
Slægten Løve. 
 
Slægten Løve kan spores tilbage til 1700-tallet, hvor den ældste Løve var bosat i Nakskov. Et 
samlet billede af familien ser således ud: 
 

 
Om de enkelte medlemmer i familien ved jeg følgende: 
 
 
Peter Petersen Løve fra Nakskov 
 
Peter Petersen Løve er den ældste kendte Løve. Han boede i Nakskov i 1700-tallet. Hans 
navn staves i kirkebogen ofte Pejter Pejtersen Løve.  
 
Han må ikke forveksles med den samtidige Pejter Pejtersen i Abild (Abildtorp i Nakskov 
landsogn). At Løve ikke på et tidligt tidspunkt har boet i Abild, bekræftes af, at Pejter Pejter-
sen i januar 1767 fik et barn døbt i kirken i Nakskov. I august samme år fik Peter Løve døbt 
et barn i samme kirke. Af kirkebogen fremgår, at fadderkredsen er så forskelligartet, at der 
ikke kan være tale om samme person. 
 

Slægten Løve 
 
            Christen Jensen 
            (o 1675-1721) 
            Skrædder i Svendborg 
            ∼ Maren Nielsdatter 
Peter Petersen Løve (o 1724-1789)        6 børn, deriblandt 
Ryttersoldat, senere daglejer og slagter i Nakskov     ___________________ 
∼ 1° Dorthe Andersdatter († 1764)        Elsebeth Christensdatter 
  ∼ 2° Dorthe Rasmusdatter († 1764)      (1712-83) 
      ∼ 3° Anna Sophie Hansdtr. († 1788) ∼ Jeppe Ibsen (o 1714-1785) 
_____________________________________ _____________________  Væver i Svendborg 
Johan Petersen Løve  Chr. Petersen Løve  Hans Henrik Petersen Løve         
(1757-1835)   (o. 1758-1817)  (1772- )           
Skomagersvend i  Skomager i Svend- I 1801 var han skomager-         
Nakskov, Ulbølle  borg og Ulbølle. svend i Brahetrolleborg.         
og Assens. Gift.  ∼ Dorthe Jeppesdatter         � 
    (1755-1821) 
________________________________________________________________________________ 
Elisabeth Løve Jeppe Løve  Peter Løve  Dorthe Løve  Christiane Løve 
(1785-1860)  (1788-94)  (1792-1843)  (1797-e 1850) (1798-1801) 
∼ Niels Johansen With   Skomager i Assens ∼ Claus Gormsen 
(1789-1864)     ∼ Ulrikke Louise  Daglejer og træsko- 
Skomager i Vester    Bender (1794-1843) mand i Assens. 
Skerninge. 10 børn.       3 børn 
___________________________________________________________________________________ 
Dorthea Løve  Sofie Løve  Johan Chr. Carl Chr. Mariane Løve  Petrine Løve 
(1825-1911)  (1827-1912)  (1831-43) (1833-42) (1835-1914)  (1837-1927) 
∼ Karl Hansen ∼ Clemmen      ∼ Povl Hansen ∼ Johan Jacob  
Møller (1821-89) Andersen Østerbye     Østerbye (1827-74) Østerbye (1831-87) 
Skovrider ved  (1822-94)      Tobaksfabrikant i Bagermester og kon- 
Jyderup.  Bagermester og     Rønne.  ditor i Assens. 
   restauratør i Assens. 
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Peter Petersen Løwe er født i Alminde i Landet sogn i Maribo Sønder herred på Lolland om-
kring 1724i. Formentlig ham, der blev konfirmeret Trinitatis søndag 1740 i Landet kirke (Pe-
der Pedersen). 
 
Som voksen blev han ryttersoldat ved 1. Jyske Cuirasseer Regimentii. 
 
Han trolovede sig 2. januar 1757 i Holbæk med pigen Dorthe Andersdatter. De blev viet sst. 
28. januar s.å. Hun var da højgravid. 
 
Sønnen Johan Peder blev født 5. marts 1757 i Holbæk og døbt den 9. s.m. Han blev båret til 
dåben af et par rytterkoner og fadderne var alle ryttere. Peder Løwe var da rytter i baron 
Knuths compagni. 
 
Regimentet, som talte to compagnier, mens de lå i Holbæk, forlod byen i slutningen af 1757. 
(I KB optræder ingen med tilknytning til regimentet efterfølgende). 
 
Baron Knuth hed Christian Frederik baron Knuth (1728-1801). Han blev udnævnt til ritme-
ster 1751 og ansat ved Jyske Rytter regiment 1752. Han blev afskediget 5/11 1757 og senere 
tillagt oberstløjtnanttitel. Han var baron af Christiansdal (1743) og overtog Søllestedgård 
1757 efter moderens død august 1757. Hun havde overtaget gården s.å. Han var tillige ejer af 
flere andre gårde. 
 
Peter Løve må have gjort sig bemærket over for compagnichefen (“højvelbårne” hr. von 
Knuth), som tilbød ham en stilling som assistent for ladefogeden ved Søllested gård. Han 
overtog formentlig denne stilling i slutningen af 1757. Her fik han sin afsked den 9. juli 
1763iii. 
 
Han rejste derefter til Nakskov, hvor han den 15. februar 1764 af rådstueretten fik borgerskab 
som dagleieriv. 
 
Peter Løve optræder i Nakskov (kirkebogen) fra 1764, hvor hans første hustru Dorthe An-

dersdatter dør og bliver begravet den 17. februar. Hendes navn er ikke anført i kirkebogen, 
men det fremgår af skiftet efter hende.  
 
