 
 
Da navnet Ahlefeldt optræder i Christianshede skødet anno 1873 kunne dette muligvis være et 
”fingerpeg” på, at den tidligere omtalte Grevinde som skulle have adopteret Lars Larsen6 var af 
Ahlefeldt slægten; en Greveslægt, der i 1800tallet findes både på Langeland, Fyn, Sjælland og i 
Nordjylland. 
 
Den anden af de tre nævnte gårde var Kølskegård som Lars Larsen6 købte i 1895.  
 
Forhistorien til Lars Larsens6 køb af Kølskegård i 1895 er følgende: 
 
I 1837 købte (Georg) Ludvig Nyholm (født i 1817, død i 1891) Kjølskegaard. Det var samme år som 

hans halvbroder, Etatsråd Johannes Christopher Nyholm købte Baggesvogn Gods hvorfra han 

udstykkede til etableringen af Christianshede som sønnen Oscar Nyholm senere solgte til Lars 

Larsen6 i 1873.  

Om Ludvig Nyholm skrives der i bogen ”Hallund Sogn” udgivet i 1960, citat: ” Ludvig Nyholm var 

først gift med Thekla Adelaide Christofa Nyholm fra Baggesvogn (født 1834, død 1867). Hun var 

datter af Ludvig Nyholms halvbroder Johannes Christopher Nyholm. Efter hendes død giftede 

Ludvig Nyholm sig med Laura Satterup der overlevede ham.”  

I bogen skrives også, citat: ”Han (Ludvig Nyholm) var en stille tilbageholdende Mand, der kun 
omgikkes ganske faa, og der siges, at han købte Kølskegaard ubeset, da han kendte den så godt. 
Han havde også været Forvalter hos Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen på Tranekær”. 

I 1890 blev Kjølskegaard overdraget til Vallø Stift, men Ludvig Nyholm fik lov at bo der frem til sin 

død i 1891. 
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I 1895 købte Lars Larsen6 Kjølskegaard ved Hallund af Vallø Stift og flyttede dertil. Samtidigt drev 
han Christianshede hvor han havde ansat sin nevø fra Skulderlev, Hans Larsen7 (født i 1866) som 
Bestyrer, og Martinus moder, Else Christine Mikkelsen, som Husbestyrerinde. 

 

Tranekær Sogn, Langeland anno 2019 
 
Undertegnede henvendte sig til Arkivleder Tessa Clausen, Nordlangelands Lokalhistoriske Arkiv, 
for at søge nærmere afklaring af hvorvidt Lars Larsen6 som dreng var blevet adopteret af en 
Grevinde thi det kunne jo potentielt være en Grevinde fra Ahlefeldt slægten på Langeland i så 
fald. 
 
Arkivleder Tessa Clausens skriftlige svar til undertegnede dagen efter: 
 
”På arkivet er en dygtig slægtsforsker-og lokalhistoriker, Mona Kristensen, hun har arbejdet meget 
med Tranekær slot og familien Ahlefeldt- Laurvig. 
 
Hun har ikke stødt på nogle af de navne (Lars Larsen6 og Ludvig Nyholm) I søger i Tranekær. 
 
På Tranekær var der ikke nogle af grevinderne der havde noget at skulle have sagt, det var 
greverne der sagde hvad der skulle siges. 
 
Hun mener måske at I skal søge omkring godset Lundsgård lidt syd for Kerteminde, som på et 
tidspunkt også har hørt til Tranekær gods. 
 
Den 22- årige greve og kammerjunker Christian Johan Frederik Ahlefeldt Laurvig overtog 
Lundsgaard i 1811, blev gift 1812 i Huseby, med Julie Louise Wedell Wedellsborg,.  
 
Greven flyttede (i 1827) efter 15 år fra Lundsgård til Tranekær, han efterlader hustruen Julie Louise 
på Lundsgård, hun var temmelig sikkert bestemmende over Lundsgård og tog en plejedatter fra 
Kerteminde, har ikke set nogen plejesøn. 
 
Vi tror I skal lede efter de personer i efterlyser på Lundsgård der ligger i Odense amt, Bjerge herred, 
Revninge sogn.”  Dagen efter denne supplerende info. fra Tessa Clausen: ”Prøv disse to link, så kan 
I se at Ahlefeldt slægten på Birkelse gods stammer fra Tranekær via Lundsgård ved Kerteminde og 
Bjørnemose nær Svendborg.” 
 
https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I9937&tree=2    
 
https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I14226&tree=2  
 
 
Bjørnemose – Svendborg (Fyn) 
 
Med hensyn til hvorvidt Ludvig Nyholm skulle have været ansat af en Grevinde Ahlefeldt 
undersøgte undertegnede efterfølgende Bjørnemose gård der ligger i Tved Sogn ved Svendborg: 
 
1758 blev Bjørnemose til Jens Juel, der købte gården til datteren Elisabeth Juel. Hun blev året efter 
gift med Christian Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær, og ægteparret slog sig ned på Bjørnemose.  

https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I9937&tree=2
https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I14226&tree=2
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Elisabeth Juel og Christian Ahlefeldt-Laurvig fik sammen 14 børn, hvoraf sønnen Vilhelm Carl 
Ferdinand Ahlefeldt-Laurvig arvede Bjørnemose ved farens død i 1791. Han solgte i 1804 gården til 
Albrecht Christoph von Heinen, som allerede i 1811 solgte gården videre. 

 

Lundsgård - Revninge Sogn ved Kerteminde (Fyn) 

Med hensyn til hvorvidt Ludvig Nyholm skulle have været ansat af en Grevinde Ahlefeldt 

undersøgte undertegnede efterfølgende Folketællingen anno 1834 hvor følgende er registreret 

om den adelige familie (nr. 1) der bor på Lundsgård ved Kerteminde: 

Julie af Ahlefeldt Laurvigen, født i 1793, gift med Lenhusgreve S.T. af Ahlefeldt Laurvigen på 

Langeland. 

Julie Ahlefeldt Laurvigen, født i 1813, comtesse, deres datter 

Sophie Ahlefeldt Laurvigen, født i 1815, comtesse, deres datter 

Fritz Ahlefeldt Laurvigen, født i 1817, deres søn 

Ludvig Nyholm, der ifølge bogen ”Hallund Sogn” udgivet i 1960 skulle have været, citat: ”.. været 
Forvalter hos Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen på Tranekær” og som købte Kølskegård i Nordjylland 
ubeset i 1837, findes således heller ikke registreret i Folketællingen for 1834 vedr. Lundsgård på 
Fyn som ejes og drives af Grevinde Julie af Ahlefeldt Laurvigen   

Det bør bemærkes, at nævnte Grevinde Julie af Ahlefeldt Laurvigens mand, Lenhusgreve S.T. af 
Ahlefeldt Laurvigen, havde forladt Lundsgård i 1827, og at der i Folketællingen anno 1834 er 
registeret at Grevinden (som på det tidspunkt lever på Lundsgård uden manden fra hvem hun 
senere bliver skilt fra) havde antaget en plejedatter ved navn Andrea Kjærulf, født 1830. 
 
