
Vester Starup sogn – døde 1692 til 1814

1694 den 31 oktober døde Else Jørgensdatter i Nør Starup, og blev begravet dom 22 post trin 
udi hendes alders 92 år.

1695 dom 11 post trin begrof jeg en fattig kone, som kaldtes Niels Darums hustru, i Starup 
kirkegård, som kom syg til Vestterp og døde der.

1695 den 4 november døde Anne Joensdatter i Skovsende, og blev begravet den 9 ditto, og 
var 69 år gammel.

1695 eodem die begrov jeg Peder Jepsens barn i Skovsende nomine Mette, hvilken hans 
hustru Ellen Pedersdatter tog op ved sig i sengen den 7 november om natten og var 19 uger 
gammel.

1695 den 24 november døde Mads Clausens barn i Galstho nomine Jørgen, som var 7 år 
gammel ringere 3 måneder og blev begravet dom 1 adventus.

1696 den 12 maj døde Peder Hansens barn i Pugelund, og blev begravet dom 5 post pascha, 
som var 1 år 4 måneder og 8 dage gammel.

1696 den 5 juli døde Jens Olufsen Amby udi Nør Starup udi hans alders 62 år, og blev 
begravet dom 4 post trin.

1696 dom 7 post trin begrov jeg et navnløs barn for Niels Mølgård i Nør Starup.

1696 den 20 august døde Niels Christensen i Nør Starup, blev begravet dom 11 post trin og 
var 28 år gammel, ringere 3 måneder.

1696 den 24 august døde Hans Lauridsen i Pugelund, og blev begravet den 29 ditto, og var 93
år 3 måneder og nogle uger gammel.

1696 den 3 september døde Christen Sørensens datter i Nør Starup nomine Mette, og blev 
begravet dom 13 post trin udi hendes alders 18 år.

1696 den 5 september døde Mogens Hansens barn i Galstho nomine Karen, og blev begravet 
den 7 september og var 1 år 6 måneder og 9 dage gammel.

1696 den 17 september døde Karen Hansdatter i Nør Starup, og blev begravet dom 15 post 
trin og var 33 år gammel.

1696 den 8 oktober døde Niels Hansen i Nør Starup, og blev begravet dom 18 post trin og var 
31 år og 6 måneder gammel.

1697 den 14 marts døde Christen Christensen i Nør Starup, begravet den 7 marts udi hans 
alders 58 år.

1697 den 26 marts døde Peder Hansens datter i Pugelund nomine Sidsel, blev begravet den 1 
april og var 19 år 4 uger og 1 dag gammel.

1697 den 2 maj døde Mads Jepsen i Nør Starup, blev begravet den 7 maj udi hans alders 58 
år.
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1697 den 8 maj døde Hans Mogensens hustru i Galstho navnlig Maren Christensdatter, blev 
begravet fest ascens christi og var 69 år og 6 uger gammel.

1697 den 10 maj døde Mads Clausen i Galstho, blev begravet dom exaudi og var 59 år 
gammel.

1697 den 13 maj døde Gyde Pedersen i Nør Starup, blev begravet dom exaudi og var 29 år 9 
måneder og 3 dage gammel.

1697 den 13 maj døde Maren Nielsdatter i Nør Starup, blev begravet dom exaudi udi hendes 
alders 62 år.

1697 den 19 maj døde Christen Nielsen i Nør Starup, begravet den 21 maj og var 64 år 
gammel.

1697 den 2 juni døde Niels Bertelsen i Vestterp, blev begravet dom 1 post trin og var 48 år 
ringere 3 måneder og 14 dage.

1697 den 2 juni døde Peder Nielsens barn nomine Karen i Galstho, blev begravet dom 1 post 
trinit og var 4 år og 2 uger gammel.

1697 den 22 juni døde Jens Pedersen i Nør Starup, begravet den 24 juni og var 18 år og nogle 
uger gammel.

1697 den 30 juli døde Kirsten Nielsdatter i Vestterp, begravet den 4 august og var 11 år 
mindre 4 dage gammel.

1697 imellem den 2 og 3 november om natten tog Niels Mølgård og hans hustru i Nør Starup 
deres barn nomine Christen død op ved sig i sengen. Barnet blev begravet dom 23 post trinit 
og var 11 uger 3 dage gammelt. Hun har tidligere i min formands tid tagen en død op ved sig.

1697 den 7 november døde Anne Sillesdatter i Hesselho, blev begravet dom 4 post trin og var 
67 år gammel.

1698 den 7 april døde Tøste Pedersens hustru i Vestterp nomine Kirsten Christensdatter, blev 
begravet dom judica og var 76 år 1 uge og 6 dage gammel.

1698 den 22 april begrov jeg et brn i Starup kirkegård for en qvindes person ved anvn Maren 
Svenningsdatter, som var 10 uger gammel, barnet havde hun uden ægteskab avlet ved 
(Jurden) i Qvie bye i Ansager sogn. Hun sagde sig at være kommen fra Haderup sogn fra en 
gård som kaldes Løstgård, barnet var Peder Christensen.

1698 den 2 juli døde Joen Jepsens barn i Skovsende, blev begravet dom 2 post trin og var 13 
dage gammel.

1698 den 27 juli døde Søren Jensens barn i Annexgården nomine Maren, blev begravet dom 6
post trin og var 9 uger gammel.
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1698 den 13 november døde Oluf Jensens hustru i Nør Starup ved navn Kirsten Bertelsdatter, 
blev begravet den 17 november og var 25 år 5 måneder og 14 dage gammel.

1699 den 28 marts døde Christen Joensen i Hesselho, blev begravet dom palmarium og var 57
år gammel.

1699 den 20 maj døde Maren Bertelsdatters barn i Sønder Starup ved navn Anne, blev 
begravet dom exaudi og var 12 uger gammel.

1699 den 28 maj begrof jeg sal Christen Vævers enkes, som nu boer i Pugelund, een datter 
ved navn Maren udi hendes alders 15 år.

1699 den 11 november døde Peder Thøstesens hustru i Vestterp ved navn Maren Hansdatter, 
blev begravet dom 24 post trin og var 37 år 3 måneder 2 uger og 2 dage gammel.

1700 dom septuagesima begrov jeg et barn for Peder Jepsens i Skovsende ved navn Anne, udi
hendes alders 9 år.

1700 fest purisicationis mariæ begrov jeg et barn for Joen Jepsen i Skovsende nomine Jeppe, 
som var 9 dage gammel.

1700 den 14 februar begrov jeg Niels Mølgårds kones moder i Nør Starup nomine Maren 
Olufs, som tilforn havde boet i Ansager sogn i Lund, hun døde den 11 februar og sagdes at 
være hen mod 80 år gammel.

1700 den 24 marts begrov jeg en fattig qvinde af Vorbasse Nebel ved navn Anne Bertelsdatter
i Starup kirkegård, og døde den 22 marts, hun sagde i hendes yderste at hun var 80 år gammel.

1700 den 27 april døde Hans Christensens datter Dorthe i Nør Starup, blev begravet dominica 
jubilate og var 12 år gammel.

1700 den 12 maj døde Maren Bertelsdatter i Galstho, blev begravet dom rogate og var 84 år 
gammel.

1700 den 14 maj døde et barn for Niels Madsen i Tofterup nomine Johanne, som blev 
begravet dom rogate og var 4 1/2 år gammel.

1700 den 20 maj døde et barn for Niels Madsen i Tofterup ved navn Mads, som blev begravet 
dom exaudi og var 8 år gammel.

1700 den 4 juni døde Hans Bertelsens barn i Nør Starup nomine Christen, blev begravet fest 
trin og var 2 år og 11 uger gammel.

1700 den 10 juli døde Anne Thøstesdatter i Vestterp udi barnsnød, og blev ej forløst, blev 
begravet den 14 juli og var 45 år 6 måneder og 10 dage gammel.

1700 den 19 juli døde Laurids Christensen Grauerslund i Sønder Starup, belv begravet den 22 
juli og var (36) år gammel.
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1700 den 7 august døde Christen Hansen i Hesselho, blev begravet den 11 august og var 83 år
og 4 måneder gammel.

