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I

flere A ar har det været m it Ønske at fa a udarbejdet en
Slægtsbog fo r S læ g te n L a u r id se n fr a G rø n v a n g i Vejen.
Efterhaanden fik jeg ved Samtale med forskellige a f Slægtens
Medlemmer, særlig nu afdøde J e n s P e te r H a g e n s e n , Alminde
ved Kolding, samlet en Del Stof, der kunde tjene som Udgangs
punkt fo r en Slægtsbog.
Da jeg vanskeligt kunde afse den fornødne Tid til Udarbej
delsen a f Slægtsbogen i den Udstrækning, som var ønskelig, hen
vendte jeg mig paa Opfordring a f Sognepræst J. R ic h te r , Vejen,
til Lærer J. P. H a rb o , Vejen, som velvilligt paatog sig Hvervet.
Jeg takker Harbo hjerteligt herfor samt fo r hans store Arbejde
med at skabe denne fo r os Slægtsmedlemmer saa værdifulde Bog
og fo r den Interesse og Kærlighed, hvormed han stadig har om
fa ttet dette sit Arbejde. — Ligeledes takker jeg Sognepræst Richter
hjerteligt fo r hans store Interesse fo r denne Slægtsbog, fo r de
mange Oplysninger og gode Raad, han velvilligt har givet os, og
fo r den værdifulde Støtte, som han paa forskellig Maade har
ydet os.
„Vangen“, Vejen, den 1. Novbr. 1920.
OLAV VANG LAURIDSEN

II
D a jeg fo r et A arstid siden begyndte paa Arbejdet med nær
værende Slægtsbog, var det mig en god Hjælp, at der var noget
at bygge videre paa.
Det første, jeg da havde at gøre, var at foretage en foreløbig
Undersøgelse a f de gamle Kirkebøger i L a n d s a r k iv e t i Viborg.
Paa e t senere Tidspunkt blev denne Undersøgelse fortsat.

SLÆGTEN LAURIDSEN
FRA

G RØNVANG, VEJEN

H vor der skulde søges i gamle Retspapirer, har jeg benyttet
mig a f A rkiv registrator H o f m a n B a n g s værdifulde Hjælp.
Det har været min særlige Opgave at fa a et S tyk ke Slægts
historie skrevet, ikke ved min egen Pen, men ved at fa a Slægten
selv til at fortælle sin Historie. Om dette er lykkedes i nogen
Maade, skyldes det de mange, der har fortalt Træk om deres Fædie
eller tegnet mere udførlige Billeder a f de enkelte.
A fd. J o h s . L a u r id s e n og Hustru, Fru M a re n L a u r id s e n ,
maa jeg her nævne med stor Ærbødighed og inderlig Tak.
Deres ældste Søn, Direktør O l a v V a n g L a u r i d s e n , og
Sognepræst J. R i c h t e r skylder jeg min bedste Tak fo r al deres
Støtte.
En Tak til alle de Hjem, jeg har besøgt, og de Hundreder a f
Slægtens' Medlemmer og Venner, der har svaret paa de mange
Spørgsmaal, sendt mig Optegnelser og laant mig Billeder til Bogen.
Endelig en Tak til de Præster og Lærere, der har staaet mig
til Tjeneste ved mine Undersøgelser i de nyere Kirkebøger, og til
Landsarkivet fo r al den Venlighed, jeg har mødt der.
„Jægerhytten ', Vejen, den 1. Novbr. 1920.

JENS PETER HARBO

SLÆGTEN LAURIDSEN
FRA

G R Ø N V A N G , V EJEN
O G N O G L E A F D E N S S L Æ G T S F O R B I N D EL S E R

UNDER MEDVIRKNING AF SOGNEPRÆST J. RICHTER, VEJEN

SAMLET AF

OLAV VANG LAURIDSEN og JENS PETER HARBO

V E JE N
A /S CENTRALTRYKKERIET

1921

DENJGAMLE SLÆGTSGAARD I GAMST. I.
Den nordlige Længe, der har været Hovedbygningen. Nu er der Hestestald m. m. Den gamle Indkørsel
var gennem Porten.

DEN GAMLE SLÆGTSGAARD. IL
Den nyere Indkørsel. Man ser i Forgrunden den nordlige Længe og i Baggrunden Dele af den sydlige
og den vestlige Længe. Den gi. Længe mod Øst er nedrevet og et nyt StueWus opfert. Den ny Have
ligger mod Øst. Gaardens gi. Have, hvoraf der endnu er Levninger, laa mod Nord. Se videre under
B—C, „Stamgaardene i Gamst“ og „Slægtens Navne“ (særlig under P e d e r M a d s e n , Side 14, og
Efterkommere). — Gaarden er ikke længere i Slægtens Eje (ejes f. T. af Nis Peter Lauridsen).

I. DEL:

STAMLINJEN FRA GAMST
SLÆ GTSTAVLE I
DE GAMLE GAMSTBOERE — STAMGAARDEN —
SLÆGTENS NAVNE

Slægttavle I.

H A N S (Pedersen) ca. 1620—1690.

1. Led.

_____________________,___________ !-----------------------------------------------r Peder Hansen, f. ca. 1654,. d. 1733. F æ ster af en halv R yttergaard i G am st.

2. Led.

3—4 Børn.

r Mads Pedersen,

3. Led.

f. 1697, d. 1779, g. 1726 m. Johanne P ed ersd atter af 0 . G jesten, f. 1695, d. 1779. — F æ ster af sam m e halve Gaard. A
A f S ø sk en d e n æ vn es K irsten, M aren o g N ie ls (H ans).
5 Børn.
--------------------- !------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S

1. Peder Madsen, f. 1727, d. 1783,
g. 1767 m. M argrethe L ausdatter af R oved, f. 1743, d. 1815.
Ejer af 2 halve R yttergaarde (Nr. 7 o g Nr. 8.)

4. Led.

2. A n ne M adsdatter,
f. 1730.

3. Jochum M adsen, 4. L isbeth M adsdatter, 5. Iver M adsen, f. 1738f. 1732, d. 1815.
f. 1735,
O ph old h o s sin B roder
g . m . Iver H ansen,
i G am st.
i G ejsing.

5 Børn.
5. Led. r 1. M ads P ed ersen , f. 1767, d. 1850, g. 1795 m. E llen Marie Lausdatter

af G libstrup, f. 1773, d. 1839. — Gdr. i G libstrup.
8 Bom.

2. Lauritz Pedersen,
f. 1769, d. 1851, g. 1802 m.
M ette A n dersdatter, f.1780,
d. 1833. — Gdr. i Vejen.

3. Johanne
P ed ersd atter,
f. 1772.

9 Bam.

Se Slægttavle III.
6. Led.
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5. H ans
d. 1847,
K irstine
rup af

P ed ersen, f. 1782,
g . 1816 m. A n n e
O lesd atter StraaG rønninghoved.
8 Bom.
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4. Zidsel Cathrine P ed ers
datter, f. 1777, g. 1802 m.
Jens K nudsen af R efsing.
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A. De gamle Gamstboere.
Fra ældgammel Tid var der i Gamst (Gamsted), Andst Sogn, som i de omlig
gende Landsbyer mange Selvejerbønder, og man faar Indtryk af, at det var stærke
og stoute Slægter, der vogtede og værgede deres Fædrenehjem. I Artiklen
„Vore Folkevolde“, optaget i Aarskriftet „Fra Ribe Amt“ for 1920, nævner Søren
Alkærsig de gamle Sletteboere i Andsted, Gamsted, Gjesten, Refsing, Veersted,
Husted, Thorsted, Skodborg, Vejen, Læborg og Bække, som alle laa Vest for den
gamle Folkevold „Trældiget“. Volden, der er meget ældre end Godfreds og Mar
grethes Volde, er der endnu Levninger af. Sletteboerne i disse Egne opførte den
sandsynligvis til Værn mod Skovboerne, der trængte frem fra de østlige Landsdele.
Slægt efter Slægt segned’ hen „paa Nornens Bud“. Der kom Tider, hvor næsten
alle Bønder, ogsaa paa disse Kanter, trællede under Hundepisken og sank ned
i Armod. En forholdsvis god Tid oprandt under de danske Konger, der gennemgaaende var mildere Herrer end Herremændene. De allerfleste af Beboerne i
Andst Sogn var til 1765 Fæstere under Koldinghus Rytterdistrikt.
Deres Ydelser bestod mest i Kørsler og Levering af Fourage til det kgl
Rytteri paa Koldinghus.
De allerfleste af „Kronbøriderne“ havde det alligevel smaat, saa der maatte
den yderste Sparsommelighed til, ligeledes ubrødeligt Sammenhold. Naar en
Bonde fra Gamst f. Eks. skulde til Kolding for at gøre Indkøb af Salt, Jern eller
andre tarvelige Fornødenheder, fulgte de andre Bymænd gerne med. Det var
især nødvendigt ved Vintertide for at være hverandre til Hjælp. Deres Vogne
var jo skrøbelige og Vejene meget daarlige. I de mange Hulveje — dels igennem
Skovene — maatte de være belavede paa at møde sultne Ulveflokke. Man kan
tænke sig, at der var Glæde i Landsbyen, naar de alle kom godt hjem.
Efter Auktionen 1765 blev Kaarene vel ikke meget lettere; men det var
langt mere tilfredsstillende at eje sin Gaard end selv det bedste Fæste. —
I Andst og Gjesten Sogne, blev Gaardene indkøbte til forskellige Priser, fra 90
til 110 Rdl. pr. Td. Hartkorn. Det var enkelte formuende Folk, der var Købere,
og de solgte saa atter til vedkommende Bønder. (I enkelte Tilfælde købte
Bønderne selv, f. Eks. i 0 . Gjesten.) Apoteker Eilschou i Kolding købte Store
Andst, Købmand Wissing et Par Gaarde i Roved (de andre var under Estrup),
Etatsraad Lowson i København købte Vester Gjesten, Refsing og Ravnholt, medens
Kammerraad Richter fra Fredericia fik købt Byerne Gamst, Gejsing og Glibstrup.
Om Købet af Gamst By optegner Præsten Høstmark i sin Embedsbog
(„liber daticus“) følgende:
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„ G am st B ye b lev paa den kgl. A u tion k iø b t af Kammerraad R icter i Fredericia for 100
Rdlr. pr. Tdr. Hartkorn, o g siden bem elte Kammerraad R icter giorde d e tte K iøb alen e for
at vinde derved o g hand ønskede in tet hellere, end B ønd erne selv skulde kiøb e sig o g g ifve
hannem en forsvarlig P rofit, saa brugte hand, for at naae sit Ø iem ed herm ed, m ange Kneb.
Ex. lod hand dennem o fte ordre til at kiøre for sig, snart hist, snart her, o g sid en denne
Kammerraad R icter paa en kongl. A u tion hafde k iøb t K ongens D yrehauge ved K olding, loed
hand der slaae F aunebrende o g befaled e G am st B eb oere, en d og Sk iertorsdag o g Langfredag,
at kiøre Brende ned til Stranden, item hand to g deres Søn ner til S old ater ved en F oged ,
som hed Fugl, item hand loed dem o fte ved denn e sin F uldm æ gtig F ugl sig e, at ifald de ej
kom o g k iøb te sig selv, vilde han se lg e deris Gaarde til andre, der selv sk ulle b e b o e dem
o g d isse udjages. V ed disse o g m ange andre Trusler indjaget hand de arme B eb oere en
Frygt, saa de en d elig kiøb te sig selv; de som løb hen o g kiøb te sig, m aatte gifv e 10 Rdlr.
til Fordeel af hver Tdr. Hartkorn, m en de som b lefve tilsid st fik bedre K iøb efter e t Par
A ars Forløb. Jeg som i denne Tiid var P ræ st o g b oed e her i B yen, kand ei besk rifve dend
E lendighed, som paa sam m e Tiid fan d tes baade blan dt M ænd o g Q vinder; thi at gaae ind
i e t Kiøb, hvoraf de ei saae at kunne svare R enterne, var tungt, o g a t blifve under denne
R icters R egierin g m edførte daglig Sorrig, U roe o g A rm oed, som endnu var tun gere, hvoraf
enhver gierne ønskede at blifve u d lø st.“

Det kunde have været rart at vide noget nærmere om Gamstboernes aandelige Synskreds. Helt uden Betydning har det vel ikke været, at deres Sogne
præst boede „midt iblandt sit Folk“, saa de daglig kunde søge Raad og Trøst
hos „Far“, forsaavidt der var noget at hente hos ham. De mest bekendte af
deres Præster var vel Høstmark og Junghans.
Jens Nielsen Høstmark var deres Præst i en Menneskealder, fra 1759 til 1793.
Han omtales som en fortræffelig Mand. Anders Simonsen skriver i sin Bog om
Andst og Gjesten Sogne: „Pastor Høstmark var en rettroende nidkær Herrens
Tjener, der virkede meget til det kristelige Livs Fremme i Menighederne“. Skønt
Bevægelsen tabte sig noget efter hans Afgang, mener A. S., at „det ægte bærer
dog sin Frugt gennem Tiderne“. Vi ved ikke stort om de enkelte Hjem i Gamst;
men vi maa gaa ud fra, at denne Præsts Forkyndelse og daglige Færd har haft
Indflydelse paa det aandelige Liv, ikke mindst i Gamst.
Caspar Frederik Junghans virkede og boede i Gamst i hele 40 Aar, fra 1793
til 1833. Selv om hans Forkyndelse var af mindre Værd, havde han dog mange
gode Egenskaber, der gjorde ham til en god Raadgiver i det daglige Liv, ikke
mindst i de vanskelige Tider. Om denne Præst fortæller Pastor Schousboe-Jensen
meget udførlig i „Fra Ribe Amt“ (1907—08—09).

B. Stamgaardene i Gamst.
Endnu 1664 var der endnu enkelte Selvejergaarde. Af Gaardene Nr. 7 og 8,
som der her er Tale om, ejedes den første af Hans Clemendsen. Gaardens Hart
korn var 4 Td. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. og der blev svaret i Landgilde: 2 Sk. Leding,
l 1/^ Dl. aarlig Penge, 10 Sdp. Quersthavre, 1 Brændsvin,
Fødenød og 1 Mk.
Haar. Den aarlige Sæd var 2 Td. Rug, l 1/\ Td. Byg, 1 Td. Havre, 1/2 Td. Bog
hvede, og der avledes 16 Læs Hø.
Gaarden Nr. ‘8 var paa samme Tid en større Fæstegaard paa 6 Td. 5 Skp.
Hartkorn og beboedes af Niels Pedersen og Iffver Madsen,
De svarede ialt i

ß
Landgilde: 1 Daler Penge, P/2 Ørte Rug, l 1/2 Ørte Byg og 1 Brændsvin,
medens der blev saaet 3 Td. Rug, 14 Skp. Byg, 6 Skp. Havre og 6 Skpr. Bog
hvede og avlet 20 ( Læs Hø.
I 1688 nævnes begge Gaarde som hørende til Koldinghus Rytterdistrikt.
Anders Jensen og Hans Christensen bor paa Nr. 7 og Niels Olufsen og Peder
Hansen paa Nr. 8.
I Krigsjordebogen 1718 møder vi paa Nr. 7 Navnene Iver Andersøn og SI. Hr.
Augustini Enke1) og paa Nr. 8 Peder Hansen og Olluf Nielsen, Søn af Niels Olufsen.
Og endelig er der Jordebogen 1733, der har følgende Navne: Laurs Jacobsen,
(^2 Part af Nr. 7), Iver Andersen og Søren Povelsen (hver 1/ 4 Part), Mads Pedersen
og Søren Povelsen (hver 1/2 Part af Nr. 8).
(Efter Oplysninger fra Matrikelskontoret.)
Hvad der ellers er at fortælle om Gaardene Nr. 7 og 8, kommer med under
Slægten.

C. Slægtens Navne.
Vi har allerede nævnt en hel Del Navne, men hvor mange af disse, der hører
ind under Slægten, er vanskeligt at afgøre. Et Navn er ikke nævnt. Det er
Peder Hansens Fader,
1. Led.

HANS [PEDERSEN?]. Han er rimeligvis Broder til Niels Pedersen, der bebor
Gaard Nr. 8. Hans Levetid sættes efter Skøn til 70 Aar, „Støvets Alder“
(ca. 1620—ca. 1690). Det er lavt sat, naar vi lægger Mærke til hans nærmeste
Efterkommeres høje Alder. — Det ses ikke af foranstaaende, hvor hans Vugge
har staaet. Den Tanke ligger nær, at han har haft Tilhold hos Broderen Niels,
der saa er død barnløs. — Hans (Pedersen)s Søn,

2. Led.

PEDER HANSEN, begraves paa Andst Kirkegaard 4. Januar 1733, 781/4
Aar gi. Fødselsaaret er altsaa 1654. Som det ses af foregaaende, nævnes
Gaard Nr. 8 1688 som Ryttergods (med 6 Td. 7 Skp. 2 Fdk. 1 Alb.), og han
bor paa den halve Ryttergaard. I 1718 nævnes han ligeledes som Fæster af
samme halve Gaard. Han har vist i det hele været Fæster i ca. 50 Aar, saa
det er ikke saa underligt, at den gairile Fæster kører træt, da smitsom Syg
dom blandt Kvæget og Misvækst indtræder 1726.
Vi kender ikke hans Hustrus Navn; men han er over 40 Aar, da han
holder Bryllup.

3. Led.

Der er 4 eller 5 Børn: Mads, Kirsten, Maren og Niels2) Det er sandsynligt,
at der har været en Hans (opkaldt efter sin Bedstefader).

MADS PEDERSEN begr. 15. Febr. 1779, 82 Aar gi. Han er altsaa født
1697 paa Ryttergodset.

I hans 30. Aar trolover han sig med JOHANNE

1) Enken efter Pressten Augustinus Richter i Gamst (d. 1712).
2) De 3 sidstnsevnte optræder som Faddere.

14
PEDERSDATTER af Øster Gjesten. Hun begraves 12. April 1779, to Maaneder efter Manden, og bliver 84 Aar gl. Hun er altsaa født 1695.
I Vinteren efter sit Bryllup, da hans Fader Peder Hansen fylder 73 Aar, søger
han Fæstebrev paa den halve Ryttergaard. Der var altsaa ikke Tale om Arvefæste.
UDSKRIFT
a f Session sprotokol f o r K oldin ghu us R ytterdistrict.

Fæstespecification til berammende Vaarsession for Colding Rytterdistrict
den 26. og 27. February Anno 1727.
Til M isvegsten
kom m er
dend
U lycke, a t sm it
som Siu gdom har
ø d elagt
deris
Q væ g.
I slig
H en seen d e F æ 
ste d m odereris
til 5 Rixdlr.

M ads Pedersen, fø ed paa R yttergod set i fornefn te G am st, sø g er i F æ ste
sin Fader P ed er H ansens hidindtil i F æ ste haft h avend e halfve R ytter
gaard sam m esteds af H artkorn 3 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. V/a A lb., i Krigsjordebogen Nr. 8, som han form ed elst A lderdom o g sin sle tte Tilstand,
der m e g et er foraarsaget ved een i B yen afvigte A ar væ ren de S m itte
blan dt H o m q v æ g e t, som fra hannem har b orttaget tven d e g o e d e K øer o g
2 U ngnøder, m aae afstaae o g oplade m ed endnu havende B esæ tn in g :
4 B æ ster, 3 Kvier, 2 U ngnøder.
B ygn in gen er 44 F ag H uus i g o e d Stand.
(Res. proL 1727. Fol. 71. Ved Hofman Bang.)

Mads Pedersen slipper altsaa med billigt Fæste. I 1733 nævnes han som Fæster
igen (Hartkorn 3 Td. 3 Skp. 3 Fdk. 1/2 Alb.) I 1759, da han har været Fæster
i over 30 Aar, afstaar han sin Part (halve Fæstegaard) til sin ældste Søn. Han
nyder altsaa Aftægt sammen med sin Hustru i 20 Aar.
Mads Pedersen og Hustru lever under fem Konger: Chr. V, Fred. IV, Chr. VI,
Fred. V og Chr. VII. De er begge 36 Aar, da Stavnsbaandet indføres 1733. De
slipper for at opleve den tunge Tid, der begynder ved Juletid 1779, da den vold
somme Kvægpest naa'r til Gamst og Omegn.

4. Led.

Deres Børn hedder: Peder, Anne, Jochum, Elisabeth og Iver (A—E).

A. Peder Madsen, db. 30. Oktbr. 1727

og begr. 8. Jan. 1783, 57 Aar
gi. 16. Juni 1767 g. m. Gaardmd. Lauritz Lauritzens2) Datter af Roved.
Margrethe Lausdatter, der begr. 26. Julij 1815, 72 Aar gi. Hun er
altsaa f. 1743, og hun sidder Enke i 32 Aar.
Peder Madsen føler allerede som ung Trang til Selvstændighed. I sit 20. Aar
fæster han Laurs Jacobsens 1/2 Part af Gaard Nr. 7. Samme Part afstaar han til
sin Broder Jochum 1759, da han i dette Aar forlanger Fæste paa sin Faders 1/ 2 Part
af Nr. 8. Matrikelskontoret har sendt os følgende 3 Noter (af Koldinghus Rytter
distrikts Regnskab):
1) I Kirke 9. Novbr. Faddere : Mette Juel, Hans Gjesten, Christoffer Høyer, Kirsten Pedersdatter, Niels Pederaen
og Maren Pedersdatter.
2) Efter Kvægpestens Ophør 1782 fortæller Pastor Høstmark om Soldatervagtemes Afrejse. Paa Laurs Lausens
store Gaard (7 Td. Hartkorn) havde der ligget en stor Afdeling i Kvarter — Præsten skriver: „Det var ret
en Glædesdag“. — „Nu kan enhver gaae og rejse, hvor han lyster“. — „Alle deres Skilderhuuse, som vare
af Jord og nogle Stange, bleve solgte paa Aution i Colding for 2 Sk. Stykket. Herren være lovet, som
hjalp os ud af denne Nød“. (Anders Simonsen: „Optegnelser fra Andst og Gjesten Sogne.“)
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N o t e 1.
D end U hæ ld d e tte S te d har
hafft, o g

dend

ringe Æ fn e ,

d er fin d es, giør P ed er M adsen
fri for In dfæ stning.

D e tte

F æ ste

Jordfæ stning
Rd.

4

i F æ ste
Rd.

6

G a m st.

1759.

Jochum M adsen søger F æ ste paa hans B roder P ed er M adsens for
m ed elst F orfløttelse til Faderen M ads P ed ersen s Gaard ibd m , til ham
afstandne halve Ryttergaard, sk yld en de af Hartk. Nr. 7 A g g er o g E ng 2
Td. 3 Sk p. 2 Fdk. 2 A lb.
B ygnin gerne bestaaer af 16 F ag i tem m elig
Stan d, har til B esæ tn in g 2 B ester, 2 K øer o g 4 Faar.
N o t e 3.

Sk al betahle

1746.

P eder M adsen sø g er F æ ste paa Las Jacob sen s form edelst
F orfløttelse til R efsin g afstandne Gaardspart i G am st, skyl
d end e efter M atricul Nr. 7 A gger o g E n g 2 Td. 3 Skp.
2 Fdk. 2 A lb. B ygn in gen er 16 F ag i forsvarlig Stand, har
til B esæ tn in g 3 B æ ster o g 6 Faar. Q væ ged er død.
N o t e 2.

er b evilged im od

G a m st.

G a m st.

1759.

P eder M adsen forlanger F æ ste paa hans Fader M ads P ed ersen s form edelst
A lderdom o g S vagh ed til ham afstandne halve Ryttergaard, sk yld en de af Hartk o m Nr. 8, A g g er o g E ng 3 Td. 3 Skp. 3 Fdk. P /2 A lb. o g Tyre E ng Nr. 13
3 Fdk., tilsam m en 3 Td. 4 Skp. 2 Fdk. V2 A lb. B ygnin ger bestaaer af 26 F ag i
n o g e n le ed es Stand, har til B esæ tn in g 4 B æ ster, 4 Køer, 2 U n gnød er o g 8 Faar.

30. Maj 1765 begynder den store Auktion paa Ryttergodset, da Frederik V
optræder som den store Sælger. Om Peder Madsen køber direkte af Kongen,
eller omtalte Richter er Mellemled, ses ikke. Han køber (vistnok først) den Halv
del af Nr. 7, som han en Tid har i Fæste, og Halvdelen af Nr. 8, hvor han
har boet som Fæster paa syvende Aar.
Hele Hartkornet er 5 Td. 7 Skp.
2 Fdk. 21/2 Alb. (Den foran omtalte Søren Poulsen køber samtidig en Fjerdepart
af Nr. 7 og den anden Halvpart af Nr. 8). Købesummen paa begge Halvgaarde
tilsammen var 711 Rd. 84 Sk., hvoraf det halve Beløb skulde betales og det
andet halve Beløb blive staaende imod en aarlig Afgift til Kongens Kasse (4 Rd.
af hver 100 Rd.).
Peder Madsens Forældre var allerede 1759 gaaet paa Aftægt. De nyder altsaa
Aftægt i 20 Aar (til deres Død 1779).
I Anledning af Gaardkøbet 1765 bliver det nødvendigt at faa oprettet en
særlig Kontrakt mellem Selvejeren og Aftægtsfolkene. De nye Rettigheder fører
jo med sig, at der ogsaa følger nye Byrder.
Kontrakten bliver oprettet 1766 og har følgende Ordlyd:
UDSKRIFT
Nr 2

F R- V

1766'

Een Rigsdaler.

’

efter Skifteprotokollen f o r K oldin gh u s A m t.

Kontrakt.

K iendes ieg underskrevne M ads Pedersen af G am st under A a n st Herred, Coldinghuus
A m t, o g herm ed vitterliggiør, d e t ieg m ed m in H ustrue Johanne P edersdatter hen d es g o d e
V illie o g Sam tyk ke til m in æ ld ste S ø n P eder M adsen o g hans A rvinger have afstaaet o g
overladt, ligesom ieg i Kraft af denne im ellem o s op retted e Contract, afstaaer o g overlader
m in forhen paab oen de K ongelige F æ ste, m en efter se e n e st allernaadigst anbefalede A u ction
over Coldinghuus A m ts R yttergod s ind kiøbt Selveiergaard udi G am st B ye b eliggen d e, i den
S tan d som sam m e for næ rvæ rende Tiid fin d es; m ed Ind- o g U d b oe, sam t B esæ tn in g, o g alt
h vis dertil ligger o g fra Arrilds Tiid m ed R ette dertil lagt haver.
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Por erm eldte G aards A fstaaelse o g O verladelse forbinder o g forskriver P eder M adsen
sig paa kraftigste M aade til for sig, hans tilkom m ende H ustrue, deres A rvinger eller o g hvoe
for Frem tiiden den til ham herved overladte Gaard m aatte besid d e eller b e b o e , at hand
eller d e [for det]
1.
Til M ads Pedersen m ed H ustrue Johanne P edersdatter d eres øvrige Livstiid upaaklagelig
reede o g rigtig aarligen vilde svare d e t til dennem under D ato G am st d en 2. April 1759
allerede ud loved e A ftæ g t, som er forsynet m ed G eheim eraad von B illow s o g Hr. Justitsraad
Folsacks P aateign in g under 3. April sam m e Aar, hvor m ed M ads Pedersen o g H ustrue er
klæ rer at væ re fo m ø y ed e, undtagen a t P eder M adsen o g hans A rvinger i S tæ d e n for de
derudi b eloved e fire Sk iep per B oghveedgryn forpligter sig til at giv e denn em endnu to
Sk iepper, saa M ads Pedersen o g H ustrue i S tæ d e n for fire herefter aarlig nyder 6 Skiep per
B oghveedgryn til U nderholdning.
H vad endvidere M ads Pedersens tven d e andre S øn n er navnlig Jochum M adsen o g Iver
M adsen angaaer, da er im ellem Faderen, deres B roder P eder M adsen som nu [er] Eier af deres
fæ drene Gaard, o g dennem aftalt o g fastsat, a t P eder M adsen for det

2.
til sin Broder Jochum M adsen for fæ d erne o g m øderne A rv reede o g rig tig b etaler dend
S u m m a af 153 Rd. 2 Mk., skriver e e t H undrede tree o g halvtredsindstive R igsd aler 2 Mk.
udi goed , gangbar dansk C ourant M ynt im od lou lig A fkald, at hand eller han s A rvinger intet
h o s P eder M adsen d esan gaaen de videre haver at fordre. D esu den lover P ed er M adsen at give
bem eld te sin B roder en forsvarlig E egek iiste m ed Jernbeslag, sam t m edd eeler eller forskaffer
ham, naaer æ sk es o g forlanges, uden B etalin g hans P ass, hvorm ed hand u d en n o g e n s T iltale
o g P aaancke kand reise, hvorhen hand lyster o g agter at tage sin Lykke i V erden. For
b en æ v n te C apital af 153 Rd. 2 Mk. lover P eder M adsen ikke alleen este aarligen m ed fire
p ro Cento at forrente, som begyn d er fra førstkom m end e N ytaarsdag 1767, m en en d o g efter
e e t Fierdingaars lou lig O p sigelse, som b e g g e Parter at giøre skal fri stan de, m ed alle reste
rende R enter til Jochum M adsen eller hands A rvinger er a t betale. H vorim od Jochum M adsen
renunceerer o g frasiger sig aid R et o g R ettigh ed til dend af ham forhen i F æ ste havde
O ttin g 1) paa G am st Mark b eliggen d e, som i F ø lg e den n e Contract til P eder M adsen o g hans
A rvinger m ed alle sin e R ettigh ed er skal væ re overd raget o g tilfalden.
O g da P eder M adsens yn g ste B roder naunlig Iver M adsen for d et

3.
desvæ rre ej haver deri F ornuft o g Forstand, at hand den til hannem loved e fæ d e m e - o g
m øderne A rv af 133 Rd. 2 Mk., siger e e t H undrede tre o g tredive R igsdaler to e Mark til
sin N y tte o g G aun retteligen kand viide at anvende, saa bliver hannem herved m ed S læ g tningers o g g o d e V enners Sam tyk ke N is Poulsen af G am st til Form ynder co n stitu eret. For
ud en anførte 133 Rd. 2 Mk., som skal staae ud en R enter fra N ytaarsdag 1767 til 1769, eller
i tre Aar, nyder hand derefter aarligen 4 p ro Cento til R en te o g lige saa vel som sin B roder
Jochum M adsen af P eder M adsen en forsvarlig E eg ek iiste m ed Jernbeslag, ligesom hand o g
forbliver i Gaarden h o s P eder M adsen, saa læ n g e hand kand nyde sin Sk yld. H vis ikke,
skal han uhinderlig o g ud en B etalin g hands P a ss m ed d eeles o g ey væ re forbun den a t tilhøre
en ten P eder M adsen eller n ogen af hands A rvinger eller Efterkom m ere.
Da altsaa denn e A fstaaelses- o g O verladelses-C ontract af o s sam tlig u d en L ist o g S vig,
v e d H æ der o g Æ re, Troe o g g o e d e Love, velberaad o g velvillig er in d gaaet o g slu ttet, saa
lover vi og, a t sam m e af o s paa alle Sid er uryggeligen skal holdes, sam t tillader, a t oftn æ vn te C ontract til T inge m aae vorde læ st o g P rotok ollen vedbørlig tilført u d en n ogen
videre derom Kald o g V arsel a t give.
D e ts til yderm eere B ek ræ ftelse under vores egen h æ n d ig U nderskrift o g hostryk te S ig 1) En Ottendepart af en Fastegaard.
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neter, ven lig st om bedend e Søren Poulsen o g Thyge Pedersen Sm ed, b e g g e af G am st, m ed os
til V itterligh ed at underskrive.
A ctum G am st, d. 17. N ovbr. 1766.
M ads Pedersen.

Jochum M adsen.

(L. S.)

(L. S.)

P eder M adsen.

N iels Poulsen

(L. S.)

som Formynder for Iver Madsen.

Til V itterligh ed underskriver efter B egierin g G am st u t supra
Søren P oulsen.
Tyge Pedersen Sm ed.
L æ st for R etten paa C oldinghuus B irk eting d. 18. N ovbr. 1766.
Sonnin.
O g i P andteprotokollen indført P agin a 954 testerer
Paabye.

Aaret efter, altsaa 1767, faar Peder Madsen Skøde paa sin Gaard. Man kan
tænke sig, at han med en vis Stolthed har fremvist dette Skøde ved festlige
Lejligheder. Til daglig har han gemt det godt under Laas og Lukke. De store
Mænds, Rewentlows og Bernstorffs Navne gav Skødet sin Værdi paa mere end én
Maade. Det lyder i sin Helhed saaledes:
Nr 6

1767 timUS

Fiire Ris sdaler-

S k iø d e

for Peder Madsen i Gamst paa brugende Hartkorn, Ager og Eng 5 Tdr. 7 Skp. 1
Fdk. 21/a Alb. af det forrige Coldingske Rytterdistricts Goeds udi Coldinghuus Amt.
C h ristia n den S y v e n d e , af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders
og Gothers, Hertug udi Schleswig, Holstein, Stormarn og Dytmerschen, Greve udi
Oldenburg og Delmenhorst
Giør vitterligt, at som vores elskelige, kiære Hr. Fader, salig og høylovlig Ihu
kommelse, allernaadigst har for got befundet at lade det forbeholdene Jordegoeds,
Kirker og Tiender under Colding Rytterdistrigt, beligende i Vor Province Nørrejulland
ved offentlig Auction til Forhandling opbyde, saaledes som den derom under
21. Januari udgangne trøkte Placat med derudi paaberaabte trokte Specification og
videre paa Auctionsstedet bekiendtgiorde Conditioner nærmere formelder, hvorefter
Auctionen over bemeldte Goeds af dertil committerede er foretaged paa Colding
Slot den 30. May samme Aar og følgende Dage, samt den af dennem derover
holdte Forretning og ved allernaadigste Resolution datered 5. Julij næst efter, er
approberet, og Peder Madsen i Gamst af det ved samme Auction bortsolgte Goeds
er bleven tilslagen og overdraget efterskrevne Hartkorn udi Coldinghuus Amt i
Vor Province Nørrejulland beligende, for den Summa 711 Rd. 84 Sk., hvoraf den
halve Kiøbesumma, der med Rente indtil den Dag Betaling er skeet, beløber Tre
Hundrede halvfierdesindstyve og nie Rigsdaler 14 Sk. udi Colding Amtstue efter
Os elskelig* Vores Kammerraad og Amtsforvalter Hans Andersen Møllers den 11.
December 1766 udgivne Quittering er betalt. Men den øvrige halve Deel, der
er 355 Rd. 90 Sk., bliver efter Auctionsconditionerne udi Hartkorn, imod at for
nævnte Peder Madsen og efterkommende Eiere svarer af 100 Rd. aarlig 4 Rd.
som en Afgivt, der bestandig og uforanderlig hæfter paa Grunden og Stedet, og
hvilken Afgivt til hver 11. December i Vores Cassa erlægges.
Saa haver Vi ved dette Vort aabne Brev allernaadigst ville skiøde og afstaae,
saasom Vi og hermed fra Os og vore Arvesuccessorer i Regieringen til forbemeldte
Peder Madsen, hans Arvinger og Efterkommere skiøder og aldeles afhænder føl
gende under det forrige coldingske Rytterdistricts Goeds forhen forbeholdne
Hartkorn, nemlig udi Coldinghuus Amt, Aanst Herred, Aanst Sogn, Gamst Bye af
Nr. 7, Hartkorn nye Matricul Ager og Eng toe Tønder, 3 Skiepper, 3 Fierding2
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kar, toe Album, saa og af Nr. 8, Ager og Eng tre Tønder, tre Skiepper, 3 Fierdingkar, en halv Album, hvoraf fornevnte Peder Madsen efter den i anno 1733
seenest forfattede Jordebog aarlig Landgilde 7 Rigsdaler 88 Sk., hvilket Hart
korn, tilsammen Ager og Eng fem Tønder, syv Skiepper, toe Fierdingkar, toe
og en halv Album, med dertil hørende Bygninger, Herlighed, Landgilde, Stedsmaal, Sigt og Sagefald, Ægt og Arbeide, visse og uvisse Indkomster, Rente og
rette Tilliggelse, være sig af Ager og Eng, Skov, Mark, Krat, Heede, Kiær,
Moeser, Fiskevand og Fæegang, Tørvegrøvt og Lyngslet, vaadt og tørt, inden
Markeskield og udenfore, aldeeles intet untagen i nogen Maade, som nu dertil
ligger, af Alders Tiid ligget haver og bør dertil at ligge med Rette, tilligemed
dertil hørende Mandskab efter Loven og Forordningerne, saa og Jagtrettighed til
forskrevne Goeds, ligeledes efter Loven og derom udgangne Forordninger, skal
følge og tilhøre oftbemeldte Peder Madsen, hans Arvinger og Efterkommere, imod
at de hver 11. December af den halve Kiøbesumma, som derudi bestandig bliver
staaende, erlægger udi Vores Cassa forbemeldte fire pro Cento udi aarlig Afgivt,
der beløber fjorten Rigsdaler 23 Sk. —
Thi kiendes Vi for Os og Vore Arvesuccessorer udi Regieringen ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed efterdags at have til eller udi forberørte
Hartkorn, det Eiendom og Herlighed med videre, som föreskrivet staaer, men
allernaadigst ville hiemle og fuldkommeligen tilstaae titbemeldte Peder Madsen,
hans Arvinger og Efterkommere som samme med Rette eiende bliver, anførte
Hartkorn med Tilhørende, for hver Mands Tiltale, som derpaa med Rette kunde
have noget at sige, dog Os og Vore Arvesuccessorer udi Regieringen alle Konge
lige Regalia og Høyheder samt Contributioner qvoto ordinaire eller extraordinaire,
som enten allerede er eller herefter vorder paabuden, item den ommeldte aarlige
Afgivt aldeeles uforkrænket og forbeholden at forblive.
Forbydende alle og enhver herimod, efter som foreskrevet staaer, at hindre
eller udi nogen Maade Forfang at giøre under Vor Hyldest og Naade.
Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongelige Residencestad Kiøbenhavn den 27. October 1767.
Under Vores Kongelige Haand og Seigl.
C h r is tia n 1).
(L. S.)

Rewentlow.

Berenstorff.

__________
C opm ann.

Skiøde for Peder Madsen i Gamst paa brugende Hartkorn Ager og Eng 5 Td.
7 Skp. 2 Fdk. 21/ z Alb. af det forrige coldingske Rytterdistrigts Goeds i Colding
huus Amt. —
Allerunderdanigst læst for Retten paa Coldinghuus Birketing den 26. Januari
1768.
Protocolleret Folio 50 testerer
Sonnin.
Paaby.
I 1773 bliver Gamst By og Mark opmaalt, og allerede næste Aar finder
Udskiftningen Sted.
Paa Udskiftningskortet er
er Matrikelnumrene fra 1688.
har Nr. 6 og 7. Gaarden faar
Dens gi. Hartkorn var 5 Td.
Gaard maa være identisk med

Lodderne betegnede med Numre, der utvivlsomt
Navnet Peder Madsen er opført ved en Gaard, der
ved den nyere Matrikulering Nr. 12 (har nu 12 a).
7 Skpr. (paa Kortet 6) 3 Fdk. 21/a Alb. Denne
den, P. M. ejer 17732).
Efter Henrik Larsen, Matrikelkontoret.

1) Frederik V er paa dette Tidspunkt dad.
2) Den eneste Gd., som paa Kortet har Nr. 7 og 8, kan ikke være Peder Madsens Gaard, da Hartkornet ikke passer.
Den beboes ogsaa senere af Niels J. Schieide, der var Gaardbruger samtidig med Peder Madsens Enke. (H. L.)
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I 1783, da Peder Madsen dør, oprettes der Skifte mellem Enken Margrethe
Lausdatter og Børnene Mads, Lauritz, Johanne, Zidsel og Hans. — Skiftet lyder
saaledes :
Skifte.
H ans de H o ffm a n n , Deres Kongelige Maiestæts til Danmark og Norge p. p. bestalter
Conferenceraad og Amtmand over Coldinghuus Amt, giør vitterligt:
At Skiftet efter afgangne Peder Madsen i Aanst Sogn, Gamst Bye, er forrettet
saaledes, som følger:
Anno 1783, den 30. Julij indfandt sig paa Skifteforvalterens, høy- og velbaarne
Hr. Conferenceraad og Amtmand de Hoffmanns Vegne Peder Buhi af Fredericia udi
Aanst Sogn, Gamst Bye, i Stervboen efter afgangne Peder Madsen, efter ham at
foretage et loulig Skifte til Deeling imellem hans efterladte Arvinger, som paa
Tilspørgsel blev forklaret at være den afdødes efterlevende Enke Margrethe Lauritzdatter med Lauværge Hans Sørensen her af Gamst, paa den eene Side, og paa
den anden Side 5 med den Afdøde i Ægteskab sammenaulede Børn, nemlig:
1. En Søn Mads, gammel 15 Aar, med Formynder Lauritz Lauritzen af Lille Aanst,
2. En do. Lauritz, gammel 13 Aar, med Formynder bemeldte Laurits Lauritzen,
3. En Datter Johanne, gammel 10 Aar, med Formynder Jep Nissen her af Byen,
4. En do. Zidsel Catarine, gammel 5 Aar, med Formynder Mads Pedersen her af
Byen og endelig
5. En Søn Hans, gammel 1 Aar, med Formynder bemeldte Mads Pedersen.
Som Vurderingsmænd var mødt Jens Jacobsen og Niels Olesen, begge her af
Gamst, i hvis Overværelse passerede saaledes:
Rd. Mk. Sk.

I Dønset:
1
7
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1

Bord.
S tk . Tintallerkener.
M æ ssin gdørslag o g
do. Bæ kken.
S tk . lin fa d e .
M æ ssingm orter o g
do. L ysestage.
D usin Steentallerkener.
Fyhrbæ kken.
Stueuhr.
Pyram ide.
gi. Tin Ø lkruuse.
M æ ssingrivejern.
B liktragt.
gi. S to e le.
V u gge m ed K læder.

1
3

8

1
3
2
1
4

8

3
1
1

8
8
6
2
12

E eged ragk iste.
stor grønm ålet E egek iste.
do.
F iele S to e le.
Læ der do.
E egeslagb ord .
Pyram ide o g 1 Klædekurv.
T hpepotte o g tire Par Thekopper.
lid et Skriin.

O lm erdugs rødstribet O verdyne.
U nderdyne af Vadm el.
H ovedpuder af O lm erdug.
Par H ørgam slagner.

5
3
2
4
2

1

2
1

3
3
4

I Dagligstuen:
4
2
2
3
1
1
1
1
1

I et fast Sengested:
1
1
2
1

1 rødstribet O lm erdugs O verdyne.
1 V adm els U nder do.
2 H ovedpuder.
1 Par Lagener af Blaargam .
1 blaae o g hvid O m hæ ng til 2 S en ge.
(D en si. M ands K læ der blev fra
V urdering u n dtagn e for at d eeles
im ellem de tren de S øn ner efter
F orm yndernes B egierin g o g Sam tykke.)
2 Flinter.
2 Strygejern o g 1 Fyhrfad o g 1
R egnetaul.
1 S e n g m ed Tilbehør.
1 do. m ed do.

3

I væster Stuen:
1
1
1
3
3
1
1
1
1

Rd Mk. Sk

I en do. Seng:

1
4
4
5

8

1
1
2
1
1
1

gi. E egebord.
D us. gl. S teen fad e.
gi. H alm -fiddet S to ele.
S æ n g m ed Tilbehør.
do. m ed do.
Ildtang.

1
1
8
1
1

4
5
8

I Brøgerhuuset:
1
2
1
2
1
1
1
1

B røgkied el.
M æ ssin g H aandkiedler.
S æ ld e, 1 B æ rløb o g 1 S æ dløb.
gi. Eegekar.
D eintrug.
Ø ltøn de.
H aandqværn.
Ballie.

2
3
1
2
1
1

8

2
8
2*

20
Rd. Mk. Sk.

1 Ø lltragt.
2 Stk. K om sæ kker.
1 S ø lv b æ g er o g 2 do. Skeer.

3
3

I Gaarden:
1
1
1
1
1
1

gi. sort H opp e m ed Føl.
gi. do. m ed do.
sort 3 A ars H æ st.
gi. sort do.
sortsn ip p et 3 A ars do.
gi. sort do.

1
1
1
1
1
1
1
3
5
3

sort.
graae.
hvidbraaget.
sortbraaget.
graahielm et.
graae.
hviid.
2-Aars Stu de.
A arings Studu ngnød er.
Stud-Som m erkalve.

4
8
10
2
12
9

4

K lø e r :
6
6
5
5
4
4
5
10
12
2

2
5

4

2
8

Rd. Mk. Sk.

4
4
4
4
6
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
4
2
1
3
2

Faaer.
do.
do.
do.
S tk . Lam.
Træ vogn m ed Tilbehør.
do. m ed do.
do.
g i. b eslagen V ogn .
Jem harver.
Sk ovslæ d er.
Saug.
B oløxer.
H aand do.
Baandkniv.
Skarrøxe.
Syldøxe.
Sp æ gerb ore o g 2 H u gjem .
Lynglee.
Spader.
H øeforker.
H akkelsekiste m ed Jern.
H øeleer m ed K roge.
Borer.

2
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4
4
2
7
1

4
4

1
2
1
3
2
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8
8
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1
12
1
1
4
1
4
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8

1
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Efter at foranstaaende var registreret og vurderet, forsikrede Enken paa Skifte
rettens Tilspørgsel, at der var intet meere denne Stervboe til Indtægt at beregne
undtagen Stervboegaarden. Hvorpaa Enken fremlagde Kongl. Skiøde, dateret 27.
October 1767, hvoraf sees, at Gaarden staaer for Hartkorn Ager og Eng 5 Td.
7 Skp. 2 Fdk. 2x/2 Alb., og at Hans Mayestæt har den halve Kiøbesumma indestaaende i samme med 355 Rdr. 5 Mk. 10 Sk.
(Omtalte Skøde, der findes foranstaaende i Udskrift, blev derefter fremlagt
for Skifteretten, hvad P, Buhi bevidner paa Skifteforvalterens Vegne.)
Derpaa blev Stervboegaarden ansat og vurderet for den
Summa.............................................................................................
skriver fem Hundrede og fyrgetive Rigsdaler, med hvilken
Vurdering Vedkommende erklærede sig fornøyede.
Boens hele Formue bliver altsaa den S u m m a .................. .. .
Derimod er Stervboens Gieid og Besværing
1) Den til Hans Mayestæts Cassa indstaaende halve Kiøbe
summa, som er meldt den Sum m a..................................
2) Ifølge Contract af 17. November 1766 har den Afdøde
forpligtet sig deels mod hands Forældre om Aftægt,
og deels mod hands Brødre om fæderne og møderne
Arv. Den 1. Post, nemlig Aftægt, er ophævet, da
Aftægtsnyderne begge er bortdøde, men derimod for
drede Brødrene, Jochum Madsen efter Contracten hands
Arv med 153 Rd. 2 Mk. og allene i Renter for 3 Aar
18 Rd..........................................................................................
Ligeledes fordrede Mads Pedersen her i Gamst, som nu er
Formynder eller Curator for Broderen Iver Madsen i den
afdøde Nis Poulsens Sted, bemeldte Iver Madsens Arv
efter Contracten med 133 Rd. 2 Mk. og 14 Aars Renter
deraf 74 Rd. 4 Mk......................................................................

540 Rd. 0 Mk. 0 Sk.
721

„

1 „

355

„ 5

171

„

2 „

0 „

208

„ 0 „

0 „

„10

4 „
„

(Nævnte Contract — se Udskrift — blev paa dette Tidspunkt fremlagt og
læst ved Skiftet.)
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Paa Skifterettens Tilspørgsel forsikrede Enken med Laug
verge, at der var ingen meere Gieid paa Stervboen. —
Altsaa er Boens heele Besværing dend S um m a................ 735 Rd. 1 Mk. 10 Sk.
Naar samme modsættes Indtægten, sees at Boens Udgivt overstiger dens Ind
tægt med 14 Rd. 6 Sk. Følgelig bliver intet til Deling imellem Enken og hendes
Børn. — Desuagtet bliver det dog Enkens Pligt at sørge for hendes smaae Børns
christelige og anstændige Opdragelse saavel i Henseende til Klæde som Føde,
alt saaledes som hun i Fremtiden trøster sig til at forsvare og bekiendt være
for Gud og vedkommende Øvrighed.
løvrigt forbindes Enken til at betale dette Skiftes Bekostning, naar forlanges
og at være ansvarlig til den angivne Gieids Rigtighed, alt uden nogen Ansvar
eller Tiltale for Skifteforvalteren — hvilket hun lovede.
Saaledes og paa den Maade blev Enken Boen overladt til Raadighed, og
Skiftet efter vedkommendes Begiering sluttet, efter at de havde declareret, at de
intet i nogen Maade havde videre ved Skiftet at erindre — og af dem samtlig
underskrevet til Bekræftelse.
Datum ut supra.
P. Buhi.
Paa Enkens og egne Vegne som hendes Laugverge.
Hans Sørensen.
Som Vurderingsmænd underskriver
Jens Jacobsen.
Niels Olesen.
Som Formynder
Lauritz Lauritzen.
Mads Pedersen.
Jep Nissen.
Skiftets Bekostning bliver saaledes:
0 Rd. 4 Mk. 8 Sk.
a) Stemplet Papir tilSkiftebrevetà 1 Mk. 24 Sk......................
b) Skiftesalarium — in te t..............................................................
0 „ 0 „ 0 „
c) Skrivegebyhr og for dette Skiftebrevs Expedition og Udstædelse A c c o r d ..........................................................................
7 „ 0 „ 0 „
d) Tour og Retour til og fraS k ift e t.........................................
2 „ 2 „ 0 „
Er 10 Rd. 0 Mk. 8 Sk.

Peder Madsens Søskende.
Inden vi gaar over til Børnene i Peder Madsens Hjem, vil vi her omtale hans
Søskende, Anna, Jochum, Elisabeth og Iver (B—E):
4. Led.

B. Anna Madsdatter, hjdb. 12. Juni 1730.
C. Jochum Madsen, hjdb. 24. Aug. 1732 og dør 11. Novbr. 1815 i
en Alder af 83^4 Aar. — Som nævnt har han fra 1759 til 1765
Halvdelen af Gaard Nr. 7 i Fæste. Det er ham, der i Tællingslisten for 1787
nævnes som Karl hos Peder Madsens Enke, hvor hans Alder er opført til 55 Aar.
I 1801 bor han som ugift hos sin Søster Lisbeth („Elisabeth Madsdatter Kildes
enke“) og er da 69 Aar. (Hvis det er ham, der i 1801 optræder som Fadder
ved Peder Lauridsens Daab („Hans Jochum i Rewsing“), da bor han paa den
Tid hos sin Broderdatter Zidsel i Revsing). Paa sine gamle Dage — sagtens efter
Margrethe Lausdatters Død 1815 — flytter han til Glibstrup, hvor han skal bo hos
sin Brodersøn Mads Pedersen, men dør kort efter, at han er flyttet ind.

D. Elisabeth Madsdatter, hjdb. 28. Aug. 1735. Som nævnt ovenfor lever
hun 1801 og er Enke efter Iver Hansen, Ejer af „Kildegaard“ i Gejsing1).
1) Gaardens Hartkorn 3 Td. 2 Fdk. 2 Alb.
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5.

Led.

De har følgende 6 Børn (I—VI) :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Mads Iversen, f. 1763, g. m. Karen Nielsdatter.
Niels Iversen, f. 1765.
Peder Iversen, f. 1767.
Johanne Iversdatter, f. 1773, g. i Lille Andst (lever 1834).
Søren Iversen, f. 1775.
Maren Iversdatter, f. 1778, d. 17. Januar 1860, g. m. Johan Frederichsen Legardt, db. 2. Febr. 1766, d. 24. Decbr. 1835, — Søn af
Frederich Jørgensen Legardt og Agathe Johansdatter Garp, Glibstrupgaard. — Johan Legardt Ejer af Fødegaarden1).

GLIBSTRUPGAARD, ANDST SOGN.

Maren og Johan har 4 Børn: Agathe, Friderich (d.), Friderich og Iver 1—4:
1. A gath e J o h a n sd a tter, db. paa Glibstrupgaard, 25. Juli 1810,
d. 10. Febr. 1870, g. 4.J Novbr. 1842 m. Christoffer Frandsen,
f. 10. Novbr. 1817, Glibstrup. — 5 Børn (1)— 5).)
1) M aren C h r is to ffe r s e n , f. i Glibstrup 12. Decbr. 1842,
d. i Gejsing 16. Marts 1919, g. 4. Oktbr. 1866 m. Mads
J ø r g e n se n B o n d e, Gamst, d. 26. Jan. 1921. 10 Børn.
2) F ran d s C h r is to ffe r s e n , f. s. St. 6. Decbr. 1844, d. 30.
Maj 1879, g. 24. Juni 1871 m. Enken E lse M arie M o rten 
sen (f. Andersen), Gejsing. 2 Børn.
3) Joh an n e F r e d e r ik k e C h r isto ffe r se n , f. s. St. 13. Marts
1847, g. 11. April 1872 m. Enkemand, Politibetjent P e te r
H o lt L au sen , Lunderskov. 6 Børn.
1) Gaardens Hartkorn:

4 Td.

5 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.
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4) Johan C h r is to ffe r s e n , f. s. St. 12. Marts 1850. Amerika.
5) N ie ls C h r is to ffe r s e n , f. s. St. 30. Juli 1852, d. 2. April
1916, g. 27. Maj 1898 m. K aren E lin e P e d e r s e n . — Gaard
paa Gamst Mark. 3 Børn.
6. Led.

2. F riderich Joh ansen, f. paa Glibstrupgaard 1812, d. som lille.
3. F riderich Johansen (Legarth), f. s. St. 6. Januar 1815, d. 4.
Febr. 1879, g. m. M argreth e F lø jstr u p , f. i Hjarup 15. Oktbr.
1829, d. i Glibstrup 18. Septbr. 1868. — Ejer af Fødegaarden.
Sognefoged. — 6 Børn (1)—6).)

7. Led.

1) Joh an L eg a rth , f. paa Glibstrupgaard 10. April 1853, g.
26. April 1878 m. M aria O lin e H ugger. — Ejer af Føde
gaarden til 1897. Indremissionær. Grenaa. 12 Børn.
2) S øren L eg a rth , f. s. St. 27. Aug. 1854, d. 13. Decbr. 1856.
3) M artin L egarth , f. s. St. 11. Aug. 1856.
v. Rønde.

Skrejrup Mark

4) M aren L eg a rth , f. s. St. 9. April 1858, g. m. C h ristian
B rød sgaard . — Ejer af Haugaard, Harte v. Kolding. Senere
Raadvad. 6 Børn.
5) S øren L eg a rth , f. s. St. 30. Marts 1860, d. i Gammelby
19. Maj 1886, g. 20. Oktbr. 1882 m. E lse L uk assen . Gdr.
i Gammelby, Læborg Sogn. 2 Børn.
6) J o h a n n es L egarth , f. s. St. 5. April 1862, g. m. M aren
F riis. — Præst paa New Zealand. Flere Børn.
6. Led.

4. Iver Joh an sen , f. paa Glibstrupgaard 22. Decbr. 1817, d. 19.
Jan. 1897, 80 Aar gi.; g. 1. Maj 1838 m. Enken Ane Cecilie
Iversdatter, f. i Gjesten 24. April 1809, d. paa „Iversminde“
8. Marts 1853. — Ejer af „Iversminde“, Glibstrup, Andst Sogn.
Iver Johansen flyttede i Fyrrerne „Iversminde“ nogle Hundrede Alen mod Nord
og opførte den væsentlig i den Skikkelse, den har nu. Han drev en temmelig
stor Handel med Heste, Kreaturer og Svin. Han var en haardfør Natur og kunde
nok taale Strabadserne paa de lange Køre- og Rideture til Markedspladserne i
Husum, Tønder, Skanderborg o. fl. St. Da han havde afstaaet Gaarden til Sønnen
Iver, forbeholdt han sig Bopæl paa den, hvor han saa til sin Død beboede to Værel
ser ud mod Haven. Han fik nu i Omtale Navnet „Gamle Iver“, og under dette var
han en kendt Personlighed i Egnen. Han vedblev Handelen til sin høje Alder
dom og eksporterede Svin og Kreaturer til Udlandet. Han var sikkert en begavet
Handelsmand og som saadan reel og anset.
(Johannes Iversen.)
3 Børn (1)—3).)

7. Led.

1) Iver J o h a n se n Iv e r se n , f. paa Iversminde 8. Oktbr. 1838,
d. 20. Aug. 1904, g. 3. Decbr. 1869 m. A n n e E lin e S c h u ltz
P e te r s e n . — Ejer af Fødegaarden. (Enken bor i Kolding.)
Plejesøn.
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2) Johan F r e d e rik Iv er sen , f. s. St. 3. Oktbr. 1841, d. i
Gamst 18. Jan. 1910, g. 1. G. 10. Aug. 1865 m. E lse b e th
Hermansen, 2. G. m. M ette K o n g ste d N ie ls e n . Gdr. i
Jordrup-Gamst. Sognefoged. 11 Børn.
3) Jen s P e te r Iv er sen , f. s. St. 25. Aug. 1844, d. 1895, g. 1. G.
m. M arie L a u en b o rg , 2. G. m. A n n a D ah l, Skudstrup,
4 Børn1).
4. Led.

E.

Iver Madsen, hjdb. 27. April 1738. — Den syge Mand har Ophold
hos sin Broder, Peder Madsen.

Peder Madsens Efterkommere.
Peder Madsens Hustru, Margrethe Lausdatter, sidder Enke i 32 Aar (1783— 1815),
fra hendes 40. til hendes 72. Leveaar. Ved sine Børns Hjælp staar hun for
Styret indtil sin Død. Hendes Børn flyver efterhaanden ud af Hjemmets Rede.
Den ældste Søn, Mads, gifter sig ind i Glibstrup 1795. I Aaret 1802 er der baade
en Søn og en Datter, der holder Bryllup, idet Datteren Zidsel gaar til Revsing og
Sønnen Lauritz til Vejen. Hendes yngste Søn, Hans (der kun er 1 Aar gi. ved
Faderens Død), venter til Moderen er død. Han overtager saa Gaarden og gifter
sig Aaret efter (1816).
5. Led.

Hele Børneflokken var følgende 5 (foruden et udøbt Barn f. og d. 1775):
Mads, Lauritz, Johanne, Zidsel og Hans (I—V).
I. Mads Pedersen, hjdb. 22. Decbr. 1767 (i Kirken 26. Decbr. staar
Jochum og Elisabeth Faddere.) D. 7. Marts 1850, 83 Aar. 23.
Juni 1795 g. m. Ellen Marie Lausdatter, f. 1773, d. 24. Oktbr. 1839,
66 Aar, Datter af Gdr. Laus Nielsen og Inger Pedersdatter i Glib
strup.
De unge overtager Glibstrupgaarden (3 Td. 2 Skp. 21/i Alb.). Mads Pedersen
er Præstens „Medhjælper“. Fam. har følgende 8 Børn: Peder, Laurids, Inger,
Anna Margrethe, Karen, Louise, Johanne (d.) og Johanne (1—8).

6. Led.

1* P eder M adsen, db. 22. Marts 1796, d. 7. Marts 1857, 61 Aar,
1831 g. m. B erth a H a n sd a tter af St. Andst, f. 1805, d. 4.
Juni 1877, 72 Aar. — Bor paa Fødegaarden i Glibstrup. — 5
Børn (1)—5).):

7. Led.

1) M arie C a ro lin e M ad sen , f. 29. Juni 1833, g. m. Enkemand,
Skrædder P e d e r N is s e n , Glibstrup. 2 Børn (a—b):

8. Led.

a Maren Nissen, g. m. Søren Poulsen, Gamst. 1 Barn.
b Karen Nissen, g. m. Niels Christoffersen, Gamst. 2 Børn.
1) Af Fam. Legarth, Glibstrupgaard, og Fam. Iversen, Iversminde, findes udforlig Beskrivelse i „Slægten Leegaard“,
trykt som Manuskript hos Konr. Jorgensen, Kolding, 1919.
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2) H ans P e te r M ad sen , f.
17. August 1834.
3) K aren M ad sen , f. 20.
Jan. 1836, g. 1866 m. Jens
H an sen S lo th , f. 1840.
S. Vilstrup. 3 Børn a—c.
Ejer af hendes Fødegaard.
8. Led.

a Hans Peter
som ung.

Sloth,

d.

b Hans Peter Sloth, f. 25.
Jan. 1869, g. m. A ne
O le s e n , Datter af Jens
Olesen og Karen Damgaard, St. Andst.
H. P. Sloth, Mejeribestyrer i St. Andst.
Senere Købmand i Varde.

KAREN SLOTH, f. Madsen.

c Mads Peter Sloth, f. 5. Maj 1871. — Ejer af Fødegaarden
i Glibstrup.
7. Led.

8. Led.

7. Led.

6. Led.

4) E lin e Joh an n e M adsen, f. 30. April 1838, g. m. Knud
P e t e r s e n M øller, Gamst. 4 Børn (a—d). Ejer af Enghavegaard, Gamst.
a
b
c
d

Peder Møller, (Australien),
Mads Møller, d. som ung.
Birgitte Møller, g. m. P e te r H a n sen , Vorbasse.
Theodor Møller, g. — Kbmd. i Vejle.

5) M ads P e d e r s e n M ad sen , f. 16. Decbr. 1841, d. som ung
af Tyfus.
Mads P. M. faar først Fødegaarden, men sælger den c. 1865 til Jens H. Sloth.
Han tager Jord til en mindre Ejendom.
2. L a u ritz M adsen, db. 22. Juli 1798, d. 2. Maj 1800.
3. Inger M arie M adsdatter, db. 22. Febr 1801, g. m. Træskomand
H ans P e d e r s e n , Glibstrup. (4 Børn.)
4. A nna M argreth a M a d sd a tter, db. 13. April 1803, g. m. P o u l
L au sen , Kolding.
5. Karen Madsdatter, db. 29. Novbr. 1805, (L. Pedersen Fadder ved
Daaben), g. m. P e d e r L a u sen , Glibstrup.
6. Lou ise M a d s d a tte r , db. 20. Maj 1808. Hun er Væverske og
har (1834) Ophold hos sin Farbroder i Aftægtshuset.
7. Johanne M adsdatter, db. 19. Oktbr., d. 9. Novbr. 1810.
8. Johanne M a d sd a tte r, db. 14. Jan. 1812, d. inden 1854. —
(Ved hendes Daab er L. Pedersen Fadder).
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II. Lauritz Pedersen, hjd. 10. Juni 1769, i Kirke 18. Juni (Faddere: Ellen
Lauritsdatter, Iver Kilde, Jochum Madsen o. f 1.), d. paa Grønvang i
Vejen 11. Jan. 1851, 82 Aar. — 13. Novbr. 1802 viet i Vejen
Kirke til Mette Andersdatter, f. 12. Juli 1780, d. 13. Maj 1833, 53 Aar,
Datter af Præstens Medhjælper, Smed og Gmd. Anders Hansen
og Ane Marie Jensdatter, Vejen By. — Videre Omtale vil findes
i Slægtbogens II. Del.
III. Johanne Pedersdatter, db. 5. Juli, i Kirke 12. Juli 1772.
IV. Zidsel Cathrine Pedersdatter, db. 19. Oktbr., i Kirke 26. Oktbr.
1777. — 6. Juli 1802 g. m. Jens Knudsen af Refsing, f. 20. Novbr.,
i Kirke 11. Decbr. 1774, Søn af Gmd. Knud Knudsen og Karen
Jensdatter. (Gaarden har 4 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 1 Alb.). — Zidsel
og Jens Knudsen har følgende Børn (1)—9).)
6. Led.

1. K aren J en sd a tter, f. d. 22. Decbr. 1802 (L. P. Fadder ved hendes
Daab), g. 1. G. m. J. S ø n d er g a a rd , 2. G. m. J en s O lsen . 3 Børn.

7. Led.

1) K a ro lin e S ø n d er g a a rd , g. m. A n d ers A n d e r s e n , Gejsing.
2) Jen s S ø n d er g a a rd .
3) Jen s P e te r O lse n , Andst Fælled, g. 2 B.

6. Led.

2. K n u d Jensen, f. 13. Oktbr. 1804 (L. Pedersen, Vejen, Fadder), g.
i Kolding. 2 B.
3. M argrethe K n u d sd a tter, f. 28. Oktbr. 1806 (Mette Andersdatter
af Weyen Fadder), g. i Skodborg.
4. P eder K n u d sen , f. 22. Marts 1809, d. som lille.
5. Jochum K n u dsen , f. 7. Oktbr. 1811, g. 1. G. m. K aren J e s s e n
V a a b en , 2. G. m. Søsteren K irstin e J e s s e n V a a b en og 3. G.
m. K irstin e M arie S ø n d e r g a a r d , St. Andst.
6. P eder K n u dsen , Tvilling til Jochum.
7. N iels K n u dsen , f. 21. Marts 1813, g. i Nustrup Bæk. (En Datter
i 0 . Lindet.)
8. Johanne K n u d sd a tter, f. ca. 1816.
9. D orth ea K irstin e K n u d sd a tter, f. 1820, g. m. A n d ers L arsen
af Jordrup. 6 Børn (1)—6).)

7. Led.

8. Led.

1) E lse K ath rin e A n d e r s d a tte r , g. m. N ie ls H an sen
R ie g e l. 0 . Gjesten. Børn.
2) P e d e r lin e A n d ersd a tte r, g. m. Jen s J ep sen . Andst. Børn.
3) K aren A n d e r sd a tte r , d. som lille.
4) K aren A n d e r s d a tte r , d. som ung.
5) L arsin e A n d e r sd a tte r , g. K och. Amerika.
6) K aren M argreth e A n d e r sd a tte r , f. 18. Decbr. 1860, g.
14. Septbr. 1883 m. C h ristia n J e s s e n V a a b en , f. 22. Decbr.
1858, Vejen Skov. Kørende Post mellem Askov og Vejen.
8 Børn (a—h).
a Kirstine Dorthea Jessen Vaaben, f. 15. Oktbr. 1883, d. 16.
Decbr. 1883.
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b Kristian Jessen Vaaben, f. 8. Maj 1885, g. m. A nna M arie
J e n se n , Sjælland.
c Jochum Jessen Vaaben, f. 13. Oktbr. 1887, d. 4. Juni 1897.
d Dorthea Kirstine Jessen Vaaben, f. 9. April 1890, g. C am pei
i København.
e Andrea Kirstine Jessen Vaaben, f. 3. Juni 1892.
f Karl Marinus Jessen Vaaben, f. 25. April 1895, Landpostbud i
Vejen, g. 1919 m. M arie A m a lie G æ ng, Lintrup, S. J.
g Jochum Jessen Vaaben, f. 10. Jan. 1898.
h Sigvald Arthur Jessen Vaaben, f. 27. August 1904.
5. Led.

V. Hans Pedersen, db. 26. Maj 1782, d. 27. April 1847, 65 Aar.
2. Febr. 1816 trol. og 30. August g. m. Anna Kirstine Olufsdatter
Straarup, f. 3. Juni 1795, d. 15. Febr. 1854, 58 Aar, Datter af
Gmd. Oluf Iversen, Straarup, og Kristine Jørgensdatter, Grønning
hoved. — H. P. Ejer af Stamgaarden i Gamst, hvor der opvokser
følgende 8 Børn: Margrethe, Ole, Peder, Hans, Christian, Kirstine,
Maren og Johanne (1—8).

6. Led.

1. M argrethe H a n sd a tte r (S tra a ru p ), f. 1819, d. 1882, g. 27
Aar gi. m. H ans M ad sen , Lille Andst.
2. O le H ansen (S tr a a r u p ), f. 1821, g. m. M ette M arie L auridsd a tte r af G am st. — Idet Gaarden bliver delt, faar O. H. en Ud
mark ud efter Vejen By. (En Søn gaar til Amerika.)
3. P eder H ansen (S tr a a r u p ), f. 1824.
P. H. faar Hovedparcellen og lever der ugift. Kbmd. H. P. Sloth fortæller:
„Jeg blev (1892?) kaldt hen til P. H. Denne havde i lang Tid været senge
liggende og mente ikke at komme op mere, og derfor vilde han nu afstaa
Gaarden. Han havde saa tænkt paa mig. „Da du hedder Hans Peder," sagde
han, „kan det ligne Hans Pedersen. Jeg har derfor tænkt, du skulde have Gaarden
efter mig, fordi du har min Faders Navn.“ Han vilde saa selv have Ophold paa
Gaarden, saalænge han levede. Men han havde visse gamle Regler eller Vedtægter,
som gerne skulde overholdes. Vi maatte ikke bruge Lys i Stald eller Lade, og
om Foraaret brugte han at slaa en Økse i Dørtræet, som Kreaturerne saa skulde
springe over, naar de skulde ud paa Græs. Jeg havde imidlertid Betænkeligheder
over det gode Tilbud, og da jeg vel heller ikke var taknemlig nok derfor, be
sluttede han at lade Tilbudet gaa over paa én uden for Familien. Det var Rasmus
Pedersen, der senere solgte til den nuværende Ejer, Nis Peter Lauridsen." (Se de
to Billeder af Stamgaarden foran.)
♦
De ny Ejere uden for Slægten fortjener Slægtens Tak, fordi Gaardens Byg
ninger er saa fortrinlig bevaret. At der er bygget nyt Stuehus og anlagt ny Have,
er jo i sin Orden. Det maa kun beklages, at den gamle Slægtsgaard, der huser
saa mange Minder, i det hele taget kom ud af Slægtens Eje.
4. H an s Jochum H ansen (S tr a a r u p ), f. 1826.
Jord fra Gaarden.

Han faar ikke
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5. C h ristin e H ansen (S tr a a r u p ), f. 1829, g. m. N ie ls Iv er sen
af Gammelby. — Har boet flere Steder.
6. C h ristian H ansen (S tr a a r u p ), f. 1831. Faar en Fælledlod til
Nord mod Gjesten Skel.
7. M aren H ansen (S tr a a r u p ), f. 1835.
8. Johanne H ansen (S tr a a r u p ), f. 1838, g. 4 Aar efter sin ældste
Søsters Død m. H ans M ad sen , d. 1890. — Enkefru Madsen
lever endnu og bor i Vamdrup.

Navnetræk fra en Ladedør i Sydlængen:
F o r s id e n :

H M T D
T

SPSA
1810

A B S

B a g s id e n :

M P B
HM TD
H SS

I H M T
S P S P N S K
SP

Hvem kan raade de Runer?

IK N S

A O
A B S

1806

Tillæg til I. Del.

Folketællingsnoter fra 1787, 1801 og 1834.
1787.

G a m st.

1834.

G lib s t r u p .

Alder.

Alder.

P ed er M adsens Enke 42. G aardm andskone.
M ads P ed ersen
19.
Laus P ed ersen
15.
Johanne P ed ersd .
14.
S id sel P ed ersd .
10.
H ans P ed ersen

5.
1801

G a m st
am S

M argrethe L ausdatter
0
P ed ersenk e
56. Styrer Gaard.
Laus P ed ers’
32.
Zidsel —
H ans
—
Iver M adsen
1787.

22.
18.
55.

A fd. M ands Brod.

G e j s in g ( K ild e g a a r d ) .

Iver H ansen
Elisabeth M adsd.
M ads Ivers’

51. Gm d.
53. K one.
24.

N iels
_
Johanne —
Søren
_
M aren
—

22.
15.
12.
9.
1801.

E lisabeth M adsd.
K ildesenke
N ie ls Iversen K ilde
P ed er
Johanne Iversdatter
S øren Iversen
Jochum M adsen
1787.
Louis N ielsen
Inger P ed ersd atter
Ellen Marie Lausd.

1801.
M ads P ed ersen
E llen Marie Lausd.
P ed er M adsen
Lauritz N ielsen
Inger P ed ersd .

P ed er M adsen
Birthe H ansdatter
Marie Caroline
1887‘

39. Gmd.
29. Kone.
1.

G lib s tr u p g a a r d .

Fred. Jørgen sens Enke
A gath a
50. G m dsenke.
Johan Frederichsen
22.
N iels
—
19.
D
-ir
Kasm us
—
16.
Christen
___
12
Marie
26.’
1 8 0 1 . G lib s t r u p g a a r d .
A gatha G arpsdatter
Frederichsenke
Johan

65.
35.

R asm us

30.
i oo
l8 3 4 ‘
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G lib s t r u p g a a r d .

G e j s in g .

Johan Frederichsen
Legarth
M aren Iversdatter
A gath e Johansd.
Frederik Johansen
IVer

68. Gm d.
56. K one.
24.
19.
I 7’

65. Styrer Gaard.
37.
34.
28.
26.
69. K onens Broder.

1834.
H ans P ed ersen
A nna K irstine O lesd .
M argrethe H ans’
O le
—
P ed er
—
Jocum
—

G a m st.
52. Gmd.
38. K one.
16.
13.
10.
8.

G lib s t r u p .
55.
56.
13.

—
—

G m d.
K one.

G lib s t r u p .
34.
28.
5.
71.
73.

Kristine
Kristian

G m d.
K one.
1 Han afsindig.
j K onens Foræ ldre>

5.
3.

1*70-

D

’
Knud K nudsen
Karen Jensdatter
K irsten K nudsd.
Knud K nudsen
Jens
H ans
A n ders
P ed er
N iels

—
—
—
—
—

L .

e s i n g«
56- G. 2. G.
31. G. 1. G.
19.
15.
13.
11.
7.
4.
1.

Gm d.
K one.

IL DEL:

SLÆGTEN I VEJEN
S L Æ G T S T A V L E II
VIELSEN I VEJEN GAMLE KIRKE — OVER AAEN — VEJEN FOR
100 A AR SIDEN — DE GAMLE PRÆSTER I VEJEN — FAMILIENS
ÆLDSTE HISTORIE — SLÆGTENS NAVNE

.Slægttavle II.

(NIELS — ca. 1630—1700)

1. Led.

______________________ I______________________
r Hans Smed, V ejen, f. ca. 1659, d. 1722)

2. Led.

Hans Hansen Smed,

3. Led.

f. 1702, d. 1782, g. (2. G. ?) m. K irsten A n dersdatter fra G astrupgaard.
6 Bøm.

■
1. M ette H ansd atter,
f. 1736.

4. Led.

2.

Anders Hansen,

f. 1738, d. 1802,
g . 1772 m. A n e Marie J en s
datter, f. 1752, d. 1809.

3. E lse H ansdatter,
f. 1741.

4. M argrethe H ansdatter,
f. 1743.

5. M aren H ansdatter, 6. M argrethe H ansdatter,
f. 1746.
f. 1749.

11 Bom.
5. Led.

1. H ans 2. K irsten A ndersd.,
A n dersen,
f. 1774, g. 1. G. m.
f. 1773, P eter Iversen (Sm ed),
g. 2. G. m.
d. s. A.
Lars S ø ren sen (Sm ed),
V ejen.

I
3. Karen A ., 4. D orthea A ., 5. Mette Andersdatter,
f. 1775, g. m. f. 1778, d. 1835, f. 1780, d. 1833, g. 1802
m. Lauritz P etersen
S everin Jen- g. m. Lauritz
fra G am st.
Jørgen sen,
sen, O bbeV ejen Mark.
kær.
Se Stamtavle IV.
8 Bøm.

6. A n e (K.) 7. E lseM argr. 8. L ouise Ca
thrine, f. 1787,
A ndersd.,
A ndersd.
f. 1784.
g. m.
f. 1782 (g. m.
P . Lauritzen,
H ans Jørgen
sen (E gtvedH aderslev.
B ølling).
En Søn.

9 Bøm.

9. Jens A. 10. H ans 12. H agen A.,
Schm idt,
A ., f. 1791,
f. 1793,
f. 1789,
d. s. A.
d. 1873,
1819 g. m.
g .
1820 m .
Marie N ielsB eath e
datter,
A n d e r sd a tt,
H aderslev.
f. 1800,
d. 1873.
7 Bøm.
6 Bøm.
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VEJEN GAMLE KIRKE.
Den gl. Kirke i Vejen var opfert af hugne Kampesten, Taam og Vaabenhus af Mursten. (Vaabenhuset staar
endnu og benyttes til Ligkapel.) I 1896 aflestes den af den ny Kirke, opfert lige overfor,
Ø st for Vejen Nerregade.

3

KIRKENS INDRE.
Altertavlen fremstillede Nadverens Indstiftelse, Jesu Bespottelse og Korsfæstelse, foroven Himmelfarten og
Opstandelsen. — Dodefonten er af aim. Form: Paa Fadet var fremstillet Maria Bekendelse. — Paa Prædike
stolen stod : Anno 1632 lod ærlig og velbyrdig Mand, Mandrup Abildgaard til Skodborghus paa Kirkens Vegne
denne Prædikestol opføre og male. Evangelisterne var fremstillet paa Hjørnerne, og paa „Himlen“ fandtes
Abildgaards og Juels Vaaben.

A. Vielsen i Vejen gi. Kirke.
U D SK R IF T
af Andst-Gjesten Ministerialbog.

Aar 1802 den 29 August infant sig Ung
karl Lauritz P edersen og Pige Mette
A n DERSDATTER begge af Gamst og i Vid
ners Overværelse tilsagde hinanden Æ g te
skab, begierede derfor den befalede Lysning
fra Prædikestolen at maatte skee. Som
Vidner og Forlovere vare tilstæde Gaardmændene MADS PEDERSEN af Glibstrup og
P eder Iversen Smed af Weyen Bye, som
indestode for at intet var hinderligt mod
dette Æ gteskab, samt at Bryllup i rette
Tiid skulle skee.
Under deres Hænder. —
PEDER IV ER SEN .

M A D S P E D E R SE N

Ægteviede den 13. November 1802
i Weyen Kirke.

3*

B. Over Aaen.
Det er godt at gaa over Aaen efter sin Brud. Det var ellers ikke almindeligt f
gamle Dage. En Gaardmandssøn hentede gerne sin Brud 1 Nabogaarden.
Fra Gamst har vi nu hørt, at gi. Mads Pedersen i 1726 faar sin Hustru fra 0 . Gjesten
(Nabosognet). Sønnen Peder Madsen gaar 1767 til Roved (i samme Sogn). Den.
unge Mads Pedersen finder 1795 sin Brud i Glibstrup (ogsaa i samme Sogn), og
hans Søn Peder Madsen maa 1831 til Store Andst (ligeledes i Sognet). Den Bejler,
der maa længst bort, er Hans Pedersen, der 1816 henter sin Brud i Grønning
hoved, altsaa paa sønderjydsk Grund.
Og den, der i dette Tilfælde optræder som Hovedperson, Broderen Lauritz
Pedersen, gaar 1802 til Nabobyen. Men dette, at han gaar over Aaen, til Byen
Vejen, hvor han bor og bygger, faar den store Betydning for Slægten.
Den Brud, han fæster sig, er endda ikke en ægte Vejenbo1). Hendes Bedste
fader (se Side 39) var rømt fra Randerskanten, og fra Vejen gaar han 1735
over Kongeaaen for at hente sin Hustru i Gastrupgaard i Hjerting Sogn i Sønder
jylland.
Vi ser altsaa, at vi har med Folk at gøre, der ikke nøjes med Nabogaarden.
De gaar i det mindste til en eller anden Naboby, og de gaar over Aaen.

C. Vejen By for 100 Aar siden2).
Vi tænker os 100 Aar tilbage. Vi forestiller os, at vi kommer Øst fra, fra
Andst Bro. Her deler Landevejen sig, en sydvestlig Vej gaar til Skodborghus og
videre efter Ribe, og en nordvestlig gaar til Vejen By. Vi følger den sidste, der
ligner en almindelig Markvej. ' Vi kommer over Hedejord med Lyng og GyveL
De opdyrkede Marker kommer dog mere frem, jo nærmere vi kommer Vejen By.
Vi kommer lige Norden om „Enemærke“ (1/4 af „Mangegaarden“.) Vi gaar saa
ind i Vejen By. Byens Led er ikke mere (der har været 3 ialt). Byens Gaarde
og Huse gør et tarveligt Indtryk. Lave straatækkede Bindingsværkshuse er de
1) Naar det hedder ved Trolovelsen, at Brud og Brudgom er »begge fra Gamst", hidrører det vel fra, at hun.
paa dette Tidspunkt tjener derovre.
2) Skildringen er et Uddrag af Pastor Richters Afhandling om gamle Vejen, skrevet til Kolding og Omegns.
Landboforenings Festskrift.
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næsten alle. Ingen Træplantning, kun smaa „Kaalgaarde“. Paa venstre Haand
har vi den anden Fjerdedel af „Mangegaarden“, og itedenfor den er der
ved Vejen en lille Dam („Søllefarsdam“). En lille Vej fører til Veste Sørensens
Gaard.
Vi hører en Vogn komme kørende gennem Aaen, der her bugter sig og gaar
helt ind til Byen mod Nord1). Der er ikke Tale om nogen Bro her, men et
af de gamle Vad eller „Vaser“ (Vadesteder). Vognen snegler sig langsomt op
ad Gyden. Ind gennem Byen bliver Kørevejen bred og danner et større Stykke
Gadejord.
Paa den sydlige Side ligger Gaard ved Gaard. Først har vi Peder Knudsens,
■saa Laust Pedersens Gaard2). Den sidste er grundmuret og nylig flyttet dertil fra
en lidt sydligere Plads. Manden3) kaldes til daglig „Laust Smed“, fordi hans
Formand og Svigerfar, Anders Hansen, virkelig var Smed og blev til daglig
nævnt „Anders Smed“.
Vi gaar videre og kommer til Kroen. Det er dog ikke den rigtige gamle
Krogaard, der ejedes af Sognefogeden Niels Jochum Termansen (d. 1816). Sviger
sønnen, Peder Thomsen, har bygget en ny Gaard med Krohold og Købmands
handel4). Byvejens Nordside ligger ubebygget hen lige til Præstegaarden. Nede
ved Aaen ser vi kun Tomterne af to smaa Gaarde, der er flyttet op til Byen.
Vi naa’r helt ud til Præstegaarden, en firelænget, lav Bindingsværksbygning.
Laden ligger ud til Vejen, og gennem Køreporten kan vi kigge ind til den tarve
lige Gaardsplads. Bag ved Stuehuset er der en lille Have med nogle høje Træer.
(Der er endda et Stykke fra Haven ned til Aaen.)
Farverhuset findes ikke endnu. - Mod Nord skimter vi Vejen Vandmølle, hvor
Landinspektør Christen Poder bor. Mølleriets mange Hjul gaar rundt tit baade
Nat og Dag, og Ejeren vil ikke bytte med Hovedgaarden Estrup.
Vi gaar tilbage til selve Byen. Dér, hvor senere Frederik den Syvendes Sten
rejser sig, ligger et langt, lavt Hus. Her bor „gamle Karen Jochums“. Karen
(f. Søltoft) er Enke efter Sognefogden og bor her hos sin Søn Terman, „edsvoren
Bomkarl ved Grænsetoldvæsenet“, og sin Svigerdatter Kirsten Marie Sørensdatter6).
Lidt længere nede ved Kirkevejen (eller Fortsættelsen af Byvejen) ligger der
et pænt, grundmuret Hus med store Frugttræer ved. Det er 4/4 Del af omtalte
„Mangegaard“, og her bor Lars Smed6). Hans Kone, Kirsten, er lægeklog og meget
søgt for sine Raad for bulne Fingre. Hun er Anders Hansens Datter.
Saa kommer vi til Skolen med sin lavloftede Skolestue. Lige overfor ligger
Peder Nymands og endelig „Kirkegaarden '1). Enkelte Smaahuse ligger tæt ved
Byvejen, og vi ser Tomterne af en udflyttet Gaard (Vorupgaard?). Op til Vejen
(hvor den gaar mod Syd) ligger den gamle graa Kirke, og Kirkegaarden savner
al Træplantning og Hygge.
1) Aaen danner her, lige i Vején Bys Nærhed, Skellet mellem Vejen Sogn og Andst og Gjesten Sogne. De to
Byer, der paa den Maade grænser op til Vejen By, er Gamst og Revsing.
2) I nuværende Vej eng aards tidligere Haves østlige Del.
3) Farfar til nu afd. Nationalhankdirekter Johannes Lauridsen.
4) Hvor „Vejengaard" nu ligger. P. Thomsen tog senere en Del af Byens Gadejord (lige overfor) ind til at
bygge en ny Kro.
C) I dette Hjem fødes 1824 den kendte Bonde, Niels Jochum Termansen, „Adelsmanden i Bondekofte**.
0) Las Sørensen Smed skrev han sit Navn.
7) Nu Evald Lauesens Gaard.
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Her ender Vejen By. (I ældgammel Tid var her det ene Led.) Gaar vi videre
mod Syd, skal vi gaa længe uden at møde Huse. Vi møder maaske en Drift
Køer, der drives hjem til Landsbyen fra Udmarken. Enkelte Vogne kan vi møde,
især i mørke Nætter. Det er Smuglere. „Grønhus“1) er den første Bolig, vi
kommer til. Og der er kun enkelte Huse herfra til Skodborghus Kro, hvor der
findes Postholderi og Høkeri hos Hans C hr. Thomsen.
Askowejen findes i Virkeligheden ikke (en Vej længere mod Nord fører derop
forbi Skoven).
Der er ingen endnu, der drømmer om Stationen og den store Stationsby. Det
er alt gemt i Fremtidens Taage.

D.

De gamle Præster i Vejen.

Der kunde være adskillig Grund til at omtale enkelte af de ældre PræsterPastor J. Richter, Vejen, har i „Fra Ribe Amt" omtalt to af de betydeligste, (der
selvfølgelig ogsaa beskrives i O. Nielsens: „Malt Herred“)- Præsten Niels Jochum
Biitzow (Nr. 8 efter Reformationen) omtales som en from og ærlig PersonlighedBeboernes Agtelse og Kærlighed vandt han ved sin milde og jævne Færd i de
42 Aar, han var Præst i Vejen. (I de sidste 24 Aar var han tillige Provst.
Det var i Bützows Tid, Skoleforholdene i Malt Herred blev ordnede.) Der var
vist lidt Forbindelse mellem B. og den hernhutiske Bevægelse, som i hans Tid
vandt ikke saa faa Venner baade blandt Præster og Lægfolk2).
Joachim Haar var Præst i Vejen fra 1771 til sin Død 1812. Dr. O. Nielsen
har hørt, at han var „en brav og dygtig Mand“. Det havde stor Betydning for
ham, at han var g. m. Bützows Datter Abelone Kathrine, da hun havde arvet
Faderens milde Sind. Haar var en kraftfuld og begavet Personlighed. Det
kendtes snart, at han var kommen til Egnen. Hvordan hans Forkyndelse har
været, kan ikke afgøres; men selv om han, som andre Præster paa den Tid, var
paavirket af Rationalismen, var han efter Tidens Lejlighed en from Mand, hvad
der viste sig i hans daglige Færd. De mange Krige (samt Ildebrande, Dyrtid,
Kvægsyge) havde bragt Bønderne i Armod. Det gjorde Præsten ondt, og han
vilde hjælpe dem op af Uføret ved forskellige Forholdsregler, som Udskiftning
o. lign. Men de forstod ham ikke og klagede over ham. Endelig 1785 opnaaede han at faa Præstegaarden udskiftet, og nu kom Bønderne endelig i Tanker
om, at Ophævelse af „Fællesskabet“ vilde være fordelagtig, hvorfor de af deres
„Husbonde“, Hr. Lautrup paa Estrup, søgte om Tilladelse til Udskiftning.
J. Haar fortæller i Embedsbogen: „Vejen Sogns Beboere har kun deres Avling
og Fædrift“, og han ønsker, at de skal lægge Vind paa Strømpebinderi, Tegl
brænding m. m. „Af Haandværkere er her i Sognet følgende: 1 Guldsmed, 1 Grov
smed, 1 Kleinsmed, 1 Murmester, 1 Skomager, samt Skræddere, Vævere, Tækkemænd, Træskomænd og Hjulere.“
1) Hvor nu Plovfabrikken ligger i Sendergade.
2) Bützows yngste Datter, Cathrine Birgitte, blev g. m. Terman Mortensen, Sognedegn i Vejen-Læborg. Gennem
sin Sen N, J. Termansen (Sognefoged og Kromand i Vejen, d. 1816) blev hun Oldemoder til Bonden og Politi
keren N. J. Termansen (d. 1892), der altsaa har sin Tipoldefaders og Bedstefaders Fornavn, Niels Jochum.
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E. Familiens ældste Historie.
(Slægtens Navne.)
Der er noget gaadefuldt ved Familiens ældste Historie. Til Dato er det
ikke lykkedes at faa Gaaden løst. Det begynder med en Rømningsmand. Dem
var der jo saa mange af paa de Tider. Og det var gerne vaagne Folk, unge
Mennesker, der havde deres Frihed kær.
Afd. Jens P. Hagensen har fortalt følgende: „Hans Hansen var fra Helstrup
ved Randers1), hvorfra han deserterede af ubekendt Aarsag. Han kom til By
smeden i Vejen. I de Tider havde Bysmedene gerne Jord, og Smeden i Vejen
havde nok til en Hest. Det var ikke Skik at sætte Hesten paa Stald, men man
lod den gaa, naar den var færdig med Arbejdet og Selen taget af. Paa den
Maade løb den en Gang bort, helt over til Gjerndrup. Herovre fandt Hans
Hansen den, men maatte sætte sin Vadmelsvest med Sølvknapper i Pant for
Foderpenge, og han skal have sagt: „Gid D . . . slaa det blakkede Øg! A maatt’
sætt’ mi’ Lyw for den!“ — Hans Hansen blev gift med Bysmedens Datter og
blev selv Bysmed.“
Traditionen om, at H. H. blev gift med Bysmedens Datter, har rimeligvis
noget paa sig. Men da han i 1735 faar sig en Hustru fra Gastrupgaard i Hjerting
Sogn, har Smededatteren ikke levet længe. Vejen Kirkebog, der først begynder
1720, oplyser intet om Spørgsmaalet. Man skulde jo ellers tænke sig, at hendes
Død kunde findes først i Trediverne.
At Hans Hansen er „Rømningsmand“, sætter ingen Plet paa ham. Han har
efter al Sandsynlighed traadt frimodig op mod én eller anden Herremand eller
Ridefoged, og han er saa bleven truet med en nedværdigende Straf, som han
ikke vilde tage imod. Saa vilde han hellere rømme langt bort. Og det var
godt, han havnede i Vejen.
Der var Materiale i ham til Gavn for senere
Slægter. Det havde været rart at vide noget om hans Barndom og Hjem i
Helstrup. Jeg har tænkt mig Muligheden af, at hans gamle Far har søgt efter
sin Søn. Vejen Kirkebog udviser, at „Hans Smed i Weien“ dør 1722, 63 Aar gi.
I Ribe Matrikul nævnes 1688 „Hans Nielsen Smed i Weyen“2). Er her nu Tale
om den gamle Bysmed eller om Hans Hansens Far, der jo uden Tvivl har baaret
Navnet Hans? Er det Faderen, har han altsaa ikke søgt forgæves.
t
Gaaende ud fra, at denne Mulighed er rigtig, faar vi følgende Opstilling:
X

Led.

2 . Led.

NIELS — (ca. 1630—ca. 1700).
HANS [NIELSEN?] SMED, dør i Vejen 25. Maj 1722, 63 Aar gi. Han er
altsaa født ca. 1659. — Ved hans Død 1722 er Hans Hansen 20 Aar.
1) Jeg bad Hofman Bang om at undersege denne Sag. Han svarer: „Justitsprotokollen for Senderlyng o. fl.
Herreder mangler til langt ned mod 1800. Jeg har gennemgaaet Registrene til Landsthingets Skede- og
Panteprotokol 1715—30. Men endnu var det ikke almindeligt at lade Remningsmænd efterlyse ved Landsthinget. Jeg fandt enkelte, men ikke H. H. D et ser ikke ud til, at der er nogen Mulighed for at efterspore
Hans Hansens Oprindelse."
(J. P. H.).
2) Hans Smed i Weyen yder 1732 1 Skp. Rug, 2 Fdk. Malt og 2 Sk. til de fattige. Her er vist Tale om Hans
Hansen.
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3. Led.

HANS HANSEN SMED, begraves i Vejen 7. April 1782, 80 Aar gi..
Hans Fødselsaar bliver altsaa 1702. — Vi gaar saa ud fra, at han i sin
første Ungdom er gift med Bysmedens Datter, hvis Navn vi ikke kender. Efter
hendes Død trolover han sig 1735. Og den 28. Juni s. A. holder han
Bryllup med KIRSTEN ANDERSDATTER1) fra Gastrupgaard i Hjerting.
Hans og Kirsten har følgende 6 Børn : Mette, Anders, Else, Margrethe,
Maren og Margrethe (A—F).

4. Led.

A. Mette Hansdatter, f. i Vejen 1736 (i Kirken 4. Juni),

Daabsnote:

1736 d. 4. Junij: H ans H ansen S m ed s D aatter af V eien for S v a g h ed s Sk yld hjem m edøbt
o g kaldet M ette, som n æ ste S ø n d ag derefter b lew baaren til V eien Kirche, for at faae
D aaben confirm eret, da Fadderne vare: K n u d A ndersen fra Brøstrupgaard o g hans F æ stem øe
fra H jerting, M atz A ndersen, N is P o u lsen o g Karen H ansdatter.“

B. Anders Hansen, [Smed], f. i Vejen 1738 [i Kirke 2. Marts], d. 16.
Decbr. 1802, 64 Aar gi. 14. April 1772 g. m. Ane Mane /ens
Datter af Nyby, f. 3. Decbr. 1752, d. 6. Febr. 1809, 57 Aar. Datter
af Smed Jens Andersen og Hustru, Karen Hansdatter.
Daabsnoten lyder:
1738, d. 2. M arts: loed H ans H ansen Sm ed af V eien hans S ø n som for S v a g h ed s Skyld
var hjem m edøbt d. erstforegaaen de 1ste eiusdem , o g kaldet A nders, til V eien Kirche for at
faae hans Daab confirm eret, frem baer da Monsr. Sim on M atzen af V ejen M ølle frem holder
ham til D aabens Confirm ation, efter at M ette A ndersdatter af G astrupgaard2) hafde baaret
ham til Kirchen. D e andre Faddere vare: Knud A ndersen, tilligem ed N is Jep sen o g N is
H ansens H ustrue, hin fra Gastrupgaard o g d isse fra V eien.

Om Anders Hansen fortæller den 85-aarige, nu afd. J. P. Hagensen:
„Hans Hansens Søn, Anders Hansen, ejede den Gaard, hvoraf „Grønvang“ er
udstykket 1840. Han gjorde som de andre Bønder Hovtjeneste til Estrup, hvor
fra følgende Tildragelse: En af Hovbønderne havde tyllet en Del Brændevin i sig
og var bleven saa fuld, at de andre Bønder maatte bære ham paa en Stige. De
mødte da Ridefogden, der skældte dem ud for Svin. Ingen vovede at tage til
Genmæle undtagen Anders Hansen. Han svarede straks: „Fo’de jen a’ wos er en
Svin, er vi ’et da ett olid’“. Men for dette træffende Svar maatte han op paa
Gaarden og bede Herremanden om Forladelse, da han ellers skulde paa Træhesten."
Hans modige Optræden over for Ridefogden støtter min Tanke om Faderen,
Hans Hansen. Det er et Karaktertræk, der er gaaet i Arv til Sønnen.
e
1) Ved Trolovelsen et Par Maaneder fer nævnes hun som Kirsten Christensdatter.
I Lintrup Præstegaard har jeg undersegt Kirkebøgerne, der begynder 1731. Hun nævnes der flere Gange
som Fadder. Jeg vilde have fundet hendes Forældres Navne. Med Sikkerhed lykkedes det ikke. Jeg har
været tilbøjelig til at tro, at Knud Andersen fra Brøstrupgaard (senere Gastrupgaard) og M atz Andersen (der
begge nævnes som Faddere ved Børnenes Daab), var hendes Brødre. — Jeg noterer: „1735, 29. 11., blev tro
lovet i Anders Madsens Huus i Hjerting Knud Andersen af Gastrupgaard og Mandens Datter Anne Andersdatter". Efter denne Note kan det slaas fast, at Matz Andersen er Anders Madsens Søn; men saa er Knud
Andersen ikke hans Bror, men hans Svoger. Han hører vist hjemme paa Brøstrupgaard, men har haft Ophold
paa Gastrupgaard og giftet sig ind der. Passer dette, er Kirsten Andersdatter en Datter af Anders Madsen
(d. 1740). „Huset i Hjerting" er maaske et daværende Aftægtshus ved Gastrupgaard. Forskelligt tyder paa,
at det er den søndre Gastrupgaard, der er Tale om. Der var allerede den Gang Tale om flere Gaarde af
dette Navn i Hjerting (nu er der fire).
(J. P. H.)
2) Kan være hendes Søster.
S) Pladsen nu i Thomsens Plantage).
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Da Præsten1) kan bruge ham som „Medhjælper“ (i Fattigvæsenet), kan vi deraf
slutte, at han var udrustet med gode Evner. Han havde ogsaa musikalske Evner.;
men de blev vel ikke udviklede. Der var jo ikke megen Tid til at dyrke
Musikken. Han spillede til Gilder og lignende Lejligheder, Det var jo gerne
om Aftenen. Om Dagen skulde han passe sin Ejendom og sin Smedie2).
Om Ejendommen har vi følgende gamle Optegnelser:
„Gaarden har 22 Td. 4 Skp. R ugsæ d . D er kan affles 12 Læ s H øe à 32 Lp. H ver
græ sser paa L yngh eede o g O fverdrev saa m e g et de om V interen kan fodere. Staar fo r
H artkorn (efter ny Matr.) 2 T d . 2 Sk p. 1 Fdk. P / s 3) A lb. Y delser: K om i L andgilde 32/3 Skp.
H avre, P en g e 1 R igsdaler 33 S k .4). Sm aaredsel : S p in d es 2 P d. U ld eller Hør. H overiarbejde
til Skodborghuus^). Sam m en m ed Iver H ansen 6 S p æ n d d age, 9 G ang’ eller H aanddage for
1 Karl o g 9 G ang’ — eller H aanddage for P ig er o g D ren ge.“

Før vi gaar videre med Anders Hansens Børn, vil vi nævne hans 4 yngre
Søstre:
4. Led.

C. Else Hansdatter, f. i Vejen 1741 (i Kirken 9. April).
D. Margrethe Hansdatter, f. i Vejen 1743 (i Kirken 15. Decbr.6), d.
1747.

E. Maren Hansdatter, f. i Vejen 1746 (i Kirken 6. Januar6).
F. Margrethe Hansdatter, f. i Vejen 1749 (i Kirken 30. Novbr.).
Anders Hansens og Anne Maries 11 Børn7) (I—XI).
a) O v e r sig t:
5. Led.

I. H ans A n d e r s e n , f. 1773, d. s. A.
II. K irsten A n d e r sd a tte r , f. 1774, 1. G. g. m. Peder Iversen (Smed),
2. G. m. Lars Sørensen Smed, Vejen.
III. K aren A n d e r s d a tte r , f. 1775, g. m. Severin Jensen, Obbekær.
IV. D o r th e a A n d e r sd a tte r , f. 1778, g. m. Lauritz Jørgensen, Fri
sesdal.
V. M ette A n d e r sd a tte r , f. 1780, g. m. Lauritz Pedersen, Vejen By.
VI. A n e A n d e r sd a tte r , f. 1782.
Vil. E lse M a rg reth e A n d e r sd a tte r , f. 1784.
VIII. L o u ise C ath rin e A n d e r sd a tte r , f. 1787, g. m. P. Lauridsen,
Haderslev.
IX. Jen s A n d e r se n (S ch m id t), f. 1789, d. 1819, g. m. Marie Nielsdatter, Haderslev.
1) Joakim Haar.
2) Efter Svigerfaderens Død.
3) Jordebogen over Estrup Hovedgaard o. s. v. har kun en Trediedel Alb.
4) I Jordebogen staar 1 Rdl. 2 Mk. 1 Sk., hvad der er det samme. Jens Grovsmed (Jens Andersen) svarer
5 Rd. 3 Mk.
6) 1. Maj 1772 overgear Vejen By fra Skodborghus til Estrup. (Conditioner af 20. 7. 1771). I Felge nævnte
Jordebog er der paa den Tid i Vejen 22 Gaarde og 6 Huse. Vejen Sogn skal svare af 55 Td. 4 Skp. 1 Fdk.
to Syvendedel Alb.
6) Knud Andersen af Gastrupgaard er en af Fadderne.
7) De faar følgende Skudsmaal af J. P. Hagensen: „De var alle djærve og retsindige Mennesker.“
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X. H ans A n d e r se n , f. 1791, d. s. A.
XI. H agen A n d e r s e n (Smed), f. 1793, d. 1873, g. m. Beathe Andersdatter, Askov.
b) N æ rm ere U d v ik lin g :
I. Hans Andersen, f. i Vejen 21. Febr. 1773, d. 3. Marts s. A. •
II. Kirsten Andersdatter, f. i Vejen 12. Juni 1774, 22. Oktbr. 17931) 1.
G. g. m. Peder Iversen (Smed) f. 1765, d. i Vejen 21. Septbr. 1802,
37 Aar gi. 18. Oktbr. 1810 2. G. g. m. Lars Sørensen (Smed), f. 1779,
d. i Vejen 10. Juni 1861, 82 Aar gi.

Om Kirsten fortæller J. P. Hagensen : „Hun blev gift med Lars Smed i Vejen.
Hun var 20 Aar ældre end sin yngste Broder Hagen, der kom i Lære hos Lars
Smed.“ — „Lars Smeds Kone var en fornuftig Kone og blev anset for en „klog
Kone“. Hun blev ofte spurgt til Raads i Sygdomstilfælde.“
Det er ikke pæne Ting, J. P. Hagensen fortæller om Vejen paa den Tid.
Men vi medtager Skildringen her, da Lars Smed er en af Hovedpersonerne:
„Vejen var en ussel By den Gang. Vejenboerne kunde paa Grund af deres
daarlige Ry ikke faa Husly, naar de kom andre Steder. Det var Tyvene, det
var galt med. En Mand, der nævnede sig „Johan Peter“, var særlig slem til at
stjæle. Han kaldtes derfor „Mestertyven“2). Efterhaanden blev det saaledes, at
1) 1793 d. 3. Maji blev ung Karl Peder Iversen af W ester Wamdrup og Pigen Kirsten Andersdatter af W eien i
nogle Vidners Overværelse trolovede. Deres Forlovere vare Jens Pedersen Smed og Seren Nielsen, begge af
W ester Wamdrup.
2) Han var af fin Herkomst, en eller anden „stor Mands Sen“, fortælles der. Han gav til Undskyldning, at han
i sin Opvækst gik „mellem Hunde og Drenge“. Han kunde altid faa Penge og blev derfor til den, han var.
Han havde e t „dannet“ Væsen, en fin Optræden. Om Aftenen havde han gerne Tilhold i Kroen.
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de fleste Vejenboere enten stjal eller hælede, de sidste af Frygt. Dette Uvæsen
vilde Lars Smed og hans Svoger Hagen Smed have en Ende paa1).
De tog sig paa at holde Vagt ved de mistænkelige Ejendomme. Paa den
Maade kom de endelig paa Spor efter „Mestertyven“ og fangede ham i Vorup
Mose2).
Af Tyvekosterne var der gaaet hele Vognlæs til Flensborg. Det skulde gælde
for at være Huder. Tyvekosterne var dækket med et Lag af Huder.“
Der bevares en Signet i Slægtens Eje. Den er lavet af Mestertyvens Tyve. koster af Sølv og var en Foræring fra Øvrigheden til Lars Smed. Den har føl
gende Gravering: „Lars Sørensen. W .“ (Se Side 42.)
6. Led.

