
Husets beboere i 1700- og 1800-tallet  

På tærsklen til 1700-tallet finder man Mogens Christensens enke her. Manden døde i 1696.  

 

Under Den Skånske Krig 1676-79 foretog Mogens "fire farlige rejser til Skåne", og for denne bedrift fik 

han bevilget fri græsning for en ko på Dragørs fælled.  

 

Enken boede nu i huset sammen med datteren Nele og hendes mand Hans Hansen Skåning. Efter Hans' 

død i 1711 - dog ikke af pest, men måske af anden sygdom, som krigen i denne periode plagede Dragør 

med -  måtte Nele finde sig en ny mand.  

 

Valget faldt på den 24-årige ungkarl og skipper Peder Jensen i Haven, der stammede fra Stettinstræde 9.  

 

I 1724 mistede Peder og hans far Jens Pedersen deres nye jagt, som de i fællesskab lige havde ladet 

bygge for 1.000 sletdaler, og af den grund havde de pantsat hus og hjem. Forliset skete mellem Lolland 

og Langeland.  

 

De ansøgte derfor om at måtte lade udsætte "bækkener for kirkedørene", d.v.s. private 

indsamlingsbøsser ved kirkerne, hvilket krævede statens tilladelse. 

 

Nele og Peders yngste datter Sidse, gift med skipper Pieter Sørensen, overtog siden huset. Han 

stammede fra Strandstræde 36 og var ejer af jagten "Anna Maria" på 16 læster, som han fik skøde på i 

1749.  

 

Hans hus blev i 1759 angivet til at være på 8 fag. Sidse og Pieter fik to sønner og en datter, som nåede 

frem til voksenalderen. 

 

Det blev i første omgang sønnen, skipper Peder Pietersen med tilnavnet Haven, der overtog huset. Han 

var i 1785 blevet gift med Marchen Jan Jansen Draker og fået et par børn.  

 

I 1787 havde familien også den gamle Pieter Sørensen boende. Men efter Peders død i 1795 giftede 

konen sig med styrmand Thomas Cornelissen fra Lodsstræde 5 og flyttede derhen. 

 

Huset blev derefter overtaget af skipper Peder Tønnesen Passer, der var søn af Pieter Sørensens datter 

Marchen (bosat i Strandgade 9), som bl.a. havde været gift med lodsen Tønnes Pedersen Passer. Peder 

var gift med Niel Tønnes Jansen fra "Dragørgård", og parret fik 4-5 børn.  

 

En datter Niel blev gårdmandskone på "Hollændergård" i Store Magleby, og en anden datter Marchen 

blev gift med styrmand - senere vognmand - Anders Andersen Agerlin og bosat på Kongevejen 15-17.  

 

Den ugifte søn Tønnes Pedersen Passer overtog barndomshjemmet efter forældrenes død.  

 

Han ernærede sig som bådfører, hvilket næppe har været nogen lukrativ beskæftigelse. Da han var 

alene, lejede han en del af huset ud til en sømandsfamillie - Hans Pedersen Taarnby og hustru Marie 

Peter Dahlstrøm. 
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Efter Tønnes Pedersen Passers død arvedes huset af hans niece, Trein Anders Agerlin, datter af 

ovennævnte Marchen Peder Passer fra Kongevejen 15-17.  

 

Denne Trein var i 1860 blevet gift med styrmand Jens Eriksen fra Strandgade 13, og parret havde boet til 

leje i Strandstræde 16 hos snedker Chr. Larsen Holte. De flyttede til Bodestræde 5 omkring 1875.  

 

Jens Eriksen var nu blevet skibsfører og han lod det gamle hus nedrive og opførte derefter et nyt hus i 

gule sten. 

 

Huset blev siden overtaget af datteren Anna, gift Holte, og siden af hendes søn Thorvald Holte, som 

døde i 1990'erne. Stedet havde da været i samme slægts eje gennem i hvert fald 300 år. 
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