1701 den 28 februar hen imod dag døde et barn for Peder Jepsen i Skovsende som ej blev 
døbt formedelst de hosværendes forsømmelse, hvorom findes antegnet ved dets fødsel vidnes 
forklaring, det blev begravet den 2 marts og var een dag og nat gammel.

1701 dom 16 post trin begrov jeg eet barn ved navn Maren for Mogens Hansen i Galstho, hun
døde den 7 september og var eet år og 6 måneder gammel.

1701 dom 25 post trin begrov jeg 2de tvillingepiger for Oluf Jensen i Nør Starup, som blev 
døde fødte.

1703 den 1 juni døde Anders Christensens barn i Nør Starup nomine Maren, blev begravet 
fest trinitatis og var 9 uger og 3 dage gammel.

1703 den 7 oktober døde Christen Sørensen i Nør Starup blev dom 19 post trin den 14 ditto og
var 53 år gammel.

1703 den 25 november begrof jeg et barn ved navn Jens for Hans Sillesen i Galstho, som 
havde 6 fingre på hver hånd, tillukkede øjne, ingen næse men derhos et stykke kød og hvorom
findes vunden ved dets fødsel. Det levede een nat og dag.

1704 dom esto mihi begrov jeg eet barn nomine Karen for Morten Grummesen i Vestterp og 
var 11 uger gammel.

1704 den 8 marts døde Niels Christensens søn i Sønder Starup ved navn Christen, blev 
begravet den 12 marts og var 10 år 8 måneder og 3 dage gammel.

1704 den 3 juni døde Søren Rankenbergs barn i annexgården ved navn Ellen og blev begravet
den 8 juli og var 2 år gammel. Nok døde der een for ham som var den 4 juni som var 4 uger 
gammel og blev begravet samme dag, og hr. Poul i Øse begraf dem.

1704 den 23 december blev Søren Jepsens hustru af Nør Starup bortkaldet herfra og blev 
jordet festo stephani i hendes alders 68 år mindre to måneder.

1705 den 14 april døde Kirsten Nielsdatter, Laurids Pottemagers hustru af Pugelund og blev 
begraven dominica qvasimodo geniti den 19 april i sit alders 66 år.

1705 den 17 juli døde Johanne Nielsdatter af Nør Starup og blev begravet dom 6 a trinitate 
den 19 juli i sit alders 78 år to måneder.

1705 den 20 august hor 9 ante meridium døde Iver Christensen i Annexgården og blev 
begraven dom 11 a trinitate den 23 ejusdem i sit alders 85 år.

1705 den 30 september hor dimid duo decimacante merid døde Tøste Pedersen i Vestterp og 
blev begraven dom 17 a trinitate den 4 oktober i sit alders 84 år een (naaret) 3 1/2 dag.

1706 den 25 januar døde Peder Pugelunds datter Karen og blev begraven dominica 
septuagesima i sit alders 13 år ringere 22 dage.
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1706 den 11 februar døde Michel Jespersens søn af Sønder Starup Laurids og blev begraven 
festo Bacchana liorum i sit alders 10 uger 6 1/2 dag.

1706 den 15 maj døde Søren Christensens datter Mette af Nør Starup og blev begravet den 16 
maj dom exaudi i sit alders 16 uger 4 dage.

1706 den 7 juni døde Morten Grummesens hustru af Vestterp og blev begravet dom 2 a 
trinitate den 13 juni i sit alders 24 år to måneder.

1706 den 23 juni døde Niels Friises moder i Tofterup og blev begravet den 24 juni i sit alders 
86 år.

1706 den 22 december døde Joen Christensens datter af Hesselho Karen, og blev begravet fer 
3 nattalitiorum christi i sit alders den syttende dag.

1707 den 15 juni døde Mads Ranchenbergs hustru i Hesselho og blev jordet den 17 ejusdem.

1708 Peder Jensen i Vestterp blev begravet 1708 den 6 juni i sit alders 82 år.

1708 den 27 juli døde Joen Jepsens datter i Skovsende Karen og blev jordet den 1 august 7 
dage gammel.

1708 den 22 september døde Peder Hansens datter af Pugelund og blev begravet den 23 
ejusdem, dens navn var Margrethe i sit alders 5 år 22 uger nær 1 dag.

1708 den 24 oktober døde Niels Nielsen tjenende Joen i Skovsende for hyrde og blev begravet
den 28 oktober dom 21 a trinitate i sit alders 12 år.

1708 dom 22 a trinitate den 4 november blev Peder Jepsens søn i Skovsende, Peder Pedersen 
begravet, døde den 29 oktober ejusdem anni i sit alders 10 år.

1709 dom septuagesima den 27 januar blev Hans Bertelsens søn i Nør Starup begravet, døde 
den 19 januar i sit alders 6 år 7 uger og 4 dage.

1709 den 22 januar døde Hans Mogensen i Glastho og blev begravet den 30 ejusdem i sit 
alders 93 år og 14 dage.

1709 den 19 november døde Oluf Jensens moder af Tofterup Ingeborg Hansdatter, og blev 
begravet dom 26 a trinitate den 14 november i sit alders 79 år.

1710 den 1 januar døde Anne Madsdatter i Glastho og blev begravet den 5 januar i sit alders 
87 år,

1710 den 9 januar døde Hans Christensen af Hesselho og blev begravet dom 1 a epiphan den 
12 januar i sit alders 81 år. Begge indskrevne fattige for 1/2 per(son).

1711 den 29 april døde Hans Nielsens datter af Galstho og blev begravet den 3 maj 1711 i sit 
alders halve år mindre 2 måneder 1 dag.
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1711 den 13 maj døde Birgitte (Lars)datters datter barn og blev begravet den 17 maj dominica
exaudi efter at hun havde ledvet her et år ringere to dage.

1711 den 18 maj døde Niels Hansens ældste datter af Nør Starup og blev begravet festo 
pentecostes i sit alders 6 år mindre 6 uger.

1711 den 30 juni døde Laurids Hansen Pugelund og blev begravet den 5 juli i sit alders 70 år.

1711 den 7 juli døde Maren Hansdatter i Hesselho og blev begravet dom 7 a trinitate i sit 
alders 55 år.

1711 den 5 oktober døde Anne Sørensdatter af Vestterp og blev begravet den 11 oktober dom 
19 a trinitate i sit alders 93 år.

1712 den 2 februar blev Mogens Hansens datter i Hesselho Johanne begravet, døde den 29 
januar ? i sit alders et år 7 måneder 2 uger 5 dage.

1712 den 8 marts døde Peder Tostensens søn Tosten udi Vestterp, blev begravet den 13 marts 
i sit alders 22 år to måneder 78 dage.

1712 den 27 marts døde Søren Jepsen udi Nør Starup, blev begravet den 29 ejusdem i sit 
alders 75 år.

1712 den 17 april døde Anders Christensens hustru i Nør Starup efter hendes barns fødsel, 
hun blev forløst samme søndag med en søn som blev hjemmedøbt af høj fornødenhed og 
kaldet Jens. Sønnen var fød alt for ? ? kunne komme. Moderen døde straks derefter ? efter de 
kom i kiste tilsammen og blev begravet den 24 april. Moderen i sit 41 alders år, sønnen levede
nogle få timer fra fødselen af.

1712 den 24 maj døde Elisabet Christensdatter, Anders Chrisrtensens trolovede af Nør Starup,
meget hastigt og uformodentlig, hvorfor hun efter (Jesens) ordre sr. Christen Bygoms over 
Skads Herred af Åstrup den 26 maj blev synet af Peder Hansen Pugelund, Peder Tostensen og
Jens Pedersen (Smed). Jeg som ikke kunne syne eller se på hendes døde legeme det 
allermindste til nogen mistanke eller dødsgerning i nogen måde, hvorfore hun blev begravet 
dom 1 a trinitate den 29 maj i sit alders 28 år 4 måneder halvtredie dages tid ? timer.

1712 den 11 juli om natten døde Maren Sørensdatter af Sønder Starup, blev begravet den 17 
juli i sit alders ungefær 62 år.