Børnene af 1. og 2. Ægteskab, ialt 9: Iver (d.), Anders, Iver (d.), Iver (d.),.
Jens, Maren, Peder, Søren og Else (1—9).
1. Iver P edersen , f. i Vejen 20. April 1794, d. 25. April s. A.
2. A n ders P edersen (S c h m id t), f. i Vejen 5. Septbr. 1795, kon
firmeret 1810, g. m. M ette L arsd atter.
Anders P. Smed og Landmand i Egholt. — 8 Børn: Søren Peter, Ane Kirstine,
Kirsten Marie, Lars Peter, Ane Louise Cathrine, Peder, Jens og Christen (1)—8)).

7. Led.

1) S ø ren P e d e r
A n d e r se n
S ch m id t, f. i
Egholtl 7.Decbr.
1832, d. i Veerst
29. Maj 1891, g.
m.
In g eb o rg
F r e d e r ik s e n
D am gaard , f.
i Donslund 18.
Februar 1846.
Datter af Frederik Johansen Dam
gaard og. Karen Marie Jensdatter,
Donslund.
„Vi boede i Veerst Skov og havde
en lille Ejendom til 2 Køer. De sid
ste Aar, Fader levede, var han svag.
— Fader og Moder har besøgt Lauridsens i Vejen; men det er mange
Aar siden, siger Moder.“
Mette Ravn,
Holsted St.

DE FIRE SLÆGTLED:
Ingeborg Damgaard som Oldemoder.

1) Der skulde nemlig Mod og Styrke til. Johan Peter var umaadelig stærk og snu. Han gik gerne med en Kniv
i hejre Stevle og var ikke bange for at bruge den. Hver Gang han var „puttet i Hullet“, saa han Lejlighed
til at slippe bort. Han kunde arbejde sig ud under Muren og vælte saa stor en Syldsten, at der skulde flere
Karle til at faa den paa Plads igen. Ingçn Laase kundç staa for hans stærke Fingre. Da han en Dag saa
Borgmesteren staa i sit Vindue over for, raabte han: „Hvad staar du der og kigger efter?“
2) En anden Gang fik de Hold paa ham i Kroen, hvor han blev bundet med stærke Strikker. En Semand bandt
Hænderne paa Ryggen, saa Blodet sivede ud. Han endte vist sine Dage i Varde Arrest.
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Familien i Egholt 9 Børn: Mette, Anders, Karen, Frederik, Jensine, Kirstine,
Marie, Laura og Johannes (a—i).
a Mette Andersen Schmidt, f. 26. April 1867, g. 23. Maj 1892
m. Slagter Erik K lau sen R aun, f. 25. Septbr. 1870, Søn
af Slagter Klaus Raun og Ane Marie Rasmussen, Holsted. —
Slagter Ravn bor ved Holsted St. (Solgt Forretningen 1920.)

ERIK RAVN OG HUSTRU.

De har følgende 6 Børn (a—f).

ANNA.

INGRID.

RIGMOR OG OLGA.

a) Ingrid Ravn, f. 28. Decbr. 1894, d. 10. Marts 1895.
b) Anna Ravn, f. 31. Decbr. 1895, g. m. Johan Kjær,
Aabenraa.
c) Ingrid Ravn, f. 7. Decbr. 1897, g. m. Bankdirektør
N ørregaard, Brønderslev.
d) Rigm or Ravn, f. 10. Jan. 1903.
e) O lga Ravn, f. 19. Juli 1904.
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9. Led.

& Led.

9. Led.

f) A a g e R avn , f. 5. Jan. 1911.
d. 26. Febr. 1921.
b Anders Schmidt, f. 11. Maj 1869,
d. 18. Decbr. 1897.
C Karen Margrethe Sçhmidt, f. 7.
Septbr. 1871, g. m. Lars P e te r
A n d e r s e n , f. 16. Febr. 1870,
Søn af Joachim Godske Ander
sen og Dorthea Pedersen, Brørup,
Vognmand i Brørup. 11 Børn.
a) D o r th e a A n d e r se n , f. 30.
Juni 1894.
b) In grid P e tr e a S ø rin e A n 
d e r se n , f. 26. Juli 1896.
c) A n n a M argreth e A n d erAAGE (d.)
se n , f. 11.Jan. 1898,g.m .E .M aien borg.
d) J oach im G o d sk e A n d e r se n , f. 20. Jan. 1900.
e) P e tr e a A n d e r se n , f. 18. Decbr. 1901.
f) S øren P. A n d e r se n , f. 4. Novbr. 1903.
g) L o u ise K ristin e A n d e r se n , f. 13. Decbr. 1905.
h) Erna M arie A n d e r se n , f. 19. Decbr. 1910.
i) H o lg e r A n d e r se n , f. 16. Juli 1912.
j) S v en d A a g e A n d e r se n , f. 27. Juli 1914.
k) J o h a n n es A n d e r se n , f. 21. Novbr. 1916.

VOGNMAND L. P. ANDERSEN MED FAMILIE I BRØRUP.
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8. Led.

d Frederik Andersen Schmidt, f. 23. Januar 1874, g. m. N ik o 
li n e L aurine A n d e r se n L ie, f. 8. Aug. 1877, d. i Es
bjerg 22. Juni 1912. 3 Børn (a)—c).)
' a) P e d ë r S c h m id t, f. 9. Aug. 1901.

9. Led. '

Sømand.

b) T h o r v a ld S c h m id t, f. 30. Maj 1903.
c) H en n e S c h m id t, f. 23. Decbr. 1908.
8. Led.

e Jensine' Marie Schmidt, f. 23. Äug. 1876, g. m. P e te r Chri
s tia n s e n (d.), Brøstrup. — 3 Børn (Lorens Peter, Ingeborg,
Andrea.)
f Kirsten Marie Andersen Schmidt, f. 2. Januar 1879, g. m.
Knud C h r is tia n s e n , 6 Børn.
g Marie Christine Andersen Schmidt, f. 14. Juni 1881, g. m.
P e te r D a n ie ls e n , f. i Føvling 2. Septbr. 1881, Overpakmester i København. 3 ’ Børn. a) Inga, f. 21. Juli 1904,
b) Ejner, f. 14. Juni 1909, og c) Børge, f. 9. Novbr. 1919.
h Laùra Petra Schmidt, f. 19. Jan. 1885, g. m. M artin B e k k e ,
Bygmester, Hygum. 6 Børn.
i

7. Led.

Johannes Peter Schmidt, f. 14. Septbr. 1890, g. m. In g eb o rg .
Murer, Krusbjerg v. Ølgod, 2 Børn. a) Elna og b) Inga.

2) A n e K irstin e S ch m id t, f. i Egholt 22. Marts 1834, d. paa
Bølling Mark 24. Juli 1911, 77 Aar gi., g. m. H ans J ø r g e n 
se n , f. i Langsted, Verninge (Fyn) 1830, d. paa
Bølling Mark 31. Decbr.
1905, 75 Aar gi., Datter af
Bmd. Jørgen Jensen og
Johanne Hansdatter. Gmd.
paa Bølling Mark, Egt
ved Sogn.
4 Børn: (Jørgen, Johan
nes, Mette og Anders1).)
3) K irsten M arie A n d er
se n , f. i Egholt 12. April
1836. d. 1. Maj 1899, g.
14. Juni 1860 m. M ads
Jen sen af Fynslund, f.
2. Febr. 1836. Uhre, Lejr
skov Sogn. Bor i Bred,
Fyn, som Rentier.
mads jensen og hustru.
1) Pastor J. Madsen, Egtved, oplyser, at der vist er en Datter gift i Kolding med Jørgen Hansen, Piledamsvej.
(2 Bern.)
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8. Led.

9. Led.

7. Led.

8. Led.

Børnenes Navne: Jens, Metha, Knud og Niels (a—d).
a Jens Madsen, f. 4. Oktbr. 1865, g. m. S id s e l K ir s tin e
H ø ier, f. 19. Jan. 1869. J. M. Sogneraadsmedlem og Land
mand paa Assenbølle Mark pr. Bred (Fyn). 3 Børn.
a) K ir stin e M arie M ad sen , f. 29. Marts 1899, Realeksamen
1916, Odense.
b) P e tr a M a g d a len e M ad sen , f. 5. Febr. 1901, Odense.
c) E lna C e c ilie M ad sen , f. 22. Maj 1904, Assenbølle.
b Metha Madsen, f. 14. Aug. 1867, g.m . M ich a el N ie ls e n , f. 27»
Aug. 1852, Villa Grønvang, Aarup, Kreaturhandler. 2 Børn.
c Knud Madsen, f. 14. Febr. 1872, g. og bor i Amerika. 3 Børn.
d Niels Madsen, f. 21.
Oktbr. 1874, g. m. Vi 1h elm in e M arie M ad
sen og bor i Køben
havn. Skotøjsfabrikant.
4 Børn.
4) Lars P e te r A n d e r se n
S c h m id t, f. i Egholt 22.
Juli 1837 (db. 9. Septbr.),
g. m. M arie
L o u ise
T h om sen , d. 1920, Datter
af Jørgen Thomsen i Biem.
L. P. Landmand i Hønkys pr. Rødekro. 3 Børn :
Ane, Jørgen og Lars Peter.
(a—c).
a Ane Christine Schmidt,
f. paa Knivsbjerg 17.
L. P. SCHMIDT OG HUSTRU.
Decbr. 1880, g. m. Ha n s
P e te r R iis b ø ll, d., Landmand i Hønkys.

H. P. RIISBØLL OG HUSTRU.
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JØRGEN SCHMIDT MED FAMILIE (det mindste Bam mangler).

8. Led.

b Jørgen Anders Schmidt, f. 18. Jan. 1881 i Nyverk, g. m.
A n n e M aria P o u ls e n , f. 26. Maj 1875. „Det er min
Kones Hjem i Hønkys, vi har. Det er en Ejendom paa
34 Td. Land. Vi er meget glad ved Genforeningen. Men
vi kan næsten ikke forstaa, at det virkeligt er sket.“
J. A. s .

J. A. SCHMIDTS HJEM I HØNKYS.
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5 Børn (a)—e).)
a)
b)
c)
d)
e)

9. Led.

M aria L o u ise C h ristin e S ch m id t, f. 19. Juni 1906.
M aren C h ristin e S ch m id t, f. 27. Marts 1908.
M aren P e tr in e S ch m id t, f. 27. Oktbr. 1911.
M arie J ø rg in e S ch m id t, f. 13. Febr. 1914.
N is Jørgen P o u lse n S ch m id t, f. 24. Decbr. 1917, alle
i Hønkys.

c Lars Peter Andersen Schmidt, f. 31. Juli 1883, g. m. M ette
M arie H e le n e K irstin e C a th rin e R u d o lf, f. i Obning
28. Novbr. 1885. Har nu en Landejendom i Obning paa
20 Td. Land.

:8. Led.

L. P. A. SCHMIDT MED FAMILIE (og Bedstemoder i Midten med den ene Tvilling).

7 Børn (a)—g).)
”9 - Led.

7.

Led.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

P e te r C h ristia n S ch m id t, f. 10. Marts 1911.
R u d o lf J ørgen S ch m id t, f. 16. Febr. 1913.
M arie L o u ise S ch m id t, f. 24. April 1914.
In ger M arie S ch m id t og
A n e C h r is tin e S ch m id t, f. 6. Maj 1915.
C h r istin e M arie S ch m id t, f. 21. Decbr. 1917, alle i
N. Hostrup.
g) M ath ias R u d o lf S ch m id t, f. i Obning 15. Maj 1919.
5) D o r th e a A n d e r s d a tte r S ch m id t, f. 1839, d. som Barn (?).
6) A n n a L o u ise C a th rin e A n d e r s d a tte r S ch m id t, f. i Egholt
29. Marts 1841, d. 2. Febr. 1916, g. m. C h risten J en sen
S c h e ld e , f. 7. Oktbr. 1836, d. 9. Oktbr. 1893, Søn af Jens
4
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CHR. J. SCHELDE, „Nørupgaard“.

LOUISE SCHELDE, f. Schmidt.

Jørgensen og Ane Magdalene Schelde i Vraa, Leirskov S. Ejer
af Nørupgaard. Sogneraadsformand.
De har 8 Børn: Metha, Jørgen, Jens, Anders, Kirstine, Ane M., Christian og
Laurids (a—h) :
a Metha Marie Schelde, f. i Vraa 7. Jan. 1866, d. 4. Aug. 1901,
g. m. T h e o d o r T hom as T h o m se n 1)» f- i Jordrup 27. April
1865, d. 20. Novbr. 1909, Søn af Gdr. Niels Thomsen og
Dorthea Nielsen, Lysholtgaard i Jordrup. T. T. T. Gdr. i
Uhre, Lejrskov S. 5 Børn (a)—e).):
a) N ie ls T h o m sen , f. i Uhre 10. Juli 1892, g. 2. Maj 1918
m. H elg a B uhi M ik k elsen , f. 23. Febr. 1893, Datter af
Peter Mikkelsen og Anna Kirstine Buhi, Birkely i Vraa (nu
Lejrskov). N. Th. Ejer af Bommeskjold, Uhre pr. Korsvang.
Elev paa Ladelund 1912— 13, Helga paa Borrehus 1914.
1 Søn Holger, f. 2. Decbr. 1919.
b) Chr. S c h e ld e T h om sen , f. i Uhre 19. Jan. 1894, Elev
paa Malling 1916— 17.
c) A x el T h om sen , f. i Uhre 18. Decbr. 1895. Elev paa
Skamling 1915— 16.
d) L o u ise T h om sen , f. i Uhre 25. Juni 1898, g. 25. Juni
1920 m. Jak ob H a n sen , f. 26. Marts 1889, Søn af afd.
Gdr. Peter Hansen og Marie Magdalene Vandt, Kolstrup
pr. Stepping. — „Louise og Jakob bor i Fløjbjerg i Ødis Sogn. De har en Ejen
dom paa 28 Td. Land. Jakob H. har været paa Ladelund 1912— 13 og Louise
paa Frederiksborg 1918 og paa Borrehus 1919.“
e) D o r th e a T h om sen , f. i Uhre 25. Juni 1898 (se d), Elev
paa Vallekilde 1917 og paa Borrehus 1919.
1) S e Slægtshæftet „Frydenslund“.
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a. Led.

b Jørgen Terkelsen Schelde, f. 3. April 1870, d. 27. Aug. 1897.
c Jens Jørgensen Schelde, f. 2. Marts 1872, g. 1. G. 1899 m.
M ette K ath rin e J ø r g e n se n , f. 13. Marts 1872, d. i Vraa
29. Oktbr. 1916, Datter af Gdr. Jørgen Therkelsen og Karen
Marie, Lejrskov, 2. G. 1917 m. K aren G y d e se n , Datter
af Gdr. Peder og Johanne Gydesen i Erritsø.
Ejer af Fødegaarden „Nørupgaard“ fra 1899. Medlem af Menighedsraadet og
Sparekassens Bestyrelse. Sogneraadsmedlem fra 1. Januar 1904— 1. April 1909.
Børneflokken paa Nørupgaard ialt 13 (a)—m).)

,g

a) K aren M arie S c h e ld e , f. 1. Aug. 1900.
b) L o u ise S c h e ld e , f. 2. Septbr. 1901.
c) C h risten S c h e ld e , f. 16. Oktbr. 1902.
d) M etha S c h e ld e , f. 18. Novbr. 1903.
e) N anna S c h e ld e , f. 20. Febr. 1905.
f) K aren S c h e ld e , f. 19. Marts 1906.
g) M a g d a len e S c h e ld e , f. 13. Septbr. 1907.
h) Jørgen S c h e ld e , f. 21. Oktbr. 1908.
i) E llen S c h e ld e , f. 21. Decbr. 1910.
j) D ora S c h e ld e , f. 11. Juni 1912.
k) H e lg a S c h e ld e , f. 20. Jan. 1914.
l) P e te r S c h e ld e , f. 20. Septbr. 1918.
m) Joh an n e S c h e ld e , f. 1. Jan. 1920.
Læd.

8.

'

d Anders Schelde, f. 11. Maj 1874, d. 1885.
e Kirstine Schelde, f. 9. Oktbr. 1878, g. m. Johan N ie ls e n ,
f. 2. Oktbr. 1875, Søn af Gdr. Rasmus Nielsen og Abeline
Marie Lauridsen (?). („De bor nu i Gjelballe Skov, hvor
de tidligere (jfr. h) har ejet L. Scheldes Gaard.)
J. N. Ejer af Grønvanggaard i Skanderup. Sogneraadsformand.
7 Børn (a)—g).)

9. Led.

u

a) Karl N ie ls e n og
b) Knud N ie ls e n , f. 30. Septbr. 1902.
c) M agda L o u ise N ie ls e n , f. 20. Febr. 1904.
d) A n n a E lis a b e th N ie ls e n , f. 22. April 1905.
e) G erd a M arie N ie ls e n , f. 11. Septbr. 1906.
f) A n n a A b e lin e N ie ls e n , f. 22. Oktbr. 1911.
g) J en s R asm u s N ie ls e n , f. 2. Juni 1913.
f Ane Magdalene Schelde, f. 26. Aug. 1880, g. 18 Maj 1905
m. P e te r P e te r s e n , f. 25. Febr. 1872, Søn af Lærer
Johan Petersen og Anna Magdalene, S. Stenderup.
Ejer af Højgaard i Taulov (overtog Gaarden 1. April 1905). I Bestyrelsen
for Sognets Sparekasse og Elbo Herreds Landboforening og Formand for Brugs
foreningen.
8 Børn (a)—h).)

L^l

a) A n n a Jo h a n n e P e te r s e n , f. 18. Oktober 1906.
b) K risten S c h e ld e P e t e r s e n , f. 7. Oktbr. 1907.
c) Joh an P e te r s e n , f. 5. Maj 1910.
4*
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9. Led.

8. Led.

9. Led.

8. Led.

9. Led.

7. Led.

8. Led.

9. Led.

d) S v en d A a g e P e te r s e n , f. 14. April 1911.
e) A x el P e te r s e n , f. 16. April 1912.
f) L o u ise P e t e r s e n , f. 23. Januar 1916.
g) E lla P e te r s e n , f. 18. Januar 1917.
h) G erda P e t e r s e n , f. 25. Febr. 1918.
g Hans Kristian Schelde, f. 14. Oktbr. 1882, g. 22. Maj 1908
m. B o d il M o lte s e n , f. 12. Decbr. 1884, Datter af Gdr.
Søren Moltesen og •Hanne Bennedsen, Brørup.
Ejer af Voldborgkjær i Gjesten. I Bestyrelsen for Sparekassen (Bogholder),
Fmd. og Kasserer for Installationsforeningen, i Bestyrelsen for „Kirkeligt Samfund“,
Regnskabsfører for Brugsforeningen. „Min Hustru har besøgt Roskilde Højskole
samt Silkeborg Husholdningsskole. Jeg har besøgt Ollerup Højskole samt deltaget
i et kort Kursus paa Lyngby Landbrugsskole. — Hverken jeg eller min Hustru
anede, at vor Familie var beslægtet med Fam. Lauridsen paa Grønvang; men jeg
har nu talt med min Broder i Vraa og derigennem faaet Oplysning om, at Slægt
skabet er paa Moders Side.“
5 Børn (a)—e).)
a) A sg a r S c h e ld e , f. 2. Marts 1909.
b) J o h a n n es S c h e ld e , f. 22. April 1911.
c) E ster S c h e ld e , f. 19. ^\pril 1914.
d) S v en d S c h e ld e , f. 20. April 1918.
e) H anne L o u ise S c h e ld e , f. 3. Marts 1920.
h Laurids Poulsen Schelde, f. 11. Jan. 1885, g. 10. Maj 1911
m. M aren N ie ls e n , f. 8. Juni 1881, Datter af Gdr. Rasmus
Nielsen og Abeline Marie, Gjelballe (jfr. e.)
Ejer af Højdegaard i Gjelballe. Sogneraadsmedlem. Elev paa Ollerup 1907—08.
M. N. paa Børkop 1899.
5 Børn (a—e).
a) J o h a n n es R asm u s K risten S c h e ld e , f.10.Marts 1913.
b) A a g e Jørgen S c h e ld e , f. 24. April 1914.
c) L o u ise A b e lin e M arie S c h e ld e , f. 25. Novbr. 1916..
d) K ath rin e S c h e ld e , f. 27. Novbr. 1917.
e) In ger S c h e ld e , f. 16. Juni 1919.
7) P e te r S ch m id t, f. i Egholt 3. Novbr. 1843, d. 30. Septbr.
1908, g. m. M aren K irstin e N ie ls e n , f. i Thorsted 29.
Marts 1850, d. 5. Aug. 1891 (?), Datter af Niels og Sidsel
Nielsen, Lmd. i Egholt, Thorsted og Lindknud.
5 Børn: Cecilie, Mette, Pouline, Kirstine og Anders (a—e):
a Cecilie Schmidt, i. i Egholt 19. Febr. 1871, g. 3. Decbr. 1898
m. Carl P e te r S v e n d s e n , f. 23. Aug. 1867, Søn af Nis
Svendsen og Cecilie From, Malt Præstegaard.
Landmand i Folding. Fik 1919 Foreningen af jydske Landboforeningers Sølv
medalje for Landboflid.
2 Børn (a)—b).)
a) M arius P e te r S v e n d s e n , f. i Eskelund 24. Juli 1900,
Smed i Odense.
b) A lfr e d S v e n d se n , f. 9. Febr. 1904. Elektriker.
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P. SCHMIDT SOM BEDSTEFADER I SIN FAMILIES KREDS.

3. Led.

b Mette Andrea Schmidt, f. i Thorsted 18. Juli 1874, g. m.
H ans H e n n in g se n af Brøstrup, d. i Verdenskrigen.
c Pouline Jenssine Schmidt, f. 2. April 1878, d. i N. Amerika
26. Juni 1909,
g. 5. Juni 1904
m. Mejeribesty
rer And reas N.
J. J o h a n se n , f.
i Hygum 24. Juli
1871, Søn af
Niels og Kir
stine Johansen,
Hygum. 2 Børn
(a )-b ).)

•9. Led.

a) M aren Kir
s tin e
Jo
h a n se n , f. i
Amerika 7.
April 1905,
b) N ie ls P e te r
J o h a n sen , f.
i Amerika, 7.
Marts 1907.

A. JOHANSEN MED FAMILIE.
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d Kirstine Maria Schmidt, f. i Lindknud 19. Febr. 1881, g. m.
M orten H a n se n , f. i Thureby, Sjælland. Mejeribestyrer.
Amerika. K. M. S. Elev fra Vejstrup. — 3 Børn (a)—c).)
a) M a rg u erite H a n sen , f. 8. Jan. 1915.
b) H e g e l E le o n o r a H a n sen , f. 1917 (?).
c) R aym on d M artin H a n sen , f. 8. Jan. 1920.
e Anders Petersen Schmidt, f. i Lindknud 11. Marts 1885, g.
27. Maj 1909 m. M aria E u g en ia A m an d a C h r is te n s e n ,
f. (i Villebøl?) 12. April 1886, Datter af Peder Christensen
og Kirstine Gehlert, Brørup. A. P. S. Portør i Odehse. —
4 Børn (a)—d).)
a) A nna P a u lin e S ch m id t, f. i Odense 27. Febr. 1910.
b) P e te r E jler G e h le r t S ch m id t, f. i Odense 22. Septbr.
1913.
c) V ik to r G e h le r t S ch m id t, f. i Odense 3. Febr. 1915.
d) G unner G e h le r t S ch m id t, f. i Odense 13. Oktbr. 1918.

8. Led.

9. Led.

8. Led.

9. Led.

7. Led.

8. Led.
6. Led.

8) Jen s A n d ersen S ch m id t, f. i Egholt 23. Decbr. 1845.
9) C h risten A n d e r se n S ch m id t, f. i Egholt 23. April 1848,
gift Haandværker i København, nu fh. Folketingsmand i 7.
Valgkreds1).
Efter „Den danske Regering og Rigsdag“ følgende:
„Han lærte Snedker- og Tømrerhaandværket paa Landet. I 1871 kom han
til København som værnepligtig Ingeniør og tjente 21 Maaneder som en mønster
værdig Soldat. Blandt sine Partifæller er han kendt som den pligttro og alvor
lige Arbejder, der ikke glemmer Pligterne, fordi han troligt arbejder for det,
han anser for Ret for sig og sine Fæller. — Han arbejdede en Tid som Byg
ningssnedker og kom saa til Savskæreriet i Bredgade. Her valgtes han som For
mand for den nystiftede Savværks- og Maskinsnedkernes Fagforening. Efter en
Strejke blev han atter Bygningssnedker, men gik snart over til Børstetræsfabrika
tionen, som han i sin Ungdom havde lært at kende. Han arbejdede i en Aarrække for Firmaet Bosse & Bruun, og efter Firmaets Fallit fortsatte han selv Virk
somheden i nogle Aar. I 1894 tog han Arbejde hos en Børstefabrikant i Adel
gade. — Foruden nævnte Formandsplads har han været Formand for 7. Kreds
Vælgerforening, og i 1903 opstilledes han som Kandidat og blev valgt med 772
Stemmer (Minister Hage fik 621 og Dr. Østrup 541 Stemmer).“ I Artiklen
nævnes han som den støtte og alvorlige Arbejderfolketingsmand, „hvis Ord, selv
om de falder sparsomt, altid vil have Vægt. — Han er en Mand af Folkets
Midte og sættes ind i Tinget, baaren af den almindelige Valgret.“
En Datter, Fmd. for de kv. Trykkeriarbejderes Fagforening.
3.
4.
5.
6.

Iver P edersen , f. i Vejen, 5. Jan. 1797, d. 4 U. gi.
Iver P edersen , f. i Vejen 16. Marts 1798, d. 8 U. gi.
Jens P edersen , f. i Vejen 2. Septbr. 1799, d. 30 U. gi.
M aren P ed ersd a tter, f. i Vejen 5. Juni 1801.

1) Det er ikke lykkedes at fremskaffe et Billede af ham.
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■6. Led.

7. Led.

8. Led.
7. Led.

8. Led.

9. Led.

8. Led.

-9. Led.

s . Led.

7. P eder P edersen , f. i Vejen 7. Marts 1803, d., g. i Vejen 27.
Novbr. 1824 m; A n e D o r th e a A n d e r sd a tte r , f. i Bække
1795, d. i Ravnholt. — Smed. Har været bosat i Vejen, Egholt,
Folding og Gjerndnip.
Deres 5 Børn: Kirsten Marie, Peder, Lars, Karen og Petrine. (1)—5).)
1) Ki rsten M arie P e d e r s e n , f. i Vejer» 1825, d. i Andst, g.
m. C h riste n J e p se n , Hmd. i Roved.
En Søn, Peter Jepsen, g. i Sønderjylland.
2) P e d e r P e d e r s e n , f. i Egholt 26. Oktbr. 1826, d. som lille.
3) L ars A n d rea s P e d e r s e n , f. i Folding 12. Septbr. 1828, d.
i Veerst 4. Aug. 1907, g. m. A n e H a n sen , f. i Egtved 7.
April 1842, Datter af Hans Lie Hansen og Maren Jørgensen
i Nordbæk i Egtved. — Smed i Veerst.
3 Børn: Peder, Maren og Ane (a—c).
a Peder Larsen, f. i Veerst 18. Decbr. 1867, g. 7. Septbr. 1900
m. G jertru d K irstin e M arie H a u sc h ild t, f. i Bække
31. Maj 1876, Datter af Bødker og Lmd. Johan Hauschildt og
Marie Jensen, Bække. — Sméd, senere Cyklehandler i Veerst1).
6 Børn (a)—f).)
a) A n d rea s L arsen , f. i Veerst 7. Juli 1901.
b) A n n a M aria L arsen , f. i Veerst 28. Septbr. 1902.
c) A g n e s L arsen , f. i Veerst 19. Juni 1906.
d) J o h a n n es L arsen , f. i Veerst 28. Septbr. 1908.
e) Ingrid L arsen , f. i Veerst 30. Maj 1912.
f) H elg a L a rsen , f. i Veerst 20. April 1914.
b Maren Dorthea Larsen, f. i Veerst 13. Juni 1871, g. i Veerst
25. Septbr. 1892 m. Jen s P e te r K n u d sen , f. i Nørbølling, Møller i Veerst, senere Gmd. i Jordrup.
4 Børn: Alma, Anna, Metha og Olga (a)—d).)
a) A lm a K n u d sen , f. i Veerst Mølle 10. Oktbr. 1894,
g. 7. Oktbr. 1920 m. R asm u s F r e d e r ik B ruun H an 
se n , f. i Frørup (Fyn) 15. Aug. 1894, Søn af Musiker
Poul Hansen og Hansine Bruun.
Kom 10 Aar gi. paa Nyborg kom. Realskole. Efter Eksamen Kontorarbejde.
1914 optaget paa Skaarup Sem., hvor han tog Lærer- og Organisteksamen. Har
virket som Lærer ved Knudsbøl Skole og Korsør Kommuneskole. Fra 1. Juni
1919 Lærer ved Bække Skole og Organist ved Bække Kirke.
b) A n n a K n u d sen , f. i Veerst 29. Maj 1897.
c) M etha K n u d sen , f. i Veerst 8. Febr. 1900.
d) O lg a K n u d sen , f. i Veerst 29. April 1906.
c Ane Dorthea Larsen, f. i Veerst 2. Jan. 1877, g. 9. Decbr.
1904 m. N ie ls P e te r N ie ls e n , f. i Refsing 17. Aug. 1876,
Søn af Laurids Nielsen og Karen Pedersen i Refsing. —
Smed i Veerst.
4 Børn (a)—d).)
1) D et paa Side 42 omtalte Signet er i hans Eje.
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a)
b)
c)
d)

9. Led.

7. Led.

8. Led.

9. Led.

8. Led.
7. Led.

6. Led.

7. Led.

8. Led.

A nna N ie ls e n , f. 8. Decbr. 1905, d. 21. Maj 1906.
Carl A n k er N ie ls e n , f. 28. April 1907.
V ig g o N ie ls e n og
Emil N ie ls e n , f. 1. Juni 1909.

4) K aren P e d e r s e n , f. i Folding 10. Decbr. 1833, d. 1911 (begr. î
Gjesten 5. Febr.), g. m. L aurids N ie ls e n , Refsing (se ovenfor).
2 Børn: Inger Marie og Niels Peter (a—b).
a Inger Marie Nielsen, f. 12. Marts 1875, g. m. H en rik H a b e
k o s t, f. i Andst 29. Aug. 1867 (?). Lmd. i Gjesten.
3 Børn (a)—c).)
a) L aura K irstin e H a b e k o s t, f. i Gjesten 28. Marts
1898.
b) Karl K ristia n H a b e k o s t, f. i Gjesten 2. Septbr. 1900.
c) A n n a M arie H a b e k o s t, f. i Gjesten 14. Oktbr. 1902.
b Niels Peter Nielsen, g. m. A n e D o r th e a L arsen (se ovenfor).
5) P e tr in e P e d e r s e n , f. i Gjerndrup 17. Maj 1835, d. i Vejen
15. Juli 1912, g. i Vejen m. Jen s H an sen (Levin), f. i Vejen
18. Decbr. 1841, d. paa Brørup Sygehus 10. Juni 1920.
Petrine har tjent som Pige hos Hagen Schmidt, Askov. — J. H. Husmand
paa Vejen Vestermark.
(Kirsten Andersdatters 2. Ægteskab. (8—9). Se Side 42—43.)
8. Søren P eter L arsen , f. i Vejen 8. Novbr. 1811, d. som lille.
9. E lse M arie L a rsd a tter, f. i Vejen 12. Marts 1813, d. (Apopleksi)1
2. Novbr. 1881, g. 8. Aug. 1840 m. M orten J e n se n ( U t o f t ) 1),
f. 1814, d. 28. Novbr. 1863. Smed og Gaardmand i Vejen.
2 Børn: Ane Louise og Ane Marie (1)— 2).)
1) A n e L o u ise K irstin e J e n s e n , f. i Vejen 10. Maj 1841, d.
(Tuberkulose) 15. April 1879, g. 10. Maj 1865 m. N ie ls
H erm an H an sen F r iis , f. 6. Jan. 1839, d. 22. Juli 1887.
Gdr. i Vejen. I sin Ungdom Guldgraver. 6 Børn (a—f).
a Hans Friis Emanuel Hansen Friis, f. 1. Oktbr. 1867, udvan
drede tidlig til N. Amerika, deltog i Boerkrigen, lever nu
i Californien.
b Martine Hansen Friis, f. 27. Maj 1869, fh. Bogholderske i
Chicago.
c Ane Margrethe Hansen Friis, f. 31. Juli 1871, g. m. S c h jø th ,
Bager i Akureyri (Island).
d Alma Sofie Hansen Friis, f. 29. April 1873, g. m. V aldem ar
N øn n ic k e , Gartner i Damhus v. Ribe.
e Marius Hansen Friis, f. 18. Aug. 1875, forlængst død i Amerika.
1) Kaldet „Morten Smed".

Af følgende Tælling ses det, at han som ung tjener hos Lars Smed.
Vejen 1834.
Las Sørensen, 54 Aar, Smed.
Kirsten Andersdatter, 60 Aar.
Kirstin Marie Pedersdatter, 9 Aar, Plejedatter.
Morten Jensen og Ane Marie Pedersdatter, Tjenestefolk.
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8. Led.

f Herman Friis, f. 30. Juni 1877, g. m. M arie B o v b je r g fra
Mors. Har stor Malervareforretning i Chicago.

7. Led.

2) A n e M arie J e n se n , f. i Vejen 30. Juni 1843, g. m. Landmand
P. P e te r s e n i Andst. 2 Børn. (Morten og Ane.)
HI. Karen Andersdatter, f. i Vejen 26. Oktbr. 1775, g. m. S ev erin
J e n s e n 1) Gdr. i Obbekjær ved Ribe.

5. Led.

IV. Dorthea Andersdatter, f. i Vejen, 30. Oktbr. 1778 (8. Novbr. i Kirke),
d. s. St. 3. Maj 1835, 57 Aar gi., g. m. L au ritz J ø r g e n se n , f. i
0 . Gjesten 1767, d. paa Vejen Vestermark 9. Juli 1833, 66 Aar gi.
De bor først i 0 . Gjesten til ca. 1807. Deres Hjem „Frisesdal“ ved Estrup
Skov sælges 1835.
Deres 8 Børn er følgende : Jørgen, Kirsten, Anders (d.), Anders, Ane Marie,
Lauritz, Hans og Jens (1.—8.).

6. Led.

1. Jørgen L a u ritze n , f. i 0 . Gjesten 1800. Han træffes som gift
i Bastrup Mose eller Jels Troldkjær 1842.
(Hans to Sønner hedder L aurids og J e n s.)
2. K irste n L a u ritzd a tte r, f. s. St. 23. Maj 1802 (i Kirke 4. Juni),
d. 26. Jan. 1848. Vies i Seem Kirke 4. Juni 1831 til N ie ls
P e te r M ic h e lse n , f. c. 1803, d. af Tæring 9. Juni 1858, Søn
af Michel Larsen af Hømlund.
Landmand i Hømlund, Seem Sogn ved Ribe. (Han g. sig 2 G.)

7. Led.

Deres 6 Børn (1)—6)):
1) M argreth e Lund, db. 2. Marts 1832. (Hans Lauritsen, Vejen,
er Fadder.)
2) L aurids N ie ls e n Lund, db. 13. Maj 1833.
og Ane Marie Frisesdal er Faddere.)

(Jens Lauridsen

3) J en s J ø r g e n se n Lund, f. 28. Marts 1835.
4) M ich ael N ie ls e n Lund, f. 28. Novbr. 1838.
5) A n d rea s N ie ls e n Lund, f. 21. April 1842.
ridsen af Jels er Fadder ved Daaben).

(Jørgen Lau

6) C h riste n P e te r N ie ls e n Lund, f. 13. Aug. 1844.
6. Led.

3. A n ders L a u ritze n , f. i 0 . Gjesten 2. Maj 1803, d. 12. Maj s. A.
4. A n ders L a u ritze n , f. s. St. 29. Juni 1805 (i Kirke 18. Aug.),
d. 18492). — Bor i Skodborg hos Sadelmager Rosengaard.
5. A ne M arie L a u ritzd a tte r, f. i Frisesdal 25. Maj 1808, d. 15.Septbr.
1836, g. m. H ans C h r istia n se n af Vejen, f. 1805, d. paa Vejen
Vestermark 2. Marts 1864. — Vejmand, boende paa Vestermarken.
1) Pastor Weiland, St. Nustrup, har i Kirkebøgerne fra 1758—86 søgt efter hans Fødsel i Nustrup Sogn. Det ser
ud til, at han er f. 1766—67, hvor han hedder Søren, „Jens Sørensens Bam af Colsnap.“
Severin Jensen erindres som „en fremragende Person“. Da han er formuende, opfordrer „Auktionarius“,
ham til at købe Gaarden „Gjelstoft“ ved Gram for 1 Specie, men han vover det ikke. — Karen er praktisk.
Forud for sin Begravelse bestemmer hun, hvad Gæsterne skal spise, hvor de skal ligge m. m.
2) H. J. Lauridsen fortæller om en Slægtning (ved Navn Anders), der blev skudt ved Kolding i 1849. (Han fik
en Kugle i Panden).
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HJEMMET PAA VEJEN VESTERMARK („Lamidsminde“).

Deres eneste Barn, Sønnen:
7. Led.

8. Led.

1) L au rid s H an sen F r i
s e s d a l, f. 10. Juli 1835,
d. 23. Juni 1893, g. m.
M argreth e N ørholm ,
f. 19. Novbr. 1840, Datter
af Peter Nørholm Jensen
og Maren Jensdatter af
Lejrskov. — L. Fr. Amts
vejmand. Ejer af Føde
hjemmet.
Da gamle Margrethe Frisesdal fyldte de
80, var der i Vejen samlet en stor Kreds af
Familie, Venner og Naboer. Ved Kaffebordet
bød Søren Peter Knudsen velkommen og Over
lærer Skøtt talte for Fødselsdagsbarnet og
overrakte hende en Gave. Derefter talte
ENKEN MARGRETHE FRISESDAL
med Datterdatteren Margrete.
Vognmand Klockmann, Vejen, Gdr. Nørholm,
Veerst og Gdr. Johs. Pedersen, Svendsminde.
Sluttelig takkede Skøtt paa sin gamle Mosters Vegne for Venligheden, der var vist.
Deres 5 Børn er: Ane Marie, Maren, Hans, Laura og Thomasine (a—e).
a Ane Marie Lauridsen Frisesdal, f. i Veerst 30. April 1864,
d. 10. Decbr. 1888, g. 25. Nov. 1885 m. N ie ls M orten 
sen B øgh , f. i Skudstrup 19. Septbr. 1857, d. 14. Marts
1899, Husmand paa Vejen Vestermark.
b Maren Lauridsen Frisesdal, f. 6. Novbr. 1865, g. m. C h ristia n
P e te r s e n J o h a n se n , f. i Ødis 18. Maj 1863, Ejer af
Halwejgaard ved Skodborghus. 5 Børn (a)—e).)
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9. Led.

8. Led.

9. Led.

a) L aurids P e t e r J o h a n se n , f. 13. Novbr. 1890, g. m.
A n e J oh an n e H a n sen , f. 1. Jan. 1894, Datter af Gdr.
Anders Hansen i Gammelby. Arbejder ved Banen.
b) N ie ls P e te r J o h a n se n , f. 24. Maj 1893, g. m. M ary
R a sm u ssen af Frørup, Fyn.
c) D a n iel J o h a n se n , f. 8. Aug. 1895.
d) K ir stin e J o h a n se n , f. 16. Novbr. 1896.
e) L aura M a rg reth e J o h a n se n , f. 29. Maj 1899.
c Hans Christian Lauridsen Frisesdal, f. paa V. Vmk. 5. Oktbr.
1867, g. m. K irsten N ie ls e n , f. 1. Novbr. 1867. Datter
af Indsidder Niels Pedersen af Skibbinge Sogn. — De har
Ejendommen paa Vestermarken.
Deres 2 Børn (a)—b).)
a) Laura F r is e s d a l, f. 31. Marts 1903.
b) N ie ls P e te r F r is e s d a l, f. 7. Juni 1905.

8. Led.

d Laura Dorthea Frisesdal, f. paa Vejen Vmk. 31. Marts 1870,
d. 31. Juli 1893, g. m. J o h a n n es P e d e r s e n , f. i Lintrup
Sogn 20. Jan. 1863, Søn af Husmd. Peder Nielsen og Sophie
Madsdatter. Tegl værkse jer og Ejer af Svendsminde, Vejen S.
Sønnen:

9. Led.

a) P e te r L aurids P e d e r s e n , f. i Vejen 25. April 1893,
d. s. St. 6. Jan. 1894.

8. Led.

9. Led.

6. Led.

5. Led.

e Thomasine Oline Magdalene Frisesdal, f. paa Vestermarken
19. Novbr. 1872, d. 30. Septbr. 1896, g. m. C h r is to ffe r
N is s e n B o n d e g a a r d , f. 12. Oktbr. 1869, d. 29. Marts 1903.
Søn af Hmd. Nis Christensen Bondegaard og Else Marie
Mortensen af Gammelby Mark. — Lmd. i Gammelby,
Datteren :
a) M argreth e B o n d e g a a r d , f. 1. Marts 1896. Plejedatter
hos Margrethe Frisesdal (se Billedet). Elev paa Vallekilde
1918.
6. L a u ritz L a u ritzen , f. i Frisesdal 18. Oktbr. 1811 (konf. 1826).
7. H ans B oisen L a u ritzen , f. i Frisesdal 2 8 .Oktbr. 1814 (konf. 1829).
Ophold i Vejen 1832, g. 25. Maj 1847 m. K irstin e E n em arch ,
f. 1. Novbr. 1807, Datter af Thomas Hansen og Anna Kirstine
Thomassen af Bæk, Nustrup Sogn. Bor en Tid i Haderslev.
8. Jens L a u ritze n , f. i Frisesdal 5. Decbr. 1817, konf. 1832, d.
i Gram.
V. Mette Andersdatter, f. i Vejen 12. Juli 17801) d. s. St. 13. Maj 1833,
53 Aar. G. i Vejen Kirke 13. Novbr. 1802 m. L auritz P ed er
se n , f. i Gamst 10. Juni 1769, d. i Vejen 11. Jan. 1851, 82 Aar.
Overtager Svigerfaderens Gaard i Vejen2).
1) Fadderne vare: Niels Jensens Kone Bodild Jensdatter, Peder Nissen, Adser Nissen, Hans Jensen, Birtha Hans
Datter, alle af Weien.
2) Gaarden omtalt hos Anders Hansen, Side 41 og i Afhandlingen om Vejen gi. By, Side 36—38.
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Deres 6 Børn: Peder, d., Ane Marie, d., Peder, Ane Marie, Anders og Hans
Jokum, omhandles i Slægtsbogens III. Del.
Mette Andersdatter var svagelig af Helbred; men hun var sjælelig sund og
aandelig stærk, saa hun fik overordentlig stor Indflydelse paa sine Børn. De
mindedes hendes Strenghed, men især hendes Fromhed (se videre herom i Minde
bogen over hendes Søn Peder Lauridsen i III. Del). I Barselseng 'efter hendes
yngste Søn Hans Jokum Lauridsen (f. 1816) fik hun Krampe. Til sin Død, sytten
Aar senere, færdedes hun nu stille omkring med sin krumbøjede Ryg. Hendes
Minde bevares i Slægten.
5. Led.

6. Led.

7. Led.

5 Led

VI. Anne Andersdatter, db. i Vejen, 29. Maj 1782 (i Kirke 14. Juli).
VII. Else Margrethe Andersdatter, db. 24. Oktbr. 1784.
VIIL Louise Cathrine Andersdatter, db. 11. Marts 1787 (i Kirke 9. April1).
Hun blev c. 1809 g. m. P e te r L a u ritzen , der nævnes som „gammel
Ungkarl“. Han levede i Haderslev til Slutningen af Fyrrerne.
J. P. Hagensen fortæller: „P. L. var en Nar. Da Tyskerne kom til Byen 1849,
var han bange for, at de skulde tage hans lille Hund fra ham.“
Sønnen:
1. H ans P etersen , f. i Haderslev 15. Febr. 1810. — 1849, 16. Juli,
1. G. g. m. M arie H e le n e K y llin g , f. 6. Aug. 1821, d. 20.
Febr. 1859, Datter af Gmd. Erich Kylling „af Bech, Wansbech“
(Vonsbæk). — 1861, 19. Juli, 2. G. g. m. K a ro lin e M arie Kir
s tin e D y n e s e n , f. 10. Febr. 1834. Datter af Rebslager Jens
Dynesen og Karen Nielsen, Ribe.
Hans Petersen er Lærredshandler (Manufakturhandler) i Haderslev. Han har
Plads i Byraadet og nævnes som „Senator“. For sit danske Sindelag kalder
Tyskerne ham „Dansk Hans Petersen“.
6 Børn (1)—6).) (Flere yngre Børn).
1) L o u ise T h e o d o r a P e d e r s e n , f. i Haderslev 17. April 1850.
2) P e te r P e d e r s e n , f. i Haderslev 19. Septbr. 1853.
3) E rich P e d e r s e n , f. i Haderslev 6. Juni 1855.
4) V ald em ar P e d e r s e n , f. i Haderslev 13. Jan. 1857.
5) J en s D y n e se n P e d e r s e n , f. i Haderslev 21. Oktbr. 1862.
6) H e le n e M arie P e d e r s e n , f. i Haderslev 3. Decbr. 1864.
IX. Jens Andersen Schmidt, (f. og) db. i Vejen 3. Juni 17892) (i K. 19.
Juli, konf. 1805, d. i Haderslev 6 .2) April 1870, 81 Aar gi. 1819
trolovet 31. Aug. og 7. Oktbr. g. m. M ette M arie N ie ls e n af
Moltrup, f. 9. Maj 1792, d. 30. Decbr. 1866, Datter af Gmd. Mads
Nielsen og Kirstine Nielsen, Moltrup ved Haderslev.
Jens Andersen nævnes som Landbruger og Brænderiejer. Gaarden i Slotsgade
findes endnu (Billede). I mange Aar Tingbud og Tingmand og i sine senere
Leveaar Kirkeforstander, Medlem af Rødding Højskoles Bestyrelse.
1) Daabsnote: 1787 April d. 9. Blev benævnte Anders Hansens Kone Ane ^ arie Jensdatter af W eien introdu
ceret Hendes Følgerske var Niels Jochum Termansens Kone, Karen Seltoft af Weien.
2) Fødselsaaret er fl. S t opgivet til 1788. Dødsdatoen er efter andre Kilder 8. April.
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Om Jens Andersens Ungdom vil vi lade Brodersønnen J. P. Hagensen for
tælle :
„Jens Apdersen havde i sine unge Dage Plads paa en stor Gaard (ved Ha
derslev), hvor der var en tysk Forvalter. En Dag, da de skulde bære Kornsække,
lod Forvalteren ham vide, at han ikke var saa stærk som denne. Det kom til en
Prøve. De bandt 21/2 Td. Havre sammen med et Reb og satte det op paa Træ
værket. Forvalteren prøvede flere Gange, men maatte tilsidst give tabt. Derefter
tog Jens Andersen det hele paa Ryggen og bar det frem og tilbage over Logangen. Forvalteren blev vred, fordi han kom tilkort. Han skældte ud og truede
med, at han nok skulde hævne sig ved en anden Lejlighed. Jens Andersen lod
ham da vide, at han i saa Fald skulde faa et Par gode jyske Næver at føle. Og
efter den Tid kunde Folkene paa Gaarden være i Fred for Forvalteren.
Senere tjente Jens Andersen hos en Justitsraad i Haderslev. Han var her
Tingbud og blev udnævnt til Tingmand (el. Tingsvidne). Der var paa den Tid
mange Fallitter, og Jens A. samlede sig efterhaanden en Formue. En Gang havde
Justitsraaden gjort en fattig Enke Uret. Jens Andersen tog sig af Enkens Sag,
og Justitsraaden maatte give hende fuld Erstatning. Jens Andersen vilde altsaa
ikke taale nogen Uret af Justitsraaden, selv om denne havde hjulpet ham frem.“
Dette Træk minder om Faderens (og Bedstefaderens) Frimodighed og Retsind.
Om Jens Andersen Schmidts Danskhed fortæller J. P. Hagensen (i Brev til O.
Vang Lauridsen 18/! 1917):
„Jens Andersen Schmidt i Haderslev var en rigtig god dansk Mand og ofte
sammen med andre danske Mænd som Laurids Skau og Hans Nissen af Hamme
lev. Deres Møder overværedes ofte [i Krigsaarene] af General Rye. Jeg véd saaledes en Gang, at han tog min Farbroder i Haanden med et rigtig kraftigt Tag
og udbrød: „Her er danske Næver“, hvortil Farbroder føjede: „Her er ogsaa
norske Næver.“ — „Ja, men dem kalder vi nu danske,“ svarede Olaf Rye.“
I sin Bog „Hans Nissen i Hammelef“ (trykt 1857) fortæller Vennen Laurids
Skau følgende Træk, der vedrører Jens Andersen Schmidt (Side 16— 17):
„Da der første Gang (1876) skulde vælges Deputerede til Stænderforsamlin
gen, opstillede Bureaukratiet som Candidat i det 3. Distrikt en Adelsmand, Kam
merjunker v. Krogh paa Aastrupgaard. Bønderne syntes imidlertid ikke om at lade
sig repræsentere ved en adelig Herre. — De opstillede derfor en Bonde som
Modcandidat, nemlig Nis Lorenzen, der var bekjendt for sine demokratiske An
skuelser, Kjærlighed til sin Stand og en ubetinget Modstander af Aristokrati og
Bureaukrati. Peter Hjort Lorenzen i Forening med J. A. Schmidt, som var Ting
bud i Haderslev Herred og temmelig formuende, agiterede stærkt i Sydsiden af
Distriktet for Nis Lorenzens Valg og contraminerede aldeles Amtmandens An
strengelser til Fordel for v. Krogh. Navnlig virkede den kloge Schmidt ganske
overordentlig, og han fik en uventet Hjælp af en energisk Bondekone i Feldum
(norsk af Fødsel). — I den vestlige Del af Distriktet var det især Hans Nissen,
der var virksom. Følgen af det hele var, at Nis Lorenzen blev valgt til Depute
ret, mens v. Krogh blev Suppleant.“ Længere fremme i Bogen (Side 89) fortæller
L. Skau om „Den slesvigske Forening“, at der paa Generalforsamlingen 12. Juni
1864 blev valgt 2 nye Medlemmer af Rødding Højskole’s Direktion, nemlig Ting
mand J. A. Schmidt i Haderslev og Pastor Hagen i Medolden. „Begge de ny
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Direkteurer havde lige fra Skolens Stiftelse (1844) røbet en varm Interesse for
den, og man glædede sig derfor over ved deres Valg at kunne give dem pas
sende Lejlighed til at gavne Anstalten.“ Endelig berøres Rødding Højskoles Virk
somhed indtil Krigsaarene (105): „Højskolen i Rødding havde jevn Tilgang, ogsaa
efter at Flor havde opgivet den specielle Ledelse, og Forstanderposten var over
taget af den begavede Pastor Helweg, en født Sydslesviger, men varmtfølende for
den danske Nationalitet. Ligeledes tilflød Skolen ikke ubetydelige Pengebidrag»
efter at J. A. Schmidt i Haderslev, der var Medlem af Direktionen, overtog Kas
sererforretningen. “
I Hjemmet i Slotsgade opvoksede der 7 Børn: Theodor, Christian, Andreas,

J. A. SCHMIDTS GAARD I SLOTSGADE.

Mathias, Helene, Marie og Carl (1.—7.). J. P. Hagensen har desværre Ret, naar
han siger: „De fleste af dem gik det ikke godt.“ Der kan jo være saa meget,
der har bidraget til dette.
6. Led.

1. N ik o la j Theodor S c h m id t, f. i Haderslev 6. Juli 1820, vistnok
d. i Hamborg. 1851, 14. Novbr., ægtede han H e le n e M a rg reth e
K ragh 1), f. 14. Novbr. 1832, Datter af afd. Strømpehandler Niels
Hansen Kragh og Ane Cathrine Madsdatter (fra. Moltrup).
I mange Aar er han Købmand i Hamborg efter først at have lært Købmands
handelen i Lübeck. Hans Fætter, J. P. Hagensen, fortæller: „Han handlede først
med Synaale og Fingerbøl, derefter med Raasilke og tilsidst med Skopløkker.
I Frankfurt an der Oder oprettede han en Fabrik for Pløkker. Fabrikken var
1) Vielsen foretoges af den kendte sanderjydske Præst, Pastor Helweg.
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6. Led.

7. Led.

6. Led.

saa stor, at han havde 3 Bødkere i Arbejde med at lave Fustager til Pløk
kerne“.
2. F red erik C h ristia n S c h m id t, f. i Haderslev 31. Aug. 1822, d.
s. St. 16. Febr. 1854. — 1848, 17. Septbr., trolover han sig og 7.
Oktbr. vies han til M arie H øffn er, f. i Aller 18. Jan. 1824, d. i
Haderslev 21. April 1903 som g. Krarup Hansen (se nedenfor1),
Datter af Kornhandler Jacob Høffner og Walborg Jeppesen Refshage (f. Nissen), Haderslev. — Manufakturhandler i Haderslev.
3 Døtre (1)—3).)
1) T hora M arie V a lb o rg S c h m id t, f. i Haderslev 19. Juli
1849, d. s. St. 6. Febr. 1853.
2) S ara U lrik k a J a co b i S ch m id t, f. i GI. Haderslev l.Ju li
1851, d. s. St. 10. Febr. 1853.
3) C o n sta n c e M arie S c h m id t, f. i GI. Haderslev 21. Septbr.
1852, d. l.D ecbr. 1875. Efter Faderens Død 1854, blev hun
vist optaget som Plejebarn hos Krarup Hansens. (Se nedenfor.)
3. S eve rin A n d rea s S ch m id t, f. i Haderslev 5. Maj 1823. — Efter
J. P. Hagensen følgende:
Andreas passede Faderens Landbrug og Brænderi i Haderslev. Han blev
Elev paa Rødding Højskole. Desværre fik Skolen ingen Glæde af ham, da han
efterhaanden tabte al Lyst til Virksomhed. Han var meget dansksindet og havde
mange Batailler med Hjemmetyskerne. Saaledes var han en Gang kommen i
Slagsmaal paa Foldingbro Marked, hvor han blev slemt tilredt. — I Krigen
1848—50 var han en Slags Spion for Danskerne. Tyskerne var en Gang ved
at fange ham i Nærheden af Haderslev.
Hos vedkommende Familie gemte han sig, sammen med en anden, i Skorste
nen. Det lykkedes dem at komme bort paa Familiens Hest, som de lod svømme
over Haderslev Fjord efter Baaden, de selv var i.
4. M ath ias A d o lp h S ch m id t, f. i Haderslev 5. Maj 1827. Manu
fakturhandler i Slotsgade, senere Restauratør.
Om denne fintbegavede, men svage Mand, fortæller Fætteren: „Mathias over
tog Christians Forretning. Han var en Tid forlovet med Boysens Datter paa
Tørning Mølle ved Haderslev. Hans Forretning i Manufakturvarer blev meget
stor. Selv Grevinde Danner købte Varer hos ham. Men saa drak og morede
han sig og kom tilsidst paa Fattiggaarden. Han kom derfra til Sønderskov og
blev Havekarl, men kom atter paa Fattiggaarden. Gennem mange Aar har han
bedt mig om Penge.
Han beklagede sig over, hvor daarligt han havde det,
bl. a. over, at han maatte spise Margarine.“
Ved mine Undersøgelser i Haderslev efter Genforeningen talte jeg med mange
gamle Mennesker, der kunde huske Mathias Schmidt. Alle omtalte de ham som
en ualmindelig fin Mand og særdeles godt begavet. Alle pæne Folk handlede hos
ham. Det duede ikke andre Steder. Hans Ulykke var det, at han ikke havde et
Hjem, der kunde hygge om ham. Han spiste paa Beværtninger og begyndte der
at drikke, først fint, saa mindre fint o. s. v. Der blev gjort mange Forsøg paa
1) I dette Æ gteskab en Datter: Amalie, f. 1861, d. 1868.
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at standse, men forgæves. En Tid var han saaledes Skriver hos Herredsfoged IFifA.
(Det var vist efter, at han selv havde haft Beværtning.) Selv paa Fattiggaarden
mindes han som den fine Mand. Han var stolt af, at han blev betroet at holde
lidt Opsyn med de andre, naar de var paa Arbejde. Naar de ude fra Marken
eller Haven kom ind i Gaarden og var fri, var han høflig overfor Kvinderne og
sagde altid paa sin pæne Maade: „Damerne først!“ — Det var vistnok paa sine
ældre Dage, han prøvede sig som Røgter paa Tabdrupgaard i Sommersted; men
han blev syg og kom paa Stepping Fattiggaard, hvor han døde (ca. 1884). (J-P-H .)
5. H elene Corenne F riderich a G u stave S ch m id t, f. i Haderslev
23. Decbr. 1828, d. 20. Novbr. 1880. — 1854, 26. Marts, tro
lovet og 11. April g. m. D id erich N is s e n , f. 10. Marts 1821,
d. i Assens 3. Jan. 1899. Søn af Degn Anders Carl Nissen og
Susanne Carlsen, Flemløse Sogn, Fyn. — Købmand i Storegade,
Haderslev, senere Rentier.

6. Led.

6. M ette M arie K irstin e S ch m id t, f. i Haderslev 14. Juli 1831, d.
i GI. Haderslev 19. Septbr. 1857 (begr. 22.). — 1852, 23. Decbr.,
g. m. C h ristia n L o d b erg K raru p -H an sen , f. 27. April 1817.
— Søn af Skolelærer og Kirkesanger i Arnum Skole Niels
Hansen og Christiane Amalie Krarup. — G. 2 G. (se ovenfor).
Subrektor ved Latinskolen i Haderslev.
3 Sønner (1)—3).)
1) Jen s B ygum K raru p -H an sen , f. 28. Novbr. 1853, d. 2. April
1883. Kgl. Fuldmægtig i Vestindien.

7. Led.

2) V ig g o K raru p -H an sen , f. 30. Aug. 1855, d. 27. Aug. 1881,
Handelsagent.
3) M arius C h ristia n K raru p -H an sen , f. 21. Juli 1857, d.
Dagen efter.
7. C a rl H agen S ch m id t, f. i Haderslev 20. Decbr. 1833. Om hans
Hustru Emma vides intet. Han „gaar sydpaa“ og bosætter sig
i Flensborg eller Kiel.

6. Led.

7. Led.
5. Led.

.

En Søn: H en rich S ch m id t.
X. Hans Andersen, f. og db. i Vejen 26. Juni 1791 (i K. 7. Aug.), d. 6.
Novbr. s. A.

XI. Hagen Andersen (Schmidt), f. i Vejen 25. Novbr. 1793, db. 29.
Novbr., i Kirken 26. Jan. 1794 og konf. 1809, d. 14. Febr. 1873,
80 Aar gi. — 1820, 14. Oktbr., trol. og 18. Novbr. g. m. B e a th e
A n d e r sd a tte r , f. i Askov 2. Febr. 1801 (i K. Bededag), d. 16
Dage efter sin Mand, 3. Marts 1873, 72 Aar gi. — Landmand og
Smed i Askov. Sønnen, J. P. Hagensen, har fortalt til O. V. L.\
„Min Fader var Grovsmed i Askov. Han drev ogsaa Landbrug og var Ejer
af „Øster Havgaard“1), som da ikke var saa stor som nu. Han købte en Skov
parcel, Syd for „Dalhus“, ryddede og opdyrkede den.
1) Den Gaard, som nu afd. Statskonsulent Frederik Hansen i 1885 overtog som Forsegsgaard.
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Han købte ogsaa Hedejord Nord for
Askov By, ca. 58 Td. Land, og gav herfor
400 Daler. Her byggede han sin Gaard og
solgte Ejendommen for 7500 Daler til Ditlevsen. Pengene fik han udbetalt kontant
i Sølv, og sammen med en Søn bar han
dem hjem i Sække. Gaarden kom derefter
til at hedde Ditlevsens Gaard.
Han gav sig af med at lægge paa Banen
af Ambolte, et vanskeligt og anstrengende
Han tjente godt, men satte vist
nok sit Helbred til derved. Han smedede
ikke de sidste 30 Aar af sit Liv“ 1).
Sin gamle Fader omtalte J. P. Hagensen
altid med Glæde og Stolthed. Han har
saaledes fortalt mig følgende Træk: „Da
Far var en lille Dreng, mødte han en
Dag den Vejen Præst2). — „Hvor er du
fra?“ spurgte Præsten. „Fra Vejen“, sva
rede Hagen. — „Saa er du vel en Søn af
Johan Peter3)?“ — Drengen: „Nej, a haar
HAGEN SMED OG HUSTRU.
nok en hiel anderledes Far“. — Præsten:
„Ja, men du er vel kun en Gaasedreng?“
— Drengen: „Nej, a haar da 22 Stager aa fløtt“. (De 22 Tøjrstager svarede til
lige saa mange Kreaturer paa „Grønvang“, hvor han tjente.) — Sønnen omtalte
ogsaa Faderen som en selvhjulpen og oplyst Mand, der alle sine Dage søgte at
„følge med“. Som 79-aarig Mand subskriberede han paa „Nordisk Conversations
Lexikon“, der udkom paa den Tid.
Et gammelt Sølvuhr gemmes i J. P. Hagensens Hjem til Minde om hans Fa
der. Paa en vedlagt Seddel læses der følgende: „Dette gamle Uhr har tilhørt en
Nordmand ved Navn Hagen, som gav det til sin Nevø, Hagen Andersen. Det kom
derefter i Sønnen Andreas Hagensens Besiddelse, hvorefter det overgik til J. P.
Hagensen. — Dets Fabrikation stammer fra 1720“.
Endnu er der tilbage at gengive et meget interessant Minde, der er meddelt
O. V. L. af J. P. Hagensen og gengives med Forbehold.
„Jeg mindes, at min Fader (Hagen Andersen (Schmidt) i Askov) i Krigens Be
gyndelse 1848 gjorde en Rejse til Haderslev for at høre, hvordan det stod til.
Da var netop de gode danske Mænd Laurids Skau og Hans Nissen samt Nordman
den Olaf Rye o. fl. forsamlede i min Farbroders Hus for at drøfte, hvorledes
Krigen helst skulde føres. Min Fader, som kun var Grovsmed, fik ogsaa Lov til
at sidde og høre paa Forhandlingen, da han var Tingmand Schmidts Broder. De
res Anskuelser gik i den Retning, at vi skulde bære os ad, ligesom dengang
Napoleon drog ind i Rusland. Metoden var jo den, at det hele skulde lægges
1) J. P. Hagensens Enke har fortalt mig, at Hagen Smed paa sine gamle Dage tørrede Malt for Omegnens Bønder.
2) Provst Haar.
3) Mestertyven (omtalt Side 43—44).
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øde eller brændes, saa vidt de kom. Og de var saa vidt enige om noget lig
nende, da Far stod op og udbrød med Varme: „I ser vist meget forkert paa den
Sag. Da Napoleon drog ind i Rusland med 500,000 Mand, var der en Fjende,
som kunde knuse dem alle, nemlig Vinteren. Hvor de kom frem, var det hele
opbrændt, og ingen Fødemidler var der, saa det eneste for dem var at lægge
sig til at dø. Kulden tog dem alle paa 1100 Mand nær. Men saadan stiller det
sig ikke her. Nu stunder det mod Sommeren, saa selv om Soldaterne skulde
ligge under aaben Himmel nogle Nætter, dør de ikke deraf, og selv om deres
Levnedsmidler skulde slippe op, kan de snart faa det nødvendige tilført, hvor
Landevejene er gode og sikre som her.“ Jeg ved ikke, om det var min Faders
Ord, der gjorde Udslaget, men Krigsførelsen blev da ikke udført paa den af dem
udtænkte Maade.“
J. P. Hagensen slutter med følgende: — — „Det var den Tanke, der var i
Befolkningen, der senere blev kaldt „Aanden fra 48“. Jeg vil ønske, at den
Aand, der var raadende den Gang, vil vende tilbage; men det er ligesom, at
Folk nu hælder til den Anskuelse, at „Løgn er en Videnskab“, som Fanden sagde,
da han holdt Forelæsning i Kiel.“
I Smedehjemmet i Askov opvokser der 6 Børn: Peder, Anders, d., Anders,
Marie, Karoline og Jens Peter (1 — 6):

DOVER KRO.

6. Led.

1. P eder H agen sen , f. i Skovby, Malt Sogn, 17. Septbr. 1821
(i K. 18. Novbr.), d. i Dover Kro 5. Jan. 1891. — 1859, 8. Oktbr.
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6. Led.

7. Led.

g. m. M arie K ir stin e P e d e r s d a tter, f. i Dover 11. Febr. 1826,
d. i Dover 10. Novbr. 1893, Datter
af Gmd. Peder Stephansen og
Marie Hansdatter. — Kroejer i
Dover, Hjerting Sogn.
3 Børn: Peter, Hagen og Jens (1)—3).)
1) P e te r A n d r e a s H a g en sen ,
f. i Dover 10. Maj 1863, d. i
Thiset 17. Marts 1911. 1894,7.
Decbr., g.m . M arie K ath rin e
Kjær, f. i Agersbøl, Føvling S.,
2. Juni 1866. Datter af Søren
Kjær (nu Haderslev). — Kroejer
i Dover, senere Thiset.
4 Børn (a—d).
a
b
c
d

8. Led.

7. Led.

P. HAGENSEN OG HUSTRU.

r
Peter Marius Hagensen, f. 11 Maj 1898.
Søren Andersen Hagensen, f. 9. Aug. 1900.
Alfred Hagensen, f. 24. Maj 1902, d. 29. Marts 1903.
Kathrine Marie Hagensen, f. 5. Juni 1905. Alle i Dover.

2) H agen
C h ri
s tia n H a g e n 
s e n , f. i Dover
23. Juni 1865.
1892,29.Oktbr.,
g. m. A lfa d in e
M øller, f. i Rød
ding 29. Oktbr.
1867, Datter af
Guldsmed Josias
Møller og Gjer
trud Maria Sø
rensen, Rødding.
Hotelejer i Rød
ding, senere i Nordborg.

HAGEN HAGENSEN OG HUSTRU.

2 Døtre (a—b).
8. Led.

7. Led.

a Maria Kirstine Hagensen, f. 31. Juli 1893.
b Petra Margreta Hagensen, f. 31. Juli 1899. Begge i Skov
lund, Lintrup Sogn. (Se Portrætterne næste Side.)
3) J en s H a g e n se n , f. i Dover 9. Septbr. 1868, d. i Amerika
c. 1912, g. m. S ø rin e S ø r e n s e n fra Horsensegnen.
(„Jens H. døde for 8 Aar siden, vistnok i Juni Maaned. Vi har læst det i
Avisen. I hele Krigen har vi ikke hørt fra dem.“
(H. H. Nordborg. 18.4.20.)
2 Døtre: Eva og Maria Hagensen (ca. 20 og 18 Aar).
5*
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MARIA HAGENSEN.

6. Led.

PETRA HAGENSEN.

2. A n ders H agen sen , f. i Askov 19. Septbr. 1823, d. s. St. 9.
April 1824.
3. A n ders H agen sen , f. i Askov 18. April 1825, d. i Haderslev
4. Febr. 1844.
Broderen J. P. Hagensen oplyser, at Anders H. var Kommis i Haderslev.
Blev 19 Aar gi. syg. Der blev sendt ridende Bud til Hjemmet i Askov. Anders
laa og ventede paa sine kære. Da de endelig naaede ned til Haderslev, var
deres unge haabefulde Søn lige død. En Time før eje kom, havde han sagt:
„Nu er der kun én Time tilbage.“ — A. H. omtales som en stor Regnemester.
4. M arie K irs tin e M argrethe H agen sen , f. i Askov 19. Febr.
1828, d. i Marts 1878 (begr. 27.), g. m. Jes S ø r e n s e n , f. paa
Hundsbæk, Læborg Sogn, 4. April 1825, Søn af Søren Gothardsen
og Barbara Jesdatter, d. paa Aarlundgaard, Lintrup Sogn. —
(J. S. var „frifødt“). Ejer af Aarlundgaard (?).
„Marie var en sjelden god én. Hun dømte aldrig nogen haardt. Hun var
for mig som min egen Søster.“
Maren Hagensen.
3 Børn: Barbara, Hagen og Søren Christian (1)—3).)
1) B arb ara L ene S ø r e n se n , f. i Vimtrup 30. Maj 1858, d. i
Stenderup v. Toftlund, g. m. C h riste n H a n se n , f. 16. Febr.
1847, d. i Stenderup 1913, Søn af Hans Lauridsen og Kirstine
Marie Christiansdatter, Aarlundgaard. — Handelsmand, Ejer
af Aarlundgaard.

7. Led.

5 Børn.
8. Led.

7. Led.

a
b
c
d
e

Kristine Marie Hansen, g. paa Dover Mark.
Marie Kristine Hansen, d.
Christian Hansen (blev borte i Verdenskrigen).
Laurids Hansen (mistet højre Arm i samme).
Charles Hansen (var svag, men blev indkaldt; kom hjem og
døde).

2) H ag en S ø r e n se n , f. i Vimtrup, d. som lille.
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7 . Led.

3) S ø ren C h ristia n S ø r e n s e n , f. i Vimtrup, d. i Holsted 8.
April 1900 (begr. i Malt).
Handelskommis hos Købmand
Kjeldsen, Holsted.

>6. Led.

5. S eve rin e K a ro lin e H a 
gensen, f. i Askov 29. Marts
1830, d. 16. Marts 1902. —
1865, l.Septbr., g. m. H ans
P e d e r s e n H olm , f. paa
Østerholm, Læborg Sogn,
31.Decbr. 1836, d. i Vesterbæk, Øse Sogn, 28. Decbr.
1897, Søn af Gmd. og Byg
mester Peder Holden Han
sen1) og Birthe Marie Hans
datter, Østerholm („Holm
hus“). — Gmd. i Vesterbæk.
I Karolines Skudsmaalsbog af 1849 no
terer Pastor Tetens hendes Karakter ved
Udskrivning til Konf. 1845 med „Meget godt
hans holm og HUSTRU,
baade for Kundskab og Opførsel“ og slutter:
„Hun har hidtil været hjemme, hvor hendes Forhold har været rosværdigt.“
Hendes første Plads var hos gl. Kloppenborg paa Bejstrupgaard, hvor hun tjente
i 2 Aar som Køkkenpige. Derefter lærte hun „Mejeriet“ hos Jens Hansen,
Grønnebæk, og senere hos Niels Willumsen, Hulvad, og Hansen paa Hundsbæk.
Fra dem alle har hun det bedste Vidnesbyrd.

7 . Led.

3 Børn: Marie, Andrea og Petrine (1)—3).)
1) B e a th e M arie H olm , f. i Vesterbæk 14. Juli 1867. — 1893,
10. Novbr., g. m. N ie ls P e te r E s k ild s e n , f. 9. April 1857,
Søn af Gdr. Eskild Pedersen og Abelone Kirstine af Lifstrup. —
Gdr. i Lifstrup, V. Nebel Sogn.

HJEMMET I AARLUND.-

1) Om ham se „Fra Ribe Amt“ 1915.

(Afhandling af Sognepræst J. Richter, Vejen.)
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8. Led.

7. Led.

2 Børn: Abelone og Hans Peter (a—b).
a Abelone Kirstine Eskildsen, f. i Lifstrup 27. Septbr. 1894. —
1919, 28. Novbr., g. m. M ath ias S ø n d er g a a rd P e d e r se n ,
f. 26. Aug. 1884, Søn af Søren Chr. Pedersen og Karen Marie
Mathiasen. — Ejer af Varde Nørremølle. (En Datter, f. 1920).
b Hans Peter Eskildsen, f. i Lifstrup 6. Juni 1896.
2) A n d rea
K ath rin e
H olm , f. i Vesterbæk
11. Juli 1869. — 1891,
15. Oktbr., g.m. P o u l
H a n sen , f. 17. Maj
1858, Søn af Gdr.Hans
Lauridsen og Kirstine
Marie Christiansdatter
(altsaa Broder til Kusi
nen Barbaras Mand).—
Gdr. i Aarlund. Kom
POUL HANSEN OG HUSTRU.
muneforstander. Med
lem af Kirkekollegiet og Fattigkommissionen.

BØRNEFLOKKEN.

Billedet sammenfejet af to Billeder. Hans er fotograferet som Soldat i Verdenskrigen.
Peter er hjemme i Orlov.
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5. Børn (a—e).
8. Led.

7. Led.

3) H anne P e tr in e H olm , f. i Vesterbæk 1. Aug. 1875, d. s.
St. 21. Marts 1918. — G. m. C lau s H a n sen , f. 23. Marts
1874. Søn af Gdr. Niels Hansen, Vestervang, Næsbjerg Sogn.
— Ejer af Hustruens Fødegaard i Vesterbæk.
8 Børn (a—h).

S. Led.

4. Led.

De 4 ældste er Elever fra Skibelund.
a Hüns Holm Hansen, f. 29. Juni 1892. Forældrene har mod
taget Melding om hans Død paa Østfronten 28. April 1916;
men da han ikke synes at være funden saaret, har de haft
Frygt for, at han sidder i russisk Fangenskab.
b Hansine Karoline Hansen, f. 11. Maj 1894. Elev fra Ry (1920).
c Peter Marius Hansen, f. 28. Juni 1897 (deltog i Verdens
krigen 1 Aar).
d Laurids Hansen, f. 21. Marts 1902.
e Niels Nissen Hansen, f. 21. Juli 1906. Alle i Aarlund.

Alle fødte i Vesterbæk.
a Hansine Karoline Han
sen, f. 29. Juni 1900.
b Niels Charles Hansen,
f, 6. Jan. 1902. Elev
fra Holsted Efter
skole.
c Karen Hansen, f. 9.
Novbr. 1903.
d Petra Hansen, f. 31.
Marts 1906.
e Hans Holm Hansen,
f. 6. Decbr. 1907.
f Sigurd Holm Hansen,.
f. 30. Jan. 1909.
g Magnus Holm Hansen,
f. 27. Maj 1911, d. 4.
Oktbr. s. A.
h) Magnus Hansen, f. 21. Septbr. 1915.

6. Jens P eter H agen sen , f. i Askov 17.1) Juni 1834, d. i Almind
18. Juli 1920, 86 A a r g l.— 1864, 16. Decbr., g. m. M aren Jørgen 
se n , f. i Sønderskov Mølle 28. Febr. 1843. Datter af Møller Jørgen
Pedersen (f. 1805) og Karen Augusta Johannes Datter (f. 1810).
Ejer af Fødegaarden, 0 . Havgaard, i Askov. Var siden Krigen 64, hvori han
deltog, svagelig af Helbred.
Solgte 1885 sin Fødegaard til Statskonsulent
Frederik Hansen. De boede først et Aars Tid i Kolding. Derefter flyttede de
til Vejen, hvor J. P. H. i 4 Aar var Bogholder paa Johannes Lauridsens Kontor
(Cikoriefabrikken „Nørrejylland“). I de senere Aar har de boet i Almind, hvor de
købte „Vennersgave“. — Familien hår altid været afholdt, hvor de opslog deres Telt.
Man opdagede, at det var Folk, det var værd at vise Tillid og Hengivenhed.
1) I Hagen Smeds Ny Testamente, hvor alle Familiens Mærkedage er indførte, staar der „16. Juni Kl. 7“.
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Man kunde stole paa dem i stort og smaat.
J. P. Hagensen (maatte paatage sig Hvervet
som Sogneraadsformand i en Valgperiode i
Halvfjerdserne. Paa Kontoret i Vejen, véd
man, satte Johs. Lauridsen stor Pris paa ham,
og i Almind, hvor de begge var fremmede,
da de kom, vandt de snart en Venneskare.
J. P. Hagensen sad inde med en ualmindelig
Slægtsinteresse. Og hans sjældne Hukom
melse gjorde ham det muligt at fortælle.
Jeg er i Besiddelse af et Brev skrevet i
1899 til J. P. Hagensen. Det er fra den unge
O. Vang Lauridsen, der har opdaget ham som
Fortæller. Her har vi vel den første Begyn
delse til Optegnelse af Slægtens Historie.
Efter mit første Besøg paa „Vennersgave“
J. P. HAGENSEN MED HUSTRU
noterede
jeg følgende:
OG LILLE DATTER.
Mit Besøg hos Familien paa „Vennersgave“
blev en Fest for mig. De modtog mig, som var jeg en kær Ven og lukkede
helt op for mig. Jeg mindes ikke, at jeg før har været Vidne til en saadan
Barnetryghed overfor Gud
som Fader. Hvor var det
dejligt at høre dem vidne
om Guds Kærlighed og høre
den gamle Jens Peter Hagen
sen fremsige Salmen: „Alt
staar i Guds Faderhaand“.
Den gamle Mands Kristen
dom er dyb og alvorlig, byg
get paa den rigeste Livs
erfaring. Et lyst og lykke
ligt Samliv er bevaret under
de graa Haar. Deres Datter
har en god Gerning i at pleje
de gamle Forældre. J.P. Ha
gensen er fuldstændig blind,
og støttende sig til Stuens
Vægge famler han omkring.
Den meste Tid sidder han
stille og taler med sin
næsten blinde Hustru om
Guds og Menneskers Godhed
og om de svundne Dage.
Følgende Linjer, betroet mig
af hende, har han engang
føjet til nogle „Gækkevers :
familien i hjemmets skød. (Beathe i Baggrunden.)
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„— — Ja, vi er kun n ogle Gæ kke;
m en ogsaa d isse kan vor Herre væ k ke — —
— — saa selv vi rigtig maa bekjende,
at Vej til S aligh ed vi lidt kun kjende — —
— vi kan ej se de sikre Traade,
som ind o s føre til vor F relsers N aad e.“ — — “

Hvad han fortalte mig om sin gamle Fader, er optegnet under denne. —
Hans Hustru, Maren Jørgensen, mente nu, at han var træt. Hun omtalte saa med
en vis Stolthed, at Kongen (Christian IX) havde indbudt hendes Mand til at del
tage i Højtideligheden ved den syd- og vestjydske Jernbanes Aabning i 1875.

I HJEMMETS HAVE. En lille Gæst er kommen.

(Det var paa den Tid, han var Sogneraadsformand for Malt-Folding Sogne.) Fest
toget udgik fra Fredericia 11. Juli. Den store Diner blev afholdt i Varde d. 19.
Hele Højtideligheden varede i 4 Dage. Og det var jo en stor Begivenhed i
deres Liv.
Med særlig Glæde og Taknemlighed omtalte de begge deres Guldbryllups
fest 16. Decbr. 1914. Det blev en rigtig Festdag for de gamle. Fra Marius
Jessen, Frydenslund, kom der Vogn efter dem, og de maatte saa ud af deres
kære Rede og følge med til Forsamlingshuset, som var smykket til Festen.
Der blev talt af Sognepræsten, Provst Hey, Anders Jessen o. fl. En Del Sange
blev afsungne, ogsaa et Par Festsange i Dagens Anledning. Det var dem en
stor Overraskelse, at Kongen havde haft dem i Tanker og sendt dem 20 Kr.
Det maatte da være deres gode Ven og Slægtning Johannes Lauridsen, der havde
fortalt Kongen om dem. De blev helt overvældede af de mange Breve og
Telegrammer fra Almind, Askov, Grønvang o. fl. St.
En Adresse fra Venner i Askov havde følgende Indhold:
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„Til Jens Peter Hagensen og Hustru, „Vennersgave“.
Kære Venner! Undertegnede Beboere i Askov og Omegn bringer Jer her
ved vor allerbedste Hilsen paa Guldbryllupsdagen med Tak for Dagene, som
svandt, og med Ønsket om, at I maa faa en lykkelig og god Livsaften.
Elias Junker og Hustru.
Fru Ingeborg Appel.
Jørgen Boesen og Hustru.
Frederik Hansen og Hustru.

Marie Stenbæk.
Niels Just.
H. Nutzhorn og Hustru.
Fru Maren Ebbesen.“

De gamle fortalte, at der Dagen efter var lidt „Andendagsgilde“. De var
saa glade ved et Brev, der var kommet fra Fru Margrethe Konstantin-Hansen.
Allerede paa selve Dagen indløb der et kært Brev fra Johannes og Maren Lau
ridsen. (I Brevet indlagt 500 Kr.) —
J. P. Hagensen var sengeliggende sin sidste Sommer. Men han holdt ud, og
„Striden blev stridt, og Døden blev lidt“. Ved Jordefærden, d. 23. Juli, talte Provst
A. Hey i Kirken. Hans Tale var et levende Billede af J. P. Hagensen, som Provsten
havde kendt ham, siden han kom til Almind. — Ved Middagsbordet i Hjemmet
talte Direktør Olav Vang Lauridsen og Peter Gejl, Maltbæk. Datteren Beathe og
hendes Moder takkede.

7. Led.

Deres 3 Børn: Beathe, Augusta og Hagen (1)—3).)
1) B e a th e A u g u sta H a g e n se n , f. i Askov 9. Febr. 1866. Elev
fra Tune (1884).
2) K aren A u g u sta H a g e n se n , f. i Askov 15. Oktbr. 1867,
d. 28. Juli 1893. — 1889, 25. Oktbr., g. m. T h e o d o r P o u lse n ,
f. i Nagbøl 18. Septbr. 1865, Søn af Gdr. Poul Pedersen og
Karen Marie Nielsen, Roedsgaard i Bølling, senere Nagbølgaard. — Gdr. i Ødsted.
Det var gribende at høre, hvorledes de gamle i Almind omtalte deres yngste
Datters Sygdom og Død, hvordan den unge, syge Kvinde vilde trøste Fader og
Moder, stolende saa sikkert paa, at hun og hendes var i Guds kærlige Hænder.
Som Barn gik hun i Skole i Konrad Jørgensens Friskole „Fredevang“ i Askov.
2 Børn (a—b).

8. Led.

a Karen Marie Poulsen, f. 27. Aug. 1890, d. 1900. Jordet
paa Harte Kirkegaard fra „Frihedsly“.
b Jens Hagensen Poulsen, f. 22. Juni 1893. — 1919, 29. Decbr.,
g. m. A g n e s J e s p e r s e n , f. 26. Februar 1899, Datter af
Arkitekt Jespersen, Fredericia. — Ansat paa Himmelbjerg
Apotek i Silkeborg.
J. H. P. kom straks efter Moderens Jordefærd 1893 til sine Bedsteforældre i
Almind, hvor Dattersønnen fik en omhyggelig Pleje og en kærlig Opdragelse1).
Bedstemoderen skriver til mig (27. 12. 1919): „Han kom straks til os og blev
opdraget.
Han gik paa Dalsgaards Realskole i Kolding og tog Præliminær
eksamen. Senere blev han uddannet til Apotheker-Faget.“ — Under omtalte
1) Jfr. Slægtsbogen: „Frydenslund“, S. 12.
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J. HAGENSEN POULSEN.

AGNES HAGENSEN POULSEN.

Besøg i Almind fortalte de gamle saa smukt om de unge. Beatha fortalte
om de unges Bryllup i Fredericia.
Det var lige midt i Vinterens Hjerte,
og Egtvedbanen holdt Juleferie. I de stille Stuer paa „Vennersgave“ blev der
paa Andendagen holdt en lille Bryllups- og Julefest.
7. Led.

3) H agen H a g e n se n , f. i Askov 16. Septbr. 1869, d. 5. Febr.
1870.
Midt under Verdenskrigen sendte J. P. Hagensen O. V. L. følgende Digt fra
Krigsaarene 1848—50. Da han har ønsket det bevaret i Slægten, medtages
det her:
„D en første Stribe i jert F lag er sort —
d e t siger: D øden. — I skal m ejes bort
som K ornet for en H østm and s Le,
o g d et vil ske!
D en anden S trib e i jert F lag er rød,
o g d et b etyder: Blod. — Ja, B lod o g D ød
skal vorde hver Forræ ders Løn.
Gud, hør vor B øn!
D en tred ie S tribe i jert F lag er gul,
o g derfor, Skurk, er Lykken d ig ej huld.
Du tu g te s skal m ed R etfæ rdssvæ rd
i aaben F æ rd! —
M eneder! grav kun du d yb t ned i Muld
dit falske F lag m ed sort o g rødt o g gult,
i R etfæ rdsstrid en sejrer d o g
vor D annebrog.
D e t hvide K ors i røde D an nebrog
betyd er: Frelse, Danm arks Sejersdag,
af F jen dens B lod skal flyd e frem
o g knuse dem !
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Tillæg til II. Del.
I.

UDSKRIFT
a f Jordebog f o r Estrup H ovedgaard m ed underliggende B øndergods og Tiender beliggende
udi R iberhuus A m t.
(Her er kun medtaget enkelte af Slægtens Gaarde.)
Td.

1771.
H ovedgaarden (Ager, Eng, Sk ov, H ed e o g M ose, [ialt 1300 Td. L a n d ])..
S k o v s k y ld ...............................................................................................................
C ontribueret H artkorn (ialt under G o d set 234 Td. H k . ) ..............

Skp. Fdk. Alb.

28
1
6

4
2
7

Aschou (9 Gaarde).
C hristen Ju stesen ...............................................................................................

2

5

M altbech (14 Gaarde o g 11 H use).
K onge- o g Q v æ g tie n d e ...................................................................................
Kirke- o g Q v æ g tie n d e .................................................................................
Sogn et M a lt ialt .................................................................................................

18
23
71

2
2
7

52

2

1
2
1

1
»
2

V/a

99

99 .

99

99

1

Va

1

99

v<

2

1

Vs

E skelund 10 Gd. 3 H.
Tuesbøll

7 Gd. 2 H.

G jerndrup 9 Gd. 3 H.
B rørup Sogn i a l t .................................................................................................
'
Weien 22 Gd. 6 H.
A n ders H ansen (svarer 1 Rd. 2 Mk. 1 S k .)..........................................
Jens G rovsm ed (svarer 5 Rd. 3 M k.)........................................................
Weien Sogn i a l t ...................................................................................................

55

4

1

n
2h

208

3

2

Via

99

99

L æ borg 11 Gd. 2 H.
Drostrup 4 Gd. 2 H.
A g e r o g E n g (under G o d se t)........................................................................
(Ialt 234 Td. contribueret Hartkorn.)

II.

UDSKRIFT
af Skifteprotokol for Estrup og Skodborghus 1733— 1801, Fol. 561.
S k ifte b r e v
efter afgangne Karen H ansdatter, Jens A n dersen s H ustrue i W e y en 1).
A nno 1791 den 27. Junii indfandt sig efter A rvingernes B egiæ ring, som ellers ere m yn
d ig e, i Stervb oen efter Jens A ndersen s H ustrue K aren H an sdatter i W eyen, som for n ogen
Tiid siden ved D ød en er afgangen, paa Skifteforvalteren, v elæ d le o g velb yrd ige Hr. A ssesso r
L autrup til Estrup hans V egn e efter F uldm agt H an s W u lff fra ibidem m ed tiltagn e tven d e
1) Jfr. S. 40.
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uvillige V itterligh ed s- o g V urderingsm æ nd, nem lig N iels Joachim Term annsen i W eyen o g
H enrich L auritzen fra M øllholm i L æ borg S o g n for at foretage lovligt S k ifte o g D eelin g
im ellem E nkem anden o g den A fd ø d es Arvinger, som ere:
En S ø n P eder Jensen, b o en d e i G iem drup,
o g en D atter A n n e M arie, i Æ g te sk a b m ed A n d ers H ansen i W eijen
paa den een e, o g C red itorem e paa den anden S id e. — H vor da var tilsted e E nchem anden
Jens A ndersen , den A fd ø d es S ø n P eder Jensen, o g paa A n n e M arie Jensdatters V egn e h en d es
M and A n ders H ansen her i W eyen . — I hvis H os- o g O vervæ relse b lev forrettet, som følger:
F ørend R egistrerings- o g V urderingsforretningen b lev foretaget, frem kom A rvingerne o g
erklæ rede, at de paa S k ifteretten s næ rm ere A p probation vare fo reen ed e saaled es: E nche
m anden tilb ød at giv e hans S ø n P eder Jensen i reede P en g e 30 Rdl. sam t ved hans d ød elige
A fgan g de K læder, som han da efterlader; hvorim od P eder Jensen loved e at give vedbørlig
Afkald for fæ d rene- o g m ødrene Arv. H ans D atter A n n e M arie derim od, som er i Æ g tesk a b
m ed A n d ers H ansen, forlan gte in tet i Arv efter hen d es nu afdøde M oder, o g heller en gan g
i Tiden efter h en d es Fader; m en derim od loved e E nchem anden at overlade til b em eld te
A n ders H ansens D atter Kiersten^} hans paab oen de o g ifæ steh aven d e S te d m ed Indboe o g
B esæ tn in g, naar H osb on d en S . T. Hr. A sse sso r Lautrup til Estrup dertil giver hans g u n stig e
T illadelse; hvorim od E nchem anden faar hans O phold paa S te d e t paa en M aade, hvorom
siden næ rm ere bliver ind gaaet F oreening. — M ed hvilket af E nchem anden Jens A ndersen
giorte Tilbud A rvingerne vare fo m ø y e t. — Sk ifteforvalterens F u ld m æ gtig spurdte d e over
væ ren de V itterlighedsm æ nd, om de m een te, at d e t g iorte Tilbud kunde væ re antagelig, hvorpaa de svarede, at saavidt O m stæ n dighedern e var dem bekiend t, kunde V edk om m en de paa
alle Siider derm ed væ re tien t! o g fo m ø y et. — D e t af E nchem anden giorte T ilbud blev da
paa Hr. Sk ifteforvalteren s næ rm ere A p probation antaget, o g blev d e t tillige bestem t, at de
til P eder Jensen af G iem drup i fæ d ren e- o g m ødrene Arv ud loved e 30 R igsdaler uden R enter
i S tervb oen skulle blive staaend e, indtil Enchem anden afstaaer hans paab oen de S te d ; m en
til den Tiid loved e E nchem anden, at b en æ v n te P en g e im od behørigt A fkald til hans S øn ,
b em eld te P eder Jensen skulle vorde udbetalt. — Sk ifteretten spurdte, om n ogen havde n o g e t
videre ved d e tte S k ifte at erindre, hvorpaa b lev svaret ney. — E nchem anden loved e end
videre at b etale aid hans lovlige o g retm æ ssige G iæ ld, sam t at hold e Skifteforvalteren, v el
æ d le o g velb yrd ige Hr. A sse sso r L autrup, frie, anger- o g k ravesløs for alt, hvad af d ette
S k ifte o g sam m es S lu tn in g kand flyde o g fø lg e i alle op tæ n k elige Maader, hvorefter d ette
S k ifte saaledes som m eld t paa Sk ifteforvalteren s næ rm ere A pprobation blev slu ttet o g til
endebragt.
D atum u t supra.
Paa Skifteforvalterens, v elæ d le o g velb yrd ige Hr. A ssesso r Lau trups V egn e efter F uld
m agt
W ulff.
E nchem anden Jens A ndersen, m ed ført Haand.
A t underskrevne m ed d e t m ig heri i fæ d rene- o g m ødrene A rv tillagte er fo m ø y et, o g
derfore ved sam m es M odtagelse lover at give ved b ørlig A fkald underskriver o g tilstaaer
P eder Jensen.
A t ieg paa m in H ustrue A n n e M arie Jensdatters V egn e m ed forestaaend e er fo m ø y e t
underskriver o g tilstaaer
A n d ers H ansen.
Som overvæ rende til V itterligh ed underskriver
N . J. Term annsen.

H endrich Laursen.

1) G. 1. G. m. Peder Iversen Smed og 2. G. m. Lars Sørensen Smed.

(Se forah).
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III.

Præsterne i Vejen—Læborg efter Reformationen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P ed er Larsen Riber (P ræ stegaard i L æ borg) 1537.
Søren P ed ersen S truc 1569, d. 1592.
P ed er S øren sen B uch, ord. 1591, d. 1628.
Kr. H ansen Stendrup 1629, d. 1655.
G regers C hristensen G jødstrup, ord. 1655.
A n ders S tep h an sen B randt 1676, d. 1699.
Jacob B en d tsen 1699, d. 1719 (?).
N iels Jochum B iitzo w 1720, d. 1762.
H ans K lem m ensen F o g 1750 Kap., d. 1771.
Joakim Haar 1771, d. 1812.
H enrich Bruun 1812, d. 1821.
N iels S . B ergenham m er 1821, d. 1826.
Jens O rten B øvin g 1826— 1842.
P hilip Chr. F u gled e 1842, d. 1856.
S o fu s Carl V ig g o H ansen, 1856— 1870.
H ans Christian Janus N icolai Balthasar Krarup S veistrup 1870, d. 1893.
John Charles Louis Richter, 1893—

IV.

Af Folketællingen i Vejen 1787, 1801 og 1834.
Aar

g.

Stilling

1.
1.

B onde.

M ette A ndersdatter
Johanne S øltoft,

47.
42.
14.
12.
10.
6.
2.
24.
64.

A n e Marie Jensd., H ustru
E lse Margr. Andersd. 09
L ouise Cathrine — HU £A
Jens A ndersen —
H agen A ndersen —

48.
16.
14.
12.
7.

1.

E n k e1).

54.
60.
21.
20.

1.
2.

Sm ed.
K one.
D atter.
Karl.

1787.
Aar

A n ders H ansen, H usf.

50.

A n e Marie Jensdatter
Karen A n dersdatter g
D orthea
—
s
M ette
—
M
Ane
—
u
E lse Margr. —
, Û

35.
12.
9.
7.
6.
3.

Jens A ndersen, H usf.

64.

g.

Stilling

P ræ sten s
M edhjælper
1.

_
1

H m d. og
G rovsm ed.

1.

H en
Bøi

Karen H ansdatter, K one.

N iels Jochum Terma nsen
Karen S ølto ft, K one
C ecilie Marie
c*
u
Q
Johanne
CÛ
Terman
(0
4)
Xm
A n e B irgitte
O
Q
P ed er B ang

P ige.
Svigerm od er

1801.
P ed er Iversen, H usf.

QA

27.
K irsten A ndersdatter
A n d ers P ed ersen, S øn
6.
Jens A ndersen, O ldefader 80.

1

Sm ed ° g

E

Bolhm d.

1.

1834.
Las S øren sen
K irsten A n dersdatte r.
E lse M argrethe Lasdatter
M orten Jensen

1) Hendes Mand, Anders Hansen, nævnes efter andre Kilder som ded 16. Decbr. 1802 (se Side 40).
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V.

Gaarde og Huse i Vejen (Weien) By i Riberhus
Amt 1787.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P ræ stegaarden, Joachim Haar.
Jeppe H ansen, F æ steb on d e.
N iels N ielsen ,
do.
C hristen N ielsen ,
do.
Chr. Storrup,
do.
Søren V ed stesen ,
do.
Knud N ielsen , S o g n efo g e d .
A n ders H ansen,
F æ steb on d e.
N iels Jochum Term ansen, do.
H ans Iversen,
do.
M ichel H enri cksen, P ræ sten s M edhjælper.
Jens A n dersen, G rovsm ed.
Jens Jensen, K lejnsm ed.
S øren Lanken, Hmd.
O le N ielsen , H m d., Tøm m erm and.
A n e G ydes D atter, D aglønnerske.
N iels Lassen, Skræ dder.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Birthe Sporm ann, V æ verske.
Iver H ansen, A ftæ gtsm an d .
Term an M ortensen, S o g n ed eg n .
Lene Sørensd atter, A ftæ gtsk on e.
Maren Jensdatter, A lm isselem .
A d ser N issen , Tækker.
P ed er N issen , A ftæ gtsm and .
Jens M eylund,
do.
A rne H ansen, afsk. Sold at.
H ans H ansen, Hm d.
M ette
Marie
Sørensd atter,
D agløn
nerske.
Christen H ansen, A ftæ gtsm and .
Jens Jensen,
do.
P ed er H ansen, Hm d.
A ne N ielsdatter, A lm isselem .
Maren H ansdatter, D aglønnerske.

VI.

Gaarde og Huse paa Vejen Mark 1787.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

S k ovfoged h u set, Jens Bruun, S k ovfoged .
S tore Skovgaard, S øren H ansen, F æ ste 
bonde.
Lille Skovgaard, H ans Iw ersen. do.
W eien-D am gaard, P ed er Jessen, do.
H u set „Flid", H ans H ansen, Hm d.
H u se t „L yst“, H ans H ansen, Murer.
H u set „H jæ lp“, P ed er M adsen, F æ ste 
bonde.
H u set „N aad e“, Chr. N ielsen , do.
H u set „Lykke“, P . M ortensen, H m d.
H u set „V elsign else“, P eter Rem , S k o 
m ager.
M eylund, P ed er Iw ersen, F æ steb on d e.
S tore Dalgaard, H ans Jensen, do.
Lille Dalgaard, N iels Jensen, do.
Skodborgbjergegaard, P ed er K olbech,
F æ steb on d e.
Lucas Grue, M ads H ansen, Selvejerb ond e.
W orupgaard, Lass H ansen, F æ steb on d e.
O xenw adgaard, Jørgen S øren sen , do.
Brogaard, N iss Lauritzen, do.
Lundgaard, N iels Lauritzen, do.
H u set „E nem æ rket“, M athias Aagaard,
Hmd.

21.
22.
23.
24.
25.

W eien M ølle, Søren G eising, Mølidt.
S chod borghu us, M ichael M øller, S æ d egaardsejer.
H u set „S k allew ad “, C. Jepsen, Skræ dder.
H achsensgaard, Jens H ansen Ravn, S e lv 
ejerbonde.
H u set „V ictoria“, Jens K olech, Hm d.

1801 n æ vn es desforud en :
T rindw angs H us, Jeppe Jensen.
M ergelhus, B ertel Nyem ann.
G eilgaard, H ans Iversen.
G rønhus, N iels P ed ersen.
M ariebjerg, Zidsel Thojnasdatter.
R isenborg, Søren P ed er M athiassen.
H aikjærgaard, H ans Jørgensen.
Taabølhus, N iels Lucassen.
C ontrollørboligen, R asm us Storm .
Schod borgholm , M ads P ed ersen.
Sandskiæ rgaard, H ans Kragh.
0 . Sk ibelu nd, Chr. N ielsen .
V. Skibelund, C hristen Lucassen.

III. DEL:

GRØNVANGLINIEN
S L Æ G T S T A V L E I lla —b
HJEMMET I VEJEN BY — SLÆGTENS NAVNE — MINDEDAGE FRA
GRØNVANG — MINDER FRA HJEMMET PAA GRØNVANG
MINDEBOGEN — BØRNENE PAA GRØNVANG

Slægttavle Illa.

Lauritz Pedersen, f. i Gamst 1769, d. i Vejen 1851, 82 Aar gi. 1802 g. m. Mette Andersdatter, f. i Vejen 1780, d. 1833, 53 Aar gi.

s. Led.
6. Led.

1. P ed er Lauridsen,
f. i V ejen 1803, d. s.
S t. 1807.

2. A n e Marie Lauridsdatter. f. 1805, d.

3. Peder Lauridsen,
f. 1807, d. 1880, 73 Aar gi.,
1835 1. G. g . m. M a g d a l e n e
A n d e r s d a t t e r , f. 1814, d.
1855,41 A ar gi. — G rønvang.
P ed ersm ind e.

4. A n e Marie Laurids- 5. A n ders
datter, f. 1810, d. 1848,
Laurid38 Aar gi., 1835 g. m. sen, f. i
N iels H ansen LundV ejen
gaard. — Lundgaard,
1813, d.
Taborgaard.
1838,
25
3 Bom.
Aar gi.

10 Børn.

!
7. Led. C Z

4. A n ders P. 3 v>
es’*
Lauridsen, f.
0Û
.
1843. 1872 g.
m. M ette Ma
rie E skildsen,
d. 1913, H ol
sted . A strup.
Ankerhus.

3. Laurids P.
Lauridsen, f.
1840, d. 1921.
1873 g. m. Ka
ren Johanne
A ndersen , f.
1848. Ildved.
Tørring.

7. Johannes
P. Lauridsen,
f. 1847, d.
1920.
1877
. m. Maren
ofie O lsen ,
G rønvang.
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9. E lse Marie
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1851.
1876
g. m. M ads
H ansen,
d. 1919.
Bram m inge.
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6. H ans Jokum Lauridsen,
f. 1816, d. 1910, 94 Aar gi.
1870 l .G .g .m . M e tte N ielsd atter(Ø stergaard ), d.1874.
1882 2. G. g. m. A n e N ielsdatter, d. 1887. — B regnhoved, A ldershvile.

2. H ans
N ielsenL undgaard, f. 1839,
Vejen. A ale
— B æ kke.

1. M ette
N ielsd atter
Lundgaard,
f. paa Lund
gaard
1836,
d. s. S t. 1840.

3. Laurids N ielsen
Lundgaard, f. 1842.
1867 g. m. Mariane
Katrine Ejler,
d. 1885. B æ kke.
8 Børn.

3 Børn.

8 Bom.

8 Børn.

2 Børn.
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Paa Grønvang findes nogle Døroverliggere.
Paa den ene staar:

L.

P.

S.

(Laust Pedersen.)

— M. A.

D.

(Mette Andersdatter.)

o g paa den anden:

P.

L.

S.

(Peder Lauridsen.)

—

1840 — L. A.

D.

(Lene Andersdatter.)

Slægttavle III b.

6. Led.

Peder Lauridsen, f. 1807, d. 1880, 73 Aar gl.

1856 2. G. g. m. Mette Tonnesen, f. i Askov 1833, d. i Sandagerhus 1908.
7 Bern.

7. Led.

8. Led.

1. M ads P ed er Lau- 2.
M agdalene P . 3. M agnus Leo P .
ridsen, f. paa Grøn- Lauridsen, f. paa Lauridsen, f. 1860,
v an g 1857, d. paa G rønvang 1858, d.
d. s. A .
P ed ersm in d e 1892,
s. S t. 1859.
35 Aar gi.

I
4. M agdalene Laurid- 5. M ette K irstine Laurid
6. P ed er Lauridsen,
7. A ne Marie Lauridsen,
sen, f. 1861. 1885 g. sen, f. 1863.
f. 1866. 1894 g. m. A nna
f. 1873. 1901 g. m. Chr.
1886 g. m.
m. P eter Johs, , P eter- N iels P etersen , Solb akken P ete rsen , Brejdablik. V ejen.
R asm ussen S ten b æ k ,
K olding.
sen (d.) Malt. Vejen.
(„V ejen T ræ last“).
Sandagerhus.
6 Bem .