Skiftet fandt sted 15. februar 17641. Heraf fremgår: 
 

15. februar 1764 var rådmand og byfoged Mathias Walter på egen og samtlige 
magistrats vegne tilligemed rådstuens fuldmægtig mødt i Peder Pedersen Løves til 
leje boende hus i Kattesund beliggende, for at foretage registrering til nærmere 
skifte og deling efter bemeldte Peder Løves afdøde hustru Dorthe Andersdatter, 
imellem ægtemanden og deres i ægteskab sammen avlede børn, som er 2 sønner 
navnlig Johan Pedersen gl. 7 år og Christian Frederik Pedersen gl. 5 år på hvis 
vegne var tilstede … mester skomager Hans Pedersen, og blev da forefunden og af 
byens beskikkede vurderingsmænd vurderet som følger: 
I stuen: ovalt bord, kiste m.m. 
Værelse: vægskab, stole m. halmsæder, dyner, lagner etc. 
Køkken: køkkenredskaber etc. [Boets værdi var på ca. 10 rd.] 
Videre fandtes ikke, thi blev enkemanden med tilsyns værge tilspurgt om der var 
mere som skulle registreres og vurderes, hvortil de svarede, nej, ligesom enke-
manden tilkendegav, at han formedelst den hårde og lange svaghed hans afg. hu-
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stru var befattet ved forinden hun ved døden afgik, såvel som og hans ældste barn 
der i lang tid har været og endnu er syg og sengeliggende, har været nødsaget til at 
afhænde og sælge noget ud af det [småtte] gods han ejede, så vel til medicamenter 
som andre nødvendige [fornødenheder] til den afdøde såvel som barnet; thi blev 
da altså denne forretning således afsluttet. Actum stervboet ut supra. 
Sign.  M. Walter 
Enkemanden P.P.S. Løve 
På rådstueskriverens vegne: E. Foght 
Som vurderingsmænd: H.F. Meyer    H.N. Sandberg 
Som repræsentant for de umyndige børn: skomagermester Hans Pedersen skomager 

 
Sammen havde de børnene: 

 
Johan Løve (1757-1835). Som det fremgår af det efterfølgende blev han skomager, og 

var gift. På et tidspunkt kom han til Assens, hvor han ved FT 1834 boede som 
ugift (!) skomagersvend hos Peter Løwe.  

Christian Frederik Løve (o. 1758-1817). Han nedsatte sig som skomager i Ulbølle 
mellem Svendborg og Fåborg og var far til Peter Løve, som senere kom til Assens 
(og var far til de 3 piger, som giftede sig med Østerbye-drengene). 

 
26. september 1764 blev Pejter Pejtersen Løve gift med Dorthe Rasmusdatter. Hun var enke 
efter sætteskipper Christoffer Olufsen. Han blev begravet i Nakskov 29/2 1760. Af hans skif-
te fremgår følgendev: 
 

11. april 1760 blev der foretaget skifte efter afdøde Christopher Olsen. Arvingerne 
var ægtefællen (navn ikke anført), som fik Friederick Christensen til lavværge. 
Endvidere børnene: 
Ole Christophersen 7 år og 
Anne Maria Christophersdatter 3½ år gl. Deres tilsynsværge var Jacob Jensen. 
Det samlede bo blev opgjort til rd. 10-4-14. Boet blev på dette grundlag overgivet 
til enken og formynderne og hermed afsluttet og tilendebragt. Datum ut Supra. 
Sign. Povel Billedhugger (by- og rådsskriver). 

 
Den 20. november 1764 blev hun begravet sammen med et dødfødt barn. Af hendes skifte 
fremgårvi: 
 

17. november 1764 mødte skiftemyndigheden op i Bredegaden hos Peder Løve, 
hvis hustru Dorthe Rasmusdatter for nylig ved døden var afgangen. Hun efterlod 
en søn af første ægteskab Ole Christophersen gl. 11 år. På hans vegne mødte Lars 
Pedersen Vægter. Indboet blev vurderet til ca. 15 rd. Hertil kom huset, beliggende 
med Niels Johansens hus på den ene side og Sr Peder Knudsens hus på den anden 
side, bestående af et hus på 3 fag med dagligstue, en lille gård og haverum med 3 
fag halvtag, vurderet til 30 rd. Da der intet videre var til registrering, blev boet af-
sluttet. 
Sign. L. Fog, P.P.S Løve, Lars L.P.S. Pedersen 

 
Den 23. oktober 1765 giftede daglejer Pejter Løve sig med Anna Sophie Hansdatter. Jeg 
har ikke undersøgt hendes familieforhold, men hun var formentlig bror til mølleren på Færge-
land (i Nakskovs sydlige udkant) Christian Hansen Møller. Hendes far hed formentlig Hans 
Henrik og hendes mor Karen Maria. 
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20. november 1765 blev daglejer Petter Løves datter Karen Marie døbt i Nakskov. Madam 
Hen.... bar barnet og fadderne var garvermester Smith, Jørgen Kølle, Johan Bager, bogbinder 
Utters hustru og jomfru Jensen. Barnet døde ½ år gl i 1766. 
 
23. august 1767 blev Peder Løves barn døbt Hans Henric. Mathias Dethmers hustru bar bar-
net og fadderne var skipper Peder Willumsen, Christian Skrædder, mons. Peter Rennemann, 
Tønne Diderichsens hustru og jomfru Anne Catrina Friis. (Dethmer var en gl. købmandsslægt 
i Nakskov. Peter Rennemann var søn af kammerråd og amtsforvalter i Nakskov Thomas Chr. 
Rennemann). Barnet døde og blev begravet den 28. november 1768 med gode ønsker for 
Gud. 
 
25. oktober 1769 blev slagter Peter Løves barn døbt og kaldet Karen Maria. Skomager Jens 
Troelsens hustru bar barnet og fadderne var seignør Jens Steunig Bager, Mathias Melhorn 
Storsmed, skipper Niels Johansen Justes hustru og Kirsten Christensdatter. Barnet døde inden 
1779. 
 
Den 27. februar 1771 fik han fornyet sit borgerskabvii - men måtte nu ernære sig som slagter. 
Hans alder blev angivet til 37 år, men det må være en fejlskrivning for 47 år! 
 
I oktober 1771 finder vi Peter Løves hustru blandt fadderne til murersvend Wolding Larsens 
søns barnedåb. 
 