1713 imellem den 3 og fjerde januar døde Anders Pedersen i Skovsende af Egtved og blev her
i sit sædvanlige sogn begravet den 8 januar i sit alders 19 år 5 måneder mindre to dage.

1713 den 26 februar døde Voldborg Sørensdatter Michel Jespersens moder i Sønder Starup og
blev begravet den 5 marts i sit alders 78 år.

1713 den 5 marts døde Johanne Nielsdatter Lambert Iversens hustru i Sønder Starup og blev 
begravet den 12 marts i sit alders 60 år.

1713 fer 2 pascatis begrov jeg Peder Gydesen af Nør Starup som døde mellem den 14 og 15 
april om natten i sit alders 81 år.
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1713 den 11 august døde Anders Christensens søn Peder af Nør Starup her i sognet udi Katbøl
hos faderens forældre, begrov jeg hannem i Åstrup kirke den 15 august i sit alders 3 år mindre
tretten dage.

1714 den 7 december døde Hans Nielsens søn Niels i Nør Starup og blev begravet den 12 
ejusdem i sit alders 1 måned ringere 4 dage.

1715 den 4 februar ved solens opgang døde Joen Christensens søn Bertel i Hesselho i sit 
alders niende dag og blev begravet den 6 ejusdem.

1715 den 6 februar blev Christen (Jepsen) Skrædder i Sønder Starup ved døden bortkaldet og 
blev begravet den 10 februar i sit alders 37 år.

1715 den 7 september døde Joen Jepsen i Skovsende i sit alders 44 år to måneder nær 1 dag 
og blev begravet dom 13 a trinitate den 15 september.

1716 den 16 marts døde Peder Jepsen i Skovsende, blev begravet festo annuntiationis mariæ 
den 25 ejusdem mensis i sit alders 63 år.

1716 den 24 april 1/2 time før solens nedgang døde Niels Madsens datter Lene i Nør Starup, 
begrov jeg hende dom miscericordia den 26 april i sit alders 26 år.

1716 festo ascensionis christi døde Laurids Christensen i Nør Starup, begrov jeg hannem dom
exaudi den 24 maj i sit alders 85 år nogle måneder.

1717 den 23 januar midt imellem midnat og dag døde Oluf Jensens hustru Maren Hansdatter 
udi Tofterup, begrov jeg hende dom sexagesima den 31 januar i sti alders 54 år.

1717 den 9 februar døde Mette Lambertsdatter i Sønder Starup, begrov jeg hende dom 
invocavit den 14 februar i sit alders 92 år.

1717 den 13 august døde Mette Jensdatter Kirsten Pedersdatters datter af Vestterp og blev 
begravet dom 12 a trinitate den 5 august i sit alders tre måneder to uger og nogle dage.

1717 den 5 oktober døde den blinde kone Karen Jensdatter i Nør Starup, blev begravet dom 
20 a trinitate den 10 oktober i sit alders 76 år.

1718 den 22 juni i dagningen haver Iver Christensen og Maren Pedersdatter af Nør Starup af 
våde udi søvne opprimeret deres eget barn som den 28 juni næst derefter blev nedsat i en 
fyrkiste i sit alders 6 uger 3 dage.

1718 imellem den 7 og 8 november om natten døde Jens Sørensen seniors hustru Maren 
Hansdatter i Sønder Starup, den 8 ejusdem nedsat i en bøgekiste i sit alders 90 år.

1718 den 28 december døde Peder Ebbesens hustru Maren Hansdatter i Vestterp fattig og 
vanfør, nedsat den 1 januar 1719 i en fyrkiste i sit alders 78 år.

1719 festo ascensionis christi den 18 maj døde Jens Nielsen hjuler i Vestterp, nedsat i en 
bøgekiste den 21 maj i sit alders 87 år.
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1719 imellem den 10 og 11 8 hor circa mederim noctem døde Jens Nielsens hustru i Nør 
Starup, begravet dom 19 a trin den 13 oktober og nedsat i en fyrkiste i sit alders 32 år.

1719 den 22 oktober døde Apelone Jensdatter sal. Peder Gydesen i Skovsende, begravet den 
29 oktober, nedsat i en bøgekiste i sit alders 96 år.

1720 den 1 december fødte Oluf Jensens hustru i Tofterup tvillingedrengebørn, den første 
dødfødt og blev jordet i en bøgekiste dom 2 adventus den 8 december, den anden her ? indført
iblandt de levendes tal.

1721 den 1 februar døde Anders Christensens datter i Nør Starup Karen Andersdatter og blev 
jordet dom septuagesima den 9 februar og nedsat i en bøgekiste i sit alders 3 år to uger mindre
en halv dag.

1721 den 23 april døde Johanne Pedersdatter i Skovsende og blev Jordet dom miscericordia 
og nedsat i en bøgekiste i sit alders 34 år.

1721 den 9 juni døde Bodil Sørensdatter af Hesselho i sit alders 71 år og blev nedsat i en 
bøgekiste dom 1 a trinitate den 15 juni.

1721 den 15 august døde Jens Sørensen senior i Sønder Starup i sit alders 85 år og blev nedsat
i en bøgekiste dom 9 a trinitate den 17 august.

1722 den 20 februar døde Hans Pedersens datter Anne i Sønder Starup, blev begravet den 25 
februar i sit alders 5 år mindre tre uger.

1722 den 12 marts lidt efter solens nedgang døde Lene Nielsdatter i Nør Starup, blev begravet
den 15 ejusdem i sit alders 87 år.

1722 imellem den 3 og 4 maj om natten døde Peder Tostensen af Vestterp i sit alders 66 år to 
måneder 1 uge og 1 dag, den 10 maj jordet.

1722 den 20 august døde Hans Mogensens datter af Galstho Maren Hansdatter,begravet dom 
12 a trinitate den 23 august i sit alders 5 uger og een femte dag.

1722 den 26 oktober døde Hans Christensen i Nør Starup i sit alders 76 år, blev begravet den 
1 november fest omnium sanctorum.

1723 den 2 marts døde Hans Nielsens hustru i Galstho Maren Jørgensdatter, blev begravet 
dom lætare den 7 marts i sit alders 69 år.

1723 dom palmarium den 21 marts døde Hans Sillesen i Galstho, blev begravet festo viridium
den 25 marts i sit alders 78 år.

1723 den 21 juli circa meridum døde Joen Christensen i Hesselho, blev begravet den 25 
ejusdem dom 9 a trinitate i sit alders 51 år.
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1723 Den ubekendte person Christen Joensens søn døbt i Lintrup navnlig Joen som af 
moderen blev opprimeret den 15 august, blev efter Skads herredsfogeds missive til mig kast 
jord på den 22 august, gammel ungefær 14 dage efter beretning.

1723 den 7 september døde Peder Christensens søn Hans i Nør Starup, blev begravet den 12 
ejusdem i sit alders 24 timer en dag.

1724 den 21 oktober døde Hans Pedersens datter i Sønder Starup og blev begravet den 22 
ejusdem dom 19 a trinitate i sit alders 3 måneder.

1725 den 28 juni hora 1ma post meridem døde Iver Christensens hustru Maren i Nør Starup 
og blev begravet den 2 juli festo sasitationis mariæ i sit alders 34 år fjorten uger to dage.

1725 den 23 juli døde Jens Christensens søn Christen i Nør Starup, blev begravet den 29 
ejusdem i sit alders 4 år mindre 15 dage.

1725 den 14 oktober døde Iver Christensens mindste søn Lars i Nør Starup, blev begravet 
dom 21 a trinitate den 21 oktober i sit alders 5 måneder 3 uger og 5 dage.

1725 den 12 december døde Jens Nielsens mindste barn i Nør Starup Laurids og blev begravet
dom 3 adventus den 16 december i sit alders den fjortende dag.

1726 den 2 februar døde sal. Laurids Christensens hustru Maren Michelsdatter af Nør Starup 
og blev begravet den 11 ejusdem i sit alders 81 år.

1726 den 29 juli døde Iver Christensens mindste barn i Nør Starup Maren og blev begravet 
den 4 august i sit alders to måneder tre uger og seks dage.

1727 den 4 februar døde Else Nielsdatter sal. Hans Christensens hustru i Nør Starup og blev 
begravet den 9 februar i sit alders 76 år.