4 Bern.

7 Bern.
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A. Hjemmet i Vejen By.
Den 33-aarige Lauritz Pedersen kommer 13. November 1802 fra Nabobyen
Gamst og holder Bryllup i Vejen Kirke med den 22-aarige Mette Andersdatter.
Hendes Fader, Anders Hansen, er allerede død1) i 1800, kort før Jul, og kan
ikke stryge paa sin gamle Violin, mens de unge træder Brudedansen. Det er
midt i December, da Juletravlheden saa smaat har begyndt.
Hendes Moder,
Ane Maria Jensdatter, lever 7 Aar endnu og bor hos sine Børn.
Lauritz
Pedersens Fader, Peder Madsen, har været død i omtrent 20 Aar, medens hans
Moder, Margrethe Lausdatter, lever i over 12 Aar derefter (til 1815). Vi kan
tænke os, at der i disse Aar har været livlig Forbindelse mellem de to Hjem paa
hver sin Side af Aaen. Vejenbørnene finder nok over til Bedstemoder i Gamst.
Der er ellers Stilhed om Hjemmet i Vejen By. Det er jo Mettes Fødehjem.
Hver en Krog gemmer paa sine Minder. Hendes 10 Søskende lever ikke alle
paa den Tid. Kirsten bor i hendes Nærhed som Enke efter sin første Mand.
Søster Karen bor helt ude ved Ribekanten. Dorthea er ikke saa langt borte.
Hun bor oppe i Frisesdal ved Estrup Skov. Men Louise og Jens havner helt
nede i Haderslev, Det er godt, at hun har den 9-aarige Hagen, der flytter de
„22 Stager“. Da han kommer i Smedelære hos sin Søster Kirstens anden Mand,
kan han jo kigge hjem hver Dag.
Mette bliver ikke gammel, kun 53 Aar, men bliver dog Moder til 6 Børn.
Ved hendes Død i 1833 er der 3 Sønner og 1 Datter at tage Afsked med. Og
det er en herlig Afsked, i fuld Samklang med det Liv, hun har levet med sin
Mand og sine Børn. Lad os tænke os Peder, Ane Marie Anders og Hans Jokum,
sammen med Faderen, staaende om Dødslejet. Hun bekender saa den kristne
Tro, beder Fadervor og lægger sine Børn følgende Leveregel paa Sinde:
„Vær y d m y g m od din Gud,
retfæ rdig m od din Næste
og fø lg i alle Ting
de from m este og bedste;
f a ld ej til O verm od,
om du kan se din L ykke;
grib e j til onde R aad,
om M odgang d ig v il trykke;
gør, som du ven ter dig,
væ r se lv din egen D om m er;
brug Tiden vel, du har,
og tæ nk paa den, der kom m er!“
1) Efter Vejen Kirkebog er han død 16. Decbr. 1800 (Side 40).
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At disse Leveregler, sammen med det Liv, der laa bag ved, er kommen
Slægten til gode, kan der ingen Tvivl være om. En Slægtarv af den Art er
af uendelig Værdi, naar den bevares.

B. Slægtens Navne.
Lauritz Pedersens og Mette Andersdatters 6 Børn: Peder (d.), Ane Marie (d.),.
Peder, Ane Marie, Anders og Hans Jokum (1—6).
1. Peder Lauridsen, f. i Vejen 14. Juli 1803, d. s. St. 15. Septbr. 1807.
2. Ane Marie Lauridsdatter, f. i Vejen 11. Januar 1805, d. før 1810.

PEDER LAURIDSEN OG 2. HUSTRU. 1)

3.

Peder Lauridsen, f. i Vejen 16. Novbr. 1807, d. paa Pederminde 3. Juni 1880.
1835, 31.Oktbr., l.G .g . m .Magdalene Andersdatter, f. paa Drostrupgaard, Læ
borg Sogn, 29. Aug. 1814, d. paa Grønvang 16. April 1855, Datter af Gdr.
Anders Johnsen og Else Marie Jepsen. — 1856, 31. Oktbr., 2. G. g. m. Mette
Tonnesen, f. paa Askov Mark 7. Maj 1833, d. paa Sandagerhus ved Askov
19.Febr. 1908, Datter af Hmd. Mads (Anthonsen) Lauridsen og Bodild Kri
stine Kristensdatter. — Ejer af Slægtgaarden i Vejen By (1835—39), siden
„Grønvang“ (1840— 1876) og senere boende paa „Pedersminde“ (1876—80).
Daabsnote fra Vejen Kirkebog a.

„1807 16. Novbr. nedkom Lauritz P ed ersen s H ustrue M ette A n dersdatter m ed en Søn ,
som sam m e D ag blev hjem m edøbt o g i D aaben kaldet Peder.“
1) Der haves intet Billede af hans 1. Hustru, Magdalene Andersdatter.
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b.
„1808 d. 28. Febr. lod Lauritz P ed ersen o g H ustrue M ette A n dersdatter af W eien deres
forhen hjem m edøbte S ø n Peder føre til W eien Kirche, hvor Barnets Daab blev konfirm eret.
Barnet blev frem baaret af H an s Jochum^) af R ew sin g. D e øvrige F addere: H ans Jochum s
H ustrue af R ew sin g, M ads P ed ersen af G libstrup o g H ans P ed ersen af G am st, sam t N iels
Poder, tjenende i P ræ stegaard en .“

C. Mindedage fra Grønvang
(efter Mindebogen).
„Det var den 13. Maj 1833, Moderen (Mette Andersdatter) døde, efterladende
Manden 3 Sønner og 1 Datter (se Slægtens Navne). Et Par Aar senere afstod
Faderen Gaarden til sin ældste Søn, Peder Lauridsen. Denne ægtede den 31.
Oktbr. 1835 den 21 -aarige Magdalene Andersdatter fra Drostrup i Læborg Sogn1),
med hvem han levede et saare lykkeligt Ægteskab, indtil hendes Død den 16.
April 1855. Hun fødte ham ialt 11 Børn, af hvilke dog kun 5 Sønner og 1
Datter overlevede Moderen. — Paa gode Vilkaar havde Peder Lauridsen over
taget Fødegaarden, og kraftig og dygtig, som han var, havde han i et Par Aar
lagt al Gæld fra sig. — I Aaret 1840 flyttede han Gaarden 1/4 Mil mod Sydvest,
midt imellem Vejen og Askov, og opførte den velbygget i „Grønvang“ (GI. Grønvang).
Aarsdagen for sit første Bryllup, 31. Oktbr. 1856, fik Peder Lauridsen Bod
for sit tunge Savn, idet han ægtede den 24-aarige Mette Tonnesen, der tilførte
ham ny Ungdom og skænkede ham 2 Sønner og 3 Døtre, med hvilke hun over
levede ham. I 1876, altsaa 20 Aar efter, overlod han Hovedparcellen af sin
Gaard til Sønnen Johannes Lauridsen og skiftede ved denne Lejlighed Arv til sine
Børn af første Ægteskab (se Tillæget: GI. Papirer). Saa byggede han et lille
venligt Hjem, som han under Navn af „Pedersminde“ efterlod sin Hustru og
hendes Børnekuld.“
(Efter h . Sveistmp.)
GI. Lauritz Pedersen fulgte Sønnen og levede under hans Tag (paa „Grøn
vang“), til han i Aaret 1851 hensov i en Alder af 82 Aar.
(Efter samme.)

D. Minder fra Hjemmet paa Grønvang.
Sønnen Anders Lauridsen fortæller:
„Min Moder Magdalene var stor og stærk. Hun lignede mest Moster Hanne
fra Estrup Mark. Hun var meget statelig og skulde være saa smuk, at Fader
imellem kunde blive bange for, at andre Mænd skulde synes for godt om
hende. I Mørkningen samlede hun os sammen og fortalte for os. Og det var
hyggeligt og godt hos hende. Om Aftenen maatte vi alle, ogsaa Tjeneste
drengen, karte, spinde, stoppe og strikke, og vi sad da rundt om nogle smaa
1) Maaske gi. Jochum, Peder Madsens Broder, der dør 1815, 83 Aar gi. (se Side 21), og som saa. 1808 har Ophold
hos sin Broderdatter Zidsel i Revsing.
2) Udførligt skildres hendes Slæ gt i Bogens IV. Del.
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DET GAMLE GRØNVANG (1840-94).

Borde. Men det var saa hyggeligt. — Hun tog os tit med op i Gæstekam
meret, faldt paa sine Knæ og bad, og hun vilde ogsaa lære os at bede.
Der kom tilrejsende Folk langvejs fra for at faa Trøst og Raad i deres
Sjælekval, og de gik saa ind i den lille Stue. — — —
Det var en forfærdelig Sorg for os, da vi mistede vor Moder. Søster
Mette maatte da styre Huset. Hun var ellers meget svag; men det gik allige
vel saa godt. Hun var køn, men næsten altid syg, og hun fik saa megen
Medicin, at hendes Tænder blev sorte deraf. (Hun lærte at sy Modepynt i
Vamdrup og boede der hos to Syersker i et lille Hus.) — Farbroder1) har
fortalt, at der en Aften blev hørt Varsel paa Grønvang. Moder mente saa, at
der var Bud efter Mette, men det blev hende selv. Hun døde kort efter. —
GI. Farbroder mente ogsaa, at han en Nat havde hørt, hvorledes de bar noget
tungt forbi Alkoven og ind i den lille Stue. — GI. Farbroder forstod os
saa godt og tumlede og legede med os. Vi holdt alle saa meget af ham.“
(V ed M. L.)

Datteren, Fru Else Marie Hansen skriver 20. Novbr. 1907 til O. V. L.
(Efter først at have fortalt om Vækkelsen, da den naaede hendes Hjem, og
omtalt sin Farmoder, fortsætter hun):
„Vor Moder (Magdalene} tog os Børn ind i sit Lønkammer, hvor hun talte
med os om Gud og bad med og for os. Moder døde jo tidligt. Da hun laa
paa sit sidste Sygeleje, blev der spurgt hende, om det ikke var svært for
hende at forlade sine Børn. „Aa, nej,“ svarede hun. Hun havde bedt vor
Herre saa meget om at bevare hendes Børn, og det troede hun saa sikkert
paa. — Ja, vor fromme, gode Moders Forbøn har sikkert bevaret hendes store
Børneflok. Maatte hendes Forbøn ogsaa række til flere Led!
Fru Termansen har fortalt mig, at Moder var meget smuk og en meget
god Kvinde. N. J. Termansen kom ofte i vort Hjem, ogsaa i Moders Tid.
1) Hans Jokum Lauridsen.
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Da Moder døde, havde Fru Termansen lagt en lyserød Rose paa hendes Bryst.
Paa den Tid kom hendes Mand meget i vort Hjem.
Lærerne Jørgensen og Tjellesen talte ofte om Moder, hvad hun havde været
for dem, da de som unge kom i vort Hjem. De skildrede, hvorledes hun
kunde fortælle om vor Herres store Kærlighed til os Mennesker. Det kom
fra Hjertet, og det gik til Hjertet. De fortalte ogsaa, at hun var en meget
begavet Kvinde.
Fader havde ikke saa let ved at tale med sine Børn; men de laa ham
alligevel meget paa Sinde. Naar han, som ældre, bad sin Aftenbøn, nævnede
han alle sine Børn ved Navn og bad Gud om at bevare os. (Det har vor
anden Moder fortalt mig.)
Hvilken Velsignelse for et Hjem at have haft saa gode, troende For
ældre ! — —
Vor egen Moder var i Besiddelse af store Kræfter.
En Dag stod der to
Mænd og skulde flytte en stor Sten, men kunde ingen Vegne komme. Da
Moder i det samme kom forbi, tog hun fat og flyttede Stenen alene. Det
er én af de smaa Historier, der fortælles om hendes store Kræfter.
— — — Vor anden Moder var en dygtig Kone pg en sjælden Moder for
os alle, der havde mistet vor egen Moder.
Da min Broder Laurids i 1864 var med i Krigen, kunde Fader i lang Tid
ingen Underretning faa om ham, og Pastor Sveistrup og Peter Larsen (vistnok
ogsaa Niels Hansen Lundgaard, der selv havde en Søn med) tog med Fader til
Slesvig for at søge efter ham paa Slagmarken; men der var intet Spor at
finde. Da de kom tilbage, var hans Navn kommen i Aviserne, og det var vi
meget glade ved, da Fader var saa nedbøjet1).
Et lille Træk vil jeg endnu fortælle om Fader. Han tog sig ellers ikke
noget for, som ikke var korrekt; men en Dag i 1864 kom der en Flok Tyskere
til Byen, og saa troede Fader, at det gjaldt Folk og Heste. Mine Brødre
tog op i Skoven med Hestene, saa der var ikke andre hjemme end Fader og
jeg. Da tog Fader et Forklæde og bandt det om Hovedet, for at det skulde
se ud, som om han var syg, og vi stod i Laden og skulde have Udkig, om
Tyskerne skulde komme; men der kom ingen den Gang. — — — —
Faster Else.“

Fru Marie Termansen har meddelt følgende:
Fru Magdalene Lauridsen var meget smuk.
„Den skønne Magdalene“.

Pastor Sveistrup kaldte hende

Paa Kroen i Vejen var der meget Drikkeri og anden Raahed, og Bevidst
heden herom tyngede paa hendes Sind. Under Indtrykket heraf henvendte
hun sig til P. Larsen Skræppenborg og Birkedal og fik disse til at holde Møder
paa Grønvang, hvor da Egnens Befolkning mødte. — Disse Møder gjorde den
Virkning, at de ovennævnte uheldige Forhold forbedredes.
(Ved O. V. L.)
1) Nærmere om dette

Laurids Lauridsens Breve og Lærer Dissings Skildring af Kammeratens Skæbne.
J. P. H.

92
Lærer L. Lundgaard, Bække, fortæller:
„Familierne paa Lundgaard og Grønvang hørte til de opvakte, og jeg mindes
fra begge Steder gudelige Forsamlinger, hvor navnlig Peter Larsen fra Dons
førte Ordet. — Vi Børn gik ikke i den offentlige Skole; men vi havde Hus
lærere, som skiftevis holdt Skole paa Grønvang og Lundgaard. (Og Børnene
fra et Par Steder mere gik ogsaa dertil.) En Tid havde vi en Lærer Schmidt,
der var en meget streng Pietist og havde intet Begreb om, hvad der passede
for Børn. Den, der havde forsét sig, fik ikke Lov til at komme med til den
fælles Aftenbøn. Ingen Slags Leg taaltes. En Dag havde én af Pigerne faaet
sig en Bold, og en Del af os, deriblandt jeg, havde begyndt at lege med den;
men saa snart han blev det va’r, blev vi kaldt ned og haardt tiltalt og kraftigt
formanet, og vi blev dømt til at følges ind til Ildstedet og brænde Bolden. —
Den sidste Lærer, vi havde, var Simon Jørgensen. Ved hans Paavirkning kom
der efterhaanden et andet Syn paa Tingene i begge de nævnte Gaarde."
Sønnen Jeppe Lauridsen skriver:
„— — — — Min Moder døde kort Tid efter min Fødsel. Der fortælles,
at jeg som Barn var meget svag, og at Lægerne havde opgivet, at jeg kunde
blive rask. Naar jeg imidlertid kom over det, tror jeg, at Grunden var den,
at jeg af min Stedmoder fik en omhyggelig Pleje. Og det skal siges til Ære
for min Stedmoder, at hun var en sjælden forstaaende og god Moder overfor
os ældre Søskende, saavel som overfor sine egne Børn. Og jeg er sikker paa,
at det er hendes Kærlighed til os og Forstaaelse af de unges Trang til Fortrolighed,
naar der kom Modgang, at hele den store Søskendeflok fra min Faders første
og andet Ægteskab kom til at betragte sig som ét.
Af mine Barndomsminder skal jeg nævne, at min Fader havde en stor
Bibel, hvori han paa det første Blad omhyggeligt nedskrev sine Børns Fødsels-,
Daabs- og Dødsdage1).
Min Fader var en streng Mand, og tit hjalp vor Stedmoder os ældre Børn,
naar der var noget i Vejen; men min Fader var i sin Strenghed en god og
rettænkende Mand, og et af hans sidste Ønsker, som han paa sit Dødsleje
udtalte, var det, at hvis der kom Modgang og trykkende Forhold for nogen
af os ældre eller yngre Søskende, om vi saa vilde hjælpe hverandre; og dette
min Faders Ønske tror jeg, vi alle ikke alene har haft som en Pligt, men
ogsaa en Glæde at efterkomme."
Sønnen, Grosserer P. Lauridsen, skildrer sit Hjem saaledes:
„Jeg mindes min Fader som en Mand, der var stærkt politisk interesseret,
udpræget national dansk og med Bitterhed mod Tyskerne, sikkert som Følge
af vöre to Krige, som han oplevede. I 1864 deltog hans ældste Søn Laust
som menig Soldat ved 11. Regiment, blev saaret og taget til Fange i Slaget
ved Sankelmark d. 6. Februar2). Min Faders Antipati mod alt, hvad der var
tysk, gav sig bl. a. Udslag i, at han var meget imod, at jeg som tolvaars Dreng
ønskede at tage Undervisning i Tysk.
1) Se senere.
2) Se Laurids P. Lauridsens Breve.
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Min Fader var en meget religiøs Mand, og hans Hjem var i mange
Aar Stedet for gudelige Forsamlinger — — — . Min Fader var ogsaa til det
yderste en reel Mand. Der er fortalt mig flere smaa Træk i saa Henseende.
Han vilde i Handel og Vandel ikke have mere eller give mere, end hvad han
og andre kunde tilkomme. Saadan har nu afd. Kbmd. Jørgensen, Vamdrup, der
var Bestyrer i Vejen Brugsforening, fortalt mig, at naar Fader kom ned til Brugs
foreningen efter Foderstoffer, saa stod han altid ved Vægten for at paase, at
der blev vejet rigtigt, og da det var Jørgensens Princip, at Vægten skulde
være rigelig og han undertiden kunde lægge en Bagatel af Foderkager ekstra paa
Vægten, protesterede min Fader og tog det af, og Vægten blev ikke lagt i
Ro, før det var ganske nøjagtigt. Ekspeditionen kunde derved undertiden tage
lidt længere Tid, end Bestyrerens Tid tillod, hvorfor han i Regelen bad min
Fader om selv at gaa op og afveje det Kvantum, han ønskede.
Det er ogsaa fortalt af de gamle Folk i Vejen, at naar de skulde op til
min Fader paa Grønvang for at købe Korn eller andet, saa var der den samme
Nøjagtighed; men der kunde min Fader godt, naar det omhandlede Kvantum,
f. Eks. af Korn, var nøjagtig opmaalt, tage og kaste nogle Haandfulde Korn i
Sækken og sige til vedkommende: „Du skal nu have det saadan, at det slaar
godt til, naar du kommer hjem.“
Min Fader var ordknap overfor os Børn og kunde sjælden (paa ydre Vis)
deltage i vor Leg og Glæde.
Det var strengt for min Fader at flytte fra Grønvang. Jeg husker tydeligt
den Eftermiddag henimod Aften den 7. eller 8. Juli 1876, da vi flyttede fra
Grønvang til Pedersminde. Min Fader og Moder tog os smaa Børn ved Haanden
og gik fra hans gamle Hjem op til det nye Hjem i den lille Gaard. Vi havde
i en Kurv en Gryde Grød, som vi skulde have til Aftensmad den første Aften
i det nye Hjem. Min Fader vendte sig flere Gange mod Grønvang med Taarer
i Øjnene.
Og saa tilbragte han 4 Aar paa Pedersminde og døde under store Lidelser
den 3. Juni 1880.
Min Moder1} mindes jeg som den stille, arbejdsomme og sparsommelige
Husmoder. Hun var en ualmindelig god Moder for os Børn, altid forstaaende
overfor os, og var der noget, der gik os imod, forstod hun at trøste os. Vi
holdt af vor Moder som faa; men jeg tror aldrig, det kom til at give sig Udslag
i stærke, tilsynekommende Følelser. I den Retning tror jeg, vi har arvet en
Del efter vor Fader, ved ikke at give vore Følelser til kende.
Da min Moder blev ældre, kunde hun undertiden blive forknyt, naar man
ikke kunde tage sig Tid til at tale med hende. Overfor mig er det sket, at hun
kunde give sig til at græde og sige: „Hvorfor har du saa travlt, at du ikke
har Tid til at komme op og se til mig og tale med mig?“ Det har tit staaet
for mig som en Synd overfor de gamle og særlig overfor ens nærmeste, naar
man ikke i sin Travlhed har Tid til at rette et venligt Ord til dem.
Naar en af os havde Modgang, var Moders Ord i Regelen: „Bed vor Herre
om at hjælpe dig, saa skal du se, at det nok skal blive godt.“ Derfor har
.) Mette Tonnesen.
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vi heller ikke kunnet finde noget mere passende og karakteriserende for min
Moder end paa hendes Gravsten at lade indhugge Ordene: „Alting vender sig
til det gode, naar man tror paa Gud“.
Svigersønnen Kr. Stenbæk skriver:
„Mit Kendskab til Mette Laut idsen. Bedstemoder, som hun blev kaldt, stammer
fra Maries og min Forlovelsestid. Hun boede den Gang hos Datteren Magda
lene og Svigersønnen, Bogholder Peter Petersen, Vejen.
Efter hendes ældste Søns Mads Lauridsens Død solgte hun Gaarden „Pedersminde“ og flyttede saa til Vejen, hvor hun sammen med Marie boede til Leje
nogle Aar. Senere, da Børneflokken voksede hos Magdalene, flyttede hun
dertil for at øve en Bedstemodergærning.
I 1902, da vor ældste Søn blev født, ønskede Bedstemoder at flytte til
Askov. Det var med inderlig Glæde, at vi tog mod hendes Tilbud. I For
sommeren 1904 flyttede hun med os fra „Hvide Hytte“ til „Sandagerhus“,
hvor hun saa boede til sin Død.
Det var en god og trofast Støtte, vi havde i Bedstemoder. Hun delte
fuldtud Glæder og Bekymringer med os, og vore Børn tog hun sig af paa en
egen kærlig og god Maade. Hun var i alle Henseender en „Bedstemoder“
for os alle.
Den 7. Februar 1908 blev hun syg og maatte gaa til Sengs. Det var
Galdestenssmerter, hun led af, og det voldte hende store Lidelser.
Det blev os hurtig klart, at det bar mod det sidste. Det var en rig og
skøn Tid, vi oplevede med Bedstemoder, mens hun laa syg. Jeg mindes blandt
andet, at hun en Morgen bad os, om vi alle vilde komme ind til hende og
synge Morgensang. Hun bad os synge: „Morgenstund har Guld i Mund“. Da
vi havde sunget, bekendte vi Troen og bad Fadervor, hvorefter Bedstemoder
højt og tydeligt fremsagde Verset:
„Gaa da frit enhver til sit
o g sto le paa G ud s N aade!
Da faar vi Lyst o g Lykke til
at gøre Gavn, som Gud d e t vil,
paa allerbedste Maade?*

Ja, Bedstemoder fik Lykke til at gøre Gavn paa allerbedste Maade. Hun
døde stille og rolig d. 19. Februar og blev begravet paa Vejen Kirkegaard
d. 24. Februar.“
Fra Enkefru Termansen kom der i Anledning af Dødsbudskabet følgende Brev:
Kjære Marie og Magdalene!

Brørup, d. “Vs 1908.

Det var for mig et vemodigt Budskab, at Eders kjære Moder var død,
hende, som jeg elskede og har holdt saa meget af gennem de mange Aar,
siden hun blev gift med Eders trofaste Fader.
De gik med hinanden over Mosen til os, og om Aftenen fulgte min kjære
Mand og jeg dem halvvejs over Mosen.. Ja, vi har haft mange gode Timer
sammen. Hun vedblev at være mig en trofast Veninde.
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Jeg fik det først at vide, at hun laa syg, da hun var nær Døden. Jeg er
jo saa daarlig, at jeg ikke kunde komme til hende, men saa bad jeg Gud
Fader om at lindre hendes Smerter og føre hende godt hjem.
Nu har Eders kjære Fader og Eders kjære Broder, Mads, budt hende vel
kommen i Paradiset. — Og jeg kommer snart til hende. Jeg tror selv, at jeg
ikke kommer Foraaret over. Naar jeg ligger om Natten og kan ikke sove,
saa kommer alle Minder frem for mig.
Gud trøste Eder alle i Eders Sorg! Vor Herre være med Eder alle!
Guds Fred i Jesu Navn!
Kjære Marie! Vil Du ikke trykke hendes Haand og sige hende Farvel
fra mig.
Kjærlig Hilsen fra Eders hengivne
M arie Termansen.

METTE TONNESEN SOM BEDSTEMODER.
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E. Mindebogen.
Til Minde om afd. Peder Lauridsen paa Grønvang blev der
lille Bog, indeholdende Pastor H. Sveistrups Livsskildring af
(trykt i „Højskolebladet“) og Talerne ved Jordefærden 9. Juni
Lærerne J. P. Jørgensen og A. Tjellesen og Højskoleforstander

i 1880 samlet en
Peder Lauridsen
af H. Sveistrup,
L. Schrøder.

Peder Lauridsen
(født 1807, død 1880).
Født i Vejen By og Sogn i Malt Herred, Ribe Amt, en halv Mil fra Sønder
jyllands Grænse, den 16. November 1807 — samme Efteraar, Engelskmændene
skød vor Hovedstad i Brand og røvede vor Flaade — stammede Peder Lauridsen
gennem sin Moder fra en hæderlig Slægt, der Søn efter Fader havde besiddet
Gaarden mindst et Par Hundrede Aar. Forældrene var gudfrygtige Folk, der
opdrog deres Børn i Tugt og Herrens Formaning. Hans efterlevende Broder1)
mindes navnlig Moderen som den, der ikke sparede Riset.
(Herefter skriver Sveistrup, hvorledes hun i sin Dødsstund bekendte Troen
og bad Fadervor og fremsagde Levereglen2).
Da jeg under Peder Lauridsens sidste Sygdom mindede ham om, at vort
Bekendtskab nu var langt over tredive Aar gammelt, svarede han: „Ja, det er
fra 42.“ Dette Aar var bleven Manden et Mærkeaar. Det gudelige Livsrøre,
som i den første Halvdel af vort Aarhundrede gennembrød den saakaldte Ratio
nalisme eller Forstands-Forgudelse, naaede paa den Tid Peder Lauridsen og hans
Hus. Poul Nielsen, en ung Gaardmand fra Gammelby i Læborg Sogn, bragte Be
vægelsen hjem fra Garnisonstjenesten i Helsingør, og fra ham forplantede den
sig blandt andre til Laurids Frandsens Hus paa Estrup Mark i Malt Sogn. Peder
Lauridsens Hustru, som var Søster til Laurids Frandsens Hustru, vilde holde Søsteren
og Svogeren tilbage, men blev ved Samtale med disse selv greben. Peder Laurid
sen stod imod og tvistede af Skriften med sin Hustru; men da denne med bræn
dende Nidkærhed og inderlig Kærlighed besvor sin Husbond, at han dog endelig
maatte sørge for sin Sjæls Frelse og ikke staa Guds Naade imod, da brast Is
bæltet om den stærke Mands Sjæl, og til stor Forbavselse for hele Omegnen
blev den dydige, retskafne, pletfri Peder Lauridsen en fattig Synder for Gud og
sank i Knæ for Naadestolen i Kristi Blod. Slægten gemmer fra den Tid et Vers,
som ogsaa blev ihukommet ved Peder Lauridsens Dødsleje:
„Kristi B lod o g R etfæ rdighed
er den Sm yk ke o g H erlighed,
hvorm ed jeg kan for G ud bestaa,
naar jeg i H im len skal ind gaa.“
1) Hans Jokum L.
2) For at undgaa Gentagelse medtages her heller ikke de forskellige Data, Sognepræsten nævner.
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Ved samme Tid omtrent var Peter Larsen flyttet fra Skræppenborg til Dons,
og med ham fulgte de gudelige Forsamlinger. Til disse fandt ogsaa Peder
Lauridsen Vej, og optaget i Vennelaget fik han snart Besøg i sit Hus af Peter
Larsen, som ogsaa drog andre Forsamlingsfolk til Huse. Her blev da jævnlig
holdt gudelige Forsamlinger, skønt aldrig i saa stor Stil som Peter Larsens
i Dons; og naar der var Barnedaab i Familien, var gudelige Taler og Brorsons
Salmer det, som gav Gildet sit Præg. — Blandt Ordførerne i Peder Lauridsens
Forsamlinger kan foruden Peter Larsen nævnes Fynboerne Rasmus Nielsen fra
Eiby, Anders Larsen fra Gamborg, Niels Hansen fra Usselhusene og senere Hans
Nielsen, da denne var flyttet til Skodborgholm i Vejen Sogn. Stundom fik
Peder Lauridsen ogsaa draget Præster til sit Hus, saasom Birkedal og Med
deleren.
Peter Larsen i Dons, den flittige Lægprædikant, havde stor Ærbødighed for
Præsterne og drog gærne lange Veje for at høre en god Prædiken. Peder Lau
ridsen gik i samme Spor, og fra 1842 hørte Kirkebesøg i Sønder Omme (V.
Birkedal), i Nørup (H. Sveistrup), i Starup (Fr. Hammerich og Fr. Helveg), og
i Jels (Fr. Boesen) ikke til Sjældenhederne. Ad denne Vej var det sagtens,
den grundtvigske Oplysning fandt Vej til Peder Lauridsens Hjem, og et lysere
Blik paa Menneskelivet gjorde da ogsaa Livet i hans Hus lysere og friere, hvad
der fik stor Betydning for den Børneflok, der voksede op til Ungdoms- og til
Dels til Manddoms Aar i dette Hjem.
Det var ikke blot for hans nærmeste, Peder Lauridsens Liv fik Betydning.
Han traadte ikke op som Ordfører i en Forsamling; men i Samtale med den
enkelte har han været mange til stor Velsignelse.
Ved hans Jordefærd blev der af et Par yngre Mænd aflagt Vidnesbyrd i den
Retning, og N. J. Termansen, som ikke kunde være til Stede, skrev ved denne
Lejlighed til een af Sønnerne:
„I den Tid, Kampen i mit Indre var alvorlig, da Kristentroens Lys først
ret begyndte at gennemstraale Mørket i min Sjæl, da kunde jeg saa godt udtale
mig for Peder Lauridsen, og jeg fandt altid hos ham det kjærlige og tillige sin
dige Hjertelag, hvis Ord gjør saa godt, naar man er beklemt og raadvild.“
Peder Lauridsen kaldte jeg ved hans Jordefærd en lykkelig Mand. Dertil
regner jeg først dette: at han fik Lykke til at fatte og følge det bedste, der i
hans Tid var oppe. Han fik Del i sin Tids kristelige Livsvækkelse og Livsoplys
ning og fik sat et Oplysningsværk i Gang for sine Børn i Overensstemmelse med
hans eget Syn paa Livet. Og han saa’ alle sine Børn gaa fremad paa den Vej,
han havde vist dem. Ligesom han paa Kirkens og Skolens Omraade fulgte med
Tidens bedste Retninger, holdt han ogsaa paa det borgerlige Livs Omraade Skridt
med sin Tid. Han var en Fremskridtsmand baade i Avlsbrug og i Politik. Men
naar han sad hjemme som en Patriark i sin Kreds og gæstmild lukkede op
for fremmede fra nær og fjærn, der vilde dele noget godt med ham paa Kristen
eller Folkelivets Omraade — saa skal det regnes for en sjælden Lykke, at han
fra Ungdom til Alderdom nød en udelt Agtelse i en vid Kreds langt ud over
Meningsfællerne. Hvor Kristentroen bliver taget mere alvorligt end jævnt hen,
plejer der gærne at være allehaande Spot og Bagtalelse paa Færde. Peder Lau
ridsen beholdt altid og alle Vegne den Anerkendelse: „Han mener det ærligt.“
7
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Det gjorde han, og sindig og alvorlig, som han var, fik han ikke sjælden Lejlig
hed til at gøre et blivende Indtryk paa Folk, han kom til at skifte Ord med1).
Det er udenfor al Tvivl, at Peder Lauridsens Færd hjemme og ude har øvet
Indflydelse paa Tankegang og Handlemaade her i Sognet, hvor gennem en lang
Aarrække næppe noget af Betydning er foretaget uden hans Medvirkning.
(De forskellige Data, der nævnes paa denne Plads i Skildringen, er medtaget
andensteds. J. P. H.)
Da han blev syg, frygtede vi straks for hans Liv.
Han plejede aldrig at
være syg. Gjærne vilde han have levet et Par Aar endnu, om saa maatte være;
men han bad os at bede med og for ham, at Gud Faders Vilje maatte ske. Flit
tig lod han sig foresige Pagtens Ord og Fadervor; den hellige Nadver nød han
med sin Hustru, og mod Død og Dom trøstede han sig ved, at Herren havde
gjort sin Pagt med ham i Daaben. Saa samlede han sine kære om sig og sej
lede hjem paa en Strøm af Taarer (3. Juni).
Et talrigt Følge — omkring 50 Vogne — fulgte ham til Graven. Et godt
Navn har han efterladt, og hans Minde vil være til Velsignelse særlig for hans
Efterslægt, men ogsaa for os alle, der har kendt og elsket denne ærlige,
ydmyge, trofaste Kristen-Mand.
H. Sveistrup.

Taler ved Peder Lauridsens Jordefærd
den 9. Juni 1880.

I Hjemmet.
Salm e:

„A t sig e V erden ret F arvel“.

Han vilde gjærne blevet her lidt endnu, om saa maatte være Guds Vilje.
Ikke fordi han var bange for at dø, men fordi han havde Lyst til at leve. Han
havde saa mange at elske her, og Kjærligheden gjør Livet lyst og lykkeligt. Peder
Lauridsen har været en lykkelig Mand, ej blot i de gamle, men ogsaa i de unge
Dage. Født — paa Gaarden nede i Vejen — blev han Arvtager til Fødegaarden,
da hans Moder var død, og to Aar efter kunde han hjemføre den 21-aarige
Ungmø, Magdalene Andersdatter, der blev ham en dyrebar Hustru i henved 20 Aar.
Fem Sønner og en Datter staar om deres Faders Baare som levende Minder om
den baade til Sjæl og Legeme, baade til Aand og Hjærte begavede Kvinde2). —
Gaarden, han havde faaet paa saa gode Vilkaar, flyttede han op paa den grønne
Vang. Hans Fader fulgte Sønnen og levede under hans Tag, til han i Aaret 1851
hensov i en Alder af 82 Aar. — Den Sorg fristede han i Foraaret 1855 at maatte
bære sin Hustru til Graven. Men Aaret efter kunde han atter, den 31. Oktbr.,
fejre sit Bryllup med den 24-aarige Ungmø Mette Tonnesen, som tilførte den 49aarige Mand ny Ungdom, og af hendes Skjød udsprang en ny Børneflok, saa to
Sønner og tre Døtre kan i Dag slaa Kreds om den sørgende Enke. Lægges
dertil, at Peder Lauridsens 9 Aar yngre Broder, Hans Jokum, paa en kort Af1) Han kerte en Gang hjem fra Kolding i Selskab med et Par Naboer, som fandt for godt at drille Manden ved
at fere en med Eder og Banden spækket Samtale. P. L. taug. Da der endelig blev en længere Pause, sagde
han til den ene: „Hvis alle de Eder, du her har sagt, blev skrevne op, vilde det blive en stor Regning.“
Manden var slagen og bandede aldrig siden.
2) Om hende og hendes Fædre i III. Dels Tillæg.
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brydelse nær stedse delte Hjem med ham, — saa ser vi Peder Lauridsen helt
igjennem omgivet af en stærk Kreds af dem, der ved Blodets og Endrægtighedens
Baand var knyttede til ham.
Og hans besindige og dygtige Ledelse af Bedriften blev fulgt af kjendelig
Lykke og Velsignelse, saa han kunde paa sine gamle Dage give sit første Kuld
Børn Arv fra Hjemstavnen, som overtoges af en Søn1), der med en Faderen overgaaende Indsigt og Dygtighed fortsatte, hvor denne slap; — og saa fik han
her bygget sig et lille yndigt Hjem, „Pedersminde“, der kan yde Hustruen med
hendes Børneflok et godt Ly.
Naar alt dette drages til Minde, saa maa vi vel sande, at Peder Lauridsen
har været i sit huslige Liv en lykkelig Mand. Derfor ske Gud Lov og Tak og
Ære ! Amen.
//. Sveistmp.
„Jeg lever, o g véd hvor læ n ge fu ld trøst“.

Der er et Par Salmevers, som jeg er kommen til at tænke paa ved Peder
Lauridsens dødelige Bortgang, og de lyder saaledes:
„A t have stridt den g o d e Strid
o g vandret ufortrøden
paa T roens Vej til sid ste Tid,
hvor er d et sø d t i D ød en !
V el den, sin Herre tro har tjent,
sin G jerning gjort, sit Løb fuldendt,
o g b ort i Fred kan fare!
O Sim eon, du H errens Mand,
o tusin dfold til Lykke!
Du prydet har din Tid o g Stand
m ed H elligh ed en s Sm ykke,
du lod en H im m elvandring se,
til A lderdom m ens sid ste S n e
o g tjen te G ud paa Jorden.“

Saaledes har Biskop Brorson sunget om den gamle Simeon, hvis Liv var
fyldt med Haab efter at se Verdens Frelser, før han lukkede sine Øjne, og vi
véd, at hans Haab blev saa yndigt opfyldt, og han fik en velsignet og god Aften
stund i sit Liv, den Gang han som Olding med snehvidt Haar stod med Jesus
barnet i sine Arme og ønskede at fare i Fred, fordi hans Øjne havde set den
Frelse, der var beredt alle Folk. Der skal ganske vist meget til, før vi Mennesker
med stor Vished som i disse Salmevers kan sige om os selv eller vore Venner,
at vi eller de „har stridt den gode Strid og vandret ufortrøden paa Troens Vej
til sidste Tid“, og der skal meget til, før vi med saa stor Ro som gamle Simeon
kan se Døden under Øjne, og det kommer vel af, at der selv i det reneste og
ædleste Menneskeliv, som er levet i Tro og under Troens Strid, er tabt mange
Slag, som skulde have været vundet over Menneskelivets Fjender, hvorved Troesvejen er bleven dunkel og uklar. Det er derfor heller ikke nogen let Sag med
Apostelen Paulus at staa ved Løbebanens Ende og sige: „Jeg har stridt den gode
Strid, fuldendt Løbet og bevaret Troen,“ og være forvisset om, at Retfærdighedens
Krone er henlagt til os evig i Himlen, og dog skal dette kunne siges, hvis vi
ikke skal gaa paa det uvisse. Af den samme store Apostels Breve véd vi imid
lertid godt, at han ikke altid har haft saa lyse Øjeblikke, og det er værd at
lægge Mærke til de mørke Tider, der har været for ham, naar han udbryder:
„Viljen har jeg vel, men at udrette det gode formaar jeg ikke; thi det gode,
som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gjør jeg,“ og frem
deles: „Jeg er den ringeste af alle Apostle, jeg har forfulgt Guds Menighed,“
eller: „Jeg elendige Menneske! hvo skal fri mig fra dette Dødsens Legeme?“
Naar vi ser paa dette, da maa vi vel forstaa ham, naar han skriver: „Af Guds
1) Johannes Lauridsen.
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Naade er jeg det, jeg er, og hans Naade imod mig har ikke været forgjæves“.
Det var af Guds Naade, han var det, han var, og det var ved Guds Naade, at
han ved sit Livs Ende kunde udbryde: „Jeg har stridt den gode Strid, fuldendt
Løbet og bevaret Troen“, og det var af Guds Naade, at den gamle Simeon
kunde se saa rolig paa Endemaalet af sit Liv og vide, at han skulde fare i Fred,
og det var af Guds Naade, at gamle Peder Lauridsen kunde sige, som vi har
hørt det, naar han enten henvendte sig til sine Venner eller sine Børn om at
bede for sig i sine sidste Dage: „Bed for mig, om jeg ikke maa faa en lille
Levetid endnu, men saaledes, at Guds Vilje maa ske“. Af Guds Naade er han
bleven ført igjennem et langt Troesliv; hans sidste Tid blev stræng og fuld af
Pine, og det blev haardt, før de to Venner, Sjæl og Legeme, skiltes ad, saaledes
var Guds Naades Vej for ham; men Guds Naade mod ham var ikke forgjæves.
Det er vel ikke saa underligt, om alle, som stod Peder Lauridsen nær, enten
ved Blodets eller Venskabets Baand, havde en Tak til ham; thi han har levet for
mer end sig selv. — Den trofaste Hustru, som kom til at pleje ham i hans sidste
Dage, vil sige ham Tak for hans Trofasthed og for alt, hvad de delte med Hjertet.
— Hans mange Børn vil sige ham Tak for, hvad han har været for dem, og hvad
han har efterladt dem, og hans Minde vil ikke dø bort, naar Kirkeklokkerne har
holdt op at ringe over hans Grav. De er vokset op under Indtryk af Sandhed,
Ærlighed, Trofasthed og Redelighed; thi deraf var hans Liv præget. De har
ligesom set det for deres Øjne, at Falskhed og Løgn var ham mest modbydeligt;
de har set Gudsfrygt og Tro saavel som det fri Sindelag i hans Liv, og nu er
det jo saaledes, at det ikke blot er Fædres Gods, der arves af Børn; men det
er i saa mange Maader, at de bliver Arvinger, og det er baade trøsteligt og glæde
ligt for dem, hvad han har efterladt dem som / r r , — Venner vil sige ham Tak for,
hvad han og hans Hus har været for dem gjennem et langt Tidsrum, og jeg vilde
gjærne være iblandt disse og bringe ham min Tak. Det er nu snart 27 Aar siden,
jeg blev kjendt og som hjemme i hans Hus, og jeg vil udtale det her ved hans
Kiste, at endskjønt Livet, som det blev levet der, var mig fremmed, saa gjorde
det dog et stærkt Indtryk paa mig ; thi jeg fik at se, at Arbejde for Tid og Evig
hed godt lod sig forene, og jeg fik Lyst og Længsel efter at leve et saadant Liv,
og jeg har det Haab og den Tro, at dette Indtryk skal blive mig til evig Lykke
og Velsignelse. Det var et alvorligt Vidnesbyrd, jeg, og flere med mig, fik at
høre, om at forarbejde vor Saliggørelse med Frygt og Bæven, og Salmetonen
betegnede ligesom Maalet for et saadant Liv, naar der blev sunget:
„H vad er d et g o d t at lande
i H im lens sød e H avn,
fra V erd en s vilde Strande,
fra frem m ed Land o g Stavn."

Det er et helligt Liv, der krævedes som Betingelse for en salig Død. Meget
klaredes for Peder Lauridsen gjennem Aarene, som gik, og da særlig vel dette,
at det ikke er vore Ord eller Gjerninger, men Herrens Ord og Gjerninger, der tilsidst skal gjælde, at det store Maal skal naas ved Tro, Haab og Kjærlighed, og
Guds Rige er Retfærdighed, Fred og Glæde i den Helligaand. Han vilde leve
og dø i de kristnes Fællestro, og deri har han aldrig svigtet, og vi véd, fordi vi
tror det, at Gud har nu beredt ham Plads i de evige Boliger, og at han saaledes
har stridt den gode Strid, fuldendt Løbet og bevaret Troen.
J. P. Jørgensen.
„Hvad er d e t g o d t at lande."

Da jeg for omtrent 20 Aar siden kom her til Egnen, stiftede jeg Bekjendtskab med afdøde Simon Jørgensen (Jesper Jørgensens Broder). Han sagde til mig:
„Naar du kommer til Vejen, saa skal du besøge Peder Lauridsen, det er en rar
Mand.“ Jeg fulgte hans Raad; thi hans Ord havde Vægt for mig. Jeg fandt
ganske rigtig i Peder Lauridsen en rar Mand, et af de rareste Mennesker, jeg
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paa min Vej i Livet har mødt. — Der var den Gang temmelig stærk Brydning
imellem den saakaldte Pietisme og Grundtviganisme ; jeg var hverken det ene
eller det andet; men jeg søgte og er Gud taknemlig for, at han lod mig komme
i Berøring med Peder Lauridsen, og jeg antager, at der er mange af dem, her
til Stede, der vil deltage med mig i denne Tak, da jeg véd, at han har været
en Støtte for mange flere end mig. — Han var selv bleven vakt i pietistisk
Retning; men da han mødte den grundtvigske kirkelige Betragtning, blev han
greben af den, og man mærkede snart, at han havde været og var hjærteligt
greben af begge disse to Livsbetragtninger, Han var en forunderlig rar Mand
at tale med om aandelige Ting, thi samtidig med, at man følte, at bag ved hans
Ord stod en Mand, der havde oplevet, hvad han talte om, var han saa beskeden.
Han sagde gjærne: „Saadan sagde Birkedal og Sveistrup og Peter Larsen“. Jeg
mindes godt, at han nævnede disse tre Mænd tit. Det var, som han var bange
for at stille sig selv og sin egen Erfaring for meget frem. Derfor var det for
mig noget saa yndigt frigørende ved at være sammen med ham. — Simon Jør
gensen fortalte mig, at det var noget af det dejligste, han havde været Vidne til,
naar han havde set Peder Lauridsens afdøde Hustru sidde blandt sine Børn og
tale og synge med dem om vor Herre. Hun havde en Gang sagt: „Der skal
ingen af mine Børn gaa tabt, de er frelste allesammen“. Dette Vidnesbyrd
minder mig om, hvad Grundtvig synger i „Karen Bjørns Minde“ :
„Mine Børn i D age haarde
en retfæ rdig S læ g t skal vord e“

Det er velsignet for en Børneflok, som her er, at have saadanne Minder om
deres Forældre.
Da Lorens fra Holsted forleden Dag sagde til mig: „Peder Lauridsen i Vejen
er meget syg,“ tænkte jeg straks, at jeg vilde hen og sige Farvel til ham. Jeg
kom der ogsaa, før han døde, og sagde da til ham: „Farvel og Tak, for hvad
du har været for mig og mit Hus, og Gud give dit Hus og din Slægt sin Vel
signelse til evig Tid.“ Jeg vil da slutte mig til Sveistrups og Jørgensens Vidnes
byrd og for mig selv og dem, der vil være med dertil, sige med Salmisten:
„D e æ d les Æ t dør aldrig u d “.

A. Tjellesen.

„Udrundne er de gam le D a g e.“

I Kirken.
„O p d o g Zion, ser du ej.“
„Kristi B lod o g R etfæ rdighed
er den S m yk ke o g H erlighed,
hvorm ed jeg kan for G ud frem staa,
naar jeg i H im len skal ind gaa.“

Saadan lyder et lille Vers, som Peder Lauridsen havde i Arv fra sin første
Hustrus Mund, og som han vedkjendte sig, da hans Søn Johannes mindede ham
om det paa hans Sotteseng.
Det turde være alle, der her er forsamlede, vitterligt, at det ikke var først
paa Dødslejet, Peder Lauridsen „faldt til Vorherre“, som man siger. Da jeg
første Gang besøgte ham under hans Sygdom, sagde han: „Jeg maa vel sande,
hvad vi i vor Opvækst lærte af Balles Lærebog, at paa Sottesengen levnes kun
liden Tid, for jeg kan ikke samle Tankerne og ikke bede en ordentlig Bøn.
Jeg trøstede ham med, at han nu skulde i Jesu Navn lægge sig i Guds Fader
favn, som et lille sygt Barn ligger i Moders, og vi andre vilde saa gjerne bede
med og for ham. Selv trøstede han sig ogsaa med, at Herren havde i Daaben
gjort sin Pagt med ham; og det blev saa ved at være hans daglige Fornødenhed
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i de syge saavel som i de sunde Dage at faa Pagtens Ord bekjendt og Fadervor
bedet, om han end under de ulidelige Smerter ikke selv magtede mere end at
sige „Amen“ dertil. Kristi Blod og Retfærdighed, som var ham tildøbt, fik han
beseglet som sin rette Ejendom ved sammen med sin Hustru at nyde den hellige
Nadver. Med saadan Smykke og Herlighed, som er den eneste holdbare, er
han draget herfra, ledsaget af sine kjæres Taarer, for hisset at modtages, hvor
der er ingen Sygdom eller Sorg, men kun Fred og Glæde.
Da jeg sidste Gag besøgte ham paa Sygelejet, og det faldt mig ind at sige:
„Vi to har dog nu kjendt hinanden i over 30 Aar,“ svarede han hurtig: „Ja,
siden to og fyrre!“ At han saa bestemt kunde nævne dette Aar, hænger sammen
med, at det var den Gang, han først blev vakt til Bekymring for sin Sjæls Frelse
og Spørgsmaal om det ene fornødne; og da han saa fik Trang til at høre Kristi
Evangeliums Forkyndelse, — en Tjeneste, jeg stod i den Gang med hele Ung
dommens Varme, — kan jeg forstaa, vi maatte blive ført sammen. Det var hans
Magdalene, der først var bleven vakt. Manden, der alle Dage havde været et
fromt og hæderligt Menneske, stod imod den, som det syntes ham, for vidt
gaaende Gudelighed. Men hendes Kjærlighed blev den Vej, ad hvilken Guds Kjærlighed fandt ind til hans Hjerte, omstyrtede al hans egen Retfærdighed og bøjede
ham i Knæ for Naadens Trone.
Jeg har i Dag kaldt Peder Lauridsen for en lykkelig Mand. Men hvad Lykke
i Verden kan lignes med den at finde den kostelige Perle, som Fred med Gud i
vor Herres Jesu Tro er! Og den fandt han og beholdt han. Men medens den,
der tager det alvorligere med Salighedens Sag, end Folk i Almindelighed, gjerne
under Navnet „hellig“ sigtes for Skinhellighed, saa har — om jeg er vel under
rettet — Peder Lauridsen haft den Lykke alle Dage at blive agtet og æret som
en ærlig Mand, selv af dem, der fandt, at han gjorde for meget af Gudsfrygten.
Han har været hædret med Sognemændenes Tillid og i sine Manddoms Aar, ja
lige til sin Død, kunnet efter sin Drift være virksom til at fremme alt, hvad han
kj endte for godt.
Saaledes har han, lykkelig begavet med en sanddru og ærlig Natur, bøjet under
Guds Aands Tugt, kunnet vandre som Abraham for Guds Ansigt. Om ham tør
jeg sige, hvad der er skrevet om Noa: „Han var en retfærdig Mand i sin Tid.“
Han var visselig, og han bekjendte det, en Synder for Gud, og nødig vilde jeg
efter det gængse Ord: „Man roser Folk, naar de er døde,“ — sige noget ud
over Sandhed til hans Ros. Naar jeg kalder ham „en retfærdig Mand i sin Tid,“
da vil jeg dermed have mindet om, at ingen af os kan springe over eller ud af
sin Tid. Men den, der lader sig indtage af og tjener det bedste, der er oppe
i hans Tid, ham tør Noas Ros tillægges. Og saadan har jeg set Peder Lauridsen
give sit Hjerte først til den Fromhed, der kaldes Pietisme i det kirkehistoriske
Sprog, men ikke sætte sig fast i denne Forgaard til Helligdommen. Thi da
Kirke-Lyset, der viser os Herren Jesus levende og talende midt i Menigheden,
naaede Peder Lauridsen, saa lukkede han ikke sit Øje derfor, men lod sig lyse
frem ad Livets Vej derved.
Og da den borgerlige Friheds Sol oprandt over vort Folk, — atter var Peder
Lauridsen med at hilse den. Kort: han var med at optage det bedste, der var oppe
i hans Tid. Hans Broder fortalte mig i Gaar, at deres Moder i sin Dødsstund, foruden
at bekjende Troen og bede Fadervor, havde givet sine Børn følgende Leveregel:
„Vær yd m yg m od din Gud,
retfæ rdig m od din N æ ste,
o g f 0l? * alle Ting
de from m este o g b ed ste
o. s. v.

(Hele Verset er gengivet Side 85).

Jeg skønner ikke rettere, end at vor hedengangne Ven har holdt sig denne
Regel efterrettelig. Han har saaledes baade fra sin Moders og fra sin Hustrus
Mund Arvegods, der er værd at gjemme; og han har kunnet gjemme.
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Der staar skrevet om en Mand i Nehemiæ Bog 7,2: „Han var en trofast
Mand, som frygtede Gud fremfor de fleste." Dette Ord anvendte jeg for et Par
Aar siden paa Peder Andersen af Lundgaard Mark. I Dag siger jeg det samme
om Peder Lauridsen og tør nok stole paa, I alle, som har kjendt hans Færd, vil
sande det med mig.
Du, hans Hustru! og I, hans elleve Børn! Det er et godt Navn, I tager i
Arv efter Mand og Fader. I vil vist holde det i Ære som hidtil, og Eders Faders
Velsignelse vil Gud lægge sit Amen til.
Amen, i vor Herres Jesu Navn, Amen!
h . Sveistrup.
„H elgen her o g H elgen h isset.“

Naar jeg tager Ordet ved denne Lejlighed, da er en af Grundene, at den
Mands Liv, om hvis Baare vi er samlede, har haft en særegen Betydning for
min hele Gjerning. Da jeg for femten Aar siden kom første Gang til Askov, var
jeg først hos Peder Lauridsen i Vejen; da jeg nogle Uger efter drog dertil med
min Hustru for at sætte Bo, var jeg først i Peder Lauridsens Gaard. Det var
ikke tilfældigt, men kom af, at hans Broder (Hans Jokum) og hans Søn (Anders)
var dem, der mere end nogen anden havde dreven paa, at vi skulde tage til
Askov for at fortsætte den Gjerning, der var afbrudt i Rødding. Der er faa,
som paa den Maade har støttet vor Skole ved at sende den sine Sønner og
Døtre til der at være Lærlinge, som Peder Lauridsen.
Og Skolens hele Virksomhed i Askov kunde neppe have været tænkelig, dersom
alt dette ikke havde været til Stede, som knytter sig til Peder Lauridsens Liv og Virk
somhed her i Vejen.
Men Hovedgrunden til, at jeg gjerne vilde tale i Dag, er, at jeg har Lyst til
at gjøre mit til at fremdrage det ejendommelige ved denne Mands Liv og Virksomhed,
om det kunde hjælpe til, at han desto bedre blev ihukommet af de følgende
Slægter, der kan have Velsignelse af at dvæle ved saadanne Menneskers Billeder,
i hvis Spor det er godt at træde.
Naar jeg skal fremdrage noget af den hellige Skrift, som jeg kommer til at
tænke paa, idet jeg sysler med Peder Lauridsens Billede, da er det Steder som
1. Kor. 16,15: „I kjende Stefanus' Hus, at det er Akajas Førstegrøde, og de har
indrettet sig til de helliges Tjeneste“, eller Rom. 16,3, hvor Paulos skriver:
„Hilser Priskilla og Akvilas, mine Medarbejdere i Kristus Jesus, og Menigheden i
deres Hus“.
Der er mange Personligheder, vi ved Læsning af den hellige Skrift kan lære
at kjende. De, vi snarest kommer til at lægge Mærke til, er de tre store Apostle,
Peder, Pavlos og Johannes, eller Mænd som Pavlos’ Ledsagere, Barnabas, Silas
og Timoteus. Over saadanne skal vi dog ikke glemme de andre, der nævnes,
og det er sikkert af gode Grunde, at ogsaa Slutningsstykkerne af de apostoliske
Breve er bievne bevarede med de Hilsener, hvorigjennem vi kan se Apostlenes
Hjerteforhold til mange enkelte i Menighederne. Naar vi agter paa disse Hilsener,
da skjønner vi, at der baade i den ene og den anden Menigheds-Kreds har været
Huse, som de troende holdt sig til, og hvor de gjærne samledes, fordi de der
fandt sig hjemme. Husbonden paa et saadant Sted har været Menighedens Vært.
Stundom har det været en Kvinde, der paa denne Maade tog sig af de troende.
Johannes Markos’ Moder, Maria, havde et Hus i Jerusalem, hvor mange Brødre
forsamledes til Bøn i trange Tider1). Og naar man lægger Mærke til, hvordan
Manden Akvilas2) og snart hans Hustru Priskilla3) nævnes først, da kan man
komme til at gjætte paa, at ogsaa i dette Hus har det været Kvinden, som i alt
Fald først havde faaet Hjerte for Troen og for Menighedens Sag, men at de
1) Apostelsagaen 12,12.
2) Apsg. 18,2,26. 1. Kor. 16,19.
3) Apsg. 18,18. Rom. 16,3. 2. Tim. 4,19.
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ellers godt har kunnet enes om at tage imod de troende, enten de havde deres
Arne i Korinth, i Efesos eller i Rom. Vi maa vel tænke os det, at der behøvedes
større Rum end et Hjem, som Haandværkeren Akvilas’ Hus kunde afgive, til
Søndagsforsamlingerne, især naar en Mand som Pavlos førte Ordet i disse. Men
til daglig Brug var det disse Hjem, hvor der boede Folk med Hjerte til at være
Menighedens Værter, der var Brændpunkterne for de troendes Fællesliv, til det
voksede saa stærkt, saa det kunde føres for alles Øjne.
Peder Lauridsen har været Menighedens Vært i denne Egn. Med sin Ungdoms
Hustru Lene, som var den første, hos hvem den nyvakte Tro banede sig Vej til
en frimodig Bekjendelse i Vejen Sogn, var han enig om at laane Hus til dem,
der gjærne vilde samles om kristelig Tale, Bøn og Lovsang i de Dage, da det
ikke var let i de offentlige Menighedsforsamlinger i Kirkehusene at faa sin
Længsel derefter tilfredsstillet.
Peder Lauridsen har været, hvad man med Grund kunde kalde en vel begavet
Mand. Men vil man stille ham sammen med hans afdøde Ven, Peter Larsen i Dons,
da var der stor Forskjel imellem dem. Peter Larsen havde Drift til at komme
ud i de vide Kredse og til at virke over hele Landet. Peder Lauridsen var mere
oplagt til en Virksomhed i sit Hjem og fra sit Hjem. At Peter Larsen kun havde
én Søn, som tilmed døde en Del Aar, før Faderens rastløse Gjerning var sluttet,
har bidraget sit til, at han kunde være saa meget paa Færde. Peder Lauridsen
havde en stor Børneflok i sit første Ægteskab; hans anden Hustru bragte ham
ogsaa en ikke lille Børnekreds paa hans gamle Dage; det var naturligt, at der
hos ham kunde udvikles noget patriarkalsk. Og han var ikke blot efter vore
Forhold en Patriark i sit Hus; det er neppe for meget sagt, at han ogsaa har været
Patriark i sit Sogn og faderligt tog sig af dem, der trængte til det. Jeg er ud
trykkelig bleven bedt om at vidne det ved hans Baare, at han har været meget
for Fattigfolk med sit kjærlige Hjærte, med sit forstandige Raad og med sin
hjælpsomme Haand.
Hans Liv og Virksomhed var væsentlig knyttet til Hjemmet og den snævre
Kreds, det var saaledes, hvad det menneskelige angaar, og det var saaledes med
Hensyn til det kristelige. Det maa ikke forstaas saaledes, at han ikke kom ud.
Han har mangen Gang rejst til Forsamlinger i Dons og andensteds. De Præster,
som talte i de opvaktes Forsamlinger, vidste god Besked om dem fra Vejen, som
de plejede at have mellem deres Tilhørere. — At hans Liv og Virksomhed
væsentlig var knyttet til Hjemmet og den snævre Kreds, maa heller ikke forstaas
saaledes, at han ikke med Deltagelse skulde have fulgt, hvad der kom frem i de
vide Kredse, og som vedrørte Menighedslivet eller Folkelivet. — Men naar han
var med i dette, hang det dog igjen for en stor Del sammen med hans Ejen
dommelighed som Patriarken i Hjemmet med den store Børneflok. Ham gjaldt det
nemlig, hvad der skulde passe paa alle Fædre og Mødre, at han havde Hjærtet
vendt til Børnene1), saa hvad godt der kom til at bevæge deres Hjærter, og som
de blev glade ved, det maatte ogsaa han tage Del i. Det var vel især paa den
Maade, at han kom med i det friere og lysere Syn paa Kristenliv og Menneske
liv, som ved Grundtvig er gjort gjældende i vort Fædreland.
Som Patriark i sit Hjem og i sin Kreds var det, at Peder Lauridsen blev
Menighedens Vært i de trange Tider, da det gjordes haardt behov, at nogen vilde
tage Ulemperne, som, udvortes set, kunde følge med at lukke op for de gudelige
Forsamlinger. — Og Menighedens Vært blev han ved med at være, ogsaa efter
at det ikke længere gjordes behov, at de, for hvem den kristne Tro var en Alvors
Sag, maatte ty inden for et enkelt Hjems snævre Mure for at kunne faa et Ord
at høre til Opbyggelse og for at kunne samles i Bøn og Lovsang. — Kom der
nogen fra fjærnere Egne, som gjærne vilde holde sig til vor Herre, og de ikke
havde Slægt at ty til, saa var Peder Lauridsens Hus det, de gjorde Regning paa,
1) Mat. 4,6; Luk. 1,17.
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skulde gjæstfrit oplade sig for dem. — Men naar vi mindes Peder Lauridsens
Livsgjæming, hvis Betydning maaske bedst vil falde os i Øjnene, naar vi tillige
tænker paa det Hus, som var „Førstegrøden i Akaja“, og paa dem, hvem Pavlos
sender Hilsener med Tillæget: „og Menigheden i deres Hus“, saa vil vi ogsaa
takke den Hustru, der stod ved hans Side paa hans gamle Dage, og hans Børn,
fordi de støttede ham i at kunne blive ved i denne Gjæming.
Men al Faderlighed her paa Jorden, véd vi, har Navn efter den Gud i Himlen,
som ene bærer Fadernavnet med Rette, fordi al Forældrekjærlighed kun er svag
Afglans af hans Væsen, som er Kjærlighed1). Og naar nogen her i Verden kan
nævnes som Menighedens Vært, da passer dette Navn dog fuldelig kun paa ham,
der har beredt den store Nadvere, og som har sine visse Bud ude for at hente
alle dem til sin Glæde, der føler sig som fattige og Krøblinger, blinde og halte,
som vi hørte det i sidste Søndags Læsestykke af Lukas’ Evangelium. Den Gud
Fader, i hvem ogsaa den Faderkjærlighed har sit Kildespring, som vi hos Peder
Lauridsen har set aabenbares — vor Gud og Fader i Himlen være priset for,
hvad vi saaledes saa! Og i hans Haand, som er Menighedens Vært evindelig,
befaler vi vor kjære afdødes Sjæl.
L. Schrøder.
„Frelseren er m ig en H yrde g o d .“

Under Salmen: „Døden er den sidste Fjende“, udbares Kisten. H. Sveistrup
forrettede Jordpaakastelsen, bekjendte derefter Troen og bad Fadervor, og derpaa
blev sunget Salmen: „Krist stod op af Døde“. Sluttelig udtalte Johannes Lau
ridsen paa Familiens Vegne en Tak til alle de tilstedeværende.

F. Børnene paa gamle Grønvang.
(Gengivet efter Hjemmets Bibel.)
1. Mette Lauridsen, f. 11. April 1837, Kl. 6^2 Eftermiddag. D. den 2. Juni 1859.
2. Else Marie Lauridsen, f. 13. August 1838, Kl. 5 Eftermiddag. D. den 15.
Juni 1848.
3. Laurids Peder Lauridsen, f. 23. Decbr. 1840, Kl. 5^2 Eftermiddag.
4. Anders P. Lauridsen, f. 17. Juni2) 1843, Kl. 3 Eftermiddag.
5. Hans P. Lauridsen, f. 27.3) Marts 1845, Kl. 1 Formiddag.
6. Ane Marie Lauridsen, f. 16. Marts 1846, Kl. 2^2 Formiddag. D. den 9. Sep
tember 1846.
7. Johannes P. Lauridsen, f. 9. Maj 1847, Kl. 9 Eftermiddag.
8. Else Marie Lauridsen, f. 27. Septbr. 1848, Kl. 6 Eftermiddag. D. d. 16.
Oktbr. 1848.
9. Else Marie Lauridsen, f. 8. August 1851, Kl. 8 Formiddag.
10. Jeppe P. Lauridsen, f. 7.4) Marts 1853, Kl. 6 Eftermiddag.
11. En Arving dødfødt 1. Maj 1854.
Lene Andersdatter, d. 16. April, Kl. 1 Eftermiddag 1855.
1) Ef. 3,15; 1. Joh. 4,16.
2) Juli efter Kirkebogen.
3) 26. (e. do.)
4) 8. (e. do.)
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12. Mads P. Lauridsen, f. 6. Novbr. 1857, Kl. 4 Formiddag. D. den 13. Decbr.
1892.
13. Magdalus P. Lauridsen, f. 8.1) Novbr. 1858, Kl. 1 Eftermiddag.
D. den
18. Marts 1859.
14. Magnus LeoP. Lauridsen, f. 15.Maj 1860, Kl.5 Formiddag. D.den 24.Maj 1860.
15. Magdalene Lauridsen, f. 12. August 1861, Kl.
Formiddag.
16. Mette Kirstine Lauridsen, f. 26. Decbr. 1863, Kl. 7l!z Eftermiddag.
17. Peder Lauridsen, f. 22. Maj 1866, Kl. S1/? Eftermiddag.
18. Ane Marie Lauridsen, f. 18. April 1873, Kl. 9 Formiddag.
(Peder Lauridsen er født 16. Novbr. 1807. D. den 3. Juni 1880.
Mette Lauridsen, f. Tonnesen, f. 9. Maj 1833.
Hans Jokum Lauridsen, f. 21. Juli 1816.)
I Henhold til foranstaaende Fortegnelse er der altsaa følgende 18 Børn:
Mette, Else Marie (d.), Laurids, Anders, Hans, Ane Marie (d.), Johannes, Else
Marie (d.), Else Marie, Jeppe, en dødfødt Dreng, — Mads, Magdalus, Magnus,
Magdalene, Mette, Peder og Ane Marie (1)— 18).)
I.
7. Led.

Børnene af 1. Ægteskab.

1) M ette L a u rid sen , f. i Vejen 11. April 1837, d. 2. Juni 1859,
22 Aar gi.
Den svage Pige var 18 Aar, da hendes Moder døde. Som omtalt andensteds,
optog hun som ældste Datter sin Husmodergerning saa godt, som det var hende
muligt. Paa Grund af sin Svaghed lærte hun Modepynt.
2) E lse M arie L a u rid sen , f. i Vejen 13. Aug. 1838, d. 15. Juni
1848, 10 Aar gi. Den lille Pige oplevede altsaa ikke Mode
rens Død.
3) L aurids P ed er L a u rid sen , f. paa Grønvang 23. Decbr. 1840,
d. i Tørring 7. Aug. 1921, 80 Aar gi. — 1873, 11. Juni, g. m.

L. LAURIDSENS GAARD 1 ILDVED.

K aren Joh an n e A n d e r se n , f. 26. Juli 1848, Datter af Gdr.
Anders Tirsvad og Ane Andersdatter, Tirsvad, Klovborg S. —
Gdr. i Ildved, Hvejsel Sogn, senere Rentier i Tørring. Elev
fra Askov og Dalum (Kold).
1) 28. efter K irkebogen.
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L. P. LAURIDSEN.

KAREN JOHANNE, f. Andersen.

Fra mit Besøg i Tørring 1920.
Paa Olav Vang Lauridsens gentagne Opfordring rejste jeg i Sommer op til
Tørring for at besøge hans gamle Farbroder. Jeg var ikke fri for Ængstelse, da
jeg vidste, at de gamle Mennesker var svage og taalte saa lidt. De lever saa
stille deres daglige Liv og kan let komme ud af Ligevægt ved en pludselig
Overraskelse. Ved den fremmede Mands Tilsynekomst mærkede jeg nok, at de
blev nervøse. Men heldigvis skete der ingen Skade. Da de hørte mit Ærinde,
blev de begge optaget deraf. De gjorde sig begge Flid for at give mig et godt
Udbytte. — Laurids Lauridsen fortalte mig en Del af sine Barndomsminder fra
Grønvang, om hans Forhold til Forældre og Søskende. Da han var den ældste
Broder, vilde han kommandere over de andre. Det gik vel mest ud over hans
Broder Hans Peter. I Skolen derhjemme fik L. kun tg for „Flid og Opførsel“.
(Mandag Morgen blev Karaktererne slaaet op over Døren.) „Der var for mange
Kunster i Hovedet paa mig“. — —
Da Danskerne i 48 kom til Grønvang, var den 8-aarige Laust bange for deres
krumme Sabler. Det hjalp, da han fik Lov til at ride paa deres Heste. En mørk
Aften var L. bleven borte, og hele Gaardens Mandskab ledte efter ham, til han
blev funden. — Faderen var paa den Tid konstitueret som Sognefoged.
(Mens L. L. finder sine Papirer fra 1864, fortæller Karen Johanne gamle Histo
rier om Hans Lundgaard og Laust Eskildsen. Papirerne kommer frem og bliver
overladt til mig. Da hun var træt, skulde de fortælle).
Hans Papirer fortæller, at han kom ind i Tjenesten 1863. Han hjempermiteres 10. Oktober fra „Fredericia Exerceerskoles 1. Compagnie“ (Nr. 286) og 16.
Aug. 1864 fra 11. Regiments 5. Compagnie (Nr. 51), liggende i København.
Hans Breve fra 64 havde jeg allerede modtaget ved Datteren, Fru Magda Svane,
Hjørring. De er meget værdifulde og bliver optaget i Slægtsbogenx). Brevene
1) Et af dem Facsimile, de andre i Tillæg til III. Del.
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er skrevne fra Decbr. 1863 til Juli 1864, og det fremgaar af det første Brev, at
han indskibedes sammen med 11. Regiment, 1. Batallion, 5. Kompagni og blev
over Kiel ført til Gliickstadt. Senere fortælles, at der 2. Februar 64 foretoges
Skansearbejde ved Slesvig. Der arbejdedes med Vaaben i Haand. Han deltog
3. Febr. i Kampen uden for Dannevirke, og ved Træfningen 6. Febr. ved Oversø
blev han haardt saaret ved et Kolbeslag og flere Bajonetstik. Som saaret blev
han taget til Fange og ført til Kiistrin.
En Tid var de bange i Hjemmet, da de intet hørte fra ham, og der blev søgt
efter ham (som omtalt i Mindebogen). Fra Fangenskabet skriver han om Fangernes
dybe Sorg over Dybbøls Fald og om, hvor nedslaaet han er over, at „det lille
Danmark lodes ene i den ulige Kamp“.
Den gamle Veteran — der slet ikke er gammel, naar han fortæller — fortalte
om den kølige Modtagelse, som Hovedstaden beredte Soldaterne, fordi de ikke
kom med vundne Laurbær. De led af Sult og havde ingen Penge til Indkøb af
civilt Tøj. „Vi kunde ikke engang faa vore Marchpenge, men maatte tvinge
Kommandanten til at give os lidt1). Der blev lidt eller intet til Tøj, saa vi saa’
sølle ud“.
Ved Korsør stormede de Skibet for at komme med. Overfarten blev først
nægtet. Men de stakkels forkomne „Jenser“ kunde ikke vente. Paa Fyn gik
de til Middelfart. „Logis var der ikke noget af. Vi maatte være glade ved en
Vejgrøft. Vi var 14 Mand, der lejede os en Baad til Snoghøj, og for vore sidste
Skillinger lejede vi Vogn til Kolding, hvorfra vi maatte tage den tilfods“.
— — „Til mit Hjem i Vejen kom jeg som en „Bisser“. Hans gamle Fader
modtog Sønnen kærligt, tog ham i Favn og kyssede ham. — „Bror Jeppe blev
bange og udbrød: „Æ Bisser kysser mi’ Fa’r!“ — —.
L. L. mente, at han godt kunde have undgaaet alt dette, hvis han i Køben
havn havde henvendt sig til sit Hjems gode Ven Niels Jokum Termansen, der var
i Byen paa den Tid. Men han vilde ikke skille sig fra sine Kammerater, der
ingen havde at søge Hjælp hos.
I 1865 laa han i Aalborg som „Værnepligtig af 14. Inf. Batl. 1. Comp.“ (Nr. 231)
og blev hjempermitteret 25. Juli. Fra 1. Oktbr. s. A. var han tjenstgørende i
Grænsetoldpolitikorpset som Gendarm og fr a 'l. Maj 1869 til 30. Novbr. 1870 som
Korporal3). Fra sidstnævnte Dato indtraadte han igen i „sine tidligere Værne
pligtsforhold“ (han overførtes til Forstærkningen „fra 1. Jan. 1871 at regne“2).)
Erindringsmedaillen modtog han (som andre Soldater) i 1876.
Og endelig fik han sit Afskedspas og blev udslettet af Rullen fra den 31.
Decbr. 1878. Da havde han været gift og bosiddende i 5 Aar.
L. L. fortalte saa om, hvorledes han i Provisorietiden fik oprettet en Skytte
forening paa sin Egn. Kaptain Voss var da Formand for „Vejle Amts Skytte
forening“. Senere var Konrad Jørgensen Formand, og L. L. var Medlem af Besty
relsen. Da han 1892 fik stiftet Afholdsforeningen i Hvejsel Sogn, var en Del
1) Deres Marchpenge var 2 Rdl. 48 Sk.
2) Afgangsbeviset slutter med Ordene: „Han har bestandig opført sig til Corpsets fuldkomne Tilfredshed."
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Skytter utilfredse dermed, da de mente, at Afholdssagen saa vilde komme i For
grunden. L. L. staar nu som Æresmedlem af „Hvejsel Sogns Afholdsforening“.
Det sidste Papir, jeg har ved Haanden, er fra Justitsministeriet 1906, der
autoriserer Laurids Lauridsen som landbrugskyndig Tillidsmand ved Akkord
forhandling for Aarhus Amt.

Da jeg Vinteren 1919—20 deltog i en Festlighed for pens. Lærer Dissing, Vejen,
spurgte jeg den gamle Veteran, om han kendte noget til Peder Lauridsens ældste
Søn, Laurids. „Ja, det kan du tro,“ svarede han. „Vi stod ved samme Regiment
1864. Han var en ualmindelig god Kammerat, og han var en Helt.“ Jeg bad
ham saa om at nedskrive sine Minder om Kammeraten. Hans Optegnelser lyder
saaledes (lidt forkortet):
„Under Krigen 1864 stod jeg som menig Infanterist ved 11. Regiment. Det
samme gjorde Peder Lauridsens Søn. Vi kendte ikke hinanden hjemmefra; men
i den Tid, vi laa i Slesvig By, lærte vi hinanden at kende. Da jeg havde hjemme
i Nabosognet Andst, havde vi altid nok at tale med hinanden om fra Hjemegnen,
og efterhaanden blev vi Venner. — Under Tilbagetoget fra Dannevirke 6. Febr.
kom vort Regiment med i Kampen ved Sankelmark, hvor vor Opgave var at
standse Fjenden, for at den øvrige Del af Arméen kunde komme i Behold til Dybbøl.
Det var en meget ulige Kamp. — — Fjenden omgik vore Fløje — og afskar
Afdelinger, der saa blev Fanger. Saaledes gik det mig. — Vi stod ikke ved
samme Kompagni, saa jeg kunde ikke følge, hvordan det gik Laurids. Bagefter
talte jeg med et Øjenvidne. L. og flere var omringet af Fjender, der gav dem
Ordre til at kaste Vaaben og overgive sig. L. vilde ikke adlyde. Han havde
fattet den Beslutning, ikke at ville tages til Fange, men falde paa Pladsen som
en tapper Soldat. Og da L. var en udvoksen, stærktbygget Karl, var han ikke
saa let at faa Bugt med. Enhver, der kom ham nær, og som han kunde faa
Ram paa, slog han til Jorden med Geværkolben, og det blev ikke saa ganske
faa. Men tilsidst lykkedes det én af Fjenderne bagfra at give ham et Kolbeslag
i Hovedet, saa han faldt besvimet til Jorden1). Dette blev hans Redning. Nu
blev han let afvæbnet, og da Besvimelsen var ovre, blev han sammen med de
andre Fanger ført tilbage, og han var ikke ringere, end at han sammen med os
kunde marchere til Slesvig By, hvor vi blev indlagte paa Gottorp Slot. —
Laurids stod i Døren og tog imod mig, da jeg kom. Vi fik en lang Samtale. —
Han tog mig afsides, knappede Tøjet op og viste mig sin blodige Krop med
Mærker af Bajonetstik1). — Det værste Saar var i Hovedet af Kolbeslaget, og
deraf har han Mærker den Dag i Dag. Han blev som saaret indlagt paa Lazaret,
mens jeg blev ført til Magdeburg. — Han blev som helbredet ført til Küstrin.
Brevforsendelsen var paa den Tid meget usikker, og hans gamle Fader gik der
hjemme i Vejen, meget bekymret for sin Søn, som han ikke hørte fra. — Vort
Regiment havde saa siden et Sammenstød med Fjenden (ved Vejle), og nogle
Fanger blev derfra sendt til Magdeburg. En af disse Fanger fortalte, at Laurids
1) Sammenlign hermed Laurids Lauridsens egen Skildring i vedkommende Brev (optaget i Facsimile) og i Brevet
af 12. Marts, hvor Skildringen er udforlig og levende. Efter Læsningen af dette Brev, forstaar man Angesten
i Hjemmet.
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FACSIMILE AF DET FORSINKEDE BREV.

I ll
Lauridsens Fader havde været hos Regimentet og søgt Oplysning om sin Søn,
men fik blot den Besked, at han var forsvunden ved Sankelmark.
Da jeg saa fortalte, hvad jeg vidste, sagde den ny Fange: „Kunde hans
Fader endda faa det at vide, vilde han sikkert være meget taknemlig derfor.“
— Jeg satte mig straks til at skrive et Brev til Peder Lauridsen, Vejen, hvori
jeg fortalte ham alt, hvad jeg vidste om
hans Søn. — — Dette Brev fik P. L., og
det var den første Oplysning, han fik om
sin Søn1). — Naar jeg senere traf P. L.,
glemte han aldrig at takke mig hjerteligt
for mit Brev fra Magdeburg,
Dette er, hvad jeg har at berette om
min brave og tapre Kammerat, Laurids
Lauridsen, fra Vejen.
V eien ,

1920.

£
fhv. Lærer i Gejsing.“

Brevene gik fra Slesvig over Hamburg
og kunde blive standset i lange Tider. Laurids
Lauridsen, der ikke hørte hjemmefra, skrev
saa igen 4. Marts (Brevet gik tabt) og atter
12. Marts (fra Fangenskabet i Küstrin). —
De andre Breve optages i Tillæget til III. Del.

l. Lauridsen som fange.

Laurids Lauridsen fyldte de 80 Aar i Fjor. Det var Lille Juleaften. Paa Grund
af hans og Hustrus Alderdomssvaghed kunde der ikke afholdes nogen større Fest
lighed.
Nu, da jeg i Høsten 1921 har sendt Manuskript, der omhandler L. L. og
Familie, hører jeg, at vor kære Ven er død. Han var jo ogsaa den ældste af
Søskendeflokken og færdig til Hjemrejsen.
L. L. døde en Søndag (7. Aug.) og blev jordet Fredag den 12. Der blev talt
til den store Forsamling af Slægt og Venner, i Kirken af Sognepræst Høgild, Tørring,
og ved Fællesmaaltidet af Brødrene Jeppe Lauridsen, Hejlsminde, og P. Lauridsen,
Kolding, samt Maren Lauridsen, Grønvang. Ligeledes talte Svigersønnen, Adjunkt
J. Svane, Kolding. — Skytteforeningens Fane og 2 Af holdsf aner var udfoldede
i Dagens Anledning.
Adjunkt Svane skriver følgende om sin Svigerfader:
„Hvad der er sagt om Bedstefar og hans Forhold til Barndomshjemmet,
pleres paa en smuk Maade af hans Breve fra 64, skrevne til Hjemmet.
skriver i disse aabent og frimodigt om sin Kærlighed til dem alle og til
mark. Brevene viser tillige, at han var forberedt paa at dø og at han
uagtet gik rolig og tillidsfuld i Kampen.

sup
Han
Dan
des

1) At denne Oplysning er den rigtige, kan der ikke tvivles om, skent det ikke helt stemmer med Meddelelse
fra anden Side.
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Han var et selvstændigt Menneske. Uanfægtet af andres Meninger gik han
sine Veje, pligttro som han var. Han levede efter Digterens Ord: „Kæmp for
alt, hvad du har kært, dø, om det saa gælder“.
Hans Manddomsgerning faldt i Ildved. Den smukke Gaard, „Nedergaard“,
er bygget og samlet af ham. Og her, saavel som i Tørring, værnede han først
og fremmest om Bedstemor, ja „bar hende paa Hænderne“.
Virksom og fremadskuende var han. Han stiftede Skytteforening og Fore
dragsforening, og han forstod at samle de unge. Hans mest fortjente Arbejde
uden for Hjemmet var hans Arbejde i Ædruelighedens Tjeneste.
Han var
Stifter af Afholdsforeningen paa sin Egn og arbejdede støt og viljestærk paa
dennes Trivsel, trods Haan og Modstand fra mange Sider.
Han havde den Lykke at leve saa længe, at han fik set, at hans Arbejde
ikke havde været forgæves. Han oplevede Genforeningen og saa’ Afholds
foreningens Vækst og Ædruelighedens Fremgang. Og han saa’ Meningsfæller
saavel som Modstandere med Anerkendelse og Ærbødighed bøje sig for dem,
der stillede sig i første Række i Kampen for Ædruelighed.
Han var fordringsløs, han søgte ikke sit eget, og han naaede til et rigt
personligt Gudsforhold. Han kunde tale om Døden med den Tillidsfuldhed
og Ro, som en god Samvittighed giver. Hans Liv vil være et Eksempel for
os, og jeg er glad for, at jeg har kunnet have mine Børn med ved vor sidste
Afsked med Bedstefar, saa ogsaa Mindet herom maa være knyttet til den
Række af Minder, de har om ham.
Hans Minde vil altid være fredet
blandt os.“

I Ildvedhjemmet 2 Børn, Anders og Magdalene (a—b).
a Anders Lauridsen, f. i Ildved 5. Aug. 1874. 1911, 20. Septbr.
g. m. A n e O lin e O le s e n , f. i Skarrild d. 20. April 1881,
Datter af Gdr. Marinus Olesen og Kirsten Marie Nielsen,
Selstrup. — A. L. overtog Fødegaarden 1. Novbr. 1902,
solgte den 1918 og byggede Villa i Tørring. Gdr. i Jelling
fra 1919. Elev paa Dalum Landbrugsskole 1900.

8. Led.

3 Børn (a)—c).
9. Led.

8. Led.

a) Enny O le s e n L a u rid sen , f. i Ildved 17. Decbr. 1912.
b) Kaja J oh an n e L au rid sen , f. i Ildved 22. Novbr. 1915,
d. 5. Febr. 1916.
c) H ulda M arie L a u rid sen , f. 5. Maj 1918, d. 24.
Novbr. s. A.
b Magdalene Lauridsen, f. i Ildved 12. Marts 1880. 1905, 8. Juni,
g. m. Jørgen C h ristia n S v a n e , f. 12. Marts 1879, Søn
af Gaard- og Mejeriejer Anton Andersen og Mette Marie
Svanholm, Ildved. — J. Svane var Adjunkt ved Almenskolen
i Hjørring, senere ved den højere Almenskole i Kolding.
Har taget Lærereksamen og siden Filosofikum. M. L. er
Elev fra Frederiksborg Højskole og har haft Vævekursus paa
paa Veumhus i Askov.
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FAMILIEN SVANE.

4 Børn (a)—d).)
a)
b)
c)
d)

A x el L au rid sen S v a n e , f. 18. April 1906.
Knud L au rid sen S v a n e . f. 1. Juli 1908.
V agn L au rid sen S v a n e , f. 21. Decbr. 1909.
Jørn L au rid sen S v a n e , f. 4. Jan. 1911.

4) A n d ers P e d e r L au rid sen , f. paa Grønvang 17. Juli 1843.
1872, 23. Juli, g. m. M ette M arie E sk ild se n , f. i Thorning
7. Juni 1848, d. l.Juni 1913, Datter af Gmd. Laurids Eskildsen
og Margrethe Sørensdatter, Thorning1). — 1 7 Aar Gaardejer i
Holsted, senere i Astrup2), hvor der blev holdt Sølvbryllup 1897.
Elev fra Dalum (Kold), Marienlyst, Vallekilde og Askov. Siden
1913 „Bedstefar“ paa Ankerhus.
Anders Lauridsen fortæller følgende fra sin Ungdom:
„Da min far giftede sig anden gang, syntes jeg straks, at hjemmet ikke længere
var et hjem for mig, og jeg gik derfor andre veje. Men jeg tror, at mors
forbønner for os har reddet mig og os alle fra det værste. Og jeg tror, at
en usynlig styrelse har været med os alle til det gode. Kræfter var der i os,
og de skulde have luft paa én eller anden måde. — Foruden de friluftsture,
vi tog om aftenen paa marken, var jeg meget optaget af læsning, og det
både af bøger og aviser. — Jeg var ivrig med i politikken, da jeg var 13— 16
år, og jeg var holder af „Dansk Folketidende“ (Sofus Høgsbros ugeblad).
Vinteren 1864—65 var jeg elev paa Grundtvigs højskole. Ved hjælp af fars
1) Se Eskildlinjen (IV. Del).
2) I Hinge Sogn i Kjellerup.

8
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HJEMMET I HOLSTED.

gode ven, N. J. Termansen, kom jeg derover. Jeg vilde til Kjøbenhavn for at
se og høre lidt i Rigsdagen, og jeg kom der ofte. Jeg overværede også dagen,
da freden blev sluttet med Tyskerne, og dér fik jeg at høre, hvordan V. Birkedal
slog et slag for fædrenelandet, og Termansen ligeså. — I „Danske Samfund“

HJEMMET I ASTRUP.
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kom jeg ofte, hvor f. eks. L. Schrøder fra
Askov talte.
Dér blev jeg kendt med
Schrøder og frue, og ved samtale med dem
blev det bestemt, at jeg skulde [hjælpe dem
til en skole ved græusei1). Og gumle far
bror fik det hverv at kjøbe hus og jord til
dem2). Vinteren 1865—66 begyndte Schrøder
skolen, og jeg var så elev på Askov (ca. 40
elever).
Dette gik jo meget godt; men dermed
havde jeg ikke fået nok. Jeg vilde have
mere at se og rejste derfor til Boltinggård
på Fyn for at lære landvæsenet og dræ
ningsarbejdet. På gården boede pastor Bir
kedal med familie, og i laden blev der
holdt gudstjeneste, indtil Nazaret-kirken
blev bygget. (Jeg var med til at rejse tagand. R laur1DSEn og hustru.
værket.) Jeg boede sammen med Birkedals
og havde soveværelse til fælles med Thorvald og Uffe. Jeg var i det hele meget
i familiekredsen i hjemmet, især ved aftensbordet, når dagens syssel var endt.
I somren 66 blev der på Boltinggård gjort forsøg med dyrkning af roer. Rod
frugtdyrkning var dengang ukjendt i landet; men da jeg kom hjem, dyrkede
jeg runkelroer og gulerødder, og jeg havde held med mig, hvorfor andre tog
det op efter mig. Jeg gjennemdrænede også alle faders jorder.
Da jeg følte trang til at virke for andre, fik jeg Konrad Jørgensen fra Askov
til at hjælpe mig med oplæsning for de unge i Vejen. Vi havde gjerne sanglege
ovenpå, og det gik meget godt.
Dernæst fik jeg en sangforening oprettet, og gjennem denne blev det også
besluttet at stifte en skytteforening (som den, jeg havde været med i på Fyen
under kaptajn Nielsen, og som Mads Hansen digtede viser til). Under mange
besværligheder blev skytteforeningen også oprettet, og min far var mig en god
støtte i arbejdet med at få den i gang3). Tilsidst fik jeg overbefalingen og var
formand i bestyrelsen. Af egnens piger fik vi en fane, og ved dens indvielse
måtte jeg holde en tale, ligesom jeg digtede en vise til lejligheden.
Året 1870 rejste jeg til Sjælland for at se på landvæsenet ved Triers høj
skole, hvor jeg også var elev en vinter.
Jeg tog derfra en tur til Langeland for at se på havebruget og frugttræernes
beskjæring. Buchardi på Birkendegård gav mig interesse for brugsforeninger, og
da jeg 1872 kom hjem, skulde der prøves på at få sagen sat i gang, hvilket
også lykkedes ved lærer J. Jørgensens, Schmidts, Baungaard, og min fars hjælp.“
[Brugsforeningen begyndte i Vejen Skole hos Lærer Jesper Jørgensen med
Hans Lundgaard4) som Bestyrer. Senere flyttedes den til Niels Herman Friis’
Ejendom, og i 1874 byggedes ved Stationen. (Billede S. 116.)
1) Se Side 120, ligeledes Side. 103 (Mindebogen). Jvfr. „Askov Lærlinge“ 1915 (Provst Nissen).
2) Se sammesteds og under Hans Jokum Lauridsen.
3) Jfr. Mindebogen.
4) Af andre Bestyrere nævnes H. J. Jørgensen, senere Købmand i Vamdrup, P. J. Pedersen o. fl.
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VEJEN BRUGSFORENING (for Branden 1913).

Ved Brugsforeningens 25 Aars Jubilæum 28. Januar 1897 blev et Par Sange
skrevne til Lejligheden. Vi vil her notere nogle Vers af den første Sang:
Hr. S on n e i T h iste d 1) engang skrev en B og,
som læ ste s af m ange o g gjorde dem k log
paa, hvad der gik for sig paa B ritternes 0 ,
hvor Sm aafolk sig flokked til fæ lles Indkøb
af K affe o g Sukker, Kryderi o g Kanel;
F ortjenesten blev der dem selv kun til D el.
Fra T histed til V ejen er vel en S n es Mil,
m en B øger o g B lade de gaar jo m ed II.
I V ejen man læ ste om B roderskab ny,
der havde sig dannet der opp e i Thy,
hvor Sm aafolk o g store, hvor Lægm and o g lærd
erkendte d et en ige F æ llessk ab s Værd.
Var Tanken end naaet til Bretland o g Thy,
i V ejen den den gan g d o g var ganske ny.
En Sparekasse man der havde faaet,
til S y g ek a sse vel Tanken var naaet,
m en Broderskab sam m en om Drikke o g Mad,
o, hvor d et var yn d igt at fø lg e s ad!
B egejstringen tæ n d tes saa der om den S a g
o g H usm and o g Gaardm and gik sam m en i Lag.
A t undgaa K rediten o g føle sig fri
den S æ tn in g vi fandt, at der M ening var i.
I S p id sen P er Lauridsen, Sch m idt, Term an B lok
o g Jorgensen, S vejstru p gik sam m en i Flok.]
1) Præsten H. C. Sonne i Thisted (d. 1880) oprettede der den ferste Brugsforening i Danmark 1866.
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1872 blev jeg gift med en datter
af „storbe
f 4 Laust Eskildsen i 'Thorning, og
til brylluppet var Termansen og Konrad Jørgen
sen med foruden mange andre brave mænd
og kvinder. Vi havde kjøbt gård i Holsted,
hvor vi så boede i 7 år. — I 1879 flyttede
vi til Astrup, hvor vi boede i 34 år. —
Men da min kone så døde i 1913, solgte jeg
gården og rejste over til min datter Magdalene
Lauridsen i Sorø, hvor jeg bor endnu og be
finder mig godt.
A nkerhus i m arts 1920.

And. Lauridsen. “
Datteren, Fru Margrethe Krag, fortæller om
sin Moder:
Da Mor er død, kunde jeg nok have
METTE MARIE, f. Eskildsen
Lyst
til at fortælle nogle Smaatræk om hende.
(som ung).
Hun var en livlig Natur, hjertevarm og gav
mild som faa. Ingen gik forgæves til hende, og hun havde derfor mange Venner.
Hun sang saa godt, og det var en stor Fornøjelse for os, naar hun sang
Bedstemors gamle Sange for os.
Vi var en stor Børneflok, og der var ikke megen Ro om Dagen; men Mor
var oppe om Morgenen et Par Timer før de andre for at spinde Hør og
Blaar. Hun havde meget Lærred, og næsten altid var der noget paa Væven.
Min ældste Søster Magdalene og jeg spandt samtidig med Mor, og for Garnet,
vi spandt i vor Fritid, fik vi 25 Øre for Pundet.
Hjemme i Astrup havde vi en dejlig stor Have, som Far havde plantet hvert
Træ i. Der var en Rønnebærallé op til Gaarden og mange Hække rundt om,
baade af Bøg, Syren og Gran.
Det bedste af det hele var en stor
Dam i Haven (se Billedet S. 114), hvor vi
sejlede i et Dejgtrug om Sommeren og
løb paa Isen om Vinteren. Og vi har da
ogsaa alle været tilbunds i den.
Mor plantede Blomster; men Far gjorde
altid Køkkenhaven i Stand, for det kunde
vi ikke gøre akkurat nok.
Far var en stille Natur og læste meget
for os. Vi Børn skulde altid synge for
ham, især Søndag Morgen.
Trappendal.

Margrethe Krag.
Anders Lauridsen og Hustru holdt 23. Juli
1897 Sølvbryllup, omgiven af en stor Kreds
af Familie og Venner fra fjærn og nær. Fra

„BEDSTEFAR“ I SORØ.
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FRA HAVEN VED ANKERHUS, SORØ, PAA ANDERS LAURIDSENS 75-AARIGE FØDSELSDAG.
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Vejenegnen var der kommet en Snes Mennesker til Festen, og fra Omegnen og
fra Nabosognene godt 100. Mange smukke og værdifulde Gaver overraktes
Sølvbrudeparret i Dagens Anledning, ligesom der indløb Telegrammer fra fra
værende Slægt og Venner: fra Sorø, hvor A. L.s ældste Datter er Bestyrerinde
af Husholdningsskolen, fra Bramminge, Vejleegnen og Silkeborg.
Der spistes til Middag og til Aften i et i Haven rejst stort Telt, der kunde
rumme ca. 100. Af adskillige Gæster blev der talt sandt og alvorligt til og om
Hædersparret.
„Der er meget baade i Hjemmets ydre Omgivelser og i den store Børnefloks
Arbejdslyst, Dygtighed og Intelligens, der vidner om, at her er levet et jævnt

METTE MARIE, f. Eskildsen.

og muntert, virksomt Liv, øvet et trofast og solidt Arbejde, der har baaret sin
Frugt. Man ser kun veldrevne Marker, men især er det store Haveanlæg; der
lige saa meget ligner et offentligt Lystanlæg med utallige Spadseregange, Dam
og Høj, noget enestaaende ved et Bondehjem i Egnen. Og alt dette er anlagt
og vokset op i de 18 Aar, Familien har levet der, vokset og udfoldet sig ved
eget Arbejde i Stilhed uden Reklame. Der er vel andre „fremragende“ Dygtig
heder ogsaa paa denne Egn, hvis Navne har glimret mere i Aviser og i Offent
ligheden end Anders Lauridsens, men der er faa, der har udført en solidere og
mere pligtopfyldende Manddomsgærning under Erkendelse af — som A. L. ogsaa
i sin Tak til de forsamlede udtalte — at Æren og Takken for, hvad der var
lykkedes, ikke tilkom ham selv, men Vorherre, . der havde givet Arbejdet sin
Velsignelse“ — skrev Jensen-Knudstrup (senere Folketingsmand) i „Skelskør
A vis“.
I Sommeren 1918 blev der 17. Juli i Anledning af de 75 Aar holdt en Familie
fest paa Ankerhus, hvor „Bedstefar“ var Hædersgæsten. (Se Billede S. 119.)
Alle A. Lauridsens 8 Børn samt 8 af hans Søskende var mødte.
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Højskolen rejses i Askov

(lidt forkortet).

(A f Konrad Jørgensen i „Askov Lærlinge 1865—1915“.)

En af de første Dage i April 1865 kørte et lille Selskab fra Koldingegnen
ud til de vestlige Sogne. Kusken, der ejede Køretøjet, var Gdr. L. Lautrup i
Skartved (ved Skamlingsbanken), gi. Røddingelev — og Gæsterne var L. Schrøder,
H. Nutzhorn, R. Fenger og Johannes Schrøder — — —.
Køreturen gjaldt et Forsøg paa at skabe en Fortsættelse af Højskolegerningen
i Rødding, tæt Nord for Grænsen.
L. Schrøder tænkte først paa at begynde
Skolen i S. Bjært Sogn, men var bleven betænkelig. (Der var Tale om Steder
som Vejstrup paa Fyn, Vejen By o. fl. St.) Saa skete det efter et Foredrag,
Schrøder holdt i „Danske Samfund“, at en Elev fra „Grundtvigs Højskole“, Anders
Lauridsen fra Grønvang i Vejen, opsøgte Schrøder hos Svigermoderen, Fru Wagner,
og udtalte for ham sit Ønske om, at Rødding Højskole maatte fortsættes i hans
Hjemegn, samt bragte den Hilsen fra sin Farbroder, Hans Jokum Lauridsen, at
der i Askov var et Stuehus ledigt paa Grund af Dødsfald og Salg af Jorden.
Huset kunde sikkert faas billigt, om det fandtes egnet til at begynde Højskolen i.
H. J. Lauridsen var velkendt af Rødding-Lærerne, da han jævnligt vandrede den
lange Vej fra Vejen til Rødding for at deltage i de Møder, Højskolens Lærere
sammen med Pastor Sveistrup afholdt. Et Forslag fra den Kant tiltalte derfor
L. Schrøder1).
Efter den gæstfri Modtagelse paa Grønvang og efter en Samtale med Peder
Lauridsen og Broderen Hans Jokum om Sagen fulgte H. J. de 3 Gæster op til
Askov for at gøre dem bekendt med Ejendommen.
Inden næste Dags Aften blev man enig om Betingelserne. Johs. Schrøder,
Juristen, skrev Kontrakten om Lejeretten med senere Køberet. Ifølge Kontrakten
skulde Jens Ebbesen, Melvanggaard (Formynder for den lille Pige, der var Arving
til Huset), opføre 7 Fag Hus til Skolestuer samt Gæstestald, Tørvehus m. m.
Lejen blev sat til 80 Rdl. aarlig og Købesummen til 2500 Rdl.

ASKOV HØJSKOLE 1865.

De ny Bygninger opførtes i Sommerens Løb. Men allerede i Maj flvttede
Schrøder og Hustru ind i Stuehuset, hvor der blev holdt Pigeskole i Juni og Juli.
1) Side 103 og 115.
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ASKOV HØJSKOLE 1869.

Og saa kom den store Dag, da Indvielsen af Skolehuset skulde finde Sted.
Det var 3. November 1865. (Herom se videre i omtalte Festbog.)
Anders P. Lauridsens Børns Navne: Magdalene, Margrete, Peder, Ingeborg,
Mette, Laurids, Agnes og Lorens (a—h).
a Magdalene Lauridsen, f. i Holsted 25. April 1873. 1911, 29. Juli,
g. m. P e te r Dam , f. i Rønne 11. Marts 1853, d . l . April
1918, Søn af Pottemager Lars Dam (d. 1890) og Elisabeth
Hansdatter (d. 1876), Rønne.

8. Led.

1 Datter.
a) M argaret.

9. Led.

Peter Dam var 1. G. g. m. Minna Blicher, Sønnedatter af St. St. Blicher, og de
havde 6 Børn: Eva, Hjørdis, Folmer, Gunnar, Egil og Karen.
Eva er Lærerinde og Forfatterinde og g. m. Lærer Thomsen, Aarhus. Hjørdis
er Lærerinde. Folmer er Landbrugskandidat og Lærer ved den internationale Høj
skole i Helsingør. Han var med som frivillig i den engelske Hær. Gunnar og
Egil læser paa Silkeborg Seminarium.
P. D. har været Forstander paa Boulstrup Højskole, senere Redaktør af „Horsens
Dagblad“ og „Folkevennen“. En Del Aar var han Inspektør paa Neksø Seminarium
og oprettede senere Forskoleseminariet i Sorø, hvor han var Forstander til sin
Død. Hans Hustru omdannede efter hans Død Seminariet til Bibliotek og Børne
have. I Haven har gamle Elever rejst en Mindesten for P. Dam.
Krak1} har følgende om M. L.:
„— — Praktisk Uddannelse hos Fru Maren Lauridsen, Grønvang, Ophold paa
Askov, studeret Husgerning og beslægtede Fag paa Skoler og Institutter i Sverige,
Norge, England, Holland, Tyskland og Bøhmen; Medstifter af og Medforstanderinde
for Husholdningsskolen i Sorø 1895—1906; paabegyndte 1900 vandrende Hus
holdningskursus; oprettede 1902 Husholdningsseminariet „Ankerhus“ og paa1) „Blaa Bog“.
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begyndte 1914 for Sorø Byraad Danmarks
første kommunale Efterskole for unge Piger
i huslig Gerning. Formand for Foreningen
af Husholdningslærerinder og Lærere fra 1908 ;
Medlem af „Den overordentlige Kommission“
fra 1916 og af Sorø Landsogneraad fra 1917.
Udgivet: Husmoderens Regnskab, Frugtog Grøntbogen, Dyrtidsbøger o. fl. Skrifter."

Magdalene Lauridsens Skolegerning.
Den, der skal vejlede andre, maa først
selv vejledes. M. L. har været saa lykkelig
at faa en god Vejledning i Hjem og i Skole.
Først i sit eget lyse Hjem, hos Pastor Bruun
i Levring og ikke mindst hos Fru Maren
Lauridsen paa Grønvang, hvor hun lærte
FRU MAGDALENE LAURIDSEN.
praktisk Husholdning.
Efter tillige at have været Elev paa Askov Højskole kom hun i Aaret 1893
til Sorø for at hjælpe til i Huset hos Højskoleforstander Bjerres, og desuden
skulde hun om Sommeren lære de kvindelige Højskoleelever at væve.
Fru M. L. meddeler herom: „Det var en rig Tid paa Sorø Højskole, rigtig
en lykkelig Højskoletid, hvor det ene skønne Indtryk afløstes af det andet. Fru
Jutta Bojsen Møllers Begejstring og Sang, Pastor Bjerres gode Tanker og træffende
Ord til de mange interesserede og lydhøre Elever i den tætfyldte Foredragssal,
Eline Eriksens Omsorg for Karle og Piger, alt kaldte paa det bedste og paa
Lysten til at tage fat.“
Fru J. Bojsen Møller var imidlertid bleven Formand for Dansk Kvindesamfund,
og Tanken om at oprette Fagskoler for unge Piger var fremme, laa som i Luften
„Verden over“. Fru Møller havde svært Mod paa at faa en Husholdningsskole
knyttet til Højskolen; da dette af forskellige Grunde imidlertid ikke kunde lade
sig gøre, foreslog hun M. L. at begynde Husholdningsskolen, og efter nogen
Betænkning sagde hun Ja dertil, hvis Fru Eriksen vilde være med. Og Resul
tatet blev, at de to den 3. Maj 1895 i en lejet Lejlighed inde i Rolighed i Sadel
mager Corells Ejendom fik begyndt Sorø Husholdningsskole som den første af sin
Slags her i Landet.
Hverken Fru M. L. eller Fru Eriksen var jo ifølge Sagens Natur specielt ud
dannede til at lede en saadan Virksomhed, men deres praktiske Sans hjalp dem
over Vanskelighederne, og endnu den Dag i Dag anvendes i Husholdningsskolen
i store Træk den Skoleplan, som de to Kvinder oprindelig lagde for deres
Skole.
En Del af Sorø Bys forstaaende Mænd, Forstander Bjerre, Landinspektør Stage,
Redaktør Martin og Dyrlæge Nielsen m. fl., støttede Skolen med Raad og Daad,
overtog f. Eks. Timer paa Skolen, og efterhaanden voksede Interessen for dette
Skolearbejde, saa man 1897 kunde flytte ind i en ny dejlig Skolebygning, som
af et særligt Aktieselskab med Aktionærer fra hele Landet blev bygget paa
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Holbergsvej i Sorø, „for at Sorø Husholdningsskole kunde give 50 Elever for en
moderat Betaling de fornødne praktiske og teoretiske Kundskaber, der hører til
Førelsen af en forstandig og økonomisk Husholdning.“

HUSHOLDNINGSSKOLENS FØRSTE HJEM 1895.

SORØ HUSHOLDNINGSSKOLE, BYGGET 1897.

MAGDALENE LAURIDSEN.

ELINE ERIKSEN.
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Om hvorledes dette Skolearbejde i de følgende Aar blev fortsat, og hvilken
Udvikling M. L.s Virksomhed senere er undergaaet derovre, faar man en god
Besked i dét Jubilæumsskrift, der er skrevet af Fru M. L. og udgivet af For
eningen Ankerhus, med Titlen „FEM OG TYVE AAR 1895— 1920“, og hvortil
interesserede henvises.
Dog skal her nævnes den Udvidelse af Skolevirksomheden, der skete i 1902,
da M. L. byggede Husholdningsseminariet „Ankerhus“ for at uddanne Lærerinder
til de Husholdnings-Aftenskoler paa Landet, som de samvirkende sjællandske
Landboforeninger interesserede sig for at faa iværksat.
I den Hensigt købte M. L. 24 Tdr. Land Jord ude ved Kongebroen i Sorø

ANKERHUS.