Grevinde Julie af Ahlefeldt Laurvigen figurerer i Folketællingen i 1850 hvor der står registreret 
”Grevinde, skilt, fraværende og på besøg i København” samt hendes plejedatter ”Andrea Kjærulf, 
født 1830, plejedatter, fraværende og på besøg i København”. Grevinde Julie af Ahlefeldt 
Laurvigen døde den 13. august 1877 (84 år gammel), 
 
Ved gennemgang af Revninge Sogn kirkebøger Tilgangsliste for perioden 1862 - 1873 findes ingen 
Lars Larsen6 født 1839. 
 
 
Birkelse Gods - Aaby Sogn (Nordjylland) 
 
Undertegnede rettede nu opmærksomheden mod Birkelse Gods i Aaby Sogn, Kær Herred, Aalborg 
Amt for om muligt at finde Lars Larsen6 og Ludvig Nyholm på Birkelse Gods (Stamhuset Birkelse) 
ejet og drevet af en Ahlefeldt. 
 
Først Folketællingen 1834 hvor følgende adelige er registeret på Birkelse Gods: 
 
Jørgen Erik Frederik Skeel, født i 1802, Kammerjunker, Premier Leutenant i den Kongel. 
Charlotte Adelaide Skeel født Comtesse af Ahlefeldt Laurvig, født i 1810, Hans kone 
Hedevig Claudine Christine Skeel, født i 1833, Ugift  
Amalia Hedevig Skeel født Comtesse af Trampe, født i 1775, Enke(mand), Husfaders Moder. 
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Edele Louise, Comtesse af Ahlefeldt Laurvig, født i 1808, Ugift, Huusmoders Søster. 
 
Der er mange flere registreret på Birkelse Gods, men ingen Georg Ludvig Nyholm.  
 
Dernæst *Folketællingen 1855 hvor følgende adelige er registeret på Birkelse Gods: 
 
Charlotte Adelaide Skeel født Ahlefeldt-Laurvig, født i 1810, Enke(mand), Kammerherreinde, 
Stamhus- besidder, Husmoder. 
Hedevig Claudine Kirstine Skeel, født i 1833, hendes barn 
Sophie Caroline Johanne Skeel, født i 1834, hendes barn 
Sophus Federik Otto Skeel, født i 1835, hendes barn 
Claudine Elisabeth Skeel, født i 1838, hendes barn 
*Caroline Nathalie Ahlefeldt Laurvig, født i 1816, Ugift, *Roskilde Kloster 
Peter Behrentz Herskind, født i 1825, Ugift, Forvalter ved Godset 
Hans Frederik Mortensen, født i 1823, Ugift, Avlsforvalter 
 
* Caroline Nathalie Ahlefeldt Laurvig blev født den 20. oktober 1816 på Taarnholm Gods i 

Tårnborg Sogn i Slagelse Amt (Sjælland).  

Ifølge Folketællingen 1834 er hun stadig registreret på Taarnholm Gods på Sjælland sammen med 

seks øvrige familiemedlemmer af Ahlefeldt Laurvig slægten.  

Om Taarnholm Gods vides, at et konsortium, som bestod af grev Vilhelm Carl Ferdinand Ahlefeldt-

Laurvigen, Salomon Lindegaard og Rasmus Møller købte godset i 1805. Disse købte gården med 

videresalg for øje, en meget normal skæbne på denne tid for herregårde, men gården viste sig at 

være et godt aktiv, hvorfor de tre beholdte den. Dette holdte dog kun indtil Napoleonskrigens 

afslutning i 1815, hvorefter landbrugskonjunkturerne faldt kraftigt. 

I 1819 blev Vilhelm Carl Ferdinand greve Ahlefeldt-Laurvigen eneejer af Taarnholm Gods, da de to 

andre sprang fra. Han kunne dog heller ikke i længden klare sig økonomisk og måtte derfor 

erklære sig fallit, hvorefter statens Direktion for Statsgælden og den synkende Fond overtog 

gården.  

I 1835 blev Taarnholm Gods solgt på auktion til Nationalbanken, som dog hurtigt solgte gården 

videre igen. Den blev købt af Jørgen Conrad de Falsen i 1836. 

Hvor Caroline Nathalie Ahlefeldt Laurvig opholdte sig i perioden 1835 til 1855 vides ikke i 

skrivende stund, men ifølge Folketællingen 1855 er hun registreret både på Birkelse Gods i 

Nordjylland (sikkert under et besøg) og i Roskilde adelige Jomfrukloster på Sjælland. 

Roskilde adelige Jomfrukloster blev stiftet i 1699 som det første i landet. Klosterets fundats er 

forfattet af stifterne, Berte Skeel (1644-1720) og Margrethe Ulfeldt (1641-1703), der begge var 

adelige enker. 

I Folketællingen anno 1850 fremgår det at Ida Sophie Ahlfeldt Laurvig er Priorinde på Roskilde 

adelige Jomfrukloster, og hendes broders datter Emilie Sophie Ahlfeldt Laurvig er ligeledes at finde 

på Roskilde adelige Jomfrukloster. Der er registeret tjenestefolk og et plejebarn på klosteret, men 

ingen Lars Larsen6. 
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I Folketællingen 1855 er Ida Sophie Ahlfeldt Laurvig stadig Priorinde på Roskilde adelige 

Jomfrukloster og nu er Caroline Nathalie Ahlefeldt Laurvig også registeret i Roskilde adelige 

Jomfrukloster. 

I Folketællingerne 1860 og 1870 er Ida Sophie Ahlfeldt Laurvig stadig Priorinde på Roskilde adelige 

Jomfrukloster, og Caroline Nathalie Ahlefeldt Laurvig er ligeledes registeret på Roskilde adelige 

Jomfrukloster. Der er registeret tjenestefolk på klosteret, men ingen Lars Larsen6 

Lars Larsen6 findes således ikke i nogen af de nævnte Folketællinger vedr. Roskilde adelige 

Jomfrukloster 

Ifølge Vordingborg sogn Kirkebog 1867 - 1875 døde Caroline Nathalie Ahlefeldt Laurvig den 24. 

marts 1874; her står endvidere tilføjet, at hun var patient på O-Ringe og havde boet på Roskilde 

Jomfrukloster. 

O-Ringe var i sin tid et psykiatrisk hospital ved Vordingborg, men findes ikke mere. 