1727 den 25 marts blev Hans Pedersens dødfødte søn i Vestterp begravet.

1727 tirsdag den 23 december døde Jens Pedersen i Vestterp, blev begravet dominica a 
nativitate christi den 28 december i sit alders 73 år to måneder to uger og fem dage.

1728 den 14 januar døde Dorthe Christensdatter i Sønder Starup, blev begravet den 18 
ejusdem i sit alders 52 1/2 ungefær.

1728 den 17 maj døde Hans Bertelsens hustru Kirsten Christensdatter i Nør Starup, blev 
begravet den 23 ejusdem i sit alders 55 år tre måneder to dage.

1728 den 9 juni blev Peder Christensens dødfødte pigebarn begravet.

1728 den 18 juni henved 8 slet formiddag døde Iver Christensens datter i Nør Starup Maren, 
blev begravet den 20 juni dom 4 a trinitate i sit alders tre måneder 1 dag 6 timer.

1728 den 29 juni døde Søren Christensens hustru i Nør Starup 1 time før solens nedgang, blev
begravet den 2 juli festo visitat mariæ i sit alders 50 år ringere tre måneder tre uger.
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1728 den 27 juli ud på natten døde Kirsten Sørensdatter Hans Nielsens hustru af Nør Starup 
og blev begravet dom 10 a trinitate i sit alders 52 mindre to uger seks dage.

1728 den 16 september døde Sidsel Pedersdatter i Galstho, blev begravet den 19 ejusdem dom
17 a trinitate i sit alders 22 år to uger og på den fjerde dag.

1728 den 20 september døde Maren Pedersdatter til huse i Galstho, blev begravet den 25 
september i sit alders 54 år 1 måned to uger to dage.

1729 den 24 januar om aftenen døde Maren Joensdatter i Hesselho, blev begravet dom 4 a 
epiphan den 30 januar i sit alders 24 år ringere tolv uger to dage.

1729 den 5 novmeber om natten døde Anders Mogensens datter Kirsten, blev begravet dom 
21 a trinitate den 6 november i sit alders 5 måneder 3 uger ringere 1 dag.

1730 imellem den 3 og 4 februar 1 1/2 time ud på natten døde Iver Pedersens datter Maren i 
Pugelund, begravet den 8 februar i sit alders 1 måned en ugen og seks dage.

1730 imellem den 22 og 23 december om natten klokken ungefær 12 døde Christen Eskesens 
datter Karen i Vestterp, blev begravet den 26 ejusdem i sit alders ti år 1 måned tre dage.

1731 den 20 januar døde Ellen Pedersdatter sal. Peder Jepsens i Skovsende, blev begravet 
dom sexagesima den 28 januar i sit alders 71 år.

1731 den 26 januar om aftenen i tusmørket døde Hans Christensen i Hesselho og blev 
begravet dom esto mihi den 4 februar i sit alders 50 år tre måneder en uge.

1731 den 18 april døde Niels Pedersen i Skovsende, blev begravet den 22 april i sit alders 45 
år to måneder fire dage.

1731 den 29 april i dagningen døde Peder Hansen i Pugelund, blev begravet den 3 maj i sit 
alders 78 år fire måneder to dage.

1731 den 28 maj i dagningen blev Hans Pedersen i Vestterp et døde drengebarn født som blev
begravet dom 2 a trinitate den 3 juni.

1731 den 29 oktober imod aftenen døde Christen Joensens søn Joen i Hesselho, jordet den 1 
november i sit alders ni dage.

1732 den 28 marts døde Hans Mogensens datter i Galstho og blev begravet den 2 april i sit 
alders 2 måneder to uger og tre dage.

1732 den 17 oktober blev Hans Pedersens hustru i Vestterp forløst og fødte et dødt 
drengebarn som blev begravet dom 19 a trinitate den 19 oktober.

1733 den 24 maj 1 time før dag døde Søren Jensen i Sønder Starup, blev begravet fer 3 
pentacost den 26 maj i sit alders 67 år.
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1733 den 20 juni ungefær to timer efter solens nedgang døde Apelone Jensdatter i Skovsende,
blev begravet den 24 ejusdem sct Hans dag i sit alders 28 år mindre fire måneder en uge fem 
dage.

1733 den 22 juni døde Jens Sørensens hustru i Sønder Starup (Lene) Lambertsdatter, begravet
den 28 ejusdem i sit alders 46 år.

1733 den 18 juli lidt efter solens nedgang døde efter barnsnød Christen Sørensens hustru 
Voldborg Michelsdatter i Hesselho, blev begravet den 22 juli i sit alders 26 år mindre tre 
måneder to uger 5 dage.

1733 den 30 september døde Christen Jensen Tiphede udi Vestterp, blev begravet den 4 
oktober dom 18 a trinitate i sit alders 73 år.

1733 den 8 oktober fødte Hans Pedersens hustru i Nør Starup et dødt og navnløst pigebarn 
som blev begravet den 11 oktober dom 19 a trinitate.

1734 den 29 januar s??n ipso delercido døde Christen Joensens datter i Hesselho, blev 
begravet den 2 februar i sit alders syv måneder 6 dage.

1734 den 3 juli to timer ungefær før solens nedgang døde Morten Grummesen i Vestterp i sit 
alders 62 år mindre to timer og 3 uger, blev begravet den 7 juli.

1735 imellem den 20 og 21 februar om natten døde Mette Nielsdatter Ib Christensens hustru i 
Terpling, blev begravet dom invocavit den 27 ejusdem i sit alders 36 år 5 måneder 1 uge. 
(Hører til Åstrup).

1735 den 6 maj fik Hans Pedersens hustru i Vestterp et døde navnløst barn som blev jordet 
dom cantate den 8 ejusdem.

1735 imellem den 18 og 19 juni døde Johanne Jensdatter Hans Bertelsens datter i Nør Starup, 
blev begravet den 24 ejusdem i sit alders 29 år 5 måneder 4 dage.

1735 imellem den 5 og 6 oktober om natten døde Peder Nielsen i Tvile, blev begravet den 10 
oktober i sit alders 30 år. (Hører til Åstrup).

1736 den 9 juli 1 1/2 time efter solens nedgang døde Michel Jespersen i Sønder Starup, 
begravet dom 7 a trinitate den 15 juli i sit alders 58 år mindre 3 uger 5 dage.

1736 den 3 december circa solis occasum døde sal. Jens Pedersens hustru Karen Jensdatter i 
Vestterp, blev begravet dom 2 adventus den 9 december i sit alders 78.

1737 dom sexagesima den 24 februar blev Peder Eskesen primus in Starup elechicsinarius 
begravet, døde dom septuagesima den 17 ejusdem i sit alders 81.

1737 dom rogate den 26 maj døde Anders Christensens søn Jens i Nør Starup, blev begravet 
den 26 ejusdem i sit alders 7 dage.
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1737 den 20 oktober dom 18 a trinitate døde efter barnefødselen Hans Pedersens hustru Sidsel
Pedersdatter i Vestterp, i sit alders 37 år ? måneder femten dage, begravet den 27 oktober 
ejusdem anno.

1737 den 26 december blev Peder Christensens i Nør Starup dødfødte drengebarn jordet.

1738 imellem den 1 og 2 februar om natten døde Iver Pedersens ældste datter i Pugelund, 
begravet dom sexagesima den 9 februar i sit alders 13 år ringere to måneder to uger og to 
dage.

1738 den 16 maj døde Christen Mortensens datter i Vestterp, begravet den 18 ejusdem i sit 
alders på den 12 dag.

1739 den 20 februar døde Gyde Andersens datter i Sønder Starup, blev begravet den 22 
ejusdem i sit alders 4 måneder 1 uge fem dage navnlig Karen.

1739 den 6 juli 1 time efter solens opgang døde Søren Christensen i Nør Starup, begravet den 
8 ejusdem i sit alders 58 år mindre tre måneder 3 dage.

1740 imellem den 20 og 21 circa mediam noctem døde Gyde Andersens søn i Sønder Starup i 
sit alders 3 år mindre 3 måneder og to uger, begravet den 24 januar navnlig Anders.