Landsogn, og efterhaanden har der rejst sig Bygning ved Bygning for at rumme
den omfattende Virksomhed, der stadig under Fru M. L.s Ledelse har til Huse der.
Forfatterinden Maria Bregendahl skriver 1915 i „Politiken“ :
„— Fru Magdalene Lauridsen besidder Handledygtighed som en Feltherre,
Arbejdsudholdenhed som én af de mange graa Soldater i Skyttegravene og
Syner som en Digter. — — Hendes Fædreneslægt var stærkt religiøst og folkeligt
interesseret og støttede bl. a. Oprettelsen af Askov. Hendes Mor var fra Thor
ning ved Viborg, hvor St. St. Blicher i en lang Aarrække levede, og Bedste
forældrenes Hjem paa Thorning Ostergaard var et af de Steder, han oftest
søgte, og han har derfra hentet meget digterisk Stof.“
Efter at Fru M. Br. har fortalt om Sagens Begyndelse i 1895, fortsætter hun:
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„Rundt i Landet sad der jo Masser af Husmødre, der hverken havde Tid
eller Raad til at komme til Skolen. Hvordan skulde man faa dem i Tale?
— — — Efter at hun i 1899 med ministeriel Understøttelse har opholdt sig
et halvt Aar i England, hvor hun i Liverpool har set, hvorledes man ved en
billig Aftenundervisning søger at hjælpe særlig de mindre bemidlede Husmødre
til Rette, kommer hun hjem med Forsæt om at forsøge det samme her. I
Novbr. 1900 faar hun da sammen med Frk. Rebekka la Cour i et Par Nabo
sogne begyndt paa noget lignende: Husholdningskursus for Husmødre af alle
Stænder og Aldre. — —
Hun maa paa Foredragsrejse omkring paa Sjælland, og til Nytaar 1901 har
man da 15 Kredse. Saa henvender hun sig til Landets Landboforeninger,
hvor Etatsraad Valentiner straks viser sig at være en baade interesseret og
virksom Hjælper. Nu kommer saa Tiden for Vandrelærerindernes Husholdnings
kursus, og fra 1900 til 1907 undervises der omtrent over hele Landet af fag
lærte Husholdningslærerinder over 56,000 Kvinder (i alle Aldre fra 15 til 75
Aar). — —
For at skaffe det tilstrækkelige Antal Lærerinder til alle disse Kursus,
overgiver hun sin Part af „Sorø Husholdningsskole“ til sin Kompagnon, Fru Eline
Eriksen, og opretter 1902 „Ankerhus“, Husholdningsseminariet ved Sorø. Hertil
er nu knyttet Kursus for Skolekøkkenlærerinder til Landet, 5 Maaneders Hushold
ningskursus (Vinter- og Sommerkursus), korte Kursus, Feriekursus for Lærere,
Lærerhustruer og Lærerinder, Havebrugskursus, Syltekursus o. fl. — I Forbindelse
med Husmandsforeningerne er der sat en Masse Husholdningskursus i Gang,,
beregnede særlig paa Husmandskonerne. — —
Og saa er der dog slet ikke omtalt den Sag, der ligger hende allerstærkest
paa Sinde: De kommunale Efterskoler, hvortil Ministeriet har bevilget Penge,
men som det har knebet med at faa de kommunale Ledere til at interessere
sig for. — — —.
Der er kun omtalt en Del af det, Fru M. L. har sat i Gang. Mon Læserne
da ikke faar en Forestilling om, at de staar overfor en ret storstilet kvindelig
Virksomhed? Jeg haaber det.
— — — Endnu kan tilføjes, at hendes Skole har været besøgt af Elever
fra alle vore Nabolande og har modtaget en Mængde udenlandske Besøg, — at
det i 1906 var paatænkt at oprette et Husholdningslaboratorium med Dr. Hind
hede som Leder, give det 15,000 Kr. i Understøttelse paa Finansloven og knytte
det til „Ankerhus“. Af forskellige Grunde skete det sidste dog ikke, men
Laboratoriet kom jo dog i Stand — om end i København.
Ser man ud over. hvad M. L. i Løbet af 20 Aar har udrettet, og husker,
at det altsammen har været nye og ukendte Ting, hun har taget fat paa, og
at hun altid har brudt sig Bane frem ad nye og ukendte Veje, da undres man
og bøjer sig ærbødigt, og mærker man, hvor opfyldt hun stadig er af nye,
ypperlige og samfundstjenlige Idéer, af underlige omfattende Syner, der ligesom
rækker langt ind i Fremtiden, da ønsker man hende af Hjertet Held og Lykke
til fortsat Gerning i mange Aar — .
Og at det Husholdningsministerium, for hvis Oprettelse hun slaar til Lyd,
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vil se Lyset i en ikke fjærn Fremtid, det tvivler man slet ikke om, naar man
har talt med Fru Lauridsen.“
Ved Siden af sit Skolearbejde blev der overdraget Fru M. L. andre Tillids
poster, saaledes som det fremgaar af Indledningen til denne Beskrivelse.
Et af de mest betydningsfulde Hverv, som hun saaledes fik overdraget, var
Arbejdet som Medlem af „Den overordentlige Kommission af 8. August 1914“
eller „Prisreguleringen“, som den populært kaldtes, og hvoraf hun var Medlem
fra November 1916, og indtil Kommissionen blev opløst. Hun havde her Lejlig
hed til at gøre mange interessante Iagttagelser.
Hun skriver selv herom: „Med de Erfaringer, jeg som Medlem af „Prisregu
leringen“ havde gjort, og med det Indblik, jeg efterhaanden havde faaet i det
politiske Liv, indsaa jeg, at det var nødvendigt for os huslige Kvinder at skaffe
os en Hjælp og en Position, hvis vi skulde faa vore Interesser hævdede og vare
tagne i det offentlige Liv. Jeg udsendte da den 25. August 1920 gennem
Ritzaus Bureau Forslag til Oprettelse af et Husholdningsministerium.“
Med Hensyn til den udførlige Motivering herfor henvises til ovennævnte
Jubilæumsskrift, men iøvrigt skulde dette Ministerium have til Maal „først og
fremmest Opgaver, der har husøkonomisk Interesse, f. Eks. Fastsættelse af Priser
paa Husholdningsvarer, hvis disse skal fastsættes og ikke fremkomme ved en
naturlig Markedspris, Rationering af Husholdningsprodukter i Tider, da det er
nødvendigt, og hvor der maa tages fuldt saa meget Hensyn til Forbruger som
til Industri og Producent. Desuden Kontrol med Fremstilling og Salg af Levneds
midler, Godkendelse af Vareblandinger, Kontrol med Indførsel af Levnedsmidler,
ernæringsfysiologiske Forsøg, Kostforhold paa Sygehuse og andre offentlige An
stalter. Men saa kommer der Oprettelse af Forsøgskøkkener eller Stationer for
Husholdningsartikler, Fremskaffelse af tekniske Hjælpemidler til Udførelse af hus
ligt Arbejde, Ansættelse af Konsulent-Arkitekter til Fremhjælpning af bedre Be
boelsesforhold, Hjælp til Fremme af Husflid og Hjemmeindustri, hvoraf den sidste
delvis er ødelagt i Krigsperioden, Pensionering af gamle Tjenestepiger, Præmiering
af velførte Husholdninger, Oplæring af unge Piger i huslig Gerning, Husholdnings
undervisning og husøkonomisk Oplysning i det hele taget, og fremfor alt Børne
forsorg, som en klog og forstaaende Mand har sagt.“
Forslaget blev naturligvis modtaget meget forskelligt. Nogle Blade var meget
reserverede, andre ganske venlige, nogle lavede Kommers med Idéen, enkelte
viste Tanken megen Interesse. Red. Svarre skrev saaledes i „Østsjællands Folke
blad“ : „Det, som interesserer os i denne Sag, og som Fru L. har en Evne til
at aabne Øjnene paa sine Medmennesker for, er dette, at Kvindernes Stemmeret
skulde betyde noget reelt, noget reelt nyt i Politik. Gør den ikke det, er den
uden Værdi. Hvis Kvindestemmeretten kun betyder en simpel Fordobling af
Stemmerne, — som mange Mænd mener, og til hvilken Anskuelse vi selv, det
tilstaar vi, har hældet, — saa har den, politisk og samfundsmæssigt set, ingen
Værdi. — Men for at skabe Betingelser for en saadan særlig kvindelig Indsats i
vort politiske Liv er det, Fru L. kalder paa Husmødrene, og der mødes vi med
hende, idet vi ofte tidligere har taget Ordet for, at Kvindernes Indsats i Politik
skal komme fra de gifte Kvinder, fra Mødrene og Husmødrene — — “. Han op
fordrer M. L. til yderligere at uddybe de husholdningspolitiske Spørgsmaal i
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Bladet, og M. L. begrunder Ønskeligheden af et Husholdningsministerium med
følgende :
„Naar vi ønsker et Husholdningsministerium, er det ikke for derigennem
netop at faa en kvindelig Minister, men for at faa et Ministerium, hvor man
trygt kan henvende sig med sine „huslige Bekymringer“, hvor man ikke be
høver „akademisk Dannelse“ eller andre ydre Fortrin for at blive taget vel
imod, men hvor de jævne, arbejdende Kvinder véd, at deres Anliggender er i
gode Hænder. — Men Regeringen bør ikke vente med at give os et Hushold
ningsministerium, til Kravet derom lyder tusindfoldigt. Den bør have saa megen
Føling med Livet og Forstaaelse af Kvindernes særlige Naturel, at den giver
os det som en naturlig Medgift til Valgretten, giver os det som en Morgengave,
for at bruge en vittig Politikers Ord. Det var jo netop paa den Maade, at
man i de gode gamle Dage hædrede Kvinden. Den Indflydelse, Kongen og
andre ædle Mænd gav deres Dronninger og Hustruer gennem værdifulde
Morgengaver, bidrog sikkert til at skabe den Tilfredshed, der betyder saa
meget i smaa som store Forhold. Og for de fleste Kvinder er det, der
skænkes dem, af langt større Værd end det, der tilkæmpes, for det er kun de
færreste Kvinder, der er skabt for Kamp.“
Og hun tilføjer: „Husligt interesserede Mennesker glædede det da ogsaa
at se i Bladene, at J. C. Christensen havde udtalt, at skulde der tages en Kvinde
ind i et Ministerium, maatte denne kvindelige Ministers Opgave netop være at
lede et Ministerium med konsultativ Virksomhed for Spørgsmaal som Børne
forsorg og Husholdningsøkonomi. — Et selvstændigt Ministerium maa vi natur
ligvis foretrække, og Kvinderne er jo da saa øvede og prøvede i Hjemmets
Gerning, at man paa dette Omraade vel ogsaa maatte kunne yde dem Ligestillethed, men derfor er man lige taknemlig for den fremsatte Tanke.“
I Forhold til de Udgifter, der er forbundet med en Husholdningslærerinde
uddannelse, og paa Grund af, at Skolen de første fem Aar maatte drives uden
Statstilskud, har Statens Støtte til Lærerindeuddannelsen været for lille til, at
M. L. uden store økonomiske Vanskeligheder har kunnet holde Virksomheden
gaaende. „Men en stor Støtte for Skolen i disse vanskelige Aar har Farbror
Johs. Lauridsen været,“ fortæller M. L. i sit Jubilæumsskrift. „Ikke alene at han
har hjulpet mig med Laan Gang paa Gang, naar en ny Udvidelse af Skolen
viste sig at være ønskelig, men hans Tilsagn: „Kniber det, saa kom kun til mig,“
gav en Tryghed, som betød meget i disse strenge Aar. Jeg tror dog, at jeg
tør sige, at jeg aldrig har misbrugt hans Hjælpsomhed; jeg satte en Ære i selv,
saa vidt muligt, at kunne overvinde de økonomiske Vanskeligheder. Var Joh. L.s
finansielle Hjælp en stor Støtte for Skolen, var hans Tillid og Tro paa mit
Arbejde det ikke mindre, — en Tro og Tillid, som „Faster Maren“, hans præg
tige Hustru, min dygtige Læremester, ogsaa viste mig, — og havde Farbror først
sagt god for én af mine Idéer, vidste jeg, at den var værd at arbejde for. Han
havde jo et mærkværdigt klart Blik for, hvad Tiden krævede. Det skyldtes maaske
hans levende Interesse for alt, hvad der kunde skabe nye Værdier for Land og Folk.
Det var derfor ogsaa en stor Glæde, at Farbror, der sad inde med den lykke
lige Evne at kunne dele andres Glæde, kom og overraskede os Jubilæumsdagen.
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Vi Kvinder følte det som en Ære, at han vilde dele denne Dag med os, og
ingen af de tilstedeværende glemmer vist den Følelse af Højtid, hans stille og
gode Ord skabte, da jeg ved Bordet havde søgt at bringe ham en Tak for alt,
hvad han i de 25 Aar havde været for vor Sag, for Skolen og for mig selv
personlig.“
Med Hensyn til hvad der er naaet — direkte og indirekte — gennem det af
Fru M. L. selvanden saaledes paabegyndte og fortsatte Skolearbejde, skriver hun
selv i Jubilæumsskriftet følgende:
„Men hvad er der saa naaet, husholdningsmæssigt set, i de 25 Aar?
Vi har faaet Husholdningsskoler — og unge Kvinder derigennem deres
Fagskole. Og det betragtes som en naturlig Selvfølge, at en ung Pige, inden
hun stifter Hjem, ogsaa skal paa en Husholdningsskole.
Og Husholdningsskolerne er bleven statsanerkendte og understøttede som
andre Ungdomsskoler. De har faaet deres egen Tilsynsførende, en af Hushold
ningssagens ældste Venner, fhv. Landbrugslærer Chr. Christensen, Tune. Og
han har i Anledning af de 25 Aar udarbejdet og ladet trykke som Manuskript
en overmaade interessant og fyldig Oversigt over Husholdningsskolens Historie.
Og Husholdningsskolerne og deres Hjælpere har faaet deres egen Forening
— har i 15 Aar haft „Foreningen af Husholdningslærerinder og -Lærere“, en
Forening, som, foruden at være dens Medlemmer til Nytte og Støtte, repræ
senterer paa en virksom Maade Husholdningssagen overfor Autoriteterne. For
eningen har faaet sit eget Bureau for Husholdningsundervisning, hvis Formaal
er at fremme Interessen for det husøkonomiske Oplysningsarbejde og Arbejdet
for at faa en god og praktisk Husholdningsundervisning tilrettelagt og afholdt,
dels ved at lade udarbejde og udsende Kursus- og Undervisningsplaner, dels
ved at give Anvisning paa velskikkede Husholdningslærerinder til Skoler, korte
Kursus, Foredrag og kommunale Efterskoler.
Og Husholdningslærerinderne har faaet deres egen Pensionskasse og faaet
denne baade statsanerkendt og understøttet.
De større Købstæder har faaet Skolekøkkenundervisning ind som obligatorisk
Fag i Barneskolen, og der er stærke Ønsker om ogsaa at faa denne Under
visning i Skolerne paa Landet, navnlig da i Stationsbyerne.
Samarbejde er skabt mellem de nordiske Landes Husholdningslærerinder.
Det første nordiske Møde holdtes i Sorø 1909, det andet i Gøteborg 1913,
det tredie i Kristiania 1920 og det fjerde er bestemt til at holdes i Finland.
Men noget af det betydeligste turde det dog maaske være, at vi har faaet
en Efterskole, ogsaa med Undervisning i huslig Gerning for de unge Piger, —
en Skole gratis for alle, og hvorigennem man kan gøre sig Haab om, at alle
unge Piger efterhaanden kan faa en systematisk Vejledning i Hjemmets for
skellige Arbejder.
Og Uddannelsen af Husholdningslærerinder betragtes som en Opgave,
Staten maa tage sig af, saavel som af anden Læreruddannelse. Det er yder
ligere blevet præciseret ved, at Undervisningsministeriet har haft en Kommission
nedsat angaaende denne Sag, og ved at denne har afgivet en Betænkning derom.
Husholdningskursus for gifte Kvinder ordnes af landøkonomiske Foreninger,
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Kvindeforeninger o. a. Foreninger. Foredrag om husøkonomiske Spørgsmaal
afholdes rundt om. Kort sagt, husøkonomisk Oplysning stilles Side om Side
med anden Oplysning.
Og Landets Husmødre begynder at samle sig i Foreninger, ligesom Land
mændene og Haandværkere har gjort det i mange Aar. I Købstæderne dannes
der Husmoderforeninger, paa Landet Husholdningsforeninger, som hver igen
saa har sir» egen Samvirksomhed.
Alt i alt har man som huslig Kvinde kun Grund til at være glad for, hvad
de sidste 25 Aar har bragt.“

Til Peter Dams Minde.
Magdalene Lauridsen om Peter Dam.

Aaret 1918 blev et Sorgens Aar, det tungeste, Livet har givet mig, idet jeg
mistede min kære Mand, min trofaste, gode og kloge Ven igennem mange Aar.
De, der kendte hans Retskaffenhed, hans Godhed, véd, hvor kærlig og fin en
Natur han var, forstaar, hvad vi, hans Hustru og Børn, har mistet. — Det har
været svært at være med til at arrangere og agitere som sædvanlig, naar Hjertet
og Sindet har været fuldt af Sorg og Savn. — — Men trods alt er der meget
at takke for, alle de gode Minder — selv om „de kan være saa skære, at angst
man dem møder paa Tankesti“. Mange lykkelige Dage og Timer blev der mig
og min Mand beskaaret i de knap 7 Aar, vi fik Lov til at dele Hjem med hin
anden. I Marken, i Haven, i Skoven har vi gaaet sammen, i Bøgerne staar hans
Haandskrift, fremmede Lande fik vi
set sammen, vi har fulgtes paa Gader
og Stræder, i København og paa Born
holm. Fra Skolestuerne, fra Hjemmet,
fra Naturen, overalt træder Minderne
i Møde, og efterhaanden som Tiden
gaar, bringer de Trøst og Lise med.
Gud ske Lov for dem!
Og vi fik ikke alene Lov til at
dele Hjem, men ogsaa Gerning. Det,
som vi begge ansaa som Idealet: at
forene en pædagogisk Skole med en
praktisk Uddannelse, fik vi realiseret.
Og hvor mange rige Timer fik vi
ikke i Drøftelse af Samfundsspørgsmaal og Anliggender. Men det er
saa uendelig vemodigt, at vi ikke fik
Lov til at leve nogle lykkelige Aar,
fri for økonomiske Bekymringer og
sammen med Børnene. Det er noget
af det svære ved en Skolegerning
som vor, at Forholdene kan føre med,
at Børnene og det private Liv maa
vige for Skolen. Hvor vilde jeg ikke
PETER DAM, Sorø.
9
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gerne givet ham Dage i et roligt Hjemliv som en ajiden Hustru.: og, Mor* — —
Det var den 'spanske Syge, der blev min Mands Bane.
18 Dage ,laa :han til
Sengs, men han havde sikkert været alvorlig syg meget længere. Han følte. sig
ofte træt, ' nedbøjet og utilpas, men mente, at Forvaret inok skulde give ham
Kræfter og Mod ig e n .-------At hans Sind var alvorlig stemt, forstod vi, da hans
Elever fortalte os, at naar han gik ude paa Legepladsen meljem dem, nynnede han:
„Har i, P a g jeg, kæ re G ud, syn d et im o d 1dine Büd,
væ r m ig naadig, væ r m ig god, sle t d e t ud for Jesu B lo d .“

Da han blev syg, søgte hans Tanker tilbage til Barndomsdagene. Han længtes
saa stærkt efter Havet, men ogsaa Vaaren og det spirende Liv; det var, som han
vilde suge Livet ind med Duften fra de smaa Violer og Skovblomsterne, hans
smaa Piger bragte ham. Og hver Morgen maatte vi synge: „Nu titte til hinanden
de fagre Blomster smaa.“ Men vi maatte Ogsaa synge Salmen: „Jeg er en fattig
Fange og mine Grænser trange“. — — Han forstod at søge Hjælpen, hvor den
var at finde. Hvor var han ydmyg og hans Bøn inderlig, og det var forunderlig
rige Dage, de sidste, vi fik Lov at dele med ham. — — — Anden Paaskedag
udaandede han stille og roligt. Det sidste, han sagde, var: „Mor — mine
kære Børn — Tak! Tak!“

Udtalelser af P. Dams Venner.
Forstander Peder Dam havde mange Venner.
Ved hans Død, 1918, var
der mange forstaaende Udtalelser. Saaledes fra Dr. Ussing i „Venstres Folke
blad“, K. A. Petersen i „Bornholms Socialdemokrat“, Skovmand i „Højskolebladet“,
O. O. i „Sorø Amtstidende“, Ferdinand Nielsen og P. Fr. Iversen i „Folkevennen“.
Redaktør Skovmand fortæller, „at Dams Moder tilhørte den kendte bornholmske
Anckerslægt, og af hende var han paavirket i Retning af stærk Følelse for Hjem
stavnen og Sans for Folkelivet1). Paavirkningen blev fortsat ved Skoleinspektør
Hjorth og gi. Pastor Christensen. Fra Bornholms Højskole, hvor han var Elev hos
Julius Bon og Hjælpelærer hos Brodersen, tog han til Jelling Seminarium, hvor han
modtog stærke Indtryk. — P. Dam var en ejendommelig Skikkelse, præget af
de grundtvigske Tanker og moderne Frihedsidealer. Hans Indflydelse blandt de
unge var af dybtgaaende Art. Han var den folkelige Opdrager, var grebet af
det bedste i sit Folks Liv og Væsen og kunde give andre Del deri.
Lærerinde Frk. Marie Ehrenreich giver følgende Vidnesbyrd: „De, der har
været Elever paa Skolen i hans Tid, fik Indtryk af Forstander Dams rige Viden,
hans Kærlighed til Livet og Naturen og hans stærke Haab til Fremtiden.“
Ved Afsløring af en Mindesten for P. Dam udtalte Frk. Nanna Bojsen: „Vi
saa ham med Stolthed og Glæde som Menneske og Pædagog. Hele hans Færd
imellem os var et lysende Eksempel paa, hvordan et ideelt Menneskeliv skal leves.
Vi maatte beundre ham som Skolemand. Han var selv den levende Undervisning
1) Hun stammede fra en Søster til Præsten Poul Ancher, der 1658 var en af Hovedmændene i BornholmsRejsning.
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fra Time til Time. Han var ét med sit Arbejde. — — Vi saa’ det rette Tjenersind hos ham — —.“
Og Fru Lauridsen bl. a.: „Det er i Dag 8 Aar siden, Dam og jeg som Mand
og Hustru kom hjem til „Ankerhus“. De Aar, vi fik Lov at leve sammen, blev
de lykkeligste.“
Datteren, Forfatterinden Eva Dam Thomsens1) Mindesang blev sungen. (Hendes
poetiske Aare er sikkert en Arv fra baade hendes Fader og hendes Moders Bedste
fader, St. St. Blicher). Sønnen Folmer og Brodersønnen Laurids vidnede smukt om
den afdøde og takkede. — Derefter holdt M. L. en gribende Tale inde i selve Biblio
teket, og Provst Nissen, Vemmelev (nu GI. Haderslev), holdt Foredrag om R. A. Holm.

„Peter Dams Bibliotek“.
Biblioteket er oprettet af Fru Magdalene Lauridsen til Minde om hendes
afdøde Mand, Seminarieforstander Peter Dam.
Det er indrettet i det af Dam ledede Forskoleseminarium i Sorø Landsogn
ved Kongebroen, med Haven skraanende ned til Pedersborg Sø, ligeoverfor Hus
holdningsseminariet „Ankerhus “.
Biblioteket rummer et Haandbibliotek for Hjem og Skole, omfattende en Børne-

BIBLIOTHEKET.

MINDESTENEN I HAVEN.

bogsamling og en almendannende Bogsamling, der foruden Skønliteratur, Haandbøger, Blade og Tidsskrifter, indeholder Literatur vedrørende særlige Spørgsmaal söm Afholdssagen, Fredssagen, Kvindesagen, Socialøkonomi, Opdragelse og
1) Død i Efteraaret 1921 i Aarhus.
g*
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Undervisning, Husvæsen og huslig Økonomi, Ernæringslære, Sundhedslære, Hus
flid og Havebrug.
Til Biblioteket er knyttet Læsestuer, hvoraf den ene er for Børnene. Adgang
til Læsestuerne er gratis for alle.
Peter Dams Bibliotek er foreløbig i privat Eje og knyttet til Ankerhus; men
naar tilstrækkelige Midler er til Raadighed, skal det overgaa til en selvejende
Institution.

TRAPPENDAL I HEJLS.

INTERIØR FRA HAVEN.
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& Led.

b Margrethe Lauridsen, f. i Holsted 1. Juni 1874. 1899, 8. Juli,
g. m. Jørgen P. H. K rag, f. paa „Trappendal“ i Hejis
4. Maj 1873, Søn af Gdr. Knud Nielsen Krag og Inger
Marie Schultz. — Ejer af Fødegaarden, Amtsraadsmedlem.
Margr. L. Elev fra Sorø Højskole (Forst. K. Bjerre). Har været Økonom paa
Skolen. Flere Gange paa Sorø Husholdningsskole.
Jørgen Krag har faaet Skolegang i Hejls Friskole og Fortsættelsesskole. Var
i Aaret 1889—90 Elev paa Askov udvidede Højskole. — Overtog 1899 Føde-

PAMILIEN KRAG.

gaarden „Trappendal“, der i 5 Slægtled (siden 1790) har været i Slægtens Eje.
— Har foruden mange private og kommunale Tillidshverv (som Medlem af
Hejis Sogneraad) været Medlem af Vejle Amtsraad siden 1910.
3 Børn (a)—c).)
a) Plejedatteren E m ilie K rag, f. 1. Septbr. 1893, Datter
af Snedker Monsen, København. Elev fra Skamling (O.
Kjems) og fra Askov (1919). Kursus paa Odense Fag
skole (i Linned- og Kjolesyning) og paa „Ankerhus“.
b) Knud K rag, f. 4. Decbr. 1906.
c) Ingrid K rag, f. 20. Juni 1909.
c Peder Lauridsen, f. i Holsted 6. April 1876. 1904, 13. Novbr.,
g. i Vejen m. P e tr a L aurine E lise L au rsen , f. i Gørding
30. Juni 1883, Datter af Købmand Rasmus Laursen og
Rasmine Jensen, Vejen. — P. L. er Hovedbogholder paa
Margarinefabrikken „Alfa“, Vejen.
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P. LAURIDSEN.

PETRA L. MED BØRNENE.

2 Børn (a)—b).)
a) R igm or L a u rid sen , f. i København 10. April 1913
(adopt.)

9. Led.

b) E d ith L a u r id sen , f. i Aarhus 9. Decbr. 1916 (adopt.)

HJEMMET I HINGEBALLE

d Ingeborg Lauridsen, f. i Holsted 20. Aug. 1878. 1912, 2. Jan.,
g. m. S øren H a n sen , f. 28. Febr. 1876, Søn af Hmd. Niels
Hansen og Dorthea Marie, Hingeballe. — Gmd. i Hingeballe pr. Kjellerup. Kort Kursus paa Landbrugsskole.

8. Led.

4 Børn (a)—d).)
9. Led.

a) N ie ls P e te r H a n sen , f. 1. Novbr. 1912, d. s. St. 16.
Decbr. 1914.
b) A n d ers L au rid sen H a n sen , f. 30. April 1914.
c) Knud H a n sen , f. 29. Decbr. 1915.
d) J o h a n n es H a n sen , f. 5. April 1917.

Alle i Hingeballe.
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Da Ingeborg og Søren holdt Bryllup i Astrup, sang P. D. en herlig Sang om
Pællesskabet, det „fælles Liv i Glans og Fred“, det „fælles Liv i fælles Tro“,
„fælles Fest- og Arbejdstid“, om „fælles Vilje og fælles Sag“ og slutter med:
„hver sig selv, men fælles Gud, Fred, som varer Livet ud“. Jeg tænker mig, at
der er smaa og store, der synger Bryllupsvisen endnu, baade i Hingeballe og
andre Steder.
Men saa blev der sunget „en liden Familievise“, der var „brygget sammen
af to “. Den maa vi have med.
En „liden“ Familievise
til Ingeborgs Bryllup i A strup d. 3. Januar 1912.
Mel.: Jeg vil sjunge om en Helt.

Vi vil sjunge om e t H jem ,
hvorfra udgik D øtre fem .
D øtre fem o g S øn n er tre,
her d e la’r sig alle se.

M ette selv sit V ers skal ha’ !
hende holder alle a’ ;
hun kan hjæ lpe en o g hver,
Far o g Mor d o g nok især.

A n ders L . er Patriark,
F rem skridtsm and i Gaard o g Mark,
for al P lan tning Pioner,
m ed paa g o d e ny Idéer.

Ingeborg o g Søren gør
alt som d e t sig hør o g bør;
tren de G ange fik d e lyst,
— d et i v isse F olk har g yst!

Stam m em oder M ett’ M ari
lagde alle K ræfter i
for at frem m e S læ g te n s Tarv,
g i’ den A and o g Liv i Arv.

P eter har en P etra faa’t,
d e t er altsaa K lippe blot!
Til B alance virker g o d t
M argarinesm ør-K om pot.

P a rv is kom m er S læ g te n her
paa den alleryngste nær,
han er N um m er 15 stolt,
faar vi rigtig M andtal holdt.

Jørgen o g M argrete K ra g
d eres B ane fik en D ag;
d e er ej for ingen T ing
m ed i A m tets Raaders Ring.

A gn es o g Eliasson
ser vi vandre H aand i H aand
b ort til S v ea s „lugna“ Land
som en d ob b elt Trädgårdsm and.

F lok kens Æ ld ste , M agdam or,
to g en Æ g te p e r i Fjor;
ellers klog, hun da var gal,
for hun to g en Radikal!

L au rids har A grarens H verv
sam m en m ed sin K aren djærv;
en A grarforening di
dan net har i C om pagni.

F em ten Børn gaar frem i Rad
til den Gaard i A stru p Stad,
fem ten Børn m ed hver sit Sind,
d o g m od sam m e M idtpunkt ind.

M ette sin A n to n i fandt,
-en hoffäh ig Løjtenant,
P æ d a g o g o g O rganist,
k u n ej G reve — d e t er trist.

Par for Par gaar hver sin Vej,
d o g d e t fæ lles glem m es ej,
fæ lles Jul o g fæ lles Hjem
lyse for dem V ejen frem !
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INGEBORG HANSEN, f. Lauridsen.

DE 3 YNGSTE BØRN.

SØREN HANSEN.

HAMMEL KOMMUNESKOLE.

e Mette Lauridsen, f. i Astrup 1. Marts 1880. 1900, 2. Juni,
g. m. Antoni Jensen, f. 31. Oktbr. 1875, Søn af Urmager
Simon Jensen og Ane Marie Jensen, Dyngby. — A. J.
Præliminæreksamen og Lærereksamen. Førstelærer i Hammel.
Sogneraadsmedlem.

8. Led.

1 Søn.
9. Led.

a) V ik to r S im on J e n se n , f. 7. Febr. 1901, d. 27. Novbr.
1918. I Aarsskriftet for Foreningen Ankerhus 1918
skriver Magdalene Lauridsen om sin Søstersøn:
„Aaret (1918) har bragt Sorg og Bedrøvelse ind over mange Hjem, og vi
tænker med Vemod paa alle, der har mistet deres kære nede i Sønderjylland og
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METTE JENSEN, f. Lauridsen.

VIKTOR JENSEN.

A. JENSEN.

paa de Hjem, hvor den spanske Syge har røvet det bedste.
Min Søster og
Svoger, Lærer Jensen i Hammel, maatte ogsaa af med deres eneste Barn, Viktor,
der 17 Aar gi. døde d. 27. Novbr. Han var ikke alene sine Forældres Stolthed
og Glæde, men hele Slægtens, saa brav og god, musikalsk og velbegavet, som
han var, ens og venlig mod alle, mod Smaabørn og gamle Folk som mod Kam
merater og unge Piger. Mange vil sikkert med Glæde mindes ham fra de Sommer
ferier, han tilbragte paa „Ankerhus“.

KAREN LAURIDSEN, f. Andreassen.

8. Led.

LAURIDS E. LAURIDSEN.

f Laurids Eskildsen Lauridsen, f. i Astrup 28. Juni 1882. G. i
Viuf 7. Febr. 1909 m. K aren A n d r e a sse n , f. 3. Marts 1889,
Datter af Anton Andreassen (f. i Stamp) og Anna Johanne
Lyng (f. i Erritsø). — L. L. er Lagermedhjælper hos Ingeniør
Niendahl i Kolding. Elev fra Sorø Højskole 1902—03.
Adr. Villa „Rena“, Søndervang, Kolding.
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5 Børn (a)—e).)
a) J o h a n n es L a u rid sen , f. 23. Marts 1909.

9. Led.

b) A n d e r s L au rid sen , f. 15.
Jan. 1911.
c) M ette M arie L a u rid sen ,
f. 14. Maj 1912.
d) A n to n L a u r id sen ,
Marts 1914.

f.

8.

e) S v en d A a g e L a u rid sen ,
f. 8. Juli 1916.
8. Led.

DE 5 BØRN.

g Agnes Lauridsen, f. i Astrup 2.
. 1884.
1911
A x e l E lia s s o n , f. i Bolmsö, Sverige, 12. Jan. 1888. Søn
af Landbruger Elias Persson og Jo
hanna Nilsson. — Lærer i Havebrug
paa Ankerhus og Handelsgartner i
Sorø.
Agnes Lauridsen uddannet 1904
paa „Ankerhus“ som Husholdnings
lærerinde (9 Mdr.).
Fortsættelses
kursus 1905 og 1908. Kursus paa
Sorø Andelsfrugteri 1905, Havebrugs
kandidat 1912. — Bestyrer af Stevns
Andelsfrugteri 1906—07, Lærerinde
paa Adelsnas Havebrugsskole 1909
— 11, afholdt Kursus for det kgl.
danske Haveselskab og korte Kursus
paa Havebrugsskolerne Vilvorde, Adels
nas og Hernösand.
A. Eliasson [har foruden praktisk
Uddannelse i svenske Gartnerier gennemgaaet 2-aarig Kursus paa Adels
nas Havebrugsskole og er derfra eks
amineret Gartner. 1 Aars Uddannelse
i Anlægsgartneri i England og lige
FAMILIEN ELIASSON.
ledes paa den kgl. Gartnerlæreanstalt
Dahlun ved Berlin. — Har i 2 Aar været Førstelærer paa Statens Havebrugs
skole i Hernösand, Norrland. Siden 1916 Havebrugslærer paa Ankerhus samt
Handelsgartner i Sorø.
3 Børn (a)—c).)

9. Led.

a) K arin A g n e s E lia s s o n , f. 13. Jan. 1912.
b) E lsa M aria E lia sso n , f. 8. Aug. 1916.
c) L illia n M argareta E lia s s o n , f. 21. Septbr. 1918.
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ARNUM KOMMUNESKOLE.

h) Lorens Lauridsen, f. i Astrup 19. Febr. 1891. 1814, 12. Marts,
g. m. P e tr a B ram sn æ s, f. 5. Maj 1883, Datter af Hmd.
P. Christen
sen og Hu
stru, Aagerup ved Hol
bæk. (Søster
til
Lands
tingsmand C.
Bramsnæs.)
L. L. Elev
fra Hejis Ef
terskole og
Høng Land
brugsskole. I
nogle
Aar
Landmand i
lorens og petra Lauridsen
Dalsgaard
ved Kjellerup. — P. Br. Elev fra Frederiksborg, Askov og Ankerhus. Har Ud
dannelse som Lærerinde. Faglærerinde i Vipperød. Fra 1920 Lærerinde ved
Arnum Kommuneskole, Sønderjylland.
7. Led.

5) H ans P e d e r L a u r id sen , f. paa Grønvang 2 6 .1) Marts 1845.
1887, 30. Novbr., g. m. In g eb o rg J e n se n , f. i Malt 14. Maj
1852 (db. i Malt Kirke 20. Juni), d. i Brørup 5. Januar 1917,
1) 27., Kl. 1, se Fortegnelsen efter den gamle Bibel.
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Datter af Gdr. Jens Ander
sen og Marie Kirstine Markusdatter, Estrup Mark. — Ejer
af „Søgaard“1) i Malt fra
1880— 1917.
I 1912 var der Sølvbryllup
paa „Søgaard“. Efter Festen
kom der travle Dage. Foruden
de 25 gik der 12 Aar. Da
visnede den bedste Blomst i Søgaards Have. Efter
Ingeborgs Død blev der atter saa stille og ensomt.
Kun Minderne førte en underlig Tale.
Hans Peder solgte da den nyopbyggede
Gaard og flyttede til Brørup Station, Tunghørig
heden gør det endnu mere ensomt. Men han
mærker, at mange Venner tænker paa ham og
slaar Kreds om ham.

HANS P. LAURIDSEN SOM UNG.

En Vise
til H an s P eder o g Ingeborg L auridsens Sølvbryllup.
H an s P eder gik saa en e paa Søgaard i en Tid,
saa kom d o g F aster Lene o g hjalp ham i hans Slid.
M en først da Ingeborg fik „P lad s“ i Farbror’s Gaard,
:|: da b lev H an s P eder ret tilpas, hun blev i m ange Aar.
O g Ingeborg b y g g e d for ham saa g o d t e t Hjem,
hun trolig S tu en h ygged o g elsked Lykken frem.
Kom paa B e sø g vi her, hun sto d i deres Dør
:|: m ed varm e, m ilde Ø jne o g i e t g o d t Hum ør. :|:
Ja,
for
Til
:|: o g

Ingeborgs S tu er i d e t lille gam le H us
sm aa o g store staar jo udi saa sm ukt e t Ljus.
F asters g o d e K ager o g F asters N ød der sm aa
F asters fin e K ringler vi aldrig M agen saa. :|:

Og
saa
Og
G id

„Søgaards“ nye H ave, hvor fin den altid er,
m ange sm ukke B lom ster vi altid finder der.
Ingeborgs Æ b ler af dem gaar viden Ry.
m angen saadan H ave vi havde i hver By. :|:

M en M anden for d et hele H an s P eder her jo er;
han er jo af de stille m ed den dyb e Grund især.
O g helt fra U n gdom stid en han A lvor bar i Sin d;
:|: han vid ste i L ivsstriden til G ud at finde ind. :]:
M. L.
7. Led.

6) A n e M arie L a u rid sen , f. paa Grønvang 16. Marts 1846,
d. 9. Septbr. s. A.
1) Søgaard Iaa ved den nu udtørrede Estrup Sø, der tidligere var ikke ubetydelig; paa Estrup Mark laa forhen
et Hus, Søhus, hvis Beboer førte Tilsyn med Søen.
agre.

Søgaard havde 1683 2 Vange, Engelsthøjagre og Søblok(O. Nielsen: Malt Herred.)
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SØLVBRUDEPARRET I DERES HJEM PAA SØGAARD.

SØGAARD.
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7. Led.

7) J o h a n n es P e d e r L a u rid sen , f. paa Grønvang 9. Maj 1847,
d. i Landsgrav ved Slagelse 20. Juni 1920, viet i Sønderup
Kirke af Præsten Peter Rønne 6. Juli 1877 til M aren S o fie
O lse n , f. paa Blindekildegaard i Landsgrav 8. Novbr. 1850,
Datter af Gdr. Ole Jensen (f. 1816, d. 1878) og Kirsten Pedersdatter, (f. 1816, d. 1895) Landsgrav. — Ejer af Fødegaarden
„Grønvang“ og Dalagergaard i Vorbasse, Fabrikant, Landstings
mand 1907— 18, landbrugskyndig Direktør i Nationalbanken
fra 1908 til sin Død 1920.
Formand for Bestyrelsen i A/S Margarinefabrikken „Alfa“, Næstformand i
Dansk Fiskeriforening, Medlem af Repræsentantskabet for Hedeselskabet, for Den
aim. Brandforsikring for Landbygninger og for De forenede sydjydske Telefon
selskaber, Formand i Bestyrelsen for Skibelundforeningen o. m. a. Tillidshverv,
Ridder og Dannebrogsmand.

MAREN OG JOHANNES LAURIDSEN SOM YNGRE.

Johannes Lauridsens Biografi [i Hovedtræk].
Johannes Lauridsen fødtes, som nævnt paa Grønvang i Vejen den 9. Maj 1847,
Kl. 9 Eftermiddag, som den næstyngste af 5 Sønner, som Peder Lauridsen havde
med sin første Hustru Magdalene Andersdatter. Han mistede i 8 Aars Alderen
sin Moder, men fik Aaret efter en god Stifmoder i Mette Tonnesen. Faderen sør
gede for, at Børnene fik en god og alvorlig Undervisning og bekostede da sammen
med sin Svoger Niels Hansen paa Lundgaard i Vejen Sogn og flere Familier
Hjemmeundervisning for Børnene. I denne Skole skiftede Lærerkræfterne ofte,
og som Følge heraf var Ensartetheden i Undervisningen ikke særlig fremtrædende.
Det maa nævnes, at der var flere særdeles gode Lærere med stor Kærlighed til
Børnene og gode Gaver til at lære dem baade de elementære Kundskaber og
Bibelhistorie og Fædrelandshistorie. — En Lærer, man siden hen i GrønvangHjemmet mindedes med stor Tak, var den dygtige og hjertevarme Simon Jørgensen
fra Gjerndrup i Brørup Sogn, som desværre døde tidligt1). Om denne Lærer,
som virkede i flere Aar, udtaler Johs. Lauridsen i nogle egenhændige Optegnelser,
at „han havde en mærkelig Evne til at fortælle for Børnene, saaledes at de lærte
og kunde genfortælle Ludvig Chr. Müllers Bibelhistorie og Saxo Runemester fra
Ende til anden; han havde en stor Indflydelse paa min Fantasi og Tankegang,
og jeg følte mig saa taknemlig for det, han havde lært mig, at han blev min
bedste Ven og Raadgiver, saa længe han levede; han havde en livlig Aand, men
et svagt Helbred, var stærkt baade folkelig og religiøst grebet og forstod at
paavirke sine Elever, hvad der for mig og vistnok for flere har haft en stor
grundlæggende Betydning i disse Retninger. Han døde som Lærer i Røj og blev
begravet paa Brørup Kirkegaard.“
Det var vel ikke frit for, at Peder Lauridsen ventede sig særlig meget af
Johannes, og de andre Brødre saa allerede i Drengeaarene op til ham. Den 15aarige Dreng blev da i Vinteren efter sin Konfirmation 1861—62 sat i Huset hos
Lærer Frandsen (den senere Amtsrevisor) i Vindelev ved Vejle. Der holdtes en
Slags Skole for unge Mennesker, der skulde forberedes til Optagelse paa Jelling
Seminarium. Under sit Ophold der kom han ofte til Jelling og hørte Forstander
Svendsen, som tillige var Præst der, og han lærte samtidig flere Seminarister at
kende, hvilke Bekendtskaber senere udviklede sig til Venskab.
1) Broder til senere Lærer i Vejen Jesper Jørgensen.
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Det syntes altsaa, som om Faderen vilde have ham til Lærergerningen. Men
Friluftslivet passede Johannes bedre, og han kom hjem igen og hjalp til med
Fædrenegaardens Drift, gravede Tørv og var med til at grave Drainsgrøfter og
nedlægge Drainsrør.
Saaledes gik nogle raske Arbejdsaar; men i Løbet af disse var han 2 Vintre
{1865—66 og 1866—67) Elev paa den nys aabnede Askov Højskole. „Og Livet
igennem blev han Højskolens trofaste Ven. Opholdet her blev for ham som for
mange andre grundlæggende for hele Livet]).“ I nogle egenhændige Optegnelser om
sit Liv priser han Askov som det Sted, der i ham „vakte Fædrelandsfølelsen og
paapegede den enkeltes Pligt til at tage Del i samfundsnyttige Opgaver.“ Som
han tit og ofte har udtalt det, var det især L. Schrøders Foredrag over Verdens
historie og nordisk Gudelære, der fængslede ham ved den Overbevisning og
Varme, hvormed disse Foredrag blev holdt, samt Lærer R. Fengers2) Foredrag
over Naturlære, hvori, som Johs. Lauridsen selv har sagt, „de fysiske Love blev
fremstillet paa en saa ligefrem og tydelig Maade, at de blev personlig Ejendom
for Eleverne.“
I Foraaret 1867 fik han Plads hos Gaardejer Hans Buch (den senere Folke
tingsmand) i Seest ved Kolding, det første Aar som Landvæsenselev, det næste
Aar som Avlskarl. Johannes Lauridsen fortæller herom med Henblik paa senere
Tiders forandrede Forhold: „Der var meget at bestille; jeg maatte hver Dag
Kl. 4 —5 om Morgenen skære Hakkelse i en almindelig Skærekiste til hele Heste
besætningen, 7 Heste, inden vi begyndte Arbejdet Kl. 6. Der var kun én Karl
og en Dreng foruden en Daglejer til at drive Gaarden, som var paa 150 Tdr.
Land.“
I Foraaret 1869 mødte den 22-aarige Johannes Lauridsen ved Livgarden og
aftjente sin Værnepligt gennem de følgende 16 Maaneder; han var i Lejren ved
Hald i den bevægede Sommer 1870. Fra Soldatertiden skrev sig Bekendtskabet
og Venskabet med senere Bagermester og Borgmester Marstrand i København.
Efter udstaaet Militærtjeneste blev han i Efteraaret 1870 knyttet til Ingeniør
P. V. P. Berg (død som Driftsbestyrer for Kolding-Egtved Banen) som dennes
Medhjælper ved Eng- og Dræningsanlæg gennem 4 Aar. Hos Ingeniør Berg, som
var en human og interesseret Arbejdsgiver, avancerede han hurtigt til at lede og
forestaa forskellige Arbejder paa egen Haand, og Johannes Lauridsen meddeler
herom, „at det gav mig en Udvikling i Retning af at omgaas de mange Arbejdere,
jeg havde under mig, til Tider op til 100 Mand, og en Oversigt over og Evne
til at planlægge et Arbejde, som har haft Betydning for mig siden; jeg har altid
senere været Berg taknemlig for den Tid, jeg var hos ham, og vi har siden
været gode Venner.’“ I denne Periode deltog han i Undervisningen paa Landbo
højskolen i København i de Fag, som havde Betydning for hans Arbejde, og han
stiftede her Bekendtskab med sin senere Ven Mikkel Jacobsen, Kastrup, Amager.
I Foraaret 1874 overtog han den Slags Arbejder for egen Regning og fort
satte dermed, ogsaa efter at han var bleven gift og havde overtaget sin Fødegaard „Grønvang“. Det var særlig i Omegnen af København og paa Fyn, men
1) J. Richter i „Højskolebladet“.
2) Senere Driftsbestyrer for De danske Sukkerfabrikkers Landejendomme ved Odense.
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ogsaa i Skaane og i Sydjylland. Saaledes har han planlagt og udført Dræningsog Enganlæg hos Proprietær A. Andersen, Vigerslev, Kristoffer Poulsen, Rødovre,
Glostrup, Driftsbestyrer Fenger, Bolbro ved Odense, Niels Madsen, Boltinge ved
Ringe, Kristoffer Ovesen, Lombjerg, Anton Lukas, Ringe Mark, i Munke Mølle Mose
ved Odense foruden i Hillerødegnen o. fl. Steder. Han paatog sig ogsaa Jord
arbejdet ved Anlæg af Jernbanespor ved Dalum Papirfabrik og overtog en Parcel
af Odense—Svendborg Banen i Entreprise.
Han høstede under dette Arbejde nye Erfaringer ved de mange Bekendtskaber,
han gjorde; han lærte den Gang paa Fyn nylig afdøde Landstingsmand Jørgen
Pedersen at kende, som i en Periode førte hans Regnskab. Han lærte tillige at
forstaa og værdsætte den jævne Arbejder, noget, der har haft stor Betydning for
ham i hans Virksomhed senere som Fabrikant, og han blev alle sine Dage en
human Arbejdsgiver, der ogsaa kunde se en Sag fra Arbejderens Side. Hertil
bidrog sikkert ogsaa hans livlige og modtagelige Sind, som han bevarede op
gennem Aarene.
I Ingeniør Bergs Tjeneste traf han en ung Gaardmandssøn, Hans Olsen, fra
Landsgrav ved Slagelse. Dette Bekendtskab medførte senere, at han blev forlovet
med Hans Olsens Søster, Maren Sofie Olsen, og den 6. Juli 1877 hjemførte han
sin da 26-aarige Brud til „Grønvang“, som hans gamle Fader overdrog ham,
idet han selv flyttede til det nybyggede „Pedersminde“, der opførtes paa den vest
for Grønvang beliggende og til Grønvang hørende Skovlod i Vejen Skov.
Paa sit Dødsleje udtalte Faderen til Sønnen: „Nu Du har faaet Fødegaarden,
har Du tillige den Arv at være et Samlingsmærke for Slægten og at hjælpe dem,
der kan komme til at trænge til Hjælp.“
Der var jo en stor Søskendeflok, og han kom derfor til at overtage Føde
gaarden med en stor Gæld. Han sagde derfor ogsaa til sin unge Hustru, at de
var stillet saaledes, at de maatte se paa hver Øre, de gav ud.
I de første Aar efter sit Giftermaal fortsatte han sin Entreprenørvirksomhed
ude omkring i Landet, hvilket medførte, at han ofte var fraværende fra Hjemmet.
Som den virksomme Natur, han var, søgte han paa forskellig Vis, saaledes som
det fremgaar af det følgende, at gøre sit Landbrug saa rentabelt som muligt.
Tillige var han sikkert, ifølge den Paavirkning, som han i sin Ungdom havde
modtaget i Aarene efter Krigen 1864, opfyldt af Tanken om at gøre et Arbejde
til Gavn ikke alene for sig selv og sin Egn, men ogsaa for det Samfund, som
han levede i.
Fra sit fleraarige Ophold hos Driftsbestyrer Fenger ved Odense Sukkerfabrikker
havde Johs. Lauridsen lært, at Sukkerroer giver rene Marker og en god konstant
Indtægt for Jordbrugeren. Det laa derfor nær, at hans Tanker gik i Retning af
at skaffe sig en lignende Indtægtskilde. Da Fragt og andre Forhold ikke tillod
at indføre Sukkerroeavl paa Grønvang, henledtes hans Opmærksomhed paa Cikorie
rødderne, der ogsaa kan trives paa middelgod Jord, saaledes som Jorden til
Grønvang og der paa Egnen maa siges at være.
Indtil den Tid var næsten alle de her i Landet benyttede Cikorierødder ind
ført fra Tyskland og Holland i tørret Tilstand. Der var i Begyndelsen af Aaret
1872 startet et Aktieselskab i Nordsjælland ved Maaløv under Dr. Heibergs Ledelse
med en Kapital paa 300,000 Kr. i den Hensigt at indføre Dyrkning og Tørring
10
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af Cikorierødder. Selskabet købte flere Gaarde i Maaløv ved Søndersø pr. Bal
lerup, og der blev bygget et stort og vist godt Tørreri. Imidlertid mislykkedes
Foretagendet1), og i 1877 opløstes Selskabet, Gaarden solgtes, og Tørreriet nedlagdes ; tilbage blev kun en vis Mistro til hele Sagen som noget vildt og menings
løst. Johannes Lauridsen mente imidlertid, at Dyrkning og Tørring af Cikorie
rødder maatte kunne lade sig gøre, naar det blev grebet fornuftigt an. Og med
den for ham særegne sejge og energiske Arbejdsmaade tog han straks fat, saaledes at han gennem Samtaler og Foredrag for Egnens Landmænd allerede i
Foraaret 1878 havde sikret sig Avlen af 30—40 Tdr. Land, hvoraf 6—8 Tdr.
Land var paa hans egen Gaard, Grønvang, medens Resten var lejet, saaledes at
vedkommende Landmand fik 140— 170 Kr. pr. Td. Land i Leje af Jorden, mod
at Johs. Lauridsen tilsaaede og passede Marken og tog Høsten heraf.
Med denne Avl i Sigte byggede han Sommeren 1878 det første lille Cikorie
tørreri ved Vejen Station, hvortil blev anvendt Maskiner og Inventar fra Tørreriet
ved Søndersø. Det første Aar tørredes der 8000 Centner Rødder, svarende til.
200,000 Pund tørrede Rødder.
Da han nu selv havde overbevist sig om, at det kunde lade sig gøre at dyrke
og tørre Cikorierødderne, gjaldt det om at faa Landmændene selv til at inter
essere sig for Dyrkningen. Den største Vanskelighed at overvinde var, at mange
kloge Landmænd sagde, at Cikorierødder ødelagde Jorden og gjorde den uren,
og at Cikorierødder ikke var til at udrydde igen o. s. v.
Der blev ført et meget virksomt Oplysningsarbejde, dels af Johs. Lauridsen
selv, dels af hans Medhjælpere, Roeforvaltere, der lejede Jorden hos Landmæn
dene enten for Johs. Lauridsens Regning eller for egen Regning, og dels af andre,
som f. Eks. Lærer Thjellesen i Brørup2). Da der senere blev budt indtil 180 Kr.
pr. Td. Land, vakte dette Opmærksomhed, og der var enkelte Aar lejet henimod
200 Tdr. Land.
I Længden kunde Landmændene ikke modstaa den store Afgift, der blev budt,
og Johs. Lauridsen udtaler senere herom følgende: „Og saa endte det med, at
de syntes, vore Roeforvaltere tjente for mange Penge ved den lejede Jord, og
da de samtidig havde lært at dyrke Cikorierødder og havde set, at Jorden gav
gode Afgrøder efter en velholdt Cikoriemark, blev vi overflødige, hvilket jeg altid
havde anset for det bedste og for det Maal, vi arbejdede henimod. — Men jeg
skylder en Tak til de mange unge Mænd, som med saa stor Interesse og Forstaaelse var mig behjælpelig med at naa dette Maal, og hvoraf flere havde deres
Uddannelse ved Sukkerroedyrkningen paa Fyn.“
Den normale Pris, der blev betalt for Cikorierødder til Landmændene, var 1
Kr. 65 Øre pr. 100 Pund; senere steg Prisen til 1 Kr. 70 Øre og 1 Kr. 75 Øre
for derefter at dale ned til 1 Kr. 10 Øre og 1 Kr. 20 Øre.
Dyrkningen var nu i god Gænge.
Johs. Lauridsen konstruerede Roefrøsaamaskine og Radrenser, og disse blev i stort Tal i en Aarrække fabrikeret og
solgt fra Vejen af S. C. Svenning til de Landmænd, der dyrkede Cikorierødder3).
1 Aarsagen hertil maa vist søges i Ukendskab til Dyrkningen af Cikorierødder og muligvis ogsaa i det Forhold,
at hele Foretagendet blev anset for særdeles fordelagtigt, og Selskabet derfor selv vilde dyrke det hele og
paa Forhaand anvendte mange Penge for at sætte Jorden i Kultur.
2) Johs. Lauridsen udgav en Vejledning i Dyrkning af Cikorierødder, første Gang trykt 1879.
3) S. C. Svenning meddeler: „Jeg kom til Johs. Lauridsen Efteraaret 1886, og da begyndte vi at lave Grubere

147
Efter nogle Aars Forløb blev Tørreriet udvidet til det dobbelte og senere
•ogsaa udvidet saaledes, at det indeholdt 3 Tørreovne og kunde levere over
1,200,000 Pund tørrede Rødder.
I 1880 byggede Johs. Lauridsen sammen med sin Broder Jeppe Lauridsen og
Jeppe Fink i Hejis et Cikorietørreri ved Hejlsminde, der efter Jeppe Finks Død
1882 overdroges til Johs. Lauridsen og Jeppe Lauridsen og i 1888 til Jeppe Lau-

TØRRERIET I HEJLS.

ridsen som Ene-Indehaver. Der kunde leveres omkring 4 à 600,000 Pund tørrede
Rødder derfra.
I 1883 forpagtede Johs. Lauridsen Tørreriet i Horsens, der efter Ombygning
efter en Ildebrand kunde levere 600,000 Pund tørrede Rødder.
I 1886 byggede han endvidere Tørreriet i Slagelse, hvorfra der kunde leveres
800,000 Pund tørrede Rødder.
Med disse 3 Tørrerier (i Vejen, Horsens og Slagelse) leverede han til de for
skellige Cikoriefabrikker her i Landet ialt 2,500,000 Pund tørrede Rødder eller
ca. Halvdelen af Cikoriefabrikkernes Forbrug.
Imidlertid tilfredsstillede det ham ikke at sælge sine Varer til de andre Cikorie
fabrikker her i Landet, som vel nok maaske lod ham føle, at han var afhængig
af dem, sine Kunder, og derfor kunde tillade sig at trykke Priserne mere, end
han syntes om. Han besluttede derfor selv at bygge en Cikoriefabrik for at
kunne fabrikere de tørrede Rødder til færdigt Produkt og føre disse direkte paa
Markedet. I 1888 iværksatte han denne Plan og begyndte Virksomheden Aaret
efter under Ledelse af Fabriksmester Hahn, som dog allerede døde i December
1890 og efterfulgtes af Chr. Sterndorf, der fortæller følgende: „I Begyndelsen
mødte der Johs. L. en haard og bitter Konkurrence, vel nok med det Maal for
og Undergangsplove, som skulde bruges til at lesne Jorden i en Dybde af 18“. Dernæst konstruerede vi en
Roefresaamaskine, som der blev lavet ca. 40 Stk. af hvert Aar i en Del Aar. Samtidig lavede vi en Del
Radrensere. D et hele blev i de ferste 3—4 Aar lavet paa Cikoriefabrikken. Johs. Lauridsen solgte selv
Maskinerne til Roedyrkçre Landet over. Den aarlige Fabrikation var ca. 25 Radrensere, 40 Saamaskiner, 10
Undergangsplove og 10 Grubere. Der brugtes ferst Hestekraft til Drift af Terreriet, senere Dampkraft.
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Øje at køre ham træt, og her har sikkert nok Johs. Lauridsens Energi og Dyg
tighed bestaaet sin Prøve, da hans økonomiske Existens vel nok var afhængig
deraf (Prisen var nemlig dengang kun 10 Kr. for 1 Kasse Cikorie à 100 Pund, —
nu er Prisen 38 Kroner; men her var Salget af „Normal Kaffe“ ham en betydelig
Hjælp.)“
Da det færdige Produkt skulde føres i Handelen, var han meget heldig med at
vælge sin Mand hertil, nemlig Hr. Grosserer Chr. Faber, Odense, der var Rejsende
for et af vort Lands fineste Handelshuse: Adolph Trier & Goldschmidt, København;
dette, i Forbindelse med den dygtige Sælger, Chr. Faber altid var, gjorde, at Salget
til Grossisterne efter faa Aars Forløb var indarbejdet, saa Produktionen voksede
Aar for Aar.
Da en Aarrække var gaaet, og Konkurrenterne vel nok har mærket, at Johs.
Lauridsen ikke var til at overvinde paa denne Maade, blev de mere medgørlige
og henvendte sig til ham om at gaa i Samarbejde med dem, saaledes at Priserne
skulde fastsættes og Salgsmængden pr. Aar tildeles hver enkelt Fabrik, og solgtes
der mere end dette, skulde vedkommende Fabrik indbetale til et valgt Salgsraad
2 à 3 Kr. pr. Ks. Cikorie à 100 Pund, og disse Penge blev saa fordelt paa de
Fabrikker, der havde Undersalg. Paa dette Punkt maatte Joh. Lauridsen betale
mange Penge, da han til Trods for, at Modparten tog Fortjenesten, ikke lod sig
skræmme, men forsynede sin Kundekreds med de Partier, der ønskedes, og tillige
erhvervede nye Kunder.
Senere købte han en nedlagt Cikoriefabrik og Tørreri i Boulstrup og
indrettede dette til Tørreri; han drev det i flere Aar med Lauge Fuglsang som
Bestyrer.
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Saaledes var Stillingen i Aaret 1901, da „De danske Cikoriefabrikker“ '(D. D. C.)
henvendte sig til Johs. Lauridsen om Køb af Fabrikken „Nørrejylland“ med Tørrerier.
Forhandlingerne førte til Overenskomst med det Resultat, at fra 1. Jan. 1902 over
tog D. D. C. Virksomheden. Derefter var J. L. Meddirektør af D. D. C. fra 1902
til 1908, da han fratraadte Stillingen paa Grund af sin Udnævnelse til Direktør i
Nationalbanken.
Af de mange Virksomheder, som J. L. har beskæftiget sig med, var for ham dog
sikkert „Nørrejylland“ Nr. 1, der jo ogsaa var hans eget Værk og den Bedrift, hvor
hans første og største Daad og Dygtighed er øvet, og hvor den første store Sejr
tilfaldt ham baade i Ære og Velstand.
Ved det ovenfor skildrede energiske og maalbevidste Arbejde opnaaede Johs.
Lauridsen at indføre Cikoriedyrkningen som et fast Led i sin Hjemegns Plante
avl. Dyrkningen af Cikorierødder bredte sig efterhaanden til Østjylland, Fyn og
Sjælland med de gode Jorder og det større Udbytte1).
Dyrkningen af Cikorie foregaar særlig i det sydlige og østlige Nørrejylland
(f. Eks. Aarhusegnen), i Odenseegnen og i Slagelseegnen. Prisen i 1920 har været
Kr. 7,85 pr. 100 kg. I 1921 har Tørrerierne ikke arbejdet, da Landmændene ikke
vilde dyrke til en Pris, svarende til den Pris, hvortil der kunde købes i Udlandet.
Johannes Lauridsens sejge og udholdende Arbejde i denne Sag kan sikkert sættes i
Forbindelse med den Paavirkning, han modtog af Lærere paa Askov Højskole. Det
gjaldt jo i første Linie om at være med at bygge Landet op igen efter 1864.
Det lykkedes ham da ogsaa at indføre Dyrkning og Tørring af Cikorierødder her
i Landet og derved i ganske væsentlig Grad at bidrage til at gøre den danske
Cikorieindustri uafhængig af Indførslen af tørrede Cikorierødder.
Til Brug for sine Byggeforetagender benyttede Johannes Lauridsen et Teglværk,
der laa paa Marken i Nærheden af Grønvang; senere flyttedes Teglværket ned i
Nærheden af Cikorietørreriet og Cikoriefabrikken, og her fremstilledes en stor
Del af de Sten, der blev brugt saavel til hans egne mange Byggeforetagender
som til de Bygninger, der efterhaanden rejste sig ved Stationen.

Areal
besaaet med
Cikorie

Aar

Avl
pr. Td. Land

Td. Land
1888
1897
n
1902
n
1907

Ø erne..................
J y lla n d ...............
Ø erne..................
J y lla n d ...............
Ø ern e..................
J y lla n d ...............
Ø erne..................
J y lla n d ...............

229
316
495
477
614
896
595
838

Udbytte
pr. Td. Land

Høstværdi
i Middel for samtlige
Afgrøder

Kr.

Kr. pr. Td. Land

—
262
239
254
189
253
223

—
126
91
137
115
198
155

—
—
11,852
10,745
10,550
7,932
10,147
8,949

I Overensstemmelse hermed har Indførselen af tørrede Redder været aftagende. 1 1873 indførtes 1,780,677
kg, i 1876 1,500,000 kg, i 1883 1,274,614 kg og i 1893 649,894 kg, og omkring ved Aarhundredskiftet ophørte
helt Indførselen af Cikorierødder.
Tabellen viser, at Afgrøden varierer fra ca. 8,000 kg til ca. 12,000 kg pr. Td. Land; den kan dog let naa
indtil 17—18,000 kg paa gode Jorder, og med en Pris af 2,40 Kr.—3,00 Kr. pr. 100 kg var det et fortræffeligt
Udbytte.
Til Sammenligning er i Tallene anført den gennemsnitlige Høstværdi pr. Td. Land for hele Landet for
samtlige Afgrøder.
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Teglværket byggedes i 1885 og nedlagdes i 1901.
Jævnsides med den ovenfor skildrede Udvikling ombyggede Johs. Lauridsen
sin Fødegaard. Denne, der iøvrigt var en smuk straatækt Gaard med et Tillig
gende af ca. 70 Tdr. Land, blev efterhaanden fuldstændig ombygget, og der rejste
sig store røde Bygninger efter de Fordringer, som man da stillede til velindrettede
Stalde og Lader, samtidig med at Jordarealet udyidedes til ca. 180 Tdr. Land.

T E G LV Æ R K ET.

151

HOVEDBYGNINGEN PAA „GRØNVANG“, opfort 1894.

HOVEDBYGNINGEN PAA „GRØNVANG“, set fra Haven.

I 1894 ombyggedes tilsidst Stuehuset. „Grønvang“ stod da færdig i sin nu
værende Skikkelse, hvor der intet er tilbage af Bygningerne fra det gamle „Grøn
vang“, som egentlig ikke var saa gammelt endda, bygget som det blev i 1844 af
Peder Lauridsen, og saaledes som det staar indskaaret i en Egetræsbjælke, der er
flyttet med over i det nye nuværende „Grønvang“ og anbragt over en af Dørene
i Huset1).
Med det vaagnende Forretningsliv vilde det selvfølgelig være en Fordel at
kunne betjene sig af Telefon. Det vilde spare baade Tid og Penge, og det nyt
tige og behagelige gik her godt i Spand.
Johannes Lauridsen søgte derfor at vække Interessen for denne Sag paa
Egnen, hvor der ingen Telefon var paa hele Strækningen mellem Kolding og
Esbjerg. I 1888 stiftede han sammen med et Par gode Venner, afdøde Justits1) Se foran i III. Del (Side 83).
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raad Clausen, Holsted, og afdøde Mølleejer Ebbesen, Sønderskov Mølle, „Sydjydsk
Telefonselskab“, der anlagde Telefon paa Landet i det sydlige Jylland fra Kolding
til Esbjerg, og hvis Formand han var, indtil Selskabet blev sammensluttet med 5
andre Telefonselskaber i Varde-Ribe-Kolding-Fredericia og Horsens til et større
Selskab under samme Navn, i hvis Repræsentantskab Johs. Lauridsen da fik Sæde.
Den første Telefonforbindelse i Vejen blev anlagt fra „Grønvang“ til Cikorie
fabrikkens Kontor, og det var en Oplevelse at staa paa Kontoret og tale med
Folk, som virkelig i samme Øjeblik stod paa „Grønvang“ flere Hundrede Alen borte.

VEJEN ANDELSMEJERI, opfort 1891.

Johannes Lauridsens Bestræbelser for at gøre sit Landbrug saa rentabelt som
muligt omfattede ogsaa Mejeribruget. Han anlagde i 1880 paa sin Gaard „Grøn
vang“ et Mejeri og opkøbte Mælken fra en Del af Egnens Gaarde. Senere, i 1885,
flyttedes Mejeriet til Cikoriefabrikken, hvor der var baade Dampkraft og Damp,
og her forblev Mejeriet, indtil det overgik til Vejen Andelsmejeri, der oprettedes
7. November 1891, og Johs. Lauridsen var herefter i 14 Aar Formand for Andels
mejeriet. Blandt de Folk, som han havde til at lede sit eget Mejeri, kan nævnes
Chr. Svendsgaard og Poul Simonsen; denne fortsatte som Bestyrer af Andelsmejeriet.
Hans Interesse for Mejeribruget førte ham ind i Bestyrelsen for Ribe Amts
Mejeriforening, af hvilken Forening han var Medstifter, og han sad i Bestyrelsen
i Aarene 1894— 1905.
Som Formand for Vejen Mejeri var han tillige medvirkende ved Oprettelsen
af Smørpakkeriet i Esbjerg og sad i dettes Bestyrelse fra 1896 til 1908.
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For begge disse Virksomheders Vedkommende deltog han med stor Interesse
i Drøftelsen af de Spørgsmaal, som til enhver Tid var fremme.
Endvidere var han Medlem af Bestyrelsen for Kolding Omegns Landboforening
fra 1882 til 1888.
I 1888 oprettede Johs. Lauridsen sammen med en Kreds af andre Landmænd
„Vejen og Omegns Svineslagteri“ (V. O. S.). Slagteriet var beliggende op til Cikorie
fabrikken, hvor nu Fotograf Poulsens Ejendom ligger. (Nu „Vejen Bibliotek“, se
P. Lauridsen.) Driftskapitalen var imidlertid temmelig lille i Forhold til Omsæt
ningen, hvorfor Slagteriet blev udlejet til Englænderen John Vincent Slattery. —
Og efter et Par Aars Forløb blev det overdraget til Kolding Andelsslagteri (1892).

I den sidste Halvdel af Halvfemserne fik Johs. Lauridsen Øje paa den Udvik
ling, der var i den danske Margarineindustri, og han mente derfor, at man ogsaa
her paa Egnen kunde tage Del i denne fremvoksende Industri. Han henvendte
sig derfor til en Del af sine Bekendte i Omegnen, og Resultatet blev, at A /S Mar
garinefabrikken „Alfa“ blev dannet ved et Møde, der afholdtes 3. April 1897 i Vejen.
Selskabets første Bestyrelse bestod af Johannes Lauridsen som Formand, Justitsraad
Clausen som Næstformand samt Professor la Cour, Købmand P. Lauridsen og Apo
theker Miiller. Selskabets Aktiekapital var 250,000 Kr.
Som Leder af selve Margarinefabrikationen antoges Mejeribestyrer Jens Jensen,
Hornelund Mejeri pr. Tistrup, og som Leder af Kontoret Bogholder Chr. Andersen,
Vejen, medens Johs. Lauridsen selv beklædte Stillingen som Direktør. (Navnet
„Alfa“ skyldes Professor la Cour).
Dette Foretagende omfattedes af Johs. Lauridsen med den største Interesse,
som han bevarede hele sit Liv, og han glædede sig meget over den Udvikling,
som han blev Vidne til, at Fabrikken gennemgik i Aarenes Løb1).
Af den første Bestyrelse paa 5 Medlemmer er de 4 nu døde (1921), og til
bage er Direktør P. Lauridsen, Kolding.
I det hele var Johs. Lauridsens Liv og Færden i disse Aar kendetegnet ved
en stærk Udvidelsestrang, og der var over hans Færd et Pust af Friskhed og
godt Humør, som fik Folk til at se hen til ham med Tillid og Tryghed. Ikke
alene hans Medhjælpere og hans Medarbejdere følte sig vel til Mode under hans
1) Nedenataaende Tabel viser Udviklingen af Margarineindustrien i Danmark i de forløbne Aar:
1. Maj 1888-31. Marts 1889 1,060,699 kg
1. April 1889-31.
1890 3,130,735
1891 5,136,025
1. n 1890-31.
n 1892 6,447,925 n
1.
„ 1891—31.
1893 8,156,422 n
1.
„ 1892-31.
1894 8,389,687
1- „ 1893—31.
1895 7,752,474
1.
„ 1894-31.
1896 8,084,448
1.
„ 1895-31.
1897 9,547,127
1.
„ 1896-31.
1.
„ 1897-31.
» 1898 11,885,284
1.
„
1.
„
1919
1920

1909-31.
1910 31,004,386
1916-31. Decbr. 1916 56,479,444
ca. 39,640,000
55,000,000
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Ledelse, men ogsaa naar han henvendte sig til andre om at interessere sig for
et eller andet, mødte han paa Forhaand Velvilje og Interesse for sine Planer.
Fra en af hans Medarbejdere, Fabriksmester J. Jensen, „Alfa“, foreligger et
Vidnesbyrd om Johannes Lauridsens Forhold til sine „Folk“.
„Første Gang, jeg talte med Johs. Lauridsen, var i 1897. Han havde tilbudt
mig en Stilling ved den under Opførelse værende Margarinefabrik „Alfa“ i Vejen,
og jeg mødtes efter forudgaaet Aftale med Fabrikkens Bestyrelse. I Samtalens
Løb fik jeg det Spørgsmaal fra Johs. Lauridsen : „Hvordan er det; kan De komme
ud af det med Deres Folk?“ Dengang anede jeg næppe Spørgsmaalets Række
vidde og forstod i alt Fald ikke, hvor meget det betød for Johs. Lauridsen.
Senere fik jeg Lejlighed til at erfare det.
Forholdet mellem Johs. Lauridsen og hans „Folk“, d. v. s. hans Arbejdere og
Medhjælpere, var nemlig af en egen Art. At „komme ud af det“ med dem, var
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for ham ikke alene at faa Arbejdet til at gaa hurtigt og godt — det var en
Selvfølge —, men det var lige saa meget at faa alle dem, der beskæftigedes i
hans Virksomhed, interesseret i dennes gode Gang. Til at opnaa dette havde
han en vidunderlig Evne. Den kan næppe forklares udtømmende, men jeg vil
gerne fremhæve enkelte Ting, der samlet bidrog til Resultatet.
Han forstod at vurdere et Arbejde. Den slappende Følelse, som følger af at
faa et godt Arbejde undervurderet, risikerede ingen af hans „Folk“. Havde
nogen, trods god Vilje, haft Uheld med et Foretagende og var nedtrykt derover,
saa dadlede han ikke; han kunde tværtimod finde paa at sige: „Ja, saa maa vi
skam gøre det saa meget bedre næste Gang!“ Og saa kunde han le med sin
gode Latter. Det hjalp paa Vedkommendes Humør. Under Sygdom eller uforskyldt
Modgang var han utrættelig til at opmuntre, og han hjalp, naar det tiltrængtes.
Han nærede dyb Interesse for sine „Folk“s personlige Forhold; han talte med
hver enkelt og vidste, hvordan det gik dem og deres Børn. Han glædede sig,
naar han saa nogen af dem skaffe sig et Hjem, og naar de søgte at betrygge
deres Fremtid. Et Led i denne Interesse var den Pensionskasse, som han fik
„Alfa“s Arbejdere til at oprette. Deri skulde hver Arbejder indskyde mindst 5
Øre daglig. Fabrikken gav samme Beløb som Arbejderne, og Johs. Lauridsen fik
endvidere bevilget et Tilskud til Kassen paa de aarlige Generalforsamlinger. Des
værre blev denne udmærkede Institution efter nogle Aars Forløb ophævet af
Arbejdernes Flertal, men det forringer ikke Tanken eller dens Ophavsmand.
Her er nævnt noget af det mest karakteristiske ved Johs. Lauridsen som
Arbejdsherre. Dertil kom, at hans Personlighed var saa stærk, at den maatte
faa Indflydelse paa hans Omgivelser. Man nødtes til at beundre ham, og hos
mange gik denne Følelse over til Hengivenhed. Ved Siden heraf voksede en
mærkelig Tryghedsfølelse op. Hvor Johs. Lauridsen var i Spidsen, der følte man
sig tryg. Det var som en Tro paa Forsynet. Denne Følelse, som jeg personlig
kendte, var ret udbredt, især blandt hans gamle Arbejdere. Derom har jeg hørt
adskillige Udtalelser efter hans Død.
Der er Mulighed for, at de her fremdragne Egenskaber kan have nogen Del
i det „Held“, som fulgte Johs. Lauridsens Foretagender.
Jeg maa udtale saavel min Hustrus som min dybe Taknemlighed mod Johs.
Lauridsen. Han har været mere for os, end det er muligt for os at forklare, og
hans Minde vil vi altid holde i Æ re.“

Om Fabrikkerne og Jernbanestationen voksede efterhaanden en By op, og
der opstod dermed en Trang til at faa en mere udvidet Undervisning, end der
kunde gives i Kommuneskolen.
Johs. Lauridsen byggede da i 1900 den nuværende Realskole for egen Reg
ning og stillede den til gratis Afbenyttelse i 5 Aar, hvorefter Skolen over
toges af Skolebestyrer M. N. Slebsager (nuværende Trafikminister). Han stiftede
sammen med sin Hustru „Johannes og Hustru Maren Lauridsens Skolelegat“ paa
20,000 Kroner, hvis Renter skulde anvendes til Fripladser ved Skolen, idet det
forudsattes, at Kommunen stillede et lignende Beløb til Raadighed. Legatets
Bestyrelse dannedes af 3 af Vejen-Læborg Sogneraad valgte Medlemmer, Skole-
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kommissionens Formand i Vejen og Bestyreren af Vejen Realskole, ialt 5 Med
lemmer, og Legatet traadte i Kraft d. 1. April 1905. Skolen ejes og drives nu
af Realskolebestyrer P. Hauge1).
Efterhaanden som Virksomhederne udviklede sig, og der kom andre Virksom
heder til Byen, voksede Byens Befolkning og Forretningsliv i det hele taget, og
Johs. Lauridsen saa nu, at Tidspunktet var kommet, hvor der var Trang til et
Pengeinstitut, en Bank, ved Siden af Vejen-Læborg og Omegns Sparekasse. Johs.
Lauridsen henvendte sig da til en Del af Egnens Beboere, og den 17. Januar 1903
afholdtes et konstituerende Møde paa Hansens Hotel i Vejen med Jacob Appel
som Dirigent. Ogsaa daværende Højskoleforstander Ludvig Schrøder var til Stede.
Johs. Lauridsen blev enstemmig valgt til Formand, og som Direktør for Vejen Bank
antoges E. Haunstrup. Johs. Lauridsen var stadig Formand for Bankraadet indtil
30. December 1908, da han nedlagde sit Formandshverv i Anledning af sin Ud
nævnelse til landbrugskyndig Direktør i Nationalbanken.
Ogsaa Vejen-Læborg Sparekasse havde Johs. Lauridsens Interesse. Paa et for
Sparekassen kritisk Tidspunkt i nogle af dens første Aar traadte han til og
fik Forholdene ordnet.
Han blev paa dette Tidspunkt Formand for Spare
kassen og fungerede som saadan et Par Aar. Om Sparekassens Virksomhed
sagde han, at dens Midler altid fortrinsvis skulde komme den Egn tilgode,
hvor Midlerne var opsamlede, saaledes at der kunde ydes de smaa Hjem og
mindre Foretagender saa mange billige Laan som muligt, og han saa i Spare
kassen det Middel, hvormed han kunde medvirke til at skabe saa mange selv
stændige Hjem som muligt.
1) P. Hauge findes omtalt senere som indgiftet i Slægten.
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Da Lovgivningen ogsaa stillede Beløb til Raadighed for Tanken om egne Hjem,
benyttede Johannes Lauridsen sig heraf og fik dannet en Byggeforening til Opførelse
a f Boliger.
Paa denne Tid var der i Omegnen blevet udført Anlæg for Avl af Ørreder
i Damme, den saakaldte kunstige Fiskeavl. I Tyskland havde man da i mange
Aar kendt lignende Anlæg, og daværende Professor Arthur Feddersen omfattede
denne Sag med stor Interesse og slog stærkt til Lyd for Oprettelsen af lignende
Anlæg her i Landet. Han mente, Danmark havde udmærkede Betingelser for en
saadan Fiskeavl med de mange Vandløb, hvori der trivedes altfor faa Fisk i For
hold til, hvad der under rationel Drift kunde leve deri.
Johannes Lauridsen havde i sin Tid dannet Lundgaard Engforening sammen med
flere andre Mænd fra Omegnen, bl. a. Ludvig Schrøder, Terman Blok, Lærer J. P.
Jørgensen, P. J. Pedersen, Elias Junker, N. J. Thomsen, Fr. Thomsen, Niels Pedersen,
Søren Lassen, Br. Bojsen og P. V. P. Berg, for at overtage et af Ingeniør Berg regu-
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leret Engstykke ved Andst Aa. Foreningen dannedes den 12. Juni 1878 paa et
Møde i Holsted, og til Formand valgtes Johannes Lauridsen.
Engarealet havde en Størrelse af 17 Tdr. Land, iberegnet Kanaler, og stod
Foreningen i ca. 44,000 Kr., altsaa godt 2500 Kr. pr. Td. Land. Efter den Tids
Priser var dette en temmelig høj Pris, hvorfor Rentabiliteten af Foretagendet
heller ikke var god.
Da ovennævnte Meddelelser om „Fiskeavl i Damme“ — Damkultur — frem
kom og støttedes fra sagkyndig Side, vakte de Opmærksomhed hos Johannes

JOHANNES LAURIDSEN (X) I FERSKVANDSFISKERIFORENINGENS BESTYRELSE.
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Lauridsen. Sagen blev Genstand for Drøftelse indenfor Bestyrelse og General
forsamling, og Resultatet blev, at der paa Grundlag af en Erklæring fra Pro
fessor Arthur Feddersen om Engarealets Tjenlighed til Damkultur, blev dannet et
nyt Selskab „Lundgaard Eng- og Fiskeriforening“, der væsentligst bestod af de
tidligere Deltagere i Lundgaard Engforening, og som overtog dette Selskabs Ejen
dele. Den dygtige Fiskeavler Smith Nissen blev antaget som Leder af Fiskeriet
det første Aar; derefter blev .S'. P. Petersen Fiskemester, og den nuværende Leder
er Fiskemester »5. Andersen.
I Damkulturen, hvor der kun findes Ørreder, er der 65 Damme og 2 Udklæk
ningshuse, hvori kan udklækkes indtil 10 Millioner Æ g 1).
Johannes Lauridsens Arbejde hermed førte ham ind i Bestyrelsen for Ferskvands
fiskeriforeningen som Næstformand. Denne Forening har ligesom Hedeselskabet et
nationalt Formaal, og han arbejdede derfor ogsaa med Liv og Interesse for denne
Sag. Et smukt Vidnesbyrd herom faar man ved at læse, hvad Ferskvandsfiskeri
bladets Redaktør Dr.ph\\. Hoffmeyer, Sorø, skriver i Bladet i Anledning af hans Død:
„Med Sorg har alle danske Ferskvandsfiskere erfaret, at vor gode Ven og
trofaste Hjælper og Raadgiver er gaaet bort. Nationalbankdirektør Lauridsen
var saa stout og tilsyneladende saa stærk en Mand, at ingen tænkte, at han
saa snart skulde forlade os. Det føltes derfor dobbelt haardt, da Budskabet kom.
For Ferskvandsfiskeriforeningen var han en ubetalelig Kraft, og talrige er
de Deputationer, hvori han var Deltager, og mangfoldige de Ordførerhverv,
han har røgtet for Ferskvandsfiskeriforeningen. Hans store Kendskab til alle
offentlige Personligheder og Institutioner, den Agtelse og Ærbødighed, der udgik
fra hans Person, lettede ham Hvervet som Talsmand for vor Forening i aller
højeste Grad.
For Foreningen betyder Nationalbankdirektør Lauridsens Bortgang derfor
ogsaa et uerstatteligt Tab, og for os, der gennem de mange Aar har siddet
sammen med ham i Foreningens Bestyrelse, bliver det et Savn som efter Tabet
af en god og trofast Ven.“
Senere i 1906 startede Johannes Lauridsen sammen med sin Broder og Svoger,
Købmand P. Lauridsen og Direktør N. Petersen en Maskinfabrik og Dampkedel
fabrik i Vejen under Navn af Fabrikken „Mjølner“. Der var dengang temmelig
vanskelige Forhold for Maskinfabrikkerne, og dette Foretagende blev derfor, dels
under Hensyn hertil, dels af andre Grunde, efter nogle Aars Forløb indstillet.
Aaret efter blev Tagpapfabrikken „Phønix“ dannet. Der havde for flere Aar
siden været en Tagpapfabrik i Vejen; denne var imidlertid brændt, men Ruinerne
stod fremdeles. Som en Fugl Phønix skulde denne Fabrik stige op af Asken.
Selskabet blev egentlig dannet den 14. Mßj 1907 paa Johannes Lauridsens
Kontor i Vejen. Tilstede var den nu afdøde Landstingsmand Rasmussen, Vandamgaard. Det var dog først den 18. Juni 1907, at Vedtæ gter^ blev fastslaaede og
Bestyrelsen valgt. Denne bestod af N. Petersen, Formand, Rasmussen, Vandamgaard,
Næstformand, Johs. Lauridsen, Chr. Andersen og P. Petersen.
1) Fiskeriet er fom ylig blevet nedlagt, idet Aavandet — paa Grund af, at den voksende Stationsby Vejen lader
sit Kloakvand lebe ud i Aaen — er blevet af en saa daarlig Beskaffenhed, at det ikke egner sig for Anven
delse til Damkultur for Ørreder.
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Fabrikken har i Aarenes Løb haft en meget smuk Udvikling og bestaar nu
af et anseligt Bygningskompleks, beliggende umiddelbart op til Banen. Fabrikkens
første Leder var Ingeniør O. Vang Lauridsen og den følgende nuværende Direktør
Niels Petersen.
Der var efterhaanden opstaaet en betydelig Haandværkerstand i Vejen By,
og det var derfor naturligt, at der var Interesse for at faa bygget en teknisk Skole;
ogsaa dette Foretagende havde selvfølgelig Johannes Lauridsens Interesse og Støtte.
Vejen Bys Befolkning følte efterhaanden Savnet af en offentlig Have eller
Park, og der blev da den 19. Maj 1906 under Medvirkning af daværende Redaktør
J. A. Favrholdt indkøbt en Landejendom for 24,000 Kr. i den Hensigt at indrette
en Del af denne til et Lystanlæg. Ejendommen overtoges 31. Maj 1906 af et
Konsortium med Johs. Lauridsen som Formand, og den 29. November 1906 stif
tedes Aktieselskabet „Vejen Anlæg“ med en Aktiekapital af 10,000 Kr. og med føl
gende Bestyrelse: Johs. Lauridsen, Formand, L. P. Pedersen, Næstformand, Favrholdt,
Kasserer, Billedhugger Hansen Jacobsen og Gartner M. Jensen. Aktieselskabet
overtog 21 Tdr. Land af Ejendommens Areal til Beplantning for en Pris af 6000
Kr., medens Resten af Ejendommen bortsolgtes. Efter en af Havearkitekt Erstad
Jørgensen udarbejdet Plan blev der foretaget Beplantning af Arealet. Anlæget
blev den 26. Februar 1912 skænket til Kommunen og stod da Selskabet i en
Pris af 11,290 Kr. Saalænge Aktieselskabet „Vejen Anlæg“ bestod, var Johs.
.Lauridsen dets Formand, og med dets Overdragelse til Kommunen naaede han
sine Ønskers Maal i denne Sag.
Ligesom Johs. Lauridsen i sine private Virksomheder og i de Institutioner, han
oprettede, havde Brug for Mennesker, saaledes havde disse ogsaa Brug for ham.
Et af de første Arbejder, der blev overdraget ham af offentlig Art, var
Regulering af Vejen Kirkegaard, Denne havde hidtil henligget uden nogen særlig
god Orden; men ved den af Johs. Lauridsen planlagte Regulering i 1878 blev
Forholdene ordnede^ og Kirkegaarden fik da den Skikkelse, som den i det
væsentlige nu har.
11
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Han blev i 1890 Medlem af Vejen Sogneraad (da hans Svoger Gaardejer Hans
Olsen, Baungaard, paa Grund af Sygdom trak sig tilbage) og gjorde et betydeligt
kommunalt Arbejde. Bakkely Skole, Tilbygning til Vejen gamle Skole og det nye
Vejanlæg mod Øst fra Vejen By over Vorup Mose hører til nogle af de Ting,
han var særlig medvirkende til. I 1894 ønskede han ikke Genvalg, da hans Tid
var stærkt optaget af hans øvrige Virksomhed. Da han blev frigjort paa det
kommunale Omraade, begyndte hans Tanker straks at sysle med nye Projekter
som Margarinefabrikken „Alfa“ og Realskolen som ovenfor nævnt1).
I 1911 kom Johs. Lauridsen atter ind i Sogneraadet og var Formand til Ud
gangen af 1906. Vejen By var vokset betydeligt2) 3), og stærke Krav stilledes i
denne Periode til det kommunale Styre, saaledes Kloakering, Fortovsregulering,
Brolægning m. m. Johs. Lauridsen havde Blik for disse Kravs Berettigelse, men
mødte imidlertid ikke altid den nødvendige Forstaaelse hos sine Kolleger; imid
lertid blev disse Forhold ordnet, saa godt som det var muligt under de forhaandenværende Forhold, og det nuværende Fortovsanlæg i Vejen By blev i det
væsentligste indført den Gang ved hans personlige Medvirkning.
Johs. Lauridsens Vidsyn og Forhandlingsvillighed kom ham til gode saavel i
1) Johs. Lauridsen var endvidere i en Aarrække Ejer af „Skovgaard“ (ca. 300 Tdr. Ld.) i Starup Sogn ved
Kolding.
/
2) „Hver 8. Dag“, 17. Septbr. 1916, om Vejen Stationsby: „Ingen havde tænkt sig særlige ^Muligheder her
(i Vejen) mere end ved enhver anden af Landstationeme, og undersøger man, hvad det er, der har givet
Stødet til en saa ualmindelig Vækst og Udvikling i et saa kort Aaremaal, vil man snart finde ud*af, at’Jdenne
store Stationsby i Virkeligheden har en enkelt Mands Initiativ og Foretagsomhed at takke for sin Tilblivelse.
Denne Mand er Nationalbankdirektør Johannes Lauridsen. Det er ham, der ved sit Arbejde saa at sige har
skabt Vejen Stationsby; det er hans Foretagsomhed, der har baaret saa rig Frugt, at der kunde^opstaa en
By, som hurtigt overfløj de andre Stationer i Størrelse, og hans Navn vil alle Dage være nøje knyttet til
Stedets Historie, ligesom man med Respekt maa bøje sig for det Arbejde, han har udrettet.“
3) Indbyggerantallet i Vejen Sogn:
Stationsbyen.
Landsognet.
Ialt.
1890. . ............ 657 . . . . . . . . 774 . . . 1431
1896. . ............ 837 . . . . . . . . 868 . . . 1/05
1 9 0 1 .. . ............ 1156 . . . . . . . . 954 . . . 2110
1906. . . ............ 1637 . . . . . . . . 905 . . . 2542
1911. . ............ 2134 . . . . . . . . 944 . . . 3078
1916. . . ............ 2653 . . . . . . . . 909 . . . 3544
1921. . . ............ 2829 . . . . . . . . 904 . . . 3733
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hans kommunale Virksomhed som i de langt større udensogns Forhold, han efter*
haanden kom til at deltage i. Rolig og bestemt forelagde han Sagen; kunde han
i Øjeblikket ikke faa Ørenlyd for den, lagde han den ligesaa rolig til Side for
atter at tage den frem, maaske gentagne Gange, indtil han fik sin Vilje. Sogneraadsformand L. P. Pedersen har i Anledning af hans 70-aarige Fødselsdag bl. a.
skrevet: „Mødte hans Forslag Modstand i en Forsamling, var han i Besiddelse af
en sjælden Evne til under Forhandlingerne at faa Sagen ind i et Spor, som førte
til en Løsning. Sjældent lod han en Sag slaa ned ved Afstemning. Det højeste
kunde blive en Udsættelse, hvor der saa efter grundig Overvejelse fremkom nye
Motiver. “
Han vidste, at „biende Mand fanger Bør“, men tillige ogsaa, som han selv
med Eftertryk tilføjede: „men Børen,
den bier paa ingen“.
Han var i en Aarrække Medlem
af Skolekommissionen i Vejen, og han
omfattede i det hele Undervisningen
i Skolen med stor Interesse.
I politisk Henseende har Johs. Lau
ridsen altid tilhørt Venstre. Han tog
Initiativet til Oprettelsen af Vejen Sogns
demokratiske Forening, der blev dannet
ved et Møde Søndag Eftermiddag KL 5
den 30. Maj 1885, hvor Ebbe Madsen
JOHS. LAURIDSEN OG „SMUT“
dirigerede. Foreningens første Besty
parat til Udrykning til Sogneraadsmede eller andet Omraade
relse var Johs. Lauridsen, Ebbe Madsen
af hans Virksomhed.
og Hans Olsen, Baungaard. Johs. Lau
ridsen var i en Aarrække Foreningen en god og virksom Formand.
Det var dog først i en senere Alder, at han som 60-aarig Mand traadte ind
det aktive politiske Liv. Den 14. Marts 1907 blev han ved Suppleringsvalget til
Landstinget i Stedet for afdøde Landstingsmand Rasmussen, Vandamgaard, valgt til
11*
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Landstingsmand, blev genvalgt 20. Septbr. 1910, et Hverv, som han beholdt til
11. Maj 1918, da han trak sig tilbage.
Han var ikke særlig Taler, for saa vidt som man derved forstaar en vel
talende Mand; men hans Udtalelser var bygget over en velgennemtænkt Idé og
vidnede som iøvrigt al hans Færd om dyb Forstaaelse. Følgende Vers af en Sang,
skrevet til hans 70-aarige Fødselsdag af hans Svigersøn Ingeniør Mortens, om
handler træffende dette Forhold:
Du var ikke Taler, O rdets g o ld e Kunst,
som den ofte øves, var for D ig kun D unst;
m en vi glem m er aldrig Ord af dig, som sved,
Ord, som aabned V idder, Ord af K ærlighed.

Paa Rigsdagen fik han sin største Betydning i Udvalgsarbejdet som en snild
og god Raadgiver i mangen vanskelig Sag, og han har sikkert været sit Parti,
Venstre, en god Mand i Ordets bedste Forstand, idet han netop ved sin Selv
stændighed medvirkede til at holde Partiet rummeligt og friskt1).
For Hedeselskabets Arbejde var det naturligt, at han nærede en levende Inter
esse, et Led, som det jo var i Bestræbelserne for at genopbygge Landet efter
1864. Sammen med afdøde Forstander Ludvig Schrøder deltog han ofte i Hede
rejser til de anlagte Plantager og Mosekulturer, og det var da naturligt, at han
blev knyttet til Hedeselskabet, hvori han var Repræsentant fra 18. Juli 1905 til
sin Død. Han satte megen Pris paa denne Stilling og havde megen Glæde deraf.
Hedeselskabets Kommitterede, Skovrider Chr. Dalgas, skriver om ham i „Hede
selskabets Tidsskrift“ i Anledning af hans Død: „Johs. Lauridsen bidrog som
Repræsentant ved sin klare Forstaaelse af, hvad det drejede sig om, og ved sin
rolige Kraft til at styrke Selskabet.
Han var ikke en Mand af mange Ord,
men han saa klart, hvilke Veje der skulde og burde følges, og da han saa rigtigt,
og hans Anskuelser havde Vægt, bidrog han derfor til en lykkelig Udvikling af
Selskabet.
Her som overalt vandt han alles Højagtelse og Kærlighed, thi han var en god
Mand, der støttet af sin Hustru kun ønskede at gøre, hvad han kunde, til
Landets Vel.“
Som Privatejendom havde han Hedeejendommen Dalagergaard i Vorbasse Sogn,
der sammen med en senere tilkøbt Ejendom nu udgør én Plantage paa ialt ca.
400 Tdr. Land, hvis Beplantning han naaede at faa fuldført inden sin Død.
Tillige var han dels Formand for, dels i Bestyrelsen for forskellige Plantager,
saaledes Hundsbæk Plantage ved Vejen og Stiide Plantage ved Brørup m. fl.
Som det fremgaar af foranstaaende Beskrivelse af Johannes Lauridsens hele
Færd, havde han stor Interesse i at være med i Samarbejdet med andre om
fælles Opgaver. Dette indskrænker sig ikke alene til økonomiske Formaal, han
deltog ogsaa, særlig i de yngre Aar, i Skyttesagen, og han var bl. a. Medlem af
Bestyrelsen for Ribe Amts Skytteforening. Han var altid Afholdssagens Ven.
1) Om hans politiske Liv se Trafikminister Slebsagers Tale paa „Grønvang“ ved Jordefærden.
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Den sønderjydske Sag havde i Johs. Lauridsen og Hustru trofaste Venner, og
gennem en lang Aarrække var han Formand for Skibelundforeningens Bestyrelse1).
Forstander Knud Pedersen har fortalt følgende Træk: „Der kom en Tid, da vi trængte
til at udvide vore Skolebygninger, der staar paa Skibelundforeningens Grund.
Jeg henvendte mig saa til Johs. Lauridsen om Lov til at bygge videre, og han
svarede med den spøgende Bemærkning: „Byg bare hele Marken fuld!“ Og jeg
byggede væk.
Da Bygningen skulde betales, mødte der nye Vanskeligheder.
Kreditforeningen og Sparekassen vilde ikke sætte Penge i et Hus, der stod paa
lejet Grund. „Ja saa kan Skibelundforeningen sætte Penge i Huset“. Og jeg
laante 5000 Kr. paa det Vilkaar, at Laanet var rentefrit i 5 Aar. Og siden fik
jeg Lov til at betale Renten ind i Den nordslesvigske Skoleforenings Kasse.“
Johs. Lauridsen var en stadig Gæst i Skibelund. Var han hjemme fra Køben
havn, fik han altid Tid til at kigge derned, og hans Blik var atter og atter vendt
mod Syd. Tit havde han Gæster med fra Hovedstaden, Funktionærer fra Rigs
dagen, Kolleger fra Nationalbanken og — Feriebørn o. s. v. Det var altid en
Fornøjelse at vise dem rundt.
Det var ham en stor Glæde at opleve Genforeningen med Sønderjylland. Da
han var hjemme i Pinsedagene 1920, var han ivrig for at faa bestemt, at vi
skulde have en Genforeningssten i Skibelund. Det var ham, der bestemte Pladsen,
hvor den skulde staa, og han var med til at udtage Stenen, en vældig stor en,
der straks kom under Kunstneren Hansen Jacobsens Behandling, efter at den var
bleven transporteret til den udmærkede Plads. Afsløringen fandt Sted den 15.
Juli 1920 i Overværelse af Kong Christian den Tiende og Dronning Alexandrine,
Prinser samt en stor Menneskemængde, der modtog den kongelige Familie. Men
da var Johs. Lauridsen omtr. en Maaned forud død.
Paa den mindre Flade staar Chr. IX.s og Chr. X.s Navnetræk med Aarstallene
1864 og 1920. Desforuden Kaj Hoffmanns Vers:
1) Som gamle Medlemmer af Bestyrelsen kan nævnes Forstander Schrøder, la Cour, H. J. Lauridsen, Claus
D all o. fl.
Johs. Lauridsen sad i Bestyrelsen sammen med følgende : Jacob Appel, Fred. Hansen, P. Lauridsen, Skrums
ager, Knud Pedersen og Peder Schmidt.
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GENFORENINGSSTENEN, SET FRA BEGGE SIDEFLADER.

„Svæ rdtid er endt, det er P lovtid paany,
V ennetid, Fræ ndetid, G rotid o g G ry.“

Paa den større Flade staar der følgende Vers (forfattet af Kunstneren selv):
„M ænd fra V esterh avets K yster
til det stille O cean
har kæ m pet for, at R et bør væ re Magt.
Vi m indes d isse H elte,
i vor S aga skal det staa:
de frelste hjem til Danmark
vore Brødre søn den A a .“

Knud Pedersen foretog Afsløringen.
Endvidere kan nævnes Johs. Lauridsens Interesse for Bogsamlingssagen. At „Vejen
Bogsamling“ blev stiftet, skyldes for en stor Del hans Offervillighed. En Deltager
i dette Arbejde, Konsulent Jens Thorsen, skriver paa Foranledning herom: „Jeg
havde paa Forhaand tænkt mig, at han maaske vilde gøre sig noget stærkt gæl
dende indenfor Bestyrelsen ; men dette var saa langtfra Tilfældet, tværtimod. Jeg
lærte ham der at kende som en Mand, der kunde glæde sig over, at andre var
optaget af det samme, som han selv, og gerne vilde gøre et Arbejde derfor.“
Ogsaa efter at han senere var flyttet til København, blev han ved at følge
med i Sognebogsamlingens Virksomhed og ydede den sin Støtte.
En Handlingens Mand, som han var, veg han i givet Tilfælde ikke tilbage for
at gaa i Brechen for andre om nødvendigt. Saaledes fortælles der af Øjenvidner
(J. Thorsen o. fl.):
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„Det var sidst i 80erne, at der blev kastet en Brønd paa Karensmark. En
Eftermiddag, Arbejdet stod paa, skred Brønden sammen om Brøndgraveren. Vi
fra Nabolaget kom snart til Stede og stod og talte om, at én skulde gaa ned i
Brønden. Men det var ikke uden Fare, og ingen var for det. Saa kom Johs.
Lauridsen. Han sagde ikke andet end dette: „Vil to Mand tage ved Vinden og
hejse mig ned.“ Det var der nok, der vilde. Men det var kun ham, der satte
Livet i Vove. Brønden var temmelig dyb, og Johs. Lauridsen søgte da fra den
Afsats, hvortil han blev hejset ned, at bore nogle Rør ned gennem de sammenskredne Jordmasser for muligt paa denne Maade at skaffe Brøndgraveren Luft
og komme i Forbindelse med ham ved at tale med ham gennem Rørene. Endnu
lyder det for Ørene saa tydeligt, som det var i Gaar, naar han, efter først at
have banket paa Rørene, raabte: „Ib, Ib!“ (Brøndgraverens Navn), men stadig
uden Svar. Desværre lykkedes det ikke at redde Brøndgraveren.“
Endvidere kan nævnes, at han var Medlem af Bestyrelsen for „Carnegies
Belønningsfond for Heltemod“ 1) samt fra 1911 Medlem af Repræsentantskabet
for „Landbygningernes almindelige Brandforsikring“, og de aarlige Møder, som R.
afholdt i København, optog ham stærkt og var ham til megen Glæde. Han
havdfe netop været til et saadant Repræsentantskabsmøde Torsdag, Fredag og
Lørdag paa Skydebanen i København, som han døde den paafølgende Søndag
Morgen.
Det er ofte blevet sagt, at Johs. Lauridsen var en god Mand for Vejen By
og viste stor Interesse for sin By og sin Egn, en Interesse, som han stadig
bevarede, og hvorom de mange kan tale, der søgte ham i København, og hvem
han var behjælpelig paa forskellig Vis ved Henvendelse til Personer og Autori
teter, men det skal i denne Forbindelse anføres, hvad han selv ved en senere
Lejlighed udtalte (i Anledning af hans 70-aarige Fødselsdag):
„Naar der har væ ret talt saa m eg et om m it Arbejde, saa er F orh old et det, at jeg
altid har ønsket, at V irksom hederne kunde u d fold e sig o g kom m e m ange til god e. M ine
Interesser har gaaet videre ud, m en det, at jeg har b o e t i V ejen, har gan sk e naturligt
ført til, at V ejen i nogen M aade er kom m en i F orgrun den.“

I denne Forbindelse kan det anføres, at han ofte brugte Ordene:
„Hvad Du evner, kast af i d et næ rm este Krav“.