I skrivende stund anno 2019 er det stadig ukendt for undertegnede hvorvidt Caroline Nathalie 

Ahlefeldt potentielt kunne være den ukendte Grevinde, der havde adopteret Lars Larsen6 da han 

var dreng – eller betænke ham i et testamente. Om noget sådant findes beskrevet i en 

skifteprokol vides ikke i skrivende stund anno 2019. 

Der er mange flere registreret for Birkelse Gods i Folketællingen anno 1855, men ingen Lars 
Larsen6 thi i Folketællingen anno 1855 står han da også registeret på Tralowgård i Skulderlev Sogn.  
 
Dernæst kiggede undertegnede i Folketællingen 1870 hvor det fremgår af, at Sophus Federik Otto 
Skeel, født i 1835, nu står registreret som Husfader Hofjægermester og Stamhusbesidder på 
Birkelse Gods. Vilhelm Valdemar Ahlefeldt Laurvigen, født i 1812, ugift, står registreret som 
”Logerende, Greve, Proprietair”, men Sophus Federik Otto Skeel’s moder Charlotte Adelaide Skeel 
født Ahlefeldt-Laurvig er ikke registreret. 
 
Der er mange flere registreret på Birkelse Gods i den Folketælling 1870, men ingen Lars Larsen6 thi 
han er som ”sunket i jorden” i perioden 1862 – 1873..! 
 
 

Summa summarum anno 2019: 
 
Der kan således ”trækkes en Greve/Grevinde linie” af Ahlefeldt slægten vedr. Tranekær Gods – 
Bjørnemose - Lundsgård Gods - Birkelse Gods - Roskilde Adelige Jomfrukloster, indenfor perioden 
1862 – 1873. 
 
Skødet på Christianshede som Lars Larsen6 købte i 1873 er underskrevet af sælger Oscar Nyholm 
og køber Lars Larsen6 og som vitterlighedsvidne har en Ahlefeldt og en P. Juhl underskrevet 
skødet - men i skrivende stund er det stadig undertegnede ukendt hvor Lars Larsen6 har opholdt 
sig og virket i perioden 1862 – 1873, samt ligeledes ukendt hvorvidt Lars Larsen6 var ”halvjøde” og 
adopteret af en Grevinde hvorfra han ifølge Martinus på båndoptagelsen af 31.12.1959 havde, 
citat: ”.. og han var adopteret af en Grevinde, det var jo derfra han havde denne rigdom, han 
havde jo tre godser”  
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Pkt. 4) hvorvidt Lars Larsen jvf bogen ”Martinus erindringer” havde arvet de tre gårde 
Kristiansminde og Kølskegård samt Store Revstrup efter sin ”Grevinde adoptiv mor” 
 

I bogen ”Martinus erindringer” udgivet af Sam Zinglersen i 1987, seks år efter Martinus død, står 
der skrevet følgende i bogens side 9 og 10, citat:  

”Som dreng blev han (Lars Larsen) adopteret af en grevinde, og efter hende arvede han både 
Kristiansminde og Kølskegård samt Store Revstrup, som han senere solgte.” 

 

I båndoptagelsen af den 31.12. 1959 sagde Martinus, citat: 

”.. men den (Christianshede) blev så købt af denne her godsejer som der også siges skulle være 
min far, det ved jeg ikke noget om (stemme: hvad hed han..?) han hed Larsen…og han var 
adopteret af en Grevinde, det var jo derfra han havde denne rigdom, han havde jo tre godser, 
altså han havde jo denne gård der hed Christianshede, og så havde han noget der hed 
Kølskegård nede ved Brønderslev og så havde han på Sjælland et gods også” 

Tingprotokollen hvor Lars Larsens6 køb af Christianshede i 1873 er noteret 
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Forhistorien til gården Christianshede 

 

Etatsråd Johannes Christopher Nyholm (født 1803 – død 1867), købte i 1837 godset Baggesvogn.  

I de første år drev han selv godsets store gård; og han kørte således mergel ud over store 
strækninger og opdyrkede de sidste heder. 

I årene 1841-43 arbejdede han især på markerne i nordvest, som han derefter skilte fra 
hovedgården og gav navnet Christianshede, opkaldt efter hans ældste søn Christian. Til gården 
Christianshede blev udlagt omkring 200 tdr. land. 

På internet web siten www.kb.dk/danmarksetfraluften findes der luftfoto af Baggesvogn 

 

 

Christianshede (Kristiansminde) i begyndelsen af 1900tallet. 

 

Efter Johannes Christopher Nyholms død i 1867 overtog den yngste søn Oscar Nyholm (født 1844) 
Christianshede.  

 

(Christianshede fik senere navneforandring til Kristiansminde.) 

Den nævnte gård i båndoptagelsen, Christianshede, ligger i Sindal Sogn i Vendsyssel, og den købte 
Lars Larsen6 ganske rigtigt den 22. december 1873 iflg. skøde No. 1062 fra B27-SP10-Skødeprotol, 
side 991 – 992 (Disse oplysninger stammer fra Aksel Kristensens notater i 1991/92). 

Skødet på Christianshede anno 1873 er underskrevet af sælger Oscar Nyholm og køber Lars Larsen 
og som vitterlighedsvidne har en Ahlefeldt og en P. Juhl underskrevet skødet. 

 

Lars Larsen havde måske arvet penge efter Grevinden til at købe Christianshede i 1873, og 
senere Store Refstrup i 1874..??  

 

St. Revstrup 

I båndoptagelsen af den 31.12. 1959 sagde Martinus, citat: 

”.. men den (Christianshede) blev så købt af denne her godsejer som der også siges skulle være 
min far, det ved jeg ikke noget om (stemme: hvad hed han..?) han hed Larsen…og han var 
adopteret af en Grevinde, det var jo derfra han havde denne rigdom, han havde jo tre godser, 
altså han havde jo denne gård der hed Christianshede, og så havde han noget der hed 
Kølskegård nede ved Brønderslev og så havde han på Sjælland et gods også” 

Martinus nævnte ikke navnet på Lars Larsens6 gods på Sjælland, men i bogen ”Martinus 
erindringer” udgivet af Sam Zinglersen i 1987, seks år efter Martinus død, står der skrevet 
følgende i bogens side 9 og 10, citat:  

”Som dreng blev han (Lars Larsen6) adopteret af en grevinde, og efter hende arvede han både 
Kristiansminde og Kølskegård samt Store Revstrup, som han senere solgte.” 

http://www.kb.dk/danmarksetfraluften
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På båndoptagelsen nævner Martinus, at Lars Larsen6 også havde et Gods på Sjælland, men dette 
har undertegnede ikke fundet yderligere informationer om, og i skrivende stund er jeg tilbøjelig til 
at mene, at Martinus forvekslede det nævnte Gods på Sjælland med Lars Larsens6 slægtsgård 
Tralowgaard i Skuldelev på Sjælland selvom Lars Larsen6 ikke ejede den. 