12. december 1772 blev slagter Peter Løves barn døbt Hans Henrikviii. Rådmand Walthers 
hustru bar barnet (Walther blev senere borgmester i Nakskov). Fadderne var seig. Peder Han-
sen, Christian Hansen Møller (Peter Løves svoger?), Henrich Erichsen Skomagers hustru, 
magister Kaasbølls hustru og jomfru Maria Dorph. (Erik Kaasbøll var rektor for Nakskov 
latinskole og gift med Marianne Rennemann, bror til ovennævnte Peter Rennemann). 
 
16. maj 1773 blev Christian Hansen Møller på Færgelands søn Hans Henrik døbt, og blandt 
fadderne var slagter Peter Løve 
 
29. maj 1774 var slagter Peter Løve blandt fadderne ved barnedåb hos murersvend Mads Pe-
dersen. 
 
21. december 1774 blev slagter Peter Løves datter døbt Dorthe Kirstine. Bagermester Jacob 
Holms hustru bar barnet og fadderne var Hans Sørensen, Matthias Lange, Johan Petersen 
Løve, seig. Bergs hustru og Esther Margretha Christensdatter. 
 
Da knapmager Busse holdt barnedåb 17. september 1775 var slagter Peter Løves hustru 
blandt fadderne. 
 
Ved skomager Christen Christensens datters barnedåb 21. marts 1779 var skomagersvend 
Johan Løves hustru blandt fadderne. 
 
3. november 1779 blev Peter Løve Husars barn døbt Karen Maria. Niels Rudolf Suhrs hu-
stru bar barnet og fadderne var leutenant von Würtzen, leutenant Klabo, ...mester Jensen og 
jomfru Maren Stübe. Pigen døde 6 år gl og blev begravet 5. maj 1787. 
 
Ved FT 1787 boede familien i Nørre fjerdings 1. rode, ejendom/familie 19-21: 
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Peter Løwe Husbonde 65 år gl, gift 3. gang slagter 
Marie Wulfix Hans kone 38 år gl, gift 1. gang 
Hans Løwe Deres søn 13 år gl, ugift 
[I FT 1787 må der være sket en forveksling af navne, idet Peter Løwe var gift med An-
na Sophie Hansdatter på dette tidspunkt. Hun var ca. 38 år ved FT]. 

 
Peter Løves hustru døde 41 år gl. og blev begravet 20. maj 1788. Af hendes skifte fremgårx: 
 

24. juni 1788 skifte efter Peder Pedersen Løves hustru, som for 30 dage siden ved 
døden var afgangen, til deling mellem afdødes ægtemand og deres fælles søn Hans 
Pedersen. På hans vegne mødte Morten Mathiasen. 
Indboet blev opgjort til rd. 7-4-6. Hertil kom huset i Bredgaden mellem borgme-
ster Walters og birkedommer Tres Liljes [grund] på den ene side og Crelitzbergs 
iboende hus på den anden side. 3 fag hus, lidt have, udbygning med halvtag, i alt 
vurderet til 30 rd. 
Sign. Enkemanden Peder Løwe, tilsynsværgen M. Mathiasen 
Vurderingsmændene. 
 
30. juli s.å. blev bobehandlingen afsluttet på Nakskov rådstue. Det samlede bo var 
opgjort til rd 37-4-6. Frederik Christensen havde en panteobligation i ejendommen 
på 30 rd + renter rd 4-4-13, i alt rd 34-4-13. Enkemanden havde til begravelsen 
udlagt 10 rd, samt 3 rd og til Mads Hansen Smed 3 rd. i alt rd 50-4-13. Hertil kom 
skifteomkostningerne. Da udgifterne oversteg indtægterne, blev der intet til deling 
mellem arvingerne. Således afsluttet. 
Sign. 

 
Peter Løve døde selv 65 år gl. og blev begravet 23. juni 1789. 
 

Hans skifte blev indledt den 21. junixi, hvor borgmester Mathias Walther og råd-
mændene Michael Jensen, Poul Chr. Dansleb, Andreas Sønderup og Chr. Bernt-
zen indfandt sig på afdødes adresse. Om arvingerne hedder det, at konen havde 
forladt ham længe før mandens dødelige afgang [man vidste ikke hvorhen] og 
hans fra forrige ægteskaber efterladte børn, hvis døbenavne og opholdssteder ej 
for nærværende er skifteforvalteren bekendt. Til lov- og tilsynsværge blev Jens 
Hansen Kjøbenhavner udpeget. 
Indboet blev vurderet til rd 4-4-4. 
Ejendommen bestod af 3 fag enkelt stokværk bindingsværkshus med side til byens 
Breedgade beliggende mellem tømmermester Martin Halle på den ene side og 
borgmester Erens Arentsberg iboende hus på den anden side. Huset var i ringe til-
stand med en liden gård og haverum samt en gl. jernbilægger kakkelovn i stuen, 
vurderet til 20 rd. 
Boet blev sat på auktion. 
 
30. december 1789 blev boet afsluttet. Auktionerne havde indbragt: 
Løsøre  rd 13-4-14 
Ejendommen rd  43-0-0 
I alt rd 56-4-14 
Gælden var: 
Frederick Christensen – en panteobligation med  
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1. prioritet i ejendommen  rd 30-0-0 
+ renter i 5½ år  rd  8-2-4 
+ udgifter til lagen til liget og ligbærerne  rd. 1-4-0 
Skyldige skatter  rd 0-5-6 
Ligkiste  rd 2-0-0 
Major Nehr havde lånt Peter Løve  rd 18-2-13 
+ renter i 7 år  rd 5-2-6 
Bondekarl Hans Diderichsen på Tvedegård havde til gode  rd 16-0-0 
Skifteomkostninger  rd 2-2-8 
Vurderingsmændene  rd 5-0-12. 
Da der var underbalance i boet, kom fordelingen til at se således ud: 
Frederik Christensen fik  rd 40-0-4 
Skatter  rd 0-5-6 
Ligkiste  rd 2-0-0 
Skifteomkostninger  rd 5-0-12 
Major Nehr rd 8-4-8 
I alt  rd 56-4-14. 
Øvrige kreditorer fik intet, ligesom arvingerne ikke fik noget. 
Således afsluttet. 