Johs. Lauridsen interesserede sig meget for Egnens Baneforhold og ofrede
megen Tid og Kraft paa at føre sine Planer igennem, hvilket tilsidst for saa, vidt
lykkedes ham, som der blev Baneforbindelse fra Vejen nordpaa over Gjesten ved
Anlæget af Troldhede—Kolding—Vejen Jernbane.
Om denne Bane og Johs. Lauridsens Forhold til samme beretter Ingeniør
Mortens følgende:
Omkring A århundredskiftet rejstes med stedse større Berettigelse og Styrke
Kravet om Anlæg af Jernbaner i det store jernbanetomme Rum i Jylland omkring
Grindsted, og Planer om Anlæg af en Jernbane fra denne By og sydpaa drøf
tedes livligt. Stærke Kræfter sattes i Bevægelse for at føre en saadan Bane til
1) Valgt 1912 af Indenrigsministeriet.
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Kolding, til Lunderskov og til Vejen, og denne sidste Bys Talsmand blev naturligt
i første Række Johs. Lauridsen, virksomt støttet af daværende Folketingsmand for
Bækkekredsen Laust Rasmussen i Grindsted og nuværende Undervisningsminister
Appel. Hans Person eller Navn var stadig i Forgrunden under de mange — ofte
bevægede — Møder og Forhandlinger, der fandt Sted saavel med de interesserede
Sognes Repræsentanter som med Bevillingsmyndighederne, og Resultatet — en
Art Kompromis — forelaa endelig i Jernbaneloven af 27. Maj 1908, hvorved
Regeringen bemyndigedes til at meddele Koncession paa Anlæg af en privat
Jernbane fra Troldhede over Sdr. Omme, Grindsted og Bramdrup til Kolding med
Sidebane til Vejen med et Statstilskud paa 2/ 3 af Anlægssummen.
Koncessionen blev givet 11. Juni 1913, og Banen aabnedes officielt for Drift
25. August 1917 efter dog allerede da i ca. 9 Maaneder at have besørget Gods
trafik paa Strækningen Troldhede—Vejen.
Som Koncessionshaver var Johs. Lauridsen altid virksom for at fremme Anlæget mest muligt og fik i den Anledning dettes økonomiske Forhold betrygget
ved et Laan i Nationalbanken, ligesom han iøvrigt støttede alle Bestræbelser for
at faa Banen bygget saa solid, moderne og med saa fortrinlig Udrustning af
rullende Materiel, som Forholdene — bl. a. Krigssituationen — muliggjorde det,
og det kan sikkert uden Overdrivelse siges, at Troldhedebanen i Øjeblikket er
Landets bedst udstyrede Privatbane.
Den ca. 100 km lange Bane med dens talrige Privatspor til Tørveværker,
med dens Tilslutning til Statsbanerne i Troldhede, Grindsted, Vejen og Kolding
og til Privatbanerne fra Grindsted til Varde og Vejle, med dens store Værksteds
anlæg, Lokomotiv- og Vognpark (10 Lokomotiver, 300 Godsvogne), syntes altid
Johs. Lauridsen at være et administrativt Felt stort nok til at optage en Drifts
bestyrers hele Arbejdsevne, og han var derfor en Modstander af Bestræbelserne
for at inddrage den under fælles Ledelse med de øvrige fra Kolding udgaaende
Privatbaner (Kolding-Egtvedbanen og Kolding Sydbaner), med hvilke den ved sit
hele Anlæg intet naturligt Berøringspunkt havde. At han her saa rigtigt, har
Udviklingen til fulde bevist, idet det Fællesskab, der ved Banens Aabning blev
etableret, efter et Par Aars Forløb maatte opgives, saa at Troldhedebanen nu
siden 1919 er befriet for alt administrativt Fællesskab med andre Baner.
Dens Betydning for vort Lands Forsyning med Brændsel under de vanskelige
Forhold, saavel under som efter Krigen, ses bedst deraf, at Troldhedebanen indtil
April 1921 har befordret ca. 585,000 Tons Tørv. Om dens Nytte for Oplandet
vidner allerede talrige Nybygninger ved Stationerne og iøvrigt Befolkningens
Tilfredshed med Anlæget. Johs. Lauridsen var fra 27. Marts 1917 til sin Død
Finansministeriets Repræsentant i Banens Bestyrelse.
Med særligt Henblik paa Vejen Bys Baneforhold kan nævnes: Da Hoved
gadens Skæring med Statsbanen — bl. a. i Anledning af Troldhedebaneanlæget —
nødvendigvis maatte bringes ud af Niveau, gik Statsbanernes Plan ud paa at
bygge en Viadukt 100— 150 Meter Øst for den gamle Skæring og hertil forlægge
Hovedgaden. Tillige havde man nægtet Troldhedebanen fuld Optagelse paa Vejen
Station. Denne. Plan vilde medføre en skæbnesvanger Forskydning af Trafik- og
Næringsforhold og et særligt Stationsanlæg for Troldhedebanen, hvilket selvføl
gelig ikke alene vilde fordyre denne Banes Anlæg og Drift, men tillige for-

169
mindske og vanskeliggøre dens Betydning. Saasnart Johs. Lauridsen fik Nys om
disse Forhold, tøvede han ikke med at henvende sig til daværende Generaldirektør
Ambt, som han i den Grad vandt for sig, at Generaldirektøren personlig tog sig
af Sagen og kasserede det Projekt, som Statsbanernes Ingeniører havde haft P/g
Aar om at udarbejde, hvorefter der i Løbet af 11/2 Maaned forelaa et nyt, som
senere er bragt til Udførelse, og som paa den smukkeste og naturligste Maade
varetager saavel Troldhedebanens som Vejen Bys Tarv.
Da Johs. Lauridsen den 14. Marts 1907 indvalgtes i Landstinget, maatte han
delvis afvikle sine Stillinger, idet han om Vinteren opholdt sig i København. Han
boede i Pension paa Hotel Kontinental i Havnegade et Aarstid sammen med
andre Rigsdagsmænd.
Aaret efter, den 18. Novbr. 1908, blev han udnævnt til landbrugskyndig
Direktør [Nationalbanken fra 1. Jan. 1909 at regne, og han flyttede da til Køben
havn og grundlagde der
sit Hjem paa Vester Bou
le vard4 7 ,hvor saa mange
fra Egnen siden har af
lagt ham Besøg. Fra
denne Tid var han en
Repræsentant for sin
Valgkreds, sin Egn og
sin By, men iøvrigt for
alle de Sager og For
hold, som vi i det foregaaende har set, at han
interesserede sig for.
„Grønvang“ var dog
det Sted, hvor Johs.
NATIONALBANKEN.
Lauridsen følte, at han
egentlig hørte hjemme.
Han følte sig bunden til denne Plet, og han samlede regelmæssigt sin Familie og
Slægt, naar han var hjemme i Ferierne, eller naar der iøvrigt var Anledning
dertil. For at lære Johs. Lauridsen at kende maatte man se ham i hans Hjem,
hos hans Familie, paa hans Ejendom og i hans Virksomheder.

Sølvbrylluppet.
Den 6. Juli 1902 holdt Johannes og Maren Lauridsen Sølvbryllup. En stor
Kreds af Slægt og Venner var den Dag forsamlet paa „Grønvang“, og fra de
Virksomheder, som Johs. Lauridsen havde været med til at grundlægge og tildels
ledede, og fra forskellige Foreninger i Vejen By mødte der Deputationer for at
lykønske.
Hele den nærmeste Familie og nogle Venner var samlede til Middag Kl. 3.
Der var ialt ca. 70 Gæster til Middagén, som fandt Sted nede i „Salen“ i den
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JOHS. LAURIDSEN som Vært for Nationalbankdirektør Winther og Frue.

østre Fløjs Kælder. Den saakaldte „Sal“ — der oprindelig byggedes som Gym
nastiksal for Børnene under Skolegangen — benyttedes siden ved festlige Lejlig
heder, hvor mange skulde samles. Den var pyntet med Grønt og Flag. Mid
dagen var festlig med Sange og Taler. — Det var yndigt Midsommervejr den Dag.

JOHANNES og MAREN LAURIDSEN med 3 af Børnebørnene.

JOHS. LAURIDSEN
med den ældste Dreng af Børnebørnene,
Johannes Mortens.
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JOHS. og MAREN LAURIDSEN med deres ferste Barnebarn.

JOHS. LAURIDSEN og Bemebernene.
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Fra „Grønvang“s Have.

Bedstefader og Børnebørnene.

Paa Køretur med Bedstemoder og

Bedstefader.

Henad Aften havde vi den Glæde, at en stor Del af Egnens Folk kom for
at lykønske Sølvbrudeparret. Det blev flere Hundrede Mennesker. Der var
Naboer og Venner fra fjern og nær og Medarbejdere fra Virksomheder i Vejen
By og fra Sølvbrudeparrets unge Dage paa „Grønvang“. Vi havde lange Borde
paa den store Plæne foran Huset, hvor der blev budt Smørrebrød og The og
siden hen paa Aftenen Forfriskninger. Unge Piger fra Nabogaardene var saa
venlige at hjælpe med Opvartningen. Der blev taget flere Billeder — et af
„Familien paa Grønvang“ — et af hele Slægten — og tilsidst et af alle Gæsterne.
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JOHS. og MAREN LAURIDSEN med deres 6 Bern paa Selvbryllupsdagen d. 6. Juli 1902.

Det var et muntert og festligt Samvær. Om Aftenen var der kulørte Lamper i
Haven — det var som en Drøm i den lune Sommeraften.
Det var en minderig og smuk Dag for os alle — mest for Far og Mor natur
ligvis —, fordi de havde rige Minder, og fordi de blev glædet og hædret af
Slægt og Venner, — men ogsaa for os Børn, der havde saa meget at takke for,
og som paa denne Dag fik tydeligt at se, hvor rig en Glæde „et jævnt og muntert
virksomt Liv“ bærer i sig.
(Magdalene Vang Lauridsen.)

JOHS. LAURIDSEN paa hejre Flej af 4 af „Alfa“s Repræsentanter.
(Selvbryllupsdagen d. 6. luli 1902).

FRA SØLVBRYLLUPPET PAA „GRØNVANG“ 1902,
GÆSTERNE,

FR A i SØLVBRYLLUPPET4PAAJ „GRØNVANG“ 1902,
SLÆGTEN.
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Da Johs. Lauridsen 9. Maj 1917 fyldte de 70 Aar, skrev „Folkebladet“ bl. a.
følgende :
„Nu er „Støvets Aar“ naaet for Johs. Lauridsen, men glædeligt er det at
kunne notere, at den arbejdsomme, handledygtige og idérige Mand fortsat
staar med usvækket Kraft parat til, naar Lejlighed byder sig, at slaa et lille
Slag og tage et lille Tag, naar Vejen Stationsbys eller Egnens Interesser skal
varetages.
Johs. Lauridsen er Vejen-Borgeren, selv om han nu for det meste opholder
sig i Hovedstaden. Det er rigtigt, som der er sagt, at Johs; Lauridsen er rod
fæstet i Vejen. Han lader sig ikke omplante. — — — Med vor Lykønskning
til den gode danske Mand slutter vi, idet vi henviser til, at naar Fabrikkernes
Dampfløjter Dag efter Dag lyder, da har de nu gennem mange Aar og vil
fremdeles i deres Samlingstoner ligesom nu og i Fremtiden minde om, hvad
Johs. Lauridsen har haft Interesse for.“
„Folkebladet“ af 9. Maj omtaler Festen i Vejen for Johs. Lauridsen.
„Festen i Vejen Teatersal fik et smukt Forløb. Ved 7-Tiden samledes Del
tagerne, og Nationalbankdirektøren med Hustru og Børn blev ført til Bords.
N. Lauridsens Orkester ydede musikalsk Underholdning, og Vejen Sangforening
sang forskellige Sange. Da Festen sluttedes Kl. 11, tændtes Faklerne, og en
stor Del af Forsamlingen ledsagede Hædersgæsterne til „Grønvang“.
Ved Festen bød Sparekassedirektør Ebbe Madsen Velkommen og udtalte
Ønsket om, at Festen maatte blive til Glæde for Hædersgæsten med Familie.
Efter Sangen „Jeg vil værge mit Land“ talte Ebbe Madsen for Johs. Lau
ridsen og mindede om hans første Arbejde paa „Grønvang“. „Trods alt
Arbejde paa egne Omraader har Johs. Lauridsen haft Tid nok til at ofre sig
for det heles Vel. Da vi følte Trang til en Forsamlingssal, var Johs. Lauridsen
rede til at skænke Grund og paa anden Maade yde Støtte. Da det i sin Tid
kneb med Sparekassen, var det Johs. Lauridsen, som traadte til og skaffede
Ro. Johs. Lauridsen blev paa dette Tidspunkt Formand for Sparekassen og
fungerede som saadan et Par Aar. Vi har savnet Johs. Lauridsen i de Aar,
han har opholdt sig i København. Vi ønsker ham en god og lykkelig Livs
aften.“
Johs. Lauridsen takkede og udtalte, at han aldrig havde følt sig som bort
rejst fra Vejen.
Pastor Richter talte for Fru Maren Lauridsen. „Det er en Glæde at tænke
paa, at det, Fru Lauridsen har ønsket og villet, har været det at se Land og
Folk med en sund Undergrund i Gudsfrygt. Det er en Glæde for mange,
ikke mindst blandt Smaafolk, som sender Dem varme Ønsker for Deres Hjem."
Pens. Lærer Bendix Madsen talte for Børnene ud fra Sangen: „Et jævnt og
muntert, virksomt Liv paa Jord“. „Er der noget, der har præget Hjemmet paa
„Grønvang“, er det det virksomme, og det har ganske naturligt virket paa
Børnene. De har faaet Lov at arbejde og derefter selv bestemme deres Livs
bane. De har haft et lykkeligt Hjem.“
Folketingsmand Slebsager bragte en Hilsen fra Venner og Meningsfæller paa
Rigsdagen og en personlig Tak.
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Efter at Justitsraad Clausen, Holsted, havde haft Ordet, talte Højskolelærer
Poul Bjerge og Højskoleforstander Jacob Appel, der bragte en Hilsen og Tak fra
Askov og udtalte, at Johs. Lauridsen har haft Lykke til at nemme meget af
det, Ludvig Schrøder lagde sine Elever paa Sinde — og Fru la Cour Pedersen,
der takkede Johs« Lauridsen for, hvad han har gjort for at forskønne Pladsen
nede i Skibelund og for at værne Minderne.
Efter flerstemmig Sang af Vejen Sangforening talte Fabriksbestyrer J. Jensen,
„Alfa“, Konsul Eff, Kolding, og Fru Ingeborg Appel, hvorefter Fru Maren Lau
ridsen og Johs. Lauridsen takkede. Den sidste udtalte: „Naar der er talt saa
meget om min Virksomhed, saa er Forholdet det, at jeg altid har ønsket, at
Virksomhederne kunde udfolde sig og komme mange til Gode. Mine Interesser
har gaaet videre ud, men det, at jeg har boet i Vejen, har ganske naturligt
ført til, at Vejen i nogen Maade er kommen i Forgrunden. — Tak til alle,
ikke mindst til Askov!“
Til Fødselsdagen var der kommet flere Sange, hvoraf her kun en enkelt, for
fattet af Svigersønnen, Ingeniør Th. Mortens, skal medtages, idet den giver en god
Skildring af Johs. Lauridsens Personlighed:
Mel.: Snart er Natten svunden —

V interen er svu nd en — Vaaren bryder frem ,
F esten s D ag oprunden i d e t gam le Hjem.
H u sets F ader troner m idt i S læ g te n s Lag,
op im od D ig toner: „Lykke m ed i D a g !“
H aaret er vel graanet, F od en gaar lidt tungt,
L unet d o g d e t sam m e, S in d e t ste d se ungt,
M odet ubeskaaret, end parat til Slag,
K am pens V æ rd D u æ red, aldrig strøg D u Flag,
M eget har Du evnet, prist i al D it Lag
den V æ rdi, som gem m es i en Arbejdsdag.
T rofasthed o g U dsyn, Vilje som af Staal
æ g g e d o s til Virke, v iste høje Maal.
Du var ikke „Taler“, O rd ets g o ld e Kunst,
som den o fte s t øves, var for D ig kun D unst.
M en vi glem m er aldrig O rd af D ig, som sved,
Ord, som aabned Vidder, O rd af K ærlighed.
Tak for alt, Du gav o s af D in rige Haand,
vi vil efter Evne virke i Din Aand.
Viljen til et frejdigt T ag i Livets T øm
klinge skal m ed Tak
fr a Børn og Svigerbørn.
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JOHS. LAURIDSENS 70 AARS FØDSELSDAG 9. MAJ 1917.
Johannes og Maren Lauridsen med Barn, Svigerbarn og Barnebarn paa nGranvangas Trappe.
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Under sit Ophold i København hjemsøgtes Johs. Lauridsen af en haardnakket
Sygdom, der varede et helt Aar. Den begyndte med Lungebetændelse; da denne
var godt og vel overstaaet, slog Sygdommen sig paa Nervesystemet og paa
Hjertet, mente Lægen. Han blev derfor' behandlet paa Finsens Klinik. Derefter
blev han sendt til Asmannshausen ved Rhinen for Gigtlidelse, og da Opholdet
her ikke hjalp, kom han til Silkeborg Vandkuranstalt og derefter til Professor
Rovsings Klinik i Hellerup ved København.
Sluttelig fik han igen Lunge
betændelse et Par Gange, kom hjem i sin egen Seng og blev plejet omhyggeligt
af sin Kone, der sørgede for, at han fik Mad, Hvile og god Varme. Men saa
var han ogsaa kureret og fejlede i mange Aar intet.
Flere af de Læger, som han kom i Berøring med i dette Aar, stod han senere
i særdeles godt Forhold til, saaledes Overlæge Knudsen og Professor Rovsing.
Denne sidste kom ofte og slog Johannes Lauridsen paa Skulderen, naar de traf
hinanden ved Møder o. 1. i Hovedstaden, og sagde paa sin djærve og friske
Maade til ham, at han oprigtigt talt ikke havde troet, at han (J. L.) havde staaet
det igennem, men nu vilde han garantere for, at han vilde klare sig i mange Aar.
Og Professoren fik Ret; Johannes Lauridsen levede i mange Aar derefter og
var næsten fuldt i sin gamle Kraft. Han tilbragte regelmæssigt sine Ferier paa
„Grønvang“ (der blev drevet ved Bestyrer), hvor Slægt og Venner da samledes,
og selv om han af Udseende nok blev ældre og Haaret hvidere, syntes dog alle,
at han stadig var en stærk Mand med det samme ungdommelige Sind og den
friske smittende Latter.
Dog var der en Hjertesvaghed hos ham,'som udviklede sig med Aarene, og
han kunde sikkert have levet adskillige Aar endnu, hvis han havde villet skaane
sig lidt, men det laa nu ikke for ham; han kunde ikke skaane sig og vilde altid
være med som de andre, og han fik jo ogsaa Lov til at bevare sin Interesse og
tildels sin Arbejdsevne usvækket til det sidste. Han døde en Søndag Morgen
under et Besøg hos sin Svoger, Gaardejer Kristian Olsen, i Landsgrav ved Slagelse,
altsaa i sin Hustrus Barndomshjem1).
Kl. 9 om Morgenen d. 20. Juni 1920 laa han i Sengen og sov, og Kl. 10 sad
han paaklædt paa en Stol og var død. Efter Lægens Udsagn har han faaet en
let Død, ved et Hjerteslag, en Død som netop passede for denne altid virksomme
Mand, virksom enten i Handling eller Tanke.

Kaster man et Blik tilbage over denne Mands Liv, samler Indtrykkene sig til
følgende Billede:
Han havde et modtageligt Sind, der var præget af et rigt Følelsesliv, men kun
sjældent udtalte han sig om, hvad der rørte sig i hans Indre. Dog, naar man
søgte ham for at faa et godt Raad, fik man et Indblik i hans Væsen; hans Ud
talelser var da prægede af dyb Forstaaelse og stor Kærlighed, og naar man for
lod Johs. Lauridsen, var det med en sikker Følelse af, at man havde faaet et
1) Han skulde i de nærmest felgende Dage have været til Repræsentantskabsmede i Hedeselskabet i Viborg.
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virkeligt godt Raad, selv om det maaske ikke altid var saa behageligt. Han var
en fin og følsom Natur med Sans for det ægte og holdbare, og hans djærve,
bramfri Væsen, hans besindige Ligevsegt skaffede ham mange Venner.
Medgang gjorde ham ikke mindre nøgtern og sikker, og Modgang har ikke
kuet, men snarere hærdet ham, hvad der er i god Overensstemmelse med hans
ofte gentagne Udtalelser om, at „kun ved at prøve Kræfterne udvikles de“, og
„man kan ikke lære en Ting uden ved at give sig i Lag med den“.
Han havde foruden Skabertrang og Virketrang en stærk Vilje og var ikke
bange for at tage et Standpunkt og føre det frem til Afgørelse, selv om han
ogsaa forstod at vente til bedre Tider.
Han havde en klar Forstaaelse af Udviklingen og af, hvad Forholdene krævede
til de forskellige Tider, og over Samarbejdet med ham blev der derfor ogsaa
noget af en Fest.
Sine Medarbejdere viste han Tillid og Tiltro, og han var altid den gode
Hjælper, der gav det gode Eksempel, og som derfor fik Tillid og Tiltro igen.
Han søgte at se det lyse og gode ved en Sag fremfor at hæfte sig ved det
sørgelige eller nedslaaende, der kunde være derved.
Han søgte gerne Samarbejde med andre om en Sag fremfor selv alene at
føre den frem. Ved Siden af det stærke og absolutte i hans Natur maa ogsaa
nævnes det milde og maadeholdne, som i de senere Aar karakteriserede ham,
samt det retsindige og trofaste, der gjorde, at Navnet Johannes Lauridsen havde
én god Klang.
Med et klart Blik for Forholdenes sande Sammenhæng forbandt han en livlig
Fantasi, og dette i Forbindelse med hans stedse ungdommelige, friske Sindelag
gav ham Evne til at se den lange Linie i en Sag, se hvortil Forholdene kunde
og maatte føre. Man kunde ogsaa sige, at han var en intuitiv Natur, der ud af
Forholdenes brogede Vrimmel oftest valgte sig det rigtige.
Han havde en stærk Slægtsfølelse, og det var ham sikkert en Glæde ikke
alene at kunne udbygge sin Fødegaard „Grønvang“ i materiel Forstand, men ogsaa
sammen med sin gode Hustru at søge at skabe et Hjem, hvor Gudsfrygt og
Ydmyghed kunde være til Huse som i hans Faders, gamle Peder Lauridsens Tid.
Han talte ikke ofte om religiøse Forhold, men han hævdede det Standpunkt,
at det ikke kunde nytte at gruble for meget over Tilværelsens Gaader, thi man
kunde nu engang ikke forstaa Gaaderne alligevel, — man kunde lige saa godt
uden overflødig Grublen tro, hvad der var meddelt os gennem Biblen og Tros
bekendelsen.
I god Samklang hermed staar det ogsaa, da han en Morgen i den sidste Tid
før sin Død faldt i Tanker og derefter som et Resultat af, hvad der rørte sig i
ham, sagde: „I vor Faders Hus er mange Boliger“. Et Par Dage før han døde,
udbrød han paa lignende Vis: „Et er fornødent“.
Med Johannes Lauridsen er et betydeligt Menneske, en god dansk Mand
gaaet bort.
Paa hans Skjold stod et „Fremad“ men ogsaa et „Opad“ og et „Hjemad“.

Æ re være hans Minde!
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Fra Lan,dsgrav ved Slagelse ankom Johannes Lauridsens Lig til Vejen Kl. 4 om
Morgenen d. 22. Juni, og trods dette meget tidlige Tidspunkt var der mødt flere
Hundrede Mennesker fra Vejen, Askov og Omegnen for at modtage ham. Det
var en overordentlig smuk og stemningsfuld Modtagelse, hans Hjemegn saaledes
havde beredt ham. Medarbejdere ved hans Virksomheder bar Kisten til „Grøn
vang “s blomstersmykkede Vogn. Musikken spillede „Alt staar i Guds Faderhaand“,
og i den lyse smukke Sommermorgen satte det store Følge sig i Bevægelse ad
den med Gran bestrøede og pyntede Vej gennem Byen til „Grønvang“ til Tonerne
af Kuhlaus Sørgemarsch, medens Kirkeklokken ringede. Foran Kisten bar man
Demokratisk Forenings, Haandværkerforeningens og Skytteforeningens Faner, ogda Følget naaede Alléen op til „Grønvang", istemtes „Kirkeklokke, ej til Hoved
støder “ — og man følte ret Sandheden af disse Linier —, derefter „Op dog
Zion, ser Du ej“. — Kisten blev nu sat ind i den store Stue paa „Grønvang“, og
Fru Maren Lauridsen takkede for den store Deltagelse og for de kærlige Følelser,
som den storslaaede og stemningsfulde Modtagelse bar Vidnesbyrd om.
Søndag den 27. Juni fandt Johannes Lauridsens Jordefærd Sted.
Hans Kolleger i Nationalbanken havde ytret Ønsket om at kunne være til
Stede alle. Da dette kun var muligt en Søndag, var det en afgjort Ting, at
Jordefærden maatte finde Sted en Søndag.
Kort før Højtideligheden i Hjemmet nævnte Dag blev Kisten baaret ud i
Haven. Her, midt i Fødehjemmet, blev der da taget Afsked med Johs. Lauridsen,
dels af Familien og Slægtens Medlemmer, dels af Venner og Bekendte.
Først talte Valgmenighedspræst Trier, Askov:
A p ostelen P aulus taler et S te d (2. Kor. 5, 8) om „at væ re hjem m e hos H erren“ som det,,
der er G enstand for hans H jertes d yb este L æ ngsel, m en tillige som det, der giver ham Fri
m odighed til at ta g e alt d et tu n ge o g svæ re, der m ødte ham paa hans Vej.
A t væ re hjem m e — hvilken H erlighed ligger der ikke deri ! D et er ikke for m eg et at
sige, at de M ennesker, der ikke oplever den H erlighed, gaar Glip af L ivets b ed ste R igdom .
S a aled es er jo f. Eks. det at væ re hjem m e i sit Arbejde ved en stad ig større Indlevethed i
o g V idereførelse af det, der er en s G erning — d et væ re sig baade i A an d en s o g H aandens
V erden — K ilden til den sande A rbejdsglæ de. O g hvad er ikke d et for en Lykke virkelig
at væ re hjem m e i sit H jem ! D et er saa langt fra alle, der har H jem , der er det. M en de,
der er fortrolige m ed al H jem livets R igdom , ved ogsaa n o g et om , at intet S te d s lyser Straalerne fra d et tab te Paradis saa sk øn t som der.
D en M and, om hvis Baare vi i D ag er sam lede, var i disse H en seen d er en erfaren M and.
A rbejdsglæ de i F orbindelse m ed stor D ygtigh ed o g saa H jem glæ den var som to stæ rke
Traade, der gik gennem hans Liv o g satte sit P ræ g derpaa. Sk ulde m an have d e t rette
Indtryk af Johs. Lauridsen, da skulde m an se ham i hans H jem . Der fik hans stilfæ rdige
jyske Lune o g H yggeligh ed ret Lov til at ud fold e sig. O g I, hans næ rm este, vil b ed st kunne
vidne om , hvorledes han i H jem m et gav Jer af det b ed ste, han ejed e, gav Jer af sit trofaste
H jertes K ærlighed.
For de M ennesker, der oplever Lykken ved saaledes at væ re hjem m e i A rbejde o g H jem 
liv, kan der im idlertid væ re den Fristelse i den Grad at gaa op deri, at d e t gaar paa E vig
h ed slæ n gslern es B ekostn in g, o g kun alt for m ange falder for den F ristelse. Men for kristne
M ennesker, der kender til de dybe Længsler, kun fyldestgjort af G lans fra E vigheden, vil
disse Læ ngsler tale deres stæ rke S p rog til H jertet om , at d et største, der kan tim es et
M enneske her paa Jord, er o g bliver d og det, som A p ostelen P aulus udtrykker saaledes:
at væ re hjem m e hos H erren. D er er ikke Sp or af Svæ rm eri i d ette. D et er b lot et dybt
o g ram m ende U dtryk for den V irkelighed, vi fra D ag til D ag faar Lov at op leve ved at have
Ham, vor Herre o g Frelser, m ed os paa alle vort Livs Veje, ved fra Ham at „hente al Kraft,
som vi begæ re, hente fra Ham Livsvarm en i vort B ryst,“ o g d ette gennem træ nger, uddyber
o g beriger saa alt, hvad vi ellers her paa Jord kan væ re hjem m e i.
M ennesker m ed saadanne L æ ngsler o g saadanne O plevelser vil da sø g e Herren, hvor
Han er at finde i sit Ord, ved D øb efon t o g Nadverbord, i den levend e, b ek end en de M enig
hed. O gsaa der tør vi sige, at Johannes Lauridsen var hjem m e, baade i sin egen M enig-
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h ed sk red s her i V ejen o g i K øbenhavn, o g ogsaa fra V algm enighedsk redsen i A sk ov vil je g
gern e i D ag have Lov at bringe ham en Tak for trofast S tø tte o g kæ rlig F orstaaelse lige
fra den Tid, V algm enigheden b lev dannet.
’Naar e t M enneske, der saaledes har levet m ed G uds N aad e i Jesu s K ristus, gaar bort,
tror vi, at han gaar ind til O p levelsen af den rigeste H jem glæ de, den, der udtrykkes saa
led es i en af vore aandelige S a n g e: „H jem m e at væ re i L ivets Land, hvor aldrig m ere v i
sk illes.“ D e tte vort store kristne H aab lyser ogsaa for ham , der nu fik H jem lov.
Der er jo altid n o g e t u fatteligt o g saare svæ rt, naar D ød en som her kom m er saa brat.
D et føler I, hans næ rm este, naturligvis først o g frem m est. O g d o g m aa vi sig e : hvor lyk
keligt, at han fik Lov at gaa bort m idt i sit A rbejde o g b lev forskaanet for det, der m ed
hans virksom m e N atur sikkert vild e have væ ret følt forfæ rdelig svæ rt: at m ærke, hvorled es
K ræ fterne efterhaanden eb b e d e ud.
D et vild e I d o g aldrig have øn sk et ham , saa her er
m eget at sig e Tak for, m en først o g sid st d o g for d et levend e Haab, H aabet om Livets Sejr
over D ød en ved vor H erre Jesu s K ristus, h os hvem han nu er e v ig t hjem m e, o g hvor alle
de, der her paa Jord lever m ed H am som deres H erre o g Frelser, en g a n g skal m ød es igen
for aldrig m ere at skilles. M aatte d ette d et store kristne H aab nu ogsaa lyse for Jer, der
sidder m ed S o rg o g Savn i Sind, o g trøste Jer m ed den e n e ste virkelige Trøst over D ød en ,
saa kan 1 væ re m ed til at nyn ne:
Derfor skal S avn ets tu n g e Tid,
som friste vi m aa herneden,
sm elte som S n e for S o len blid
ved H aabet om G en synsglæ den.
D erfor kun frem ad i Jesu N ayn,
saa gaar d et o g hjem ad tillige,
da er hver G læ de o g hvert e t Savn
et Trin paa vor H im m elstige.

Dernæst talte Johannes Lauridsens ældste Søn,

O la v V a n g L a u rid se n .

N u er D agen kom m en, da vor kæ re Fader skal forlade sit Barndom shjem , sin F ød egaard — S læ g te n s Gaard o g H jem gen n em m ange Aar — for ste d se; d et S ted , hvor han er
op vok set, o g hvor han har ø v et den største D el af sin M anddom sgerning.
Fader var et M enneske m ed stæ rk S læ g tsfø lelse o g H jem stavn sfølelse, o g E gnen her har
derfor altid væ ret d et S ted , hvor han følte, han e gen tlig hørte hjem m e, selv om han havde
B op æ l et and et S ted .
F aders Interesse gik e g en tlig videre ud — har han selv sa g t paa sin 70-aarige F ø d sels
d ag — , m en m ed B op æ l i V ejen m aatte denn e E gn selvsagt kom m e i Forgrunden af hans
V irksom hed.
Fader havde ikke alene Interesse for den foregaaend e S læ g t, m en den kom m ende S læ g t
ofrede han m ange Tanker o g stor K ærlighed, o g d et var m ig derfor en stor G læ de, at han
fik Lov at se sin S øn n esøn , der bar hans N avn.
Jeg kunde have ønsket, at Fader m aatte lukke sin e Ø jne paa „G rønvang“, m en d ette
naaede han ikke; d o g er der for o s n o g e t sm ukt i den Tanke, at Fader død e i M oders
Barndom shjem .
Fader fik en let D ød, sagd e L æ gen (O verlæ ge Saugm ann, S lagelse). H an fik Lov at
„falde i S e letø je t“ — eller som en S old at paa M archen, o g ret b e se t var d ette v ist ogsaa d e t
b ed ste for ham o g m est i O veren sstem m else m ed hans Natur. D e t er b lev et sa g t af en af
o s S ø sk en d e (P. V.), at selv om d et var sørgeligt, at Fader døde, var der d o g en F ølelse
af H arm oni ved den M aade, hvorpaa Fader havde afsluttet sit Liv.
U nderligt var d e t at se denn e kæ rlige o g altid virksom m e M and lig g e der kold o g saa
u en d elig stille i dyb F red o g R o m ed et lidt træ t U d seen d e, m en ellers ganske naturligt,
som saa m an ham hvile.
Ingensinde har D ød en m ødt m ig som her, hvor man følte, at alt d et næ rvæ rende prak
tiske Sam væ r var forbi — i hvert Fald paa sam m e M aade som hidtil, o g d e t sm erter m ig
som S ø n m eget, fordi jeg saa lid t har forstaaet, hvor g o d o g kæ rlig Fader var, o g fordi der
er saa m eget, som jeg har forsøm t at gøre m od ham.
D et
d et
der
ved

er ikke det, som D u gjorde,
er det, som Du ugjort ved,
ligger D ig tu n g t paa S in de
K væld, naar S o l gaar ned.

Naar d et g o d e ta g e s fra os, skønner m an først rigtig paa, hvad d et er, m an har m istet.
Naar en elektrisk Strøm afbrydes, ser m an o fte en G nist; dette er som e t B illed e paa
Trangen til Sam hørighed h os os til at række ud over den m assive A d sk illelse, o g ved denne
ekstra K raftanspæ ndelse k a stes nyt Lys over den afbrudte K raftstrøm , den afbrudte Livs
strøm , — over F aders Liv her paa Jorden, over hans Liv o g vort Liv i Forhold til E vigheden.

186
Vi — D ine Børn — har G rund til at sig e D ig Tak for m eget.
Tak for Din store, dybe K æ rligh ed til os. S tille, varm t o g plu d selig
kom den som en H andling o g sk abte en m ild Luft af Tryghed o g
K ærlighed.
Tak for D it gode Eksem pel, som D u har g iv et os.
D u var arbejdsom som faa ; D ine O rd om , at m an skal b estille
n oget, m ens man er her, glem m er vi ikke.
Du var y d m y g i D it G udsforhold o g overfor alt stort, som D u m ødte,
ogsa a blandt M ennesker.
Du var retsindig o g trofast, m ild o g m aadeholden o g a ltid den sam m e
overfor høj som for lav.
D et sy n es m ig, som om Fader har haft Lykke til at faa praktiseret n o g e t af d ette, o g i
hvert Fald har han sikkert haft den æ rlige Vilje hertil, o g d et er jo, naar d e t kom m er til
S ty k k e t, den æ rlige Vilje, hvorpaa d e t kom m er an.
H vad m ig personlig angaar, der har haft saa m e g et at gøre m ed Fader, m aa jeg sæ rlig
tæ n k e paa hans stedse unge, sunde, frisk e Sindelag, hans rige F antasi, Frem syn, Forudfølelse
a f, h v a d der kunde og v ild e kom m e, E vne til a t tænke Tingene igen nem ; som i e t L ynglim t
kunde han se Frem tiden ud fra N utid en . A lt d ette gjorde Sam arbejdet m ellem o s til n o g e t
af en Fest; ingen har forstaaet m ig som Fader.
A lt d ette er nu forbi, — i hvert Fald paa sam m e M aade som hidtil — , o g d e t vil blive
e t stort Savn at undvæ re hans kæ rlige, k loge Raad, m en vi haaber o g tror, at der er en
F orbindelse m ellem o s ogsaa frem deles. J eg tror det, fordi d et er en Trang i m ig o g der
for en R ealitet, som jeg regner m ed.
Ja, Tak til D ig, kæ re Fader, for D in store K æ rlighed til o s o g for d e t g o d e E ksem pel,
som D u har g iv et os!
Jeg ved m ig i O veren sstem m else m ed m ine S øsk en d e, naar jeg udtaler Ø n sk et om , at
d e t m aa forund es o s at leve o g virke i D in A and.

Derpaa talte Johs. Lauridsens Broder, Købmand P. Lauridsen, Kolding:
M ed V em od, m en m ed Tak, er vi her sam let om Johs. Lauridsens K iste, o g sæ rlig skal
der her lyde en Tak til ham fra hans S ø sk en d e o g fra hele S læ g ten .
Han var os en g o d Broder, o g d e t var ham en G læ de at give o s g o d e Raad, o g da han
i sin Tid overtog vort H jem „G rønvang“ efter vor Fader, da var d et ikke saadan, at vi
S ø sk en d e kom til at føle o s frem m ede her i H jem m et, nej, d e t var Johannes Lauridsen o g
hans H ustru altid en G læ de at sam le o s her til A lvor o g G am m en. H an var en H øvding
fo r o s S ø sk en d e o g for hele S læ g ten , en H ø vd in g i O rd ets b e d ste F orstand, han v iste o s
altid V ejen o g gik se lv foran.
I denne M aaned for 40 A ar siden fu lgte vi vor F ader til sit sid ste H vilested, o g da u d 
talte gam le P astor Sveistrup, at i vor S læ g t var der n edskrevet en L everegel, der lød saale d e s :
„Vær y d m yg m od Din G ud, retfæ rdig m od din N æ ste ,
O g fø lg i alle T ing de from m este o g b ed ste,
Fald ej til O verm od, om D u kan se Din Lykke,
Grib ej til ond e Raad, om M odgang D ig vil trykke,
G ør som d e t ven ter D ig, væ r selv D in eg en D om m er,
B rug Tiden vel, D u har, o g tæ n k paa den, der kom m er.“ 1)
D en n e L everegel havde Johannes Lauridsen fuldtu d tile g n e t sig, han var en y d m yg o g
retfæ rd ig M and, der aldrig b lev overm odig, naar han havde Lykken m ed sig, o g der blev
ham b etro et store S tillinger i vort Sam fund, ligesom han forstod sin Tid o g brugte den vel,
m en altid var forberedt paa d e t uu nd gaaelige, der vil kom m e, o g som nu er kom m et for ham.
Ja, Tak, kæ re Broder, fordi D u i Din Livsvirken har g iv et o s e t g o d t F orbillede paa,
hvordan vi skal leve vort Liv, o g derfor vil D it M inde altid væ re leven d e im ellem o s S ø 
sk en d e o g hele vor S læ g t.
Æ re væ re D it M inde!

Efter denne talte Trafikminister Slebsager:
E t jævnt, e t m untert, e t virksom t Liv er afsluttet.
Johannes Lauridsen var i al sin Færd en jæ v n Mand. U nder sit om fatten de o g alsidige
A rbejde kom han i F orbindelse m ed m ange M ennesker af forskellig S tan d o g i forskellige
Kaar; m en under alle Forhold var han den sam m e: den jæ vne, ligefrem m e, naturlige M and.
O g han var en m unter Mand. D er er n æ p p e n ogen i d enn e Forsam ling, der ikke er
b leven revet m ed af, ikke har fø lt sig forfrisket af hans m untre Lune o g glade, sm itten d e
Latter, der klang saa frisk o g velgøren de, navnlig her i H jem m et, hvor d e t oprindelige o g
1) Se Side 85.
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friske i hans N atur rigtig kom til U d fold else, om givet som han var af H ustru o g Børn o g
d e m ange V enner, som har g læ d e t sig over o g fø lt sig b eriget ved at væ re G æ ster paa
„G rønvang“.
O g en virksom M and var Johs. Lauridsen. H ans V irksom hed har sat dyb e Sp or, ikke
m indst paa denne Egn. H ans første M anddom sgerning kn ytted e sig til de hjem lige Forhold,
til F æ drenegaarden, til M ejeriet, til Cikorietørreriet o g Fabrikken o g til E gn en s kom m unale
o g politiske Liv. M en efterhaanden b lev hans V irksom hed m ere om fatten de. Der kom B ud
efter ham fra ste d se videre K redse, o g hans Energi o g V irketrang bød ham sta d ig ta g e n ye
O pgaver op. H an kom ind i L edelsen af store o g vid tsp æ n d en d e V irksom heder o g var i
adskillige af d isse den drivende o g bæ rend e Kraft.
O gsaa d e t offen tlige Liv stillede Krav til ham . G ennem et Tiaar var han M edlem af
Landstinget, o g endnu læ ngere sad han som S taten s R epræ sentant i N ationalbankens D irektion.
Fra Johs. Lauridsens V enn er o g M eningsfæ ller paa R igsd agen bringer jeg i D ag en hjer
te lig Tak, ikke b lo t for d et Arbejde, han har udført, m en ogsaa for, hvad han p ersonlig har
væ ret for dem . Han var ikke af dem , der under sit politiske A rbejde h enledte den store
O ffen tligheds O pm æ rksom hed paa sig. Han talte ikke ofte, o g naar han to g O rdet, var d et
n æ sten altid om Spørgsm aal, der ven d te ud m od d et praktiske Liv; han talte da m ed den
stilfæ rdige B estem th ed , der vidn ed e om Indsigt i d et Em ne, han behan dlede. H ans v æ sen ligste politiske A rbejde faldt i U d valgene, o g her lærte M eningsfæ ller o g M odstandere ham
at kende som en klarttæ nkende o g vidtsk uend e P erson lighed, der baade vilde o g kunde yde
en b ety d elig Indsats,
Han var ikke Partifæ lle i den Forstand, at han fu lgte sit Parti i et o g alt. Han forstod
at sk elne m ellem v æ sen tligt o g u væ sen tligt o g kunde underordne sig P artiets Stan dp unk t i
de m indre o g for ham ikke sæ rlig betydn in gsfu ld e Spørgsm aal ; m en kom han under B ehand
lingen af en S a g , der b etø d n o g et for ham, i U overensstem m else m ed Flertallet, saa gik han
sin eg en Vej. S a g en i første R æ kke, P artiet i anden. O gsaa derved blev han en g od M ed
arbejder i V enstre; thi han forstod, at et su nd t Parti m aa væ re saa rum m eligt, at den en
kelte i Spørgsm aal, der for ham er betydningsfulde, m aa have fri R et til at ta g e sit S tan d 
punkt o g handle derefter.
O gsaa ud fra dette Syn sp u n k t bringer jeg i D ag V enstres Tak til Johs. Lauridsen. Vi
vil bevare o g æ re M indet om ham som den retsin dige, den d ygtige, selvstæ n d ige o g frisin
ded e M edarbejder i den politiske G erning.
Til S lu t vil jeg gern e have Lov til at bringe en inderlig Tak til Johs. Lauridsen for alt,
hvad han har væ ret for m ig personlig gen n em de nu snart m ange Aar, vi har kendt hinanden.
Tak til ham, hans H ustru o g H jem m et her for den varm e Interesse o g S tø tte , so m de y d e d e
m ig o g den Sk ole, som jeg gennem en R æ kke af A ar led ed e her i Vejen. J eg kan vanske
ligt finde Ord, der inderligt nok udtrykker min Taknem lighed herfor. O g Tak til Johs. Lau
ridsen, ikke m indst for de sid ste Aar, da vi ved forskellige Lejligheder gen n em vort Arbejde
paa R igsd agen kom i sæ rlig næ r Forbindelse m ed hinanden. Jeg fik da en endnu dyb ere
F orstaaelse af, ud fra hvilke alvors- o g sam vittighedsfu ld e O vervejelser han to g sit S tan d 
pu nk t o g handlede derefter.
Min H ustru har ofte sagt om vor nu afdøde V en, naar vi havde væ ret sam m en m ed
ham : „H vor er Johannes Lauridsen d o g en p ræ gtig M and!“
Ja, han var i O rd ets b ed ste B etyd n in g en præ gtig M and. A ldrig har jeg stæ rkere fø lt
d ette end nu ved hans B ortgang, o g aldrig har jeg stæ rkere fø lt den dyb e Taknem ligheds
gæ ld , jeg staar i til ham, for hvad han som g od o g forstaaende V en har væ ret for m ig.
Tak! Johannes Lauridsen,
o g Æ re væ re D it M inde!

Og Nationalbankdirektør Winther, København:
P aa denne D ag bør der ogsaa bringes en H ilsen fra den Institution, som Lauridsen v ied e
sin V irksom hed de sid ste 10 Aar af sit Liv. Lauridsen tiltraadte D irektørposten i N ational
banken den 9. Januar 1909 i H enhold til B ank en s ny O ctroi, der gav K ongen R et til at
ansæ tte en landbrugskyndig D irektør. Vi vidste, at han havde en stor V irksom hed at s e
tilb age paa. at han havde væ ret Sk aber af store industrielle F oretagen der o g var ken d t m ed
B y- o g Landbefolkning. Vi ven ted e o s derfor tilført hans store Erfarenhed paa disse O m raader, o g vi blev ikke sk uffede. D e øvrige Direktører, der m est er uddannede inden D øre,
har i høj Grad h ø stet N ytte af hans store Erfarenhed paa de om talte Omraader. O g dette
saa m eg et m ere, som hans D irektionstid faldt i én for B anken m eg et vanskelig Periode, da
V erdenskrigen rasede, o g alle N ationaløkon om ien s P roblem er sa ttes under D iskussion.
N ationalbanken vil m indes ham , — ikke alen e hans K olleger, m en hele B ank en s P e r s o 
nale, for hvem han var en Fader, o g de bringer ham en Tak for det, han var for dem . D e t
er jo d e t sørgelige for de efterleven de, naar n ogen gaar bort ved en p lu d selig D ød, at de
syn es, at de er b leven afsk aam e fra at bringe ham den Tak, som de skylder ham. Vi m aa
nu nøjes m ed at bringe Takken ved den afd ød es Baare.
H ans M inde vil blive bevaret i N ationalbanken, ikke alene i figurlig F orstand, m en i
K ollegers o g P erson alets Hjerter.
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Og sluttelig talte Landstingsmand Kloppenborg Skrumsager, Københoved:
V ed Johs. Lauridsens Baare skal der ogsaa lyde en R øst fra o s paa den anden S id e
K ongeaaen m ed Tak for, hvad han har væ ret for os.
Johs. Lauridsen gennem førte, hvad han to g sig paa; han var en P erson lighed, æ g te o g
naturlig.
Tak, fordi han overfor o s sto d som den g o d e danske Mand, o g fordi han bevarede sin
Jæ vn h ed gennem hele sin Færd.

Kisten blev derpaa baaret ind gennem „Grønvang“s Hovedbygning og ud gen
nem Hoveddøren til Gaarden og ned ad Hovedtrappen til den ventende Vogn.
For sidste Gang forlod Johs. Lauridsen sit Fødehjem, sin Gaard, sin Ejendom
og passerede sine Virksomheder.
Kisten blev baaret ind i Vejen Kirke, hvor Pastor Richter talte:
„Min Sjæ l, lov Herren, o g alt hvad i m ig er, love hans hellige N avn. Min Sjæ l, lov
H erren o g glem ikke alle hans V elgerninger.“ (Salm e 103,1.2). D en Tale vil v i holde til v o r
S jæ l i D ag ved d enn e Baare. Thi vi er en glem som S læ g t, o g „vore N avn e glem m es som
S n e, der faldt ifjor“. Er der nu end ingen Fare for, at Johs. Lauridsens N avn skal glem m es
for d e t første her i vor Kreds, saa er d e t d o g vel nok b etim eligt, at vi m inder hverandre
om H errens Velgerninger, der som en rød Traad kan fø lg es gen n em denn e M ands hele Liv.
D e har fu lg t ham fra hans V u gge til hans Grav.
D e t var en H errens V elgerning, at hans Barndom henrandt i et g o d t H jem , e t Hjem,
hvor gavn lig V irksom hed o g alvorlig G udsfrygt gik H aand i Haand. D en aandelige V æ k
k else paa denn e E gn havde fu n d et In dgan g i hans Barndom shjem n ogen Tid, før han blev
fø d t. H an blev da d et and et S læ g tle d s M and; for dem , der hører dertil, er d et ejen dom m e
ligt, at de gern e vil have de aandelige Livsværdier, de har m odtaget, om sat o g frugtbargjort
i A rbejde. O g A rbejdet kom til at præ ge hele hans Liv. M en saa blev det da ogsaa f o r
h a m en H errens Velgerning: at han i de unge A a r kom i Forbindelse m ed A sk o v H øjskole.
Han. fø lte , a t den A lv o r og G udsfrygt, der dann er den dybeste G rund f o r A rb e jd et der, stem te
saa g o d t overens m ed den A lv o r og G u dsfrygt, han havde m ødt i s it B arndom shjem . O g da
han som voksen M an d skulde løfte H jem m ets A rv , v a r d et da ikke ogsaa en H errens Velger
n in g: a t han fa tte d e den store Tanke, h vis R æ kkevidde m aaske slet ikke v a r ham se lv klar
f r a B egyn delsen : at sæ tte Virksom heder i G ang, der kunde skaffe A rbejde og L ivso p h o ld og
altsaa ogsaa H jem f o r m ange M ennesker? D e t b lev paa den M aade ham , der lagde Grunden
til d e t V ejen, som nu er. O g jeg er vis paa, at han inderst inde i sit H jerte har prist d et
som mere end en Lykke, se t d et som en naadig F ørelse af G ud: at han kunde danne sit
e g e t H jem m ed den H ustru, som han æ red e o g elsk ed e til sin sid ste Stu nd .
Ja, hvad har de to M ennesker ikke talt om o g d røftet m ed hinanden i stille Timer, baade
det, der angik H jem m et o g B ørnene, o g det, der p e g e d e læ ngere ud o g videre frem . Han
har ku nn et gøre d e t lille V ers til sit:
„I H jem m et har jeg fu n d et den S valin g o g Sol,
som p assed b e d st m it A rbejd o g min Fæ rden ;
j H je m m e t har jeg fu n d et den h y g g elig e S tol,
hvor b e d st je g H vilen fan d t i hele V erd en .“
S it sm ukke H jem elsk ed e han, o g han glæ d ed e sig over, at der var g iv e t ham M idler i
H æ nd e til at forskønne det, o g han vilde gern e dele sin G læ de derover m ed andre. Den
e n e V irksom hed efter den anden kaldte paa hans A rbejde o g fandt ham redebon til at sæ tte
sine K ræfter ind derpaa: H ed esagen , S k y ttesa g en , F iskerisagen o g m ange, m ange flere. Ikke
m indst B etyd n in g fik den V irksom hed for ham , som sæ rlig o p to g ham i de sid ste 12 Aar
a f hans Liv, o g som hjalp ham til paa næ rt H old at faæ O verskue over de økonom iske For
hold i vort Land, n o g et der i højeste Grad havde hans Interesse. M en se lv om han da saaled es ikke som før fæ rdedes daglig iblandt os, var han d o g alligevel m ed varm Interesse
kn yttet til F orhold o g til M ennesker her paa hans gam le H jem egn. O g m ange er de der
ovre, som har faaet V idnesbyrd om , at de ikke gik forgæ ves, naar de h envend te sig til ham
o m H jælp m ed Raad eller Daad.
Livet var for ham Arbejde, Virksom hed, en ten d e t saa var m ed H aand eller m ed Tanke.
D et m aa da ogsaa kaldes en H errens V elgerning im od ham, at han sk aanedes for e t langt
S ygeleje uden Virksom hed, hvor vem od ig end hans bratte B ortgan g b lev for hans kæ re, ja,
for o s alle. U nder al sin travle Virken m ed alt det, der var b etroet ham, g lem te han ikke,
at d e t var en H errens V elgerning, der havde stillet ham den O p gave: at bruge d e t b etroed e
Pund, ikke blot til e g et, m en til m ange andres G avn o g til G uds Æ re. H an tog Tiden
v e l i A g t, thi han havde d et frem adskuende Blik, der aner, hvad den k om m end e Tid vil
b rin ge paa hans O m raade, o g indretter sig derefter. A lt to g han m ed i sin B eregning. M en
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han har da under sit L evnedsløb ogsa a læ rt ikke b lo t at ta g e Tiden i A g t, m en ogsaa a t
tage sig i A g t f o r Tiden. Thi Tiden kan blive o s en farlig M edarbejder, id et den kan fore
g ø g le os, at den lidt efter lid t kan løse alle M en neskelivets O pgaver, ogsaa dem , der først
lø se s ved G uds N aades H jæ lp. H an v id ste, at han var en fattig S yn der for Gud, o g at han s
b ed ste G erninger kun var Stykvæ rk, ja, S tø v o g M uld. „Tid tæ rer, E vighed næ rer“ — d et
var da heller ikke frem m ed for hans Liv, o g selv om han til daglig ikke talte m e g et om de
Ting, saa har der sikkert i hans Hjerte væ ret P lad s for B arnets Tro, ligesom hans H ustru
har b evidn et d e t for o s hin M orgenstund, da vi m od tog hans Lig, at „Fadervor“e t har lig g e t
hans H jerte nær.
S aa vil vi d a m ed Tak for, hvad H erren gav o s i den n e M and, b e d e om V elsign else
over hans G erning, hans H jem o g hans kæ re. Ja, G ud trøste dem m ed sin N aad es T røst i
Jesu N avn. „Min Sjæ l, lov H erren, o g alt hvad i m ig er, love hans hellige N avn! — Min
Sjæ l, lov Herren, o g glem ikke alle hans V elgerninger.“
A m en!

Derefter talte Undervisningsminister J. Appel:
Naar F olk i kom m ende Tider sø g er O plysn in g om denne E g n s H istorie, vil de stø d e
paa to M æ nds N avne, som de yp p erste, der, hjem m ehørende i d ette S ogn , havde d eres M and
dom svirke blan dt o g for den n e E gn s B efolkning, nem lig N iels Jokum Termansen o g Johannes
Lauridsen.
D e to var m e g et forskellige i Evner o g A n læ g o g i deres Virksom hed, m en de lign ed e
m eg et hinanden deri, at de b e g g e var gu d frygtige o g yd m yge M ænd.
Term ansen skrev under sit B illed e: „Vel den, der ikke holder sig for bedre, naar M enne
sker roser o g ophøjer ham, end naar de revser o g agter ham ringe, thi e t M enneske er kun,
hvad han er for G ud .“ Saadan udtrykker den gu d frygtige M and sig, den M and, der lever
o g føler sig i al sin Færd o g H andlen staaend e for G uds A asyn — o g d e t giver Y dm yghed.
J eg kender et gam m elt V ers, som jeg syn es, kunde væ re V algsp rog for vor bortgangn e
V en:
G lem ej, Mand, hvor højt Du staar,
M uldet er Din Frænde,
Y d m yghed for Æ re gaar,
A lt har G ud i H æ nde.
Naar jeg gen n em m ange A ar til Tider har fæ rd ed es m e g et m ed Johs. Lauridsen under
han s stæ rke O p tageth ed af alle d e m ange Ting, han havde m ed at gøre, ken d t hans udad
ven d te V irksom hed, fik jeg sam m en m ed Indtrykket af den travle o g d ygtige M and B illed et
af en yd m yg M and, der i San d h ed kunde sige ud af sit H jertes Tro: „ A lt har G ud i H æ n d e“,
eller som d e t h edd er i en af vore Salm er: „A lt staar i G uds Faderhaand“.
Ja, naar den S ø rg efest, der sam ler o s i D ag, bliver en T akkefest, saa sk yld es det, at han,
vi m indes, i sit H jerte o g af al sin Sjæ l følte sig som den, der var en Tjener for G uds
A asyn.
N . J. Term ansen har som O verskrift til den korte B eretning, han har gjort om sin S læ g t,
sin Barndom o g sine U ngdom saar, sat følgen d e:
„Enhver P erson ligh ed vil altid fin d es at væ re Udtryk
d els af eg n e oprind elige A n læ g o g d els af d e t Sam fund
o g den Tid, hvori den træ der frem .“
Term ansen har herm ed sagt, hvad han m ente, man m aatte fæ ste O pm æ rksom heden paa,
naar man vild e bedøm m e en P erson lighed, o g A n visningen er god.
A t Johannes Lauridsen gav U dtryk for egn e oprindelige A n læ g, tvivler ingen om , der
kom i B erøring m ed ham .
H ans P erson lighed gjorde sig allerede tid ligt stæ rk t gæ ld en d e.
Der var nem lig i hans H jerte, hvor Viljen har sit S æ d e, e t V æ ld, der sp ran g m ed K ræfter,
som havde G rundighedens P ræ g, e t V æ ld , hvorfra der gik en leven d e Strøm til F rugtbargørelse af hans Sjæ leliv. Herfra kom den P erson ligh ed en s E vne, nem lig den sk abend e, den
nyb egyn dend e, som præ ged e hele hans Færd.
O g m ed den skabend e E vne forbandt sig h os Johs. Lauridsen T rofasthed o g det, som
springer ud heraf, U dholdenhed. Johs. Lauridsens store L ivsgerning forklares kun derved,
at han øvede den Flid, der baade begyn d er o g fuldender, saa der fin d es ikke efter ham de
m ange Ruiner, det vil sig e halvgjorte G erninger, som ellers saa ofte evnerige M ænd efter
lader sig.
D e oprindelige A n læ g, der præ ged e Johs. Lauridsen, b e sto d deri, at han livfuldt o p to g
i s it H jerte, i sin Vilje, hvad han g a v sig af m ed. — O g saa var han trofast o g udholdende
i sin Sag.
M en Johs. Lauridsen var som P erson ligh ed ogsaa i høj Grad p ræ get af d e t Sam fund o g
den Tid, hvori han levede. S om P lan ten ved at arbejde m ed den Jord, hvori den vokser,
den Luft, hvori den aander, o g de Kræfter, der som Lys o g Varm e strøm m er til den, naar
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sin U dvikling ved den oprindelige Livskraft, saaledes gaar d e t o s M ennesker; vi har o g sa a
vore V æ kster, som b estem m es af d e t Sam fund, den Tid, hvori vi lever.
Johs. Lauridsen havde sine oprindelige A n læ g, o g han fik g o d e V æ kster til sin P erson 
lig h ed s D an nelse o g Udvikling.
J eg næ vner først hans Barndom shjem , hvori han fik rige stæ rk e Indtryk, der gav hans
L ivsb egæ r N æ ring o g V æ kst. Som d e t blev v id n et ved hans Faders, P eter Lauridsens Jor
defæ rd her i V ejen for 40 Aar siden, var H jem m et et S am lin gssted for d e kristelig vakte.
P . Lauridsen har faaet d e t E fterm æ le, at han var M en igh ed en s V æ rt i disse E gn e; han var
en Patriark i sit Hjem o g i sin Kreds. Johs. Lauridsen læ rte i sit Hjem at tage Livet som
en G ave fra Gud, der ikke varer e t S p and af Aar, m en varer evin delig. H an blev altid ved
a t væ re Barn af d e tte H jem ; vok sed e aldrig fra det. H ans Livshaab gik ud over D ød o g
Grav, saadan som han kend te L ivshaabet fra sit Hjem.
F ø d t 1847 faldt hans U ngdom stid i de rige A ar efter 1864, i det Tidsrum, m an nu fra
alle Sid er er enig om at kalde e t af de største for vort Folk, da d et trods N ed erlag o g
Tab rejste sig til nyt Liv m ed ø g et Virksom hed, m ed K ræfter til U dvikling o g F rem gang
baad e i aandelig o g økonom isk H en seen de.
Ikke m indst her paa d isse E gne, hvor den kristelige V æ kkelse, som jeg allerede har
næ vnet, havde Tilhold før Krigen, her paa d isse E gn e saa næ r ved G ræ nsen, der da blev
draget, kom G enrejsningsarbejdet i G ang, ogsaa derved at R ød ding H øjskoles Lærere b e 
g y n d te S k olen i A skov. O g i alt d ette, som sk ete i P a g t m ed, hvad der havde rørt sig i
hans Hjem , kom Johs. Lauridsen med.
H vor o fte har jeg ikke hørt ham m inde om den T ekst, Schrøder havde til sin Tale, da
han b ød d e t S k oleh old velkom m en, hvortil Johs. Lauridsen hørte: „H ver nyde som han n em 
m er, da ingen sker U sk el.“ D ette frisindede o g tillidvisend e Løsen tiltalte Johs. Lauridsen.
H an u d nyttede paa sin M aade i rigt Maal, hvad S k olen b ød til O plivelse, O plysn in g o g O p 
lysnin g for de unge.
D e t næ re V enskab, der kom til S te d e m ellem ham o g Ludvig Schrøder, var til stor
G læ de o g U d bytte for dem b e g g e . Schrøders V algsp rog: „D ag o g D aad er K æ m perim “
g a v Johs. Lauridsen sin Tilslutning.
E fter den rige U n gdom stid gik han i Lag m ed sine m ange O pgaver. H ans V irksom hed
var i frem ragende Grad p ræ get af, at han forstod sin Tid.
Vi har jo læ n ge talt om d et gam le Danm ark, der saa at sig e ud elu kkend e var Landbru
g e ts, o g d e t nye Danmark, hvor H andel o g Industri o g Industrialisering gør sig gæ ld en d e.
Johs. Lauridsens G erning blev e t B robygningsarbejde m ellem d et gam le o g nye Danmark.
V e d ham kom disse E gne ind i den store B evæ gelse, som k en d etegn er vort Tidehverv.
N u er hans D ag iblandt os endt. M en hans M inde vil leve o g virke to g o d e T ing:
T akn em lighed over det, han gav os, o g T ilskyndelse til H andling i hans Aand.
M en naar jeg har sø g t at give U dtryk for m in O verbevisning om , at Johs. Lauridsen
b lev en b ety d elig Mand, fordi han brugte sin e rige Evner som en gud frygtig o g yd m yg
M and, der forstod sin Tid o g gern e vild e tjene den, saa vil jeg gern e i sam m e A an dedræ t have
d e t sagt, at hans store Lykke var, at han i sin H ustru vand t sig den jæ vnbyrdige M edhjælp,
der i H jertets Trang o g B egæ r vild e d et sam m e som han, o g som paa selv stæ n d ig V is o g
m ed en varm o g rig K æ rlighed var hans Lige i H jem o g Virkekreds.
Vi takker G ud for, at han aabenbarede n o g e t af sin K æ rligheds Kraft i M aren o g
Johan nes Lauridsens lykkelige Hjem , o g vi ønsker, at V elsign elsen m aa fø lg e S læ g te n frem deles.

Kisten blev nu baaret ud til Kirkegaarden, hvor Johs. Lauridsen blev stedt
til Hvile i Familiegravstedet ved Siden af sin Faders og Moders Gravsteder.
Pastor Richter forrettede Jordpaakastelsen og udtalte:
„Lovet væ re G ud o g V orherres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barm hjertighed
g e n fø d te o s til e t levende H aab ved Jesu Kristi O pstan delse fra d e d ød e!
Johannes Lauridsen ! S aa overgiver vi da D it S tø v til Jorden at hvile der indtil O pstan
d e lse n s M orgen! O g Din Sjæ l anbefaler vi til G ud F aders N aade for Jesu Kristi S k yld ! Ja,
han g læ d e D in Sjæ l i Paradis o g en g a n g i sit H im m erig!
A f Jord er D u kom m en — til Jord skal D u b live — m en af Jorden skal D u igen opstaa.
Fred m ed d e vandrende o g F red m ed de hvilende! Fred m ed de leven d e o g F red m ed
d e d ød e! F red m ed o s alle i Vorherres Jesu Kristi N avn!
A m en !“

Til Slut udtalte Sønnen Olav Vang Lauridsen:
„Paa m in M oders o g S ø sk en d es V e g n e vil jeg gern e sig e Tak til dem , der bered te F ader
d e n stilfulde, stem n in gsfu ld e M odtagelse sid ste T irsdag M orgen, da F aders L ig kom til Vejen.
Tak til d e m ange, der har m edvirket til at gøre d en n e D ag højtidelig, for U d sm ykn ing af
Kirke o g B y ! Tak til d e m ange, m ange M ennesker, som v e d deres N æ rvæ relse i D ag har
væ ret m ed til at vise vor kæ re F ader den sid ste Æ re!
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SLÆGTEN LAURIDSENS GRAVSTED PAA VEJEN KIRKEGAARD.
Vejen ny Kirke i Baggrunden.
Under den høje Sten Nr. 2 fra venstre hviler Johs. Lauridsens Fader, Peder Lauridsen; under Sten Nr. 3
hviler hans Moder, Magdalene Andersdatter, P. Lauridsens 1. Hustru, og under Sten Nr. 1 hviler Mette
Tonnesen, P. Lauridsens 2. Hustru. Johs. Lauridsens Grav findes ligeoverfor, men ses ikke paa Billedeti).

Ved Middagen paa „Grønvang“ Kl. 6 talte Nationalbankdirektør Marcus Rubin :
„M ine D am er o g Herrer. D et var G udsfrygt o g Y dm yghed, sa g d e M inister A p p el i Kirken
i D ag, som var d e t centrale i, d e t virkeligt karakteriserende for Johs. Lauridsens P erson ligh ed .
D e t er rigtigt. V i véd alle, o g vi har i D ag paany hørt d et fra saa m ange Sider, a t
Lauridsen var en sjæ ld en virksom , d y g tig o g energisk Mand, at han har u d rettet sæ rd eles
m eg et for den n e B y o g paa d e m an gfold ige Omraader, som to g hans Tanke o g Interesse.
M en til syven d e o g sidst, d e tte m angt o g m eg et er ikke d et afgøren de for en M and, ikk e
hvad han har u d rettet, m en hvad han er. M inister A p p els Ord, tror jeg, kan, se t fra e t n o g e t
and et Stan d p u n k t m en d o g m ed sam m e S ig te , ogsaa udtrykkes ved d e t berøm te Epigram
af Schiller, som m aaske kan g e n g iv es om trent saadan paa D ansk:
A d el o g fin d es paa aand elig G rund: d e sim ple Naturer
gæ ld er for det, d e har gjort, æ d le for det, som d e er.
Vi i N ationalbanken var overm aade glad e o g vel hjulpne ved at have Lauridsen ftil
K ollega, saaled es som ogsaa m in K ollega ^Vinther i Form iddags i sin e m ere officielle U d
talelser gav U dtryk for. Men, skal jeg væ re ærlig, vild e jo den udm æ rkede K ollegas D ød
sikkert nok have g iv e t A n led n in g til, at en eller to af o s var m ød t til B egravelsen — slig t
gør man jo — , d o g at vi saa at sig e i M unden paa hinanden sp on tan t ud talte: B lot B egra
velsen kunde b live saadan, at vi alle kan m øde, selv om vi skal rejse to N æ tter, d e t var
fordi vi ikke b lo t a g ted e Lauridsen som den d y g tig e K ollega, m en h old t af ham som d e t
g o d e M enneske,
Vi holdt af ham, o g vi tror, han hold t af os. H an var fuld af G odhed overfor enhver af
os, han havde d en n e H jertets Takt, som er m edfødt, uvurderlig, som giver den virkelige
A d el. Han var sam m en m ed fire M ennesker, indbyrdes ikke lid et forskellige, m en fæ lles i
a t føle, at der hos d enn e M and var Sjæ l, at hans M enneskelighed var æ gte.
Vi fire K olleger er alle kom n e fra K øbenhavn for at vise Lauridsen den sid ste Æ r e paa
d en n e Gaard, hvor vi alle har væ ret hans o g hans H ustrus G æ ster, vi o g n o g le af vore
1) Optegnelse af Indskrifterne paa de andre Mindestene findes i Tillæget til 3. Del.
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n æ rm este, den Gaard, hvorfra Lauridsen er udgaaet, hvor han har tilb ragt sin b e d ste Tid,
o g hvor hans P erson lighed i d e lyk k eligste O m givelser sm u kk est o g fy ld ig st ku nd e kom m e
t il U d fold else.
J eg b eder da om Lov til at giv e d et Bidrag til M indehøjtiden over Johs. Lauridsen, For
sla g e t om , at vi tøm m er vort G lasm ed Ø n sk et om alt g o d t for „G rønvang“, Lauridsens Hjem,
d e t S ted , hvor man b e d st vidste, ikke b lo t hvad han havde udrettet, m en hvad han var, hans
a d elige Hjem. J eg beder m ine K olleger o g d en n e store K reds slu tte sig til m ig, naar jeg
n u udtaler: S o l over „G rønvang“, g o d e Tider i d e Aar, der kom m er for Fru Lauridsen, hen d es
Børn o g alle dem , der staar hen d es H jerte næ r.“
Lærer B irkelund frem drog sm ukke,M inder fra sit O ph old paa „G rønvang“ som H uslærer.
„Johs. Lauridsen var „den gode S æ dem an d“. Vi u n ge m o d to g en Säed, der sp irede efter den
fo rsk ellig e Jordbund, den faldt i. Johs. Lauridsen havde Tro til M ennesker, o g de f ik derfor Tro
t il ham . Vi unge beundrede ham , o g han b ehan dlede o s paa en g o d M aade. Han lod o s frit tale
ud fra vort Standpunkt. Han lod o s handle frit under e g e t A nsvar. O gsaa S k olegern in gen
v iste han F orstaaelse. H ans In teresse for S k olesagen v iste sig bl. a. derved, at sk ø n t han
hold t H uslærer, var han M edlem af Skolek om m issionen o g fu lg te ivrig U n dervisn in gen i
F olk eskolen . D e t er ogsaa væ rd at næ vne, hvorled es han ald rig slap de unge, naar de
fly tted e bort. H an hold t F orbindelsen ved lige. Paa d ette Punkt, som paa saa m ange andre,
var M aren Lauridsen den g o d e H jælper. D e t g o d e E ksem pel, d e v iste os, havde saa stor
B ety d n in g for os. D eres L yst o g Trang til at gavn e o g g læ d e d e sm aa Hjem , glem m er vi
aldrig. D ørene stod aabne her paa G aarden (d et var i d en gam le G aards Tid), ogsaa for
saakaldte „T iggere“. I den provisoriske Tid kom en lyseblaa G endarm ridende ind i Gaarden.
H an vild e hold e Forhør o g have op givet, hvem der havde tig g et.
Johannes Lauridsen
svarede, at der var Folk, der havde m odtaget G aver, o g n o g le havde hæ vet deres Renter.
G endarm en stu d sed e. „Ja, Fattigm and har tit G aver til g o d e “, slu tte d e Johannes Lauridsen
o g ven d te den forbløffed e Gendarm R yggen."
En Sønderjyde, Beuer, H ostrup, u d talte sin Tak for den Tid, han som ganske u n g tjen te
i H jem m et. „En Tak til Johs. Lauridsen som den g o d e V en o g V ejleder o g en Tak til Maren
Lauridsen, der var som en Mor for m ig.“
Sparekassedirektør N . E. Grue ud talte: „Da M argarinefabrikken „A lfa“ skulde startes,
sp u rgte jeg min Fader, om han ikke vilde have A ktier i den. D erpaa svarede han Nej, d e t
vild e han ikke. „H vorfor vil D u ikke d e t ? “ sp urgte jeg. „N ej,“ svarede han, „for m an har
jo prøvet at op rette en M argarinefabrik i K olding, o g d e t kunde ikke gaa, saa tror jeg heller
ikke, d e t kan gaa i V ejen .“ Johannes Lauridsens V irksom heder har væ ret lysen d e E ksem pler
paa, hvorledes m an g o d t kan an læ gge en stor Fabriksvirksom hed, om d e t saa var ude m idt
paa H eden, o g der er saa den store Fordel, at alle Arbejdere o g F unktionæ rer kan faa deres
e g e t H jem m ed e g e t H us o g eg en H ave. D isse frit b elig g en d e B oliger vil væ re sundere at
b e b o en d S torb yen s Lejekaserner, o g den opvoksende S læ gt v il kom m e til a t holde a f disse
H jem . D e t gør ikke saa m eget, at H jem m et er lille, for ligesom vi alle holder lige saa m eg et
af vort fæ lles Fæ dreland, selvom d et er lille, som vi vilde, hvis d et var stort, saaled es vil
den opvok send e S læ g t holde lige saa m eg et af d e t lille H jem som af d et store. H oved sagen
er, at d e er Ejer af d ette H jem . — Johs. Lauridsen var d enn e Tanke m ed egne H jem til alle
tro til d e t sid ste, o g han saa i Sparekassen d et M iddel, der b e d st e g n e d e sig til L øsn in g af
den n e O pgave. H an sagd e en gan g til m ig, at Sp arekassens M idler altid sk ulde kom m e den
E gn tilgod e, hvor de var opsam lede, d els vel nok fordi d et var en K reds af E gn en s M ænd,
d er garanterede Sparerne deres T ilgod eh aven de ud en V ederlag, o g d els sk ulde der y d e s de
sm aa Hjem o g m indre F oretagen der saa m ange b illige Laan som m u ligt.“
F abriksm ester J . Jensen, „A lfa“, udtalte A rbejdernes Tak. „D et a t kende Johannes L au 
ridsen v a r det sam m e som a t holde a f ham . Man m ærker i disse D age, at Johs. Lauridsen
havde m ange V enner.“
P en s. Lærer B endix M adsen frem drog m ange væ rdifulde M inder om Johannes Lauridsen,
som han havde kendt fra deres 15 A ars A lder, da de var K am m erater paa en S k ole i V ejle
e g n e n 1). Johannes Lauridsen var allerede da en Sportsm and. H ans store L egem skræ fter b lev
ogsaa ta g e t i B rug ved Brydekam pe m ed de æ ldre Kam m erater. D e største o g stæ rk este
to g han K am pen op m ed. 26 Aar efter m ød tes vi her i V ejen. Jeg kom som en svag Mand,
d er havde forladt min Lærergerning, m en Johannes Lauridsen traadte hjæ lpende til. „Du
m aa kom m e o g gaa, som D u vil. Bliver Du efterhaanden m ere rask, kan D u jo altid bestille
n o g e t m ere.“ O g se lv d e t m indste A rbejde b lev b etalt rundeligt. Johs. Lauridsens U ddan
nelse var ikke saa fuldkom m en, m en saa havde han faaet en g o d Opdragelse. K neb d e t m ed
T eorien, saa var han stæ rk i P raksis. H an s klare Tanker og hans stærke Vilje hjalp ham
fre m . Han tæ n kte klart o g hurtigt, o g f ø r han handlede, v a r Plan en overvejet. S e lv d e største
V anskeligheder overvandt han ved sin Viljekraft. D erfor b lev han y n d et o g anset. Men
M aalet v a r videre ude. E vighedsm aalet slap han aldrig. D et var ikke for ingen Ting, at han
1) Se Side 143.
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v a lg te sig en kristen K vinde til H ustru.
fly d else paa ham."

H ans^B am dom shjem havde der haft saa stor Ind

A n ton K ristensen, „P ed ersm in d e“, fortalte om , hvorled es Johs. Lauridsen to g im od ham for
28 A ar siden. „Da m in H ustru sid en var sy g o g m aatte ligge i K øbenhavn, havde vi stad ig
B e sø g af Johannes o g Maren Lauridsen. Jeg sk ulde ingen S orger have for m in G aards Drift
derhjem m e. Johs. Lauridsen tilb ød, at B estyreren paa „G rønvang“ ogsaa sk ulde sørge for
M arkarbejdet paa „P ed ersm in d e“ i den Tid, jeg m aatte væ re borte fra H jem m et, saa jeg
k u n d e forholde m ig rolig o g try g .“
Fru M agdalene Lauridsen, A nkerhus, talte sm ukt om Farbrors G odhed for de sm aa, o g
hvordan han trøsted e de gam le Koner. D e fik ikke altid første G ang, d e ønskede n oget.
„Skal d et knibe, saa kom !“ ku nd e han sig e . Man følte, at m an n ød igt m aatte m isbruge hans
G odhed. Der er S o r g i m ange sm aa H jem nu ved hans bratte D ød .“ H un næ vnede, at
Johs. Lauridsen i øsen d e R egnvejr m ød te ved 25 A ars F esten paa Ankerhus, hvor han op
m untrende hilste paa „G eneralstaben“ — ikke som Nationalbankdirektøren, m en som M anden
o g M ennesket, som Vennen m ed den dybe Forstaaelse. T ilsidst ud talte hun en varm Tak til
F aster M aren for al h en d es H jerten sgod hed o g væ rdifulde V ejledning.
Sogneraadsform and L. P . Pedersen, V ejen, fortalte om sit to-aarige O phold paa Cikorie
fabrikken „Nørrejylland“ o g om de m ange g o d e M inder fra „G rønvang“. Johs. Lauridsen
havde v ist ham stor F orstaaelse o g Tillid, da d e t kneb for den un ge uerfarne M and. O g Johs.
Lauridsens store M enneskekundskab o g U eg en n y tte m aatte han beundre.

En Tak fra Askov.

%

Ved [Elevmødet paa „Askov Højskole“ 1920 fremdrog Fru Ingeborg Appel
flere kære Minder om Askovlærlingen Johannes Lauridsen. Hans Livsretning var
et stadigt opad, højere op! Men trods alt det høje og store glemte han ikke
det mindre. Hun nævnte et Eksempel. „Vi stod midt i Arbejdet med Opførelse
af den ny Hovedbygning ; men der skulde spares, vi maatte nøjes med rødt
Teglstenstag, der stod saa daarligt til den røde Mur. Det var en lille Ting, men
det pinte mig. Johannes Lauridsen fik det at vide, og en skøn Dag blev der
«endt os et Pengebeløb fra „en god Ven af Skolen". Beløbet var til Taget, og
vi fik det dejlige Tag, hvis Farve staar saa godt til hele Huset. Jeg blev inderlig
rørt, jeg lille Menneske! Hvor er vi glade for de gamle Elever, og iblandt dem
har vi stadig haft Grund til at sende vor bedste Tak til Familien paa „Grønvang“
for al dens trofaste Kærlighed, for alt hvad den har været og virket for denne
Egn. Hver Gang vi trængte til dens Hjælp, var den til rede. En varm Tak til
Johannes og Maren Lauridsen for deres stilfærdige Færden iblandt os og deres
varme Hjertelag! Ære være Johannes Lauridsens Minde!"

Træk om Fru Maren Lauridsen.
Johs. Lauridsen havde i sin Hustru fundet en fuldtud jævnbyrdig Livsledsagerinde
med Forstaaelse og Sans saavel for det praktiske som det aandelige Livs Forhold.
En af de nøjeste Kendere af Livet paa „Grønvang“, Fru Martha Sterndorff,
meddeler om Maren Lauridsen:
13
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„Ved Betragtningerne over Johs. Lauridsens Liv og Virksomhed maa ikke
glemmes den store Støtte, han havde i sin i alle Retninger kloge og dygtige
Hustru. Det er mere værd for en Mand end mange Penge at have en Kvinde
ved sin Side, der forstaar at tage sin store og ansvarsfulde Gerning op som
Moder, Hustru og Husmoder, og det forstod Fru Maren Lauridsen fuldtud. Fra
det første Aar, de var gift, og indtil for faa Aar siden, da Kræfterne til Dels
svigtede hende, gik hun foran i alt Arbejde. Foruden at opdrage den ret
store Børneflok, de blev velsignet med, passede hun selv Mejeriet, gik i Spidsen
ved Slagtning, Bagning, Brygning, Havearbejde og syede selv alt Tøjet til sig
og Børnene; kort sagt hun var paa Færde alle Vegne fra Morgen til Aften.
De mange, mange unge, som efterhaanden fik Lejlighed til at komme under
hendes gode og dygtige Vejledning, saa op til hende som Idealet af en Kvinde.
Det var ikke blot deres timelige Velfærd, der laa hende paa Sinde, men ogsaa
deres aandelige Udvikling tog hun sig af, saa godt hun formaaede. — Hver
Søndag var det hende en Glæde at sende nogle af dem enten i Kirke eller til
kristeligt Foredrag paa Askov Højskole; hun læste gode Fortællinger for dem,
sang med dem og for dem med sin skønne Stemme, forsødede Tiden saavel
under Arbejde som under Hvile, noget som aldrig glemmes, og som de alle
skylder hende Tak for. Naar Fru Lauridsen var saa meget for de fremmede
unge, som færdedes i hendes Hjem, hvor meget mere har hun da ikke været
for sin Mand og sine Børn ! Hun har altid været og er fremdeles ved sit Liv
og Virke en Velsignelse for Hjemmet paa „Grønvang“.“

Fhv. Lærer i Thorsted J. F. Buhi meddeler:
Da jeg i Efteraaret 1884e kom til Skibelund Friskole som Hjælpelærer hos
Knud Pedersen, befandt jeg mig i en paa mange Maader ejendommelig Egn, i
en prægtig Skole og et lyst og lykkeligt Hjem.
En Sommermorgen i .1885 kom en Kvinde vandrende med sin Søn ved
Haanden ned til Knud Pedersens. Jeg havde set hende før, idet jeg havde
været Kammerat med hendes Brødre, som var Elever paa Askov Højskole.
Jeg havde set hendes Mand, Johannes Lauridsen, „Grønvang“, og lagt Mærke
til hans Kraft, naar Konkurrenter vilde knuse ham, eller naar politiske Mod
standere var paa Færde. Jeg kendte Slægten fra Barndomsaarene, var Kam
merat med Brødrene, vel mest med Jeppe Lauridsen. Den Dag, Maren Lauridsen
og hendes lille Søn kom, lagde jeg godt Mærke til dem, syntes, det saa saa
kønt ud, og tænkte paa, at det maatte alligevel være strengt for en Moder
saadan at udlevere sit Barn til Fremmede, selv om det var til en Knud
Pedersen.
Mange Aar efter, i Sommeren 1919, var jeg med mine Skolebørn paa UdflugtTuren gjaldt „Alfa“, Askov og Skibelund. Vi gik fra „Alfa“ op gennem
„Grønvang“, hvor vi fik Lov til at se Haven. Vi fik af Maren Lauridsen en
Modtagelse, som Børnene ikke havde kendt før. Hun viste os om i den store
kønne Have og viste os de forskellige Udsigter. Bagefter fik Børnene Lov
til frit at løbe om i Haven, paa Plæner og i Gange, mens M. L. og jeg satte
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os paa en Bænk og talte om gamle Dage. Hvor var det velgørende at tale
med hende! Vi anede da ikke, at sa a ’kort efter skulde hun friste den tunge
Sorg. — Sangeren Aage Fønss, der var Gæst, sang for Børnene, der var saa
optagne af, hvad de havde set og hørt. — Ogsaa den Dag vil mindes længe.

I en Skildring af Johs. Lauridsen i Anledning af dennes Død skriver Jacob
.Appel i „Illustreret Tidende":
„Det var ham en personlig Trang at være medvirkende til, at der kunde rejse
sig gode og lykkelige Hjem omkring Fabrikkerne. Heri havde han en god
Hjælper eller rettere Leder i sin Hustru Fru Maren Lauridsen, der blev en
moderlig Veninde i de unge Hjem, og som altid var rede med Raad og Daad,
naar der kom Sorg og trange Tider i hendes Mands Medhjælperes store Kreds.
Paa „Grønvang“ blev de gode Traditioner holdt fra Johs. Lauridsens Forældres
Tid. Det var gennem Aarene Samlingsstedet for en stor Vennekreds, som
stadig blev udvidet. Fru Lauridsen skabte
sammen med sin Mand et Hjem, der var
stærkt og trygt, fordi den Gudsfrygt og
Ydmyghed, der hørte „Grønvang“ til i de
tidligere Slægtled, var bevaret, og Hjem
met var rigt ved, at det vidnede om Skøn
hedsglæde og om Vilje og Evne til at stifte
Forbindelser, der naaede ud over vort lille
Land og berørte forskellige Kredse.“
Den ældste Datter Magdalene meddeler
følgende om sin Moder Maren Lauridsen:
„Mine tidligste Minder om Mor stammer
fra „det gamle Hus“, som vi elskede.
Om Aftenen kom Mor ind til os Børn
i Børnekammeret og sang Aftensang med
os og bad en lille Aftenbøn, som begynder
saadan: „Gode Gud, lad Din Engleskare
_
_
,
JOHS. og MAREN LAURIDSEN
alle Dine smaa bevare.
med de to før8tefødte.
Mor sang oftest: „Sov nu, sov nu
Barnet mit — “ og „Jeg véd en dejlig Have — “ eller „Sov sødelig, sov biø
delig, luk dine Øjne til.“ Vi kunde slet ikke falde til Ro, før Mor havde været
hos os. Bagefter fik vi ofte en „Knald“ Chokolade.
Da vi blev større og gik i Skole, samlede Mor os Børn, alle Skolebørnene
og Husets Folk til Morgensang og Andagt hver Morgen inden Skoletid. Det
religiøse Liv var en Hjerte- og Livssag for Mor, som hun gerne vilde give os
Del i. Som Børn og unge forstod vi ikke altid Mors store Indsats her.
I Mørkningen samlede Mor sine Børn og’ fortalte Eventyr og bibelske For
tællinger for os. Stærkt Indtryk gjorde Beretningen om Sara, der stod bag
.Døren og lo.
13
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Hun sad i den røde Chaiselongue i den blaa Stue i det gamle Hus, og vf
Børn var lejrede tæt omkring hende« Naar Far saa kom ind ad Døren efter
endt Arbejde og satte sig hos os, var alting fuldkommen godt. Lykkelige
Barndomsdage !
Mor forstod ved smaa Midler at gøre Hjemmet hyggeligt og smukt og til
trækkende for Far og os Børn — og for alle de Gæster, der i Tidens Løb
besøgte Grønvang — baade i det gamle og det nye Hus. Mor har aldrig haft
et ledigt Øjeblik, saalænge jeg kan huske, og hun
havde i de yngre Aar et stærkt Helbred og en
uhyre Arbejdsevne, som blev udnyttet til det
yderste, — maaske for meget, for Mor blev med
Aarene meget nervøs og urolig uden at vide
Grunden, som sikkert var Overanstrengelse. —
Men Kravene var store, og Evnerne voksede med
dem gennem hele Mors og Fars lange og bevæ
gede Liv med den vanskelige og rige Udvikling.
Naar Husets Arbejde var endt efter Middag,
syede Mor ivrigt og flittigt og forlangte det samme
baade af Døtre og Piger. Drengene fik naturlig
vis Lov at lege.
Mor tog Del i alt Arbejde i Huset. Jeg husker
hende kærne Smør i Mejeriet i det gamle Hus, ælte
en umaadelig Rugbrødsdejg i et mægtigt Trug i
Bagestuen, husker hende bøjet over Bryggekarrene
f Bryggerset og den liflige Maltlugt, ser hende koge Sæbe i den store Gruekedel, husker hende ufortrødent gaa ud at malke i blaa Bomuldskjole, naar
en af Pigerne var syg. Desuden gik Mor i Køkkenet om Formiddagen og lavede
Maden baade til Husets egne Folk og til Gæster. Kokkepigen maatte nemlig
dengang gaa til Malkning, saa den sidste Tørn tog Mor selv.
Og Gæsterne var mange — Forretningsvenner og Husets Venner. Far
kunde ringe hjem en halv Time før Middag eller Aften og sige, at nu kom
der et helt Selskab. Mor tabte aldrig Modet, og tabte hun det, saa viste hun
det ikke. Hun tryllede nydelige Middage, Frokoster og Aftensborde frem paa
ingen Tid. Hun lavede selv Maden og var i samme Nu paaklædt og Værtinde
inde i Stuerne.
Der gaar det Sagn, at Mor blot behøvede at gaa ind ad den ene Dør fra
Køkkenet gennem sit Soveværelse og ud ad den anden til Stuerne for at være
omklædt og elskværdigt modtage Gæsterne. Jeg ser tydeligt Mors indtagende
og elskelige Smil, der lyste over hele Stuen, og den Maade, hvorpaa hun
spredte Hygge og Glæde om sig, saa hver enkelt følte sig saa inderlig vel
kommen og hjemme.
Der var en Tid mange Folk at være Husmoder for i det gamle Hus,
20—30 hver Dag i den Tid, Far begyndte sine forskellige Virksomheder. Der
var Kontorister fra Fabrikken, Smeden, Mejerist og Mejerske — foruden de 6
Børn, Piger og Karle; men Mor forstod at samle og være noget for alle. Den
Sommer, „det nye Hus“ blev bygget, havde vi desuden Haandværkerne paa Kost.
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Af alt Arbejde holdt Mor mest
af sin Have, der under hendes
virksomme Hænder udvidedes og
forskønnedes.
Mor havde Idéer
og Planer og anlagde sammen med
en Gartner fra Kolding den nu
værende Have. Hun samlede paa
alle Slags Buske, Vækster og Stau
der og dejlige Roser. Jeg ser endnu
Mor gaa sveddryppende og arbejde
i Haven — baade grave, plante,
skuffe og rive. Køkkenhaven hørte
ogsaa ind under Mors Omraade,
MAREN LAURIDSEN I SIN HAVE.
og baade Børn og Piger maatte
hjælpe med. Gartner havde vi ikke. Mor har oplært mange unge Piger til
dygtige Husmødre — det var maaske somme Tider nok en haard Skole, men
en gavnlig — , og blandt disse Hjælpere i Huset har Mor mange af sine mest
trofaste og taknemmelige Venner.
Et af Mors Valgsprog er: „Man skal prise den Sol, der skinner". — Et
andet: „Gode Ord er bedre end Guld“. Jeg husker ogsaa, at Mor ofte har
sagt: „Sandheden tro i Kærlighed".
Og hun søgte selv at leve efter disse Ord. — Mor havde Hjerte for Men
nesker, der havde det ondt eller fattigt, ogsaa udenfor sin egen snævre Kreds.
Hun gik selv omkring og hjalp personligt og med praktiske Ting, — havde
Mad, Penge og Gaver med til syge og fattige — og talte opmuntrende og
formanende med dem, eftersom det tiltrængtes. Vi Børn blev ofte sendt af
Sted med en Kurv Madvarer og en Bog, saa her, saa hist, navnlig ved Juletid.
Medens Far havde Cikoriefabrikken, der beskæftigede mange Mennesker,
var der i Julen stort Juletræ i Forsamlingshuset for alle, der var ansat i Fars

FRA „GRØNVANG“S HAVE (Mor og Datter).
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Virksomheder. — Der kunde være samlet 3 —400 Mennesker. Alle vilde med.
Børnene fik smaa Julegaver og Lov til Slut at plyndre det mægtige Juletræ.
Alle fik Kaffe, Kager og Juleknas. Dette store Arbejde administrerede Mor —
til lige stor Glæde for Værter og Gæster baade før og efter Festen.
Mors personlige Forfængelighed var meget lille — hun vilde hellere give
bort end ofre meget paa sig selv, — og saadan er det endnu. Jeg husker
hende mest sortklædt i en Kjole næsten altid af samme Snit. Dog bragte Far
engang Tøj med hjem til en Kjole til Mor fra en Rejse til London. Denne
Kjole kaldtes „Englandskjolen“ og betragtedes med Ærefrygt. Den var oliven
grøn med fine røde Tærn og klædte hende
nydeligt. Hun blev fotograferet i den, og
det er et af de yndigste Billeder, vi har
af Mor.
Ved Siden af alle de daglige praktiske
Krav fik Mor ogsaa Tid til Læsning. Hun
har altid haft stærke litterære og aandelige Interesser, der paa Grund af For
holdene maaske har faaet en noget en
sidig Karaktér. Hun var fra sin Ungdom
stærkt præget af Folkehøjskolen og det
grundtvigske Livssyn, der hele hendes Liv
har bevaret hendes udelte Kærlighed og
Interesse. Al Slags Historie læste Mor
gerne — hun er godt bevandret i Verdensog Litteraturhistorien. Ogsaa Personal
historie interesserer hende meget. Jeg
studser ofte over Mors Viden, som hun
MAREN LAURIDSEN.
jo ikke har faaet gennem en Eksamen
som Nutidens Ungdom. — Gennem at leve Livet — gennem sin store Men
neskekærlighed og Hjælpsomhed — gennem sine stærke, levende Interesser er
Mor udviklet til den Personlighed og det rige, kærlige Menneske, saadan som
vi nu kender hende.
Mor har ogsaa megen Skønhedssans og kunstnerisk god Smag, som beror
paa et oprindeligt Instinkt, og som har sat sit Præg i begge vore to Hjem —
baade paa „Grønvang“ og i København. For ca. 10 Aar siden, da Far flyttede
til København, fulgte Mor ham — i Begyndelsen maaske med Sorg over at
forlade det gamle, kære Hjem, som var bygget op fra Ungdomstiden. Men
det andet Hjem paa Vesterboulevard blev ogsaa gennem Aarene et elsket og
hyggeligt Samlingspunkt for Børnene og Familien, og jeg tror, at de Aar, Far
og Mor levede sammen der, var rige og gode, fordi de ligesom havde mere
Tid til at være sammen, og fordi de ogsaa der gennemlevede en rig Udvik
ling. Ogsaa der blev en stor Kreds af Venner knyttet til Hjemmet, — baade
gamle og unge. Der kom mange betydelige og interessante Mænd og Kvinder,
deriblandt mange fremragende Venstre-Politikere og Fars Kolleger fra National
banken. Mor har en egen Evne til at føre en livfuld Samtale, en Evne, som
hun har bevaret endnu i sit 72. Aar, — ligeledes er Mor veltalende og holder

199
udmærkede Taler ved festlige og alvorlige Lejligheder. I Begyndelsen forbavsedes den københavnske Kreds over denne intelligente og velbegavede Kvinde,
der fuldtud forstod sin Værtindeopgave. Mor staar for os — først naturligvis
— som den kærlige og stærke, opofrende og kloge Mor, men senere, naar
man bliver ældre og ikke længer ser paa sine Forældre som det ufejlbarlige
Forsyn fra Barneaarene men som Menneske — ser jeg Mor som det store
Menneske — den stærke, ejendommelige, impulsive Personlighed med det rige
indre Liv — de rene Tanker — ædle Handlinger og høje Maal.“

a . Led.

8 Børn: Olav, Magdalene, Ingrid, Peter (d.), Kirsten, Marie, Peter og Karen (d.),
(a—h).
a Olav Vang Lauridsen, f. paa „Grønvang“ 14. Maj 1879, g. 20. Aug.
1907 med G udrun K r istia n se n , f. i Gedved 23.Oktbr. 1879,
Datter af Landinspektør Kristiansen og Emma Reinstrup.
O. V. L. blev som femaarig Dreng sendt til Skibelund Efterskole hos Knud
Pedersen. Senere blev der antaget Huslærer i Hjemmet, hvor han da blev under
vist sammen med sine Søskende og flere Naboers Børn.
Efter sin Konfirmation deltog O. V. L. i det praktiske Arbejde, dels paa

OLAV VANG LAURIDSEN.

GUDRUN VANG LAURIDSEN.

Faderens Kontor paa Cikoriefabrikken „Nørrejylland“ dels i Landbruget hjemme
paa „Grønvang“ med Pasning af Kreaturer og som Landvæsenselev.
1895 kom han til Silkeborg Realskole (Bestyrer A. H. N. Kirkeskov) og tog
Præliminæreksamen 1897.
Vinteren 1897—98 opholdt han sig som Landvæsenselev hos Inspektør Leegaard,
Rosvang i Thy, i September 1898 begyndte han efter nogen Overvejelse sit
Studium paa Den Polytekniske Læreanstalt i København, hvor han tog afsluttende
Eksamen i Januar 1905 som Fabriksingeniør.
Studietiden maatte af Helbredshensyn afbrydes et Aarstid, som anvendtes til
et Højskoleophold i Vinteren 1901 — 1902 paa Testrup Højskole, hvor Nørregaard
-og Baagø da var Forstandere, og hvor især Baagøs fine Personlighed tiltalte ham.
J Sommeren 1902 aftjente han sin Værnepligt som Gardist.
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VILLA „VANGEN“.

Efter endt Eksamen foretog han en Studierejse til Tyskland, Holland og England. Derefter gik han ind som sin Faders Medhjælper paa „Alfa“, samtidig med
at han bestyrede Tagpapfabrikken „Phønix“. Den 1. Januar 1909 overtog han
Stillingen som administrerende Direktør for A/S Margarinefabrikken „Alfa“, af
hvis Bestyrelse han senere blev Medlem.
Desuden er O. V. L. Medlem af Forretningsudvalget for Ladelund Landbrugsog Mælkeriskole, af Bestyrelsen for A /S Eriksen & Christensen, Esbjerg. Formand
for A/S Tagpapfabrikken „Phønix“, Vejen, Medlem af Bankraadet for Banken for
Vejen og Omegn, Medlem af Vejen Sogneraad og efter hans Faders Død Medlem
af Bestyrelsen for Stiide og Hundsbæk Plantager.
Gudrun Kristiansen, f. d. 23. Oktbr. 1879 i Gedved, hvor hendes Fader var
Seminarielærer, var fra 14— 19 Aars Alderen beskæftiget ved husligt Arbejde,
dels hjemme, dels hos Valgmenighedspræst Karl Poulsen, Ryslinge.
Hendes Barndomshjem var i Gedved, men senere flyttede Faderen til Bræstrup
og siden til Silkeborg, hvor han virkede som Landinspektør og som Lærer ved
Seminariet og Realskolen.
Hun tog Lærerindeeksamen fra Silkeborg Seminarium Sommeren 1900 og var
i de paafølgende 3 Aar Lærerinde ved Jelling Kommune- og Seminarieskole under
Forstander H. Skat Rørdam og Overlærer Kjær.
Kort før sit Giftermaal 20. August 1907 opholdt hun sig i Huset hos Fru
Anna Borgen Miiller i Ferup, en sjælden god Kvinde.

9. Led.

I Hjemmet paa „Vangen“ i Vejen findes 3 Børn (a)—c)):
a) Jø rg en V ang L a u rid sen , f. 27. Maj 1908 (ad.).
b) E ste r M aren V ang L a u r id sen , f. 15. Jan. 1912.
c) J o h a n n e s K ristia n O la v V an g L a u r id sen , f. 19.
Februar 1920.
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Ester i Haven.
8. Led.

b Magdalene Vang Lauridsen, f. paa Grønvang 26. Septbr. 1881.
Hun meddeler følgende om sig selv:
Jeg gik i Skole hjemme paa „Grønvang“ hos Huslærer H. Wendelbo til Kon
firmationen d. 6. Oktober 1895. Var derefter 1/ 2 Aar i Huset hos Læge Frost,
Vejen, som Barnepige fra Novbr. 1895 til Maj 1896. Gik saa i Huset hjemme
hos Mor et Par Aar og deltog i al Husgerning dels som Stuepige, dels som
Køkkenpige, delte Arbejdet med Husets andre Piger. Vi maatte vaske Spande,
malke, gaa i Haven og gøre rent i Karlekamrene. Mor syntes, at vi skulde
lære at tage fat paa al Slags Arbejde og gøre det hurtigt og godt; det vil jeg
alle Dage være hende taknemmelig for. Ligeledes lærte vi at skynde os og
nytte Tiden. Vi stod op Kl. 5 om Morgenen den Gang; Mor kaldte selv, og kneb
det at komme op, skal jeg love for, vi fik Fart paa, naar vi hørte Mors Stemme
i Trappen. Vi havde kun et Kvarter at klæde os om i efter Middag og
maatte saa sidde „paa Stol“ og sy om Eftermiddagen. Jeg syntes ofte, vi
havde for lidt Tid til Friluftsliv og Fornøjelser, men havde vi for lidt, saa har
Nutidens unge Piger ofte for meget, og jeg takker mine Forældre for, at de
lærte mig „at arbejde“ og gøre min Pligt. Jeg passede ogsaa Hønsene en
Sommer, solgte mange Æg, havde 80 Kyllinger. Min Stolthed var, at jeg for
Æggepengene kunde købe en Symaskine til Mor.
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Tre Maaneder af disse Aar var jeg „Husbestyrer
inde“ hos Farbror Jeppe i en Alder af 151/a Aar.
Stakkels Farbror Jeppe, jeg var ingen Mester i
Kogekunsten dengang. Men jeg passede Huset med
Rengøring og Mad til 5 Personer, — det var sikkert
meget mangelfuldt. Jeg havde en morsom Tid der
nede i Hejis, det var første Gang, jeg var min egen
Herre, og jeg nød Friheden, gik i Vandet hver Dag
og sejlede om Aftenen.
Sommeren 1898 kom jeg i Huset hos Fru Müller
paa Herregaarden „Astrup“ i Salling. Opholdet i
dette fine gamle Hjem fik stor Betydning for mig.
Fru og Frk. Müllers kærlige, kloge og taktfulde
Vejledning har jeg hele mit Liv været taknemlig for.
MAGDALENE VANG LAURIDSEN.
Vintrene 1898—99 og 1899— 1900 tilbragte
jeg paa Askov Højskole og var glad for Opholdet
der, hvor jeg fik mange gode Venner; men noget dybere Spor satte dette
Ophold ikke i min aandelige Udvikling. Jeg var alt for ung, bare 17 Aar, og
var mest optaget af Ungdomslivet. Professor la Cours beaandede Undervisning
i Fysik og Astronomi var det, der gjorde stærkest Indtryk paa mig. Jeg havde
aldrig hørt om Solsystemer, Jordens Bane, Planeter og Stjerner, og en Verden,
aabnedes for mig af ny Tanker og Forestillinger.
Det var mit hemmelige Ønske at komme til Udlandet i en Pension for at
lære fremmede Sprog, men sligt var utænkeligt dengang.
Sommeren 1900 fik jeg Lov at rejse til Norge og fulgtes med Højskole
forstander Jacob Appel til Præstegaarden i Larvik, hvor jeg besøgte min Veninde
Johanne Sønnichsen. I September samme Aar rejste Mor og jeg over Stock
holm til Østersund i Sverig til en Slægtnings Bryllup; det var en stor Op
levelse for os begge. Vi saa „Aareskutan“ og mange for os ny, morsomme
svenske Skikke.
Vinteren 1900— 1901 var jeg hjemme og passede Køkkenet og hjalp Mor
som Husjomfru, og Far og Mor vilde nu gerne beholde mig stadig hjemme.
Det kunde jeg dog ikke tænke mig, jeg syntes, jeg var for ung til at binde
mig hjemme til Husvæsen alene. Jeg havde Lyst til at lære og se noget af
Verden, men var ikke klar over, hvad jeg vilde og burde. Fra min Barndoms
tid og den første Ungdomstid havde jeg ønsket at blive Skuespillerinde, men
det var saa hellig og lønlig en Længsel, at jeg næppe turde tilstaa den for
mig selv, endsige for andre, og jeg vidste, at jeg ingen Sympati vilde faa. Vi
spillede Dilettantkomedie den Vinter, og jeg, der var sikker paa mit Talent og
min Teaterlyst, haabede at gøre saa megen Lykke, at min Fremtid maatte
betragtes som given. Dette skete ikke, der blev ikke lagt videre Mærke til
mig, trods det at jeg var Sjælen i Foretagendet. Jeg havde faaet Komedien i
Gang for at prøve mine Evner, og Skuffelsen bragte mig nu til at skrinlægge
Haabet om at blive Kunstnerinde. Men noget maatte og vilde jeg og valgte
da en Vej, som var i Overensstemmelse med mine Forældres Ønsker og visse
naturlige Anlæg. Jeg skulde være Husholdningslærerinde. Sommeren 1901
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var jeg Elev paa Sorø Husholdningsskole i 3 Maaneder. Derefter studerede jeg’
paa Den kgl. Landbohøjskole i Semestret 1. Septbr. 1901—02. Fagene var Kemi,
Fysik, Botanik og Plantefysiologi. Jeg tog Eksamen om Foraaret med Ud
mærkelse. Dette Aar boede jeg hos Forsøgsleder L. Helweg, et godt Hjem,
hvor der blev vist mig Omsorg. Mor var altid meget bekymret og omsorgs
fuld for at finde gode Hjem at anbringe os Børn i.
Næste Aar, 1902—03, gennemgik jeg Statens Kursus for Skolekøkkenlærerinder
og boede da i Pensionatet Helgolandsgade 17, sammen med min Broder Olav.
Det var et frit og muntert Liv sammen med ham og hans Venner. Men jeg
var flittig og ofrede næsten aldrig Tid paa Fornøjelser, maaske for flittig; thi
foruden mit Kursus tog jeg Undervisning i Sang, Klaverspil og Sprog og hang
paa Teatrets Galleri, saa snart jeg havde Tid. Mine kunstneriske Aspirationer
lod mig ingen Fred. Det førte ogsaa til Overanstrengelse og mit første ner
vøse Sygdomstilfælde i April. Jeg maatte rejse hjem til „Grønvang“ og hvile 3
Uger, men kom tilbage, fik Afgangsbeviset fra Statens Kursus og var nu
Lærerinde.
Fra Novbr. 1903 til 1. Aug. 1905 var jeg Lærerinde ved Sorø Husholdnings
skole. Det var et interessant, men meget anstrengende Arbejde for mig, ung
som jeg var. Jeg maatte arbejde meget, mange af Eleverne var ældre, og
stundom kneb det med Modet. Da var min Kollega, Frk. Brandsager, en uvur
derlig Ven og Støtte for mig. Det var gode Aar, men de slugte al min Tid
og mine Kræfter. Jeg havde hemmelig haabet at faa Tid og Ro til at drive
dramatiske Studier. Dette kunde ikke forenes, og fra Novbr. 1905 til Juni
1907 fik jeg Lov af mine Fprældre at opholde mig i København igen og ude
lukkende hellige mig Uddannelse til Scenen.
Fra Sæsonen 1907— 1912 var jeg knyttet til Aarhus Teater som Skuespiller
inde, og disse 3—4 Aar var min Ungdoms bedste og rigeste Aar, om ikke
altid lykkelige. Jeg debuterede som Laura i „Æventyr paa Fodrejsen“ 1. Septbr.
1907 og spillede siden Desdemona i „Othello“, Abigael i „Ambrosius“, Lucy
Watson i „Hvor man keder sig“, Dronningen i „Syvsoverdag“, Grevinden af
Grey i „Bertran de Born“, Dorre i „Ulvens Søn“ og flere andre. Den sidst
nævnte var min kæreste Rolle.
Sommeren 1908 fik min Søster Ingrid og jeg Lov at gøre en Udenlands
rejse til Tyskland og Schweitz, og Far ledsagede os til Berlin. Det var for
nøjelige Dage, og Far saa munter, stærk og glad. Aftenerne tilbragte vi i
Teatrene sammen med Far og hans Forretningsvenner.
Sommeren 1909 gjorde jeg en Studierejse til Berlin sammen med Teater
direktør Jac. Jacobsen og min Veninde, Fru Christel Hoick.
December 1909 blev jeg gift med Skuespiller Adolf Tronier Funder, Søn af
Pastor Funder, Spjellerup. Min Svigermor, Fru Henriette Funder, var en sjælden
fin og from Kvinde, som jeg stod meget nær. Ægteskabet blev ikke lykkeligt
og opløstes Juni 1912.
Der kom nogle triste Sygdomsaar med Nervesvækkelse og Sammenbrud,
sjæleligt og legemligt. I disse Aar var min Familie, og navnlig min kære Far,
uendelig kærlige og gode mod mig og støttede mig paa alle Maader. Denne
tunge Tid varede fra 1911 til 1914, og jeg tilbragte den paa Hospitaler og
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Kliniker. Jeg fandt i disse Aar en trofast og uegennyttig Veninde i min Syge
plejerske Frk. Fanny Johansen, som fulgte og plejede mig i 6 Aar, og uden
hvis storslaaet rørende og opofrende Omsorg jeg sikkert, aldrig var bleven saa
rask, som jeg nu er. Vi var i Norge et helt Aar 1914— 15, og der skete
Omslaget til Helbredelse, som blev forfulgt i Sommeren 1916 ved et nyt
Norgesophold.
Jeg fik mit eget lille Hjem i København fra Marts 1913 til April .1918,
hvor „Fanny“ var hos mig og stadig var en trofast Hjælp i den lange Rekon
valescens. Nu er hun en skattet
Sygeplejerske paa Kommunehospi
talet i København.
April 1918 kom jeg her til „Grøn
vang“ og har nu snart været her 3
Aar. Det var min nu afdøde Far
en stor Glæde, at jeg kom tilbage
til „det gamle Hjem“ og tog en
Gerning op der som Værtinde og
Bestyrerinde paa „Grønvang“, som
Far elskede. Jeg har mange og
kære Minder fra disse Aar fra Fars
PAA GRØNVANGS HAVETRAPPE.
hyppige Besøg hjemme, og altid
var han saa glad og straalende til
freds, klappede mig paa Skulderen og fandt, at jeg var kommen paa min rette
Plads. Jeg er usigelig taknemmelig over, at jeg fik Lov at gøre mine For
ældre, og navnlig min kære gode Far, denne Glæde, inden han gik bort. Far
havde længe ønsket, jeg skulde være paa „Grønvang“. Og her er jeg altsaa
nu og indtil videre.
Til Slut har jeg Lyst at anføre e t.,lille Vers, som udtrykker noget af den
Livsanskuelse, jeg er naaet til:
O m „K æ rlighed“ jeg altid bad,
forstod ej, at K æ rlighedens K ilde
er en — er Gud,
at aarie o g silde
han øser af V æ ld et til M ennesker ud.
A t al den Ø m hed, som fin d es i Livet,
er kom m en fra Gud, til os« alle givet,
fra F ader til Barn,
fra M and til K vinde,
en A fglan s sv a g af den store Naade,
et m ildnende Skæ r om den store G aade,
hvorfor L ivet m aa leves o g lid es paa Jord.
(„Grønvang“, Februar 1921.)
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INGRID, g. Mortens.