I den nævnte bog erindringsbog ”Martinus erindringer” står der at Lars Larsen6, citat: ” arvede 
Store Revstrup som han senere solgte” 

Nævnte Store Revstrup må da være gården Store Refstrup der ligger i Vejle Amt, og som havde en 
række ejere i 1800tallet. 

En af disse ejere er en Lars Larsen6 der står som ejer fra 1874 – 1875.  

Af andre ejere før Lars Larsen6 kan nævnes L. E. Munch i årene 1872 – 1874 og R. Andersen i årene 
1871-1872. 

 

På internet web siten www.kb.dk/danmarksetfraluften findes der luftfoto af St. Refstrup 

 

 

Kølskegård 

Lars Larsen6 købte Kølskegaard ved Hallund af Vallø Stift for 85.000 kr. i 1895, og flyttede dertil.  

Samtidigt drev han Christianshede, hvor han havde ansat sin nevø Hans Larsen fra Skulderlev. 

Det er undertegnedes konklusion i skrivende stund, at Lars Larsen6 ikke arvede Kølskegård efter 

en Grevinde men at han købte Kølskegård af Vallø Stift i 1895.  

Undertegnede uddyber forløbet omkring Kølskegård i pkt. 7 

På internet web siten www.kb.dk/danmarksetfraluften findes der luftfoto af Kølskegård 
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Pkt. 5) hvorvidt den udlagte barnefader, Michael Christian Christensen Thomsen, havde været 
karl eller bestyrer på Christianshede (gården). 

 

Etatsråd Johannes Christopher Nyholm, der ejede Baggesvogn og Christianshede, døde i 1867 
hvorefter hans yngste søn, Oscar Nyholm, overtog Christianshede i 1868. 

 

I Folketællingen (Sindal Sogn) anno 1870 (1. februar) fremgår det at Oscar Nyholm bor på 
Christianshede med sin familie og en ret omfattende samling tjenestefolk. 

 

I den samme Folketælling for 1870 (1. februar) men nu for Bindslev Sogn fremgår det, at Michael 
Christian Christensen (Thomsen) er i pleje (betalt af fattighuset) hos Frederik og Maren Jensen et 
sted benævnt Ravheden i Bindslev Sogn. 

 

I Folketællingen for 1880 (1. februar) er en person med navnet Michael Christian Christensen 
(Thomsen) ikke at finde i hverken i Bindslev Sogn eller i Sindal Sogn. Det nærmeste undertegnede 
kan komme er at en ”Mikail Kristjan Kristensen” født i 1865 i Bindslev Sogn, Hjørring amt, står 
noteret som ”Tjenestedreng” hos en ” Ole Kristjan Jensen” der har en gård i Bindslev Sogn. 

 

I 1873 købte Lars Larsen6 Christianshede af Oscar Nyholm, men da Tilgangslisten i Sindal Sogn 
Kirkebog i skrivende stund kun er umiddelbart tilgængelig frem til 1872 vides det ikke hvornår Lars 
Larsen6 selv flyttede ind på Christianshede.  

 

I Folketællingen (Sindal Sogn) anno 1880 (1. februar) er Godsejer Lars Larsen6 nu noteret på 
Christianshede, og Wilhelmine Mathilde Sten (født 1839 i Lyngborg, Ringkjøbing) er noteret der 
som Husbestyrerinde og hendes datter, Augusta Wilhelmine Jensen (født i 1872) er også noteret 
der. Martinus moder, Else Christine Mikkelsen, er noteret der som tjenestepige, men Michael 
Christian Christiansen Thomsen er ikke noteret som værende på Christianshede ej heller på 
godset Baggesvogn for den sags skyld (- men muligvis noteret som Tjenestedreng på en gård i 
Bindslev Sogn som tidligere nævnt) 

 

I Folketællingen (Sindal Sogn) anno 1890 (1. februar) er Godsejer Lars Larsen6 atter noteret på 
Christianshede, og Wilhelmine Mathilde Sten (født 1839 i Lyngborg, Ringkjøbing) er atter noteret 
der som Husbestyrerinde, men Martinus moder, Else Christine Mikkelsen, er ikke noteret der eller 
andets steds i Sindal Sogn for den sags skyld.  

Martinus moder, Else Christine Mikkelsen, havde aftalt med sin halvbroder, Jens Christian 
Frederiksen, at ham og hans kone tog Martinus i pleje umiddelbart efter fødslen hvorefter hun 
vendte tilbage til Christianshede, sandsynligvis stadig som tjenestepige, og sandsynligvis kort tid 
efter at have født Martinus på ”Moskildvad” i Oremose, Sindal Sogn i 1890. 

I den samme Folketælling for 1890 (1. februar) er Thomas Michael Christensen (Thomsen) 
registeret som tyende & staldkarl på Baggesvogn Gods.  

I Folketællingen (Sindal Sogn) anno 1890 stod Wilhelmine Mathilde Sten noteret som 
Husbestyrerinde på Christianshede. 
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I 1895 købte Godsejer Lars Larsen6 Kølskegaard og flyttede dertil fra Christianshede.  

Som bestyrer af Christianshede ansatte Godsejer Lars Larsen6 der på sin nevø fra Skulderlev, Hans 
Larsen (født i 1866). 

Ifølge Aksel Kristensens rapport af 1992 havde Lars Larsen6 bedt Martinus moder, tjenestepigen 
Else Christine Mikkelsen på Christianshede, om at følge med ham for at virke som husbestyrerinde 
på Kølskegaard efter købet i 1895 

Martinus moder, Else Christine Mikkelsen, trivedes imidlertid ikke på Kølskegaard, og på et 
tidspunkt efter 1895 vendte hun derfor tilbage til Christianshede; denne gang ansat som 
Husbestyrerinde hvilket fremgår af Folketællingen anno 1901.  

I Folketællingen anno 1905 står Lars Larsens6 nevø, Hans Larsen, stadig registeret som bestyrer af 
Christianshede (ugift og ingen børn). 

I 1907 solgte Lars Larsen6 Christianshede til et konsortium, som udparcellerede den og samme år 
solgte hovedparcellen. 

Senere igen fik Christianshede navneforandring til Christiansminde. 

 

På internet web siten www.kb.dk/danmarksetfraluften findes der luftfoto af Christianshede/ 
Christiansminde. 
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Pkt. 6) hvorvidt Martinus moder, Else Christine Mikkelsen, havde andre børn end Martinus. 

Martinus moder, Else Christine Mikkelsen forblev ugift livet igennem, men fik i alt fem børn med 
fire forskellige fædre, hvoraf de to havde den samme udlagte fader Michael Christian Christensen 
Thomsen. 

1. barn: Christian Peter Mikkelsen, født 14. januar 1870. 

Barnet døde kort tid efter af skarlagensfeber. 

