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Ane 24 og 25  Ole Larsen og Kirsten Olsdatter 
Ole Larsen blev født omkring 1771 uvist hvor. Folketællingen 1787 nævner en Ole Larsen, som 
er 16 år og ugift tjenestedreng hos gårdmand Jens Nielsen i Ordrup ved Kirke Sonnerup.  
En anden Ole Larsen er 15 år og tjenende gårdmand Hendrik Jørgensen i Biltris ved Sæby i 
Hornsherred. 
En tredie mulighed er Ole Larsen 15 år og tjenende gårdmand Morten Jensen i Trællerup i 
Herslev sogn nord for Gevninge. 
 
Da Han blev gift var han på Vejrmølle Kro. Ved Røde Vejrmølle i Glostrup opstod allerede i 
begyndelsen af 1700 tallet en kro, der blev drevet i forbindelse med møllen, og jeg antager, at 
det drejer sig om den kro, der iflg. Trap Danmark også kaldtes Møllekroen. 
 
Han blev gift 15 jul 1809 i Osted kirke, Voldborg herred med Kirsten Olsdatter. 
 
Kirsten var født i Osted i 1786, den præcise dato kender jeg ikke, da der ikke er bevaret 
kirkebøger fra før 1800 for Osted-Allerslev sogne. Hendes forældre er gårdmand Ole Nielsen og 
hustru Birthe Jørgensdatter. Folketællingen for 1787 oplyser, at familien bor i Osted by, Ole er 
bonde og gårdmand, 31 år gammel og gift med Birthe 25 år gammel. De har en søn Niels på 5 
år, en datter Kirsten på 1 år, samt Ane på 11 år, som er et plejebarn fra Opfostrings Huuset. 
 
Ved folketællingen i 1801 opholdt 15-årige Kirsten sig hos sine forældre i Osted sammen med 
sine søskende: Niels på 19, Lisbeth på 7, Hans på 5 og Peder på 1år. Faderen er nu benævnt 
som husmand og slagter. Desuden bor hos familien, Kirstens farfar Niels Olsen, som er 80 år 
og enkemand. 
 
Kirsten blev konfirmeret søndag efter påske i 1802, 25 apr 1802, i Osted kirke, Voldborg 
herred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De bosatte sig i Osted og var insiddere, og her fik de deres første barn: 
 
Margrethe Olsdatter, som blev født i 1810 og døbt 3. søndag efter Hellig tre Konger, 22 jan 
1810 i Osted kirke, Voldborg herred. 
 
Derefter flytter de til Olsgade i Roskilde, hvor de køber et hus, og her fik de i 1811 deres andet 
barn: 

Osted kirke, Voldborg herred 
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Lars Olsen, født 21 dec 1811 i Olsgade, døbt 6 jan 1812 i Roskilde Domkirke, Sømme herred, 
(ane M12). 
Herefter flytter de tilbage til Osted, hvor de er insiddere, fra 1821 blev Ole benævnt som 
husmand. Her fik de børnene:  
 
Hans Olsen, født 22 sep 1813 i Osted, Roskilde amt, 
Jørgen Olsen, født 10 apr 1815 i Osted, Roskilde amt, 
Niels Olsen, født 24 mar 1817 i Osted, Roskilde amt, og hjemmedøbt 27 mar 1817, 
han døde 4 år gammel 17 jul 1821 i Osted og blev begravet 22 jul 1821 i Osted kirke,  
Ole Olsen, født 20 maj 1820 i Osted, Roskilde amt, og hjemmedøbt 26 maj 1820,  
han døde 1 år gammel 2 aug 1821 i Osted og blev begravet 5 aug 1821 i Osted kirke,  
Sidsel Olsdatter, født 19 apr 1822 i Osted, Roskilde amt, 
Niels Olsen, født 10 jan 1824 i Osted, Roskilde amt, 
Ole Olsen, født 8 maj 1827 i Osted, Roskilde amt, 
Jens Olsen, født 30 aug 1831 i Osted, Roskilde amt, og hjemmedøbt 30 aug 1831,  
han døde 1½ år gammel 14 feb 1833 i Osted og blev begravet 24 feb 1833 i Osted kirke. 
 
Ole Larsen døde 61 år gammel 24 nov 1832 i Osted og blev begravet 30 nov 1832 i Osted kirke, 
Voldborg herred. 
 
Ved folketællingen i 1834 er Kirsten 48 år gammel og enke. Hun er indsidder hos husmand 
Hans Olsen (ikke hendes søn) og hustru Dorthe Christiansdatter i Osted by, hos hende har 
hun sine børn Sdsel 12 år, Niels 10 år og Ole 7 år gammel. Hun ernærer sig ved at sælge 
hvedebrød. 
 
Ved folketællingen i 1840 bor Kirsten i et (eget?) hus i Osted by, hos hende har hun børnene 
Lars 29, Hans 27, Jørgen 24, Sidsel 18 og Ole 13 år gammel. Hun ernærer sig stadig ved at 
sælge hvedebrød. Folketællingen indeholder desuden den særdeles tvivlsomme oplysning, at 
alle børnene er sømænd og hønsekræmmere! 
 
Ved folketællingen i 1845 er hun stadig enke, 58 år gammel og bor nu hos sin søn Lars, som er 
33 år gammel og ugift. Han ernærer sig som arbejdsmand og hønsekræmmer og hun bestyrer 
hans hus i Osted by. 
 
Ved folketællingen i 1850 opholder hun sig hos sin datter Sidsel, som bor med sin mand, 
husmand med jordlod Lars Pedersen og deres 2 børn i Osted by.  
 
Omkring 1854 flytter Sidsel og Lars til Udstrup, ca. 2 km nordøst for Ordrup, hvor hans bror 
Lars bor, i Store Tåstrup sogn med deres familie inklusive Kirsten. Familien findes i 
folketællingen 1860, hvor Lars bor i Udstrup med sin Sidsel, deres tre børn og 75-årige Kirsten. 
Lars ernærer sig som hønsekræmmer. 
  
Imellem 1863 og 1868 forsvinder de fra Udstrup i Store Tåstrup, hvorhen vides ikke! 
 
Kirsten antages at være død mellem 1860 og 1868 men uvist hvor. 
 
 
 
 

Ole og Kirstens efterkommere 
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