1740 den 24 marts døde Las Christensens datter Kirsten, den 27 ejusdem begravet, gammel 4 
dage.

1740 mandagen den 25 april døde den anden elecmosin i Starup sogn Karen Mortensdatter 
Mølgård, begravet dom miscericordia dni i sit alders 70 år.

1740 imellem den 1 og 2 maj ved midnatstide døde Hans Bertelsens søn i Nør Starup Bertel, 
begravet den 8 maj i sit alders 30 år mindre 2 måneder 3 uger 2 dage.

1740 Svenning Nielsen en elcemosinarius af Starup sogn døde i Galstho hos Anders 
Mogensen som hafde hans datter til ægte den 17 maj i sit alders 90 år begraven den 22 maj.

1740 Lene Sørensdatter i Hesselho døde mandagen den 30 maj tre timer før aften, blev 
begravet fer 2 pentecostes den 6 juni i sit alders 64 år.

1740 Karen Jensdatter i Sønder Starup døde den 11 oktober 1 time før dag, blev begravet den 
16 oktober i sit alders 79 år.

1740 Mogens Hansen i Galstho døde den 14 november, blev begravet den 20 november dom 
23 a trinitate i sit alders 73 år mindre 1 måned 2 dage.

1741 den 6 februar døde Niels Hansens hustru i Nør Starup Karen Andersdatter, begravet den 
12 ejusdem i sit alders 68 år mindre 7 måneder 3 uger.

1741 den 28 februar døde Gyde Andersens søn i Sønder Starup, jordet den 1 marts i sit alders 
6 år mindre to måneder seks dage navnlig Søren.
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1741 den 30 april døde Jens Sørensens datter Mette i Sønder Starup, blev begravet den 7 maj i
sit alders 8 år 5 måneder mindre 1 dag.

1741 den 26 juni døde Christen Joensens datter Lene i Hesselho, blev begravet den 28 juni i 
sit alders 9 måneder ringere 1 dag.

1741 den 11 september døde Silles Hansen i Galstho i dagningen, blev begeravet den 17 
ejusdem i sit alders 56 år 8 måneder 9 dage.

1741 den 17 september 1 time efter solens nedgang døde Las Christensens hustru i Nør 
Starup, begravet den 24 ejusdem i sit alders 28 år 8 måneder 9 dage.

1741 den 29 december om aftenen døde Jep Nielsens datter Maren i Nør Starup, begravet den 
1 januar 1742 i sit alders 1 år 6 måneder to uger mindre to dage.

1742 den 11 februar blev Peder Pedersens hustru i nør Starup forløst og fødte et dødfødt 
drengebarn som blev begravet den 14 ejusdem.

1742 den 12 februar blev Jep Nielsens hustru i Nør Starup forløst og fødte et dødt pigebarn 
som blev begravet den 14 ejusdem.

1742 den 22 marts 1 time før dag døde Hans Pedersens datter Karen i Sønder Starup, begravet
den 23 ejusdem gammel 8 år mindre 5 uger 1 dag.

1742 den 8 april blev Jens Christensen smeds datter begravet, som døde straks efter fødselen 
og hjemmedåben.

1742 den 15 april in ipso cerpusculo døde Christen Joensens datter Voldborg i Hesselho, 
begravet den 20 april gammel 6 år 1 måned 2 dage.

1742 den 3 maj døde Jens Nielsen Friises kone i Nør Starup, begravet den 6 maj gammel 29 
år.

1742 den 26 maj døde Las Christensens hustru i Nør Starup, begravet den 27 maj gammel 29 
år 5 måneder 3 dage.

1742 den 4 juni døde Anders Christesen i Nør Starup 1 time før middag, begravet den 10 juni 
gammel 68 år 5 måneder mindre 14 dage.

1742 den 29 oktober døde Jens Sørensens søn Iver i Sønder Starup, begravet den 1 november 
gammel 16 år 1 måned to uger.

1743 den 26 februar to timer efter solens opgang døde Anne sal. Peders enke i Pugelund, 
begravet den 6 marts i sit alders 88 år 10 måneder nogle uger.

1743 den 25 maj blev Jep Nielsens i Nør Starup (navnløse barn) begravet.

1743 den 10 november døde Niels Ottosens søn Otto i Galstho, begravet den 17 november 
gammel to uger og to dage.
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1744 den 13 marts døde i Pugelund Iver Pedersens hustru Kirsten Mortensdatter, begravet den
18 ejusdem gammel 44 år 3 måneder 4 uger nogle dage.

1745 den 20 januar døde Hans Nielsen i Galstho, begravet den 24 januar gammel 79 år 2 
måneder nogle uger.

1745 den 12 februar ved solens opgang blev Jens Christensens hustru i Vestterp forløst med et
dødfødt drengebarn, begravet den 14 ejusdem.

1745 den 15 februar døde Niels Ottesens datter af Galstho Johanne, gammel 16 uger 3 dage, 
begravet den 21 februar.

1745 den 3 april døde Maren Nielsdatter af Galstho, begravet den 11 april i sit alders 83 år.

Døde i Starup sogn fra 1770

1770 dom esto mihi blev Mads Larsens søn Peder af Nør Starup begravet 2 år 2 mpneder 2 
uger 9 dage.

1770 den 28 marts blev Anne Pedersdatter sl. Jeppe Nielsens i Skovsende begravet gl. 68 år 2 
uger 2 dage.

1770 feria 3 pasch blev Lars Christensens den yngres søn Peder begravet gammel næsten 12 
år.

1770 dom 3 p trin blev Geert Jensens dødfødte barn begravet.

1770 den 26 august døde Iver Hansens hustru Kirsten Olufsdatter af Tofterup og blev 
begravet dom 12 a trin gammel 49 år 7 måneder 5 uger 2 dage.

1771 den 28 marts ved solens nedgang døde Claus Madsen i Galstho gammel 80 år og blev 
begravet den 4 april.

1771 den 11 maj døde Iver Pedersen i Pugelund gammel 73 år og blev begravet den 15 
ejusdem.

1771 dom 15 p trin blev Niels Ottesens hustru af Galstho begravet.

1771 den 31 maj døde Hans Jørgensens hustru i Nør Starup Maren Pedersdatter og blev 
begraven den 5 juni gammel 72 år.

1772 den 12 april dom palm om aftenen kl. 6½ døde kirkens ejer Eske Christensen af Vestterp
og blev begravet påskelørdag den 10 ejusdem i Starup kirkes altergulv gammel 54 år.

1772 den 22 april døde Peder Nielsens hustru Marie Jacobsdatter i Vestterp og blev begravet 
den 28 ejusdem i sit alders 54 år.

1772 dom 1 a trin blev Christen Lambertsens dødfødte barn begravet.
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1772 den 22 juni døde Karen Olufsdatter, Hans Pugelunds enke af Sønder Starup og blev 
begravet dom 2 a trin i hendes alders 84 år.

 1772 den 1 juli døde Svenning Andersens barn Christen af Galstho, begravet dom 3 a trin i 
sin alders 1ste år 46 uger gammel.

1772 den 3 december døde Peder Christensens hustru i Nør Starup og blev begravet dom 3 
advent i hendes alders 76 år.

1772 den 31 december døde Søren Jensens hustru Lene Sørensdatter af Annexgården og 
begravet dom postfestum novi anni 1773 i hendes alders 61 år.

1773 den 18 februar døde Joen Hansens moder i Galstho og blev begraven den 25 ejusdem i 
sin alders 71 år.

1773 den 5 maj døde ældgamle Engel Pedersdatter afdøde gl. Hans Møllers enke fra Nør 
Starup og blev begravet dom cantate i sin alders 81 år 7 måneder 5 dage, havde været 55 år i 
ægteskab med een mand og 7 år enke og gift i sit 19de år.

1773 dom 1 adventus blev Christen Lambertsens dødfødte pigebarn som var 1 tvilling 
begravet.

1774 dom 1 p epiphan den 10 januar døde gårdmanden Oluf Hansen i Sønder Starup og blev 
begraven dom 2 p epiphan den 17 januar i sin alders 53 år.