Den udlagte fader var tjenestekarl Peter Christensen fra Skjellet. 

2. barn: Petra Mikkelsen, født 15. september 1873. 

Den udlagte fader, ungkarl Anders Christensen rejste til Amerika. 

3. barn: Johanne Martine Mikkelsen, født 3. september 1878. 

Barnet døde 3 uger senere. 

Den udlagde fader var Niels Christian Christensen som tjente på Søttrup. 

4. barn: Augusta Vilhelmine Mikaelsen, født 30. oktober 1887. 

Den udlagte fader var ungkarl Michael Christian Christensen Thomsen på Baggesvogn. 

5. barn: Martinus Thomsen, født 11. august 1890. 

Den udlagde fader var Michael Christian Christensen Thomsen, Baggesvogn. 

De tre første børn hun fik i årene 1870, 1873 og 1878 fødte hun hos moderen på Sindal Hede. I 
1887 opholdt hun sig hos husmand Lars Kr. Kristensen, Borrisholt. 

 

Undertegnedes konklusion anno 2019  

Martinus moder fik jvf. ovennævnte i alt fem børn, og i skrivende stund er det min konklusion, at 

Martinus under den båndede samtale nytårsaften den 31. december 1959 måske troede, at der i 

samtalen blev taget udgangspunkt i, at Lars Larsen6 måske var hans biologiske far, og at Lars 

Larsen6 måske havde flere ”uægte” børn med Martinus mor hvorfor Martinus svarede ud fra 

dette, jvf, citat fra båndoptagelsen:  

”..,for sagen er jo den, at jeg lignede fuldstændigt den anden (Lars Larsen6), men altså det ved 

jeg ikke. (stemme: men du lignede Larsen..? men havde din mor andre børn..?) Martinus: neej, 

det tror jeg da ikke, ikke hvad jeg ved af, men hun var jo ikke gift, men hun var jo oppe i årene”.  

Martinus moder var 42 år da hun fødte Martinus. 
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Pkt. 7) endvidere finde dokumentation for at Georg Ludvig Nyholm havde været ansat som 

Forvalter hos Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen på Tranekær. Dette fordi en Ahlefeldt havde 

underskrevet skødet for Christianshede som vitterlighedsvidne da Lars Larsen købte gården i 

1873. 

Georg Ludvig Nyholms relation til Kølskegaard  

Kølskegaard var oprindelig en af de børglumske bispers ejendomme, som ved reformationen blev 

inddraget under Kronen og bortforlenet. 1574 mageskiftede Kronen den til fru Sidsel Bille, derefter 

var der mange forskellige ejere. Hovedbygningen, der ligger smukt mellem høje, skovklædte 

bakker, omgivet af grave, er opført i 1866 på nedrammede pæle og består af 3 fløje i eet stok, med 

kvist på begge sider af hovedfløjen. I dag fremstår gården med samme smukke hovedbygning, 

hvorimod avlsbygningerne er af nyere dato. 

I 1837 købte (Georg) Ludvig Nyholm (født i 1817, død i 1891) Kølskegaard. Det var samme år som 

hans halvbroder, Etatsråd Johannes Christopher Nyholm købte Baggesvogn Gods.  

Om Ludvig Nyholm skrives der i bogen ”Hallund Sogn” udgivet i 1960, citat: ” Ludvig Nyholm var 
først gift med Thekla Adelaide Christofa Nyholm fra Baggesvogn (født 1834, død 1867). Hun var 
datter af Ludvig Nyholms halvbroder Johannes Christopher Nyholm. Efter hendes død giftede 
Ludvig Nyholm sig med Laura Satterup der overlevede ham.”  

I bogen skrives også, citat: ”Han (Ludvig Nyholm) var en stille tilbageholdende Mand, der kun 
omgikkes ganske faa, og der siges, at han købte Kølskegaard ubeset, da han kendte den så godt. 
Han havde også været Forvalter hos Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen på Tranekær”. 

 

Som tidligere nævnt henvendte undertegnede sig til Arkivleder Tessa Clausen, Nordlangelands 
Lokalhistoriske Arkiv, for at søge nærmere afklaring af hvorvidt Lars Larsen6 som dreng var blevet 
adopteret af en Grevinde thi det kunne jo potentielt være en Grevinde fra Ahlefeldt slægten på 
Langeland i så fald; endvidere om hvorvidt (Georg) Ludvig Nyholm havde været ansat som 
Forvalter hos Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen på Tranekær. 

Arkivleder Tessa Clausens skriftlige svar umiddelbart efter: 

”På arkivet er en dygtig slægtsforsker-og lokalhistoriker, Mona Kristensen, hun har arbejdet meget 
med Tranekær slot og familien Ahlefeldt- Laurvig. Hun har ikke stødt på nogle af de navne (Lars 
Larsen og Ludvig Nyholm) I søger i Tranekær.” 

I 1890 blev Kjølskegaard overdraget til Vallø Stift, men Ludvig Nyholm fik lov at bo der frem til sin 

død i 1891. 
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I den tidligere nævnte bog erindringsbog ”Martinus erindringer” står der at Lars Larsen6, citat: 

”.. arvede Kølskegård” 

 

I båndoptagelsen af den 31.12. 1959 sagde Martinus, citat: 

”.. men den (Christianshede) blev så købt af denne her godsejer som der også siges skulle være 

min far, det ved jeg ikke noget om (stemme: hvad hed han..?) han hed Larsen…og han var 

adopteret af en Grevinde, det var jo derfra han havde denne rigdom, han havde jo tre godser, 

altså han havde jo denne gård der hed Christianshede, og så havde han noget der hed 

Kølskegård nede ved Brønderslev, og så havde han på Sjælland et gods også” 

 

I 1895 købte Lars Larsen6 Kjølskegaard ved Hallund af Vallø Stift for 85.000 kr. og flyttede dertil.  

Samtidigt drev han Christianshede, hvor han havde ansat sin nevø Hans Larsen fra Skulderlev. 

 
På internet web siten www.kb.dk/danmarksetfraluften findes der luftfoto af såvel Christianshede som 
Kølskegård. 
 

 
Som tidligere nævnt fandt undertegnede ikke frem til hvorvidt nævnte Georg Ludvig Nyholm 
skulle have været Forvalter hos Grevinde Ahlefeldt-Laurvigen på Tranekær Gods på Langeland 
eller andre af Ahlefeldt slægtens godsbesiddelser på Fyn, Sjælland eller i Nordjylland i 1800tallet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kb.dk/danmarksetfraluften
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Supplement til EN RAPPORT 

6. Afsnit: Martinus’ søskende 

 

I skrivende stund er ikke yderligt at tilføje til dette ”Supplement til EN RAPPORT” vedr. 6. afsnit: 

”Martinus søskende”. 