 
Der er ikke fundet spor af Peter Løves sidste ægteskab i KB Nakskov. 
 
Som ryttersoldat havde Peter Petersen måske tilknytning til Løve (stedet eller herredet) i 
Vestsjælland. Måske havde han i en periode indkvartering her. Han har ved den lejlighed fået 
påklistret navnet Løve - en almindelig skik i det militære.  
 
 
Johan Petersen Løve. 
 
Johan Petersen Løve blev født i Holbæk i 1757. Af kirkebogen fremgår: Den 5. marts 1757 
blev Peter Løwe rytter ved baron Knuths compagni og Dorthe Andersdatter deres søn født, 
som den 9. ej. i kirken blev døbt og kaldet Johan Peder, båret til dåben af rytter Ole Hansens 
hustru, hos hende gik rytter Niels Jespersens hustru. Fadderne var 3 ryttere, navnlig Jørgen 
Wendorf, Søren Daabler og Niels Brandt. 
 
Begge brødre er formentlig konfirmerede i Nakskov omkring 1771-75, men her mangler også 
oplysninger om konfirmationer i sognet i nævnte periode. 
 
Johan er imidlertid opført som gift og som skomagersvend i Nakskov ved flere lejligheder. 
Ved FT 1787 havde han imidlertid forladt byen. Ved FT 1801 var han skomagersvend hos 
broderen i Ulbølle. Han betegnes her og senere som ugift, så enten er konen død eller også 
har de forladt hinanden. I 1808 og 1810 optræder han som fadder ved barnedåb til to af nie-
cen Elisabeths børn i Ulbølle. 
 
Ved FT 1834 boede han hos nevøen Peter Løve i Assens. Her er han opført som ugift skoma-
gersvend og 77 år gl. Han døde den 17. februar 1835 i Assens og blev begravet her den 23. 
februar. Her er hans alder angivet til 79 år og som fødested er angivet Nakskovxii. 
 
Hans skifte blev afsluttet 25/4 s.å, hvor skomagermester Løwe oplyste, at afdøde intet efter-
lod sig. 
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Christian Petersen Løve 
 
Han var antagelig født i 1758. Muligvis var han født i Søllested, hvor faderen var assistent for 
ridefogeden. Desværre er kirkebogen for Søllested (Skovlænge) gået tabt for perioden 1753-
68, så en dåb i dette sogn kan ikke kontrolleres. I Nakskov optræder han kun i moderens skif-
te 1764. Næste gang ses han ved trolovelsen og vielsen i 1784 i Svendborg. Dominus 14. post 
Trinitatis (12/9) 1784 blev Christian Pedersen Løve og Dorothea Jeppesdatter trolovede i 
Vor Frue kirke i Svendborg. De blev viet den 22. oktober s.å. 
 
Dominus 6. post Trinitatis (3/7) 1785 blev Christian Pedersen Løve skomager en datter døbt 
og kaldet Elisabeth Dorothea. Jomfru Schultz bar og Elsabeth Cathrine Pasberg stod for. 
Fadderne var Jacob Peter feldberedersvend, Hans Jepsen, ???, Jesper Pedersen skrædersvend 
og Kristen Rasmussen skrædersvend. Moderen blev introduceret den 10. søndag efter Trinita-
tis = 31. juli. Regnes 40 dage tilbage fra dette tidspunkt, blev Elisabeth altså født omkring 
den 20. juni. Barnedåben fandt sted i Vor Frue kirke. 
 
Ved FT 1787 var Christian Løve husmand og skomager i Ulbølle, midtvejs mellem Svend-
borg og Fåborg. Det er nærliggende at tro, at godsejer Jens Lange fra Rødkilde eller hans søn 
har overtalt Christian Løve til at nedsætte sig som skomager i Ulbølle. Jens Lange havde væ-
ret forvalter på Hvidkilde, da han i 1736 købte Rødkilde af Johan Lehn til Hvidkilde. Godset 
var stærkt forsømt, og Jens Lange foretog mange forbedringer ved gården, samlede jorderne 
og indførte femvangsdrift som det første sted på Fyn. Han udskiftede Ulbølle af fællesskabet 
med 4 andre byer, udflyttede gårdene i 1780, anlagde et teglværk, en stivelses- og pudderfa-
brik, et udskibningssted og et skibsværft. Han ejede selv en jagt, hvorpå han sejlede gårdens 
produkter bl.a. til Norge, hvor de blev solgt. Han var hård ved sine bønder og mishandlede 
dem, hvad der førte til en langvarig procesxiii. Han døde i 1790 og blev efterfulgt af sin søn, 
justitsråd Johan Lange. 
 
Ved FT 1787 var Christian Petersen Løve i sit 29. år og hans hustru Dorthe Jeppesdatter i sit 
32. år.  
 
I de følgende år fik de børnene: 
 

Jeppe Christiansen Løve født den 11. maj 1788 og døbt den 18. maj. s.å. Han 
blev frembåret af jomfru Schønberg på Rødkildexiv. Drengen døde 6 ¼ år gl. 
den 14. september 1794 og blev begravet den 18. september. 

Peter Christiansen Løve født den 4. juli 1792 og døbt den 8. juli s.å. Han blev 
frembåren af jomfru von Rømer af Ulbøllexv. Se i øvrigt nedenfor. 

Dorthe Kirstine Løwe født den 29. januar 1797 og døbt den 5. februar s.å. Se ne-
denfor. 

Christiane Løwe født den 22. juli 1798 og døbt den 29. juli 1798. Hun blev 
frembåren af jomfru Kongstad på Rødkildexvi. Hun døde 3 år gl. af børne-
kopper den 14. september 1801 og blev begravet 17. september. 

 
Alle børnene er indført i kirkebogen for Ulbølle/Vester Skerninge. Fadderne var overvejende 
lokale håndværkere og gårdmænd. 
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Af KB fremgår, at Henrik Christophersen døde 11 år gl og blev begravet den 18. marts 1789. 
Han var søn af gårdmand Christopher Henriksen i Kolmendrup og i pleje hos skomager Chri-
stian Pedersen i Ulbølle. Han var falden i en brønd og druknet. 
 