1774 den 10 august døde gl. Peder Christensen i Nør Starup gammel 78 år, begravet dom 11 p
trinitate.

1774 den 27 august døde Mads Lassens datter Anne i nør Starup og blev begravet dom 19 p 
trin gammel 11 år og 7 måneder.

1774 natten imellem den 1 og 2 september døde Søren Christensens søn Hans i Nør Starup 
gammel 8 uger 2 dage, begravet dom 14 p trin den 4 september.

1774 den 30 november om aftenen døde forrige kirkeejers Eske Christensens moder Sidsel 
Jensdatter i Vestterp, gl. 84 år og blev begravet den 9 december.

1775 den 9 februar døde Anders Mogensen af Galstho og blev begravet dom sexagesima 
gammel 77 år 7 måneder.

1775 natten imellem den 5 og 6 oktober døde forrige kirkeejers Esek Christensens enke i 
Vestterp Maren Hansdatter i sin alders 51 år mindre 14 dage, bemeldte kone blev begravet 
den 13 oktober samme år.

1775 belv Iver Hansens mindste datter Karen i Tofterup gammel 5 uger 2 dage begravet dom 
2 adventus.

1776 dom palmarum blev Christen Lambertsens dødsødte barn af Nør Starup begravet.
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1776 dom 3 p trin blev Anders Jeppesen af Skovsende som døde hos sin broder Niels 
Jeppesen ibidem begraven gammel 40 år mindre 1 måned.

1777 den 31 januar døde Thulle Clausen i Galstho gammel 60 år mindre 6 måneder, begravet 
fastelavns søndag.

1777 den 18 juni døde Hans Nielsens enke Mette Madsdatter i Hesselho gammel 70 ½år 7 
måneder, blev begravet dom 4 p trin.

1778 den 23 februar døde Karen Jørgensdatter gl. Las Christensens hustru i Nør Starup 
gammle 61 år, begravet dom qvinqvagesima.

1778 den 2 februar døde Søren Christensens søn Iver i Nør Starup gammel 10 måneder og 2 
uger og blev begravet dom 5 p epiphan.

1778 den 27 maj døde Christen Lambertsens datter Anne i Nør Starup gammel 3 uger 4 dage 
og blev begravet 6 søndag efter påske.

1778 den 24 april døde annexbonden Christen Pedersen og blev begravet den 29 ejusdem 
gammel henved 29 år.

1779 den 18 maj døde Iver Hansens datter Kirsten i Tofterup og blev begravet fer. 2 pentec 
gammel 7 år mindre 1 uge.

1779 den 10 oktober dom 10 post trinit blev Søren Iversens i Nør Starup dødfødte søn 
begravet.

1780 dom 2 p epiphan blev Søren Christensens datter Maren i Nør Starup gammel 10 
måneder begravet.

1780 dom sexagesima blev Jens Christensen af Hesselho hans dødfødte datter begravet.

1780 den 15 februar døde Jesper Michelsen i Sønder Starup gammel 63 år, begravet dom 
reminiscere.

1780 den 4 april døde Anne Johnsdatter sal. Peder Pedersens enke i Nør Starup gammel 79 år 
og blev begravet dom misericord domini.

1780 den 2 juli blev Christen Lambertsens dødfødte drengebarn begravet i Starup kirkegård.

1780 den 16 december døde Anne Svenningsdatter, afgangen Svenning Nielsens enke i 
Galstho og blev begravet den 21 ejusdem 86 år gammel.

1781 den 4 marts døde Christen Jensen i Hesselho 78 år gammel og blev begravet den 9 
ejusdem.

1781 den 7 juni døde husmand Jens Jensen af Nør Starup 58 år gammel og blev begravet den 
12 ejusdem.
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1781 den 21 juni døde Hans Jensens liden datter Else af Sønder Starup gammel 10 uger og 6 
dage og blev begravet den 24 ejusdem som var dom 2 p trinit.

1781 den 13 september døde Svenning Andersens nyfødte datter Voldborg i Galstho 2 timer 
gammel og blev tillige med moderen begravet den 17 ejusdem.

1781 den 14 september døde Svenning Andersens hustru Anne Christensdatter af Galstho 
efter at hun dagen forhen efter en hård barnsnød var bleven forløst med en datter og blev 
begravet den 17 ejusdem gammel 39 år 3 måneder.

1781 den 25 oktober døde Hans Jensens anden datter Anne af Sønder Starup gammel 6 
måneder og nogle få dage og blev begravet dom 20 p trinit.

1782 den 16 maj om morgenen ombragte den halvtåbelige Peder Olufsen af Sønder Starup sig
ved at hænge sig selv i Jørgen Jacobsens fæehus. Og da det ved synsforretning og derpå fulgte
forhør for hl. herredsfoged Varthoes condtituerede fuldmægtig hl. J. Lund blev bevist, at 
Peder Olufsen aldrig havde været ved fuldkommen forstand, men ofte havde været uden årsag
meget bedrøvet, og i sådan sindsforfatning havde aflivet sig, blev efter resolution fra 
stiftscontoiret i Ribe tilladt, at han måtte begraves i kirkegården, som og skete 2 pinsedag 
derpå, han var 30 år gammel.

1783 den 4 november døde opholdsmand Thøste Hansen af Vestterp og blev begravet den 11 
ejusdem derpå gammel 58 år.

1784 den 15 marts døde Iver Hansens liden datter Anne Kirstine af Tofterup gammel 3 uger 4 
dage og blev begravet næste søndag derpå som var dom lætare.

1784 den 18 april døde Jeppe Nielsen Hjulers kone Johanne Sørensdatter i Nør Starup og blev
begravet den 21 ejusdem derpå gammel 77 år og nogle få dage.

1784 den 20 juni blev Jens Christensens forhen dødfødte drengebarn begravet.

1785 den 21 februar døde enkemanden Jeppe Nielsen Hjuler af Nør Starup og blev begravet 
næste dom lætare gammel 83 år og 3 måneder.

1785 den 21 juni døde Iver Hansens liden søn Bertel af Tofterup og blev begraven næste dom 
5 p trin gammel 15 uger.

1785 den 21 august som var dom 13 p trin blev Jens Christensens den 17 ejusdem forhen 
dødfødte drengebarn begravet.

1785 den 12 september døde Niels Jeppesens liden søn Jeppe af Nør Starup og blev begravet 
næste dom 17 p trinit gammel 4 år 4 måneder og nogle dage.

1785 den 4 oktober døde Jens Christensens kone af Hesselho Kirsten Marie Rasmusdatter og 
blev begravet den 11 ejusdem gammel 34 år 5 måneder.

1785 den 27 november døde Iver Hansens datter af Tofterup Karen efter at hun en 8 dage 
havde været angreben af børnekopper og blev begraven næste dom 2 adventus gammel 8 år 9 
måneder.
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1786 i dette år er ingen døde i Starup sogn

1787 den 21 juni døde Hans Jensens datter i Sønder Starup Anne og blev begravet næste dom 
3 p trinit fem uger gammel.

1787 den 8 juli døde Søren Jensen enkemand af Sønder Starup og blev begravet næste dom 6 
p trinit 68 år 3 måneder og 14 dage gammel.

1787 den 20 november døde Christen Eskesens datter af Vestterp Sidsel Marie og blev 
begravet næste dom 25 p trinit 3 år 8 måneder gammel.

1788 den 12 juni døde Niels Hansens søn Peder i Vestterp og blev begravet dom 4 post trin 30
uger gammel.

1788 den 12 juni døde også Niels Christensens datter Sidsel Kirstine i Vestterp og blev 
begravet dom 4 p trin 20 uger og 1 dag gammel.

1789 den 11 marts blev Niels Hansen Uds den 7 ejusdem forhen dødfødte drengebarn 
begravet.

1789 den 18 marts døde Niels Hansen Uds kone Anne Malene Pedersdatter i Vestterp og blev 
begravet den 25 ejusdem 23 år gammel.

1789 den 6 juni døde Maren Larsdatters uægte barn Hans 2 timer efter fødselen og blev 
begravet 2 søndag p trin.