Det bør dog bemærkes, at Martinis Instituttet (www.martinus.dk ) opbevarer en del af den 

brevkorrespondance som Martinus førte gennem årene. 

Vigtig opdatering, den 7. april 2020: 

Arnkell Sigtryggsson, som arbejder med at arkivere Martinus breve og fotos på MI, har gjort mig 

opmærksom på følgende : 

”Jeg har fornylig fundet frem til, ved hjælp af Aksels lille mappe med overskriften ”Personer i 

Vendsyssel Martinus mor, udlagt far, tænkt far og andre som tidligt har haft berøring med 

Martinus” at disse breve fra Jens og Anna til Titte (Martinus) og fra Martinus til Jens ikke er 

mellem M og hans plejebroder, men at Jens er søn af en af plejebrødrene. Dette er de eneste 

breve MI har mellem M og plejefamilien. Jens hedder: Jens Sixtus Gamaliel Jensen, son af Jens 

Christen Christian Alfred Jensen som er plejebroder til M.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinus.dk/
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Supplement til EN RAPPORT 

7. Afsnit: Plejefamilien og barndomshjemmet ”Moskildvad” 

 

Undertegnede citerer følgende fra ”EN RAPPORT” af 1992: 

 

Martinus barndomshjem ”Moskildvad” 

”Huset (Moskildvad) var tidligere bolig for fæstere til stedet eller for indsiddere* til gården 
Uldstedbo**, hvorunder det tilhørte. 

I 1880 boede Anders Christian Jensen (fæster) der med sin familie. Den 1. febr. 1890 var det Jens 
Chr. Andersen (fæstehusmand) gift med Maren Maartensdatter og deres to plejebørn August 
Theodor Johansen og Olav Peder Christensen, som boede i Moskildvad. 

Den 6. juni 1890 flyttede Jens Chr. Frederiksen3 ind med sin familie. De købte senere huset i 1897, 
hvor der hørte ca. 4 tdr. land til.” 

 

Ejere af huset 

1897 25.jan.  skøde fra  Else Skriver*** til Jens Chr. Frederiksen3.  

1923 2.aug.  - - Kirstine Frederiksen5 til Helmer Andersen 

1927 24.marts - - - Helmer Andersen til Lars Chr. Larsen. 

1939 10. marts - - Lars Chr. Larsen til Chr. Madsen.  

1941 3. sept.  - - - Chr. Madsen til Søren Larsen.  

1950 8. dec.  - - Søren Larsen til Justa Larsen.  

1954 19. juni  - - Justa Larsens arvinger til Harald Larsen  

1954 9. aug.  - - Harald Larsen til Eilif Zinglersen.  

1989 11. april - - - gaveskøde til Sam Zinglersens Fond. 

 

Efter Eilif Sam Zinglersen købte huset (Moskildvad) i 1954, blev det lejet ud og der har i tidens løb 
boet mange forskellige familier i Moskildvad. En vicevært ved navn Richard Seidelin holdt opsyn 
med huset. I midten af 50erne boede Åse og Hans Ingvard Jensen der med deres 3 små børn. 
Huset blev ombygget flere gange, indrettet med 2 lejligheder og værelse på loftet. 

Den sidste familie, som boede der, var skorstenfejermester Bach Nielsen, hans kone Betty og 
deres 5 drenge, som flere gange beværtede Martinus og hans venner under besøgene på 
barndomsegnen. 

I efteråret 1968 hjalp sønnen Flemming med at plante en mindeeg midt i haven. Tilstede var 
Flemming Bach, Richard Seidelin, Sam Zinglersen, Rolf Elving og Martinus. Der var tidligere plantet 
et egetræ nord for huset. Det blev rodløs p.g.a. mosegrise. Så klog af skade blev det nye træ 
plantet i et cementrør syd for huset. I dag står det smukt i haven, med en tvedelt stamme. 

Det var jo Zinglersens hensigt at føre huset tilbage til dets oprindelig skikkelse - altså anno 1890. 
Og det var sådan, huset blev rekonstrueret og indviet i forbindelse med Martinus' 100års dag, den 
11. august 1990. 
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Denne fødselsdag blev fejret af over 700 gæster fra nær og fjern. Ca. 400 danskere, 250 svenskere, 
40 nordmand og 30 fra resten af verden. Dagen startede med en officel indvielse af huset med 
taler af borgmester Jørgen Jensen og medlem af Fonden, Revisor Finn Bentsen og Sam Zinglersen. 

Der var udskænkning af kaffe, te og brød i et stort telt på marken, og der var busture rundt i egnen 
til mindeværdige steder. Om aftenen var der spisning i Sindalhallen med filmsfremvisning taler 
m.m. Denne dag blev udførligt beskrevet i månedsskriftet "Kosmos"***.  

I dag er huset åbent for offentligheden. Der vises en film om Martinus' barndom og filmen: 
"Mennesket og verdensbilledet".  

 

Se også web siten www.martinussindal.dk  

 

 

****Den omtalte artikel i månedstidsskriftet KOSMOS har titlen ” REFERAT AF MINDEDAGEN: 100 
år efter i Sindal” af Søren Hahn. Den kan frit læses via internet web siten www.martinus.dk og 
https://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1990/kos1990-11-229.php 
 

* En indsidder (også kaldet inderste) er en historisk betegnelse for en person med familie, som var 
i tjeneste hos en gårdmand/husmand og som lejede et hus af ham.  

 

**/*** Gården ”Ulstedbo” havde hørt til Baggesvogn Gods igennem flere århundreder indtil 
Godsejer Nyholm begyndte at sælge ud af fæstegodset i 1847.  

Gården ”Ulstedbo” blev først solgt til en Fremmed, H. C. Oecken holt (der fik Skøde 1852), og han 
solgte efterfølgende 1857 gården (Ulstedbo) til Mads Eriksen, en Øbo.  

Fra 1863 ejedes Gaarden (Ulstedbo) af Mads Mortensen, der kaldtes „Blegdamsmølleren“, fordi 
han var Ejer af Møllen ved Blegdamsvej i København. 

Derefter kom A. Skriver, hvis Enke (Else Skriver***) i en Aarrække omkring 1890 forpagtede 
Gaarden (Ulstedbo) ud til C. Olesen.  

Under den næste Ejer, Fritz Rømer fra Volstrup (fra 1898) blev Gaarden (Ulstedbo) udstykket, idet 
de længst bortliggende Jorder blev solgt.  

(Red: den 25. januar 1897 købte Martinus plejefader, Jens Chr. Frederiksen3, Moskildvad der hørte 
til Ulstedbo) 

Ormosegaard ligger saaledes paa nogle af det gamle Ulstedbos Jorder.  

