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Niløse kirke, Merløse herred 

Hvis Ole og Ane kunne se ud over byens tage fra deres logi i Studiestræde 
kunne det meget vel have set ud som på billedet herover.  Billedet er fra 
Tornebuskegade og af ukendt dato, men udgivet som postkort ca. 1910. 

Vor Frue kirke i København 

  

Ane 18 og 19  Ole Madsen og Ane Pedersdatter 
Ole Madsen er født omkring 1786 i Niløse, Holbæk amt 
som søn af bonde og gårdbeboer Mads Nielsen og hustru 
Elisabeth Nielsdatter. Niløse præstegård brændte i 1832, 
hvorved kirkebøgerne gik tabt, så dato for Oles fødsel og 
konfirmation kan ikke findes. 
Efter sin konfirmation kom han ud for at tjene og klare sig 
selv. I 1801 er han 16 år gammel og tjenestekarl hos 
gårdmand Niels Hansen og hustru Marie Larsdatter i 
Kongsted by. 
 

I 1815 var han rejst til København og havde fået arbejde 
som arbejdskarl i Studiestræde 68 hos høker Christen 
Johansen.  
 
Hos høkeren arbejdede også en 
tjenestepige, Ane, og Ole og Ane var 
blevet glade for hinanden.  
 
Ane Pedersdatter var født 11 maj 
1787 i Vanløse, Københavns amt, 
datter af gårdmand Peder Pedersen 
(1740-1807) og hustru Anne 
Peitersdatter (1751-1827). Hun blev 
døbt 17 maj 1787 i Brønshøj kirke, 
Sokkelund herred, båret til dåb af 
Pedersens hustru M.K., faddere var 
Kirstine Poulsdatter, Peder Nielsen, 
Lars Mathiesen og Matis Nielsen. 

 
Der er ingen kirkebøger med 
konfirmerede i 1801 i Brønshøj, 
hvor hun formodes at være 
konfirmeret, men ved folketællingen i 1801 er hun 14 år gammel og opholdt sig hjemme hos 
sine forældre på deres gård i Vanløse by sammen med sine 3 søskende. 
 
Hun havde som nævnt fået plads i huset hos høker Christen Johansen, og her havde hun lært 
Ole at kende.  
Han havde gjort hende gravid, og 20 apr 1815 fødte hun i Studiestræde 68 en lille pige, som 4 
maj 1815 i Vor Frue Kirke i København blev døbt Karen Sophie Olsdatter, (ane M9), faddere 
var jordemoderen og forældrene. Kirkebogen oplyser at hendes forældre er: Ole Madsen 
arbejdsmand Niløse på landet og Anna Pedersdatter. 
 
Ole og Ane bliver gift 30 apr 1815 i Vor Frue Kirke i København, forlovere er høker Jacob 
Jørgensen, Studiestræde 174 og høker Christen Johansen i Studiestræde 68, hvor de boede. 
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Kirkebogen fra vor Frue Kirke med Ole og Anes vielse no. 29 fremhævet nederst. 

Sønderup kirke, Slagelse herred 

 

 
Ole og Ane flytter derefter til Årslev, hvor de købte eller fæstede en gård i Årslev by, og her fik 
de børnene: 
Mads Olsen, født 20 jul 1818 i Årslev, Sorø amt, 
Peder Olsen, født 25 dec 1825 i Årslev, døbt 11 mar 1826 i Sønderup kirke, Slagelse herred,  
han døde 9 år gammel, 9 mar 1835 i Årslev og blev begravet 14 mar 1835 i Sønderup kirke. 
 
Ved folketællingen i 1834 bestod familien på gården i Årslev by af Ole og Ane med deres 3 børn, 
og til at hjælpe sig havde de en tjenestekarl og en tjenestepige. 
 
Ole døde 53 år gammel, 15 sep 1839 i Årslev og blev begravet 21 sep 1839 i Sønderup kirke, 
Slagelse herred. 
 
Ane blev enke som 52 år gammel, men giftede sig ikke igen. 
 
Ved folketællingen i 1840 er Ane enke og alene med sine to børn, Karen Sophie 25 år og Mads 
22 år, og til at hjælpe sig har de en tjenestekarl og en tjenestepige. 
 
Ved folketællingen i 1845 er Ane 58 år gammel og stadig enke på gården. Karen Sophie flyttede 
hjemmefra og blev gift i 1842. Mads er nu 27 år gammel, og han blev gift 21 feb 1845 med 
deres nabo, Hans Jørgensens ældste datter Mette. Mads og Mette bestyrer i 1845 gården med 
hjælp fra to tjenestekarle og en tjenestepige. 
 
I mellem 1845 og 1850 overdrager Ane gården til Mads og Mette, så ved folketællingen i 1850 
er Mads gårdmand og Ane er aftægtskone. Mads og Mette har fået to børn på 5 og 2 år. Til at 
hjælpe sig har de to karle og to piger. 
 
Ane døde 63 år gammel, 13 okt 1850 i Årslev, og hun blev begravet 21 okt 1850 i Sønderup 
kirke. 
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