INGENIØR MORTENS.

c Ingrid Vang Lau
ridsen,
f. paa
„Grønvang“ 24.
Juli 1883, g. 11.
Februar 1911 m.
Karl T h orvald
M o rten s, f. i
Lemming 1. April
1879,
Søn af
Skrædder Laurs
Peter Mortensen
og Karen Mar. Sø
rensen, Silkeborg.
Th.
Mortens,
cand. polyt., In
geniør i Kolding.

8. Led.

Ingr.V.L. taget
Prælim.- Eksamen
fra Frk. Mørchs
Skole i Hillerød,
3 Børn (a)—c).)
9. Led.

a) J o h a n n es Car
ste n M o rten s,
f. 25. Novbr. 1911,
d. 30. s. M.
b) J o h a n n es Mor
te n s , f. 8. Jan.
1913.
c) K aren A g n e te
M o rten s, f. 17.
Juni 1914.

JOHANNES.

AGNETE.
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8. Led.

d Peter Vang Lauridsen, f. 18. Febr.
1886, d. 30. Marts s. A.
e Kirsten Vang Lauridsen-, f. paa
„Grønvang“ 10. Juni 1887.
Søsteren, Magdalene Vang Lauridsen, meddeler:
Kirsten Vang Lauridsen fødtes paa „Grønvang, blev
opkaldt efter sin Mormor, men siges at ligne sin Farmor
i paafaldende Grad, af de Gamle, som husker hende.
Den første Skolegang foregik i Hjemmet sammen
med Missen og Peder Vang og nogle andre Børn fra
Egnen hos Pauline Hørliick1), som var en udmærket
Lærerinde og meget elsket af Børnene.
Senere kom hun i Realskolen i Vejen, hvor hun
viste udprægede Evner og Interesse for den boglige
KIRSTEN VANG LAURIDSEN.
Verden. Foruden sine Lektier læste hun en Mængde
andre Ting, og hun var altid at finde med en Bog — skjult eller aabenlyst.
Skolegangen sluttede med Præliminæreksamen 1904.
Hun havde Lyst at studere, men Far og Mor ønskede, hun først skulde
lære Husvæsen et Par Aar. I dette Tidsrum kom hun paa Frederiksborg Højskole
Sommeren 1905, hvor hun traf Præstedatteren Karen Kaae. Der opstod et varmt
og trofast Venskab mellem de to unge Piger, som har haft Værdi og Betydning
gennem Aarene.
Hun fik dog før den Tid Sommeren 1903 Lov at gøre en Rejse til Skotland
for at besøge en Veninde Myra Robertson, en Niece af presbyteriansk Professor
Robertson, North Berwick.
Siden var hun Privatlærerinde hos Højskoleforstander Kristensen-Randers i
Ollerup i to Aar (1907—09).
Men denne Gerning tilfredsstillede hende ikke i
Længden, og nu skulde det være Alvor med Studeringerne. Hun blev Student
1911 fra Lang og Hjorts Kursus i København og cand. phil. 1912.
Hun valgte derpaa Lægestudiet og tog første Del af lægevidenskabelig
Embedseksamen 1916. Men denne Anspændelse var desværre for stærk for
hendes Nervesystem; hun blev syg og maatte afbryde Studiet til stor Sorg baade
for hende selv og hendes Venner. Det synes nemlig, som hun har særlig gode
Anlæg til at blive Læge — til kærligt at forstaa og tale med syge og trætte
Mennesker, og hun har altid haft Interesse for social-hygiejniske Forhold. Under
et længere Ophold i Norge begyndte hun igen at blive rask.
Hun har altid været noget for sig selv i Søskendeflokken og er et ejendommeligt
Menneske, klog, retsindig og kærlig, hun er ofte for Spøg kaldet „Familiens Salt“.
— For Tiden er hun ansat som Sekretær ved Rigshospitalets Røntgenklinik.“
f

Marie Vang Lauridsen, f. paa „Grønvang“ 27. Febr. 1889.

Den ældste Søster Magdalene skriver om hende:
„Missen“ var i hele sin Opvækst en ejendommelig, flittig, udholdende og
kærlig lille Pige. Paa Grund af Mors Uvilje mod Læsning i Overgangsalderen —
Missen var nervøs og noget svag — blev hun taget ud af Skolen inden den
1) Nu Fru Pastor Jørgensen, Skærbæk.
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afsluttende Eksamen, hjalp saa Mor i Huset gennem
flere Aar og var en trofast og udmærket Støtte for
hende i det store Hus.
Tilbragte en Vinter paa Askov Højskole sammen
med Yndlingsbroderen Peder Vang. De to var uad
skillelige som Børn. Derefter var hun et Aarstid i
England, først som Hjælper i et privat Hjem i London,
dernæst paa Oxford College.
Hun kom derefter hjem og blev Fars og Mors
gode og omsorgsfulde „Datter i Huset“ gennem flere
Aar, først her paa „Grønvang“, siden i København,
da Far flyttede dertil som Nationalbankdirektør. Dette
er ingenlunde nogen lille eller betydningsløs’ Opgave,
MARIE VANG LAURIDSEN.
og „Missen“ har altid været saa sød og hjælpsom
mod os alle, at hun maaske er den mest elskede og skattede i Søskendeflokken.
Tillige har „Missen“ et ualmindelig godt Greb paa at omgaas og opdrage Børn,
hvilket hun har provet, dels i Hjemmene, dels som Lærerinde.
Ved Siden af Opgaven i Hjemmet i København, hvor hun var Fars Privat
sekretær og Regnskabsfører, hvilket ikke var noget ringe Arbejde, fik hun Tid
at studere Sprog og tog i Foraaret 1916 Eksamen som Faglærerinde i Engelsk
og Tysk. Hun har senere undervist, dels paa Skoler, dels privat. I Juli 1920
begyndte hun en Rejse sammen med sin Veninde, Frk. Seedorff, til Udlandet, en
Rejse, der strakte sig over et Aars Tid. Rejsen gik over England og Frankrig
til Spanien, hvor de tilbragte Efteraaret, derfra til Italien, hvor de bl. a. besøgte
Neapel, Sicilien, Rom og Florents.

8. Lcd

g Peder Vang Lauridsen, f. paa „Grønvang“ 23. Novbr. 1890,
g. 23. Oktbr. 1915 med sin Kusine, H elg a P e d e r s e n , f. i
St.Paul Minnesota, U. S. A., 30. Juni 1890, Datter af Tømmer
handler, Direktør Niels Pedersen og Mette Kirstine Lauridsen.

P. VANG LAURIDSEN.

HELGA VANG LAURIDSEN.
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ØSTED GAARD.

P.V.L., Landbrugskandidat, Bestyrer paa „Grønvang“, Leder af Cikorietørreriet
i Ryomgaard, senere Ejer af Østedgaard ved Pjedsted og fra 1921 Forpagter af
Gramgaard, Sønderjylland, meddeler følgende om sig selv:
„Da min Kones Forældre flyttede til Danmark 1902, var hun 12 Aar, gik
derefter i Vejen Realskole og tog Eksamen med 1. Karakter. Var som 19-aarig
3/ 4 Aar paa Nonneklosterskolen Alsenberg i Belgien. Læste senere til Fag
lærerinde i Engelsk og Tysk, hvorefter hun uddannede sig i Landhusholdning.
Elev fra Erritsø Husholdningsskole Vinteren 1914— 15. Husholdningselev hos Fru
Staulund, Espe, Fru Møller, Terup, og Fru Wesler, GI. Estrup, Avning.
Fra mit 5.—9. Aar gik jeg i Privatskolen hjemme paa „Grønvang“, der
efter i Realskolen i Vejen til mit 14. Aar, og tog 1904 Præliminæreksamen
Derefter var jeg 2 Aar ved Landvæsenetj paa „Grønvang“, 1 Aar som Land
væsenselev hos Gaardejer Vilh. Jespersen,
Avnbjerggaard ved Skelskør, 1/2 Aar som
Foderelev hos Gaardejer Lars Kristensen,
Bare-Brøndstrup ved Uggerslev og atter 1/2
Aar paa „Grønvang“, 1 Vinter paa Askov
Højskole (1909— 10), Gardist i Sommeren
1910 og paa Ladelund Landbrugsskole Vin
teren 1910— 11.
Underforvalter hos For
pagter Teilmann, Hvidkilde ved Svendborg
1911, Forvalter hos Forpagter Lindekilde,
Hindemae ved Ullerslev, 1911 — 12. Fra 1.
Septbr. 1912 læste jeg paa Landbohøjskolen
og tog Landbrugseksamen med 1. Karakter
1914; derefter var jeg 3 Maaneder i Tysk
land (indtil Krigens Udbrud). Efter Tjeneste
i Sikringsstyrken holdt vi Bryllup, og jeg
overtog Bestyrerpladsen paa „Grønvang“ ind
til 1. April 1918.“
INGRID og HELGA.
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RYOMGAARD CIKORIETØRRERI.

I den Tid dannedes A /S Ryomgaard Cikorietørreri, og jeg blev Selskabets
Formand og Forretningens Leder.
I April 1918 overtog jeg saa „Østedgaard“ ved Pjedsted (Købesum 594,000
Kr., Gaardens Hartkorn 55 Td.). Jeg solgte Gaarden 1920 og overtog derefter
(fra 1. April 1921) Forpagtningen af „Gramgaard“, Areal 330 ha.“

„GRAMGAARD“.

14
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3 Børn (a)—c).)
9. Led.

a) In grid V an g L a u rid sen , f. 21. Aug. 1916.
b) H e lg a M a rg reth e V ang L auridsen., f. 19. Febr. 1918..
c) K irsten V an g L a u r id sen , f. 22. Aug. 1920.

KIRSTEN.

8. Led.

h Karen Vang Lauridsen, f. 1. Marts 1892, d. s. A.

I Forbindelse med Børnene paa „Grønvang“ skal tillige omtales den Plejebroder
3g Legekammerat, Markus Lund, som den ældste Søn, Olav, fik i 7-Aars Alderen.
Herom meddeler Magdalene Vang Lau
ridsen :
„Da min ældste Broder Olav var en
6 —7 Aar gammel, vilde Far og Mor gerne,
han skulde have en Lege- og Skolekamme
rat. De tog derfor en lille jævnaldrende
Dreng, Markus, som Plejesøn i Hjemmet.
Han var Søn af Jeppe Lund, Fars ældste
og meget betroede og pligtopfyldende
Medhjælper paa Cikoriefabrikken.
Der
var en stor Børneflok i dette lille og gode
Hjem, derfor tænker jeg, vi fik Lov at faa
Markus som Plejebror i Hjemmet paa „Grøn
vang“.
Jeg husker altid Olav og Markus som
to uadskillelige Venner i Barndommen.
Markus gik i Skole sammen med os og delte
Barneaarenes lyse og lykkelige Kaar
med
skiftende Sol og Skygge — og fik samme
Opdragelse som den øvrige Børneflok.
FAMILIEN MARKUS LUND 1922.
Efter Konfirmationen fik Markus Lov
elv at vælge, hvad han vilde være. Far og Mor ønskede, han skulde blive Landnand, men Markus vilde absolut være Skomager. Men efter at han havde ud
ært, gik han alligevel til Landvæsenet. Han lærte først paa »Grønvang , siden
rar han paa flere andre Gaarde og en Vinter Elev paa Tune Landbrugsskole.
3er traf han en ung Pige, Helga, som senere blev hans Hustru.
Da Markus og Helga blev gift, hjalp Far dem til at faa en Gaard ved Holsted^
,vor de siden har levet godt og lykkeligt og nu har 4 raske og flinke Bøm.
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"7. Led.

8) E lse M arie L a u r id sen , f. paa „Grønvang“ 27. Septbr. 1848,
d. 16. Oktbr. s. A.
9) E ls e M arie L a u rid sen , f. paa „Grønvang“ 8. Aug. 1851,
g. i Vejen 8. Marts 1876 m. M ads C h r istia n H a n se n , f. i
Tommerup 11. Decbr. 1846, d. i Bramminge 3. Febr. 1919,
Søn af Gdr. Hans Christensen (d. 1876) og Maren Dorthea
Poulsen, Tommerup, senere Gislev.
Mads Hansen, Ejer af „Bregnhoved“, Give Sogn, i 8 Aar (1876—84), boede i
Villumstrup, Pederstrup St., i et Aars Tid, derefter i Vejen, først paa „Skovlyst“

ELSE MARIE, g. Hansen.

Restauratør M. HANSEN.

(c. 2 Aar) og senere paa „Grønhøjgaard“ (c. 10 Aar). Efter et kort Ophold i
Kolding overtog Familien Restaurationen paa Bramminge Banegaard (1897).
Else Marie fortæller: „Mads Hansens Forældre flyttede fra Tommerup til
Gislev. Han var 14 Aar. 17 Aar gi. kom han paa Koids Skole i Dalum. Dér
havde han en Dag en Samtale med sin Faders Søster, nuværende Forsvarsminister
Klaus Berntsens Moder. Samtalen gjorde, at Hjerteøret blev lukket op for det
kristelige, og siden den Tid sluttede han sig til det grundtvigske Syn paa Livet.
Senere var han en Vinter paa „Vallekilde“.
Mads Hansen fulgte godt med i de Fremskridt, der kom frem paa Land
brugets Omraade. Hans Hu stod til at faa fat paa en større Gaard. Hans
Fader tog da med ham til Give, hvor de købte Bregnhovedgaard af Hans Jokum
Lauridsen.
Paa den Tid var Hans Jokum Enkemand, og jeg var hos hans Husbestyrerinde.
M. H. og jeg saa dér hinanden for første Gang. Vi blev senere forlovet og gift.
Vi boede paa „Bregnhoved“ i 8 Aar, og der er vore Børn født. Vi har siden
boet forskellige Steder; men da Tiderne blev sløje for Landmændene, vilde min
Mand gerne, at vi skulde slaa ind paa at beværte Rejsende. Til at begynde med
14*

GL. FAMILIEBILLEDE. (Dagen efter Else Maries og Mads Hansens Bryllup.)
PEDER LAURIDSEN og 2. Hustru, METTE TONNESEN, med B em ene og Svigerbørnene samt H. J. LAURIDSEN og nuværende Fru MAGDALENE LAURIDSEN, Sorø
(i den tsem ede Kjole til højre.)
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ELSE MARIE som ung Pige.

•

FAMILIEN MADS HANSEN.

var det en Sorg for mig, da jeg ikke syntes, jeg kunde føle mig hjemme paa en
Beværtning. Vi fik da Restaurationen paa Bramminge Banegaard. Jeg blev senere
glad for den Gerning, da vi fik Beviser for, at de Rejsende følte sig hjemme
hos os.
Og nu véd jeg, at den Gerning kan være lige saa agtværdig som andre Sam
fundsstillinger her i Livet. Det beror jo meget paa den, der staar som Leder.

„BREGNHOVED“ I GIVE SOGN.
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Fra min egen Ungdom kan jeg fortælle lidt. Dengang Schrøder og Nutzhorn
flyttede fra Rødding til Askov, samlede de en lille Flok unge Piger i 14 Aars
Alderen og gav dem en Undervisning lig den, de senere gav de unge Karle og
Piger, men afpasset efter vor Alder. Denne Undervisning blev en Del af min
Konfirmationsforberedelse, idet min Fader sendte mig op til Pastor Svendsen i
Jelling, for at han skulde konfirmere mig om Efteraaret. Forberedelse hos ham
strakte sig kun' over den sidste Maaned.
Senere har jeg flere Gange været Elev paa Askov Sommerskole. Men jeg
havde Lyst til at komme ud at se mig om. Min første Plads var hos Peter
Larsen i Dons. Senere var jeg hos Jens Olsen i Landsgrav (Fru Maren Lauridsens
Hjem) og hos Proprietær Holm, Lejbølle paa Langeland.
De unge har godt af at prøve Livet igennem Arbejde. Den Erfaring har jeg
gjort.“
8. Led.

3 Børn: Johannes, Peder og Svend (a—c).
a Johannes Christian Hansen, f.paa „Bregnhoved“ 29.Novbr. 1876,
d. 28. Febr. 1920. 1902, 14.Novbr., g.m. K ath rin e O lse n ,
f. 24. Juni 1878;
Datter af Gdr. Hans
Christian Olsen og
Dorthea Marie Chri
stensen fra Born
holm. —Johs. Hansen
var Trafikassistent i
Bramminge.
Ved hans Død skriver Moderen:
B ram m inge, 3. April 1920.

„— — Min afdøde Søn var Trafik
assistent paa Bramminge Banegaard.
Han var nylig bleven udnævnt til Kon
trollør og skulde have afløst den nu
værende, der er udnævnt til Stations
forstander i Løgumkloster. — Johannes
var en levende, troende Mand, og hvor
han kunde faa Lov dertil, kunde han
ikke lade være med at vidne om Jesus,
der havde udgydt sit Blod for at frelse
ham og os alle. Han var ofte ængstelig
for, at jeg og mine Søskende ikke var
FAMILIEN JOHANNES HANSEN.
bevidste Kristne.
Han vidste, at vi
havde haft en troende Moder og Fader, og han syntes, vi gik for lidt i deres
Spor. Det gjaldt for ham at komme ind under Guds Naade og føle Frelsens
Vished, og i den Tro døde han.“ — Hun slutter med følgende Ord: „Arbejdet
er en Velsignelse, naar det kan ske under Gudsfrygt.“
Else M a rie Hansen.
2 Børn (a)—b).)
9. Lbd.

a) G udrun B ram m ing H a n sen , f. i Br. 24. Maj 1908.
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■9. Led.
-8. Led.

b) M ads B ram m ing H an sen , f. i do. 11. Maj 1911.
b Peder Lauridsen Hansen, f. paa „Bregnhoved“ 21. Jan. 1879,
g. i Hasle 26. Decbr. 1907, m. C h r is tin e M argreth e
O ls e n , f. i Hasle 11. Marts 1878, d. i Bramminge 23. Decbr.
1909, Datter af Hans Olsen og Hustru i Hasle, Bornholm.
2. G. g. m. Maj J e n se n , Datter af Lokomotivfører N. P.
Jensen og Frederikke Henriette Petersen, Slagelse. —
Ægteskabet opløst. — P. L. H. Købmand, Redaktør af
„Dansk Købestævne Avis“.

MARGRETHE, g. Hansen.

P. LAURIDSEN HANSEN

Lært Handelen i sin Ungdom, blev Købmand i Tørring 1901 og i Bramminge
fra 1902— 11. Foretog én Rejse i Tyskland 1912— 14, bosatte sig derefter i

FAMILIEN TRØST-HANSEN (Interiør).
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København og kom efter Faderens Død tilbage til Bramminge som Moderens
Medhjælper. Overtog fra 1. April 1921 „Aablings Hotel“ i Skærbæk.
c Svend Trøst-Hansen, f. paa „Bregnhoved“ 14. Septbr. 1880,
g. m. C h ristin e A n d e r se n , f. i Esbjerg 27. Aug. 1878,
Datter af Gdr. Edvard Andersen og Karoline, Aaker, Born
holm. — T.-H. Fotograf, Grossererforretning i fotografiske
Artikler. Adr.: Mathildevej 22. København F.
7. Led.

10) J ep p e P e d e r L a u rid sen , f. paa „Grønvang“ 7. Marts 1853
som den yngste af Børnene i Peder Lauridsens Ægteskab med
Magdalene Andersdatter.
Han gik i Skole hos Lærer
Jesper Jørgensen i Vejen.
Efter sin Konfirmation
hjalp han sammen med
sine ældre Brødre Fade
ren med Gaardens Drift
indtil 21 Aars Alderen,
de sidste Aar som For
karl.
Brødrene var gennemgaaende stærke og kraf
tige. Der gaar i Familien
mange Historier om deres
Liv og Færden i Ungdomsaarene i Hjemmet.
Ofte prøvede de Kræfter
med hverandre, og en
JEPPE LAURIDSEN.
særlig Ære var det for
den, der kunde staa sig i Brydekamp, især var dette Tilfældet med Jeppe Lau
ridsen som den yngste af Brødrene. Han maatte i lang Tid netop som den yngste
døje en ret haardhændet Behandling fra de andre Brødres Side, men efterhaanden
arbejdede han sig op, saa han blev den, som ingen af Brødrene kunde „smide".
Han forsøgte sig endog i Brydekamp med mere professionelle Brydere, bl. a.
ved et Landsstævne i Nyborg, — og som Regel med Held. I det hele taget var
Legemsøvelser meget yndet blandt de unge, som opvoksede der paa Egnen. —
Saaledes skete det engang, mens Jeppe Lauridsen dyrkede Cikorierødder paa
Vejenegnen, at en professionel tysk Bryder, Cirkusdirektør Otto dauert, der
opholdt sig i Kolding, i Avisen indbød offentlig til Brydekamp. J. L. havde Lyst
til at „prøve ham af“ og se, hvad han „egentlig duede til“. Otto d au ert var
imidlertid i Brydekamp ikke let for J. L. at have med at gøre, da hans Arme
var indsmurt i Fedt, og derfor kunde han let slaa sig fri. Men saasnart Jeppe
Lauridsen under Kampen mærkede dette, fik han i en Fart fat i noget Savsmuld
fra Cirkus-Manegens Gulv, og nu maatte d au ert bide i Græsset til Morskab
for Egnens Folk, der var mødt frem i stort Tal, og som betragtede dette som
en Sejr for Egnen, og det af Cirkus d au ert engagerede lokale Musikkorps blev
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saa begejstret for Udfaldet af Kampen, at det blæste Fanfare for den danske
Sejr og paadrog sig herfor i høj Grad Cirkusdirektionens Unaade. Jeppe Lau
ridsen tilbød d au ert Revanche, men denne undslog sig derfor. — Kort Tid senere,
i 1880, ved en stor Gymnastikfest i Nyborg
for hele Landet, kæmpede J. L. og Rasmus
Hessellund med Held mod Repræsentanten
for Øerne, særlig mod en kæmpestærk Skor
stensfejer fra Odense. J. L. repræsenterede
Hejis og R. H. Malt Sogn. Efter at Oden
sianernes Skorstensfejer som nævnt 2 Gange
havde maattet bukke under, udtalte Oden
sianerne til Repræsentanten for Malt, at de
egentlig ikke kunde forstaa, at de derovre
fra Jylland turde kæmpe med den store og
kraftige Skorstensfejer, da denne var i Be
siddelse af kæmpemæssige Kræfter, og han
ellers altid plejede at „smide“ alle, som han
kæmpede med. Hertil bemærkede Jyderne
tørt, at først havde de jo sendt den største
og stærkeste, de havde (J. L.), og da han
kunde staa sig, sendte de deres mindste
jeppe Lauridsen som ung.
Mand (Rasmus Hessellund), og da han ogsaa kunde „smide“ Skorstensfejeren, syntes de ikke, at der var nogen særlig
Grund til at fremhæve dennes Drabelighed. —
Efter at have været et Aars Tid hos Folketingsmand, Gaardejer Hans Buch i
Seest og efter et Par Vintres Ophold paa Askov Højskole var han i en længere
Aarrække sin Broder, Johannes Lauridsen, behjælpelig i dennes Virksomhed med
Enganlæg, Dræningsanlæg og Jernbanearbejder.
Efter at Broderen var bleven gift og havde overtaget „Grønvang“, rejste Jeppe Lau-

CIKORIETØRRERIET I HEJLS.
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ridsen til Møen, hvor han hos Kammerherre Scavenius paa „Klintholm“ ledede Dræ
ningsarbejde og tillige deltog i Arbejdet med Udtørring af en Sø ved Møens Klint.
Senere vendte han tilbage til Vejenegnen, hvor han ligesom flere andre unge
Mænd dyrkede temmelig store Arealer aarlig (50—60 Tdr. Land), med Cikorie
rødder, som blev leveret til Broderens Cikorietørreri i Vejen.
Hvordan Jeppe Lauridsen 1882 fik sit eget Tørreri i Hejis er fortalt Side 147.
Jeppe Lauridsen havde nu faaet Foden under eget Bord. — Som den virk
somme Natur, han er, kunde han imidlertid ikke nøjes med det Arbejde, som et
Cikorietørreri kunde give, hvor der kun er Arbejde en kort Tid af Aaret, nemlig
om Efteraaret. Han drev derfor Landbrug samtidig og købte i 1889 et Tegl
værk beliggende umiddelbart ud til Lillebælt, og som han drev, indtil Verdens
krigen umuliggjorde Driften.
I 1899 købte han Hejlsminde Kro for at faa Kontrol med denne, hvilket
kunde tiltrænges. Nogle Aar efter, i 1912, blev Kroen som saadan nedlagt, idet
J. L. samtidig byggede det
nuværende Hejlsminde Bade
hotel, der ligger med smuk
Udsigt over Lillebælt mod
Brandsø og Gravenshoved
paa den søndre Side (Syd for
den gamle Grænse).
I 1905 købte han sammen
med en Slægtning, Gaardejer Jørgen Krag, Trappendal,
Hejis, Øen Thorø ved Assens,
hvor han efter Bortsalg af
den største Del af Øen, og
efter at Jørgen Krag var
HEJLSMINDE BADEHOTEL
udtraadt af Ejendomsforhol
det, drev Forretning i en Aarrække med Harpning og Salg af Singels, hvoraf
der fandtes en temmelig betydelig Aflejring paa Øen.
Jævnsides med den forskelligartede Virksomhed har han gennem en Aarrække
drevet et Kalkværk beliggende ved Hejlsminde.
I 1908 overtog Jeppe Lauridsen Gaarden „Vestervang" ved Vandel, 234 Tdr.
Land stor, paa Grund af en Kautionsforpligtelse. Senere blev Gaarden afhændet
i en Byttehandel, bl. a. mod et Grundareal paa 12 Tdr. Land ved Odense, hvilket
Areal senere solgtes.
Jeppe Lauridsen minder i meget om sin Moder, from og god som hun var,
og han har et hjælpsomt og kærligt Sind, hvilket har givet sig Udslag paa
mange Maader. Familiens unge Medlemmer vil mindes Opholdet hos „Farbror
Jeppe“ soin noget af det kæreste, de har oplevet, fordi han paa sin kærlige og
opofrende Maade tog sig af dem, og fordi han var saa mild og glad og god.
Farbror Jeppe er ikke gift. Han har ellers udmærkede Egenskaber til at
være en god Ægtemand; men Slægtens unge Drenge og Piger har sikkert der
ved i større Grad været Genstand for hans Omhu og Kærlighed.
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7. Led.

11) En d ø d fø d t D r en g , f. paa „Grønvang“ 1. Maj 1854.

FRU MAGDALENE ANDERSDATTERS BARNDOMSHJEM
i Drostrup ved Vejen.

II.

De 7 Børn af 2. Ægteskab.

DET NY HJEM „PEDERSMINDE" (ved Vejen Skov).

12) M ads P e d e r L a u rid sen , f. paa „Grønvang“ 6. Novbr. 1857,
d. paa „Pedersminde“ 13. Decbr. 1892, 35 Aar gi. Forpagter
af „Pedersminde“. Moderen M ette T o n n esen („Mette Per
Laursen“), ejede Gaarden og solgte den 1. April 1893 til den
nuværende Ejer Anton Kristensen fra Gammelstrup.
Broderen P. Lauridsen meddeler følgende:
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„Om min afdøde Broder Mads Laurid
sen kan jeg udtale, at han var en meget
begavet Mand og stærkt interesseret i Politik.
Han var i denne Retning et levende Leksikon,
da han havde en ualmindelig Hukommelse.
Han var Elev paa Askov Højskole i 3 Vintre.
Helt fra sine unge Dage var han en svag
Mand. I 17 Aars Alderen havde han Gigt
feber, hvorved han paadrog sig en Hjertefejl.
Han tog levende Del i Ungdomsarbejdet
og var meget optaget af Skyttebevægelsen- —
Han var en dygtig Skytte og en ivrig Jæger.
Ofte kom han træt og vaad hjem fra Jagten,
hvad der vel bidrog til, at han fik en tidlig
Død (Brystsyge).
Han havde en vaagen Ansvarsfølelse og
megen Selvkritik. Han hævdede f. Eks., at
MADS LAURIDSEN.
svage Mennesker ikke skulde gifte sig.
Efter Faderens Død bestyrede han først Gaarden for sin Moder, men overtog
den i Forpagtning i Begyndelsen af Firserne, medens hun var „Husbestyrerinde“. Det
var nærmest en Formssag, da det var en stiltiende Forstaaelse, at „Pedersminde“
skulde være et fælles Hjem for den yngste Søskendeflok, og det var den ogsaa
fuldt ud til Mads Lauridsens Død. Foraaret efter blev Gaarden solgt, og min Moder
flyttede ned til min Søster og Svoger Magdalene og Peter Petersen“.
7. Led.

13) M agd alus P e d e r L a u rid sen , f. paa „Grønvang“ 28. Novbr.
1858, d. s. St. 18. Marts 1859.
14) M agnus L eo P ed er L au rid sen , f. paa „Grønvang“ 15. Maj
1860, d. 24. s. M.

HJEMMET I ALLÉGADE (VEJEN).
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P. PETERSEN.

MAGDALENE, g. Petersen.

15) M a g d a len e L a u rid sen , f. paa „Grønvang“ 12. Aug. 1861,
g. i Vejen 11. «Septbr. 1885 m. P e te r J o h a n n es H ansen
P e te r s e n , f. paa Estrup Mark 9. Febr. 1860, d. paa Kolding
Sygehus 28. Juli 1909, Søn af Lærer Peter Petersen og Karna
Henriette Bruhn. (Lærer P. Petersen var fra Kidholm i Lindknud Sogn, og hans Hustru Karna stammede fra Møgeltønder
egnen). — P. Johs. P. Bogholder paa Fabrikken „Nørrejylland“.
Den^ældste Datter, Karna, skriver om sine Forældre:
„Min Moder er født paa „Grønvang“ og er den ældste af Døtrene i Peder Lauridsens andet Ægteskab. Da hendes Fader afstod Gaarden til Johannes Lauridsen,
flyttede hun sammen med Forældrene til „Pedersminde“ 1).
Moder tilbragte sin Ungdom dels paa „Grønvang“, dels paa „Pedersminde“.
Hun var 2 Somre Elev paa Askov Højskole og var derefter paa en stor Gaard i
Hejis. — Senere var hun Husbestyrerinde for Broderen Hans Peder Lauridsen,
da han havde overtaget Gaarden „Søgaard“ i Malt2). — I Sommeren 1885 blev
hun gift med Peter Petersen, og de overtog Gaarden „Slaagaard“ i Malt. Fader
havde i sine unge Dage været Elev paa Askov Højskole og paa Ladelund Land
brugsskole. Samtidig med at han drev sin Gaard, var han Bogholder paa Ladelund
Landbrugsskole hos afdøde Forstander Niels Pedersen.
Paa Opfordring af Johannes Lauridsen overtog Fader Stillingen som Bogholder
paa Cikoriefabrikken „Nørrejylland“ i Vejen. Gaarden i Malt blev solgt, og vi
flyttede saa til Vejen, hvor Fader kort Tid efter byggede; Hjemmet i Allégade.
Fader var en ivrig Deltager i Skyttebevægelsen og var i mange Aar Besty
relsesmedlem af Vejen Skytteforening. Ligeledes var han en Tid Medlem af
Bestyrelsen for Vejen Bergerforening og af Bankraadet for Vejen Bank.“
1) Om Flytningen fortalt Side 93.
2) Se Side 140.
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8. Led.

Magdalene Petersen tilføjer:
„Min Mand døde i en tidlig Alder under en Tyfus-Epidemi. Det var tungt
for os at skulle skilles fra ham, som var en god Mand og Fader. Han tænkte
saa meget paa sine Børns Fremtid og ønskede, at det maatte gaa dem godt, og
at de maatte blive virksomme og dygtige Mennesker. — Noget af det sidste,
han sagde, da han laa syg, var: „Jeg kan se, mine Børn holder af mig.““
5 Børn (a—f).
a Karna Petersen, f. i Malt 7. Juli 1886, g. i Vejen 23. Novbr.
1906 m. P ed er H a u g e , f. i Gjellerup d. 16. Maj 1875,
Søn af Gdr. Palle
Fløe Andersen og
Karen Pedersen.
Karna P. Elev
paa Askov Høj
skole og Sorø Hus
holdningsskole. —
Fra 1913 Lærer
inde ved Vejen
Realskole.
P. Hauge Real
P. HAUGE og HUSTRU.
skolebestyrer
i
Vejen. Elev paa Testrup, dimitteret 1901 fra Silkeborg Seminarium. Lærer ved
Realskolen i Vejen 1901—04, Lærer i Kerteminde 1904—06. Kom saa tilbage
til Vejen Realskole og blev Medbestyrer sammen med Realskolebestyrer M. N.
Slebsager, af hvem han i 1913 købte Skolen. — I en Aarrække i Bestyrelsen for
Ribe Amts Skytteforening, Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Realskoleforening,
Medlem af Vejen Sogneraad.
b Signe Petersen, f. i Malt 27.
Marts 1888. Elev paa Otterup
i 1907 og paa Askov 1911. Hun
har siden været optaget af Hus
væsenet og har altid været sin
Moder en trofast Hjælper.
c Laurids Peter Petersen, f. i Malt
3. Septbr. 1889, d. i Vejen 14.
Marts 1894.
d Laurids Peter Petersen, f. i Vejen
19. Juni 1894, g. 2. Decbr.
1921 m. E lisa b e th H a n sin e
H a n sen , f. paa „Annelyst“ i
Brørup 4. Juni 1898, Datter af
Gdr. Morten Hansen og Martha
SIGNE PETERSEN.
Petersen.
L. P. lært Handelen hos Købmændene P. Lauridsen og Andreas Sørensen i Vejen.
Handelskommis hos Dalsskjold og Andr. Sørensen i Vejen. Ansat paa Margarine

fabrikken „Alfa“ som Kontorist, senere som Agent.
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LAURIDS PETERSEN.
8. Led.

ELISABETH, g. Petersen.

e Margrethe Petersen, f. i Vejen 28. Oktbr. 1895, d. i Vejen
22. Januar 1896.
f Aksel Petersen, f. i Vejen 10. Decbr. 1897. Fotograf. Senere
lært Handelen hos Ekviperingshandler H. Kiel i Vejen. Har

AKSEL PETERSEN.

været ansat i Ekviperingshandel i Lemvig og senere i Skan
derborg. Er nu ansat hos Ekviperingshandler H. Kiel i Vejen.
7. Led.

16) M ette K irstin e L a u rid sen , f. paa „Grønvang“ 26. Decbr.
1863, 10. Febr. 1886 g. m. N ie ls P e te r s e n , f. i Adserbøl,
Lindknud Sogn, 10. April 1860, Søn af Landmand Peder Stef
fensen og Maren Pedersen. — N. P. Direktør for A /S Vejen
Trælasthandel. Medlem af Direktionen for Vejen Bank, Direktør
for Tagpapfabrikken „Phønix“ A/S, Medlem af Bestyrelsen for
A/S Margarinefabrikken „Alfa“ og for A /S Sydjydsk Trælast
forretning i Kolding. Bor paa Villa „Solbakken“, Vejen.
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„SOLBAKKEN“.

Som fjortenaarig Dreng blev N. P. sat i Lære hos en Bygningshaandværker
■der i Sognet. Efter at den treaarige Læretid var udstaaet, arbejdede han en
kort Tid som Svend. Det gik imidlertid snart op for ham, at hvis han skulde
drive det til noget, maatte han have raadet Bod paa sin forsømte Undervisning
fra Børneskolen. Han tog derfor paa Vallekilde Højskole, og efter et Vinterophold
der arbejdede han en Tid som Murersvend hos Arkitekt Bendtsen. Siden var
han to Vintre Elev paa Askov Højskole, hvor han særlig lagde sig efter Regning
■°g geometrisk Tegning. Urider sit Ophold paa Askov Højskole kom han tit til

NIELS PETERSEN.

KIRSTINE PETERSEN.
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Vejen, hvor han stiftede Venskabsforhold med flere Medlemmer af den Lauridsen.ske Familie og blev forlovet med Mette Kirstine Lauridsen.
I 1883 rejste han til Amerika for at bane sig en Levevej, og efter U/2 Aars
Forløb rejste han hjem for at blive gift og faa Kirstine med derover. Hun ind
vilgede gerne i at følge ham, til Trods for at hun var noget svagelig og havde
Anlæg for Brystsyge. — Umiddelbart efter Brylluppet, som stod paa „Pedersminde“ den 10. Februar 1886, rejste det unge Ægtepar saa til Amerika og bo
satte sig i Minneapolis, Staten Minnesota.
Her boede de i 4 Aar. Resten af Tiden i Amerika boede de i St. Paul i Minnesota.

HJEMMET I AMERIKA.

De første Aar var ikke morsomme, hverken paa den ene eller den anden Maade.
Kirstine kom aldrig til at føle sig rigtig hjemme derovre, og Niels Petersen havde
mange Vanskeligheder at kæmpe med. — Snart efter Ankomsten begyndte han
som Bygningsentreprenør, men maatte jo kæmpe sig frem som ny Mand. Af og
til maatte han ernære sig ved at gøre Vognmandskørsel med et Spand Heste,
som han ellers havde til Bygningsarbejdet. Længe varede det dog ikke, inden
han vandt Anerkendelse og Tillid som Bygmester og fik et kendt Navn som saadan, ikke alene i sin egen Stat, men ogsaa i mange andre Stater.
Han byggede navnlig Kirker, Banker, Forretningsbygninger o. 1.; af disse
kan nævnes: Den danske Kirke i Minneapolis, Raadhuset i Devels Lake, North
Dakota, Carnegie Biblioteket i Northfield, en Bank og en Kommuneskole i St. Paul
og det store Hotel i Sioux-Falls, S. D., som dengang var det største Hotel i Syd
Dakota.
Medens Niels Petersen saaledes var meget optaget og meget ude paa Rejse,
15
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VEJEN TRÆLASTHANDEL.

sad Kirstine hjemme og passede Hus og Børn. Deres første Barn, en lille Dreng,,
havde de den Sorg at miste 2 Maaneder gammel. De to Døtre, Helga og Meta,
fødtes henholdsvis 1890 og 1893.
Som før nævnt kom Kirstine aldrig til rigtig at føle sig hjemme derovre; hertil
bidrog vel nok, at hendes Mand var saa meget hjemmefra. Nok er det, Efteraaret 1901 rejste de hjem til Danmark for at blive her til Trods for, at Niels Petersen
dengang stod midt i sit Arbejde i Amerika og med gode økonomiske Udsigter.
Det kneb ogsaa for ham de første Aar herhjemme igen at finde sig til Rette
i de smaa danske Forhold, navnlig indtil han fik noget Arbejde i Gang, som
kunde tilfredsstille ham. Begyndelsen blev gjort i 1902, idet han sammen med
sin Svoger, P. Lauridsen, startede A/S Vejen Trælasthandel med en Aktiekapital
paa 30,000 Kr. Som Direktør ledede han Forretningen, som snart udvidede sig
og blev stor og nu har en Aktiekapital paa 400,000 Kr.
Desuden har han været med til at stifte forskellige andre Virksomheder som
A /S Tagpapfabrikken „Phønix“, hvor han senere blev Direktør, A /S Vejen Bank,
hvor han er Medlem af Direktionen, og A /S Sydjysk Trælastforretning, Kolding
(Medlem af Bestyrelsen). — Efter Johs. Lauridsens Død er Niels Petersen desuden
indtraadt som Medlem af Bestyrelsen for Margarinefabrikken „Alfa“.
Et Par Aar efter Hjemkomsten byggedes det nuværende Hjem „Solbakken“,
og her havde Niels og Kirstine den Glæde i 1906 at faa en Søn, Gunnar. Dette
i Forbindelse med, at Niels Petersens Arbejde gik saa godt, bevirkede sikkert,
at de fandt sig godt til Rette herhjemme og aldrig fortrød, at de havde forladt
Amerika.
4 Børn: Arthur, Helga, Metha og Gunnar,
8. Led.

(a—d).

a Arthur Petersen, f. i Amerika 17. Marts 1887, d. 17. Maj.
1887.
b Helga Petersen, f. i St. Paul, Minnesota, 30. Juni 1890, g. i
Vejen 23. Oktbr. 1915 med sin Fætter P e d e r V a n g L a u 
rid sen , f. paa „Grønvang“ 23. Novbr. 1890, Søn af Direktør
Johannes Lauridsen og Maren Sofie Olsen (se nærmere
under P. Vang Lauridsen, Side 207).
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HELGA, METHA og GUNNAR.
S. Led.

9. Led.

c Metha Maria Petersen, f. i Merian Park ved Minneapolis 24.
Marts 1893, g. 1918 m. Kaptain J u liu s A n d rea s P e te r 
se n , g. 1920 m. Ingeniør Ejnar T h orsen .
Metha P. kom med sine Forældre hjem til Danmark i 1901, gik nogle Aar i
Skole i den nyoprettede Vejen Realskole og kom derefter ud at lære Husvæsen.
Metha havde altid haft megen Interesse for Musik, og da hun var kommet
ind i Husvæsenet, opgav hun foreløbig dette og kom paa Musikkonservatoriet i
Aarhus. Efter at være blevet uddannet der et Par Aar, blev hun optaget paa
Det kgl. Musikkonservatorium i København som Elev af Professor Orth. Da
hendes Helbred ikke var stærkt, maatte hun desværre fore
løbig opgive sin Musik og opholdt sig derefter et halvt Aar
i Norge for at komme til Kræfter og for at blive af med en
ret ondartet Astma. Efter sin Hjemkomst gennemgik hun
et Kursus paa Erritsø Husholdningsskole, var en kortere Tid
i Seminarieforstander Rørdams Hjem i Jellinge og optog der
efter i 1916 igen sin Musik som Privatelev af Professor Orth.
I Foraaret 1918 rejste Metha til Amerika og blev der
gift med Kaptain Julius Petersen. Ægteskabet var ikke
lykkeligt og blev derfor opløst. I dette Ægteskab fødtes
en Søn, E rik , 19. Decbr. 1919.
ERIK.
I 1920 blev Metha Petersen gift med Ingeniør Ejnar Thorsen. Han er født
19. Decbr. 1890 i Skovlund ved Vejen (Forældre: Konsulent Jens Thorsen, f. 24.
Aug. 1860 i Hem ved Mariager, Netha Carstensen, f. 6. April 1858 i Lyne ved
15*
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EJNAR THORSEN.

METHA, g. Thorsen.

Varde.) Hans Skolegang begyndte paa „Grønvang“ 1896, hvorefter han, da Vejen
Realskole oprettedes i 1900, kom i denne Skole. Efter at have taget Præliminær
eksamen 1905, lærte han Landvæsen, dels hjemme dels i Herning. Hans Lyst til
Landvæsenet havde aldrig været særlig udpræget,
og efter et Par Aars Forløb var han klar over, at
han gerne vilde være Ingeniør. Han kom nu i Ribe
Katedralskole, blev Student 1910 og blev dimitteret
som Bygningsingeniør fra den Polytekniske Læreanstalt
1915.
Det var jo lige efter Verdenskrigens Udbrud, og
der forestod nu en lang Militærtjeneste. Han aftjente
de følgende 2 Aar sin Værnepligt ved Ingeniørkorpset,
det sidste Aar som Løjtnant ved Tune-Stillingen.
Efter endt Militærtjeneste havde han en kort Tid
Ansættelse i København ved et Entreprenørfirma og
rejste derefter i Slutningen af 1917 til De forenede
Stater, hvor han opholdt sig i U/2 Aar og arbejdede
som Ingeniør, dels for private Firmaer og dels for
METHA THORSEN
den amerikanske Regering.
med den yngste Sen Jens.
Som Soldat havde han stiftet Bekendtskab med
Ingeniør Axel Monberg. Dette Bekendtskab resulterede i, at de fulgtes ad til
Amerika og tildels arbejdede sammen derovre, og efter deres Hjemkomst startede
de et Entreprenørfirma, Monberg & Thorsen.
Firmaet beskæftiger sig navnlig med Jernbetonarbejde samt Jernbane- og
Vejanlæg og deltog i 1920 i en international Præmiekonkurrence om en ny Bro
over Limfjorden, hvor dets Projekt, der var udarbejdet i Forbindelse med et
anset tysk Brobygningsfirma, blev tilkendt 1. Præmie.
9. Led.

I dette Ægteskab fødtes en Søn, J en s, 24. Aug. 1921.
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8. Led.

d Gunnar Petersen, f. paa „Solbakken“ 29. Novbr. 1906.

GUNNAR.
7. Led.

17) P e d e r L a u r id sen , f. paa „Grønvang“ 22. Maj 1866, g. i
Vejen 21. April 1894 m. A nna P e t e r s e n , f. paa „Skodborghus“ 22. Septbr. 1871, Datter af Gdr. Jørgen Clausen Petersen
og Juliane Sophia Thomsen.
P. L. Grosserer, Direktør for A /S P. Lauridsen, Kolding. Kraks Blaabog:
Uddannet hos C. F. Müllers Eftf., Kolding, etableret som Købmand i Vejen 1891;
oprettede Filialer for Korn og Foderstoffer i Skodborg 1906, i Holsted 1909 og
Andst 1911, flyttede 1913 Hovedsædet for Korn- og Foderstof afdelingen til Kol
ding og blev efter Forretningens Overgang til A/S P. Lauridsen i 1914 admini
strerende Direktør for dette Selskab.
Formand i Bankraadet for Vejen Bank og Medlem af Direktionen for samme

P. LAURIDSENS HJEM OG FORRETNING I VEJEN.
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A N N A LAURIDSEN.

1903; Formand i Bestyrelsen for A/S Vejen Trælasthandel fra 1902, for Kunst
foreningen for Vejen og Omegn fra 1906, for Vejen tekniske Skole fra 1909,
for Vejen Bibliothek og Ribe Amts Kredsafd. af Nationalforeningen til Tuberku
losens Bekæmpelse. Medlem af Bestyrelsen for A /S Eriksen & Christensen,
Esbjerg, for A /S Margarinefabrikken „Alfa“, Vejen, for A/S Tagpapfabrikken
„Phønix“, Vejen, for A/S Grindsted Foderstofforening, for A /S P. Lauridsen,
Kolding, for A/S Sydjysk Trælasthandel, Kolding, A/S Gjesten Trælast- og Foder
stofforretning, for Skibelundforeningen, for Foreningen af Askov Lærlinge og
Dansk Bibliotheksforening, København. Var Medlem af Vejen Kommunalbestyrelse
fra 1916— 19, den 11. April 1919 udnævnt til Ridder af Dannebrog.
P. Lauridsen fortæller følgende om sit Levnedsløb:
„Jeg blev født paa „Grønvang“ 22. Maj 1866 og havde mit Hjem der, indtil
min Fader overlod Gaarden til min Broder Johs. Lauridsen.
Vi Børn blev tidlig vænnet til Arbejde. Allerede i 8 —9 Aars Alderen blev
jeg sat til at være behjælpelig med at passe Kreaturerne om Sommeren. Hus
førelsen i vort Hjem var præget af stor Sparsommelighed. Udgifter til Fornøjelser
kendtes kun i yderst ringe Grad. Min Fader var en religiøs Mand, streng, men
retfærdig, hvis Væsen stundom virkede lidt trykkende overfor os Børn, trods det,
vi vidste og ogsaa følte, at han holdt umaadelig meget af os.
Min Skolegang var ikke meget afvigende fra andre Landsbybørns. Jeg gik i
Vejen Kommuneskole, men havde en god og grundig Lærer i J. P. Jørgensen, som
jeg satte højt, og hvis Kærlighed til de unge jeg aldrig glemmer.
Det var min Faders Ønske, at jeg skulde være Landmand og overtage Gaarden
„Pedersminde“, som i 1876 blev udskilt fra „Grønvang“ (se Broderen Mads P.
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Lauridsen, Side 219); men da han døde et Aars Tid før min Konfirmation, blev
denne Plan ikke til Virkelighed, idet jeg valgte at gaa Handelsvejen. I Sommeren
1881 blev jeg da antaget som Lærling i Vejen Brugsforening, hvor jeg forblev i
4 Aar, og hvorfra jeg fik et smukt Vidnesbyrd fra Lærer Jørgensen, der da var
Foreningens Formand. Han udtalte bl. a. : „Han er et flinkt ungt Menneske,
om hvis Fremtid Brugsforeningens Bestyrelse har et lyst Haab. Hos os har
han udført sin Gerning med Troskab, Flid, Dygtighed, Redelighed, Nøjagtighed
o g Orden — — .“
Efter udstaaet Læretid har jeg en kort Tid bestyret Kolonialforretningen i
Kjær Mølle, hvorfra jeg den 1. Novbr. 1885 fik Ansættelse i det gamle velkendte
Købmandshus C. F. Miillers E ftf, Kolding.
I hine Tider maatte man staa i Forretningen fra Kl. 6 Morgen til Kl. 10 Aften
o g havde om Søndagen kun fri fra Kl. 10 Formiddag til Kl. 4 Eftermiddag, saa
der var ikke megen Tid til at pleje Særinteresser. At tilbringe den knapt tilmaalte Fritid paa Beværtning eller med Kortspil — som saa mange af mine
Kammerater gjorde det — havde jeg ingen Lyst til, men søgte at udvikle mig
ved forskellig Læsning. Jeg mindes, at jeg maatte døje megen Spydighed fra
mine Kollegers Side i Anledning af, at jeg holdt „Tidens Strøm“ (Falkenstjernes
Blad), et af de fri Højskoleblade, hvorved jeg viste Interesse for Højskoletanken.
Da jeg havde til Hensigt at søge til Tyskland, tog jeg et Aars Tid Under
visning i Tysk, søgte og fik ogsaa Tilbud fra et Firma i Hamborg, men fra anden
Side var der samtidig Bud efter mig. Min Broder, Jobs. Lauridsen, havde i 1887
bygget Cikoriefabrik i Vejen og ønskede at benytte mig som Bogholder. Jeg
modtog Stillingen, fratraadte 1. Aug. 1888 hos C. F. Miillers Eftf. og tilbragte
herefter 2 gode og belærende Aar i Vejen. Herved tænker jeg ikke alene paa
min Bogholderstilling og Fabrikken, men tillige paa Johs. og Maren Lauridsens
Hjem paa „Grønvang“. Der var meget at bestille, idet jeg ikke alene førte
Regnskab paa Cikoriefabrikken, men tillige paa Andelsslagteriet og tildels paa Fælles
mejeriet, allesammen Virksomheder, der knyttede sig til Johs. Lauridsens Navn.
I 1889 blev jeg forlovet med Anna Petersen, Datter af Gaardejer Petersen og
Hustru Sophia paa „Skodborghus“, hvor der var en stor Børneflok og dertil et
livligt Hjem, der ønskede at se Ungdom samlet. Forøvrigt var der gammel For
bindelse mellem „Grønvang" og „Skodborghus“, idet min Fader Peder Lauridsen
o g Gaardejer Petersen var meget gode Venner.
I Efteraaret 1890 besluttede jeg at begynde egen Forretning i Vejen, men
tilbragte først Vinteren 1890—91 paa Askov Højskole. Jeg tænker med Glæde
tilbage paa dette Højskoleophold, der gav mig Interesser, som jeg siden efter
Evne har søgt at uddybe og pleje i den Tid, som jeg kunde afse fra Forretningen.
Den 3. Oktbr. 1891 aabnede jeg Butiksdøren i min nye og efter Forholdene
ret store Købmandsgaard i Vejen. Jeg var ikke særlig kapitalstærk, idet jeg kun
havde en Arv efter min Fader paa ca. 3000 Kr. foruden 1000 Kr., som jeg selv
havde opsparet. Men jeg havde Tro til Fremtiden og Vilje til at arbejde med
Nøjsomhed og Paapassenhed. Jeg turde heller ikke straks gifte mig, og først
efter 21/2 Aars Forløb mente jeg Forretningen saaledes betrygget, at jeg kunde
tænke paa Bryllup. Vi blev da gifte 21. April 1894, og Brylluppet stod i
Brudens Hjem i en stor Kreds af Slægt og Venner.
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Herefter har Udviklingen været følgende:
I 1898 ombyggedes Købmandsgaarden i Vejen, saa Foderstof lokalerne udvidedes
til det dobbelte.
I 1906 anlagde jeg en Filial i Skodborg (Sønderjylland) for Korn og Foder
stoffer i, egne nyopførte Pakhuse. Til stor Forundring for mange tilbød Landraaden i Haderslev mig tysk Bosættelsestilladelse, da dette vilde være mig en
stor Lettelse for at drive Forretning. Jeg modtog Tilbudet og maatte som saadan ogsaa betale Skat til den tyske Stat, og da jeg efter et Par Aars Forløb
betalte ca. 2000 Mark i Skat, blev jeg tituleret som „højvelbaaren“. De tyske
Autoriteter stillede sig i alle Maader imødekommende overfor mig. Saaledes

BUTIKSLOKALET I VEJEN.

opnaaede jeg den i høj Grad særlige Begunstigelse ved at henvende mig til det
tyske Udenrigsministerium i Berlin gennem det danske Udenrigsministerium at
faa Tilladelse til at anlægge en privat Telefonlinie over Grænsen fra min Forret
ning i Vejen til Filialen i Skodborg. Denne Begunstigelse var aldrig før bleven
tildelt nogen ved det tyske Riges Grænser, og Landraaden i Haderslev var meget
forbavset over, at dette blev tilladt.
Da Verdenskrigen i August 1914 udbrød, var det første, Tyskerne gjorde, at
klippe min Telefonledning over. Min Bestyrer, Andr. Hollensen, i Skodborg, der
var dansk, men tysk Undersaat, blev straks indkaldt som Underofficer til den
tyske Hær, men foreløbig kom han til Garnisonen i Haderslev. Paa det der
værende Bataillonskontor manglede man en Skrivemaskine, og det blev betydet
min Bestyrer, at hvis han kunde skaffe Kontoret en saadan, vilde man søge at
holde ham hjemme fra Fronten. Efter min Bestyrers Anmodning sendte jeg min
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Skrivemaskine i Vejen ned til Haderslev som „Dæksmand“ for ham, og naar der
senere var Tale om, at man vist ikke i Længden kunde holde ham borte fra
Fronten, blev det betydet Tyskerne, at saa skulde Skrivemaskinen sendes hjem,
og derved drev det over, indtil han efter et Par Aars Forløb blev forflyttet til
Rostock. Da det nu blev vanskeligere at holde ham hjemme fra Fronten, fik
jeg den midlertidige Bestyrer i Skodborg til at sige Pladsen op, hvorved Hr. Hollensen forlangte at komme hjem, da Forretningen ellers vilde blive lukket.
Tyskerne kunde ikke undvære Forretningen, da denne samlede Korn til den tyske
Militærforvaltning, hvorfor han fik Tilladelse til at komme hjem.
Forretningen i Skodborg var hovedsagelig baseret paa Opkøb af Korn til

P. LAURIDSENS KONTOR I KOLDING.

Udførsel til Danmark, idet Tyskland gav en betydelig Eksportpræmie til Korn
avlet i Tyskland, nemlig 2 à 5 Reichsmark pr. 100 Kilo.
Denne Eksportpræmie indførte Tyskland ca. 25 Aar før Verdenskrigen, og
man er nu klar over, at det var med den kommende Krig for Øje, at dette var
sket, idet Tyskland derigennem vilde animere Landbruget til at bringe Jordens
Ydeevne op til det størst mulige, saadan at Landet ved en langvarig |Krig kunde
brødføde sig selv, hvis Tilførslen fra andre Lande skulde blive stoppet.
Da jeg i 1909 anlagde en Filial i Holsted var det hovedsagelig for at faa
yderligere Plads til Opmagasinering af Korn fra Sønderjylland, men eftet faa
Aars Forløb drev denne Afdeling en betydelig Forretning saavel i Korn og Foder
stoffer som i Kunstgødning.
Aaret 1911 købte jeg Vindmøllen ved Andst Station, udvidede den med en
større Kraftmaskine og Pakhuse. Denne Forretning fik en stor Omsætning, og
særlig under Krigen havde den en Del Arbejde for Ernæringsraadet.
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PAKH USE'!’ VED K O '.D iN G HA V N.

Korn- og Foderstof a f delingen var efterhaanden bleven H ovedforretningen, og
H ovedkontoret flyttedes i 1913 til Kolding, hvor jeg byggede Pakhus ved Kolding
H avn. Ved denne Flytning af H o v edkontoret fik F orretningen en m ere om fat
ten d e K arakter, og i F o ra a re t 1914 overgik den med sam tlige Filialer til Aktie
selskab med mig som adm inistrerende D irektør.

I Tiden omkring Aaret 1900 var det ofte, at Mænd, der havde Raad til at
ofre noget paa en god Sag, købte en Hedegaard for at lade den tilplante og
kultivere. Jeg følte ogsaa Trang i den Retning og købte i 1904 en Gaard paa
ca. 170 Tdr. Land i Vorbasse, som jeg tildels har ladet tilplante, ligesom Byg
ningerne er blevet ombygget, og jeg haaber, at den næste Slægt vil faa Gavn
af denne Hedegaard, ligesom jeg allerede nu har Glæde af at se Plantagen
vokse op.
Fra forskellig Side har man vist mig Tillid. Jeg har været Medlem af Mar
garinefabrikken „Alfa“s Bestyrelse siden Fabrikkens Start, og jeg blev efter min
Broders Udnævnelse til Nationalbankdirektør valgt til Formand for Bankraadet
/o r Vejen Bank i 1908. Jeg sidder iøvrigt i Bestyrelsen for flere Handels- og
Industrivirksomheder.
Den Udlængsel, jeg allerede i min Ungdom følte og ikke fik tilfredsstillet,
har jeg søgt at imødekomme ved Rejser til Norge, Sverige, Tyskland og Svejts,
Rejser, der paa forskellig Maade har virket forfriskende og berigende. — I Som
meren 1919 foretog jeg sammen med min Søn Holger en Studierejse til Amerika
for at faa et Indblik i de amerikanske Forretningsforhold, men ogsaa for at stu
dere de amerikanske Bibliotheker, hvortil jeg var bleven rekommanderet af Kultus
ministeriet ved en Introduktionsskrivelse. Vi besøgte Bibliothekerne i New York,
Chicago, San Francisko, St. Paul og Washington samt berejste 21 Stater i Nord-
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VILLA „BREJDABLIK“, VEJEN.

amerika. — Af det meget, vi saa og oplevede paa denne Rejse, skal jeg særlig
nævne vort Besøg paa de store Slagterier i Chicago, de flere Tusind Aar gamle
Skove i Kalifornien, den amerikanske National Park, kaldet Yellowstone Park i
Staten Wyoming, og Regeringsbyen Washington.
Der har saaledes været Udvikling og Fremgang paa det forretningsmæssige
Omraade, og det er mit Haab, at denne Udvikling og Fremgang ikke har optaget
os anderledes, end at vore Børn med Kærlighed og Glæde kan se tilbage paa
deres Barndomshjem, som deres Forældre har haft Lykke til at skabe for dem,
ligesom det er mit Haab, at min Hustru og jeg ogsaa har bidraget en Smule til
at skabe aandelige Værdier.
Saaledes var det mig en stor Glæde at være behjælpelig ved Dannelsen af
Kunstforeningen for Vejen og Omegn.
Da jeg i 1916 havde været Købmand i Vejen i 25 Aar, foreslog min Hustru
mig, at vi skulde vise Vejens Beboere vor Taknemlighed ved at skænke Byen
et Bibliothek. At Vejen Bibliothek af mange er fremdraget som mønsterværdigt
paa sit Omraade, skyldes i første Række min Hustrus boglige Interesse og Sans
for hjemlig Hygge.“

Vejen Blbliothelc.

Motto: Fliden nytter Tiden,
Tiden lenner Fliden.

„Danmarks smukkeste Bibliothek“ — vore store offentlige Bibliotheker selvføl
gelig fraregnet — kaldte Professor Steenberg i Lørdags Vejen ny Bibliothek, og
en større Anerkendelse kunde ikke være givet den fortjenstfulde Gave, som Køb
mand P. Lauridsen og Frue har skænket deres By, skriver „Kolding Avis".
„Det er,“ sagde Hr. Steenberg — „en Øjnenes Lyst“, og staar man midt i
al den Skønhed og Hygge, som her er skabt, maa man give ham Ret. Man
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synes at befinde sig i et Hjem, som næsten kun en gammel Bogelsker og Literat,
der kendte Tidens Smag, kunde forme det, og med Indtrykket af noget over
ordentligt harmonisk og praktisk gik de fremmede Bibliotheksfolk da ogsaa
gennem Læsestuen, Bibliotheksværelserne, Samtalestuen og Skrivestuen, hele den
smukke Lejlighed, som er indrettet i Fotograf Poulsens Ejendom.
Indvielsen fandt Sted i Overværelse af Professor Steenberg, Overbibliothekar
Grundtvig, Kontorchef Lehmann, Højskoleforstander Appel, Bibliothekar Døssing,
Vejen Sogneraad o. fl.
Købmand P. Lauridsen oplæste Gavebrevet, der overdrog det af ham og hans
Hustru oprettede Bibliothek samt et Legat paa 5000 Kr., hvoraf Renterne skal

VEJEN BIBLIOTHEK.

benyttes til Indkøb og Administration, til Vejen Kommune, der har paataget sig
at garantere Bibliothekets Drift.
Giveren — som for Resten maa yde sin Hustru Æren for Idéen, som hun
undfangede paa Landsudstillingen i Aarhus — sluttede med at udtale Ønsket om,
at Bibliotheket maatte blive til Gavn og Glæde for Byen, hvorpaa Sogneraadsformand Pedersen modtog det i Kommunens Navn med en Tak og en Forsikring
om, at Gaven skulde blive æret og værnet.
Om Aftenen afholdtes et offentligt Møde i Vejen Teatersal, hvor Forstander
Appel, Professor Steenberg og Lærer Banke, Esbjerg, talte.
Sogneraadsformand Smedemester Pedersen takkede atter paa Kommunens Vegne
for Gaven, og Bibliothekaren, Lærer Knudsen, sluttede Mødet med at give nogle
praktiske Oplysninger om Bibliothekets Aabningstider, dets Udlaan o. s. v.“

237

Sølvbrylluppet 2. April 1919.
„Grosserer P. Lauridsen og Hustru fejrer deres Sølvbryllup 2. Paaskedag, og
det fejler næppe, at Parret vil blive vist megen Opmærksomhed paa Højtidsdagen.
P. Lauridsen har som den udprægede Forretningsmand vist, at Foretagsomhed
lønnes. Han har været optaget af sin Virksomhed; men han har ogsaa paa for
skellig Maade vist sin Interesse for Vejen Stationsby, hvor hans store Forretning
grundlagdes.
Her staar i første Række den storstilede Bibliotheksgave, der staar som et
Mønster for Fremtidens Arbejde paa dette Omraade, saavel her som i Udlandet.
Fru Anna Lauridsen var Sjælen i det, som her skabtes, men begge var optagne
af Sagen, og den bedste Tak, der kan ydes Parret, er sikkert den, at Gaven maa
faa Betydning for Ungdommen, som nu kan glæde sig over at have et smukt Hjem,
hvor Fritiden kan udnyttes paa god og sund Maade. Denne Tak bringes ikke
mindst derigennem, at Bibliotheket benyttes i stedse større Udstrækning.
Sølvbrudeparret har nu af Hensyn til P. Lauridsens Stilling i det landskendte
Firma taget Bopæl i Kolding, men kender vi P. Lauridsen ret, skriver L. R. i „Folke
bladet“, vil den Tid næppe være fjern, da Parret atter vender tilbage til den By
og den Egn, hvor de hele deres Liv har levet og virket, og hvor Forhold og
Begivenheder er nær knyttede til hele deres Livsførelse. — — “
Hr. »S. Lyngbæk, Handelschef ved den kgl. Grønlandske Handel, skriver i nedenstaaende Linier under 24. Januar 1922 følgende:
„D et var i B eg y n d elsen af O ktober 1897, at jeg kom til V ejen for at tiltræ d e P lad sen
h o s K øbm and P . L auridsen som Lærling. Jeg husker desvæ rre ikke m ere, hvorled es jeg b lev
m od taget, m en derim od husker jeg tyd eligt, at d e t første Arbejde, jeg b lev sa t til, var at
ren se n ogle store M elkasser m ed Kalkvand, fordi der var g a a e t M øl i K asserne.
D e tte A rbejde varede i flere D age, o g K alkvandet sved i m ine H æ nder, der endnu ikke
var v æ n n et til groft A rbejde. P aa en af F ingrene havde jeg et gan sk e lille Saar, m en for
hver D ag, der gik, aad K alkvandet d ette Saar større o g større, o g A rret af d e tte Saar sidder
endnu paa F in geren til M inde om d ette m it første Arbejde, efter at jeg var kom m en ud af
Sk olen .
M it daglige A rbejde var iøvrigt først at fyld e alle Skuffer i B utikken m ed Mel, Gryn,
Su kk er o. lign., tap p e en M æ ngde PetK deum af paa Flasker, fy ld e Sirupsdunke o g B ræ ndevinsankere, d ernæ st gøre n ogle o g ty v e P etroleum slam per i Stan d, køre i B yen m ed T ræ kvognen
o g løb e andre B yæ rinder, hjæ lpe paa F od erstoflageret o g m ed O pm aaling af Kul sam t O p læ gn in g
af P etroleum stønd er, Sirupstønder, B ræ ndevinsfade o. lign., om A ften en afveje Kryderier o g
til S lu t feje B utikken o g strø San d paa G ulvene. D et var e t gan sk e g o d t D agvæ rk o g n o g e t
helt andet, en d jeg havde tæ n k t m ig; m en jeg ta b te ikke M odet af den Grund.
D en første S ø n d a g efter, at jeg havde tiltraadt P lad sen, hold t jeg F ød selsd ag. J eg havde
forberedt m ig paa at fejre d enn e D ag i største Stilh ed , m en d et sk ulde b live anderledes.
Fru L auridsen havde nem lig paa en eller anden M aade op ad D agen faaet U nderretning om
B egivenh ed en , o g straks erklæ rede hun, at vi alle skulde have C hocolade i D agen s A n ledn ing.
J eg m æ rkede v e d den L ejlighed første G ang, at vi alle havde en g o d V en i Fruen, som
gern e vilde gøre d e t saa g o d t o g h y g g elig t for os, at vi ikke sk ulde savn e vort e g e t H jem ,
o g d et lykkedes virkelig for hend e. J eg m æ rkede snart, at vi ikke kunde gøre hend e n ogen
større G læ de end at betragte h en d es H jem som vort Hjem , o g n etop fordi d e tte Ø n sk e om
a t k n y tte os til sig kom fra H jertet, lykk ed es d et i fu ld t Maal. Vi gik alle ud o g ind af
H jem m et, som om d et var vort eget.
D et følger af sig selv, at vi altid var lig e velk om ne i H jem m et, hvad en ten der var
G æ ster eller Fam ilien var alen e; m en H jerteligheden strakte sig ogsaa baade til Hr. o g Fru
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Lauridsens S læ g ts Hjem . H vor m ange S ø n d a g e gik vi ikke sam m en til Sk od b orgh u s for at
b e sø g e Fru Petersen, der altid m o d to g o s m ed den største H jertelighed o g G æ stfrihed. H os
B ogh old er P . Petersen var vi ogsaa altid velkom ne, o g navn lig jeg har paa „G røn van g“ nydt
e n G æ stfrihed, som jeg ikke nok kan paaskønne.
Efterhaanden som T iden gik, ud vid ed es Forretningen, o g der m aatte sæ tte s en E tage
p aa H u set. D ette m edførte, at L ejligheden b lev større, o g der m aatte naturligvis ogsaa
m ere H jælp i H uset.
D et kunde væ re m eg et fristen d e at fortsæ tte m ed at fortæ lle M inder fra den Tid, der
fo r m ig staar som en m e g et lykkelig Tid ; m en jeg er b an ge for, at d e t saa bliver for langt.
J e g skal derfor nøjes m ed d isse faa Erindringer, der forhaabentlig kan bidrage til at g iv e e t
B illed e af, hvorled es Livet form ede sig i Forretningen o g H jem m et i S lu tn ingen af 90’ern e.“

Meddelt af en gammel Medarbejder:
„D et var den 1. April 1901, at jeg tiltraadte P lad sen som K om m is h os K øbm and P . L au
ridsen, V ejen. A llered e den G ang var P . Lauridsens N avn k en d t vid t om kring blan dt vore
d y g tig ste K øbm æ nd, o g vi u n ge K om m isser, der den G ang var ansat i hans Forretning, b e 
tra g ted e d et som en Æ re, at vi var b leven de udvalgte, o g ikke ud en Grund. D e t var en
rig o g lykkelig Tid, vi tilb ragte i d e tte K øbm andshjem . F orretningen, som om fatted e alt
indenfor K om , F oderstoffer, K unstgødninger, Markfrø, K olonial o g Isenkram , var i rivende
U dvikling, o g Lauridsen, som i e t o g alt var Sjæ len i hele F oretagen d et, havde en sjæ lden
E vne til at faa sine M edarbejdere in teresseret i A rbejdet, o g d e t er sikkert en af G rundene
til, at han er naaet saa langt frem.
A rbejdet i Forretningen gik altid m ed Liv o g L y st D agen for os b eg y n d te Kl. 6 M orgen
om Som m eren o g Kl. 7 om V interen, o g fra vi aabnede F orretningen om M orgenen, til vi
luk k ed e om A ften en , var der ikke m ange M inutters Ro, undtagen naar vi sp iste vor M iddags
m ad. Om M orgenen, straks efter at vi havde lukket B utikken op, fik vi vor M orgenkaffe
serveret n ed e paa K o n to r e t S om R egel kunde vi ind tage d e tte vort første M aaltid i n o g e n 
lunde Ro, m en lang Tid to g d e t ikke; thi C hefen stod allerede ved sin Pult, travlt op ta g et
m ed at gaa G aarsdagens S a lg igen nem , O rdre for Ordre, m ed en saadan G rundighed, at
se lv den m est ub etyd elige T ing b lev bem æ rket. D et varede ikke m ange M inutter, efter at
v i havde drukket vor K affe, at alle M and var i fuld V irksom hed; thi der var m eg et A rbejde
o g m ange F orberedelser, der skulde foretages, saaled es a t vi sto d fu ld t rustede til a t m od
ta g e K underne. Vi var nem lig aldrig en M and for m ange, derim od, hvad vi undertiden selv
sy n tes, snarere en M and for lidt, o g af den G rund vid ste vi alle o g læ rte d e t i rigt Maal,
at Tiden skulde b en yttes, thi b lev M orgenarbejdet forsøm t, kom vi til kort i L øbet af D agen ;
m en d e t blev aldrig forsøm t.
P aa P akhu sene gik Karlene straks i G ang m ed at kn u se Kager, hvilket sk ete v ed H jælp
af H estek raft — elektrisk Kraft k en d te vi den G ang ikke til, i hvert Fald ikke her i V ejen — ,
o g den kend te Lyd fra K ageknuseren var som e t Sign al til o s alle: A rbejdsdagen var nu
b egyn d t, — vi vidste, hvad vi sk ulde bestille, o g Travlheden over hele Linien virkede herligt
ansporende paa os.
P aa P akhu sene var Karlene travlt b esk æ ftig ed e m ed O pvejning af de
k n u ste Kager, S ortering af Sæ k k e m. m. sam t H jem kørsel af nye Varer. O m V interen havde
vi gern e en eller flere V ogn lad ninger daglig paa S tation en , som sk ulde tøm m es, o g d e t gjaldt
om at faa saa m e g et som m uligt kørt hjem, inden Landboerne b eg y n d te at kom m e, o g hvad
d e t sæ rlig gjaldt om , var at faa V ogn en e tøm t, forinden der kom V ogn m ulkt paa dem , hvad
jo ikke altid lykk ed es for os. I B utikken gik L æ rlingene i G ang m ed at fyld e Skuffer,
A nkere o g H ylder.
D erim od havde vi K om m isser straks travlt m ed E k sp ed ition en ; thi der
var m ange A rbejdere, der afleverede deres B estillinger om M orgenen, naar d e gik paa
Arbejde, o g h en ted e Varerne, naar de gik hjem til M iddag. D isse B estillin ger sk ulde selv
fø lg e lig altid væ re fæ rdige. Var vi ikke o p ta g e t af E kspeditioner, var der altid nok at ta g e
fa t paa, ikke m indst i Isenkram , m ed K alkulationer m. m. D e t var i en Tid, hvor V ejen
S tation sb y var i en m e g et stæ rk U dvikling; der b lev b y g g e t m eget, o g som e n e ste Isen
kræ m m er paa P lad sen so lg te vi m eget, o g ikke m in d st i B ygn in gsb eslag. T iden gik hurtigt,
o g inden vi saa o s for, var d e t M iddag. Naar K lokken slo g 12, lukkede Lauridsen en Lem
o p fra K ontoret o g sagd e: „Væ rs’g o d .“ V i v id ste saa, hvad K lokken var slaaet. Vi sp iste
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M iddagen i 2 H old, o g fø rste H old sp iste altid sam m en m ed Fam ilien. Vi fik en ud m æ rket
K ost, o g da vi u n ge M ennesker altid m ød te m ed en glim ren de A p p etit, var d et ikke sa a
h e lt sm aa P ortioner af Fru Lauridsens vel tilb ered te R etter, der i L øbet af kort Tid forsvandt
fra B ordet.
O m E fterm iddagen fik vi K affe o g Julekage, o g Kl. 6 kom der Sm ørrebrød,
0 1 o g The n ed paa K ontoret, o g derm ed var D agen s officielle M aaltider slu ttet. Vi havde
altid m e g et travlt i B utikken om A ften en , o g vort A ftensm aaltid kunde tit o g o fte ta g e
sam m e Tid at in d tage som en større F estm id dag, nem lig baade 2 o g 3 Tim er. — Kl. 9 blev
B utikken lukket.
I den Tid, hvori vi nu lever, vild e vi jo syn es, at en A rbejdstid fra Kl. 6
à 7 om M orgenen til Kl. 9 A ften , var unaturlig lang, m en anderledes var d et d engan g. S e lv
om vi lukkede B utik sdøren Kl. 9, var D agen som R eg el langtfra forbi. Nej, naar D øren var
lukket, havde vi Ro til at faa d et A rbejde til S id e, som laa o g ven ted e. Som jeg lige har
næ vnt, so lg te vi m eg et Isenkram , o g d enn e A fd elin g fordrede e t m e g et stort A rbejde b aad e
m ed H en syn til D isp osition er o g K alkulationer. D e t m este Isenkram k ø b te vi af tysk e Fir
maer, o g naar V arerne kom hjem , b lev de altid eksp ed eret op i e t sæ rligt Rum paa Loftet,
o g ingen Varer gik derfra, ud en a t de sam tidig b lev gen n em gaaet m ed Fakturaen, kalkuleret
o g lagt paa P lad s. I en travl Tid ku nd e der h ob e sig en u h y g g elig M asse Varer op i
næ vnte Rum , o g vi to g saa om A ften en efter Lukketid fat paa K alkulationen af disse. D e t
v a r . altid en m e g et nøje K alkulation, der b lev foretaget; enhver D el, nok saa lille, b lev
m æ rket, o g P risen paa Sk u ffern e o g de paa Lager væ ren de Varer, b lev altid efterset o g
rettet efter sid st ankom ne V ares Pris. Tiden m ed d e tte A rbejde gik m eg et hurtigt, saa
K lokken b lev tit o g o fte over 12, inden vi gik fra F orretningen. P aa K ontoret arbejdede
Lauridsen o g B oghold eren , o g d enn e sid ste m aatte gern e i Løb til T oget, der gik fra V ejen
lid t før Kl. 12 om A ften en , for at naa at faa D agen s P o st m ed. Fritid havde vi saaled es
ikke m e g et af, hvorfor vi fø lte d e t som e t m e g et stort Frem skridt, da Lauridsen fik sam tlige
H and lend e i V ejen til at hold e B utikken lukket hele S øn d agen . M en d et var ikke n o g et
Savn for os, at vi ikke havde m ere Fritid. Lauridsens E vne til at gøre o s un ge M ennesker
in teresseret i F orretningen var en estaaen d e. H an forstod at væ rd sæ tte vort Arbejde, to g o s
m ed til Indkøbene, o g tit o g o fte lod han o s selv ek sp ed ere d e R ejsende. D et udviklede o s
o g vakte i høj Grad vor A n svarsfølelse. Vi havd e Lyst til at arbejde, ja b etragted e e g en tlig
hele F orretningen som vor eg en , o g sk ete der e t eller andet U held, eller der af en eller
anden G rund gik en K unde, tør jeg nok sig e, at vi to g o s d et m indst lige saa næ r som
Lauridsen.
V i beun dred e vor C hefs A rbejdsevner; han var den første om M orgenen o g den sid ste
om A ften en . V i gik aldrig forgæ ves til Lauridsen; selv om han havde nok saa travlt, havde
han altid Tid til at høre paa o s o g altid Tid til at give o s ordentlig B esk ed , o g derfor følte
vi o s trygge ved vort A rbejde. H an havde Tid til at varetage sin e m angeartede Interesser
udenfor Forretningen. A ltid havde han Tid til at tale m ed sine sm aa D ren ge, naar de kom
ned til ham , o g hjæ lpe dem til R e tte m ed deres L egetøj, naar d et var ga a et i Stykker, eller
de kom for at faa e t nyt Styk k e L egetøj.
D e t var ikke store Ting, de fik, e t lille Styk k e
S e g lg a m , hvori der b lev b u n d et en P in d, en lille tom Æ sk e eller saadant, d e t var alt, m en
B ørnene var glade, o g saa traskede d e af igen . D e blev ikke forvæ nte, o g de læ rte at p asse
deres Ting. D e t var flin ke Børn, o g vi havde m ange fornøjelige Ø jeblikke m ed dem , naar
de kom n ed i B utikken sam m en m ed B arnepigen o g sk ulde gøre Indkøb. A t d e t var o p 
vakte Børn, der lagd e M ærke til, hvad de saa, b eviser e t Par Sm aatræ k, som jeg her skal
fortæ lle: En D a g ser de deres M oder lave en Æ g g e k a g e o p p e i K økkenet. En saadan en
kan vi ogsaa lave, tæ n k te de, hvorefter d e forsvandt ned i B agbu tikken o g „laante“ der en
Kurv Æ g , gik derefter over i H aven, hvor de blan dt deres væ rdifulde S am ling af Legetøj
ogsaa havde en gam m el P ande. D e slo g nu Æ g g e n e op i P anden, o g bagefter h æ ld te de
San d paa, hvorefter d e t hele b lev rørt rundt til en herlig Æ g g e k a g e . D a d e var fæ rdige
m ed dette velu dførte A rbejde, h en ted e de Mor o g v iste h end e glæ destraalen de Æ g g ek a g en .
O m G læ den var helt gen sid ig, erindrer jeg ikke. E t an d et T ilfæ lde : D ren gen e havde en gan g
faaet nye T ræ skostøvler. D e t traf sig saa uh eld igt, at d e t var om Som m eren o g i tørt Vejr.
D ren gen e vid ste im idlertid, at T ræ skostøvler næ rm est sk ulde b ruges, hvor der var Vand, m en
da der ingen V and var, m aatte d e selv fø lg elig se lv hjæ lpe til for at frem skaffe den nød ven
d ig e V æ d e, saa at T ræ sk ostøvlerne ku nd e blive prøvet. D e travede saa op i P etroleum s-
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h u set, aabnede for H anen o g lod P etroleum m en flyd e ud paa G ulvet, hvor de saa n ogen
Tid efter b lev truffet, traskend e rundt i P etroleum o g vild e af B egejstring. D e her n æ vn te
raske D ren ge var H olger, A xel o g A age.
V i fø lte o s hjem m e h os Lauridsens o g d et i dob b elt Forstand, vi fø lte o s hjem m e i For
retningen, o g vi fø lte o s ikke m indre hjem m e, naar vi i vor Fritid kom op i H jem m et. Fru
Lauridsen var en estaaen d e g o d im od os. Vi vidste, naar vi om A ften en eller om S øn d agen
kom op i Stuerne, at vi altid var velk om m en ; vi ku nd e tale m ed Fru Lauridsen, hun forstod
o s, interessered e sig for os, ligesom hun i høj Grad in teressered e sig for F orretningen o g
vort A rbejde dernede.
H un kom tit o g ofte m ed sm aa F orfriskninger til os, naar vi om
A ften en arbejdede i F orretningen, o g m angen G ang kom hun o g inviterede o s paa K affe
o p p e i S tu en . Jeg kan derfor ikke slu tte min lille O p teg n else uden at tilføje, at naar S am 
arbejdet m ellem Principal o g M edhjælper var, som jeg her har næ vnt, saa skal Fru Lauridsen
have sin store P art af Æ ren . Vi var i en A lder, hvor S in d et var un gt o g let m od tageligt,
hvor enhver V enlighed o g O pm æ rksom hed, stor eller lille, gik o s til H jertet. H un sk ab te
H jem m et, som væ rnede om os.
En rig o g lykkelig Tid. G id vi altid m aa behold e m ange af den S la g s K øbm andshjem !“

P. LAURIDSENS VILLA I KOLDING, „BELLA VISTA“.

7 Børn : Holger, Axel, Aage, Gudrun, Peder, Tage (d.) og Anne Marie (a—g).
8. Led.

a Holger Lauridsen Vang, f. i Vejen 26. Juli 1895. Tog Præ
liminæreksamen fra Vejen Realskole 1911, Student fra Ribe
Kathedralskole 1914 (math, naturvidenskabelig Linie), fort
satte Studiet ved det medicinske Fakultet i København.
Aftjente sin Værnepligt som Underlæge ved Hærens Læge
korps 1920. Foretog i Sommeren 1919 sammen med sin
Fader en Rejse gennem Nordamerika,
b Jørgen Axel Lauridsen Vang, f. i Vejen 22. Jan. 1897. Efter
Skolegang i Vejen Realskole deltog han som Elev paa
Skoleskibet „Georg Stage“ i dets Togt 1912 og med
„Viking“ 1913. Blev efter Hjemkomsten ansat paa Kontoret
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HOLGER LAURIDSEN VANG.

AXEL LAURIDSEN VANG.

i Kolding for at uddanne sig som Forretningsmand. Da Krigen kom 1914, gik
han^paa Købmandsskolen i København og tog Eksamen i 1915, fik straks derefter
Plads hos Hr. P. P. Hedegaard, Nr. Sundby, og rejste til Amerika i Efteraaret
1916. Han var 2 Aar i New York og 1 Aar i San Francisko, hvor han satte
sig ind i amerikanske Forretningsforhold. Kom hjem i Sommeren 1919 og er nu
•ansat som Kontorchef paa A/S P. Lauridsens Kontor i Kolding.
c Aage Lauridsen Vang, f. i Vejen 25. Februar 1898. Efter
sin Skoleundervisning i Vejen Realskole har han været Han
delslærling hos Købmand Th. From, Kolding, fra 1. Maj 1913
til 1. Novbr. 1916 og Elev paa Købmandsskolen, overgaaet
derfra til Den Brockske Handelsskole, hvor han tog Handels
eksamen 1919. — Opholdt sig 2 Maaneder paa Universi
tetet i London for at gennemgaa et Kursus i Engelsk.
.For Tiden ansat paa A/S P. Lauridsens Kontor som Korrespondent og Stenograf.

AAGE LAURIDSEN VANG.

GUDRUN LAURIDSEN VANG.

16
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PEDER LAURIDSEN VANG.

8. Led.

TAGE LAURIDSEN VANG.

d Gudrun Lauridsen Vang,, f. i Vejen 22. Juli 1900. Skolegangi Vejen Realskole; tog Præliminæreksamen 1916. Elev paa
Askov Højskole Sommeren 1918. Opholdt sig i Køben
havn 1919—20, hvor hun tog Undervisning i Sang og
Musik samt Sprog. Opholdt sig i England Sommeren 1919.
e Peder LauridsenVang, f. paa Frederiksberg 12. Juli 1903, Skole
gang i Vejen Realskole. Uddanner sig til Landmand og har
1918— 19 været Elev paa Statskonsulent Fred. Hansens Gaard
i Askov, senere et Aar paa „Boderup“ (Falster), U/2 Aar
paa Tranekjær Avlsgaard (Langeland), og har gennemgaaet
et Kursus paa teknologisk Institut i København,
f Tage Lauridsen Vang, f. i Vejen 3. Juli 1907, d. 10. Oktbr.
1910 af en Forgiftning af grønne Druer,
g Anna Marie Lauridsen Vang, f. i Vejen 17. April 1909. Elev
paa Vejen Realskole og f. T. Elev paa Kolding Latinskole.

ANNA MARIE LAURIDSEN VANG.
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P. LAURIDSENS GRAVSTED PAA VEJEN KIRKEGAARD.
(Mindestenen hugget i Granit af Billedhugger N. Hansen Jacobsen.)

18) A n e M arie L a u rid sen , f. paa „Grønvang“ 18. April 1873,
g. i Askov 28. Aug. 1901 m. C h risten R asm u ssen S ten b æ k ,

ANE MARIE, f. Lauridsen.

CHR. R. STENBÆK.

f. paa „Ashøjgaard“, Ormslev, Vemmelev, d. 2. Novbr. 1871,
Søn af Gdr. Rasmus Markussen og Karoline Andersen1). —
C. St. er Forsøgsleder ved Askov Forsøgsstation.
1) Forældrene var Langelændere.

Faderen var fedt paa „Stenbækgaarden“. Derefter Navnet: Stenbæk.

16*
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„SANDAGERHUS“ I ASKOV.

Chr. Stenbæks Optegnelser: „I 1877, da min Hustrus Broder Johs. Lauridsen
overtog Fædrenegaarden „Grønvang“, flyttede hun med sine Forældre til den lille
nyopførte Gaard „Pedersminde“ Vest for „Grønvang“. Her levede hun sin Barn
doms- og første Ungdomstid. 18 Aar gi. rejste
hun til Brande Præstegaard, hvor hun var et Aar,
dels som ung Pige og dels som Lærerinde. De
følgende 6 Aar var hun Lærerinde paa Ollerup
Højskole. — Hun var Elev paa Askov Højskole
1893—94. — Vort Bryllup i 1901 stod paa „Grøn
vang“, og vi blev viet i Askov Valgmenigheds
kirke.
Vort første Hjem var „Hvide Hytte“ i Askov,
bygget i Forsommeren 1901. Fra Foraaret 1904,
da jeg overtog Ledelsen af Sandjordsforsøgene,
blev „Sandagerhus“ opført. Vi flyttede ind i vort
ny Hjem 1. Juli.
Jeg opholdt mig hjemme, til jeg var 19 Aar og
var derefter en kort Tid paa et mindre Landbrug
paa Mors. — 20 Aar gammel kom jeg til Askov
Forsøgsstation hos Forsøgslederen, Statskonsulent
søstrene Lauridsen.
Frederik Hansen, for at deltage i Forsøgsarbejdet.
— Efter at have været Elev paa Brøderup Høj
skole i Vinteren 1892—92, rejste jeg tilbage til Askov, hvor jeg blev fastere
knyttet til Forsøgsvirksomheden. — I Vinteren 1895—96 gennemgik jeg et 6
Maaneders Kursus paa Dalum Landbrugsskole og var i Vinteren 1897—98 og
1898—99 Elev paa Askov Højskole. Fra Foraaret 1901 blev jeg fast knyttet til
Askov Forsøgsstation som Assistent.“
4 Børn: Svend, Viggo, Signe og Inger (a—d).
8. Led.

a Svend Stenbæk, f. i „Hvide Hytte“ 24. Aug. 1902.
fra Ribe Latinskole 1921. Læser til Ingeniør.

Student
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SVEND.
S . Led.

VIGGO.

b Viggo Stenbæk, f. i „Sandagerhus“ 28. Aug. 1905.
Gartneriet „Aalykke", Kolding.
c Signe Stenbæk, f. 4. Febr. 1909.
d Inger Stenbæk, f. 13. Marts 1912.

SIGNE og INGER.

DET GAMLE „LUNDGAARD“ I VEJEN.

(Efter Maleri.)

1921
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„TABORGAARD“ I VEJEN.

6. Led.

4. A ne M arie L a u rid sd a tter, f. i Vejen 26. Aug. 1810, d. paa
„Lundgaard“ i Vejen 12. Jan. 1843, g. i Vejen 31. Oktbr. 1835
m. N ie ls H an sen (L u n d g a a rd )1), f. paa „Lundgaard“ 19. Marts
1811, d. paa „Taborgaard“, Vejen, 27. Jan. 1885; Søn af Gdr.
Hans Nielsen og Frederikke Gregersdatter.
I
— Vejen Kirkebog har følgende tilføjede Note i Margenen:
„Ved Undersøgelse er [det] opdaget, at [der] er forglemt
at indføre i Kirkebogen, at Aar 1810, d. 26. August, nedkom
Lauritz Pedersens Kone, Mette Andersdatter, med en Datter, som
samme Dag blev døbt og kaldet Anne Marie“.

3 Børn: Mette, Hans og Laurids (1)—3).)
7. Led.

1) M e tte
N i'e ls d a t t e r
L undgaard,
f. paa
„Lundgaard“ 17. Septbr.
1836, d. s. St. 8. Maj
1840.
2) H ans N ie ls e n L un d 
g aard , f. paa „Lund
gaard“ 9. Oktbr. 1839.
Gartner, (lært Gartneriet
paa Gram Slot; har al
tid haft særlig Interesse
for Frugtavl); Købmand
i Aale, Handelsbestyrer
i Vejen Brugsforening.
Veteran fra 1864 og blev
HANS LUNDGAARD som ung.
saaret i Kampen ved
Oversø 6. Februar (se nærmere i Laurids P. Lauridsens Breve, hvor Fætteren
flere Gange omtales). Det er morsomt at høre, hvad der fortælles om H. L.
1) N. H. Lundgaard, g. 2. G. m. Mette Marie Ebbesen fra Hollund (12 Børn).
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HJEMMET I BÆKKE GL. SKOLE.

fra hans unge Dage, hvordan han f. Eks. kommer ind til gode Venner i Ildved (ind
til Jul) med 2 Læs Flyttegods fra Vestbirk. Konen har lige bagt til Jul og gjort
rent, men „hu, ha! hvor det blev beskidt“. Det var uventet Besøg. Men det
gjorde ikke H. L. noget.
Han har i mange Aar haft sit Hjem hos Broderen i Bække.

MARIANE, g. Lundgaard.
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3) L a u r id s N ie ls e n L un d gaard , f. paa „Lundgaard“ 31. Decbr..
18421); g. i Askov 25. April 1867 m. M ariane K ath rin e
E jler, f. i Ferup 19. Marts 1844, d. i Bække 7. Novbr. 1885^
Datter af fh. Folketingsmand, Gdr. Daniel Ejler og Maren
Christensdatter Schelde, Ferup. — Lærer og Kirkesanger i
Bække. Sparekassedirektør.
Pens. Lærer L. Lundgaard fortæller selv følgende:
„Jeg havde Lyst til at blive Lærer og kom i Foraaret 1861 paa en Forbere
delsesskole i Vindelev, og efter godt et Aars Ophold dér blev jeg optaget paa
Seminariet i Jelling, hvorfra jeg blev dimitteret i 1864 med 1. Karakter. Kort
efter kom jeg til Ferup som Huslærer for Peder Hansens og Jørgen Ravns Børn.
Under mit Ophold i Ferup blev jeg kendt med Mariane Kathrine Ejler, der siden
blev min Hustru,
Den 1. Maj 1865 kom jeg til Bække Skole som Hjælpelærer hos den gamle
Skolelærer Morten Christensen2), der døde kort efter, og i August 1866 blev jeg
kaldet til at være Skolelærer og Kirkesanger i Bække. I denne Virksomhed blev
jeg indtil 1. Januar 1906, da jeg paa Grund af Tunghørighed tog min Afsked.
Paa samme Tid som jeg i 1865 kom til Bække, kom Mariane Ejler til Askov,
hvor Ludvig Schrøder og Hustru den Gang begyndte deres Højskolevirksomhed,
og Mariane blev deres første Pige. Næste Sommer var hun saa Elev paa Høj
skolen. Og vort Bryllup stod paa Askov Højskole det paafølgende Foraar. Vi
blev viede af Fru Charlotte Schrøders Broder Ludvig Wagner, som paa den Tid var
Kapellan i Seest.
Vi levede sammen i godt 18 Aar, saa døde Mariane efter længere Tids Svag
hed, og hendes Søster Karen Ejler blev min Husbestyrerinde.
Moster Karen blev som en Moder for vore Børn, af hvilke den mindste ikke
var Aar gammel. Hun er den, vi skylder den bedste Tak, af alle Mennesker.
Jeg vil nævne et lille Træk fra Børnenes Lege. En Søndag var hun gaaet til
Kirke, jeg var der ogsaa som Kirkesanger. De tre mindste Børn, Peter, Niels og
Signe var ene hjemme, og de legede „Købmænd“. De syntes, det kunde være
rart at have lidt Sukker i deres Varebeholdninger. De tog da et Stykke Sukker
af Skaalen. Men straks efter sagde Peter til de andre: „Naar Moster kommer
hjem, vil hun spørge, om vi har været søde Børn, og saa kan vi ikke svare ja.“
De blev saa enige om at lægge Sukkeret tilbage i Sukkerskaalen. De vilde holde
Samvittigheden ren.“
Foran (Side 92) har L. Lundgaard fortalt Træk fra „Lundgaard“ og „Grøn
vang“. Det er vedrørende hans Barndom.
Om hans Virksomhed ved Sparekassen skriver han følgende:
„Næst efter min Lærergerning anser jeg min Sparekasse-Virksomhed som den
vigtigste. Jeg var med til at oprette Sparekassen for Veerst-Bække i 1875, og har
stadig siden været dens Formand og Regnskabsfører. Den begyndte med meget
smaa Midler, men er vokset jævnt og har nu over 1/2 Million Kr. at forvalte.
1) 12 Dage far Moderens Dad.
2) Hvis Sanner, Niels P., Christen og Jes P. Mortensen, senere havde Lærervirksomhed i Veerst, Asbo m. fl. St.
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Jeg har navnlig tilstræbt at hjælpe de ringest stillede til at faa de nødvendige
Laan, som de meget vanskeligt kunde faa, naar de skulde „udensogns" for at
faa dem."
Om Lærer Lundgaards Virksomhed blandt de unge fortælles der meget smukt.
Med sin lille Hest kørte han til Askov, hvorfra han hentede en stor Del af sit
„Lager", der rundhaandet blev delt ud særlig blandt den opvoksende Ungdom.
Lundgaard var ikke for ingen Ting Elev af Svendsen, Jelling. Svendsens Elever
blev ikke „færdige", men sørgede stadig for at samle ind og — dele ud.
„Moster Karen“ 1) har sendt os følgende Optegnelser fra Barndomshjemmet
i Ferup:
Det gamle Hjem i Ferup.
„Min Fader var en P ræ stesø n 2). H an var fø d t 1805 \ J e rn ved P ræ stegaard; m en da han
var 8 Aar, fly tted e hans Fader til L ejrskov, o g der faldt jo saa m in F aders fleste B ø m e - o g
U ngdom saar.
Til P ræ stegaarden i Lejrskov hørte den G ang e t stort A vlsbrug. A f de 6 Brødre stu 
dered e de 4, de 2 blev B ønder, o g deraf var m in Fader den ene. H ans h ele S tillin g i
H jem m et var som en alm indelig Tjenestekarls. Han sp iste end ikke ved F aderens B ord —
M oderen var død allerede i Jernved — , m en i B orgestu en sam m en m ed „F olk en e“.
Da m in Fader var 27 Aar, b lev han forlovet o g g ift m ed en P ig e fra en af N abogaardene,
M aren C hrisien sdatter Schelde. B ed stefad er k øb te saa en Gaard til dem i Ferup. D e t var
en lav, gam m el Bindingsvæ rks-G aard ; m en da den fø rst havde tilhørt A sse sso r H ejn, havde
d en n e ladet opføre e t lille n yt S tu eh u s, som sto d i um iddelbar F orbindelse m ed d e t gam le,
saa at man gik lige fra den lave, gam le D agligstu e ind til den pæ n e S tu e — „ S tu en “ — ,
som var i d et ny H us.
H jem m et var yd erst tarveligt, m en rent o g h yggeligt. V i var 5 S ø sk e n d e: Jacob, Frede
rikke, K risten, K aren o g M ariane. Vi b lev m e g et tid ligt sat til at arbejde. I d et hele bar
H jem m et stæ rk t P ræ g af A rbejde o g N øjsom hed. P en g e var der ikke m ange af i de Tider;
m en der var heller jkke B rug for saa m ange, da baade F øde o g K læder næ rm est b lev pro
duceret i H jem m et. — H ør avlede vi m eg et af, o g U ld var der ogsaa tilstræ kkeligt af. O g
da d et jo altid blev forarbejdet i H jem m et, blev der n æ sten aldrig brugt Kjoletøj. — F øden
frem bragte jo H jem m et ogsaa v æ sen tlig selv. D er blev sjæ lden k øb t fersk K ød; m en S a lt
karret var altid g o d t forsynet.
Vi sk ifted e sjæ ld en t T jenestefolk . En Karl o g en P ige, som vi havde i vor Barndom ,
tjen te hos os henh oldsvis i 14 o g 15 Aar. S aa havde vi d esu d en en D ren g om Som m eren
til at p asse Køerne.
Vi kom , som før sagt, m e g et tid ligt til at arbejde — m aaske lidt for tid ligt til adskilligt
A rbejde, som o v e rste g vore K ræ fter — . Fader var v ist efter sin Tid en d y g tig Landmand, o g
da der nu b e g y n d tes m ed at m ergle o g dræ ne, b lev der avlet svæ rt g o d t paa de g o d e
Jorder i Ferup. M en d ette førte jo m ed sig, at d et b lev store N e g o g tu n ge „Kjærver“ —
der blev altid to N e g bu n d et sam m en — , som vi Børn sk ulde tu m le m ed, naar d e skulde
køres ind, id et vi m aatte „tage fra“ o g transportere dem til Fader, som selv „satte“ paa
K orngulvet. Fader vilde gerne, at vi sk ulde læ re n o g e t i Sk olen ; m en da vi i n ogle Aar
havde en helt um ulig Lærer, hjalp han os lidt hjem m e, o g S øn nern e lod han gaa hen til en
N abolæ rer for at faa lidt p rivat1U ndervisning.
M oder var en stille o g m ild K vinde.
H jem m et
sjæ ld en t ud, m en ofrede sig for os.
M ine Foræ ldre leved e m eget lykk eligt sam m en.
im ellem dem .
D a vi blev voksne, vild e Fader gerne,
ikke B rug den G ang, at G aardm andsbøm kom ud at

var h en d es V erden.

H un to g m eg et

Jeg m indes ikke n ogen M isstem ning
at vi skulde lidt ud. D et var ellers
tjen e; m en da vi selv havde L yst til

1) Hos Karen E. har de forskellige Præster i en lang Aarrække haft deres Søndagshjem.
2) Sen af Provst Laurids Ejler (d. 1845 i Lejrskov). — Ejlerslægten har Stamtavle.
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d e t, var vi alle ude m ed U n d tagelse af Frederikke, som b lev tid lig gift. — Jacob tjen te paa
N abogaarden „Ferupgaard“ som Avlskarl i 2 Aar; sen ere rejste han en Tur til Tyskland, hvor
han tjen te P /2 Aar paa en større B ondegaard. — K risten kom til V ejen P ræ stegaard som
A vlskarl h os P astor H ansen i 2 Aar. — Jeg kom som K okkepige til P aab y P ræ stegaard o g
se n ere til en Gaard i Ferup som „U d p ige“.
I d e t hele vilde Fader nød igt, at vi sk ulde faa fine F ornem m elser, m en væ re ret o g sle t
T jenestefolk .
S aa kom vi ogsaa alle paa H øjskole, sk ø n t Fader ikke e g en tlig havde F orstaaelse af
H øjskoletanken; m en han vilde gerne have, at vi sk ulde have e t O ph old paa dem for at ø g e
vore K undskaber.“
Karen Ejler.

t

Hr. Laurids.