Kilde: SINDAL SOGNS HISTORIE AF CHR. MUNCK RØMER 

 

 

 

 

http://www.martinussindal.dk/
http://www.martinus.dk/
https://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1990/kos1990-11-229.php
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Jens Christian Frederiksen3 

(1853 - 1920) 

gift med Kirstine Frederiksen5 

 

Jens Christian Frederiksen3 er 

halvbroder til Martinus moder, 

Else Christine Mikkelsen6 

Kirstine Frederiksen5  

(født Andersdatter) 

(1845 - 1925) 

Født hos moderen i Sindal Hede 

 

Ellen Marie Christensdatter1 

(18xx- 18xx) 

Martinus mormor 

  

Frederik Jensen2 

Gift mand, men ikke med 

Ellen Marie Christensdatter1 

   

 

Faderen ukendt 
Barn4 

Ellen Marie Christensdatter 1 

havde i alt to børn med  Frederik 

Jensen2 

Jens Christian Frederiksen
3 

og 

Kirstine Frederiksen5 

havde i alt 11 børn, men da 

Martinus blev født den 11. 

august 1890 havde de 

tilsyneladende kun to 

hjemmeboende børn på 

”Moskildvad”. 

Martinus Thomsen7  

 (1890 - 1981) 

Født på Moskildvad (Sindal) 

Martinus forbliver på 

”Moskildvad” som plejebarn hos 

moderens halvbroder Jens 

Christian Frederiksen3 og hans 

kone Kirstine Frederiksen5 

 

 

 

= Jens Christian Frederiksen = 
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”Moskildvad” den 11. august 2016 

 

Jeg citer fra bogen ”Martinus erindringer”, forfattet og udgivet af Sam Zinglersen i 1986. 

"Hvordan var forholdene i dit barndomshjem "Moskildvad"? 

"- Jeg havde det godt, selv om det var småt og spartansk. Jeg voksede jo op sammen med mine to 

lidt større plejebrødre. Mine plejeforældre var næsten sødere mod mig end mod deres egne 

drenge. 

I huset var der kun en stue, og den var ikke ret stor, Her opholdt vi os, her spiste vi, og her sov vi. 

Der var 2 senge som fyldte hele den ene side af stuen. Vi tre drenge sov i den ene og forældrene i 

den anden. Og så var der et bord og nogle stole og en kakkelovn. Det var alt, Dengang havde man 

hverken fjernsyn, telefon, elektrisk lys eller WC. 

Fra stuen førte en dør ud til et lille køkken. Og herfra kom man lige ud i kostalden. Døren gik op lige 

bag ved koen. Der var også plads til et par grise og nogle høns. Og til sidst var der en lade. 

Da jeg var 14 år blev huset ombygget, sådan at vi også fik et soveværelse og et bryggers. Men der 

var stadig intet WC - ikke en gang et lokum. Man gik bare ud i kostalden og satte sig på hug i et 

hjørne." 
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Supplement til EN RAPPORT  

8. Afsnit: Martinus skolegang, skolevæsenet i Sindal, lærer Jacobsen i Bolleholt. 

 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 8. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 
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Supplement til EN RAPPORT  

9. Afsnit: Vogterdreng på Ulstedbo, gårdens historie. 

 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 9. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 

 

Noté: 

Et par enkelte detaljer er dog tilført i dette supplement, se side 43. 
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Supplement til EN RAPPORT  

10. Afsnit: Martinus konfirmation, pastor Schøtt. 

 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 10. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 
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Supplement til EN RAPPORT  

11. Afsnit: Smedelærling på Baggesvogn og beskrivelse af gården. 

 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 11. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 
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Supplement til EN RAPPORT  

12. Afsnit: Medhjælper hos landposten Ole Chr. Nielsen, samt hans erindringer 

 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 12. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 
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Supplement til EN RAPPORT  

13. Afsnit: Sindals udvikling, dens grundlægger Svend Munck, og Martinus som ”bels” hos 

Munck. 

 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 13. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 
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Supplement til EN RAPPORT  

14. Afsnit: Konklusion og afslutning  

Undertegnede citerer følgende fra 14. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 

Citat: 

Konklusion 

Det centrale problem i min efterforskning, som den skred frem, blev mysteriet omkring Martinus' fader og 
muligheden for at opklare det. Det vil jeg ikke påstå, at det er klaret med denne rapport. Men der er vel 
løftet nogle slør omkring de to mænd, tjenestekarlen og godsejeren, der med deres rolle i denne sag, sikkert 
vil få fremtidens søgelys rettet mod sig. 

Tilsyneladende mente Martinus jo, at det var Larsen, godsejeren, der var hans fader, som barn blev han 
også fortalt, "hvor han dog ligner Larsen"! - Hans plejemor skældte ham ud for hans fine manerer, som han 
havde fra "det fine skidt", han kom af. Og så videre. 

Desværre har det ikke været muligt - endnu - at fremskaffe et billede af Lars Larsen, så man der kunne se en 
eventuel lighed, Men jeg har set billeder af Michael C.C. Thomsens efterkommere, hvor der er en stor lighed 
med Martinus. Desuden er der hele faderskabssagen, hvor alting jo taler for, at det er Thomsen, der har haft 
fornøjelsen, men som også "i sit ansigts Sved.." opdagede at "syndens sold" var en smertelig affære. 

Ud fra disse betragtninger vil jeg Vove - helt personlig indtil videre, - at give den forhenværende 
tjenestekarl, mælkekusk og fodermester Michael Christian Christiansen Thomsen fra Børglumkloster - selv 
født af en ugift moder og opvokset hos plejeforældre under yderst ringe kår, al den ære som i så fald 
retteligt måtte tilkomme ham, - at være et fornemt og nødvendigt redskab for, eller medhjælp til, en ny 
verdenskulturs "fødsel". - Altså, jeg tror, han var Martinus' biologiske fader. 

 

AFSLUTNING 

I ovennævnte sammensurium af navne, steder, datoer og årstal er der ikke lykkedes at skabe et 
sammenhængede billede, - men forhåbentlig er der indeholdt så mange oplysninger, at det måske kunne 
udgøre en hjælp, et slags "kildemateriale", for senere forskere i Martinus' liv, som måtte ønske at gå endnu 
videre og dybere ned i hans livshistorie, 

Til at runde denne rapport af, eller skulle man kalde den en "gåen tæt" på et usædvanligt menneskes 
opvækst, og livsforhold i barn og ungdomstiden, tilbragt i yderst fattige kår i Sindal, kunne det være 
interessant at se, hvorledes det gik drengen Martinus senere i livet. 

Det er der heldigvis et righoldigt udbud af bøger og artikler om, både af Martinus selv og mange af hans 
medarbejdere, der kan fortælle om hans spændende livsforløb. 

Men i det næste afsnit (15) følger meget kort, en oversigt over Martinus liv og træk fra hans sags udvikling. 
Efter den kommer i vilkårlig orden afskrift fra protokoller, journaler og andet kildemateriale. 

