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Slagtermester Corell's tragiske død 
 
Jesper Pedersen Corell bliver født i dec. 1791 i Sankt Mikkels sogn i Slagelse, og han bliver døbt 
lille juleaftensdag den 23. dec. 1791 i Sankt Mikkels kirke.  

Hans liv ender brat den 18. juni 1832. Her er de begivenheder der til sidst førte til hans død.  

ID 56-4: Den 24-årige slagter Jesper Pedersen Corell trolover sig den 18. nov. 1814 i Skælskør 
med den 1 år yngre pige Maria Kirstine Crofas, og parret gifter sig den 6. jan. 1815 i Skælskør 
kirke. De får sammen 11 børn. 

ID 56-4a: Anna Cathrine Corell bliver født ca. 11. jan. 1815 i Skælskør. Hun bliver hjemmedøbt, 
men når ikke at blive fremstillet i kirken inden hun dør den 3. maj 1815 - kun 16 uger gl. Hun 
bliver begravet den 7. maj 1815 i Skælskør. 

ID 56-4b: Jørgen Martinus Corell bliver født den 23. jan. 1816 i Skælskør og hjemmedøbt den 26. 
jan. 1816. Han dør den 27. maj 1816 - 4 mdr. gl. - og bliver begravet den 31. maj 1816. 

ID 56-4c: Jørgen Martinus Corell bliver født den 21. april 1817 i Skælskør og hjemmedøbt den 24. 
april 1817. Han fremstilles i Skælskør kirke den 24. juli 1817.   

ID 56-4d: Christian Pedersen Corell bliver født den 28. feb. 1819 i Skælskør og hjemmedøbt den 6. 
marts 1819. Han når ikke at blive fremstillet i kirken inden han dør den 8. maj 1819 - kun 11 uger 
gl. Han bliver begravet den 17. maj 1819 i Skælskør. 

Ægteparret Corell flytter mellem 1819-1820 fra Skælskør til Gerlev sammen med deres lille søn (ID 
56-4c) Jørgen Martinus Corell. 

ID 56-4e: Christian Petersen Corell bliver født den 17. april 1820 i Gerlev og hjemmedøbt den 23. 
april 1820. Han fremstilles i Gerlev kirke den 3. dec. 1820. 

Som 14-årig ser man Christian Petersen Corell registreret som fattiglem, men det bliver han ikke 
ved med at være. Han er en sej gut, hvilket hans levned viser.  

Da han er 21 år og slagtersvend i Sorø, gifter han sig den 31. marts 1841 i Pedersborg kirke med 
pigen Anne Kirstine Christensdatter på 27 år. Sidenhen bliver han slagtermester i Pedersborg by og 
viderefører dermed sin fars erhverv som slagter. 

ID 56-4f: Lorentz Boie Corell bliver født den 1. jan. 1823 i Gerlev og hjemmedøbt den 5. jan. 1823. 
Han fremstilles i Gerlev kirke den 12. aug. 1823.  

Han bliver senere plejebarn hos sin moster Margrethe Crofas og onkel Hans Nielsen der er væver 
og bor i Landsgrav by ved Slagelse. Da Lorentz er 14 år, rejser han den 14. maj 1837 fra Slagelse 
til Førslev for at gå i væverlære. Han gifter sig den 10. april 1849 i Førslev kirke med Christiane 
Jørgensdatter, og parret bosætter sig i Arløse Skovhuse i Førslev sogn hvor Lorentz er væver og 
husmand. 

ID 56-4g: Ane Cathrine Corell bliver født den 26. aug. 1824 i Gerlev og hjemmedøbt den 31. aug. 
1824. Hun fremstilles i Gerlev kirke den 23. jan. 1825. 

I 1840, da Ane Cathrine er 15 år gl., bliver hun konfirmeret i Fyrendal kirke. Hun bliver indskrevet i 
kirkebogen som værende datter af afdøde slagter Jesper Corell og afdøde hustru Marie Kirstine 
Crofas.  
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I folketællingen fra 1840 står Ane Cathrine dog registreret som barn af (ID 56-5) Lars Hansen 
Corell (sin farbror) og dennes hustru Johanne Crofas, der er moster til Ane Cathrine. Hendes videre 
skæbne er mig ukendt. 

ID 56-4h: Niels Urban Corell bliver født den 22. maj 1826 i Gerlev og hjemmedøbt den 29. maj 
1826. Han fremstilles i Gerlev kirke den 8. okt. 1826. Familien flytter fra Gerlev til Skovsøegade i 
Slagelse Sankt Mikkels sogn, hvor Niels dør den 30. okt. 1826 af feberkramper.  

ID 56-4i: Ane Kirstine Corell bliver født den 3. nov. 1827, vanskabt og skindød. Hun bliver 
genoplivet og hjemmedøbt. Lever herefter i 5 timer, inden hun dør. Hun er i kirkebogen for 
Slagelse Sankt Mikkels sogn indskrevet under dødfødte. 

ID 56-4j: Urbine Marie Corell bliver født den 6. feb. 1829 i Slagelse og døbt den 28. juni 1829 i 
Slagelse Sankt Mikkels kirke. Denne lille pige må være død kort efter, da hun ikke omtales i 
byfogedens politipotokol i 1832. 

Familiens ældste søn, den 12-årige Jørgen Martinus Corell (født 21. april 1817), dør af ormefeber 
den 25. okt. 1829.  

ID 56-4k: Jørgine Kirstine Corell - kaldes også Stine Corell - bliver født den 4. juli 1831 og døbt 
den 23. okt. 1831 i Slagelse Sankt Mikkels kirke.  

Hun bliver sidenhen plejebarn hos husmand Christian Øse og hustru Kirstine Nielsdatter i Solbjerg 
by og sogn. 

Jørgine Kirstine Corell dør 6. juni 1841 i Ørslev-Solbjerg sogn - 9 år gl. Hun bliver begravet den 13. 
juni 1841 fra Solbjerg kirke i Løve herred. 

Slagtermester Jesper Pedersen Corell's hustru Marie Kirstine Crofas dør den 30. maj 1832 i 
Slagelse af en hidsig feber. 

Tabet af sin elskede hustru må have været mere end slagtermester Corell har kunnet bære. Han 
gør derfor ende på sit eget liv.   

Jesper Pedersen Corell begår selvmord i en alder af 40 år. Man finder ham død i Slagelse den 18. 
juni 1832 hvor han har hængt sig selv. 
 
Den 20. juni 1832 bliver han nedsat i et hjørne på fattigkirkegården i Slagelse Sankt Mikkels sogn.  

Af Slagelse byfogeds politiprotokol fremgår det at Corell's ældste søn, slagterdreng Christian havde 
fundet sin far i hjemmet hvor han havde hængt sig. 

Aftenen forinden havde slagtermesteren gået en tur i haven, medens han sang. Han havde været 
ved sin forstands fulde brug og lod ikke det mindste til at ville tage livet af sig. 
 
 
 
 
Familierelationer: 
 
Jesper Pedersen Corell er søn af sadelmager Jørgen Corell og Anne Cathrine Jespersdatter.  
Disse 2 er mine 3 x tipoldeforældre.  

Min 2 x tipoldefar, Lorentz Boie Corell, sadelmagermester i Skælskør, blev efterfølgende udpeget 
som værge for Jesper Pedersen Corell og hustrus 4 børn. 
 