(Ved Jubilæumsfesten i Bække Forsamlingshus 1906.)

D et var sig Hr. L aurids, hin K øresvend,
til A sk o v saa sin d igt han kørte.
H ans lille H est stak nok ej i R end,
m en til M aalet den sikkert ham førte.

D en u n g e Hr. Laurids var ikke den,
der spared paa sin e Kræfter,
i hele sin G erning han gav sig hen
for dem , der skal kom m e efter.

H an h en ted e hjem saa m angt e t Læs,
han sam lede ind til sit Lager,
o g saa kom H esten igen paa Græs,
h elt ud paa den g røn n este A ger.

O g m ange g ik ind i hans sikre Spor,
der havde saa højt e t S ig te ,
o g de, der fik F od under e g e t Bord,
véd god t, at en A rv kan forpligte.

S a a d elte han ud af sit store F und
til u n ge saa vel som til gam le;
han aldrig n edgrov d e t b e tr o ed e Pund,
m en P und han til P und vild e sam le.

Fra ham har d e arvet saa m angt e t Ord
o g m angt e t V ink af de god e,
o g m ange frugtbare G rene gror,
hvor han fik Lov til at p od e.

O g altid han nyn n ed e D agen lang,
naar stem te var G læ dens Stren ge,
H an kom m ed San g, o g han gik m ed S an g,
derfor hold t han ud saa læ nge.

S aa jævn o g m unter i al sin Færd
o g virksom fra M orgen til A ften ,
d e t var den L au rids, som vi fik kær,
selv nu, da d e t m indsker m ed Kraften.

M ed S a n g vil du altid gaa ind o g ud
o g b y g g e din gam le R ede. —
S aa G ud bevare d it un ge Sind,
dit H jem o g din S læ g t dernede!
J. P. H.

•8. Led.

8 Børn: Daniel (d.), Maren (d.), Maren, Marie, Ingeborg, Peter, Niels og Signe
(a—h).
a Daniel Ejler Lundgaard, f. i Bække 20. Febr. 1868, d. s. St.
3. Marts 1869.
b Maren Ejler Lundgaard, f. i Bække 22. Febr. 1870. d. 25.
Juli s. A.
c Maren Ejler Lundgaard, f. i Bække 10. Novbr. 1871; g. 25.
April 1899 m. Jak ob F r iis C h r is to ffe r s e n , f. i Vorbasse 13. Aug. 1860, d. i Chicago 6. Jan. 1902, Søn ‘ af
Hans Christoffersen og Jacobine Friis, Vorbasse.
Fru Maren Friis meddeler:
„I Aaret 1889—90 uddannedes jeg til Lærerinde i Sørup Friskole ved
Svendborg og var derefter 6 Aar Huslærerinde hos Gdr. R. Andersen, Tressebølle,
paa Langeland. Sommeren 1895 var jeg Elev paa Askov Højskole. I Foraaret 1899
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blev jeg gift, og min Mand var ansat i
Machal Field & Co.s Forretninger i Chicago.
Vi boede i Glenview ved Chicago indtil min
Mands Død 1902, hvorefter jeg rejste til
Danmark med vor Søn. 1903—04 var jeg
paa Forskoleseminariet i Vejle og blev 1.
Novbr. 1904 ansat som Lærerinde paa Vejen
Vestermark, senere i Vejen Byskole.“ Formand
for Vejen-Læborg Sygeplejeforening fra 1921.
9. Led.

a) Søn: E rlin g Lundg a a rd F r iis, f. i
Glenview 21. Juni
1900. — Uddannet
som Elektriker hos
Installatør
Ehlers,
Vejen. Avt. Installa
tør i Vejen 1922.

maren lundgaard, som Brud.

ERLING L. FRIIS.
8. Led.

d Ane Marie Lundgaard, f. i Bække, 12. Febr. 1874. — Elev fra
Ollerup (1894) og Askov (1902—
03). — Husbestyrerinde hos sin
Fader, der bor i „den gamle
Rede“, idet han 1901, da der
blev bygget ny Skole, købte
den gamle. (I samme Hus har
Sparekassen sin Plads.) Marie
L. har nu i mange Aar haft
sin Glæde i at gøre Hjemmet
lyst for sin Fader og for „Far
bror Hans“. Hendes Søskende
og deres Børn har i disse Stuer
deres kære Fædrenehjem, som
de glædes over og tyr hjem til
i Feriestunder.
e Ingeborg Lundgaard, f. i Bække
MARIE LUNDGAARD.
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29. April 1876. — Elev paa
Hadsten ’ Højskole (Forstander
Nielsen Svinning) i Vinteren
1898—99. Blev først uddannet
som Fotograf hos L. Poulsen,
Vejen.
Tog senere Uddan
nelse som Kontormedhjælper
hos Fabrikant Bentzen, Had
sten.
Fra 1906 ansat paa
A/S Margarinefabrikken „Alfa“,
Vejen, hvor hun nu er Kas
sererske.
fi. Led.

f

Peter Herskind Lundgaard, f. i
Bække 6. Septbr. 1879; g. 26.
INGEBORG LUNDGAARD.
Septbr. 1909 m. K ate E lic e
S m ith , f. i London 28. Aug. 1884; Datter af Thomas og
Ellen Smith (begge døde). — P. L. har besøgt Vallekilde
Højskole 1899— 1900, lært Malerhaandværket hos Malermester Carl Jensen, Kolding,
derefter rejst i Udlandet i 5 Aar og besøgt Malerskoler 3 Vintre i München og
Paris. Efter Rejser i Schweitz og Italien og efter at have fundet sin Brud i

FAMILIEN LUNDGAARD, Kolding.

London, tog han hjem selvanden. Her i Landet søgte hun sin Undervisning i
Dansk og fik foruden privat Uddannelse i gode Hjem et Højskolebesøg paa
Aagaard Højskole i 1909, hvorefter de holdt Bryllup. I 10 Aar var de bosat i
deres ny Hjem i Jordrup og flyttede fra 1. Novbr. 1919 til Kolding, hvor P. L.
nu er i Kompagni hos sin tidligere Mester, Carl Jensen.
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5 Børn (a)—e).)
9. Led.

8. Led.

a)
b)
c)
d)
e)

N ie ls S m ith L u n d gaard , f. 3. Febr. 1910.
M ay S m ith L u n d gaard , f. 13. Febr. 1912.
L aurids N ie ls e n L u n d gaard , f. 3. Juli 1913.
E lea n o r F in la y L un d gaard , f. 9. April 1917.
In g e b o r g M arie L un d gaard , f. 1. Juni 1919.
i Jordrup.

Alle

g Niels Daniel Lundgaard, f. i
Bække, 25. Maj 1882, d. i Chi
cago 18. Decbr. 1906, 24 Aar gl.
— Ansat i Chicago ved samme
Firma som Svogeren. Mindes
som en livlig, barhovedet Dreng
og et prægtigt ungt Menneske.
h Signe Lundgaard, f. i Bække 19.
Decbr. 1884; g. 30. Septbr. 1904
m. S øren L arsen P e te r s e n ,
f. i Kirkestillinge 22. April 1875;
Søn af Boelsmand Niels Peter
sen og Karen Marie Jensen
(begge døde).
Signe L. beniels daniel lundgaard.
søgte Vinteren 1903—04 Sorø
Husholdningsskole og holdt samme Aar Bryllup. Deres første Hjem var paa
„Lundgaard Ferskvandsfiskeri“ ved Vejen. Senere (1910— 11) blev hun uddannet

FAMILIEN PETERSEN.
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til Jordemoder paa Rigshospitalet i København. Hendes Mand, S. L. Petersen,
har Uddannelse som Entreprenør og er Elev fra Sorø Højskole (1899— 1900).
Var en Tid bosat i Nimtofte og senere i Bramstrup ved Randers. Bor nu Assentoft pr. Volk Mølle.
3 Børn (a)—e).)
•9. Led.

6. Led.

a) M ariane L un d gaard P e te r s e n , f. paa „Lundgaard“
8. Juli 1905.
b) K aren L u n d gaard P e t e r s e n , f. s. St. 11. Marts 1907.
c) L aurids L un d gaard P e te r s e n , f. i Nimtofte 28. Aug.
1913.
5. A n ders L au ridsen , f. i Vejen 13. Juni 18131), d. s. St. 16. Aug.
1838, 25 Aar gi. Lært Sadelmageriet i Skodborg. Var meget
svagelig (se Omtale i Slægtens gamle Papirer i Tillæg til III. Del.)
Imellem gamle Papirer paa „Grønvang“ findes følgende Mindevers:
„Yngling, du har overvunden
S ygd om , L idelse o g N ød.
Ro o g F relse har du funden
ved en blid o g rolig D ød.

N u i F redens H jem du troner
blandt d e glad e E n gles Tal
o g h os Christus, din Forsoner,
som du ev ig prise skal.

D er en gan g vi til dig kom m e
i d et lyse H im m erig.
Naar vor Livstid her er om m e,
gern e gaar vi hjem til dig.

„ALDERSHVILE“.
1) Det ses af Vejen Kirkebog, at Anders var i Kirke 15. August, og Sognefogden Niels Jochum Termansens San,
Terman, holdt Barnet. (N. J. T. dade 9. April 1816, 62 Aar.)
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6. Led.

6. H ans Jokum L au ridsen ,
f. i Vejen 21. Juli 1816,
hjemmedøbt s. D. og i Kirke
2. Oktbr.; d. i Vejen 15.
Juli 1910, 94 Aar gi. — G.
i Give 28. Oktbr. 1870 m.
M e tte N ie ls d a tte r (Ø stergaard ), f.i Filskov,S.Omme,
3O.Jan. 1828,d.iHørup, Jelling
S., 10. Juli 1874, Datter af Gdr.
Niels Nielsen Østergaard og
Karen Andersdatter, Filskov
(Enke efter Gdr. Adser Jacob
sen af „Bregnhoved“); g« 2.
G. i Vejen 2.2Novbr. 1882
m. A n e N ie ls e n , f. i Vimtrup, Lintrup S., 21. Juni
HANS JOKUM LAURIDSEN.
1833, d. i „Aldershvile“ 11.
Jan. 1887, Datter af Gdr. Niels Gundesen og Maren Møller, Vimtrup; Enke efter
Hmd. Jens Kristian Pedersen, Vejen (d. 1875). — Ejer af „Bregnhoved“ fra

METTE NIELSDATTER.'

Oi"

ANE NIELSEN.

1870—76. Havde ellers sit Hjem i mange Aar paa Fædrenegaarden „Grønvang“.
Boede i en Aarrække i „Aldershvile“ og senere ved Vejen Station til sin Død.
Hans Jokum passede 6 Aar gi. Gæssene. Dem var der jo mange af dengang,
ogsaa i gi. Vejen By. Paa en Ridetur kom han til Skade, og skønt man søgte
„den kloge Mand“ i Kolsnap, blev han ved at være lidt lam alle sine Dage. —
Sognepræst Richter fortæller1): „I 1827 stod Laust Smeds lille 11-aarige Søn (Hans
1) „Fra Vejen Sogns Fortid“ i Kolding og Omegns Landboforenings Festskrift.
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Jokum) fra Vejen en Dag oppe i store Anders Jepsens Gaard i Askov (hvor
Jørgen Boesen nu bor) i et Ærende hjemmefra og blev beværtet med noget dejligt,
hvidt Brød. Han spurgte Konen, om hun troede, at hans Fader kunde faa en
halv Skæppe at købe hos Anders af det Mel, som Brødet var lavet af. Jo, det
tænkte hun da nok. Og nu fik de hjem til Laust Smeds af det Mel, og Drengens
Moder fik travlt med at bage og bød Nabokonerne hen til Kaffe; „Ih, nej, men
Mette Laust, hvad er det for en dejlig Kage, du giver os?“ blev der spurgt.
Ja, det var den nu ikke saa ubekendte Julekage.“
Da Hans Jokum var 19 Aar (1835?), lejede han sig hen til Jagtjunker Schrøder
i Stenderup, hvor han var i 2 Aar. Lønnen var ca. 30 Rdl. Derfra tog han til
Haderslev, hvor han skulde styre et Landeri. Hjemkommen til Vejen (1838) tog
han Ophold hos sin Broder Peder Lauridsen. Det var paa den Tid, der var For
beredelse til Flytningen ud paa Vangen („Grønvang“).
Efter Flytningen tog han fat paa Kræmmerhandelen. Og da „Kræmmer“ og
Smugler var ensbetydende paa de Tider og i de Egne, drev han altsaa Smugleri
over „Grænsen“ (Kongeaaen). Søren Alkærsig fortæller derom i „Fra Ribe Amt“
1910, Side 162—66: „De var gerne to, der fulgtes. H. J. L. har mange Gange
luret udenfor Kontrollørstedet ved Skodborghus for at faa at vide, om Toldkarlene
var hjemme. Var de i Lag med Kortspil, gik han og Kammeraten rolig over
ved selve Toldstedet. Da han endnu handlede i det smaa, hentede han Krammet
i Haderslev, og han vadede da saa tit over Kongeaaen, naar han ikke kunde
komme over ved en Bro eller en Aalegaard. Kom han Vejen ad Krogstrup —
Vest for Københoved —, kunde han faa Hjælp af Peder Ottesen („Per Ott’“) 1),
der havde 3 Mands Kræfter. Han var „Færgemand“ for mange unge Kræmmere,
som begyndte med et Par Pakker. Han tog Kræmmeren med sine Pakker paa
Nakken og færgede det hele over. Var der Is, løftede han Knæerne som Isbrydere.
Da der var gaaet et Par Aar, holdt H. J. L. Hest og red omkring med sine Kram
poser. Han kom engang ridende med nogle Pakker eller Poser forbi Vejen Vandmølle.
En Toldkarl laa i en Sandgrav, og det lykkedes ham at fange Hans Jokum. „Vil
du aflevere?“ spurgte han. „Nej, jeg vil først ha’ Pakkerne forseglede, ellers kan
I stjæle af det.“ Saa maatte de til Sognefogden, og paa Vejen til ham hilste de
paa Kromand Thomsen. „Har du Regningen med?“ spurgte denne. Det var for
at hjælpe den betrængte Hans Jokum ud af Klemmen. Det fik saa Udseende af,
at han gik for en Købmand (f. Eks. i Kolding), der havde Ret til „Landprang“.
Handelen gik stadig fremad, og tilsidst holdt han et Par Karle til at gaa for
sig. De indsmuglede Varer blev fordelt i større Oplag hist og her. En Mand
gav Toldvæsenet et Vink om Oplaget i Smidstrup ved Fredericia. Værdien var
flere Hundrede Rigsdaler. Vedkommende fik udbetalt 27 Specier for sin Ulejlighed.
Hans Jokum Lauridsen var slet ikke glad ved, at han var kommen ind paa
en Levevej af den Art, og han benyttede nu Lejligheden til at bryde af med
Smugleriet. Siden han (1841) blev „vakt“, kunde han ikke saa let gaa paa
Akkord med Samvittigheden.
Derimod handlede han en Tid med Hornkvæg, Faar og Svin. Engang døde
der en hel Drift Svin for ham. 2 brogede Svin, der blev tilbage, købte Hertugen
af Augustenborg for Kulørens Skyld. Og saaledes havde han flere Uheld af
1) Se Tillægget til III. Del (Maren Tonnesens Slægt).
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forskellig Slags, hvad der gjorde, at han slog sig til Ro, hvilket dog ikke var
let, da Lysten til Handelen hængte ved. Men hos Broderen Peder Lauridsen paa
„Grønvang“ var han velkommen, og der var altid nok at tage fat paa. Og det
fremgaar af alt, at han rigtig var Børnenes Ven og Kammerat. Det var en daglig
Fest, naar han var til Huse.
Men altid maatte han være i Virksomhed. — Han slog sig f. Eks. paa Tegl
brænding og Skovhugst, som han nu og da havde prøvet før, naar der var
Brug for Mursten og Tømmer. Han købte hele Skovlodder og solgte siden
baade Træerne og Jorden. Han tjente mest ved Afbarkning af Træer. Barken
af visse Træsorter blev helt godt betalt. Og han var ved at tjene sig en Formue,
hvad der ogsaa faldt lettere for ham, fordi han ikke brugte mange Penge til
sin egen Person. De, der kendte ham bedst, skyldte ham dog ikke for, at han
rugede over sine Mønter. Men hans Sparsommelighed i det daglige gjorde, at
han ved Lejlighed kunde hjælpe baade den og den, der var i Forlegenhed. Men

DEN ÆLDSTE MINDESTEN I SKIBELUND.

inden han hjalp nogen, saa han sig for. Som en ægte Jyde var han forsigtig,
ikke mindst i Pengesager.
De, der kendte Hans Jokum Lauridsen, véd, at han siden sin Vækkelse 1841
var stærkt grebet af Kristendommen, og det havde til Følge, at han blev en god
Mand og en glad Mand. Og det holdt sig til det sidste.
Han var stærkt interesseret i Afholdssagen og sluttede sig derfor nøje til den
ligefra dens første Begyndelse. Og endelig var han levende med i Folkeoplysningsarbejdet. „Det er vel især her, hans Minderune skal ristes“, skriver Forf. Edv. Egeberg
i „Søndagsbladet“ 1910. Han var Medstifter af Skibelundforeningen (omtalt under
Johs. Lauridsen). Han sad i dens Bestyrelse og var dens Kasserer lige til sin
Død. Og sammen med Klaus Dall fra Københoved traadte han til med Raad og
med Daad, da det ny Skibelund skulde skabes.
Og hans Navn er uopløselig knyttet til Askov Højskoles første Historie,
Efter „Søndagsbladet“s Referat vil vi her gengive Cand. Nutzhorns Udtalelse
ved Hans Jokum Lauridsens Jordefærd1):
„Da Ludvig Schrøder og jeg i 1862 begyndte vor Højskolevirksomhed i
Rødding, var Hans Jokum Lauridsen en hyppig Tilhører ved vore Møder. Han
skyede ikke at gaa den lange Vej fra Vejen til Rødding. Dette er jo Vidnes1) Jævnfor Meddelelserne under Anders Lauridsen, Side 120—21.
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byrd nok om, at han satte Pris paa Højskolegerningen. Da vi efter Krigen
1864 for en kort Tid drog til København, var det stadig Hans Jokum Lauridsens
Tanke, at den Gerning, der var paabegyndt i Rødding, skulde tages op Nord
for Kongeaaen paa et Sted, der ikke laa for langt fra Vennekredsen i Rødding.
H. J. L. henledede da Tanken paa Askov. Ideen dertil fik han en søvnløs Nat.
Det faldt ham nemlig ind, at der oppe i Askov laa nogle Bygninger, der
kunde bruges, Ejerne til Bygningerne var døde og de tilhørende Jorder bort
solgte, saa Bygningerne kunde faas til Leje. H. J. L. skrev da til os i Køben
havn og bad os benytte Lejligheden. — — — Og Enden blev, at vi lejede
de ledige Bygninger. Stedet var nu valgt; men at faa Gerningen begyndt
var noget helt andet. Der var Vanskeligheder nok. Vi trængte til Støtte af
Egnens Folk; men vi var fremmede for dem, og de var fremmede for vor
Gerning. Hans J. Lauridsen jævnede imidlertid ogsaa her Vejen for os. Ved
et politisk Møde kort efter i Damgaard Kro kom to Mænd, Niels Ebbesen,
Melvanggaard, og Peder Jørgensen, Askov, og tilbød efter Tilskyndelse fra Hans
Jokum Lauridsen, at ville støtte os i den paabegyndte Gerning. — Vi tog da
fat og begyndte med 15 Elever.
H. J. L. vedblev bestandig at være vor
Vejleder og Raadgiver. Han var kendt paa Egnen som kun faa, og han støttede
os, saa længe han levede.
Askov Højskole har imidlertid meget andet at takke ham for udover det,
at han anviste Pladsen. Saalænge Askov staar, vil den mindes, hvad Hans Jokum
Lauridsen har gjort for den! Gid hans Minde maa bevares længe iblandt os!“ 1)
Det er morsomt at læse, hvad Konrad Jørgensen fortæller i Festskriftet for
Askov Lærlinge (S. 57— 58):
„I Oktober Maaned (1870) ramtes hele Skolens Ven, den gamle Ungkarl
Hans Jokum Lauridsen, endelig af sin Skæbne og holdt i en moden Alder
(54 Aar) Bryllup med en Gaardmandsenke fra Vejle-Egnen. Der blev hvisket
om, at han i sine unge Dage havde syntes godt om hende, men ikke naaet at
faa friet, før den anden kom og tog hende. Nutzhorn skrev en Vise til Bryl
luppet, og jeg skrev to, hvoraf den sidste lød saaledes:
„D en Som m er, den Som m er nu pakker ind sit Kram,
o g alle S an gen s F ugle vil rejse bort m ed ham.
M en atter, m en atter i V an g d et bliver Vaar,
saa Lærkens S tem m e lyder o g N attergalen slaar.
— N u pakker, nu pakker H ans Jokum ind sit Kram
o g vore g o d e Ø nsker, de følger o g m ed ham.
M en atter, m en atter — vi haaber d et vil sk e —
naar V aarens F u gle kom m er, H ans Jokum vi skal se.
Farvel da saa læ nge o g b y g m ed Fred o g Ro,
m en naar igen vi sam les, velkom m en b e g g e t o ! “

Da Konrad Jørgensen viste Fru Schrøder denne Afskedsvise, drillede hun
ham med, at den gik med en Begravelsesmelodi („Lyksalig“).
1) En Artikel om samme Emne (af Poul Bjerge) vil blive optaget i Tillæget til III. Del.
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Mette Nielsdatter paa „Bregnhoved“ blev ham en god Hustru. Hun var jo en
Søsterdatter af Magdalene Andersdatter og havde ogsaa nogle af hendes gode Egen
skaber. Men desværre varede Samlivet saa kort, kun 31/2 Aar, idet hun døde
efter svære Lidelser i Sommeren 1874.
Ved Jordefærden 16. Juli blev der talt af Præsterne Sveistrup fra Vejen, Dalsgaard fra Ringive, Andersen fra Jelling og N. J. Termansen.
Sveistrup talte i Hjemmet. Han kendte ikke den afdøde personlig, men var
kommen for at bringe den efterlevende Trøst. „Det er ikke godt for Mennesket
at være ene.“ — Et enligtstaaende Træ, der er udsat for alle Vinde, har trange
Kaar. Naar det staar i Flok med Jævnlige, skærmer det ene det andet. — —
Der er en Vennekreds, der slaar Ring om Hans Jokum. — — Sligt gør Hjertet
godt — — . Men overfor Døden staar de mange Venner dog afmægtige. Ingen
kan værge sig selv, ingen kan værge sin Næste. Men saa blev vi givet en
Medhjælp, Jesus Kristus, Livets Fyrste, Dødens Overmand. Naar Døden vil gøre
alt sort for os, gør Jesus det lyst ved sit Ord“.
Pastor Dalsgaard udtalte bl. a. i Hjemmet: „Det var det store hos hende, at
den stærke barnlige Tro paa Jesus Kristus som hendes Frelser og Befrier havde
borttaget Dødens Frygt helt og ganske fra hende.“ — — I K irk en :------- „Hvor
urolig hun end kunde blive, følte hun dog godt, at det altsammen var Naade
imod hende — det trykkede hende ikke ned, og det knuste hende ikke, nej, det
løftede hende op. — — Hun havde en egen Gave til at styrke Disciplenes
Sjæle. — — De fleste, der kom for at trøste hende, blev selv tr ø s te t.----------Vi saa Velsignelsen i at holde fast paa det Troens Ord, hvori Gud har gjort Pagt
med os om Himmerig — — i det fandt hun Hvile“ — — .
Pastor Andersen: — — „Vi følger hende til Jorden — — med en underlig
dyb, jublende Glæde, fordi én af vor Herres Smaa er gaaet hjem fra Striden til
Freden. — Og, kære Hans Jokum — „kunde du tro, skulde du se Guds Her
lighed“. — „Hendes Sygdom var dit Kors, nu bliver Savnet dit Kors.“ Dvæl
ved de mange kære Minder, og Troen vil blive stærk ved Savnet. Hold fast ved
Ordet som hende, og du skal se Guds Herlighed!“ — — —
Hans Jokum Lauridsens gode Ven, Niels Jokum Termansen, holdt sin gribende
Tale i Hjemmet efter Jordefærden. Han sluttede med Verset:
„Ja» gennem d enn e Sk æ rsild s Luer
gaar V ejen til Jerusalem ,
den sm alle S ti paa M yretuer
til L ysets V æ ld o g L ivets H jem ;
o g over P orten til G ud s-Stad en
m ed Flam m eskrift ståar paa G uldpladen:
bek en d din Tro! forn æ gt d ig s e lv l“

Et Par Aar efter fik H. J. L. Gaarden solgt til sin Slægtning Mads Hansen
(se under Else Marie Lauridsen Side 211), boede atter en Tid paa „Grønvang“,
hvor han altid var velkommen som „Farbror“ og Ven. I 1882 giftede han sig
med Enken Ane Nielsen, der var af en god sønderjydsk Slægt og havde i
mange Aar holdt Skole i Vejen By for Smaabørn. I de 5 Aar, hun levede som
hans Hustru, boede de i deres lille Hjem nær Skoven, „Aldershvile“. Fra 1887
til 1910 maatte han atter leve sit ensomme Liv. Og dog var han ikke ene.
17*
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Slægt og Venner slog Kreds om ham. Og hvad mere var: han vidste, han var f
Guds Varetægt.
Da Hans Jokum Lauridsen fyldte 90 Aar, var der mange, der ønskede ham
til Lykke. Gamle Morten Eskesen sang bl. a.:
„G rant G ud hørte H jertets Graad, al sin Sk abn in gs Sukke,
v id ste K æ rlighedens Raad, H jertets S o r g at slukke.
Lydhør er han, grant han ser, hvad d e t var, vi m isted.
Videre, han kender m er — hvem d e t var, der fristed.
Lund b lev Krat, o g Krat b lev Lund, efter A rt d e ynd es,
F u gleflok paa jydske G rund som d e vil, d e lyn d es.“

„Poeten udi Aabenraa“ (Peder Dam) sang bl. a.:
„Han har hvide Haar, m en gyld n e D age,
K ærnehelbred, ly st o g barnligt Sind,
snart e t S ek el kan han se tilb age
fra Erfarenhedens høje Tind.
B arnets Drøm i gam le „G rønvang“s Stu er
under B ed stefad ers V aretæ gt,
b lan d es m ed den u n g es viltre Luer
o g m ed M andens D aad for H us o g S læ g t.
Farbrors Farbror u afh æ n gig sidder
paa sin B org som Æ ld ste for sit Folk,
som en S læ g te n s Patriark o g R idder —
for den K æ rlighed m it K vad er Tolk.
G am le Farbror, S læ g te n s rige æ ldste,
rig paa G ods, paa F ræ nder o g Hum ør,
sa ’ : „hvad om jeg andres Lykke frelste
ved at feje for m in egen D ør,“
o g saa gav han villigt Tro o g H jerte
til en overset, m en væ rd ig Sag,
hvad som A fholdsm and han S læ g te n lærte,
skal ej glem m es paa hans H æ d ersd ag.“

Endelig sendte jeg (J. P. H.) følgende Vers, der siden blev sjungen ved Jorde
færden :
„H alvfem sindstyve Aar, d e t lange Sp and af D age,
har b ra g t m ig Vaar paa Vaar, saa langt jeg ser tilb age.
D et altid var G uds K ærlighed, der bragte V aaren til m ig ned.
H alvfem sind styve Aar saa saare let forsvinder;
m en nu tilb age staar d e dyrebare M inder.
O g altid sto d G uds K æ rlighed b ag D ag o g Aar, m ens de h en gled .
H alvfem sind styve Aar, d e t lange Sp and af D age,
har levn et hvide H aar o g K ræ fterne de svage,
d o g æ ld es ej G uds K ærlighed, o g e v ig Vaar den bringer m e d .“
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Fra Hans Jokum Lauridsens Jordefærd 19. Juli 1910.
(Efter „Folkebladet“s Referat.)

„Højtideligheden indlededes med Salmen: „O Gud ske Lov, det hjemad gaar“.
Pastor Richter mindedes i smukke Ord den afdøde. Han var født Søndagsbarn
og vedblev baade i sin Ungdom og i sin Alderdom at være et Søndagsbarn;
men han kom til sin Kristendom gennem Prøvelse og Kamp. Han blev et frigjort
Menneske. Naar han var saa ivrig Afholdsmand, var det, fordi han vilde virke
for Hjemmets Vel. I hans Sjæl boede det varmeste og det dybeste, der kan bo
i et Menneske, og han levede i Samfund med sin Gud og Frelser. Gud velsigne
hans Minde iblandt os!
Efter Salmen: „Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud,“ talte Cand. Nutzhorn,
Askov. (Talen er gengivet foran).
„Tænk naar en Gang — “ blev derpaa afsunget og Provst Hjortkjær talte:
„Naar vi skal sige Farvel til gamle Hans Jokum Lauridsen, har jeg faaet det Ind
tryk, ät vi skal sige Farvel til et Stykke af vor Egns ældre Historie. — For 8 Aar
siden talte jeg her i Vejen om Synd og Naade, og nogle Dage efter kom der
Bud fra en gammel Mand, som gerne vilde tale med mig. Det var Hans Jokum
Lauridsen, og da jeg stod overfor ham, lukkede han sin Fortrolighed op. Jeg
fik et stærkt Indtryk af den gamle Mand, og jeg mærkede, at han var en prøvet
Mand. Han var prøvet derude, hvor Syndens Snarer lurer paa Mennesket.“
Provsten talte dernæst om Ordene: „Det skal ske i de sidste Dage, siger Gud, da
vil jeg udgyde af min Aand over alt Kød, og eders Sønner og eders Døtre skal profe
tere, og de unge blandt eder skal se Syner, og de gamle skal have Drømme.“ Der
laa noget af dette i denne Mands forunderlige Øjne. Han var en troende Mand,
og han var en Bønnens Mand, og dette gjaldt for ham baade i timelige og aandelige Ting. Han kunde sige: „Bed, saa skal du faa!“ Vi siger ham Tak. Fred
og Velsignelse være over hans Minde iblandt os. Amen.“
Det store Følge samledes derefter ved Graven. Pastor Richter forrettede
Jordpaakastelsen, hvorefter Købmand P. Lauridsen paa Familiens Vegne takkede
for den store Deltagelse.
Dagen sluttede med et hyggeligt Samvær i Theatersalen.

Tillæg til III. Del.

A.

Gamle Papirer fra „Grønvang“.
Nr. 9.

C. II. 4 Rigsdaler.
1803.

1

Skjøde.
Jeg underskrevne Anne Marie Jensdatter, afgangne Anders Hansens Enke i
Weyen Bye og Sogn, Malt Herred og Rübe Amt, med Laugværge Hans Jensen
af Store Dahlgaard i samme Sogn, gjør vitterligt at have solgt og afhændet, lige
som jeg og herved sælger, skjøder og afhænder til min Svigersøn Lauritz Pedersen,
fød i Gamst, Andst Sogn, min eiende og hidtil paaboende. Gaard i fornævnte
Weien, staaende for Hartkorn 2 Tønder 4 Skjæpper. Thi som Kjøbesummen 750
Rdr., siger syv Hundrede og halvtredsindstyve Rigsdaler, mig nu er betalt, saa
skal fornævnte Gaard, saaledes som samme nu i alle Maader nu forefindes, med
fuldkommen Eiendomsrett og Herlighed og med samme Rett, som jeg efter Kjøbecontrakt af Datto 1802 18de Julii og Skjøde af Dags Dato selv har eiet den,
hereffter tilhøre Kjøberen, bemelte Lauritz Pedersen og hans Arvinger, som jeg
og Arvinger herved forpligtes at hiemle efter Loven.
Conditionerne, hvoreffter Gaarden er solgt, indeholdes i forommeldte min
egen Kjøbecontract, som Lauritz Pedersen forpligtes til at holde sig efterrættelig,
for saa vidt endnu er uopfyldt og paa ham passende. Desuden tillægges endnu
dette, at Stædet aldrig maa sælges til at udgjøre een Hovedgaards Complettering,
at Kjøberen er pligtig stedse at lade Gaardens Bygninger i Brandcassen forblive
assureret og for Resten holde sig de passerede Udskifftninger og Foreeninger til
Fælledsskabets Ophævelse i alle Maader effterrettelig, ligesom i eet og alt nøj
agtig at opfylde den af ham og mig oprettede Aftægtscontract dateret 2den
November 1802. Dette af mig udgivne Skjøde maae uden Varsel læses og protocolleres hvor og naar forlanges.
Til Bekræftelse under min og Laugværges Haand og Segl samt 2de Mænds
Underskrift til Vitterlighed.
Weyen, den 13. Junii 1803.
Anne Marie Jensdatter (L. S.)
Hans Jensen, Laugværge (L. S.)
Til Vitterlighed:
N. J. Termansen.
Niels Jensen.
At ingen Kjøbecontract, skriftlige Conditioner eller noget saadant dette Kjøb
betræffende imellem os har været oprettet, dette kan og vil vi med Eed bekræfte,
naar og hvor forlanges, tilstaaer
Datum ut supra
Anne Marie Jensdatter.
Som Laugværge: Hans Jensen.
Laus Pedersen.
Nr. 2.

FR
VI

fire og Halvtredsindstyve
Skilling.

II.

I Klasse.
1810.
Ebbesen.

Skiøde.

Underskrevne Lauritz Pedersen i Wejen Bye og Sogn, Malt Herred, Ribe Amt,
giør vitterligt; At have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skiøder
og afhænder til Hr. Jens Schultz i Skodborg den østerste Moeseskifte i den til
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Weien Bye hørende saakaldede Gammelbye store Moese, som ved Delingen tilfaldt
min paaboende Selvejer Gaard; af hvilket Moeseskifte velbemelte Hr. J. Schultz
ene og alene skal være berettiget til Frugterne, nemlig: Tørv, Klyne og Lyng,
saalænge samme derpaa er at faae, efter hvilken Tiid Brugen gandske ophører, da
Grunden i sig selv for bestandig hører under min Gaards Hartkorn.
For denne Brug og disse Frugter har Kiøberen een Gang for alle Betalt mig
efter Accordt 90 Rdl. siger Halvfemtesindstyve Rigsdaler d. C: hvor fore ieg herved
forpligter mig og mine Arvinger at være hans og Arvingers faste Hiemmel efter
Loven.
Dette Skiøde maae uden Varsel læses og protocolleres hvor og naaer forlanges.
— Til Bekræftelse vidnefast under min Haand og Segl. —
Wejen, den 20de Juni 1810.

Til Vitterlighed underskrives efter
Begiæring:
Jep. Aagaard.

Jens M. Schultz.

S. Thomsen.

Omstaaende bemeldte støkke Moseskifte, er mig undertegnede til Skjødet
af J. M. Schultz 21. Jan. 1829, Tinglæst ved Riberhuus Birketingsret 29. April 1829.
Da jeg nu ingen brug har af bemelte Moseskifte og har benyttet mig af den
Tørv, Klyn, Lyng som Skjødet hjelmer mig, saa giver jeg herved Moseskiftet til
bage til dens Ejer Peder Lauridsen paa Weien Mk., og frasiger mig fra dato al Ret
og Rettigheder til bemelte Moseskifte.
Dette tilstaaes herved med min Underskrift.
Skodborg, d. 12. Februar 1869.
E. H. Prysse.
Jeppe Nielsen.

Jens Hansen Jepsen.

Anden Klasse.
Nr. 9

FR
VI

1835

2 Rigsbankdaler
60 Skilling Selv.

III.
Kjøbe Contract,

hvorved Lauritz Pedersen i Weien med sine Børns og Samfrændernes Samtykke
sælger til sin ældste Søn Peder Lauridsen A. den mig ifølge Skjøde tinglæst
2. August 1803 tilhørende Gaard her i Weien Bye med paastaaende Husbygning
og tilliggende Jorder af Hartkorn 2 Td. 4 Skp. med Sæd og Avling. B. Parcellen
Nr, 2 af Gaarden Kjærgaard paa Gamst Mark i Andst Herred af Hk. 3 Skp. 3
Fk. P/2 Alb., hvorpaa mit Skjøde er tinglæst 17. Jan. 1832, paa følgende Vilkaar:
1. Kjøbesummen er 1500 nævner Femten Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv, som
berigtiges saaledes:
a. Kjøberen tilsvarer Gjelden m ed...................................................... 240 Rd. r. S.
—
b. til hans Broder Anders....................................................................... 400
og et Chatol af Værdi........................................................................ 20
—
c. til hans Broder Hans Jockum .......................................................... 400
—
og et Chatol til Værdi........................................................................ 20
—
d. til hans Søster Ane M a rie................................................................ 400
—
hendes Bryllups Bekostning.............................................................
20
—
Udgjør Kjøbesummen 1500 Rd. r. S.
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Det bemærkes, at Kjøberen er tilfredsstillet for den ham tilkommende Fædreneog Mødrenearv, derved at han udenfor denne Handel har tilkjøbt sig Gaardens
Besætning.
2. I næste Decbr. Termin leveres Kjøberen lovligt Skjøde paa indbemeldte Ejen
domme med ligesaadanne Rettigheder og Byrder, som de have tilhørt mig, at
han tilsvarer Bankansættelsen og alle øvrige ordinaire og extraordinaire Skatter,
Byrder og Udgifter, holder Bygningerne brandforsikrede og maa ei afhænde
Jorderne til en Hovedgaards Complettering.
3. Ved Skjødets Modtagelse udsteder Kjøberen Panteobligation til sine trende
Søskende for de nævnte Summer, med Sikkerhed i de herved sælgende Ejen
domme ved Siden af hverandre for den halve Del med første Prioritet og
den anden Halvdel næstefter denne Sum og herefter beskrevne Aftægt. Af
Capitalerne giver han dem lovlig Rente 4 pro Cent pro Anno fra næste Juni
Termin at regne. Capitalerne maa ei fra Sønnernes Side opsiges til Udbetaling
førend de fylder 25 Aar, og Datterens ei inden hun bliver gift eller fylder 28
Aar. Endnu tilføjes: at de trende Søskende Peder, Anders og Ane Marie ere
enige om, at dersom Anders, der er svagelig, bliver udskreven, vil de hver
tillægge 1/ 3 til at stille en Karl for ham. Forbliver sidstnævnte hjemme paa
Grund af Svagelighed, erholder han ingen Rente af sin Capital, hvert Aar
saadant indtræffer; afgaar han ved Døden, inden han fylder 30te Aar, dele
hans Sødskende hans Efterladenskaber i 3 lige store Dele, men overlever han
denne Tid, skal Capitalen tilhøre Gaardejeren, saafremt han paa Gaarden ved
bliver at nyde sit Ophold, hvortil han i Svagheds Tilfælde skal være berettiget.
4. Til samme Tid Kjøberen modtager Skjødet, meddeler han Sælgeren lovformelig
Aftægtscontract med Prioritet i de ham solgte Ejendomme næstefter 600 rdl.
r. S. for efternævnte Livsophold til ham.
a) Kjelderstuen med. Kjøkken og Spisekammer indrettes efter Lauritz Pedersens
Anvisning og holdes forsvarligen vedlige til hans Død.
b) Til Ophold leverer Kjøberen ham aarligen 3 Td. Rug, 9 Skæpper Boghvede
gryn, 6 Skp. Byg, 12 Skp. Bygmalt, 2 Lispd. Flæsk uden Ben og tørt og
8 rdl. rede Sølv, Halvdelen hver 1ste Maj og Halvdelen hver I lte Novbr.,
til sidste Termin desuden 2 Pund Humle, 2 Skp. Salt og 1 Lispd. Hør,
1 Lispd. Smør naar forlanges.
c) Fra 1ste Maj til 1ste Novbr. dagligen 2 Kander nymalket ublandet Koemælk og den øvrige Tid af Aaret dagligen 1 Kande do.
d) 3 Faar med disses Yngel holdes i hver Henseende lige med Gaardens
Faar for Lauritz Pedersen, hvilke han først udtager af Faareflokken.
e) Den nordre Halvdel af Haven med fornøden Gødning dertil reserveres
Aftægtstageren, samt 2 Skp. Kartoffelsætning aarligen.
f) I rette Tid leverer Yderen 20000 Klyne istaksat og dækkede i Nærheden
af Aftægtsværelserne aarligen.
g) Til Ovn, Brønd, Bryggers og Bager-Redskaber reserveres Aftægtstageren
foruden frit fornøden Adgang og Brug.
h) Aftægtstagerens Møllekjørsel besørger Yderen samt giør aarlig 2 Befor
dringer for ham til hans Familie og hiem igjen med bedste Heste og Vogn.
i) I Sygdoms- og Alderdoms Tilfælde besørger Yderen ham saadan Tilsyn,
Pleje og Opvartning, som han kan være tjent med, og som for Gud og
Mennesker kan være forsvarligt.
j) Vil Aftægtstageren flytte fra Gaarden, leveres ham det under b) anførte
Korn, Penge m. m. i tvende Terminer paa 2 Miles Distance og for den
øvrige Deel af Aftægten aarligen 4 Rd. Contant eller 6 Rd. 2. Mk. 62/ &
Sk. r. S.
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k) Lauritz Pedersen reserveres af Gaardens Besætnirig til Brug paa Aftægten
1 Bord, 2 Stole, 1 Seng, 1 Kiste, 1 Chatol, 1 Messing Kjedel, 1 Kobber
Thekjedel, 1 Jerngryde, 1 Ølfjerding og 1 Vandspand, som ved hans Død
kommer til Gaardens Eier, mod at denne er pligtig efter Egnens Brug at
besørge ham en kristelig og hæderlig Begravelse.
Kjøberen betaler alle Omkostninger ved denne Handels Fuldbyrdelse uden
Afdrag af Kjøbesummen. —
Foranstaaende Contract bekræftes med vor Underskrift.
W e ie n , den 18de Marts 1835.
Lauritz Pedersen,

Peder Lauridsen.

m. f. P.

Som overværende og tilfreds med heri anførte.
Hans Jockum Lauridsen,
Anders Lauridsen,

Ane Marie Lauridsen.

Niels Hansen
(i Ægteskab med benævnte
Ane Marie Lauridsen).

Til Vitterlighed:
N. Hansen.
Med Hensyn til at særskilt Skjøde udstedes paa Parcellen bemærkes: at vi
anse dennes Værdi at være 400 rdl. r. S. og følgelig Gaardens Værdie 110 rdl.
r. S. og Aftægten. —
Weien, d. 26de Decbr. 1835.
Lauritz Pedersen,

Peder Lauridsen.

m. f. P.

At min Svoger Peder Lauridsen har udbetalt mig de min Kone Ane Marie
Lauridsdatter tilhørende og i forestaaende Contract benævnte 400 rdl. r. S. tilstaas
herved.
Lundgaard den 24. Decbr. 1836.
Niels Hansen.
Til Vitterlighed:
»S. Jessen.
Las Sørensen Smed.

Nr. 12.

|_*[J
•Ti'1835

[ul. Navn.]

Første Klasse.
for Sum af over 1000 til ikke over 110 Rbd. Selv.
7 Rigsbankdaler 32 Skilling Sølv.

Falkenskjold.

IV.

S k jø d e.

Undertegnede Lauritz Pedersen i Weyen Bye Malt Herred, tilstaar herved, at
jeg i Overensstemmelse med oprettet Kjøbekontract har solgt og herved tilskjøder
min Søn Peder Lauridsen den mig ifølge Skjøde, tinglæst 2den August 1803, til
hørende Gaard her i Weien med paastaaende Huusbygninger og tilliggende Jord-
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Forevist Landmilicesessionen pro 1837.
Fibiger.
Schepelern.
Wiirtzen,

ejendomme mod Sæd og Avling, alt saaledes som han har modtaget samme.
Hartkornet paa disse Ejendomme er 2 Tønder 4 Skjæpper.
Den accorderede Købesum for indbemeldte Gaard er:
Aftægt til mig efter Contract af Dags Dato, og i Penge 1100 nævner Elleve
Hundrede Rigsbankdaler, som dels er berigtiget, dels berigtiges saaledes:
1) Kjøberen tilsvarer Giælden m ed......................................................... 240 rbd. r. S.
hvoraf er betalt 80 rbd. r. S.
2) til hans Broder Anders Dags Dato udstedt første Prioritets
Panteobligation f o r ..................................................................... 400
„
„
3) til hans Søster Ane M arie........................................................ 400
„
„
hvoraf er betalt 160 rbd. r. S.
4) til hver af hans tvende Brødre et Chatol a 20 rbd. r. S., bliver
40 „
„
5) hans Søsters Bryllups Bekostning erpræsteret, hvorfor
afgaar
20 „
„
udgjør Kjøbesummen. . . 1100 rbd. r. S.
Og forbinder jeg mig til skadesløs og lovligen at hjemle Kjøberen forbemeldte
ham herved tilskjødede Gaard, med saadanne Rettigheder og Byrder, som den
hidtil er eiet af mig, hvorfor bliver at bemærke:
a) at han tilsvarer Nationalbankhæftelsen samt øvrige Skatter, Tiender og Byrder
af meerbemeldte Gaard.
b) at Bygningerne stedse bliver brandforsikrede og Jorderne ei maa afhændes
til en Hovedgaards Complettering.
Forestaaende Skjøde maa tinglæses uden Varsel til mig og bekræftes saaledes
med min Underskrift vidnefast.
Weien, den 26. Decbr. 1835.
p eJersen,
Til Witterlighed
N. Hansen.
Las Sørensen Smed.
Hagen Andersen Smed.
Forevist.
Ørum,

f- P-

Branddir.

Læst i Retten paa Gjørding Malt Herreders Ting 29. Januar 1836. Kjøbecontract skreven paa anordnet stemplet Papir medfulgte saavelsom den ind
bemeldte Aftægtscontract.
Betaling :
Til Dommeren, Tingl.-Fondet................................
Til Skriveren, Tingi., Protocoll............................
er fire Rigsbankdaler tre Mark fire

2 rbd. 93/ 5 Mark
2 „ 2
„ 103/5

4 rbd. 3
Skilling r. S.

Mark 41/ 5 Skilling,

Derefter indført i Skjøde og Panteprotocollen.
Anmærkning: Sælgeren har ved 3 Skjøder, tinglæst 8. Febr. 1822, afhændet
noget Mosejord, dog Græsningen undtaget i det ene Skjøde, og Grunden i de 2
andreMuhle.
Til Skriveren videre
Gebyr .............................................................................
Justfd..........................................................................

1 rbd. 4 Mark 8
Skilling.
„ 2
„
l 3/ 5
„
2 rbd. „ Mark 93/ 5 Skilling.

siger To Rigsbankdaler Nie 3/ 5 Skilling Sølv.
Hst. C. 1 rd. 1 Mark 14 Skill.
modtaget
Muhle.
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Da de tvende Moselodder, hvorpaa de to Skjøder lyde, efter Retsskri verens
foranførte Anmærkning, ligger under en Parcel, som er solgt til Peder Hansen
ved Skjøde tinglæst 11. December 1840 og Rettigheden i bemeldte hans Skjøde
ved en Paategning paa samme reserveret, og jeg indrømmer det tredie Skjødes
Bestemmelse i alle Maader, som Eier af indbemeldte Gaard, hvorunder Lodden
ligger i Weien Mose — saa bedes denne min Erklæring protocolleret og Skjødet
forsynet med Attest om Anmærkningens Berigtigelse.
Veien, den 20. Mai 1856.
Peder Lauridsen.
Fremlagt ved Skiftet Peder Lauridsens Kone Magdalene Andersdatter af Veien
den 51. Mai 1856.
r. „
,

[Ulæseligt Navn.J

Foranstaaende Declaration er læst i Gørding Malt Herreders Ret den 6. Juni
1856 og protocolleret fol. 191 samt noteret ved Skjødet.
r, T1
,
5 r
1
[Ulæseligt Navn.]
I Henhold hertil bortfalder Anmærkningen paa Skjødet og er annulleret i
Pantebogen. —
Betaling for
Tingi. af Deel. 1 rd. 1 Mark 31/s Skill,
er een Rigsdaler een Mark tre x/ 5 Skilling.
betalt.
Nr. 18. Tredie Klasse („i Mangel af Nr. 5, første Klasse“, bemærker Bülow).

V.

S k jø d e.

Undertegnede Lauritz Pedersen, boende i Weien Bye, Malt Herred, tilstaar her
ved: At jeg overensstemmende med Kjøbecontract af 18. Marts 1835 har solgt
og herved tilskjøder min Søn Peder Lauridsen den mig ifølge Skjøde tinglæst
17. Jan. 1832 tilhørende Parcel No. 2 af Gaarden Kjaersgaard paa Gamst Mark i
Andst Herred og Sogn staaende for Hartkorn 3 Skp. 3 Fk. l x/2 Alb.
Den accorderede Købesum 400 nævner Fire Hundrede Rigsbankdaler rede Sølv
har Kjøberen berigtiget ved derfor at udstede 1ste Prioritets Panteobligation til
min Søn Hans Jockum Lauridsen', thi forbinder jeg mig til lovligen og skadesløs
at hjemle ham indbemeldte Parcel, dog at han tilsvarer derpaa hvilende Hæftelser
til Nationalbanken samt øvrige ordinaire og extraordinaire Skatter og Byrder.
Forestaaende Skjøde maa tinglæses uden Varsel til mig, og bekræftes saaledes
med min Underskrift vidnefast.
Skrevet i Weien 26de Decbr. 1835.
Lauritz Pedersen,
m. f. P.
Til Vitterlighed:
N. Hansen. Las Sørensen Smed.
Hagen Andersen Smed.
VI.

Aftægtskontrakten af 26. Decbr. 1835 er i det væsentlige i Overensstemmelse
med Aftalen i Kjøbekontrakten, hvorfor den ikke medtages her. Der tilføjes
følgende :
„Alt hvad Peder Lauridsen ved denne Contract er forpligtet til at tilsvare sin
Fader, skal af ham og tilkommende Eiere af den ham Dags Dato tilskjødede
Gaard, i hver Henseende præsteres forsvarligen og godt, hvorfor og bemeldte
Gaard med paastaaende Bygninger og tilliggende Jorder af Hartkorn 2 Tønder
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4 Skp. med Sæd og Avling pantsættes med anden Prioritets Ret nemlig næst
efter 400 Rdl. rede Sølv i første Prioritet“.
Følgende Tilstaaelse tilføjes Aftægtskontrakten 1840:
„Paa Begjering af Aftægtsgiveren min Søn Peder Lauridsen, som under 2. Mai
d. A. har erholdt det kongelige Rentekammers Tilladelse til hans Gaards Udstykning,
tilstaaer jeg herved, at Parcellerne Nr. 2 og 6, ere solgte til Peter Thomsen, Par
cellen Nr. 3 solgt til Johannes Jørgensen Bogøe, Nr. 4 til Niels Christensen og Nr. 5
til Peder Hansen, hvilke afhændede Parcellers Hartkorn ialt er 6 Skæpper 1 Fdk.
l 1/^ Alb., maae udgaa af Pantet for min Aftægt efter forestaaende Contract, og
at jeg altsaa alene beholder Prioritet i Parcellen Nr. 1 med de paa samme nu
staaende Bygninger og tilliggende Jorder af Hartkorn 1 Td. 5 Skæpper 2 Fjerdkr.
l 3/ 4 Album med Sæd og Avling, saaledes som forestaaende Contract bestemmer.
Denne min Tilstaaelse maa tinglæses og bekræftes herved vidnefast under
min Haand. —
Weien, den 1ste Decembr. 1840.
p edersen
Til Vitterlighed:
S. Jessen. Johannes Jørgensen.

m- f- pBaagøe.

At Aftægtstageren efter forestaaende Contract Lauritz Pedersen døde den
11. Januar 1851 og blev begravet den 19de s.M . bevidnes herved overensstemmende
med Vejen Sogns Kirkebog.
j S o g n ep ræ ste n s F ravæ relse.
Weien, den 15. Februar 1851.
C o p ie.

*Kirkes^fg”.’
VII.

Udstyknings-Beregning
over Sognefoged Peder Lauridsens Gaards Jorder i Veien Bye og Sogn,
Malt Herred, Ribe Amt og Amtstue Distr.
G aardens Jorder ere inddelte o g a g tes afhæ ndede
saaled es :
H oved parcellen N o. 1 behold er Eieren af H oved lod den.
S tk . a.
A g e r la n d ...................................................................
b.
d o ..............................................................................
c.
d o ..............................................................................
d.
d o ..............................................................................
e.
d o ..............................................................................
f.
d o ..............................................................................
g. H e d e ............................................................................
h. A g e r la n d .....................................................................
K ortet har ingen Indkrym pning.
Sk ovlod d en .

S tk . a.
b.

G ræ sn...................................................
F r e d e t .................................................

T axt
V irkelig
m ed
R educeret
o tørrelse
qå
otørrelse
___________________________________
89,470
101,150
141,050
207,240
65,520
63,580
129,140
105,700

8
5
11
12
8
5
2 i/4
6

902’850

............

30,530
76 900
107,430

29,820
21,070
64,650
103,620
21,840
13,250
12,110
26,430
292,790___

3
3,820
1_________ 3,200
............

7,020

H eraf 1/n Part, som er denne G aards A n p a r t.......................................................................

570

B y e n s fæ lles Leergrav S tk . a..........................
b ..........................

9,240-6-2,310
7,860-12-3,930

I a l t .. . 17,100 — 6,240

Sum m a H oved parcellen. . .
e l l e r . ..

1097,420
............
302,860
|78M20/14000Td. . . . . . . 21««0/i4oooTd.

rf
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P arcellen N o. 2 er so lg t til Hr. P . T hom sen for at for
e n es m ed hans ø sten o g v e sten for tilstø d en d e Jorder
af Lundlodden —
Stk. a. A g e r la n d ...................................................................
b.
d o ............................................................................
c.
d o ............................................................................
S u m m a P arcellen N o. 2 . . .
e ll e r .. .

22,680
21,840
24,930

S u m m a P arcellen N o. 3 . . .
e ll e r .. .

Sum m a P arcellen N o. 4 . . .
eller. . .

7
9

14,930
8,990
23,920
l 9020/l4000Td.

75,140
56140/i4000 Td.

95,500

3,980

1

3,980
308%4oooTd.

95,500
611500/i4ooo Td.

Parcellen N o. 5 sæ lg e s underhaanden en ten til B e b y g 
g e lse eller til at u n d erlæ gges andre tilstød en d e Selvejer
jorder af K nudhede
S tk . a. H e d e ..........................................................................
b. E n g .............................................................? .............
c. H ed e o g M o s e .....................................................
d. A gerlan d m ed H us o g H a v e p la d s..............
e. H e d e ..........................................................................
f. M o s e ..........................................................................
10 A len M osevei . ........................................................

b.
c.
d.

6,620
11,830
15,580
34,030
26030/14000 Td.

51,180
23,960

Parcellen N o. 4 er so lg t til Gaardm and N iels C hristensen
til E geriisgaard i M alt S o g n , en Tørvelod, L angem ose
kaldet, m ed G ræ sningen i sam m e t i l ...................................

R edu ceret
Størrelse

7
13
15

69,450
41345O/i4oooTd.

Parcellen N o. 3 er so lg t til B ødk er Johan nes Jørgensen
B o g ø e til U n d erlæ ggelse af e t jordløst H us, han har
i Vejen B y e af Ø sterlod
S tk . a. A g e r la n d ...................................................................
b. E n g .............................................................................

P arcellen N o.
S tk . a.

Taxt
m ed
24

V irkelig
Størrelse

79,910
20,560
48,360
75,340
20,720
43,040
2,150

4,990
5,140
3,020
12,560
1,510
900

V /s
6
V /s
4
l 3/4
Va

28,120

Sum m a P arcellen N o. 5 . . .
e ll e r .. .
6 som N o. 5 af T often
A gerlan d m ed Gaard o g H aveplads. Gaar
den skal fly ttes ud paa H o v ed lo d d e n . .
E n g .............................................................................
A g e rla n d ....................................................................
d o ........................................... ................................

290,070
2010070/i4oooTd.

Sum m a P arcellen N o. 6 . . .
e ll e r .. .

159,740
l l 5740/i4oooTd.

51,030
3«»/i4oooT d.

1,787,320
127932O/ 14OoOTd.

443,940
31994O/i4oooTd.

Sum m a for hele G aard en . . .
eller. . .

2 ,12% 4 ooo Td.

16,750
16,970
74,230
51,790

6,980
6,360
24,740
12,950

10
9
8
6

Fordeling
af Sognefoged Peder Lauridsens Gaards Jorder og Hartkorn.
Par
cellens
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hartkorn

G aardens Jorder er efter
foranstaaende B eregn in g o g
A m tstu en s A tte st

V irkelig
Størrelse

S o g n efo g ed P ed er Lauridsen
Peder T h o m sen ..........................
Johannes Jørgen sen B o g ø . . .
N iels C h r is te n s e n .....................
S æ lg e s u n d e r h a a n d e n ............
do.
do.
............

1,097,420
69,450
75,140
95,500
290,070
159,740

302,860
34,030
23^920
3,980
28,120
51,030

1
__
—
—
__
—

5
1
1
—
1
2

—
1
1

Udgjør foranførte. . .

1,787,320

443,940

2

4

—

R edu ceret
Størrelse

A ger o g E ng
Td.

Fdk. Skp.

2
2

Alb.

l 3/4
l/2

1
2
i/4
Vs

—

Den virkelige
Brøk
1358/l849
738/l849
1724/l849
375/l849
1089/l849
—
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Med denne Beregning følger
a) To Exemplarer af Kortet over Gaardens Jorder etc.
b) Taxationsforretningen.
c) Amtstuens Attest over Hartkornet.
Mod Parcellernes Figur vides ikke noget at erindre.
Rugsted, d. 30. Juli 1839.
Oxholm,
Landinspekteur.
Nr. 4.
Bentzen.

FR
vu

1850

Anden Klasse.
42 Rigsbankskilling.

VIII.

Ma,ling-

Revers.

Underskrevne Peder Lauridsen, Gaardmand i Weien Bye og Sogn, Malt Herred,
tilstaaer og herved gjør vitterlig, at jeg ved Overtagelsen af Kirsten Marie Bertram
og Søn Hans (?) Jepsens Gæld og Afregning desangaaende bleven skyldig til Pro
prietær P. Veirup, Røjgaard, Andst Herred, den Kapital 306 Rdl. Courant, eller
489 Rbdl. 3 Mk. 93/s Sk., siger Fire Hundrede Firesindstyve og Ni Rigsbankdaler
3 Mk. og 93/5 Sk. r. Sølv, som jeg herved tilforpligter mig og mine Arvinger
contant og skadesløst at betale ham uden Renter den 11. December 1850, som
herved med min vidnefaste Underskrift tilstaaes.
Weien, den 7. JJuni 1850.
d j
/
j
reder
Lauridsen.
Til Vitterlighed:
Bertram Jepsen.......................Jensen.
Foranførte 489 Rbdlr. 3 Mk. 93/ 5 Sk. er mig betalt.
Til Vitterlighed:
Søren Ebbesen. . . . . . .

Nr. 4.
Bentzen.

FR
vu

1850

P. Weirup.

Jensen.

Anden Klasse.
42 Rigsbankskilling.

Ma,ling-

Kjøbecontract.

Underskrevne Kirsten Marie Bertram, afg. Jeppe Hansens Enke med Laugværge,
i Tappergaard i Weien Sogn som Sælgerinde og Gaardmand Peder Lauridsen
samme Sogn som Kjøber saaledes:
1. Den min Gaard tilliggende Skovlod Weien Byes Skove, grændsende mod Øster
til Veien imellem Weien og Aschou Byer, mod Sønder til Franks Skovlod, mod
Vester til Aschou Byes Skjæl og mod nør til Kroemand Thomsens Skovlod,
sælger jeg Kirsten Marie Bertrams herved fra mig og mine Arvinger, til min
Naboe Peder Lauridsen og hans Arvinger, til hans Antagelse, Tiltrædelse og
Raadighed fra Dato i den Stand det er og befindes med Herligheder og Rettig
heder, Pligter og Byrder, saaledes som jeg eier samme efter lovlige Skjøder
daterede 21. December 1829, tinglæste 21. September 1832, hvilken Skovlod
til Fraskillelse fra Gaarden og Forening med Kjøberens andre Eiendomsjorder
er ansøgt Ministeriet uden at Resolution endnu er erholdt. —
2. Dån akkorderede Kjøbesum 275 Rdl. Courant eller 440 Rbd. r. S. siger Fire
Hundrede og Fyrgetyve Rigsbankdaler rede Sølv, skal Kjøberen Peder Laurid
sen kontant og skadesløst betale til Sælgerinden forinden 24. Juni 1850.
3. Saasnart Købesummen er betalt og Ministeriets Tilladelse til Fraskillelsen er
erholdt, da skal Sælgerinden strax udstæde og meddele Kjøberen lovligt frit
og ubehæftet Skjøde paa den ham herved solgte Mark, som bekostes i hver
Henseende af ham. —
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4. Skatter, Tiender og hver anden Afgivt og Prestation af den kjøbte Lod ud
reder og betaler Kjøberen efter det paalignede Hartkorn for indeværende
Aars Begyndelse.
5. I Tilfælde af, at den forventende Resolution bliver afslaaende, og det ikke opnaaes, at Skovlodden maa henlægges til Kjøberens Gaard, da ophæves Handelen,
og hvis Kjøbesummen er betalt, da skal Sælgerinden som retmæssig Gjæld til
svare Peder Lauridsen den ved at meddele ham lovlig Panteobligation med
4 pro C. aarlig Renter beregnet for den Tid Loddens Benyttelse aftrædes og
Udbetaling efter 1/2 Aars Varsel, tillige afholder Sælgerinden Halvdelen af alle
de Bekostninger, som er anvendte for Separationen og denne Kontract efter
rigtig Regning fra Peder Lauridsen, hvem der har afholdt og udlagt disse Udgivter, der ere Pligterne for ham, naar Handelen fuldbyrdes. Saaledes stad
fæstes denne Kontract med Parternes vidnesfaste Underskrivt.
Weien Mark den 7. Juni 1850.
Kirsten Marie Bertrams,
Peder Lauridsen.
Bertram Jepsen,
m' f' P‘
Laugværge.

Til Vitterlighed:
Jens Jacobsen.......................Jensen.
Købesummen 440 Rbd. r. S. er mig contant betalt, hvorfor herved qvitteres.
Weien Mark den 20. Juni 1850.
Kirsten Marie Bertram,
m. f. P.

Christen Nielsen Krøl.

Nr. 5.

FR
VII

Ferste Klasse
for Sum af over 300
til ikke over 400 Rbd.

Hans Jepsen.

I Mangel af No. 6 ferste Klasse
bruges No. 5 og No. 2.
[Ulæseligt Navn.]

2 Rigsbankdaler 64 Skilling.
1850.
Bentzen.
Malling.

X.
S k jø d e.

Underskrevne Kirsten Maria Bertram, Jeppe Hansens Enke i Tappergaard,
Weien Mark, Weien Sogn, Malt Herred, tilstaar herved og giør vitterlig, at jeg
har solgt og herved sælger, skjøder, overdrager og afhænder fra mig og mine
Arvinger til Gaardmand Peder Lauridsen paa Weien Mark i Weien Sogn to Par
celler Matr. No. 35 b og 35 c af Hartkorn den første 3 Fdk. 1 Alb., GI. Skat 18
Skill, og den sidste 1 Fdk. 1/2 Alb. GI. Skat 11 Skill., der sammenlagt bliver 1
Skp. P/g Alb. Hartkorn med Gammelskat 29 Skilling Sølv, som ved Ministeriets
Skrivelse til Ribe Stiftamt af 1. Juni sidst, er tilladt saaledes at maatte afhændes
og skeer det til Forening med Kjøberen Peder Lauridsens Gaards andre Eiendoms
jorder Matriculs No. 16 og ved at gøre ham opmærksom paa Rentekammerets
Skrivelse af 6. Decbr. 1845, med Hensyn til Skoven, som falder i de herved
solgte Parceller.
Da Kjøberen har kontant betalt Kjøbesummen 440 Rbd. Sølv siger Fire Hun
drede og Fyrretyve Rigsbankdaler rede Sølv, saa erklærer jeg herved, at for
meldte Lodder samlede min Gaards Skovlod, er fra Dato Peder Lauridsens og
Arvingers lovlige Eiendom, som jeg saaledes skadesløs skal hjemle paa Vilkaar,
at Skatter, Tiender efter Akkordt og Htk. og hver anden Afgift og Præstation
tilsvarer Kjøberen fra 1. Januar 1850, at ingen Deel af Marken nogentid tjener
til en Hovedgaards Complettering, og at han selv bekoster dette Sk jøde, alt
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saaledes som vor ved Handelen oprettede Kjøbekontract af 7. denne Maaned
indeholder og bestemmer. —
Med Bemærkning, at mit Skjøde er tinglæst 21. Septbr. 1832, og at det
Udleje, der er skeet af mig for Mosebrug, ikke vedkommer nærværende Mark,
som ingen Mosejord har i sig, bekræftes dette Skjøde med min og Laugværges
Underskrift vidnefast.
Tappergaard, den 20. Juni 1850.
Kirsten Maria Bertram,
Laugværge

m. f, P.

Christen Nielsen Krøl.
Til Vitterlighed:
Hans Nielsen,

Hans H. C. Jensen.

Da det paa de solgte Parceller anførte Hartkorn, nemlig Matr. No. 35 b
3 Fdk. 1 Alb. gi. Skat 18 Skilling og Matr. No. 35 c 1 Fdk. r/2 Alb. GI. Skat
11 Skilling er overensstemmende med Ministeriets Udstykningstilladelse af 1. f. M.,
hvorefter endvidere Parcellerne skal forenes med Peder Laursens Gaard Matr.
No. 16 i Vejen, saa er fra Amtets Part intet til Hinder for dette Skjødes Ting
læsning. —
Ribe Stiftamthus, d. 2. Juli 1850.
Sponneck.
Læst i Gørding-Malt Herreders Ret den 5. Juli 1850 og protokolleret fol. 30.
Kjøbecontract medfulgte, saa og Parcelkort.
[Ulæseligt Navn.]
Tinglæsning........................................... ................................ 3 Rbd. 4 Mark 2
1/2 p. C. A fg ift..................................
Anm eldelse...........................................

Skill.

_
...
er Sex Rigsbankdaler 2 Skilling.

Skilling

6 Rbd. - Mark 2

Fremlagt ved Skiftet efter Peder Lauridsens Kone Magdalene Andersdatter af
Veien den 31. Mai 1856.
Münster.

No. 7.

FR
VII
1851.

Bentzen.

Ferste Klasse
for Sum af over 500 til ikke
over 600 Rbd.
4 Rigsbankdaler.
Malling.

XI.
S k jø d e.

Jacob Peter Münster, virkelig Kancelliraad, Herredsfoged og Skriver i GjørdingMalt Herreder
gjør vitterligt, at Aar 1851 den 7. Mai, blev afholdt offentlig Auction over
den Kirkesanger H. Frank tilhørende Gaard i Veien af Hartkorn efter ny Matr.:
5 Td. 5 Skp. 3 Fdk. 23/4 Alb., som han agtede at afhænde i Parceller under
Forventniag af senere at erholde Udstykningstilladelse til saadan Afhændelse.
I Henhold til de fremlagte og bekendtgjorte Conditioner blev under No. 6
opraabt Skovlodden af Størrelse circa 8 Tdr. Land for Bud 500 rbd., herpaa blev
Gaardmand Peder Lauridsen i Veien høistbydende med 480 Rbd. og erholdt Til
slag, hvilket Bud under Forventning af Approbation paa Udstykningen af Auctionsreqvirenten blev antaget. —
Senere under 15. November sidsti. har Ministeriet approberet Udstykningen,
og den ommeldte Skovlod under Matr. No. 12 f og 12d, under det første Matr.
No. tillige indbefattet en Moselod, som Peder Lauridsen udenfor Auctionen senere
afkjøbte Reqvirenten for 64 Rbd., ansat til Hartkorn efter nyt Matr.: 1 Fdk. 2 Alb.
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o g 2 Fdk. 2 Alb., med samlet Gammelskat 34 Skilling, og er disse Parcellers
Afhændelse betinget af, at de forenes med Kjøberens øvrige Eiendomsjorder. —
Kjøberen Peder Lauridsen har nu clareret saavel Kjøbesummen med Renter
som Auctionsomkostningerne og derfor begjæret sig Auctionsrettens Skjøde
meddelt. —
Som en Følge heraf og i Henhold til Nota 16. December 1793 samt overens
stemmende med de for Auctionen gjældende Conditioner skjøder og overdrager
jeg herved til Peder Lauridsen de tvende fornævnte Parceller af den forhen
Kirkesanger H. Frank tilhørende Gaard i Veien, nemlig Matr. No. 12 f og 12 d,
under første Matr. No. tillige indbefattet en Moselod, som han underhaanden har
afkjøbt Reqvirenten, af nyt Hartkorn resp. 1 Fdk. 2 Alb. og 2 Fdk. 2 Alb. med
samlet Gammelskat 34 Skilling, for Kjøbesum ialt 544 Rbd., gjentager Fem
Hundrede og Fire og Fyrretyve Rigsbankdaler Sølv, og vedtager H. Frank nær
værende Skjøde, for saa vidt Moselodden afhændet udenfor Auctionen angaar,
og hvilken som forommeldt er indbefattet under Matr. No. 12 f, med den Bemærk
ning, at de paa Gaarden senere skete Belaanelser ikke vedkommer de herved
afhændede Parceller, hvorpaa Udstykningskort vedlægges dette Skjøde. —
Saaledes udstedes dette Skjøde under Auctionsdirektørens og Reqvirentens
Underskrifter.
Holsted, den 20. December 1851.
J. P. Münster.
H. Frank.
Gebyr for Udstedelsen 2 Rbd. 4 M. 14 Skill.
Justfd.............................. - „ 3 „ 6 —
3 Rbd. 2 M. 4 Skilling.
er tre Rigsbankdaler to Mark fire Skilling Courant
betalt
J. P. Münster.
Da den skete Overdragelse til Peder Lauridsen af Parcellerne 12f og 1 2 d
med Htk. resp. 1 Fdk. 2 Alb. og 2 Fdk. 2 Alb. og samlet Gammelskat 34 Skilling
er overensstemmende med Ministeriets Udstykningstilladelse af 15de Novbr. f. A.,
ifølge hvilken Parcellerne bliver at forene med Kjøberens Peder Lauridsens Eien
domsjorder, saa vides fra Amtet intet imod dette Skjødes Tinglæsning at erindre.
Ribe Stiftamtshus 24. December 1851.
Sponneck.
Læst i Gjørding Malt Herreders Ret den 9. Januar 1852 og indført i Skjøde
og Pantebogen. Parcelkort forevist.
J. P. Münster.
Betaling:
Tingi........................ 3 Rbd. 4 M. 3l/ 5 Skill.
Vs p. C. Afgift . . 2______ 4
62/ 5 —
6 Rbd. 2 M. 93/ 5 Skill.
er Sex Rigsbankdaler To Mark ni 3/ 5 Skilling Sølv.
betalt.
J. P. Münster.
Fremlagt ved Skiftet efter Peder Lauridsens Kone Magdalene Andersdatter
cL 31. Mai 1856.
Münster.
18

274
XII.

Panteobligation.
Underskrevne Jeppe Sørensen af Mergelhuus, Weien Mark, Weien Sogn, tilstaaer
herved og vitterliggjør, at jeg ved Laan er bleven skyldig til Gaardmand Peder
Lauridsen, Weien, den Kapital 200 Rdl. skriver To Hundrede Rigsdaler Rigsmønt,
som jeg herved forpligter mig og mine Arvinger til at forrente til Creditor aarlig
fra Dato med 4 pro Cent, som erlægges med Halvdelen hver 11. Juni og 11. De
cember og at tilbagebetale efter foregaaende Opsigelse med 1/2 Aars Varsel fra
enten af Siderne til denne Obligations Ejer, Kapitalen som meldt 200 Rigsdaler
med alle vedkommende Renter og skadesløse Omkostninger, hvad Tid 11. Juni
eller 11. December bestemmes. —
Til Sikkerhed derfor pantsætter jeg herved med første Prioritets Panterettig
heder mit efter Skjøde, der er i lovlig tinglæst Stand, eiende og paaboende
Sted eller Gaard paa Weien Mark Wejen Sogn af Hartkorn nyt 1 Td. 1 Fdk.
23/ 4 Alb., gammelt 2 Skp. 2 Fdk. 21/ 5 Alb., med derunder hørende Jorder, paastaaende Bygninger, Sæd, Avl, Gjødske, Brændsel, der saaledes indtræder i den
Plads som efter udslettet Obligation, foran Aftægt og anden Gjæld, forhen har
været besat. —
Skeer der Søgsmaal formedelst denne Obligations Misligholdelse, er jeg under
kastet den hurtige Retsforfølgning som Fr. 25. Januar 1828 hjemler, og stadfæstes
denne Obligation, som strax tinglæses paa min Bekostning, saaledes med min
vidnefaste Underskrivt.
Mergelhuus, den 11. December 1854. —
Jeppe Sørensen,
Til Vitterlighed:
m‘ f' HSteen Jensen.
Peder Bertelsen,
m. f. P.

Johannes Jensen.
Ved Skifte D. D. efter Kreditors Hustrue Magdalene Andersdatter er denne
Obligation taget i Overformynderiets Bevaring til Sikkerhed for de Børnene
Laurids Peder, Anders Peder, Hans Peder, Johannes Peder, Mette og Else Marie
Lauridsen, tillagte Arvelodder.
Gjørding Malt Herreders Overformynderie, den 31. Maj 1856.
J. P. Münster.
Denne Obligation maa ikke uden Amtets Samtykke kvitteres, transporteres,
sælges eller pantsættes. —
Ribe Stiftamt d. 21. Marts 1857.
H. Nielsen.
Denne Obligations paalydende Kapital med forfaldne Renter er af Debitor
betalt, hvorfor Obligationen quitteres til Udslettelse.
Weien, den 11. August 1860. —
Peder Lauridsen.
Nr. 6,

Fr. v i

XIII.

1856.

Lodseddel.
Ved Skifte sluttet den 31. Mai 1856 efter Gaardmand Peder Lauridsens Hustrue
Magdalene Andersdatter af Veien blev Sønnen Laurids Peder Lauridsen tillagt i Arv
og Gave 1000 rd. skriver et Tusinde Rigsdaler Rigsmønt. —
Gjørding Malt Herreders Contoir i Holsted den 28. Juli 1856.
For Hfd.

J. P. Münster.
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XIV.

Kongebrev.
Vi F rederik den S y v e n d e —
af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig,
Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
Gjøre vitterligt: at vi allernaadigst har bevilget og tilladt saa og herved bevilge
og tillade, at Gaardmand Peder Lauridsen og hans Forlovede Pigen Mette Tonnesen
af Vejen Sogn af Ribe Amt i Vort Land Nørre Jylland — maa uden foregaaende
Lysning fra Prædikestolen, hjemme i Huset sammenvies, naar ellers intet befindes
deres Ægteskab lovligen at kunne forhindre.
Dog skal Kirken og dens Betjente, samt Skolen, Fattige og andre Vedkom
mende derover Intet i deres Rettigheder afgaae. —
Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, den 29. October 1856. —
Under Vort Kongelige Segl.
(L. S.)

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling,
p. K. V.

Lemming.
Vielsesbrev for Gaardmand Peder Lauridsen af Veien og Pigen Mette Tonnesen
ibd., Ribe Amt.
(Betales med 13 Rigsdaler 3 Mk. og Forhøjelse til Seminariefonden 3 Rdl. 2 Mk.
F. Hjort.)
XV.

Regning.
Gaardmand Peder Lauridsen paa Veien Mark skylder mig i Skifteomkostninger
samt Stempel og andre Afgifter til Statskassen i Anledning af Skiftet efter hans
afdøde Kone, sluttet den 31. Maj 1856.................................. 284 rdl. 3 Mk. 4 Sk.
for Skatteextractens Tinglæsning.............................................
7 rdl. 3 Mk. 14 Sk.
„ 7 Lodsedler med Tillæg af stemplet Papir 5 St. à 7
rd. 1 Mk. 6 Sk., 2 St. à 4 rd. 3 Mk. 6 Sk............... 45 rdl. 1 Mk. 10 Sk.
Tilsammen 337 rdl. 2 Mk. 12 Sk.
som jeg maa udbede mig tilsendt snarest muligt og senest inden I lt e December
næstk., da jeg nødvendig behøver denne Sum til Opgjørelser, Terminer og til
Indbetalinger i Kongens Kasse inden Aarets Udgang.
Holsted d. 8. Novbr. 1856.
[Underskrift.]
Det bemærkes, at Betalingen for Lodsedlerne egentlig ene vedkommer Børnene
selv og derfor kan afdrages i deres Renter i sin Tid, naar disse begynder at falde.
Ovenstaaende Regningsbeløb 337 rdl. 2 Mk. 12 Sk. betalt hvorfor qvitteres.
Holsted, den 15. December 1856.
[Underskrift.]

R
158

Tredie Klasse.
30 Skilling.

XVI.

Overenskomst.

Da Iver Hansen Jepsen af Tappergaard paa Veien Mark har solgt en Parcel
derfra til Jørgen Knudsen paa Veien Mark, og da denne til Kjøbesummen herfor
har laant 500 rdl. af Anders Nielsen Bundsgaard i Vester Gjesten, men Skjøde paa
bemeldte Parcel endnu ikke har kunnet udstedes, fordi dens Udstykning fra
18*
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Gaarden endnu ej er bevilget, saa indestaar undertegnede herved som Kautionist
og Selvskyldner for at bemeldte 500 rdl. skal blive Anders Nielsen Bundsgaard
tilbagebetalt i Decbr. Termin d. A., saafremt imod Formodning Udstykningen ikke
skulde blive bevilget, eller det ikke skulde blive tilladt, at Parcellen udgaar af
Pantet for de Summer tilsammen af Beløb 620 rdl., som Iver Hansen Jepsen
skylder mig efter de 2de Obligationer, der blandt flere er stillede til Sikkerhed
for de mine Børn ved Skifte d. 30. Marts 1856 tillagte Mødrenearv, i hvilke Til
fælde, hvis nogen af dem skulde indtræffe, Handelen igjen gaar tilbage, hvorimod
det er en Selvfølge, at dette Kautionsbevis træder ud af Kraft, naar Jørgen Knudsen
efter at have erholdt Skjøde paa Parcellen har udstedt Obligation med Pant i
samme for bemeldte 500 rdl. til Ungkarl Christen Bech Nielsen opholdende sig hosA. Bundsgaard i V. Gjesten. —
Dette bekræftes herved med min Underskrift i Vidners Overværelse. —
p. t. Holsted, d. 17. Juni 1858.
Peder Lauridsen.
Til Vitterlighed:
£ . Jørgensen.
Peder Pedersen.
Da Jørgen Knudsen i dag har udstedt den nævnte Obligation til Christen Beck
Nielsen for 500 rdl., extraderes nærværende Dokument herved Peder Lauridsen tiL
fri Raadighed. —
p. t. Holsted, d. 7. Decbr. 1858.
A. N. Bundsgaard.
XVII.

Lodseddel1).
Ved Skifte sluttet den 28. Juli 1859 efter afgangne Pige Mette Lauridsen i
Weien blev Broderen
Johannes Peder Lauridsen
tillagt i Arv og Gave 100 rdl., som blev inddragen Junder OverformynderietsBestyrelse i Forbindelse med hans allerede derunder indestaaende Arvemidler. —
Gjørding-Malt Herreders Contoir i Holsted, den 20. Septbr. 1859.
Petersen.
A fskrift.
Stplm. 2 Kroner.

Stplm. 65 Øre.

For Dokumenter af
Første Klasse
som angaa 3600 Kroner.
Stpl. Tarif No. 29.

For Dokumenter af
Anden Klasse
som angaa 14400 Kroner.
Taxt: 24 Kroner.

xvin.
S k jø d e.

Underskrevne Falle Vedsted Christensen af Veien tilstaar at have solgt, ligesom
jeg herved skjøder og fuldkommen overdrager til Gaardmand Peder Lauridsen i
Veien den mig blandt flere Eiendomme ifølge Skjøde læst 11. Decbr. 1874 til
hørende Parcel Matr. No. 19 e af Veien af Hartkorn 1 Skp. 3 Fdk. 2x/4 Alb.
Gisk. 1 Mark 9 Skilling (med Kongetiendevederlag
Fdk. Rug og Præstetiendevederlag 23/4 Fdk. Rug), hvilken Parcel Kjøberen forener med sine øvrige i
umiddelbar Nærhed liggende Eiendomsjorder. —
1) Ligelydende Lodsedler udstedt for Brødrene Hans og Jeppe Peder samt for Søsteren Else Marie, den sidste
med følgende Tilføjelse (efter 100 rdl.), „hvorhos hun endvidere blev tillagt Afdødes Gangklæder til Værdi 33
rd., Dækketøj til Værdi 10 rdl. og Linned til 7 rdl.“
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Med Parcellen følger Anpart i Vejen Kirke med Tiende efter et fælles for
Sognets Hartkorneiere tinglæst Skjøde, dog at Kjøberen indtræder i mine For
pligtelser betræffende Kjøbet af Kirken, for saa vidt Parcellen angaar.
Og da Kjøbesummen 4000 Kr. skriver fire Tusinde Kroner, er berigtiget, saa
skal fornævnte Parcel fremtidig tilhøre Kjøberen Peder Lauridsen og Arvinger
med de samme Rettigheder og Byrder, hvormed jeg selv heraf har været Eier,
og som jeg er pligtig at hjemle.
Det bemærkes, at paa den samlede Gaard er udstedt og d. 1. Juli 1842 ting
læst en Græscontract til Christen Just Sørensen m. fl., men som aldeles ikke for
øvrigt vedkommer nærværende Parcel.
Kjøberen har allerede tiltraadt Parcellen og svarer fremdeles alle deraf
gaaende Udgifter, de kongelige Skatter fra 1. April d. A. og alle andre Afgifter
fra 1. Januar sidsti. at regne. —
Dette Skjøde, som bekostes af Parterne hver med Halvdelen, bekræftes saaledes med Underskrift.
p. t. Holsted 15. Juni 1875.
Falle Vedsted Kristensen.
Til Vitterlighed:
F. Münster.

Jørgen A. Kristensen.

Læst i Gjørding Malt Herreders Ret den 18. Juni 1875 og protokolleret fl.
€46 Pr. No. 29.
[Ulæseligt Navn.]
G eb yr:

Prgf. 6 4 ..................
7
„ 7 3 ..................
„ 156..................
1
». 7 7 ..................
7a 7 o .................. .. . 20

Kr.
„
„
„
„

- Øre
31 „
46 „
62 „
- „

29 Kr. 39 Øre
Ni og Tyve Kroner og
Ni og Tredive Øre.

For Documenter af
Første Klasse
som angaa 100 Kroner.
StpL Tarif No. 4.

For Documenter af
Anden Klasse
som angaa 400 Kroner.
Tast: 65 Øre.

XIX.
G jæ ld sb ev is.

Underskrevne Peder Lauridsen, Veien, tilstaar herved at være skyldig til Jørgen
Andersen Christensen, Veien, den Sum 3600 Kr., skriver Tre Tusinde Sex Hun
drede Kroner, hvilken Capital jeg herved forpligter mig til uden Opsigelse at
udbetale contant og skadesløst i førstkommende December Termin 1875 med 4°/o
Renter fra 11. Juni sidstleden at regne.
I Søgsmaalstilfælde er jeg underkastet den hurtige Retsforfølgning efter Fr.
25. Januar 1828.
p. t. Holsted, 15. Juni 1875.
'
Til Vitterlighed:
F. Munster.

Fall V. Kristensen.

Peder Lauridsen.
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Jeg undertegnede har modtaget
den 11. December 1875
af Peder Lauridsen 600 Kr. med Renter.
Jørgen Andersen Christensen,
Til Vitterlighed:
Hans Hansen.
Fall V. Kristensen.
De resterende 3000 Kroner med Renter er mig Dags Dato betalt, hvorfor
herved qvitteres.
Veien, d. 20. Juni 1876.
Jørgen Kristensen.
Til Vitterlighed:
J. Thomsen.
Jes Peter Jessen.

For Documenter af
Ferste Klasse
som angaa 50 Kroner.
Spl. Tarif No. 3.

For Documenter af
Anden Klasse
som angaa 200 Kroner.
Taxt: 30 Øre.

XX.

Panteattest.
Peder Lauridsen findes ifølge Skjøde tinglæst den 29. Januar 1836 at være
Eier af Mtr. No. 16 a og g af Veien, ifølge Skjøde tinglæst 5. Juli 1850 at være
Eier af Mtr. No. 35 b og c Veien og ifølge Skjøde tinglæst 9. Januar 1852 at
være Eier af Matr. No. 12 d og f Veien.
Disse Eiendomme
Mtr. No. 16 a
• n 16 g
,, 35 b
,, 35c
„ 12d
„ 12f

ere skyldsatte
3 Tdr. 5 Skp.
,,
,, —
,,
,, —
,,
,, —
„ — „ —
„ — „ —

saaledes:
2 F d k . A l b . ) GI. Skat tilsammen.
2 —
1 ) 11 rd. 63 Skilling
3 —
1 —
„ 18
1 — 1/2 « 11
2 — 2 )
99
99
—
1 — 2 „ - 34
)
Skjødet paa Mtr. No. 16 a og g har Bemærkning om, at der ved 3 Skjøder,
tinglæste 8. Februar 1822 er afhændet noget Jord. Ved det ene har Sælgeren
dog forbeholdt sig Græsningen, medens han ved de andre to har forbeholdt sigGrunden. Det ene af disse sidste Skjøder er imidlertid udslettet af Pantebogen
d. 2. April 1869, saa at altsaa den overdragne Grund nu er falden tilbage til
Grundeieren.
Paa samtlige Parceller hæfter en Skiftekontrakt tinglæst 13. Juni 1856 til
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laurids Peder Lauridsen for .........................
Anders Peder Lauridsen f o r ...........................
Hans Peder Lauridsen f o r ...............................
Johannes P. Lauridsen for................................
Jeppe Peder Lauridsen f o r .............................
Mette Lauridsen f o r ...........................................
Else Marie Lauridsen for..................................

2,000 Kr.
2,000 „
2,000 „
2,000 „
2,000 „
1,200 „
1,200 „

Udslettet den 5. Juli 1861 f o r .............................

12,400 Kr.
800 „

saa at Skiftecontracten nu kun hæfter for......... 11,600 Kr.
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Ved en Kjøbekontrakt tinglæst 1. August 1873 er der til Frands L. Vinding
solgt et Stykke Mosejord fra Matr. No. 16 a og g.
Saaledes overensstemmende nied Skjøde og Panteregistrene attesteres.
Gjørding Malt Herreder, Holsted, d. 25. Juni 1875.
[Ulæseligt Navn.]

Gebyr:

i. 9.

Prgf. 7 8 .................... 3 Kr. „ Ø r e
„ 15 a .................. - „ 60 „
Stpl.......................... .. . - „ 30 „
3 Kr. 90 Øre
3 Kroner og Halvfemsindstyve Øre.
Det, tilføjes nærværende Attest, at der af den i Panteattesten ommeldte den
13. Juni 1856 tinglæste Skiftecontrakts Paalydende under 25. f. M. er læst et
Afdrag stort 5,800 Kr. til Slettelse af Pantebogen, saa at der nu alene skyldes
efter den en Rest af 5,800 Kr., nemlig
til Hans Peder Lauridsen......................................... 2,000 Kr.
til Jeppe Peder Lauridsen ...................................... 2,000 „
600 „
til Mette Lauridsen.............................................
til Else Marie Lauridsen ........................................... 1,200 „
I a lt... 5,800 Kr.
Gjørding Malt Herreder, Holsted, den 6. Juli 1875.

For Hrf.

[Ulæseligt Navn],
est.

Yderligere tilføjes efter Begjæring, at det fremgaar af Paategningen paa den
tinglæste Skiftecontrakt, at Mette Lauridsen er afgaaet ved Døden og hendes
samlede Arv fordelt mellem hendes Søskende under et Skifte med 200 Kr. til
hver. Disse Lodder var dernæst udbetalte med Undtagelse af til Hans Peder,
Jeppe Peder og Else Marie Lauridsen, som hver især faar 200 Kr. tilgode, hvor
ved udkommer den anførte Rest af 600 Kr.
Gjørding Malt Herreder, Holsted den 8. Juli 1875.
[Ulæseligt Navn],
est.

XXL

Kz C h ristia n den N iende
af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig,
Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
Gjøre vitterligt: at Vi, efter allerunderdanigst Ansøgning og derover indkommen
Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, ligesom vi ogsaa, i Overens
stemmelse med allerhøjeste Resolution af 5te Juli 1815, herved bevilge og tillade, at
P, Lauridsen maa udstykke sin Gaards Jorder Mtr. Nr. 16 a og 16 g i Veien
By, Veien Sogn, Ribe Amt, af Hartkorn: 3 Tdr. 6 Skpr. „ Fdk. I 1/* Alb. og
Gammelskat: 23 Kr. 31 Øre, uden at den tilbageblivende Hovedparcel har den
ved Forordningen af 3die December 1819 foreskrevne Størrelse, paa Vilkaar 1) at
Hovedparcellen Matr. Nr. 16 a og g beständigen som saadan bliver at anse og med
Bygninger og Beboere at vedligeholde, og 2) at de Kongelige Skatter og Rettig
heder, saavelsom Panthavers og alle Andres Rettigheder, blive ved denne For
andring aldeles uforkrænkede.
Hvorefter Vedkommende have sig at rette.
Betalt med 29 Kr.
Jacoby.
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Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staar, Hinder eller
eller Forsang at gøre.
Givet i Vor Kongelige Residentstad Kjøbenhavn den 26de Februar 1876.
Under vort kongelige Segl.
L. S.

Efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Befaling.
P. M. V.

[Ulæseligt Navn.]
IV. Borup ~

Bevilling for P. Lauridsen til at udstykke ,
Gaarden Matr. 16 a og 16 g i Veien By, Veien Sogn, Ribe Amt.

Gjørding Malt Herreder.

Holsted 7. Marts 1876.

Indenrigsministeriet har under 26. f. M. tilskrevet Amtet saaledes:
Ved Bevilling ad mandatum af D. D. er det tilladt, at P. Lauridsen maa ud
stykke sin Gaards Jorder M. N. 16 a og g i Veien By, Veien Sogn, uden at den
tilbageblivende Hovedparcel har den ved Fr. af 3. Decbr. 1819 foreskrevne Stør
relse, pad Vilkaar: 1) at Hovedparcellerne M. N. 16 a og g bestandig som saadan
bliver at anse og med Bygninger og Beboere at vedligeholde, og 2) at de Konge
lige Skatter og Rettigheder saavel som Panthaveres og alle andres Rettigheder
bliver ved denne Forandring aldeles uforkrænkede.
I Henhold til foranførte Bevilling, der hoslagt følger, approberes herved Ud
stykningen af ommeldte Gaard i 3 Parceller:
H tk.

M. N. 16 a ) Hovedparcel
)
„
16 g )

3 Tdr. 5 Skp.
„ — „ —

G lskt.

)
1 Fdk. l 3/4 Alb. ) 23 Kr. 23 Øre
2 — 1
— )

med Andel i M. N. 56.
„
16 h ) bliver atbebygge „ Tdr. „ Skp. „ Fdk. l x/4 Alb.
„— 7 —
„
16 i ) inden 2 Aar
„ — „ —
„ — x/4
—
„— 1 —
Mod at forenes med anden
5 Tdr 6 Sk
„ Fdk>
A jb 2 3 Kr. 31 Øre.
Eiendom.
Færdsel over Matr. N. 16 h er blevet attesteret og indsendt til Ribe Amtstue til
Indløsning af P. Lauridsen med 1 Kr.
Sluttelig tilføies, at det M. N. 16 a og 16 g i Forening paahvilende Vederlag
for Præstetiende bliver at fordele saaledes:
M. N. 16 a og g 1 Td. 4 Skp. 1 Fdk. Rug.
,,
16 h
,,
,,
x/ 4
»
16 i
,,
,,
,,
1 Td. 4 Skp. l x/ 4 Fdk. Rug.
hvorimod der i Henhold til Lov 23. Januar 1862 Prgf. 6 ikke paa Parcellerne
M. N. 16 h og i kan overføres nogen Del af det M. N. 16 a og g, 12 d og f,
35 b og c i Forening paahvilende tinglæste Vederlag for Kongetiende.
Hvilket herved meddeles Sognefogden til Bekjendtgjørelse for Vedkommende,
hvem hoslagte Bevilling og Kort bedes udleveret.
Til Veien Sognefoged.
Gjørding Malt Herreder.

-------------------Holsted, d. 2. November 1876.

Indenrigsministeriet har under 28. f. M. bevilget Udstykningen af P. Lauridsens.
Gaards Jorder M. N. 16a og 16g i Veien By saaledes:
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H tk.

G lskt.

M. N. 16a ) Hovedparcel 3 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 1
„
16g)
„ „ 2 - 1
„

16k

Alb.) oq iz
i«
„ )
Krk?re*

hvorunder hører A ndel.i M. N. 56.
bebygget
„ Tdr. „ Skp. „Fdk. 23/<Alb.
3 Tdr.

„—

5 Skp. 3 Fdk. 23/4 Alb. 23 Kr.

5 —
23 Øre.

Sluttelig tilføjes, at der i Henhold til Lov 23. Januar 1862 Prgf. 6 ikke paa
Parcellen M. N. 16 k har kunnet overføres nogen Del af det Gaarden paahvilende
tinglæste Tiendevederlag.
Et Kort tilbagesendes.
Hvilket herved meddeles Sognefogden til Bekjendtgørelse for Vedkommende,
hvem hoslagte Kort bedes udleveret.
TV. Petri.
Modtaget den 5. November 1876
og afsendt til Vedkommende Peder Lauridsen.
Soph. Iversen.
Til Veien Sognefoged.

XXII.

Afkald.
Vi underskrevne Børn af Gaardmand Peder Lauridsen i Veien og tidligere afdøde
Hustru Magdalene Andersdatter af Vejen, nemlig:
1) Søn Laurids Peder Lauridsen
2) „ Anders Peder Lauridsen
3) „ Hans Peder Lauridsen
4) „ Johannes Peder Lauridsen
5) „ Jeppe Peder Lauridsen
6) Datter Else Marie Lauridsen
ved Mand og Værge Mads Christian Hansen af Give,
erklære herved, at ligesom vi tidligere efter meddelte Kvitteringer have modtaget
vor Moderarv, saaledes har og nu vor Fader og Svigerfader fyldestgjort os hver
især for den os i Tiden tilkommende Arv efter ham, hvorfor vi herved meddele
fuldgyldigt Arveafkald og Kvittering, idet vi altsaa ved hans Død ikke have noget
Krav paa Arv efter ham. —
Og stadfæste vi herved dette Afkald med Underskrifter i Vidners Overværelse.
(Vederlaget til hver er 2000 Kr.)
p. t. Holsted, d. 18. Februar 1878. —

Til Vitterlighed:
Clausen.
Petersen.

Beskikket Kurator:
Jes Lorenzen.
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XXIII.

stp i. 161 Kr. 30 ø r e.

Afskrift.

Nærværende Stykke Stempelpapir til Taxt 148 Kr. og paaklæbede Stempel
mærker til Taxt 13 Kr. 30 Øre er anvendt til Stempling af hoshæftede Skjøde
fra Peder Lauridsen til Johannes Lauridsen paa 16 a, Veien, dateret 18. ds., Købe
sum 24,000 Kr. og for Løsøre — 8,000 K r..
Gørding Malt Herreder, den 25. Febr. 1878.
For Herredsfogden
Clausen,
kst. Fm.

XXIV.

Stpl. 161 Kr. 30 Øre.
Clausen.

Afskrift.

S k jø d e.

Jeg undertegnede Peder Lauridsen af Veien, sælger, skjøder herved fra mig
og andre Arvinger til min Søn Johannes Peter Lauridsen Gaardparcellen af den
mig efter Skjøde tinglæst 29. Januar 1836 tilhørende Gaard i Veien „Grønvang“
kaldet med dens paastaaende Bygninger, de deri værende mur- og. nagelfaste
Appertinentier samt underliggende Jorder, som ved Udstykning den 26. Januar
d. A. var skyldsatte saaledes:
Matr. 16 a, Hartkorn 3 Td. 4 Skp. „ Fdk. 2 Alb., G.skat 21 Kr. 80 Øre
hvorunder Andel i Matr. Nr. 56.
og Parcellen Matr. 16g
„ — „ — 1 — „ —
—
„ — 20 —
hvilken sidste han forener med Hovedparcellen.
K ongetiend e.

P ræ stetien d e.

16 a 5 Skp. 27/ la Fdk. Rug
1 Td. 3 Skp. 31/4 Fdk. Rug
16 g „
1/4
„
,,
1/2
med Andel efter Hartkornet i Veien Sogns Kirke med Jorder og Tiender.
Og da Købesummen 32,000 Kroner, nævner To og Tredive Tusinde Kroner,
er berigtiget paa den bestemte Maade, saa skal den anførte Gaard herefter tilhøre
Kjøberen som lovlig og velerhvervet Ejendom med de samme Rettigheder men og
med de samme Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig under mit
Hjemmelsansvar efter Loven.
Det bemærkes:
1) Kjøberen har modtaget Ejendommen og den Besætning, som medfulgte i Han
delen den 1. Juli 1877, fra hvilken Dag og fremdeles han svarer Alt, hvad
svares bør.
2) Jeg indrømmer Kjøberen Ret til Vei langs med søndre Side af og inde paa
Matr. N. 161, saa at han fra Hovedparcellen kan komme til Skovlodden
Matr. N. 16 g, hvilken Vei er anlagt og vedligeholdes af os hver med Halv
delen.
3) Derimod forbeholder jeg mig Veiret over den under Hovedparcellen Matr.
N. 16 a hørende Moselod i Veien Mose for min sønden ind til liggende Moselod. Veien gaar midt op ad hans Mosestykke indtil et af os aftalt Punkt
omtrent midt paa, hvor den bøier mod Syd og derfra gaar langs i Skjellet
mellem hans og mit Mosestykke.
4) Af Kjøbesummen falder paa medfulgt rørligt Gods 8,000 Kroner.
5) Omkostningerne ved Skjødet betaler vi hver med Halvdelen.
Under min Haand vidnefast.
Nærværende i Holsted d. 18. Februar 1878.
Til Vitterlighed •
Rettelsen af Kjøbesummen til 32,000 Kr.
_ _
’
er sket før Underskriften.
Jes Lorensen,
Clausen.
.
Peder Lauridsen.
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Imod dette Skjødes Tinglæsning vides intet at erindre.
Ribe Stiftamt den 2. Marts 1878.

j_
j Nielsen

Læst i Gjørding Malt Herreders Ret d. 8. Marts 1878 og protokolleret i Pantebog 31 efter
Kort over M. N. 16 a og 16 g Veien forevist.
q y p etri
G eb y r:

Prgf. 64, 73 ...............
Prgf. 156 ......................
Prgf. 77 ........................

8,31 0 .
1,66 „
62 „
7 2 % ................................ 120,00 „
l % o ..................................... 18,00 „
148,59 0 .
Et Hundrede Firetiotte
Kr. Femti ni Øre

betalt.
XXV.

Panteobligation.
Underskrevne Husmand Peder Lauridsen af Veien By og Sogn tilstaar herved
ifølge Kirke- og Undervisningsministeriets Resolution af 23. August 1879 kontant
at have modtaget af Sorø Akademis Midler et Laan af 6000 Kr. skriver Sex
Tusinde Kroner, som jeg herved forpligter mig og mine Arvinger en for alle og
alle for en, at tilbagebetale efter et halvt Aars Opsigelse fra en af Siderne til
en 11. Marts eller 11. Septbr. Termin. —
Saalænge Kapitalen hos mig eller Arvinger forbliver indestaaende, svares deraf
aarlig Rente 4 pr Ct., som erlægges i Universitetskvæsturen med Halvdelen i hver
af forannævnte Terminer, regnet fra 1. September 1879. —
Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapital, Renter, Rentes Renter og
Søgsmaalstilfælde alle paaløbende Omkostninger, meddeler jeg herved Sorø
Akademi, eller denne Obligations retmæssige Ejer, første Prioritets Panteret,
næstefter Bankhæftelsen, uden Hinder af Lejekontrakter eller andre Dokumenter
i de mig i Følge Skøder af 26. Decbr. 1835, 20. Juni 1850, 20. Decbr. 1851 og
15. Juni 1875, tinglæste henholdsvis den 29. Januar 1836, 5. Juli 1850, 9. Jan.
1852 og 18. Juni 1875, tilhørende Ejendomme: Gmlskat:
Matr.
„
»»
»»
»

Nr. 16 1 af Vejen By og Sogn
„ 16 m Ribe Amt af Hartkorn
,, 35 b
,,
,,
,,
,,
,, 35 c ,,
,,
,,
,,
„ 12 d „
„ „
„
12 f

„

„191

„ Td.
„ —
,,
,, ~~
„ —
—

„

„

„

„

„ Skp.
„ —
,,
,,
„ —
—

2 Fdk.
1 —
3
1
2 —
1

—

„ — „ — 3 —

Ialt Hartkorn „ Td. 5 Skp.

l 1^ Alb. „ Kr. 48 0 .
1
— „ — 28 —
1
,,
37
^2
»»
22
2
—) „ — 70 —
2

—1

—

21/ 4 — 2 — 18 —

Fdk. l 1^ Alb. 4 Kr. 23 0 .

med de til disse Ejendomme hørende Anpart efter Hartkornet i Kirketienderne
og med de paa samme opførte Bygninger og disses mur- og nagelfaste Tilbehør,
saaledes som det hele for Tiden befindes og i Fremtiden maatte blive forøget
eller forbedret; ligeledes giver jeg samme Prioritets Panteret i den til enhver Tid
paa Ejendommen nærværende Gødning og Afgrøde i Straa, Hø og utærsket Sæd,
i Besætning og Inventarium samt i alle de Indtægter, der som Ejer af den pant
satte Ejendom maatte tilkomme mig saa og i Ildebrandstilfælde i Bygningernes
Assurancesum, for Tiden 8650 Kr., idet jeg forpligter mig til at holde Bygnin-
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gerne forsikrede til enhver Tid for deres fulde Værdi i Landets almindelige
Brandkasse. —
Den saaledes pantsatte Ejendom med alt dertil hørende er ved en d. 3. Juli
1879 afholdt Taxationsforretning vurderet til 20,000 Kr. —
Saafremt jeg udebliver med Renter 14 Dage over rette Forfaldstid, lader
Pantet kjendelig forringes eller paadrager mig Restancer af Skatter og Afgifter,
skal selv den skyldige Kapital derved uden Opsigelse straks være forfalden til
Betaling. — Dernæst underkaster jeg mig, at der i Overensstemmelse med Reg
lerne i Lov om Udpantning og om Udlæg uden Grundlag af Dom eller Forlig af
29. Marts 1873 Prgf. 15 skal kunne gjøres Exekution i Pantet uden foregaaende
Lovmaal og Dom saavel for Renter som og for Kapitalen, naar denne er forfalden
enten ifølge foregaaet lovlig Opsigelse eller paa Grund af Udeblivelse med Rente
betaling, og saavel i disse Tilfælde som ellers, hvor Kreditor søger sin Ret, skal
jeg eller Arvinger være forpligtet til, dersom Kreditor ikke opnaar fuldstændig
Fyldestgørelse ved Pantets Realisation, at erstatte af vore øvrige Midler, hvad
der maatte komme til at mangle i skadesløs Betaling. —
I Søgsmaalstilfælde angaaende denne min Panteforskrivning underkaster jeg
mig og Arvinger den ved Forordningen af 25. Januar 1828 foreskrevne hurtige
Retsforfølgning med Forpligtelse til at anse den Kgl. Lands-Over samt Hof- og
og Stadsret i Kjøbenhavn som første Instans, efter Stævning forkyndt med lov
befalet Varsel paa den pantsatte Ejendom, hvor vi end maatte bo eller op
holde os. —
Det bemærkes, at ved Skjøde tinglæst 8. Marts 1878 paa Matr. Nr. 16 a af
Veien — udstedt af mig — er der indrømmet bemeldte 16 a Ret til Vei langs
den søndre Side af 161 til Matr. Nr. 16 g (som er forenet med 16 a), og at der
ved samme Skjøde er forbeholdt Eieren af de herved pantsatte Ejendomme Ret
til Vei over den Matr. Nr. 16 a tilhørende Moselod for at komme til Mosen, der
hører til de pantsatte Ejendomme. —
Til Bekræftelse under min Haand i Vitterlighedsvidners Overværelse. —
For Tiden Holsted, ellers Veien.
d. 9. September 1879.
Peder Lauridsen.
Clausen.
Petersen.
Herredsfuldm.

exam. jur.