 

Citat slut. 

Undertegnede Bjarne Rasmussen, forfatter til denne ”Supplement til EN RAPPORT” har i 

skrivende stund anno 2019  ikke yderligere tilføjelser eller ændringsforslag til ovennævnte 14. 

afsnit. 
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Michael Christian Christensen Thomsens dattersøn Knud Larsen fotograferet af Aksel Kristensen i 

Vrå i 2019 kort tid før Knud Larsen døde. 

 

 

Knud Larsen, Vrå 2019 
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Supplement til EN RAPPORT  

15. Afsnit: En kortfattet oversigt over Martinus liv og levned, og hans sags udvikling fra 1890 – 

1981. 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 15. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 

 

Noté: 

I sin rapport af 1992 har Aksel Kristensen udarbejdet en meget fin og detaljeret oversigt over 

Martinus liv og levned, og hans sags udvikling fra det Martinus blev født (1890) og helt frem til det 

år hvor han døde (1981). 

I årene fra Martinus døde (1981) og frem til skrivende stund anno 2019 er der sket ”en del” 

indenfor Martinus Sagen samt Martinus barndomshjemmet ”Moskildvad”. 

At beskrive dette har imidlertid ikke været en del af den opgave jeg på eget initiativ har påtaget 

mig med hensyn til udarbejdelse af dette supplement anno 2019 til Aksel Kristensens oprindelige 

rapport af 1992.  
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Supplement til EN RAPPORT  

16. Afsnit: Afskrifter af kildematerialer, protokoller, avisartikler mv. 

Undertegnede har ikke yderligt at tilføre 16. afsnit i Aksel Kristensens: 
 

”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL OG OMEGN CA. 1870 -1907. 
SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 

Udgivet i 1992 

 

Noté: 

For god ordens skyld bør henvises til afsnit 2: ”Paternitetssagen” på side 12 i denne her 

”Supplement til EN RAPPORT” med hensyn til ”navneforvirringen” omkring Michael Christian 

Christensen Thomsen. 

I Kirkebogen for Børglum Sogn 1857 – 1870 står der skrevet: Michael Christian Christensen 

Thomsen født på Børglum Kloster den 18. september 1865, og at han blev døbt den 23. september 

1865.  

Kirkebogen for Børglum Sogn 1857 – 1870 

Nr. 21: Michael Christian Christensen Thomsen 
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Gravstedet på Hjørring kirkegård. 

(Foto: AK) 

 

Marie Elisabeth Thomsen (født Christensen) 

Michael Chr. Christensen Thomsen 
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Afunding 

Første gang jeg besøgte Martinus barndomshjem ”Moskildvad” var på mindedagen den 11. august 

2014, og på den forunderligste vis følte jeg mig straks behageligt ”hjemme” både i ”Moskildvad” 

og i den smukke omgivende natur. 

Men måske var der en naturlig årsag til dette thi jeg stammer fra Strynø (www.strynoe.dk) i Det 

sydfynske Øhav, og mit første barndomshjem på øen lignede ”Moskildvad”, og selvom naturen er 

noget anderledes på Strynø end i Sindal, så er den dog også ligeledes smuk og grøn    

På dette billede ses i midten et nyere 

billede af mit første barndomshjem på 

Strynø. 

Øverst til venstre ses det fra dengang 

det havde stråtag på, hvilket det havde 

i min barndom i 1960erne.  

Øverst til højre i billedet kan man se 

”Moskildvad” til sammenligning. Begge 

boliger havde stald & lade i den ene 

ende, og beboelse i den anden ende.  

Well, for år tilbage mødte jeg Aksel Kristensen på en messe i Aalborg, og vi fik hurtigt talt os ind på 
”Moskildvad” som han havde været den første bestyrer af. 
 
Det har han alt sammen beskrevet i sin fine ” ”EN RAPPORT OM MENNESKER OG STEDER I SINDAL 
OG OMEGN CA. 1870 -1907. SET I LYSET AF FORFATTEREN MARTINUS' BARNDOMSERINDRINGER.” 
udgivet i 1992. 
 
Årene gik, og jeg begyndte på mit forfatterskab, der bl.a. kom til at omfatte nogle slægtsbøger om 
min egen slægt nede i Det sydfynske Øhav; se min forfatter bibliografi på næste side. 
 
Mit forfatterskab havde således givet mig en vis erfaring med hensyn til slægtsforskning via især 
internettet, og inden jeg fik ”set mig om” havde jeg her i 2019 udarbejdet dette supplement til 
Aksel Kristensens ovennævnte rapport fra 1992; som jeg i øvrigt har digitaliseret. 
 
Jeg vil afrunde mit værk ved at citere fra Aksel Kristensens rapport af 1992, side 1, hvor han 
beskrev formålet med sin rapport, her punkt 3: ”at samle alt dette materiale som ville kunne få 
betydning for fremtidige forskere af Martinus liv og levned”. 
 
For mig var dette også mit formål med min udarbejdelse af denne ”Supplement til EN RAPPORT” 
 
 

Bjarne Rasmussen/Danmark/2019 

 

 

http://www.strynoe.dk/
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Bjarne Rasmussen 

 Kogtved Søfartsskole i 1975 

 Uddannet som Styrmand i 1980 

 Uddannet som Skibsfører i 1981. 

 Styrmand (langfart) i perioden 1981 - 2000 

 Gik i land i år 2000. 

 

Min forfatter bibliografi anno 2019: 

 Dansk polarfart 1915 – 2015 

 Styrmanden fra Strynø 

 Claus Jensen Møller slægten i Det Sydfynske Øhav 

 Strynø Kalv 

 Købmænd, Rådmænd, Toldere, Fogeder - og de sammenfiltrede slægter 

Desuden har jeg været Redaktør på følgende bøger: 

 Is-Peder - Kaptajn Vilhelm M. Pedersens Erindringer 

 Japan sejleren - en sømandshistorie 

 Maritime Erindringer 1951-1965 

 Sømand i 1950erne 

 Tilbageblik / Tidligere telegrafister fortæller maritime erindringer fra en svunden tid. 1. bog 

 Tilbageblik / Tidligere telegrafister fortæller maritime erindringer fra en svunden tid. 2. bog 

 

Fælles for alle bøgerne er, at de ikke er udgivet kommercielt eller trykt som bøger, men 

udelukkende findes som gratis e-bøger på Slægtsforskernes Bibliotek hvorfra de kan downloades 

kvit og frit. 

 

E-bog under planlægning: 

”Solformørkelse – en socialrealistisk logbog over min kafkaske landrejse” – der er en fortsættelse 

af min selvbiografi ”Styrmanden fra Strynø” men denne gang om mine første tyve år i land. 

 


