
Jens Eyberts hus 

 

I 1773 ægtede han en anden skipperdatter, Ane Jan Captain fra Kongevejen 1. Hun overlevede ham og 

giftede sig derefter i 1784 med Jens Eibertsen fra Strandgade 27-29.  

 

På denne måde er Cornelis Nielsens fogedbolig blevet til Jens Eyberts hus. 

 

Jens Eibertsen sejlede i mange år med sin jagt "Rosen", med hvilken han fragtede brænde fra provinsen 

til København. Han har efterladt sig en lommebog fra 1783, hvor han har gjort notater om sine sejladser 

det pågældende år.  

 

Jens og Ane efterlod sig ingen arvinger, så derfor testamenterede de 2. maj 1808 1.000 rigsdaler. til 

Dragørs fattigkasse. Jens døde i 1811, mens Ane levede til 1831. Hun forvaltede tilsyneladende sine 

midler godt, idet hun havde flere skibe i søen.  

 

Efter hendes død startede en arvesag, som stod på i flere år og efterhånden blev til en voluminøs 

affære. Fjernere slægtninge myldrede til for at få del i "kagen", flere retssager kørte i denne periode, og 

imens sejlede Anes skibe videre og tjente penge ind til boet. Huset erhvervedes til sidst efter en del 

trakasserier af forhenværende foged Pieter Jensen Skriver fra Lodsstræde 4, og det er stadig i hans 

efterslægts eje. 

                                                 

En husejer, som det ikke har været mulig at placere, er Pieter Troelsen Passer. Måske har han boet på 

den sydlige del af matrikel nr. 187, for dels er denne grund usædvanlig stor i forhold til andre grunde, og 

dels var Pieter Troelsen Passer svoger til ejeren her, Niels Nielsen Steuermann, idet deres koner var 

søstre - gårdmandsdøtre fra Kinkelgade i Store Magleby.  

 

De to svogre kan meget vel have erhvervet denne grund i fællesskab. Når forholdene omkring Pieter 

Troelsen Passer og hans familie imidlertid er interessante, skyldes det, at han og konen Maritje 

Pietersdatter er stamforældre til den store Passer-slægt i Dragør, samt at hun tillige gennem sin datter af 

andet ægteskab er formoder til en stor efterslægt, hvor navnet Bertel/Bertelsen dominerer. 

 

Pieter Troelsen var født 1662 i Dragør af skånske forældre. Hans hu har helt naturligt stået til søen, og 

30 år gammel blev han indskrevet i Københavns Skipperlav, hvilket vil sige, at han selv har haft skib med 

hjemsted i hovedstaden, eller at han har sejlet for en københavnsk reder.  

 

Hvornår han har taget navnet Passer, er ikke klarlagt, og hvordan han har fået dette navn, kan kun blive 

vildt gætteri. 

 

I oktober 1704 døde Pieter og Maritje stod som enke med seks børn i alderen 3/4 til 9 år. Et halvt år 

senere giftede hun sig med en fremmed person, Carl Thorgrimsen Ascheland. Hvad landsmand han var, 

er aldrig opklaret - måske nordmand eller islænding.  

 

Han faldt vist nok aldrig til her i Dragør. I hvert fald følte han sig ikke accepteret, for han klagede i 

september 1705 til Admiralitetet over, at dragørerne modsatte sig at lade ham deltage i deres 
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bjergningsassistancer.  

 

Han døde imidlertid allerede i 1707. På dette tidspunkt var Maritje gravid og fødte 3 måneder senere 

datteren Nele. 

 

Denne datter blev som voksen gift med skipper Bertel Jacobsen, Kongevejen 2, og hun blev mor til fem 

børn - her iblandt fogden Jacob Bertelsen og fogden Rasmus Bertelsen.  

 

Af børnene fra Maritjes første ægteskab blev fire af dem voksne - to sønner, Cornelis og Theis, blev 

skippere, mens sønnen Tønnes blev lods. Deres søster Marchen blev gift med en lods, og nogle i hendes 

efterslægt antog navnet Passer. 

 

Maritje, der var blevet enke i 1707, giftede sig for tredje gang med Anders Poulsen, en søn fra 

Strandgade 35. Dette ægteskab blev imidlertid også kort, idet Maritje døde i 1710, og Anders døde af 

pest i 1711. 

 

På en liste fra 1713 over umyndige børns kapitaler ses det, at Pieter Troelsen Passers børn havde 733 

sletdaler stående, mens Carl Thorgrinsen Ascheland havde efterladt sig 200 sletdaler. 
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