1789 den 28 august døde aftægtskonen Kirsten Nielsdatter af Nør Starup og blev begravet den
3 september 77 år 5 uger gammel.

1789 den 28 oktober døde annexbonden Hans Jensens lille søn Jens i Sønder Starup og blev 
begravet dom 21 p trin vel fest omnium sanctorum 2 uger gammel.

1789 den 4 december døde Lars Christensen Gjørtlers hustru Margrethe Lauridsdatter i Nør 
Starup og blev begravet den 10 ejusdem 61 år gammel.

1790 den 4 marts døde enkekonen Lisbet Hansdatter i Vestterp og blev begravet den 11 
ejusdem 68 år 2 måneder gammel.

1790 den 19 april døde enkekonen Anne Geerthes i Vestterp og blev begravet 3 søndag efter 
påske, gammel 82 år mindre 2 måneder og 3 uger.

1791 den 8 januar døde enkekonen Johanne Madses i Nør Starup og blev begravet dom 2 p 
epiphan gammel 63 år og nogle måneder.

1791 den 16 juni døde Thønnes Hansens lille datter Sidsel Kirstine i Vestterp og blev 
begravet festo trinitatis 14 uger gammel.

1792 den 21 juni døde Jeppe Johnsens hustru Maren Sørensdatter i Skovsende og blev 
begravet dom 4 p trin 56 år gammel.
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1792 den 23 august døde Søren Jensens lille søn Jens i Nør Starup og blev begravet dom 12 p 
trin gammel 6 uger 3 dage.

1793 den 27 januar døde Maren Larsdatters uægte barn Peder 12 dage gammel, belv begraven
dom sexagesima.

1793 den 25 maj døde Hans Jensens lille søn Jens i Annexgården og blev begravet dom 1 post
trinit gammel 18 dage.

1793 den 12 oktober døde aftægtsmanden Peder Jørgensen i Vestterp og blev begravet dom 
21 p trin 63 år gammel.

1794 den 29 januar døde den 86 års gamle kone Bodil Nielsdatter i Nør Starup og blev 
begravet dom 4 p epiphan.

1794 den 19 april døde Søren Jensens lille søn Lars 20 uger gammel og blev begravet 2 
påskedag.

1794 den 19 maj druknede Peder Jespersens søn Jesper i Starup å og blev efter 
synsforretningen som blev holdt den 20 ejusdem begravet i Starup kirkegård, han var 11 år 
gammel.

1795 den 25 april døde Anders Svenningsens lille Søn Peder og blev begravet den 
almindelige bededag, han var 6 uger gammel.

1795 den 26 juni døde Jens Christensen Smeds lille datter Mette i Vestterp og blev begravet 
dom 4 p trin 16 uger gammel.

1795 den 9 oktober døde enkekonen Kirsten Hansdatter Ulfs i Nør Starup og blev begravet 
den 15 ejusdem gammel 62 år. Hun døde af kræst i munden og halsen, en hård og smertelig 
død.

1796 den 19 januar døde aftægtsmanden den gamle Jeppe Johnsen i Skovsende og blev 
begravet den 28 ejusdem, han var 83 år 6 måneder gammel.

1796 den 27 april døde aftægtsmanden Iver Hansen i Tofterup og blev begravet christi 
himmelfartsdag, han var 73 år 8 måneder gammel på tre dage nær.

1796 den 20 maj døde Jørgen Larsens datter Karen i Nør Starup og blev begravet dom 1 p 
trinit 17 år gammel mindre 2 måneder.

1796 den 22 maj døde John Hansens hustru i Galstho Karen Jensdatter og blev begravet dom 
1 post trin, hun var 65 år gammel.

1796 den 7 august døde gårdmanden Jørgen Jacobsen i Sønder Starup af halssygdom, 
formodentlig det såkaldte kræft, og blev begravet dom 12 post trinit gammel 46 år mindre 3 
måneder.
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1796 den 22 september døde Søren Christensens hustru Maren Hansdatter i Nør Starup og 
blev begravet den 27 ejusdem gammel 52 år 6 måneder.

1797 den 5 april døde gårdmanden Jens Christensen i Hesselho og blev begravet skærtorsdag, 
han var 58 år gammel mindre 14 dage.

1797 den 11 april døde enkekonen Karen Jensdatter i Hesselho og blev begravet langfredag, 
84 år gammel mindre 6 uger.

1797 den 17 juni døde Søren Iversen i Nør Starup og blev begravet dom 2 p trinit 53 år 
gammel.

1797 den 4 juli døde Peder Skrædders kone Lene Pedersdatter i Nør Starup og blev begravet 
dom 4 p trin, hun var 84 år gammel.

1797 den 6 august døde aftægtskonen Kirsten Pedersdatter i Sønder Starup og blev begravet 
dom 9 post trinit 74 år gammel.

1798 den 25 marts blev Jens Johnsens dødfødte drengebarn begravet.

1798 den 28 oktober blev Iver Mortensens dødfødte søn begravet.

1798 den 4 november døde Jørgen Lassens datter Kirsten i Nør Starup og blev begravet den 
11 ejusdem gammel 10 år 3 måneder mindre 2 dage.

1799 den 13 januar døde Lars Christensen i Nør Starup og blev begravet den 20 ejusdem 
gammel 70 år og 6 måneder.

1799 den 31 januar døde Lars Christensens hustru Mette Joensdatter i Nør Starup og blev 
begravet dom invocavit 73 år gammel.

1799 den 4 marts døde Morten Bertelsens søn Morten i Vestterp og blev begravet den 10 
ejusdem gammel 36 uger.

1800 den 27 marts døde Søren Christensens datter Maren Sørensdatter i Nør Starup, og blev 
begravet den 3 april 19 år 1 måned gammel.

1800 den 29 marts døde Hans Jensens kone Lene Sørensdatter i Starup Annexgård og blev 
begravet palmesøndag den 6 april gammel 49 år og 2 måneder.

1800 den 22 juni døde Hans Iversens ældste datter Maren i Tofterup 3½ år gammel og dagen 
derpå den 23 ejusdem døde hans yngste datter som også var døbt Maren gammel 1 år og 4 
måneder, begge døde i børnekopperne og blev begravet i een kiste den 3 søndag efter 
trinitatis.

1800 den 14 juli døde aftægtsmanden Søren Christensen i Nør Starup gammel ved 60 år og 
blev begravet dom 6 p trinit.

1800 den 18 juli døde aftægtskonen Mette Pedersdatter i Sønder Starup og blev begravet den 
23 ejusdem gammel 78 år.
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1800 den 13 august døde Niels Nielsens søn Ole i Hesselho og blev begravet den 17 ejusdem 
dom 10 p trin, han blev 14 år gammel mindre 1 måned.

1800 den 24 november døde Morten Iversens kone Birthe Jensdatter i Pugelund og blev 
begravet den 3 december 64 år gammel.

1801 den 5 juli døde Lars Christensen Gjørtler i Nør Starup og blev begravet dom 6 p trin 
gammel 88 år.

1802 den 3 januar døde Lambert Christensens lille søn Christen i Nør Starup og blev begravet
den 10 ejusdem gammel 10 måneder og 2 dage.

1802 den 20 februar døde Iver Mortensens hustru i Pugelund Anne Kirstine Jensdatter i 
barnsnød og uden at blive forløst og blev begravet fastelavnssøndag gammel 43 år.

1802 den 17 marts døde Jens Fiskers enke Maren Møllers i Nør Starup og blev begravet den 
24 ejusdem gammel 81 år 2 måneder og 2 uger.

1802 den 7 november døde Mads Lassens kone i Nør Starup Mette Corneliusdatter og blev 
begravet dom 22 p trinit, hun blev 58 år gammel.

1803 den 16 marts døde enkemanden Peder Hansen Skrædder i Tofterup i hans 83 år og blev 
begravet den 23 ejusdem.

1803 den 12 maj døde enkekonen Anne Thulles i Galstho som i 2 år var sengeliggende og 
blev begravet den 19 ejusdem gammel 80 år og 1 måned.

1804 den 2 marts døde Anders Svenningsens lille drengebarn navnlig Christen i Vestterp og 
blev begravet den 7 ejusdem 8 dage gammel.