Familien boede i denne periode i Jernvedhus i Ulbølle og Christian havde antaget svende til 
at fremstille sko. 
 
Ved FT 1801 boede disse i hus nr 37 i Ulbølle by i Ulbølle sogn: 
 
Christian Pedersen Løve 44 Gift Huusbonde,  

huusmand med jord og skoemager 
Dorthe Jepsdatter 46 Gift Hans kone 
Peter Christiansen 9 Ugift Deres børn 
Dorthe Kirstine Christiansdatter 5 Ugift Deres børn 
Christiane Christiansdatter 3 Ugift Deres børn 
Johan Pedersen 46 Ugift Hans broder, skomagersvende 
Hans Biørn Olsen 56 Gift Tjenestekarl, skomagersvende 
 
I 1804 flyttede familien tilbage til Svendborg. Her anmodede Christian om borgerskab: 
 

Anno 1804 den 16de Juli mødte på Rådstuen Christian Løve, barnefødt i Nakskov i 
Lolland, 48 år gl, som har lært skomagerprofessionen og derpå ville nedsætte sig som 
borger her i byen, hvorfor han begiert almind borgerskab og havde anskaffet det befale-
de dokumenter, der kunne da intet mindes mod hans begæring og derfor aflagt han sin 
borgerskabs ed og til borger blev optaget, hvorfor han blev betydet at han ikke må be-
fatte sig med brændevins brænden og krohold. 
Til brandkassen betalt 8 sk. 
Sign. Uldall. 
 
Forevist (Rådstueforsamlingen) Svendborg den 28. juli 1804. 
Sign. Kaar cancelli president 
 
24. november 1806 for Rådstuen (opsigelser af borgerskaber).  
Derefter meldte sig i samme anledning skomager Christian Petersen Løwe fra Ulbølle, 
og da han har clareret hans hand. her til byen, blev hans begæring om forløsning begæ-
ret. 
Sign. Brorson.xvii 

 
I til- og afgangslisterne for Ulbølle sogn har jeg fundet:  
 
Afgang 1816: Johan Pedersenxviii, Kristian Løwes Stifsøn 14 År gl. Tjenestedreng til Egense. 
 
Tilgang 1817: Johan Pedersen, Kristian Løwes Stifsøn 15 År, Tjenestedreng fra Egense til 
Niels Røjlexix 1. Mai. 
 
Christian døde den 10. oktober 1817 i Vester Skerninge. Af KB fremgår, at han havde solgt 
sit hus og nu boede til leje hos Peder Hansen i Hansmose. Hans alder er angivet til 67 år, og 
han havde formentlig opgivet sin forretning og han og konen var flyttet tættere på datteren i 
Vester Skerninge. Han blev ”på hustruens forlangende”xx begravet på Ulbølle kirkegård den 
16. oktober.  
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Dorthe Jeppesdatter døde den 17. januar 1821 i Ulbølle og blev begravet her den 24. januar, 
så efter mandens død må hun være flyttet tilbage til Ulbølle. 
 
 
Hans Henrik Petersen Løve 
 
Hans Henrik Petersen Løve blev født i Nakskov i 1772 som søn af Peter Petersen Løve og 
dennes tredje hustru Anna Sophie Hansdatter. Han blev kaldt Hans og boede hos faderen ved 
FT 1787 i Nakskov. Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1788 og fik formentlig en uddan-
nelse som skomager i Nakskov. 
 
Efter sin læretid og efter faderens død forlod han Nakskov og i FT 1801 var han skomager-
svend hos Peter August Wolt i Haagerup i Brahetrolleborg sogn. Den 33 årige skomagerme-
ster var gift og havde 2 ugifte svende på 29 (Hans Henrich) og 28 år boende. Jeg antager, at 
han er flyttet til Brahetrolleborg ved halvbrødrenes mellemkomst.  
 
 
Familien i Svendborg 
 
Dorthe Jeppesdatter, som blev gift med Christian Petersen Løve i Svendborg i 1784, kom fra 
Svendborg.  
 
Hendes bedsteforældre var Christen Jensen (født omkring 1675) og Maren Nielsdatter. De 
blev trolovede i Vor Frue kirke i Svendborg 21. søndag efter Trinitatis 1703 (28/10) og copu-
lerede den 28. december s.å. Han var skrædder i Svendborg, og i de følgende år fik de en 
række børn. 
 
1705. Dominus 9. p. Trinitatis (9/8) fik Christen Jensen Skræder en Datter døbt Karen. 
Margrethe Peder Tygesensxxi bar barnet. Fadderne: Ernst Pottemager, Jens Christensen(?) sen, 
Laurs Skræder, Niels Jensen skomager, Kirsten Johan Jensens. 
 
1709. Fredag den 26/4 Christen Skræder en Datter døbt Anne Kirstine. Bødkerens’s Kone 
Elisabeth bar Barnet. F: Ingeborg Lars Pottemagers, Hans Feldbereders Søn Laurits, Michael 
Pottemagers Svend Mats, Jens Flints Søn Bartolomeus. 
 
1712. Dom. 2. p. Paasche (10/4). Christen Skræder en Datter Elsebe. Ellen ?? bar Barnet. 
Fadderne: Camille Niels Andersens, Jørgen Christensen, Anders Felbereder, Niels Flint, Da-
niel Johansen. 
 
1714. Dom. 2. Adv. (9/12). Christen Skræder en Datter døbt Marie Elisabeth. Båret af Anna 
Margrethe fra Hanses. Fadderne Ellen Ernst Pottemagers, Peder Flint, Samuel Skrædder, 
Klaus Flint. 
 
Begravede 1717. 18. Febr. Christen Skræders Datter Karen Æt. 11 An 6 Mens. 
 