1804 den 29 maj døde den gamle Kirsten Hansdatter i Vestterp enke efter afgangne gårdmand
Christen Mortensen ibidem og blev begravet dom 1 post trin, hun nåede til en alder af 90½ år.

1805 den 9 april døde Iver Mortensens hustru i Pugelund Maren Jensdatter i barnsnød og 
uden at blive forløst og blev begravet 2 påskedag gammel 40 år og 3 måneder.

1805 den 10 maj blev Jens Johnsens dødfødte søn i Galstho begravet.

1805 den 1 december døde aftægtsmanden John Hansen i Galstho og blev begravet dom 2 
adventus gammel 77 år og 8 måneder.

1806 den 4 juni døde Cornelius Madsens lille søn Mads i Nør Starup og blev begravet dom 1 
post trin 9 dage gammel.

1806 den 28 juni døde Christen Jensens yngste søn Rasmus i Hesselho af kighoste og blev 
begravet dom 5 post trinit gammel 9 måneder mindre 1 uge.

1806 den 28 den 28 december døde Iver Mortensens mindste datter Maren i Pugelund og blev
begravet nytårsdag 1807 8 uger gammel.

©Jens Erik Starup 2019 Side 21 af 24



Vester Starup sogn – døde 1692 til 1814

1807 den 18 april døde gårdmanden Anders Svenningsen i Vestterp og blev begravet den 26 
ejusdem 4 søndag efter påske, gammel 44 år 2 måneder og 14 dage.

1807 den 1 nivember blev Cornelius Madsens dødfødte datter begravet.

1808 den 23 juni døde aftægtsmanden Svenning Andersen i Galstho og blev begravet dom 3 
post trin gammel 78 år mindre 10 uger.

1808 den 17 august døde aftægtsmanden Mads Lassen i Nør Starup og blev begravet den 24 
ejusdem gammel 80 på 3 måneder nær.

1808 den 9 september døde Carsten Jensens lille søn Jens Madsen i Hesselho og blev begravet
dom 14 p trin gammel 12 dage.

1808 den 1 november døde Hans Iversens mindste datter Anne og blev begravet dom omnium
sanctorum gammel 18 uger.

1809 den 7 maj døde Iver Hansens enke Maren Christensdatter i Tofterup og blev begravet 
den 6 søndag efter påske gammel 60 år 7 uger og 2 dage.

1809 den 7 maj døde Peder Nielsens lille datter Maren i Galstho og blev begravet christi 
himmelfartsdag gammel 2 år mindre 7 uger.

1809 den 25 maj døde Hans Hansens kone Karen Nielsdatter i Hesselho og blev begravet den 
1 juni derefter gammel 83 år 6 måneder og 2 dage.

1809 den 17 juni døde manden Christen Hansen i Starup Annexgård og blev begravet den 23 
ejusdem gammel 26 år 8 måneder og 6 dage.

1809 den 11 november døde aftægtsmanden Niels Jepsens hustru Else Pedersdatter i 
Skovsende og blev begravet dom 25 p trinit gammel 84 år 5 måneder og 5 dage.

1810 den 28 januar døde Hans Nielsens lille datter Mette Marie i Galstho og blev begravet 
dom 5 post epiphan 18 dage gammel.

1810 den 6 februar døde Lars Christensens enke Johanne Pedersdatter i Nør Starup og blev 
begravet dom 6 post epiphan gammel 77 år og 11 uger.

1810 den 1 marts døde Niels Jørgensens lille søn Laurids i Vestterp og blev begravet 
fastelavnssøndag gammel 18 uger mindre 1 dag.

1810 den 13 marts døde Peder Nielsens lille datter Maren i Galstho og blev begravet dom 
reminiscere gammel 5 uger mindre 1 dag.

1810 den 13 april døde aftægtsmanden Niels Jepsen i Skovsende og blev begravet langfredag 
gammel 75 år 2 måneder og 2 uger.

1811 den 7 april døde manden Niels Nielsen i Hesselhohus og blev begravet langfredag 70 år 
gammel.
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1811 den 20 april døde gårdmanden Morten Bertelsen i Vestterp og blev begravet den 24 
ejusdem gammel 54 år mindre 2 måneder.

1811 den 3 maj døde pigen Anne Andersdatter i Vestterp og blev begravet den 7 ejusdem 18 
år 3 uger og 4 dage gammel.

1811 den 18 maj døde Morten Bertelsens enke Karen Hansdatter i Vestterp og blev begravet 
den 27 ejusdem gammel 54 år 3 måneder og 3 dage. Hunhavde været i mange år svag på 
forstanden, men døde ligesom hendes mand kort forhen i en smitsom sygdom.

1811 den 6 juli døde Iver Mortensens søn Hans i Pugelund og blev begravet den 9 ejusdem 4 
uger gammel.

1812 den 14 februar døde aftægtsmanden Christen Lambertsen i Nør Starup og blev begravet 
den 19 ejusdem gammel næsten 68 år.

1812 den 3 april døde aftægtsmanden Jørgen Larsen i Nør Starup gammel 67 år og blev 
begravet dom miscericordias.

1812 den 7 juli døde annexbonden Hans Jensen i Sønder Starup og blev begravet den 12 
ejusdem, han blev 69 år 3 måneder og 7 dage gammel.

1812 den 19 juli døde Jeppe Pedersens lille søn Peder i Galstho og blev begravet den 26 
ejusdem 12 uger gammel.

1812 den 26 oktober døde Peder Pedersen i Nør Starup og blev begravet dom omnium 
sanctorum gammel 77 år 9 måneder mindre 3 dage.

1812 den 2 november døde Hans Svenningsens datter Anne Hansdatter i Galstho og blev 
begravet den 8 ejusdem gammel 6 år og 12 uger.

1812 den 9 november døde Peder Hansens lille datter Karen Marie i Hesselho og blev 
begravet dom 25 p trin, hun blev kuns 12 dage gammel.

1812 den 10 december døde gårdmanden Christen Jensen i Hesselho og blev begravet dom 4 
adventus gammel 36 år 9 måneder og 4 dage.

1813 den 2 februar døde Peder Jensens søn Niels i Vestterp af mæslinger og blev begravet 
dom 5 post epiphan gammel 7 måneder og 12 dage.

1813 den 23 juni døde Cornelius Madsens pigebarn i Nør Starup og blev begravet dom 2 post 
trinitatis gammel 8 uger. Barnets navn var Johanne.

1814 den 23 marts døde Niels Jensens søn ved navn Christen i Galstho og blev begravet den 
30 ejusdem gammel 1 år og 1 måned og 6 dage.

1814 den 2 august døde Thøste Nielsens søn Christen i Hesselho og blev begravet den 7 
ejusdem gammel 19 uger.
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1815 den 20 januar døde Morten Iversen af Pugelund i hans alders 79 år og blev begravet den 
29 ejusdem som var søndagen sexagesima.

1815 den 17 februar døde Jens Christensen Smeds kone Abelone Pedersdatter i Vestterp og 
blev begravet den 26 ejusdem som var 3 søndag i faste, hun var 60 år gammel.

1815 den 25 april døde en qvindes person hos Jeppe Pedersen i Galstho, hvor hun havde lagt 
syg i 14 dage, og blev begravet den 30 3jusdem. Hun hedde Maren Lauridsdattr og var 
ungefær 40 år gammel, hvor hun ellers var fra vides ikke til visse. Hun havde rejst omkring i 
landet med en karl som kunde flikke ved gammelt kobber og messing, der siges at hun var fra 
Ærø.

1815 den 2 maj døde ungkarl Hans Nielsen som tjente hos Peder Pedersen i Nør Starup og 
blev begravet den 7 ejusdem. Det var afgangne Niels Nielsens søn som boede i Hesselhohus, 
hvor moderen endnu er og hedder Barbara Ibsdatter. Bemeldte Hans Nielsen var 35½ år 
gammel.

1815 den 5 juli døde Jens Johnsens ældste datter i Galstho som hedder Karen og blev begravet
den 9 ejusdem som var 7 søndag efter trinitatis. Hun var født den samme dag i året som hun 
døde og var netop 19 år gammel.
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