1717. Dom Reminiscere (21/2). Christen Skræder en Søn døbt Jens. Maren Farver bar det. 
Fadderne: Marie Flints, Thomas Pottemager, Niels Wogt, Peder Feldberedersvend, Ole Hat-
temagersvend. Drengen blev begravet den 22/5 s.å. 12 uger og 3 dage gl. 
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1719. Dom. 2. post Epiph. (16/1). Christen Skræder en søn Niels. Ellen Ernst Pottemagers 
bar Barnet. Fadderne: Karen Niels Glarmesters,Niels Flint, Rasmus Bager i xxxxgaden, Peder 
(Jensen?) Felbereder, Jørgen Zachariassen. 
 
Begravede 1721. 23/12. Christen Skræder æt 46 An i f.Kxxii. 
 
Begravede 1732. 5/2 begravet gl. Maren Skræderens. 
 
Elsebeth Christensdatter blev gift i Vor Frue kirke i Svendborg i 1744: 
 
Dom 5. post Trini. (28/6) Trolovet den velagtede unge Mand Jeppe Ibsøn til den dydige og 
gudfrygtige Pige Elsebeth Christensdatter. (Herefter følger nogle utydelige oplysninger om 
at forloverne garanterer, at de ikke har indgået andre ægteskaber). Forlovere Mads Ibsøn og 
Bent Rasmusen. De blev copulerede den 11. september s.å. 
 

13. januar 1845 mødte for Rådstuen (v. borgmester Rosenberg) (flere) … Videre 
fremkom Jep Ibsen Wæver og vandt borgerskab på at ernære sig af fornum hånd-
værk her i byenxxiii. 

 
De fik børnene: 
 
1746. 20. december jordet Jeppe Vævers liden Pigebarn 6 a 7 Dage gl. 
 
1748. 13. april jordet Jeppe Vævers dødfødte Pigebarn. 
 
1949. 22 post Trinitatis (2/11) blev Jeppe Wævers hjemmedøbte … Dåb, hvorved det blev 
kaldet Dorthe confirmeret. Christen Andersens Hustru bar Barnet. Fadderne: Mads Graae, 
Christen Graae, Niels Philipsen, Hans Hansen og Jacob Møllers … Introduceret Dom … 
 
1749. 5. november jordet Jeppe Vævers lidet dødfødte Pigebarn (Tvilling). 
 
1750. 30. oktober jordet Jeppe Vævers lidet Pigebarn Aar gl (= 1 år gl.) 
 
1752. Skærtorsdag døbt Jeppe Væver en lille Datter kaldet Christance. Anthony Sadelma-
gers Hustru bar hende. Fadderne: Peder Smeds Hustru, Mads Smeds Hustru, Thomas Poul-
sen, Tøger Hansen, Peder Smeds Hustru. Moderen blev introduceret Dom. 4. post Paasche. 
Hun døde i 1769. 
 
1755. Dom. 7. p. Trini (13/7) døbt Jeppe Vævers Datter kaldet Dorothea. Ole Vævers kone 
bar Barnet til Dåben. Fadderne: Sr Mads Graaexxiv, Lorens Møller, Verner Skrædder, Johan 
Anthon og Mathis Pohls Kone. Moderen blev introduceret Dom. 13. p. Trini. Dette indikerer, 
at barnet var født medio juli 1755. 
 
1769. Jeppe Vævers Datter begravet på Kirkegaarden omtrent 16 á 17 Aar gl. 
 
1783. 8/1 blev Jeppe Wæwers Kone begravet på Kirkegaarden. 71 Aar gl. 
 
1785. 29/7. Jeppe Wæwer begravet på Kirkegaarden 71 Aar gl. 
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Elisabeth Dorothea Christiansdatter Løve 
 
Hun blev som ovenfor nævnt født i Svendborg i 1785. I 1800 blev hun konfirmeret i Ulbølle. 
Den 10. september 1808 blev hun viet til Niels Johansen i Ulbølle kirke. Niels Johansen 
With var født 1789 i Odense og selv skomagersøn. Han var skomagersvend hos Christian 
Løve i Jernvedhus ved vielsen. 
 
I de følgende år fik de børnene: 
 
1808. Niels Johansen og Hustru Elisabeth Dorothea Christiansdatter af Jernved deres Datter 
Christiane født den 11. Oktober blev Dagen efter hjemmedøbt og holdt over Dåben af An-
dreas Ladefogeds Enke. Til Dåbens Publication den 6. November frembåren af Hans Laurit-
sens Datter Mette. Faddere: Moderens Farbror Johan Løwe, hendes Broder Peter Løwe, Mor-
ten Skomager i Vester Skjerninge, Rasmus ?? og Niels Rasmusens Datter Else Margrethe. 
 
1810 (med †). Niels Johansen Skomager og Hustru Elisabeth Dorothea Christiansdatter Løve 
i Birkeshøi deres søn Johannes født den 17. Mai blev Dagen efter hjemmedøbt og holdt over 
Dåben af Gjordemor Ole Klemmensens Hustru, til Dåbens publication frembåren af Rasmus 
Gammelgaards Datter Karen Marie. Faddere: Morfaderen Christian Løve og hans Broder Jo-
han Løve, Morbroderen Peter Løve, Christian Krog og Ole Rasmusen. 
 
1812 (med †). Niels Johansen Skomager og Hustru Elisabeth Dorothea Christiansdatter af 
Jernvedhus deres Søn Andreas født den 28. April blev den 29. hjemmedøbt og holdt over 
Dåben af Morten Skomagers Hustru af Vester Skjerninge. Til Dåbens Publication 24/5 frem-
båren af (ikke nævnt). Faddere: Christian Nielsen Bødker, Anders Ladefogeds Søn Jens, Hans 
Rasmusens Hustru og Rasmus Gammelgaards Datter Charlotte. 
 
Døde: 13. august 1813 begravet Andreas Nielsen, død 1 ¼ år gl den 11. august. Søn af sko-
mager Niels Johansen. 
 
Døde: 29. August 1813 begravet Niels Johansens Søn Johannes, død den 25. August 3 ¼ År 
gl. 
 
I 1814 begyndte man indførelsen af de kirkelige begivenheder i standardprotokoller, og de er 
knap så prosaiske som de ældre kirkebøger. 
 
Anne Marie Nielsdatter blev født i Ulbølle den 22. maj 1816 og blev døbt den 16. juni s.å. 
Hun blev båret til dåben af sin moster Dorthe Kjerstine Kristiansdatter. Ellers var fadderne 
lokale fra Ulbølle. 
 
Mette Kirstine Nielsdatter blev født i Vester Skerninge den 31. august 1818 og døbt den 11. 
oktober s.å. Fadderne m.m. var alle fra Ulbølle. Hun blev konfirmeret i 1833. 
 
Dorthea Nielsdatter blev født i Vester Skerninge den 27. januar 1821 og døbt den 18. marts 
s.å. Hendes faddere m.m. kom alle fra Vester Skerninge. Hun blev konfirmeret i 1835. 
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Peter Christian Nielsen blev født i Vester Skerninge den 11. februar 1823 og døbt den 25. 
april s.å. Faddere m.m. var alle håndværkere fra Vester Skerninge. Han blev konfirmeret i 
1837. 
 
Andreas Nielsen blev født i Vester Skerninge den 18. december 1824 og døbt den 6. februar 
1825. Også her var fadderne lokale håndværkere. Han blev konfirmeret i 1839. Han flyttede 
senere til Kogtved ved Svendborg, hvor han var tømmermand. 
 
Ole Christian Nielsen blev født i Vester Skerninge den 16. januar 1828 og døbt den 23. 
marts s.å. Han blev båret til dåben af søsteren Christiane Nielsdatter, som på det tidspunkt 
tjente hos Jørgen Smed i Svendborg. Ellers var fadderne m.m. lokale. Han blev konfirmeret i 
1842. Ved FT 1845 var han 17 år gl, ugift og ansat som tjenestedreng hos den unge møller 
Diderik Hansen Lau i Vester Skerninge by. 
 
Ved FT 1850 boede denne familie (nr 21) i Vester Skerninge i et hus: 
Søren Kristensen 39 Gift V. Skerninge Skrædder 
Karen Olesdatter 33 Gift Ollerup Hans kone 
Kristian Sørensen 5 Ugift V. Skerninge Deres børn 
Christiane Sørensdatter 3 Ugift V. Skerninge Deres børn 
Niels Johansen 62 Gift Odense Skomager 
Lisbeth Christiansdatter 65 Gift Ulbølle Hans kone 
Jens Larsen 39 Gift  Tækkemand m kone og 4 børn 
NN 68   Tækkemand 
 
Ved FT 1855 boede disse i Vester Skerninge (hus nr. 147): 
Johannes Larsen  Gift  Gift m 2 børn. Murer 
Niels Johansen 60 Gift Odense Skomager 
Lisbeth Kristiansdatter 73 Gift Svendborgxxv Hans kone 
 
Lisbeth Christiansdatter døde af alderdom den 8. januar 1860 og blev begravet den 13. s.m. 
Det anføres, at hun er indsidder Niels Johansen skomagers hustru i Vester Skerninge. Alderen 
er angivet til 79 år. 
 
Ved FT 1860 boede Niels Johansen hos sønnen Andreasxxvi i et hus i Kogtved i Sankt Jørgens 
sogn ved Svendborg. Han var da 76 år gl, enkemand og almisselem, født i Odense. 
 
Niels Johansen døde den 17. december 1864 og blev begravet i Vester Skerninge den 23. 
s.m. Han er opført som skomager og almisselem, enkemand i fattiggården. Født i Odense og 
død 76 år gl. 
 
 
Peter Christiansen Løve 
 
Han blev født i Ulbølle i 1792 og konfirmeret i Ulbølle i 1807. Han blev uddannet skomager 
og var en periode hos skomager Bender i Herringe. Efter Johan Benders død var han forment-
lig mestersvend hos enken, indtil han rejste til Assens og nedsatte sig som skomagermester. I 
Herringe lærte han Benders datter Ulrikke Louise nærmere at kende, og de giftede sig den 2. 
maj 1824 i Ørsted, hvor Louise var husholderske på Frederikslund (Krengerup hovedgård). 
Forlovere ved deres bryllup var forvalterne ved Frederikslund og Brahesholm. 
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De fik i de følgende år 6 børn og et dødfødt barn. De er alle nærmere beskrevet i ”Slægten 
Østerbye fra Assens”. Peter Løve og hans hustru døde begge under en tyfusepidemi i Assens i 
1843. 3 af hans døtre giftede sig med de tre brødre Østerbye, og herfra stammer familienavnet 
Løve Østerbye. 
 
 
Dorthe Kirstine Løve 
 
Hun blev født i Ulbølle i 1897 og konfirmeret i 1811. Da hun giftede sig med Claus Gorm-

sen var hun bondepige i Slusehuset nær Thurup Mølle 10 km NØ for Assens. Der blev lyst 
for deres vielse i Turup kirke, hvor ægteskabet er indført. Vielsen fandt sted i Assens den 1. 
december 1827. Han var på det tidspunkt bondekarl i Smerup (i Holevad sogn). Forlovere 
ved deres bryllup var skomager Christian Løve af Assens og Lars Gormsen af Hunnebjerg. 
 
Deres første barn var Anne Dorthe Clausdatter, som blev født i Smejrup den 14. november 
1828 og døbt i Holevad kirke den 26. december s.å. Fadderne m.m. var Chr. Bødkers hustru 
Sophie Kølbye i Smerup, husmand Lars Gormsen i Blangstrup (i Turup sogn), Mads Isachsen 
af Mygind og Hans Hansen i Kjerumgaard. Hun blev konfirmeret i Assens i 1843. Hun brugte 
navnet Ane Dorthea Gormsen og blev gift 19. juni 1858 i Assens med Hans Madsen, som var 
ungkarl og Væver. Han kom fra Holevad sogn og boede i Saltofte. 
 
Familien flyttede herefter til Assens, hvor Claus Gormsen ernærede sig som daglejer og træ-
skomand. De boede i ejendommen Ramsherred 40, som var ejet af Peter Christiansen Løve. 
 
Christiane Clausen blev født den 9. april 1830 og døbt den 19. juni s.å. Skomager Løwe var 
blandt fadderne. Hun blev konfirmeret i Assens i 1844. 
 
Clausine Kirstine Clausen blev født den 27. marts 1832 og døbt den 21. juni s.å. Blandt 
fadderne var Cathrine Benderxxvii og bager H.P. Østerbye. Hun blev konfirmeret i Assens i 
1847. Hun var da elev i hjælpeskolen. Efter forældrenes død kom hun til kusinen Dorthea 
Løwe gift med skovrider Karl Møller ved Jyderup. Her boede hun ved FT 1880 og blev be-
tegnet idiot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilder: 

 
Kirkebøger (KB) og folketællinger (FT) for relevante sogne 
Nakskov skifteprotokol 1783-91 
Nakskov borgerskabsprotokol for 1700-tallet. 
L. Bøttiger: Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegnxxviii. Nyborg 1924. 
 
 
Jan Løve Østerbye 
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i Nøjagtige data om hans fødsel kan ikke fremskaffes, da KB for Landet først begynder 1752. 
ii I sin selvbiografi har general Henrik Bielke Kaas (1680-1773) af Boltinggård beskrevet, hvordan danske dra-
goner deltog i stridigheder ude omkring i Europa.  
 
Bielke Kaas blev kadet i 1704, hvor hans regiment lå i Brabant i Holland. Herfra drog man i en allieret armé 
mod Bayern. Indtil 1710 opholdt han sig i Holland/Belgien, hvor man deltog i en række slag mod tyskerne. I 
1710 vendte han hjem som løjtnant efter at Frederik IV havde erklæret svenskerne krig. Her deltog han i et slag 
ved Helsingborg. 1711 drog man mod Stralsund og 1712, hvor han var blevet major, sloges man i Nordtyskland. 
I 1713 slog man general Stenbock. 1714 blev han oberstløjtnant og kampene tog til i Holsten og Nordtyskland. 
Indtil 1717 opholdt regimentet sig i Nordtyskland (bl.a. ved Wismar). 
 
I 1717 organiserede man rytterstyrken i 12 regimenter. 1720 blev der så sluttet fred med Sverige. 1725 blev 
Bielke Kaas oberst og 1731 blev han chef for 2. Jyske cuirasseer regiment. 1734 var regimentet sammen med i 
alt 6.000 mand stillet til rådighed for kejser Carl VI, som sendte styrken mod Sydtyskland. I 1735 blev Bielke 
Kaas generalmajor. Først 1737 returnerede regimentet igen til Danmark. Fra 1737 blev cavalleriet indkvarteret i 
byerne. 1746 blev han generalløjtnant. 
 
I 1757 tog krigstruslen igen til og i 1758 fik han befaling om at rejse til Slesvig og Holsten med regimentet. 
1763 kom man igen tilbage til Sjælland og han blev udnævnt til general. Regimentet skulle nu kaldes jyske re-
giment - førhen blev det kaldet 2.det og senere 1. Jyske regiment. (P.T. 19xx). 
 
iii Oplysningerne fremgår af hans borgerbreve af 1764 og 1771. 
iv Nakskov Borgerskabsprotokol for 1700-tallet. 
v Nakskov byfogeds skifteprotokol 1752-65, folio 800. 
vi Nakskov byfogeds skifteprotokol 1757-69, folio 583. 
vii Nakskov Borgerskabsprotokol for 1700-tallet. 
viii Han blev senere skomager og var ved FT 1801 ansat som skomagersvend hos skomager Wolt i Brahetrolle-
borg på Fyn. Han var da 29 år gl. og ugift 
ix Stemmer ikke med oplysningen om hans 3. ægteskab!  
x Nakskov byfogeds skifteprotokol 1783-91, folio 504. 
xi Nakskov byfogeds skifteprotokol 1783-91, folio 729. 
xii Denne oplysning gav anledning til mine studier af KB for Nakskov. 
xiii Se Poul Hansen: ”Jens Lange og hans Bønder” i Årbog for dansk Kulturhistorie 1892 p. 105 ff. 
xiv Elisabeth Schønberg (ugift) var fruens pige på Rødkilde. 
xv Margrethe Christine Schalkam var enke efter Hans Vilhelm Rømer, som havde været fenrik i Falsterske Infan-
teriregiment og i 1759 var blevet afskediget med kaptajnsrang. Derefter nedsatte han sig i Vester Skerninge som 
bager. Han døde i Ulbølle i 1784. 
xvi Ole Kongstad var fuldmægtig på fabrikken på Rødkilde. 
xvii Svendborgs borgerskabsprotokol 1800-31. 
xviii Han kunne være søn af Christian Løves ukendt broder Peter! 
xix Niels Rasmusen Røjle fæstede Røjlegård (matr. Nr 4) før 1792. Han blev sognefoged, men måtte forlade 
gården i 1819 p.g.a. gæld. 
xx KB. 
xxi Peder Thygesen Gad var rådmand i Svendborg 1693-1710. 
xxii i f. K betyder formentlig ifølge kirkebogen, d.v.s. Christen Jensen var født i Svendborg. 
xxiii Svendborgs borgerskabsprotokol 1743-1800, folio 4. 
xxiv Mads Jørgensen Graae var storkøbmand i Svendborg. 
xxv Denne oplysning gav mig anledning til de videre studier af familien i Svendborg. 
xxvi Andreas Nielsen var da 36 år gl, husfader, husmand og tømmermand. Hans kone hed Johanne Kirstine Niel-
sen, 31 år gl og født i Skt. Jørgens sogn. De havde børnene Marie Elisabeth på 8 og Petrine Nielsen på 6. Hen-
des forældre tidligere væver, nu daglejer Niels Laurberg Pedersen og Maren Nielsdatter boede også hos dem. 
xxvii Ulrikke Louise Benders søster. 
xxviii Her nævnes skomager Løwe, †1817 (s. 211), blandt en række håndværkere med navne, som kunne tyde på 
tysk indvandring! 