H olsted .

(Paategnelser af Kirke- og Undervisningsministeriet 1880 og 1893.)

XXVI.

Udskrift
af

Gørding Malt Herreders Skifteprotokol.
D ød s a n m e ld e ls e s li s te n .
1880.
Naar død.

Naar anm eldt.

N avn.

3. Juni.

4. Juni.

Husmand Peder Lauridsen
af Veien.

F o rk la rin g :
Enken Mette Lauridsen i uskiftet Bo ifl. Tilladelse 31/ 7, indført fol. 256.
Udskriftens Rigtighed bekræftes.
Gjørding Malt Herreders Kontor i Holsted, d. 29. April 1893.
F. Friis.
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Bedes læst som Adkomst for Mette Lauridsen paa Matr. Nr. 191, 161, 16 m,
35 b, 35 c, 12 d, 12 f, Veien, af samlet Hartkorn 5 Skp. „ Fdk. l 1/ 4 Alb, An
mærkning frafaldes. Sidste Kjøbesum 5968 Kr.
Holsted, den 29. ^^pnl 1893.
For vedkommende.
Clausen.
Læst i Gjørding Malt Herreders Ret den 5te Maj 1893 og indført Pr. Nr. 42,
Fok 410. _ _ .
r . rrus.

B.

L. P. Lauridsens Breve fra Felten og Fangenskabet.
G lückstadt, den 10. D ecbr. 1863.

Kjære Forældre og Søskende.
I har vel ventet længe efter at høre fra mig, men jeg har ikke haft Tid, I véd
jo nok, at jeg ikke kom med de andre, da de rejste, men det var min Lykke,
for de havde nær forgaaet1). Vor Rejse gik meget godt. Vi rejste fra Randers
Fredag Eftermiddag Kl. 9 og kom til Aarhus Kl. 6, hvor vi blev om Natten. Vi
stillede Kl. 2 og rejste Kl. 4 med Dampskibet til Kiel, hvor vi kom Kl. 7 om Aftenen.
Rejsen gik meget godt, for der var ingen Sø, jeg blev heller ikke søsyg. Vi blev
i Kiel om Natten, hvor vi kom til at ligge hos Borgerne, der var meget flinke
mod os, men det værste var, at vi ikke kunde forstaa dem. Jeg véd nok, at
Aviserne siger, at de er meget fjendtlig sindet, men det er ikke sandt, for de
var saa flinke, som de kunde være.
Vi rejste fra Kiel Kl. 11 med Jernbanen til Elmshorn, hvor vi kom Kl. 3. Der
satte vi Geværerne sammen, og saa gik vi omkring i Byen til Kl. 6; saa rejste
vi med Jernbanen til Glückstadt, der blev vi saa fordelt til Kompagnierne, — jeg
kom til 5. Kompagni. Vi staar her paa Feltfod. Vi har en Kæde langs med
Elben, og vi har allesammen Skud i vort Gevær. Det er lige overfor Hannover,
vi staar; Vandet er ikke bredere end Lillebælt. Det er slet ingen behagelig Post,
vi maa patrollere i hver Time, og vi har to Mil at gaa, og det er paa Digerne,
som ikke er bredere, end at to Mand kan gaa ligeside, og hvis man falder uden
for, kan man resikere at brække Halsen, saa det er slet ingen Fornøjelse at vandre
paa dem om Natten. Jeg har Gudskelov været rask hele Tiden, og jeg har ogsaa
et nogenlunde godt Kvarter, — jeg har dog en god Seng. Vi hører slet ikke
noget til Krig, og jeg tror heller ikke, der bliver noget, men alt staar i Guds
Haand, han véd nok, hvad der tjener os bedst, derfor vil vi overlade det til ham.
Vi véd ikke, hvorlænge vi bliver her; de har talt om, at vi snart skulde rejse til
Rendsborg, men jeg véd det ikke sikkert.
Nu vil jeg ønske jer allesammen et hjerteligt Levvel, og jeg haaber nok, at
vi snart ses igen. Hils dem allesammen. —
L. P. Lauridsen.
Min Adresse:
II. Regiment, første Bataillon, 5. Kompagni Nr. 51.
I skal ikke skrive andet paa Brevene, for vi véd ikke, hvorlænge vi bliver.
Til Hr. Gaardmand Peter Lauridsen,
i Vejen,
pr. Skodborghus.
1) Paa Sørejsen fra Aarhus til Fredericia blev de overfaldet af en orkanagtig Storm.
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Elm shorn, den 23. D cbr. 1863.

Kjære Forældre.
Det ser ikke ud til, at vi faaer en behagelig Jul. I Dag er det min Fødsels
dag, men man faar ingen Tid til at tænke derpaa, saa travlt har vi. Sidste Nat
maatte vi ligge i en kold Stue med Tornisteren under Hovedet til Kl. 6, saa maatte
vi paa Vagt, og vi skal paa Vagt i Nat igen, saa der skal en god Natur til at
udholde det. Vi har Poster ude til alle Sider af Byen. Det er paa Friskarerne,
vi skal passe, at de ikke overrumpler os. Prøjserne rykkér ind i Morgen, men
vi skal blive, til de kommer. Jernbanerne er bleven standset og Telegraferne.
Ogsaa jeg vilde ønske, vi kunde komme i Kast med dem, for saaledes at gaa er
rigtignok kedeligt. Jeg synes, at det ret vilde være en Fornøjelse at komme til
at bruge Sværdet; foruden det bliver det nok aldrig godt. —
Nu vil vi holde Jul med hverandre i Tankerne, for anden Jul kommer vi ikke
til at holde her. Ja, lad os holde en rigtig Jul og bede vor Herre om, at han
vil give os sin Aand, som kan oplyse og styrke os mod alle Fristelser, som møder
os her paa Jorden. O, hvor maa man ikke være glad ved, at man véd, hvor
man skal ty hen, og ikke som saa mange gaar i Dvale. Nu vil jeg ønske jer
alle en glædelig Jul i vor Herres Jesu Kristi Navn. —
Laurids Peder Lauridsen.

S lesvig, den 1. Januar 1864.

Kjære Broder.
Jeg vil ønske Dig og dem allesammen et glædeligt Nytaar. Jeg har nogen
Tid til at skrive, for vi maa gaa paa Fæstningsarbejde1) hver Dag, og i Dag er
de næsten ude allesammen, men jeg havde det Held at blive fri. Nu har vi ligget
i Klæderne i 14 Dage, som slet ikke er saa behageligt, da det er grumme koldt,
og vi skal selv til at koge vor Mad, som nok vil blive noget godt. Jeg véd ikke,
hvorledes det vil gaa, for det ser rigtignok noget grueligt ud for os, naar det
vil blive ved med denne Vinter. Jeg har talt med //an s2), han er rask. Og jeg
har ogsaa talt med Christian Peter3) fra Maltbæk ved 20. Bat. Else Marie4) skal
have saa mange Tak for sit Brev, som gjorde mig meget glad. Den eneste Glæde,
jeg nu kan faa, er Glæden i vor Herre, og den bliver simpel nok. — Jeg trænger
ikke til Penge endnu, men det vil ikke vare ret længe. Jeg har ikke Tid at
skrive mere. I være hilset paa det hjerteligste fra mig. —
L. P. Lauridsen.

S lesvig, den 2. Februar 1864.

Kjære Farbroder.
Jeg vil skrive Dig et Par Ord til, hvorledes det staar sig her. Vi maa arbejde
baade Dag og Nat paa Skanserne, og vi stiller i fuld Bepakning til Arbejde, saa
vi kan have Vaaben ved Haanden, naar det behøves. Vore Folk har allerede
været i Kast med Tyskerne, og der er kommen en halv Snes saarede her til Byen,
men der er ingen bleven dødelig skudt. Men det vil vel ikke vare længe, inden
der vil komme til at flyde Blod i strømmevis. I Morgen skal vi paa Forpost,
og* der siges, at Tyskerne vil til at gaa paa Kæden i Morgen, saa vi nok kan
komme til at hilse paa dem, som skal være mig en stor Fornøjelse. Jeg har
altid haft Lyst dertil, og den er heller ikke tabt endnu. Vi ved ikke, naar vi
1)
2)
3)
4)

De maatte bl. a. „ise" paa Slien.
Han blev sin Fætter Hans Lundgaard va’r mellem 10 Østrigere.
Sin Slægtning Chr. P. Pedersen (omtales i IV. Del).
Søsteren.
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kan komme til at slaas med dem, ligesaa godt i Nat som i Morgen, men naar
vi blot har Vor Herre med os, hvad kan saa være imod os. Jeg skal nok skrive,
saa snart vi kommer i Batalje, det vil dog sige, om jeg lever. Guds Fred være
med eder allesammen, baade store og smaa. Skriv snart. Du være hilset paa
det venligste fra mig, din Ven
Laurids Peder Lauridsen.

Til Peder Lauridsen, Vejen pr. Skodborghus.
ad Kolding.
S lesvig, den 10. Februar 1864.

Kjære Forældre1).
Jeg ved, at I længes meget efter at høre fra mig, og hvorledes det gaar med
mig. Jeg var med den 3die udenfor Dannevirke, hvor jeg kom godt fra det, men
den 7de2), udenfor Flensborg, fik jeg 6 Saar og blev fanget. De 5 Saar var
Bajonetstik, og det ene Kolbeslag, men ingen af dem er farlige. Jeg haaber
snart at blive rask igen, og jeg haaber ogsaa, at I allesammen er raske. Guds
Fred og Velsignelse være med Eder allesammen. Hils alle Venner og Bekendte,
og I være hilset paa det hjerteligste fra Eders Søn.
Laurids Peder Lauridsen.

Cüstrin, den 12. Marts 1864.

Kjære Forældre og Søskende.
Jeg længes meget efter at høre fra Eder, derfor tager jeg til Pennen igen,
for jeg er bange for, at I ikke skulde faa mit Brev, som jeg skrev den fjerde,
da Brevene, som skal til Jylland, ikke skal gaa ned over Sverrig og København,
men ad Hamburg og Slesvig. Jeg haaber nok, at I ved, at det var den 6., jeg
blev taget til Fange. Der var et frygteligt Myrderi den Dag, for hvor maa saa,
laa Marken dækket med døde Kroppe, saa man næppe kunde se Jorden. Vi var
kommen ind mellem hverandre, saa mange af vore faldt for deres Kammeraters
Kugler. Vi stod ved et Hegn, hvorpaa der var et Hul. Vi gav Fjenden Skud
paa Skud, men endelig stormede han. Jeg sprang straks hen for Hullet for at
tage imod dem. Jeg indsaa straks, at det ikke kunde hjælpe at bruge Bajonetten,
saa vendte jeg Kolben til, og det varede ikke længe, inden 4 Mand laa for mine
Fødder. En Østerriger tog Sigte paa mig, men ligesom han vilde til at trække til,
drejede jeg mig om, saa Kuglen fløj forbi og ind i Brystet paa en anden. I det
samme saa jeg, at en Østerriger var kommen hen til Diget og stod med Geværet
hævet for at knuse Hovedet paa en af mine Kammerater, jeg stak straks efter
ham, hvorpaa han drev ned til mig. Han greb mig i Brystet, men jeg gav ham
et Stød, saa han drev om, hvorpaa han fik et Kolbeslag, Men i det samme gled
min Fod, og jeg faldt paa Ryggen. Jeg vilde straks rejse mig, men saa fik jeg
det ene Bajonetstik efter det andet, som slet ikke var saa behageligt. Jeg bad
om Pardon, men de raabte blot: „Din fordømte Däne“. Jeg fattede snart en
rask Beslutning og krøb ind under en Død, men de gav mig straks et Kolbeslag,
saa Blodet flød mig i Øjnene, og de troede nok, at jeg var død. Jeg blev lig
gende, til Slaget var til Ende, for jeg mente, om jeg ikke kunde have flygtet bort,
men der var ingen Lejlighed dertil. Vi blev da samlet op, og vi kom hen til en
Kro, hvor vi blev forbunden, og saa kom vi til at ligge i noget Halm, og det
var ynkeligt at høre paa al den Jammer og Klagen, der var. Den ene Kammerat
døde ved den andens Side. Om Morgenen kom vi paa en Vogn til Slesvig, vi
1) Meddelt i Facsimile Side 110.
2) Eller 6., som meddelt nedenfor.
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leom til at ligge paa Slottet. I de første Dage maatte vi ligge paa Halm, men
siden fik vi Senge. Vi kørte derfra til Rendsborg, hvor vi blev et Par Dage. Saa
kom vi paa Jernbanen til Hamborg, hvor vi blev om Natten, og Borgerne gav
os en god Aftensmad, som var meget kærkommen, da det var længe siden, vi
havde faaet noget godt. Vi kom paa Benene igen, og saa blev vi ved, til vi
kom hertil. I Wittenberge fik vi Brød og Vin, og Folkene var meget flinke, for
de modtog os som Brødre. I Berlin fik vi Aftensmad, som var meget god, og
saa rejste vi fra Kl. 9 om Aftenen hertil.
Jeg har rigtignok ‘ikke været rask i de sidste Dage, men jeg haaber nok at
komme mig snart. Det er det daarlige Vand, som vi ikke kan taale.
Nu
vil jeg bede Eder om at skrive snart og lade mig vide, hvordan det gaar.
I skal ikke spare paa Papiret, for det koster lige meget, og saa maa I ikke
glemme at sende nogle Penge ned, som jeg trænger haardt til. Guds Naade og
Fred være med Eder alle. Hils alle Venner og Bekendte, og I hilses mange
Gange fra mig, Eders Søn og Broder.
Laurids Peder Lauridsen.
Brevene skal I ikke adressere over Sverrig, men til Cüstrin, Prøisen, over
Hamburg.
Hans Lundgaard er ogsaa tagen til Fange, men hvor han er, det ved jeg ikke,
men han har vel sagtens skrevet. Levvel.

Cüstrin, den 28. M arts 1864.

Kjære Pastor1)!
Det er Dem vel uventet at faa et Brev fra en tysk Krigsfange, men Nøden
finder alle Udveje. Jeg er Peder Lauridsens Søn af Vejen, saa De kender mig
nok. Jeg blev taget til Fange den 6te ved Oversø, hvor jeg blev saaret, og kom
til at ligge paa Slottet i Slesvig, hvor jeg skrev hjem, hvor jeg var. Men nu
har jeg skrevet 2 Gange, siden jeg kom her, men intet Svar faaet, og nu har
de sagt, at man ingen Breve kan faa fra Jylland, derfor har jeg skrevet Dem til
for paa den Maade at faa Bud til mit Hjem. Jeg haaber nok, at De vil paatage
Dem den Ulejlighed.
Jeg trænger til Penge, som man ikke godt kan undvære her, men jeg længes
meget efter at høre, hvordan Tyskerne teer sig, for de er vist slemme, og det
ser rigtignok meget slemt ud for Danmark. Men vor Herre han styrer nok alt
til det bedste. Hvorledes vi har det her, det vil jeg skrive om en anden Gang.
Bed dem om at skrive snart, og hils dem alle hjerteligt fra mig. Vor Herres
Jesu Kristi Naade være over Eder alle. Deres Ven og Broder i Herren.
Laurids P. Lauridsen.
Adresse: Krigsfange L. P. L.

II. R. 5. K. Nr. 51.
Cüstrin i Prøisen.

Cüstrin, d. 30. M arts 1864.

Kjære Forældre og Søskende!
Jeg modtog Eders Brev den 29., som var mig ganske uventet, da jeg næsten
havde opgivet Haabet. Jeg skrev i Slesvig, og 2 Gange har jeg skrevet her, men
intet Svar faaet. Men saa fik jeg at vide, at ingen Breve kunde gaa sikkert i
Jylland, hvorpaa jeg formodede, at I ikke havde faaet Brevene, men jeg kunde
ikke udholde at være i Uvidenhed om, hvorledes I havde det hjemme, derfor
1) Pastor H. Sveistrup, Redding.
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søgte jeg paa en anden Maade at faa Brev til Eder. Jeg skrev for nogle Dage
siden til Pastor Sveistrup i Rødding og bad ham om at faa Bud til Eder. Paa
den Maade haabede jeg at faa Brev fra Hjemmet, for i Sønderjylland gaar Brevene
sikkert, for det betragtes ikke af Tyskerne som et fjendtligt Land. —
Eders Brev syntes mig noget tvetydigt, det var ligesom det vilde sige noget,
men ikke turde, hvoraf jeg formoder, at det ikke er for det bedste hjemme.
I behøver ikke at være saa bange for at skrive noget, for Brevene bliver ikke
aabnede her, det er kun dem, vi sender bort, og maaske I har det ligedan, men
derfor behøver I ikke at være saa ordknap. Eders dybe Sorg for mig gaar mig
nær til Hjertet, og at min Fader har været i Flensborg og ved Oversø at søge
efter mig, gav mig et tydeligt Bevis paa Eders Kjærlighed til mig. Jeg kunde
ikke holde mine Taarer tilbage, da jeg læste dette, det var ligesom et Lynslag
ramte mig, jeg takkede af Hjertet Gud, for at han havde .givet mig en saadan
Fader, skønt jeg ikke havde fortjent det. I bad mig om at fortælle Eder, hvor
ledes det var gaaet mig. Det skal jeg med Glæde fortælle Eder. Den 3. Februar
om Morgenen Kl. 3 marcherede vi ud til Skanserne, og det var saa mørkt, saa
man knapt kunde se hverandre, og det begyndte at regne saa smaat. Endelig
gjorde vi Holdt, og det var bag ved gamle Dannevirke. Vi satte Geværerne
sammen i Pyramider, og saa samledes nogle Grupper for enten at synge en Sang
eller tale om et eller andet, og andre løb omkring paa Marken for at holde
Varmen, for Regnen blev længere jo skrappere. Op ad Dagen Kl. 12 brød vi op,
vi skulde nu ud at afløse Kjæden, som stod P /2 Mil udenfor Skanserne. Da vi
kom Kjæden en halv Fjerdingvej nær, hørte vi Skud ude i Kjæden. Vort Kom
pagni gjorde Holdt, de andre kom ud i Kjæde. Endelig kom de os nærmere og
nærmere, og der kom en enkelt Kugle susende over os; det var tydeligt at se,
at der var mange, som blev bange, men det gjorde ikke mig noget, jeg bad en
stille Bøn. Endelig kunde vi se dem. Vor Kjæde trak sig tilbage, og vi blev
ene i Stikken. Østerrigerne stormede frem, men Kaptajnen kommanderede Storm,
og med et vældigt Hurra stormede vi nu frem. Vi gav dem en Salve, som
strakte mange til Jorden, men vi kunde ikke faa Tid til at lade igen, før de
havde omtrent omringet os. Vi styrtede da tilbage i vild Uorden. Det var et
sørgeligt Syn, den ene Kammerat styrtede over den anden. Da vi kom ind til
Slesvig, var det halve Mandskab borte. Vi kom ikke i Seng denne Nat og heller
ikke den næste. Den 5. om Aftenen Kl. 10 marcherede vi fra Slesvig til Flens
borg, men ved Oversø kom vi i Kast med dem igen. Der blev jeg saaret, men
jeg blev ikke saaret af nogen Kugle i Benet, som I skriver, men jeg fik fire
Bajonetstik og et Kolbeslag, men de var Gudskelov ikke farlige. Hvorledes det
gik mig paa Vejen til Slesvig, og hvordan jeg havde det der, har jeg ikke Tid
at skrive om denne Gang. Nu et Par Ord om, hvorledes vi har det her. Vi
gaar paa Arbejde om Formiddagen, men Arbejdet er ikke strengt, saa vi kan
nok holde det ud, men det værste er, at vore Støvler bliver opslidte, saa vi
snart kan komme til at vende barfodet hjem- Vi faar 2 Pund Brød om Dagen
og hver fjerde Dag x/ 4 Pund Smør. Om Morgenen faar vi Kaffe, som ikke er
saa daarlig, men Middagsmaden er ikke som den, vi faar hjemme. Det er for
det meste Kartofler og Ærter. Om Eftermiddagen har vi Lov til at gaa i Byen,
det vil dog sige, naar vi har en Patrolje med os. Jeg kunde nok bruge nogle
Penge, foruden dem er det ikke godt at leve her. Jeg har indtil nu havt nogle,
men nu er det snart forbi. De kan gaa sikkert nok herop, for de fleste har
faaet Penge. —
Lad os bede til vor Herre, at han snart vil dæmpe Krigens Lue og bringe
Fred og Velsignelse over det lille Danmark, at vi igen maa vende tilbage til vort
kjære Fædreland og tage de kjære i Favn. Skriv snart, og hvis I kan, saa send
mig nogle Penge, men I maa ikke være saa ordknappe. Hils dem allesammen
derhjemme, og I være hilset paa det hjerteligste. Eders Søn og Broder
L. P. Lauridsen.
19
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Cüstrin, den 22. A pril 1864.

Kjære Broder.
Det var mig en stor Glæde, at I endelig har faaet et af mine Breve. Jeg
skrev et den 30. Marts, som jeg nok haaber, I ogsaa har faaet. Det var Svar
paa det første Brev, I skrev til mig efter Aviserne. Pengene har jeg rigtig mod
taget, og det var mig en stor Tjeneste. Jeg havde laant nogle, og det er ikke
saa godt at skylde som at have tilgode. I maa gerne sende mig nogle flere,
hvis I kan, for det, vi har faaet her, er kun Svineføde. Vor Bolig er i Volden,
og det ligner mére en Røverkule end en Menneskebolig. Men vi maa leve i
Haabet om, at det engang maa faa Ende. Tiden gaar mig nogenlunde godt, for
har man ikke det ene, saa har man det andet for. Det eneste, som trykker mig,
er, at vi her skal ligge og drive Tiden hen uden at komme vore Kammerater til
Hjælp, som maa udgyde deres Blod for Fædrelandet. Det var en stor Sorg for
os, da vi hørte, at Dybbøl var tagen. Vi var paa Vejen til vort Arbejde, da det
kom her, men maatte straks vende om. Der blev fyret med Kanonerne, og
Gaderne vrimlede af Folk til Ære for Sejren, for nu tror Tyskerne, at det er
forbi med Danmark, og der er ingen Ende paa deres Pral. De siger, at de kun
har mistet nogle Hundrede Mand ved at tage Skanserne, og at vore har mistet
flere Tusinde. Jeg vilde gerne have, at Du skulde lade mig vide, hvor mange
der er falden af mine Bekjendte, og hvordan det egentlig staar til derhjemme,
for Du kan frit skrive, hvad Du vil, for Brevene bliver ikke aabnede her; Du
skal ikke spare paa Papiret, men kun skrive meget.
Du vilde gerne have at vide, hvor jeg var saaret. Jeg fik 4 Bajonetstik og
et Kolbeslag, men de var ikke farlige. Du skal ikke tro, at jeg fik dem for
ingenting. 4 Østerigere maatte bide i Græsset for mine Kolbeslag. —
Det gør mig ondt for Hans Lundgaard, og jeg beder Eder hilse ham. Jeg er
rask, som jeg ogsaa haaber I er. Hermed følger mit Portræt, som jeg ved, I vil
modtage med Glæde. I Dag er det den store Bededag, lad os anvende den til
Bønnen og bede Gud om, at han snart vil tage sit Tugtens Ris bort fra os. Nu
vil jeg ønske Eder allesammen et hjerteligt Levvel, og Du min Broder hilses
mange Gange fra mig Din Broder
Laurids Peder Lauridsen.
(I samme Brev):
Pastor Sveistrup. Jeg takker Dem saa mange Gange for den store Tjeneste.
De har gjort mig. De vilde gerne have at vide, hvor Kolberg var, men jeg kan
ingen Oplysning give Dem, for her er han ikke. Jeg har sendt 2 Portrætter
med, men de er meget daarlig aftagne, som De nok kan se. Det ene har jeg
bestemt for Dem til en Erindring om mig. Lev vel, Eders Broder i Herren.
L. P. Lauridsen.

Cüstrin, den 8. Juli 1864.

Kjære Forældre og Søskende.
Det er mig en stor Glæde at høre fra Eder og især fra Dig, min kjære Fader,
og jeg takker Gud saa mange Gange, for at han har givet mig en saa kjærlig
Fader, og Gud give, at jeg snart maa komme hjem og kaste mig i dine fader
lige Arme! Det glæder mig, at I allesammen ere raske og har det efter Om
stændighederne godt, men Gud maa vide, hvorledes denne Krig vil faa Ende. Det
ser jo ud til, at vi ingen Hjælp faar, og at Tyskerne ene og alene skal have Ret
til at gjøre med det lille Danmark, som de vil. De betragter rigtignok Danmark
for et Aadsel, som de, ligesom Rovfuglen, kan tage det ene Stykke efter det
andet af, uden at blive hindret deri; men jeg tror ikke, at det er blevet raaddent
endnu, dets Hjerte er nok frisk, og det vil blive vanskeligt at rive det ud, og
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d u d vil nok holde sin Haand over os, skønt det ser ud, som om han har forladt
os. Men naar Nøden er størst, er Hjælpen nærmest. Der siges her, at vor
Gesandt er rejst til Berlin for at faa det afgjort, da de kan se, at de ingen Hjælp
faar. Der siges ogsaa, at Tyskerne har erklæret Jylland for en erobret Provins.
Det skjærer mig i Hjertet, naar jeg hører saadanne Ord.
Kjære Broder, det glæder mig, at Du vil ofre Dit Liv for Fædrelandets Vel,
men Du maa nøje overveje, hvad Du gjør, at Du ikke gjør det af Had til Tyskerne,
men af Kjærlighed til Fædrelandet. Men jeg raader Dig dog til at lade det være,
for jeg ved ikke, om det er rigtigt at styrte sig selv i Dødens Favn. —
I disse Dage har Pastor Wagner1) væ ret her, og han har udrettet meget godt
her, og vi er nu bleven en lille Kreds, som kan tale med hinanden om, hvad der
hører vor Herre til, for det er den eneste Glæde, vi kan have her i dette frem
mede Land. —
Jeg er rask, og jeg haaber ogsaa, at dette Brev maa træffe Eder ved godt
Helbred. I maa gerne sende mig nogle Penge, for nu er mine omtrent opslugte.
Nu være I allesammen hilset paa det hjerteligste, og jeg vil ønske Guds Fred og
Velsignelse over Eder allesammen. Skriv snart. Eders Ven og Broder
L. P. Lauridsen.
Jeg har skrevet til Gravgers, men jeg har ingen Svar faaet, men Præsten
drog dertil, da han rejste, og saa sendte jeg Hilsen med; men maaske han er
rejst derfra. —
Lev vel!
1) Pastor Ludvig W agner (1838—1919) var under 15. April konstitueret som Feltpræst for de danske Krigs
fanger i Preussen.
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Hans Jokum Lauridsen og Askov Højskole.
(Uddrag af Poul Bjerges Artikel i .Tiden“, 20. Juli 1906.)

Da Krigen 1864 var sluttet og Freden undertegnet, begyndte man atter at
tænke paa at tage det Arbejde op, der i en Snes Aar var bleven øvet paa
Rødding Højskole. Forstander L. Schrøder og H. Nutzhorn var straks paa det rene
med, at det ikke kunde ske i Rødding, hvor Tyskerne raadede. — Der var Tale
om en Gaard i »S. Bjært og en Kro i Søgaard (ved Vamdrup). Da Hans Jokum
Lauridsen hørte dette, gav han sig til at arbejde for at faa Højskolen her til
Egnen. Der var Tale om Vejen; men han havde før set, hvor uheldigt det var,
naar en Kro laa i Nærheden af Skolen. Hans sunde Sans viste ham da til Askov.
Forstander Schrøder syntes godt om Pladsen. Den var tæt ved Grænsen og
tæt ved Rødding, N. J. Termansen boede i Nærheden, og baade i Askov og Vejen
var der elskværdige Folk, der kom Lærerne i Møde med Venlighed og Forstaaelse.
Men hvordan havde H. J. L. faaet Sans for Højskolens Betydning, og hvorfor
vilde han saa gerne have den knyttet her til Egnen? — —
Han var af en gammel Bondeslægt, dygtig, foretagsom, alvorlig i sit Guds
forhold, retsindig over sine Medmennesker. — — Den gudelige Vækkelse, der
udgik fra Lægmandsvirksomheden, var kommen til Vejen først i Fyrrerne. Den
folkelige Vækkelse begyndte omtrent samtidig. Rødding Højskole laa ikke fjernt.
N. J. Termansen var hans Ungdomsven og Kammerat. Her er Veje nok, der
fører til Forstaaelse af Højskolens Arbejde og Maal.
Hans Jokum Lauridsen har ogsaa senere været en Støtte for Askov Højskole.
— — I Højskolens første Aar blev der dannet et Højskoleraad, bestaaende af
Skolens Lærere, Schrøder, Nutzhorn og Fenger, samt Chr. Flor, N. J. Termansen og
Hans Jokum Lauridsen. — H. J. L. havde sit eget Departement i dette Raad.
Naar det gjaldt praktiske Forhold vedrørende Skolen, var det hans Raad, der
blev det afgørende. — — Og Professor L. Schrøder har tit vidnet, at de har
ingen Grund til at fortryde, at de fulgte Hans Jokum Lauridsens Raad, hverken
den Gang han fik dem til at vælge Askov eller senere. De har stadig været
taknemmelige for hans Støtte.

IV. DEL:

JO H N L IN IE N
{MAGDALENE ANDERSDATTERS FÆ DRENESLÆ GT)
SLÆGTSTAVLE IV a-b
TRADITION OG UNDERSØGELSE — SLÆGTENS ÆLDSTE NAVNE —
CHRISTEN JOHNSEN OG EFTERKOMMERE — ANDERS JOHNSEN
OG EFTERKOMMERE

SI ægttavle IV a4

(N IE L S [el. Nils] ca. 1620 — ca. 1690 [Svensker]?).

1. Lfed.

Joen

2. Led.

(Jon)

Nielsen, f. (i S v e r ig e ? ! ca. 1650, d. i Tyvlcjær, Sm idstru p S o g n , 1715,
g. ca. 1689 m. M aren C h ristensdatter (fra F red ericiaegn en ?)
8 Bem .

I

3. Led.

1. Christen Joensen,
(Snedker), f. ca. 1690 (i Tyvkjær), d. i B æ kke.

2. S id sel Joensdatter, f. 1694.

3. H ans Joen sen ,
f. ca. 1698.

4. K aren Joensdatter, f. ca. 1701.

8. M ette Joensdatter, f. ca. 1714.

N iels Joen sen ,
f. ca. 1706.

6. K irsten Joen sdatter, f. ca. 1703.

5. Jens Joensen,
f. ca. 1703.

3 (4) Bem .
4. Led.

Jon

(Joen) Christensen,
(Billedskæ rer), f. i B æ kke
1719, d. s. S t. 1776.

1. M aren C hristensdatter,
f. i S k y g eb jerg 1715.

3.

(4 ?. Jon C hristensen,
f. i B æ k ke c. 1732).

Birthe C hristensdatter,
f. i B æ kke.

3 Bem .

I
(Johnsen),
f. i B æ k k e 1752, d. 1814, g. m. K irsten
Laursdatter, f. 1750, d. 1807.

1. Christen Joensen

5. Led.

3. N iels Johnsen,
f. i B æ k k e 1769.
Skoleh old er.

2. A n d ers John sen (se Slægttavle IV b),
f. i B æ k ke 1765, d. i D rostrup 1846, g . m. E lse Marie
Jepsd atter, f. 1776, D rostrup.

3 Bem.

I
Karen C hristensdatter,
f. i B æ k ke 1778.

6. Led.

2. John Christensen,
f. i B æ k ke 1780, d. s. S t. 1862, g. 1. G. m. Karen P ed ersd atter, f. 1778,
d. 1810, g . 2. G. m. A n n e C athrine C hristensdatter, f. 1786, d. 1848.

3. K irsten Marie C hristensdatter,
f. i B æ k ke 1785.

12 Bem .
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PRÆDIKESTOLEN I BÆKKE KIRKE.

Slægttavle IV b.
5. Led.

ANDERS JOHNSEN, f. i Bække ca. 1765, d. paa Drostrupgaard, Nytaarsmorgen 1846, 1797 g.m . ELSE MARIE JEPSDATTER, f. 1776 paa Drostrup*
gaard, Datter af Jep Nielsen og Maren Nielsdatter.
7 Bern.

6. Led.

1. John A n dersen,
2. Jep A ndersen ,
f. 1798, d. 1871, g. m. S o g n efo g e d , f. 1800, d.
M ette Marie S ø ren s 1874, g . m. A n e K ristine
datter, Ildved, f. 1809, M adsdatter, f . 1813, d.
d. 1845.
1888. D rostrup.
3 Børn,

3. Karen A ndersdatter,
f. 1802, d. 1872, g. m.
N iels O stergaard,
f. 1790, d. 1864, Filskov.

I
4. M aren A n dersdatt.,
f. 1805, d. 1844, g. m.
Jens L assen, M altbæk,
f. ca. 1790, d. 1877.

7 Børn.

3 Bern.

5. Johanne A ndersd.,
f. 1807, d. 1891, g . m.
Laust Frandsen V in
ding, Estrupm ark. f.
1808, d. 1866.
3 Bern.

6. A n e Kirstine A ndersdatter,
f. 1809, d. 1885, g. 1. G.
m. M athias H erm ansen,
2. G. m. A n ders H ansen,
f. 1816, d. 1880.
1 Datter.
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J. Magdalene Anders
datter,
:. 1814, d. 1855, g. m.

Peder Lauridsen,
„G rønvang“, Vejen.
Se Slægttavle III.
11 Bøm.

A. Tradition og Undersøgelse.
Traditionen lyder paa, at „gamle Jon* (Joen eller Joen) er kommen til Danmark
fra Sverige for to eller tre Hundrede Aar siden1). Og der er stor Rimelighed
for, at Traditionen har Ret. Det ser ud til, at det har været en gammel Snedker
familie, der ogsaa gav sig af med Billedskæring (hvad der var almindeligt i Sverige
og Norge).
Da jeg for 35 Aar siden kom til Bække, stiftede jeg straks Bekendtskab med
en John af denne Slægt. Det var den gamle Sognefoged Niels Johnsen i Bække.
Han fortalte mig bl. a., at hans Oldefader havde lavet Prædikestolen i Bække Kirke.
Paa „Himlen“ over Prædikestolen staar: „Anno 1635“, hvad der tyder paa,
at Slægtens Stamfader allerede paa den Tid er naaet til Bække over Fredericiaegnen. Han maa da ved sin Død 1715 have været en meget gammel Mand
(c. 100 Aar). Der er større Sandsynlighed for, at Aarstallet 1635 er forkert eller
kun gælder „Himlen“. Efter mine egne Undersøgelser kommer Slægten ikke til
Bække før Aaret 1719 (altsaa for 200 Aar siden). Det var Christen Joensen, den
ældre, der kommer fra „Schyggebjerge“ (Skyggebjerg?) og er Snedker. Dér har
vi nok Manden, der har lavet Prædikestolen. Men han er ganske vist Niels
Johnsens Tipoldefader.
For at komme mere til Bunds i denne Sag bad vi Arkivregistrator Hofman
Bang foretage en nøjere Undersøgelse fra Fredericiaegnen, hvor Slægten først havde
boet. Resultatet kan ses af følgende Skrivelse:
„Da Traditionen hævder, at Johnslægten har boet i Rytterdistriktet, ansaa jeg det for berettiget at sætte et
Arbejde ind paa Undersøgelsen. Efter en Rytterjordebog konstaterede jeg forskellige John’er og eftersaa de paagæl
dende Kirkeboger, for, om muligt, at træffe Christen Joensen nævnt som Fadder, men uden Held. Derefter foretog
jeg Hovedfremstødet i en omhyggelig Undersøgelse af Distriktets Skifteprotokol; men det eneste jeg fandt, var med
følgende Skifteuddrag. Det kan i og for sig godt passe; men jeg kan ikke bevise, at det netop er den Chr. J., der
kommer til Bække. Selv er jeg tilbøjelig til at tro, at det er den rette Mand. Jeg har det Indtryk, at han ikke er
Fæster i Skyggebjerg, men kun midlertidig Beboer. Jeg ser dog, at der fødes en Søn i 1715. (I Dødstilførsleme staar
der nemlig: „1715 27/jg blev Christen Joensens Bam i Schyggebjerge døbt, kaldet Maren.“) Desværre er SmidstrupSkærup Kirkebog saa slet ført, at det er umuligt at følge Slægten, og af Skifteprotokollen har jeg ingen yderligere
Oplysninger kunnet faa om dem. Det kan godt passe, at Chr. Jensen som ung gift Snedker har siddet til Leje i
Skyggebjerg i 1715—16 og saa i 1718—19 har nedsat sig i Bække. — Om Joen Nielsens Herkomst vil intet kunne
oplyses, da de paagældende Arkivalier (Kirkebøger, Fæste- og Skifteprotokoller) ikke gaar saa langt tilbage.“

om.

At Joen Nielsens Fader hed Niels (eller Nils), kan der jo ingen Tvivl være
Om han har boet her i Landet, ses ikke.
1) Nu afd. Peter Frandsen Vinding har fortalt følgende: „Efter hvad jeg har fra Hans Johnsen (Niels Johnsens
Broder), skulde den første Mand, der omtales, have været en Svensker og have boet i Herslev ved Fredericia.
Han var vist to Slægtled ældre end Christen Jonsen (Niels Johnsens Bedstefader), f. 1753.
2) Af gi. Kirkebøger fra Bække.
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B. Slægtens ældste Navne.
1. Led.

2. Led.

NIELS [el. NILS], [ca. 1620—ca. 1690]. — Sønnen:
JOEN NIELSEN, f. (i Sverige?) ca. 1650, d. i Tjufkier 18. Septbr. 1715, g.
c. 1680 m. MAREN CHRISTENSDATTER. Bor som Gaardfæster i Tyvkjær1)
(Smidstrup Sogn, Koldinghus Rytterdistrikt), hvortil han formodentlig er ind
vandret fra Sverige. Han har maaske været her først som svensk Soldat og
fundet sin Fæstemø her i Landet. Eftpr Krigen har han saa bosat sig.
Der har været mindst de 8 Børn, der er nævnte i Skiftet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Christen Joensen, f. ca. 1690. (Nærmere siden.)
Sidsel Joensdatter, f. ca. 1694, g. m. Jep Surkjær af Pjedsted.
Hans Joensen, f. ca. 1698 (Formynder: Laurs Lassen, W. Nebel).
Karen Joensdatter, f. ca. 1701 (Christen Lassen, Tyvkjær).
Jens Joensen,
1
Kirsten Joensdatter, J f* 1703 (LaurS Lassen °S Christen Lassen).

7. Niels Joensen, f. ca. 1706 (Jep Surkjær).
8. Mette Joensdatter, f. ca. f. 1714 (Jens Christensen, St. Welling).
(Ved Skiftet er Otte Hansen i Smidstrup Enkens Laugværge).

Christen Joensen den ældre og hans nærmeste Efterfølgere.
3 . Led.

CHRISTEN JOENSEN, f. i Tyvkjær ca. 1690. Ved Skiftet 1716 er han
gift og har modtaget „Udflyning“ af Boet. Han bor i Schyggebierge og senere
i Beche, hvor han er Haandværker (Snedker og Billedskærer). Efter foran
nævnte Tradition er det sikkert ham, der tømrer og udskærer Prædikestolen
i Bække Kirke. (Prædikestolen, der altsaa er ca. 200 Aar gammel, trænger
nu til en grundig Fornyelse, der kan bringe den tilbage til den oprindelige
Stil. Inskriptionerne er overmalede, og der er begaaet den grove Fejl, at
de 4 Evangelister er ombyttede, saaledes at den ene er forvekslet med
Kristus.)
Der har været mindst 3 Børn i Snedkerhjemmet: Maren, Jon og Birthe og
maaske en Jon mere (A.—C.).

4. Led.

A. Maren Christensdatter1), f. i Schyggebierge 27. Oktbr. 1715.
B. Jon Christensen, f. i Beche 17192), d. s. St. 13. Januar 1776, 57 Aar gi.
Det ses ikke, hvem der er hans Hustru3).
Han er Fæster af Sogne
præstens „halve Annexgaard i Beche“4). Har lært Snedkeriet hjemme.

C. Birthe Christensdatter i Skiødebjerg (= Skyggebjerg?).
1) Hun er da opkaldt efter sin Bedstemoder, Maren C hris tensdalter, g. m. gamle Joen Nielsen i Tiufkier.
2) Da Alderen ved hans Død 1776 er opgivet til 44 Aar, skulde han være f. 1732. Er dette Tilfældet, er der
Tale om en yngre Broder af samme Navn. Den første Jon har da været død paa dette Tidspunkt.
3) Der er kun bevaret enkelte havarerede Blade af Bække Kirkebog fra den Tid.
4) Den anden halve Annexgaard i Beche var fæ stet af Sr. Peder Poder.
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C. Christen Joensen (Johnsen) den yngre
og Efterkommere.
Jon (eller Joen) Christensen, d. ældre, havde 3 Sønner, Christen, Anders og Niels1).
Om Niels Jonsen er der ikke andet at fortælle, end at han var f. 1769 (døbt 3. Jule
dag), at han var Krøbling og blev Skoleholder.
I. Christen Joensen, f. i Bække 1752 (i Kirke 18. Oktbr. Faddere: Bodil
Pedersdatter, Søren Mortensens Hustru, Mathias Møller o. fl.), d. som
Aftægtsmand i Annexgaarden 3. Juni 1814, 62 Aar gi. Arving til den
halve Annexgaard i Bække. Lægdsmand. Ca. 1777 g. m. l^irsten Laursdatter, f. ca. 1750, d. i Beche 1. Marts 1807, 57 Aar gi.
Det fremgaar tydeligt af de gamle Papirer, der er opbevarede af Slægten, at
Christen Joensen var en betydelig Mand, selvstændig og rank overfor Magthavere
og i det hele foran de fleste, hvad der ogsaa fremgaar af hans egenhændige
Skrivelser. Han maatte bl. a. bryde mangen en Landse med sin Husbonde og
Herre, Præsten i Veerst, Hans Høger, af hvem han 1773 faar Annexgaarden i
Fæste efter sin Fader Jon Christensen2). 1 1785, da han personlig har bekostet
Udstykningen (og Præsten „aldeles intet haver betalt“), ansøger han Landvæsens
kommissionen3) om Arvefæste imod en billig Indfæste. Han tænker nemlig paa
sine Børn. Den gode Sognepræst og Husbonde bliver helt desperat og skælder
sin Fæstebonde Huden fuld. Han protesterer for sine Efterfølgeres Skyld.
— Landvæsenskommissionen giver Chr. Joensen Medhold. Og 1789 er Sagen
kommen i Orden, og Pastor H. Høyer maa bide i det sure Æble og give Arve
fæste imod en rimelig og aarlig Afgift. —
I over 100 Aar derefter blev Gaarden beboet af Slægten.
I sine unge Aar skrev Chr. Joensen altid sit Navn: Christen Joensen, f. Eks.
endnu 1785; men ved det ny Aarhundredes Begyndelse har andre faaet Indfly
delse. Paa alle Skrivelser, han da modtog, stod der Christen Johnsen eller C. John
sen Han har altsaa endelig som ældre Mand ladet sig paavirke. — (Hans Navne
træk ses i Facsimile under Skrivelser optaget i Tillæget.)
C*
Christen Joensen, den yngre, har 3 Børn, Karen, John og Kirsten Marie (1.—3.).
1. K aren Chr is te n s d a tte r , f. i Bække 1778 (i Bække Kirke 15. S. i
Trin. Faddere: Jonas Poder o. fl.).
2. John C h risten sen , se nedenfor.
3. K irste n M arie C h risten sd a tter, f. 1785 (i K. 2. Pinsedag. Fad
dere: Johan Poders Hustru, Chr. Poder, Anders Johnsen o. fl.), g. m.
H ans C h r iste n se n V a n d el, Kragelund.
1) Ane Cathrine Joensdatter, f. 1745, kan muligvis være deres ældre Sester.
sang, Gjesten Sogn, og har to Bern, Inger, f. 1779 og John, f. 1782.
2) Se herom videre i Tillæget, hvor en Del af de gi. Papirer er optagne.
3) Amtmanden H. D. Hoffmann, Bolwig og Stenstrup.

Hun er g. m. Peder Kloster, Fugl
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6. Led.

John C hristen sen (den yngre), f. i Bække 1780 (i K. 19. S. i Trin.),
d. 1862 (begr. 30. Septbr.), 82 Aar gl., trolovet 11. Marts 1809 og
g. 13. Juni s. A. m. K aren P e d e r s d a t te r af Ravnholt, f. 1778 (?),
d. i Bække 1810 (begr. 9. Marts, samme Dag Datteren Kirsten var
i Kirke), Datter af Aftægtsmand Peder Knudsen; g. 2. G. 1811 m.
A n e C a th rin e C h r is te n s d a tte r af Fitting, Vorbasse Sogn, f. c.
1786, d. i B. 15. Juli 1848, 62 Aar gi., Datter af Gmd. Christen
Madsen og Birthe Marie Hansdatter. — John Chr. arvede Anneksgaarden i Bække.
Der blev mange Børn. Med sin anden Hustru havde John 11 Børn. Der er
mange af dem, der mindes endnu af den ældre Slægt. Dygtige til at tage fat
med Hænderne. Haandværkstøj sad godt i deres Hænder. De tømrede og
savede, brændte Sten o. s. v. De kunde ogsaa drive Landbrug, som f. Eks. Sønnen
Niels, der arvede Anneksgaarden. Og saa kunde de fortælle. Særlig om, hvad
de havde oplevet i deres Ungdom, Niels om Soldatertiden, Peder, Christian og
John om deres Bedrifter i „æ Norland“, da de handlede om Vinteren og arbejdede
f. Eks. paa Thorning Østergaard om Sommeren (se Eskildlinjen). Stor fysisk
Styrke var de næsten alle udrustet med. (Det samme gjaldt Anders Johnsens
Efterkommere, se Slægttavle V.)
Hele Flokkens Navne: Kirsten, Christen, Peder, Karen Marie, Niels (d.), Niels,
Anders, Marie, John, Christian, Hans og Karen (1)— 12).)

7. Led.

8. Led.

1) K irsten J o h n sd a tte r, f. 11. Febr. 1810 (i Kirke 9. Marts),
d. 12? Marts 1868. Datter af
1. Ægteskab. Døde i Barsel
seng, g. m. Bygmester Jen s
L arsen i Egholt, Lejrskov
Sogn, f. i Egholt 7. Aug.
1802, d. 1878, 76 Aar gi.
2 Børn: Karen og Ane (a—b):
a Karen Jensen, f. i Egholt
25. Juli 1832, d. s. St. 25.
Septbr. 1919;
g. 29.
Septbr. 1855 m. Skomager
H ans J en sen H aue, f.
i Thorsted 10. Maj 1822,
d. i Egholt 16. Marts 1913.
— Guldbryllup 1905. En
stor Højtidelighed for de
gamle sammen med Børn
HANS OG KAREN HAUE.
og Børnebørn.
Deres 4 Børn: Jens, Jens Peter, Marthinus og Kirstine (a)—d).)

9 . Led.

a) Jen s H an sen H au e, f. i Egholt 7. Juni 1856, g. 31. Oktbr.
1890 m. A n e K ath rin e J e n se n , f. 2. Juni 1866, Datter
af Bygmester Jen s Kr. J en sen og Karen Johnsdatter (se
nedenfor), Vorbasse. Ejer af „Nørregaard“, Egholt.
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„N0RREGAARD“, EGHOLT.

JENS HAUE OG HUSTRU.

9. Led.

CHR. SCHELDE OG HUSTRU.

b) Jen s P e te r H ansen H aue, f. i Egholt 18. Febr. 1858;
g. 31. Oktbr. 1890 m. M aren Jø rg en sen N ørgaard , f. 5.
Marts 1870, Datter af Gmd. Jørgen Nielsen og Mette Kathrine
Brems, Nørgaard. — Gdr. i Egholt.
10 Børn: Karen, Hans Jensen, Mette Kathrine, Jørgen Nielsen, Maria Nørgaard,
Jens Larsen, Marthinus, Otto, Louise og Alfred.
c) M artinu s H ansen H aue, f. 11. Decbr. 1860. Udvandret
til Amerika 1889. Gift i Amerika. Et Plejebarn.
d) K irstin e H an sen H au e, f. i Egholt 22. Juli 1863, d. i
Kragelund 6. Febr. 1907, g. 4. Juli 1885 m. C h risten
J e n se n S c h e ld e , f. i Jordrup 1. Septbr. 1852. Ejer af
„Gammelgaard“ i Kragelund, Bække Sogn.
Har boet i
Dalby og Andst. Chr. Sch. bor nu i Drostrup, Læborg Sogn.
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FAMILIEN J. P. HAUE, Egholt.
10. Led.

8. Led.

7. Led.

5 Børn: Maren (f. i Dalby, Gartner i Bække), Hans (f. s. St., udv. til Amerika),
Jens (f. s. St., Ejer af „Gammelgaard“), Karl Kristian (f. s. St.) og Martin Harald
f. i Andst.)
b Ane Jensen, f. i Egholt 17. Decbr. 1836, d. i Amerika (?), g. 1858
m. Gdr. A n d ers C h r is te n s e n Q v is t, f. 16. Septbr. 1820,
d. i Amerika (?), Søn af Hmd. Chr. Pedersen og Karen Andersdatter, Egholt. Familien udvandret til Amerika 1888.
2) C h r iste n J o h n se n , f. i Bække 5 .Decbr. 1811, d.s.St. 27. Juli 1850.
Tjener 1834 hos Sognefoged Lauge Pedersen paa St. Theilgaard.

„GAMMELGAARD“ I KRAGELUND.
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3) P e d e r J o h n se n , f. s. St. 19. Maj 1813, d. i Asbo 9. Marts 1893,
g. m. K irsten P o d e r 1), Enke efter Jens Jensen, Kirkeby. Ejer
af „Vittrupgaard“, Asbo i Bække Sogn.
Bedre Fortæller træffes vanskeligt. En Tid lang stod jeg lidt tvivlende over
Troværdigheden af hans Skildring; men da jeg stadig fik de samme Historier
nøjagtig som før, tvivlede jeg ikke. Det var ingen Lektie, men det var virkelige
Oplevelser. Dette er nu ogsaa bekræftet fra anden Side (Medlemmer af Eskildlinjen).
4) K aren M arie J o h n sd a tte r , f. s. St. 27. Decbr. 1814, d. i Novbr.
1886, g. m. J en s H a n sen , Lykkesgaard i Veerst.
5) N ie ls J o h n se n , f. s. St. 9. Juli 1816, d. 23. Oktbr. 1817.

ANNEKSGAARDEN I BÆKKE.

6) N ie ls J o h n se n , f. i Bække 14. Febr. 1818, d. s. St. 7. Juli 1893,
g. 1. G. Aug. 1846 m. J o h an n e J e n s d a tte r Q v is t, f. i Egholt,
19. Septbr. 1821, d. 4. Febr. 1864, Datter af Gmd. Jens Pedersen
Qvist, Egholt, g. 2. G. 1865 m. K irsten M arie N ie ls e n , f. i
Vraa, Lejrskov Sogn, 7. Marts 1822, d. 20. Decbr. 1900. Datter
af Niels Jørgensen („Svensker“), Vraa. — Ejer af Anneksgaarden
i Bække, Sognefoged og Lægdsmand.
I 1887 og følgende Aar mødtes jeg stadigt med den gamle Sognefoged. Det
var en Fornøjelse at høre ham fortælle om sin Soldatertid, da han tjente Kongen
som Kyrasser og laa i Horsens. Da Kyrassererne blev afskaffede, blev de over
satte til Dragonerne. Dragonerne vilde gøre« Nar af de gamle Kyrasserer. Saa
en Dag, da de fik Lønning udbetalt, var det nogle, der vilde drille Niels Johnsen.
Saa udbrød han: „Hvad vil I smaa Rotter? I er jo ikke større, end én af os
kan ta’ to af Jer?“ Sergenten sagde da til Niels, at han helst maatte gøre
1) Moderen g. 2 Gange, 1. G. m. Peder Poder, Bække.
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Sognefoged NIELS JOHNSEN.

is

8. Led.

KIRSTEN MARIE, f. Nielsdatter.

Fyldest for dine Ord. Han tog da to af de nærmest staaende og smed dem til
Jorden. Siden havde han Fred for dem.
I nogle af Ungdomsaarene var Niels Murer om Sommeren (ligesom flere af
Brødrene). I 1846 fik han Gaarden i Fæste og blev gift første Gang. Han blev
indkaldt i Sommeren 1849, men da der ingen Heste var til de gamle Dragoner,
var han ved Tøjdepotet paa Sønderborg Slot. 1852 blev han udnævnt til Sogne
foged. 29. Marts 1884 blev han Dannebrogsmand.
Niels var kendt som en dygtig Landmand. Han havde købt Gaarden 18571).
O g nu tog han fat i Marken. Han merglede og drænede. Og han plantede meget
(særlig Hegnsplantning).
I Aarenés Løb havde han mange Tillidshverv.
Niels Johnsen havde en vaagen Sans for Slægtens, Egnens og Landets Historie.
Han viste mig Egnens Runestene (han havde studeret et af de ældste Værker
om Runestenene) og læste Indskrifterne for mig. Han gjorde mig opmærksom
paa Engdragene Nord og Øst for Gaarden og gav mig Navnene: „Fejes Have“
og „Fruerlund“. Endelig fortalte han mig, at den store Sten fra Harald Blaatands Tid havde ligget i Asbo, og han paaviste Stedet ved „Graastensbanke“.
Stenen var sprængt og benyttet til den ny Landevej i Fyrrerne. Den blev af
mange kaldt „Ronnevejerstenen“. En Tyv havde stjaalet en Vædder, var bleven
træt af at bære Dyret og vilde hvile sig ved at løfte Vædderen op paa Stenens
Kant. Vædderen trillede ned paa den modsatte Side, saaledes at Tyven fik
Strikken om Halsen og fandtes død næste Morgen.
(j. p. H., deis efter John Nielsen.)
Niels Johnsens 9 Børn (de 8 af første Ægteskab) : John, Jens, Ane Kathrine (d.),
Ane Kathrine, Ane Kirstine (d.), Karen, Kirsten Marie, Ane Kirstine og Niels
Johan (a—i).
a John Nielsen, f. i Bække 31.A ug. 1847, g. 20. Oktbr. 1886 m.
A n e M arie C h r is te n s e n , f. i Refsgaard, Egtved Sogn, 18.Aug.
1858, Datter af Gdr. Christen Ebbesen og Else Kirstine Jensen.
1) Se „Gamle Papirer“, Tillæget, IV. Del.
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JOHN NIELSEN.

ANE MARIE, f. Christensen.

John Nielsen var Ejer af Slægtsgaarden fra 1880— 1912, da han solgte den
til Rask Eskesen. Eor nu i Bække By som Rentier. Kredsforstander for Vorbasse og Omegns Plantningsforening.
I Bestyrelsen for Bække Sparekasse.
J. Nielsen har gjort en hel Del Optegnelser om sin nærmeste Slægt og overladt
det til Redaktionen af nærværende Slægtsbog.
4 Døtre: Kirsten Marie, Else Kristine, Nielssigne og Agnes (a)—d).)
a) K irsten M arie N ie ls e n , f. i Bække 9. Aug. 1888, g.
22. Aug. 1917 m. P e te r G reg o r iu s S v e n d s e n , f. i
Bække 12. Marts 1881, Søn af Gdr. Hans Jakob Svendsen
og Henriette Marie Larsine Vaaben, Bække Mark. — P. S.
Arbejder paa „Alfa“.
3 Børn: Henriette Marie, f. 16. Febr. 1919, John Nielsen Svendsen, f. 26. Marts
1921 og Elly Svendsen, f. 6. Juni 1922.
b) E lse K irstin e N ie ls e n , f. i Bække 29. April 1891.
c) N ie ls s ig n e Joh an n e N ie ls e n , f. s. St. 26. April 1894, g.
31. Aug. 1919 m. Handelskommis E dvard A n d e r se n , f. i
København 24. Septbr. 1893, Søn af Detaillist Hans Ander
sen, København. — È. A. har Ansættelse ved Fællesforeningen
i København.
d) A g n e s N ie ls e n , f. i Bække 6. Januar 1898.
b Jens Nielsen, f. i Bække 22. Marts 1849, d. 5. Maj s. A.
c Ane Kathrine Nielsen, f. s. St. 14. Juni 1850, d. 1. Decbr. s. A.
d Ane Kathrine Nielsen, f. s. St. 19. Septbr. 1851, d. 20. Maj 1905,
g. 22. Juni 1876 m. Bygmester og Snedker M ads C h riste n sen
20
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ANE KATHR. NIELSEN, g. Fitting.

MADS FITTING.

(Fitting), f. i Kragelund 23. Novbr. 1845, d. 7. April 1897, Søn
af Niels Madsen af Kragelund.
M. Fitting var i nærmeste Omegn bekendt som større Biavler.
8 Børn: Niels Johan Johanne, Else Kathrine, Jacob, Niels Johnsen, Kirstine,
Kristine og Mette Marie (a)—h).)
9. Led.

a) N ie ls Joh an N ie ls e n ,
f. i Kragelund 5. April
1877, g. m. A n e A tterm ann, f. i Kragelund 20.
Januar 1879, Datter af
Drejer Heinrich Friederich
Simon Attermann i Krage
lund. — N.J.N. Bygmester,
boende i Kragelund.
N. JOH. NIELSEN OG HUSTRU.

10. Led.

7 Børn: Mads Kristian, Ane Kathrine,
Nanna Attermann, Heinrich Attermann, Edith A., Eva og Gudmund Attermann.

Led,

b) J o h a n n e N ie ls e n , f. 4 Kragelund 8. Maj 1878, g. m.
K risten H a n sen J e n se n , f. 5. Maj 1873, Søn af Søren
Jensen og Karoline Marie Kristensen.
Bor i Gilbjerg,
Hej nsvig Sogn.

10. Led.

9 Børn: Karoline, Mads Kristian, Søren, Alfred, Laurids, John, Anna Kathrine,
Ejnar og Arthur.

9. Led.

c) E lse K ath rin e N ie ls e n , f. i Kragelund 5. Febr. 1883, g.
m. Smedemester K r is to ffe r M ad sen , f. 6. Marts 1880
Søn af Johan Madsen og Abelone, Kragelund. Bor ved
Bække Station.

9.

d) J a co b N ie ls e n , f. i Kragelund 23. Decbr. 1886, g. Gmd.
i Gilbjerg.

307
•9. Led.

e) N ie ls J o h n se n N ie ls e n , f. s. St. 5. Januar 1888, g. m.
K aren M arie S c h m id t, Datter af Jørgen Schmidt (se
nedenfor), Bække. N. J. N. ansat ved Fællesforeningen i
Kolding.
f) K ir stin e N ie ls e n , f. s. St. 2. Novbr. 1889.
g) K ristia n e N ie ls e n , f. s. St.7.Juni 1891, g. m. L auge N isse n
M o r te n s e n , f. i Bække 3. Maj 1891, d. s. St. 17. Maj 1920,
Søn af Hmd. Nis Mortensen, Bække Mark, hvis Ejendom de
overtog.
h) M ette M arie N ie ls e n , f. s. St. 19. Juli 1893, g. m. Gdr.
M artin J e n s e n , Bække Mark. *

& Led.

e Ane Kirstine Nielsen, f. i Bække 10. Marts 1854, d. s. St. 27.
Maj s. A.
f Karen Nielsen, f. i Bække 5. Juli 1856, g. 1888 m. J en s K ristian

KR. KJELDSEN.

KAREN, f. Nielsen.

K je ld se n , f. i Tranbjerg, Aarre Sogn, 2. Febr. 1840, d. i Askov
16. Juli 1920.
Kr. Kj. Veteran fra 1864. Ejer af „Baaslundhus“ paa Estrup Mark. Solgte
Gaarden og boede siden i Askov.
„Jens Kristian Kjeldsen hørte med til Veteranerne, det gjorde han i bogstavelig
Forstand; han var med i 1864. Det gjorde han i overført Betydning; han var
en af de gamle, trofaste og virksomme Mænd her i Sognet.
Han var født paa „Tranbjerg“ i Aarre Sogn; men da hans Moder døde tidlig,
solgte hans Fader „Tranbjerg“ og købte „Aagaard“ dernede Syd for Landevejen.
Her vokste Kristian Kjeldsen op, herfra gik han i Skole, og herude blev han
vænnet til Arbejde og Orden. Hans ældre Søster blev gift med Gaardejer Søren
Pedersen i Askov, og da Kristian Kjeldsen blev voksen, kom han derop som Karl
og var der henimod tredive Aar — hans Soldatertid medregnet.
Den 6. Januar 1863 blev han indkaldt som Dragon. Han lærte saa i 1863 og
20*
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stod færdig, da Krigen brød ud næste Aar. Han tog Soldatertjenesten som saa
mangen Bondekarl tager den, som en Selvfølgelighed, Livet fører med sig. Man
tager det som andet Arbejde og gør sine Sager, saa godt man kan. Og da
Krigen kom, tog man den lige saadan. Blev man sat paa en Post, passede man
den og vogtede den omhyggelig. Kom Fjenden, ragede man ham til Side med
samme Selvfølgelighed. Ganske vist, man kunde ogsaa blive slaaet tilbage,
hugget til Krøbling eller faa en Kugle.
Skæbnen var over os alle, og over den igen Gudfader. Saa gav man sig
ham i Vold, gjorde sin Pligt, og saa talte man ikke mere om det.
Kr. Kjeldsen kom dog ikke under Krigen til at skifte Hug med Fjenden. Hans
Dragonregiment var med. i Forpostkampene ved Vejle først i Marts 1864. Hans
Eskadron var ogsaa med, Halvdelen var ude i Kamp, hans Halvdel stod i Reserve.
Den 1. Maj 1865 blev han permitteret. Nu tog han fat som Karl hos Søren
Pedersen i Askov igen, og det blev han ved med til 1888. Da købte han Baaslundhus paa Estrupmark og giftede sig samme Aar med Karen Nielsen, Sogne
fogedens Datter i Bække. De havde vist deres Hjem paa Baaslundhus i tyve
Aar. Det blev bygget op, Markerne sat i Stil, og Baaslundhus blev en pyntelig
og god, lille Gaard.
Men saa kom Alderen og gjorde sin Ret gældende. — De havde ingen Børn.
Saa solgte de Gaarden, flyttede her -til Askov, hvor de har levet lykkelig og
godt siden. Han passede sin lille Hest og gjorde en Del Kørsler med den. Hun
passede Hus og Have, og alt gik godt for dem.
Nu var han over de 80, og Kræfterne svandt mere og mere ; men de holdt dog,
saa han kunde gaa oppe og ude lige til de sidste Dage. Men saa brød Kræfterne
sammen for ham. Glad og tilfreds tog han mod Døden og gav sig Gud i Vold.
Hvad der udmærkede Kristian Kjeldsen, det var Flid og Nøjsomhed. Havde
vi Landet fuldt af den Slags Folk, saa behøvede vi ikke at være bange for vor
Valuta, den skulde nok klare sig. Vi har Grund til at løfte vor Hat for gamle
Kristian Kjeldsen og sige ham Tak for det gode og trofaste Arbejde, han har
gjort iblandt O S .“
Poul Bjerge.

CHR. JENSEN CHRISTENSEN.

KIRSTEN MARIE, f. Nielsen.
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.8. Led.

g Kirsten Marie Nielsen, f. i Bække 17. Jan. 1859, g. m. C h risten
J en sen C h r is te n s e n , f. 28. Jan. 1858, d. 31. Juli 1911.
Chr. J. Chr. Boelsmand paa Asbo Kær, senere Gdr. i Fitting, Vorbasse Sogn.
Hun solgte Gaarden og bor nu i Kragelund. Paa Marken tæt ved Gaarden fandtes
der Spor af en gammel Kirke.
h Ane Kirstine Nielsen, f. i Bække 31. Juli 1861, g. m. N ie ls
C h r iste n se n (V a n d el), f. i Kragelund 16. Marts 1854. Søn

NIELS CHRISTENSEN (VANDEL).

■9. Led.

8. Led.

7. Led.

ANE KIRSTINE, f. Nielsen.

af Gdr. Chr. Nielsen (Vandel) og Valborg Pedersen, Kragelund. —
N. Chr. Ejer af Fødegaarden i Kragelund; Sogneraadsmedlem.
2 Børn: Christen og Niels Johnsen (a)—b).)
a) C h riste n N ie ls e n C h r iste n se n , f. i Kragelund 10. Jan.
1886, d. i København 3.Aug. 1908 (paa Sølvgadens Kaserne
af' Tyfus).
b) N ie ls J o h n sen C h ri
s te n s e n , f. s. St. 22.
Marts 1888. — Ejer af
Fødegd. („Rolighed“).
i Niels Johan Nielsen, f. i
Bække 20. April 1866, d. s.
St. 6. Novbr. 1869.
7) A n d e r s J o h n se n , f. i Bække
20. Decbr. 1819 (i K. 17. Febr.
1820), d. 24. Marts 1859. Op
hold hjemme.
8) M arie J o h n sd a tte r , f. i
Bække 11. Oktbr. 1821, d.
15. Jan. 1908, g. m. P ed er
J e n se n K v is t1), f. 1813, d.
8. Juli 1865.
1) H ed egentlig Qvist; men Børnene hedder Kvist.

MARIE JOHNSDATTER.
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P. J. Kv. Gdr. i Egholt, Lejrskov Sogn.
3 Børn (a—c).
a Jens Pedersen Kvist, f. i Egholt 15. Septbr. 1850, d. s. St. 17.
Juni 1874.
b John Pedersen Kvist, f. i Egholt 30. Maj 1853, d.s.St.6.A pril 1874.
c Ane Kirstine Pedersen Kvist, f. i Egholt 18. Oktbr. 1856, g. 29.
Novbr. 1879 m. H ans J en sen (K v ist), f. i Gammelby, Læborg

ANE KIRSTINE, f. Kvist.

HANS JENSEN (KVIST).

Sogn, 1. Febr. 1841, d. i Egholt 17. Jan. 1896, Søn af Gdr.
Iver Jonsen og Ingeborg Christiansdatter. — Ejer af Hustruens
Fødegaard.

9. Led.

10.Led.
9. Led.

6 Børn: Peder, Ingeborg, Jens Ingvad, Maria, John og Louise (a)—f).)
a) P e d e r K v ist, f. 22. Aug. 1880. — Overtog Fødegaarden,
men har solgt den til Broderen J. I. Kvist og bor i Grind
sted.
b) In g eb o rg K v ist, f. 1. Marts 1883, d. 17. Juli 1913, g. 19.
Oktbr. 1909 m. M ads O le s e n N ie ls e n . — Ejer af Fødegaarden i St. Lihme.
Søn: Hans Kvist Nielsen, f. 18. Aug. 1911.
c) Jen s In gvard K v ist, f. 5. Febr. 1885, g. 15. Jan. 1919 m.
O liv ia K nudsen af Horsted. Murer i Askov. Har i 1920
overtaget Fødegaarden i Egholt.
d) M aria K v ist, f. i Egholt 17. Maj 1887, g. 19. Juli 1907
m. J o h a n n es J en sen , f. i Veerst 16. Juni 1867, Søn af
Gdr. Jens Therkildsen, Veerst.
Johs. J. i mange Aar Præst i „Den danske Kirke“ i Nord Amerika, i 1920
Præst i Vendsyssel (Vejby-Sejlstrup).
5 Børn: Ruth, Hans, Érling, Helmer og Ingeborg Louise Kvist Jensen.
fødte i U. S. A.)

(Alle
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PASTOR JENSEN MED FAMILIE.

9. Led.

e) John Carl K v ist, f. i Egholt 19. Juli 1891, g. 13. Maj 1921
m. C h rista H e ltb e r g , f. 2. Febr. 1897 i Sønderris, Fyn,
Datter af Gdr. Anders Heltberg og Elisabeth Mikkelsen.
Uddannet til Lærer paa Gedved Seminarium. Lærer 1915. 1918 Lærer paa
Landerupgaard. 1920 Enelærer i Kragelund, Bække Sogn.
f) L o u ise K v ist, f. 8. Marts 1894, d. 17. Aug. 1917.
9) John J o h n se n , f. i Bække
10. Septbr. 1823, d. i Silke
borg 10. Novbr. 1896.
Veteran fra 1848.
Murer og Cement
støber i Silkeborg. Har opført Villa „Berlin“
i Dollerup Mølles Have. (I sin Ungdom hos
Laust Eskildsen i Thorning, hvad der omtales
i V. Del.)
10) C h r istia n J o h n se n , f. i
Bække 28. Juli 1825, d. 12.
Aug. 1872.
Veteran fra
1848.
Ved Fredericia blev
begge
hans
Sidemænd
skudte. Murer om Sommeren
og Uldhandler om Vinteren.
Fast Ophold hjemme.

CHRISTIAN JOHNSEN.

11) H ans J o h n se n , f. i Bække 10. Aug. 1827, d. i Egholt 8. Septbr.
1917, 90 Aar gi.
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Veteran fra 1850. Tjente i mange Aar hos
Sognefoged Jep Andersen, Drostrup. Bestyrer
for hans Enke. I de sidste Aar Ophold hos
Jens Haue, Egholt. Kom meget omkring til
Slægten.
Hans Fader John Christensen var maaske
noget af en Poet. I alle Tilfælde havde han
fra Ungdommen Lyst og Evne til at „smede“
Rim om Dagens Begivenheder. Ethvert af de
mange Børn fik ogsaa sit eget Rim. Om Hans
rimede han følgende fra Soldatertiden:
„D en tien d ’ A u g u st
da drow w o H ans den f ø ’s t ’ P ust.
N o ligger han ’o A ls,
i H ertugens gam m el S a l’s “ 1).

HANS JOHNSEN.

Det var interessant at høre Hans Johnsen fortælle om Slagene ved Isted og Frederiksstad, hvor han deltog i Kampen. Han fortalte f. Eks. følgende Træk fra Frederiksstad. Ammunitionen var sluppen op, og den uhyggelige Hvisken gik fra
Deling til Deling: „Vi har ikke flere Patroner“. Hans Helgesen, som selv var
til Stede, reddede den daarlige Stilling og lod blæse: „Hold inde med Skydningen!“
Derved vildledede han Fjenderne, der ikke forstod, hvad det betød. I største
Hast fik han Bud efter ny Forsyning, og snart saa man Vogne komme med Ilfart
gennem den brændende By. De løse Patronbundter var dækket med Tæpper,
som Ildgnisterne regnede ned over; snart blev Bundterne kastet af i Skanserne,
og de tapre Jyder tog fat paa ny. Blandt de modige Mænd, der hentede Patro
nerne, var Hans Johnsen.
Han kom tidlig ud at tjene, og hans Arvelod var kun 50 Rdl. De mange
Børn skulde jo dele; saa der blev ikke meget til hver. Men der var Veb
signelse ved denne lille Sum, han blev efterhaanden en velstaaende Mand, og
som mange vel mindes, var han gavmild. Gentagne Gange gav han Gaver til
Kirkerne i Bække, Læborg og Lejrskov. Det var ikke for at gøre sig be
mærket, men fordi han var taknemmelig for, hvad hån havde hentet ved sin
Kirkegang.
Han blev ved at tjene og var i mange Aar Gaardbestyrer i Drostrup. I de
sidste Aar af sit Liv havde han et roligt og kærligt Hjem hos sin Søstersøn
Jens Haue i Egholt. Veteranen kom meget omkring til sin Slægt, saa længe
han kunde. Men saa kom den Tid, da Kræfterne tog af, og Synet svigtede.
Lige til det sidste var han aandsfrisk og fulgte med Deltagelse Gaardens
Drift, og hvad der ellers laa for. Han glædede sig altid ved Sang og Musik,
og naar han hørte de kendte Sange fra Ungdommen, straalede hans Øjne, og
Foden slog Takt.
(Udtog af en Avisartikel i Anledning af, at han fyldte de 90 Aar 1917.)
1) Sals — Stuehus (Hovedbygning).
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Som Faderen og flere af Johnslægten havde han „en lille Aare“. Følgende
lille Sang, der er fundet i efterladte Papirer, skrev han 16. Septbr. 1876 til sin
Madmoder Ane Kirstine Andersen (f. Madsen) i Drostrup:
Du
din
jeg
og

kjære K vinde, som i D ag kan fejre
F ø d selsd a g her i vor lille Kreds,
øn sk e vil, at Fred m aa om D ig lejre
at D u altid finder D ig tilfreds.

Og
og
d it
og

har vel S o rg en stu nd om H jertet ty n g e t
lokk et Taarer i dit Ø je frem,
from m e S in d dit kjæ re Liv foryn ged ’,
Lykken b oer nu i dit sk øn n e Hjem.

Din hengivne
H an s Johnsen.

En yngre Slægtning, Lærer John Kvist, fortæller: „Jeg husker godt de yngste
Brødre, særlig Hans, hans Søster Marie var min Bedstemoder. De var alle gode
til at fortælle. Bedstemoder fortalte f. Eks. om de gamle Studedrivere og deres Tid.
Den Johnsenske Slægt var vel i sin Tid en Slægt, der var mellem de førende.
Men ellers gælder det vist om hele Slægten, at dens Medlemmer ikke var særlig
fremtrædende, snarere lidt tilbageholdne og tavse over for fremmede, men ellers
kloge og livlige og i Besiddelse af en Del Lune.“
7. Led.

12) K aren J o h n sd a tte r, f. i Bække 11. Aug. 1829, d. i Vorbasse 25. Juni 1883, g.
m. Jen s Chr. J e n se n ,
f. 4. Novbr. (?), d. i Vorbasse 10. Marts 1884. —
Bygmester. Boede først i
Holte ved Vamdrup, senere
i Vorbasse.
6 Børn: Louise, Jensine, Ane d., Karen,
Ane og Niels (a—f).

8. Led.

a Louise Kathrine Jensen, f.
i Holte 26. Oktbr. 1862,
g. m. pens. Politiembeds
mand, V o g t,
Skatte
opkræver (Enkemand) i
Danzig Neustadt. Rejste
til Tyskland 1886.
b Jensine Kirstine Jensen, f.
JENS CHR JENSEN OG HUSTRU.
8. Maj 1864, d. i Bække
30. Marts 1900, g. m. Hmd. Jørgen S ch m id t, Bække Mark,
f. 1. Septbr. 1856, Søn af Vejmand Enevold Schmidt og Fre
derikke Bornhøft. — J. Schm. g. 2. G. m. N ic o lin e P e tr e a
M arie L arsen fra Falster.
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JENSINE KRISTINE, f. Jensen.

JØRGEN SCHMIDT OG 2. HUSTRU.

8 Børn:
a) F r e d e r ik k e K ristia n e S ch m id t, f. 20. Juni 1882, g. m.
P e te r P e te r s e n , Gdr. i Bastrup, Vamdrup Sogn.
b) Jen s K ristian S ch m id t, f. 11. Aug. 1884. Fiskemester
i Græsted v. Frederiksborg.
c) N ie ls E vald S ch m id t, f. 16. Januar 1887, g. m. K a ro lin e
T h om sen . Boelsmand i Gjesten.

9 . Led.

FREDERIKKE.

JENS KRISTIAN.

KAREN.

NIELS EVALD.

ANE.
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KAREN MARIE.

9. Led.

HANSINE JOHANNE,

LENE FRANCISKA.

- d) K aren S ch m id t, f. 20. Juli 1889, g. m. H ans B o n d e, Gdr.
paa Als.
e) A n e S ch m id t, f. 13. April 1892.
Broderen Jens Kristian.

Husbestyrerinde hos

f) K aren M arie S ch m id t, f. 31. Juli 1894, g. m. N ie ls
J o h n sen N ie ls e n , f. 5. Jan. 1888. (Se foran.)
g) H an sin e J oh an n e S ch m id t, f. 3. Decbr. 1896, g. m.
M ads A n d e r se n , Hmd. i Kragelund.
h) L ene F r a n c isk a S ch m id t, f. 22. Marts 1899, g. m. C h ri
stia n B o jsen F e d d e r s e n , Gdr. i Bække.
8. Led.

c Ane Katrine Jensen, f. i Holte 2. Juni 1866, g. m. Jen s H au e,
Egholt. (Se foran, Hauefamilien.)
d Karen Marie Jensen, f. i Vorbasse 28.Decbr. 1868, g. m. N ie ls Chr.
T h ø g e r se n , f. 24. Jan. 1863.----Gdr., Sogneraadsfmd. i Oxlund,
Lindknud Sogn. Fmd. for Kolding Vesteregns Landboforening.

NIELS THØGERSEN OG HUSTRU
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EJLER CHRISTIAN.

KAREN JENSIGNE.

KIRSTINE MARIE.

THYRA.

'

PEDER CHRISTIAN.

ANE KIRSTINE.

JOHANNE OG ASTRID.

8 Børn (a)—h).)
9. Led.

a) E jler Chr. T h ø g e r se n , f. 10. Aug. 1894.
b) K aren J e n s ig n e T h ø g e r se n , f. 28. Novbr. 1895, g. 11. Juni
1921 m. N ik o la js e n , Søn af Møller N., Vittrup.
c) P e d e r C h ristia n T h ø g e r se n , f. 10. April 1898, g. m.
E lse P e d e r se n af Aars.
d) K irstin e M arie T h ø g e r se n , f. 6. Oktbr. 1900.
e) A n e K irstin e T h ø g e r se n , f. 25. Novbr. 1902, g. 11. Juni
1921 m. T h orvald J e p se n , Søn af Andr. J., Lindknud.
f) T hyra T h ø g e r se n , f. 21. April 1905.
g) Joh an n e T h ø g e r se n , T. 17. April 1907.
h) A str id T h ø g e r se n , f. 8. Juni 1910.
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8. Led.

v

e Ane Jensen, f. i Vorbasse 28. Decbr. 1868. (Tvillingsøster til
Karen Marie Jensen, der døde som spæd.)
f Niels Johnsen Jensen, f. i Vorbasse 15. Decbr. 1871, d. i Bække
11. Decbr. 1886. (Ophold hos Gdr. John Nielsen, siden Forældre
nes Død (1883—84).

D. Anders Johnsen og Efterkommere.
5. Led.

II. Anders Johnsen, f. i Bække ca. 1765, d. paa Drostrupgaard Nytaarsmorgen 1846, 81 Aar gi. (Han er døbt Søndag mellem Jul og Nytaar,
konf. 1781, tjener hos Jonas Poder i Bække 1787, 23 Aar gi. og for
loves 9. Maj 1797). Viet i Læborg Kirke 8. Juli 1797 til Else Marie
Jepsdatter'} af Drostrup, f. paa Drostrupgaard 1776 (db. 26. Maj,
konf. 1792), d. sstds. 18. April 1821, Datter af Jep Nielsen og Maren
Nielsdatter af Drostrup (Forlovere: Jonas Poder og Christen Johnsen,
Bække).
Gamle Optegnelser om Jeppe Nielsen („Gravmæle“).
Hvad sig angaar at melde om vores Salige Afdøde med Broder, den udi Livet salige og Velforstandige Danne Mand
Jeppe Nieben af Drostrup. Han er bamfed i Rævsing, Gjesten Sogn, i Aaret 1736 af ærlige og Christelige ægte
Forældre. Faderen var den ærlige og velagte Mand Niels Andersen og Moderen var den ærlige og Gudelskende
Danne Kvinde Else Pedersdatter, begge forhen saligen i Herren er hensovet — da disse Christelige Forældre af den
gode Gud var bleven velsignet med deres da liden Søn, lod de ham straks indlemme i den hellige Daab i den sande
Christendom og ved Aarenes Tiltagelse lode de ham undervise i Guds aabenbarede Ord for der at kunne erhverve sig
den fornødne Kundskab om Gud og hans Ord, og hjemme skal disse gode Forældre have alt muligt Omsorg for at
Danne ham til en lydig og vindskibelig Søn. Han blev stedse Hjemme hos sine gode Forældre, indtil han var confirmeret. Han kom ud blandt fremmede, og Tjente i Gamst Præstegaard i 3 Aar og blev ved at Tjene indtil han indlod
sig udi Æ gteskab med hans Broders [Peder Nielsens] Enke, som nu Efterlever hems dybtsorgende Hustru, med hvem
han levede et Kjærligt ægteskab 48 Aar og blev af Gud velsignet med 6 Børn, nemlig 2de Sønner og 4re Døttre, af
hvilken Een Søn og 2de Døttre med deres Højbedrøvede Moder Sørgeligen Efterlever. — Herren selv være deres
forsørgere for sit Hellige Navns Skyld. — Denne vor Salige afdøde havde ogsaa været i hans Majestæts Tjeneste i
nogle Aar og opført [sig] som en sand og rigtig Christen, som en troe og fordragelig Æ gtefælle, en øm og kjærlig
Fader. — Var utrættelig derudi at arbejde og stræbe for sig og sines gode underhold, han havde gjem e Fred med
Alle og skyede Uenighed af alle Kræfter — — tjente gjem e sin Næste og behandlede ham redelig — han var de
Fattiges Ven, saa vist det stod i hans ævne, hjalp og Trøstede dem som Trængende nærmede sig ham — i hans
Adfær var han stille, rolig og jævn — han var i hans Omgang glad og ædruelig — — overalt var han god, oplyst i
sin Christendom: — — han var elsket og yndet af saare mange — han havde en god oplysning — han opdrog
sine Børn vel og holdt dem tidligt til at gavne — han havde daglig Glæde af dem i sin Høje roelige Alderdom og
[naaede] at see sine Bom som brave Folk i god Velstand — han nød ogsaa en god Pleje i sin høje Alderdom. Thi hans
kjære Æ gtefælle og Børn sørgede for ham. Hans Sygdom har varet i nogle Aar, men i hans sidste Tid meget mere
tiltog — dog var han i al sin lidelse meget taalmodig og gudhengiven — gjem e søgte han Guds Huus — Naademidler[ne] brugte han efter gudelig Forberedelse — og da han mærkede, at Døden nærmede sig hos ham, bad han
Gud om Hjelp og Bistand — at Gud vilde forbarme sig — Herren hørte hans Bøn og Sukke, og tog ham bort fra
denne Verdens jammer og Elende, indtil Ærens rige i Himmelen, Hvilken naadig Forandring skedte sidste afvigte 24.
Novbr. om aftenen Kl. 9, efter at han havde levet her i Verden i 85 Aar 3 Maaneder — som er den Salig Danne
Mands gandske Alder. —

Anders Johnsen overtog Drostrupgaard i Læborg Sogn efter sin Svigerfader
Jep Nielsen. Det skete vist i Bryllupsaaret 1797. Svigerfaderen døde 1820 og
har altsaa siddet paa Aftægt.
Om Anders Johnsen fortæller nu afd. Peder Frandsen Vinding følgende Træk:
„Gamle Hans Johnsen har fortalt mig, at Anders J. kom engang i en slem Konflikt
1) Else Marie er Søster til N ieb Jepsen og Kristine, g. m. Eskild Laursen i Hvejsel. — Jeppe Nieben er Broder til
Peder Nieben (f. 1736), Sønner af Niels Andersen og Else Pedersdatter, Revsing.
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med Kontrolløren. Det førte til en langvarig Proces, der gjorde A. J. til en
fattig Mand. Men han blev tilsidst frifunden ved Højesteret mod en Bøde til
Ribe Domkirke. Jeg har selv set Dommen. Dengang Gaarden blev overdraget
til Niels Olesen og Hans Johnsen, fandtes et meget lille Eksemplar af „Ribe Stifts
tidende“ x). Jeg vilde nok have den, men fik den ikke.
Det kom til Kamp med Kontrolløren, som A. J. overmandede. Han fik sin
ene Haand slemt skaaret, saa han beholdt krogede Fingre. Han skal have været
en Kraftkarl (se foran). Procesomkostningerne blev først betalt 1846 (af Sønnen
Jep Andersen). Han var Hovbonde til Estrup, og Godsejeren vilde ikke lade
Fæsteren gaa til Grunde, for saa blev Gaarden jo fæsteledig.“
7 Børn: John, Jep(pe), Karen, Maren, Johanne, Ane Kirstine og Magdalene (1—7).
O v e r s ig t.
1. John Andersen, f. 1798, d. 1871, g. m. M ette M arie S ø r e n s d a tte r , f.
1809, d. 1845. Ildved.
2. Jep Andersen, f. 1800, d. 1874, g. m. A n e K r istin e M ad sd atter, f. 1813,
d. 1888. Drostrup.
3. Karen Andersdatter, f. 1802, d. 1872, g. m. N ie ls Ø s te r g a a r d , f. 1790, d.
1864. Filskov.
4. Maren Andersdatter, f. 1805, d. 1844, g. m. Jen s L a ssen , f. 1790, d. 1877.
Maltbæk.
5. Johanne Andersdatter, f. 1807, d. 1891, g. m. L au st F ra n d sen V in d in g ,
f. 1808, d. 1866. Estrupmark.
6. Ane Kirstine Andersdatter, f. 1809, d. 1885, g. 1. G. m. M athias H erm anse n , d. 1844, 2. G. m. A n d ers H an sen (T irsvad ), f. 1806, d. 1880,
Ildved.
7. Magdalene Andersdatter, f. 1814, d. 1855, g. m. P e d e r L a u rid sen , f. 1807,
d. 1880. „Grønvang“.
1. John A ndersen , f. paa Drostrupgaard 17. Marts 1798, d. i Ildved,
Hvejsel Sogn, 24. Novbr. 1871, g. m. M e tte M arie S ø r e n s d a tte r ,
f. i Ølholm, Langeskov Sogn, 29. Marts 1809, d. i Ildved 24. Juni
1845, Datter af Gdr. Søren Jensen (Smed) og Ane Kristine Jens
datter af Uldum. — John A. Ejer af „Højgaard“, Hvejsel Sogn.
I sine Livserindringer (Vejle 1910) fortæller Sønnen Anders Johnsen følgende:
„Min Fader er født paa en mager Hedegaard i daarlig Kultur. Som i de
fleste Bondehjem var det fattigt. Min Fader har fortalt, at Føden mest bestod
af Rugmelsgrød og Kartofler. Saasnart min Fader blev voksen, maatte han med
Heste og Vogn ud om Sommeren for at tjene Føden. Det skete paa den Maade,
at han ude i Pottemageregnen købte et Læs af de saakaldte Jydepotter, som
han kørte omkring med i Sønderjylland, ja helt ned i Holsten. Paa et saadant
Læs kunde han tjene 1 Td. Rug; men saa maatte der intet gives ud paa Vejen.
1) T rykt i Fredericia.
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I Vognskrinet var der Rugbrød og 01. Natte
logis var billigst i Vognen, mens Hestene
græssede i Vejgrøften1).
Senere kom min Fader til at handle med
Klædevarer.
Varerne blev smuglet over
Kongeaaen og kunde derfor sælges billigt.
Paa hans Rejser i Nørrejylland kom han ofte
til Ildved, hvor min Moder havde sit Hjem. —
Min Fader havde altid haft noget imod selv
at bære fine Klæder; men han var langt
foran sin Tid i Kundskaber og Trang til Op
lysning. Det var ham derfor en Samvittig
hedssag, at hans Børn skulde nyde bedre
Undervisning og Uddannelse, end der var
bleven ham til Del. Vi Børn maa mindes
Fader med inderlig Tak for, hvad han har
været for os, og det paa en Tid, da Kund
skabstrangen ellers ikke var vaagnet.“

JOHN ANDERSEN.

Laust Eskildsen i Sinding fortæller følgende om John Andersen:
„Det var en lille rask Mand med en fast og bestemt Vilje, som vi Søskende
havde en stor Respekt for. Naar nu vi Børn var kjørende fra Thorning til Ildved
og Hvejsel, kjørte vi først ind til John. Vi var glade ved at komme, og han var
glad ved os. Saa bestemte han vor Rejseplan; Nu skulde vi kjøre til den Mand
den Dag og det Klokkeslet, kjøre derfra til den Mand og komme tilbage i den
Time, som han bestemte, og det skulde være bestemt, ellers kunde vi vente en
ordentlig Straffetale. Og det var vi bange for.
Der var en Vognmand fra Kolding ude ved min Fader. Jeg fik da Lov at
kjøre med til Ildved. Og jeg var der otte Dage. En Middag, da vi havde spistr
sagde John til mig: „Naa, Dreng! nu skal du gaa hjem! Der har du 3 Mark og
en ny Pisk. Gaa saa!“ Der var ikke Tale om nogen Henstand. Jeg maatte af
Sted. Jeg havde 8 Mil til Thorning over den bare Hede, saa det var Skam ingen
Lystrejse for mig. Jeg var jo kun 11 Aar. Det var et af de underlige Træk,
et Udslag af hans Luner2).
Jeg synes, jeg kan se ham endnu. Jeg har aldrig set et Menneske med saa
kulsort Haar som ham. Og saa var det saa fint krøllet. Bortset fra hans Sær
heder var han i den Tid en dygtig og afholdt Mand.“
3 Børn: Anders, Søren og Else Marie (1)—3).)
7. Led.

1) A n d ers J o h n se n , f. paa Højgaard 25. Septbr. 1827, d. i Vejle
25. Juli 1916, trol. 1858 og g. 28. Juni 1861 m. K aren N ie l
sen H au g e, f. 16. Febr. 1840, Datter af Niels Christensen
1) Laust Lauridsens Kone har fortalt mig:
„Laust Eskildsen boede en Vinter hos Morbror John en hel Maaned. John og han var paa Besag i Vejen.
Men nu vilde John hjem til Ildved. Han væltede i Sneen tæ t ved vor Gaard. „A kom te aa legg oven o
mi’ Far," fortæller Datteren Else Marie. — Morbror John havde en Chatol. En Skuffe var fuld af Svedsker.
Han laftede os Barn op, saa vi selv kunde tage en Svedske.“
(J. P. H.)
2) Jeg kan da fortælle, at der kom Brev fra ham Dagen efter. Han havde alligevel ikke været rolig, inden han
herte fra mig.
(L. E.)
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ANDERS JOHNSEN OG HUSTRU.

Hauge og Ane Christensen, Vindelev. — Ejer af Fødegaarden
„Højgaard“. Veteran.
1865 Skattekommissær (ligeledes 1869), 1861—63 Medlem af Sogneraadet
(9 Aar som Formand), 1874 Medlem af Vejle Amtsraad, 1878 Landvæsens
kommissær (genvalgt til 1909), 1880 i Bestyrelsen for Husmandskreditforenin
gen (til 1907), 1880 atter Medlem af Amtsraadet (til 1897). — Fmd. for Vejle
Amts ældre Brandforsikring og Vejle Amts Landboforening. Næstformand i
Repræsentantskabet for Vejle Bank og i Bestyrelsen for A/S „Vejle Amts Folke
blad“ og A /S „Vejle Saalelæderfabrik“ — 15. Aug. 1902 Ridder af Dannebrog.
— Bosiddende i Vejle fra 1904 til sin Død.
I sine Livserindringer fortæller han om
sin Skolegang før og efter Konfirmationen.
Det var ellers inden Højskolernes Tid.
Først en Del Aar senere dukker Uldum og
Rødding Højskoler op.
Han fortæller om
sin Deltagelse i Treaarskrigen (Hestepasser)
og om sin Manddomsgerning. — Jeg noterer
hans troværdige Ord: „Et tør og kan jeg
med Sandhed udtale, at jeg aldrig selv har
søgt om et eneste af disse mange Hverv eller
i nogen Maade foranlediget, at Valget faldt
paa mig.“
Ved hans Død 1916 faldt der mange
smukke Bladudtalelser. Og det var fra Blade
af forskellig Farve.
„Fyns Venstreblad“ : „And. Johnsen hørte
ANDERS JOHNSEN.
til de stille, men stærke Mænd, trængte sig
aldrig paa, men naaede alligevel saa over
ordentlig langt. — Naar han naaede saa langt, saa var Grunden vel hans
store Indsigt i alle Livets Forhold, hans rolige Omdømme, men først og sidst
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„H0JGAÄRD“.

hans retskafne Karakter. Han var som Husbonde paa sin store Gaard (sammen
med sin sjældne Hustru) sine Folk en god Mand, for Sognets Smaafolk en Raadgiver og god Ven i vanskelige Stunder, og han blev i Aarenes Løb for sin Egn
noget af et Enhedsmærke. — — “
„Vejle Amts Folkeblad“ : — — Paa A. J. kendtes Sandheden af det gamle
Ord, at Adel kan en Bonde være. Der var ikke Forskel af den Bondemand,
der satte Bo 1861, og paa den A. J., der var overvældet med Tillidshverv. —
Han undgik det offentlige Livs Farer. „Hjemmet er nu alligevel det bedste,“
udtalte han. Han kunde bygge sit eget Hus — — . Og saa kunde han løse
den Knude, andre sled forgæves i. Aldrig selvisk, altid rede til at tjene. —
Ikke mange Ord, desto mere Handling. — — —
Q.
„Han havde fra Ungdommen af en stærk Samfundsfølelse. Og den svævede
aldrig i Luften. Han gik ud fra de givne Kaar. Selv politiske Modstandere
søgte hans Raad og fortrød det ikke. — De smaa søgte ham fuldt saa vel som
de store, og havde vel ogsaa mest Brug for ham. Han undersøgte altid selv For
holdene. Han gik til Kilden. — A. J.
blev gammel af Aar, aldrig af Sind.------(Chr. Søndergaard.)

2 Børn: Nielsine og Aage (a—b).
S. Led.

a Nielsine Emilie John
sen, f. paa „Højgaard“ 10.Jan.1872,
g. 26. Oktbr. 1901
m .Jørgen J ø r g e n 
s e n , f. 24. Aug.
1870, Søn af Gdr.
Anders Jørgensen

j. Jørgensen

og hustru.

21

„HVEJSELGAARD“.

AAGE JOHNSEN MED FAMILIE.
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og Ane Kirstine Nielsen, „Cecilielund“, Langeskov Sogn. —
J. J. Ejer af „Cecilielund“, senere af „Hvejselgaard“.
2 Børn (a)—b).)
a) E m m ely E lisa b e th J ø r g e n se n , f. 2. Maj 1908 (adopt.)

9. Led.

b) S v en d J ø r g e n se n , f. 11. Marts 1909 (do.).
.8. Led.

b Aage Johnsen, f. 14. Novbr. 1876, g. 24. Juni 1904 m. O liv ia
J ü r g e n se n , f. 12. Oktbr. 1876, Datter af Fabrikant Johannes
Pfeder Ferdinand Jürgensen og Andrea Charlotte Olivarius,
Lihme Klædefabrik.
Ejer af „Højgaard“, Ildved v. Tørring, Medejer af Teglværket ved „Skovbankgaard“. (Teglværket fremstiller aarligt ca. 2 Mill. Sten, foruden Rør o. lign.)
Fmd. for Vejle Amts ældre Brandforsikring. Bestyrelsesmedlem a f A/S „Vejle
Amts Folkeblad“.
4 Børn (a)—d).)

•9. Led.

a) A n d e r s O liv a r iu s J o h n se n , f. 26. Febr. 1905.
væsenselev paa Urup.

Land

b) K aren M a rg reth e J o h n se n , f. 16. Juli 1906.
c) Inga C h a r lo tte J o h n se n , f. 2. Febr. 1908.
d) A n n a M arie J o h n se n , f. 30. Juli 1913.

SØREN JOHNSEN.

7 . Led.

ELSE JOHNSEN, f. Jensen.

2) S øren J o h n se n , f. i Ildved 14. Jan. 1833, d. 21. April 1912, g.
1857 m. E lse J en sen , f. i Uldum 2. Novbr. 1828, d. paa „Slagballegaard“ 10. Maj 1878, Datter af Gdr. Jens Knudsen og Hustru,
Uldum, g. 2. G. m. M aren H an sen af Bjerre. — Ejer af „Slagballegaard“ pr. Brædstrup. Sogneraadsformand.
21

324
5 Børn: Mette Marie, Maren, Andrea, John og Jeppe (a—e).
8. Led.

a Mette Marie Johnsen, f. paa „Slagballegaard“ 12. Juni 1858, Elev
fra Aale, g. m. Gdr. S øren F r e d e rik G røn dah l, Vinding pr.
Brædstrup. Han er død og Enken er g. 2. G.m. Z.G je v er tsen ..
(Se nedenfor).
2 Børn (a—b).
a) Jen s G røn dah l, f. 21. Oktbr. 1885, Farmer i Amerika,
g. m. Bettie Lundblad. Datter Mildrid, f. 1911.

9. Led.

b) A nna G røn dah l, f. 9. Febr. 1887, g. m. Lærer K r is tia n 
sen , Føvling pr. Brædstrup.
10. Led.
8. Led.

2 Børn: Paula, f. 9. Juni 1912 og Victor, f. 16. Jan. 1916.
b Maren Johnsen, f. paa „Slagballegaard“ 22. Marts 1860, d. 1902,
g. m. Gdr. Z ach arias
G je v e r ts e n ,
Vin
ding. (Se ovenfor.) —
Lærerindeuddannelse
paa Frk. Zahles Skole.
c Andrea Johnsen, f. paa
„Slagballegaard“ 30.
Maj 1862, Elev fra
Aale, g. m. R asm us
B allu m ,
Dauding.
De er begge døde.
3 Børn (a)—e).)

9. Led.

a) M arie B allu m , f.
29. Aug. 1886, g.
m. Kontrolassistent
H. P. H a n sen ,
Brædstrup.
b) E lse B allu m , f..
I. Novbr. 1888, g.
m. Købmd. B ech g aard , Aarhus.

R. BALLUM OG HUSTRU.

10. Led.

2 Børn: Leo Bechgaard, f. 19. Febr. 1913 og Kai Bechgaard, f. 20. April 1918.

9. Led.

c) N ie ls B allu m , f. 6. Oktbr. 1891, Gdr. i Boest pr. N. Snede.
— Elev fra Høj- og Landbrugsskole. Gift.

10. Led.
8. Led.

9. Led.

Søn: Henry Ballum, f. 2. Septbr. 1921.
d John Johnsen, f. paa „Slagballegaard“ 30. Maj 1865. 1920
g. m. J o se p h in e H a lseth af Norge. — Gartner i England
og Amerika. — Deres Søn:
a) S øren E dvin J o h n se n , er amerikansk Borger og har
Faderens Forretning.
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JOHN JOHNSEN.

8. Led.

JEPPE JOHNSEN.

e Jeppe Johnsen, f. paa „Slagballegaard“ 16. Jan. 1869, g. m.
Kaja P e t e r s e n af Fredericia, f. 7. Septbr. 1880. — Trafik
kontrollør ved Statsbanerne, Fredericia.
5 Børn (a)—e).)

9 . Led.

a) Kaj J o h n se n , f. 9. Juni 1906. Præliminæreksamen.
dannes som Maskiningeniør.
b) E ls e J o h n se n , f. 23. Juni 1908.

Ud

c) K aren J o h n se n , f. 23. Marts 1910.
d) V agn S ø ren J o h n se n , f. 21. Septbr. 1911.
e) H e lg e J o h n se n , f. 27. Jan. 1916.
7. Led.

8. Led.

3) E lse M arie J o h n se n , f. i Ildved Kro 18. Jan. 1837, d. 3.
Oktbr. 1907, 70 Aar gi., g. 4. Novbr. 1858, m. M ikkel Chr.
N ie ls e n , f. i „Østergaård“
3. April 1834, d. 29. Septbr.
1886, Søn af Gdr. Niels
Mikkelsen og Karen Jens
datter. — M. C. N. Ejer af
„Østergaard“, Ildved.
4 Børn: Niels, Mette Marie, John og
Dagmar (a—d).
a Niels Mikkelsen Østergaard,
f. paa „Østergaard“ 17.
Oktbr. 1859, g. 3. Novbr.
1892 m. sit Søskendebarn
E lse M arie N ie lse n , f.
paa „Vestergaard“ iUlkind,
Ringive Sogn, 21. Novbr.
1862, d. 23. Decbr. 1909,
Datter af Gdr. Anders

ELSE MARIE, f. Johnsen.
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Nielsen og Mette Marie Hansen, Ulkind. — Ejer af „Bilidtgaarden“, Vindblæs Sogn (pr. Norup).
4 Børn (a)—d).)
a) K ristian Ø ste r g a a r d , f. 18. Oktbr. 1893.

9. Led.

b) A sta Ø ste r g a a r d , f. 4. Novbr. 1895.
c) A n d ers N ie ls e n Ø ste r g a a r d , f. 23. Decbr. 1899, d. i
Vejle 13. Juli 1920.
d) E lse R a g n h ild Ø ste r g a a r d , f. 14. Septbr. 1903.
8. Led.

b Mette Marie Mikkelsen Østergaard, f. paa „Østergaard“ 2. Febr.
1861, d. i Maj 1913, g. m. B ern t P e d e r s e n , Søn af Gdr.
Peder Sejersen og Sofie af Hornborg. — B. P. Gdr. i Ildved..
6 Børn (a)—f).)
a) A lfr e d P. Ø ste r g a a r d , f. 22. Juli 1891.

9. Led.

b) Ju tta P. Ø ste r g a a r d , f. 23. Novbr. 1892.
c) K ristian P. Ø ste r g a a r d , f. 17. Marts 1894.
d) S eje r P. Ø ste r g a a r d , f. 10. Juli 1896.
e) E lse M arie Ø ste r g a a r d , f. 10. April 1899.
f) S o fie P. Ø ste r g a a r d , f. 3. Juni 1902.
8. Led.

c John Mikkelsen Østergaard, f. paa „Østergaard“ 8. Jan. 1863,
Urmager i Jebjerg, Salling. Lært hos Urm. N. Christensen,
Askov. Ugift.
d Dagmar Mikkelsen Østergaard, f. paa „Østergaard“ 20. Juli 1872,
g. 27. Septbr. 1894 m. N ie ls D a u g b jerg , f. 16. A ug.' 1863,
Søn af Gdr. Jens Petersen og Maren Daugbjerg, Vroue v. Skive.
— N. D. Direktør for Aalborg Privatbaner.
Landbrugskandidat 1893, Højskolelærer i c. 10 Aar. Forretningsfører i Jydsk
Andels Foderstofforretning fra 1900. Regeringsvalgt Medlem af Centraldirektionen
ved Aalborg Privatbaner fra 1907, Fmd. for den gensidige Andels-Pensionsforening
fra 1919, Aalborg Amts Skytte- og Gymnastikforenings Gymnastikudvalg og
Aalborg Svømmeklub og Gymnastikforening.
(K ra k .)
2 Børn (a)—b).)

9. Led.

a) E lse R igm or D a u g b jerg , f. i Vestbirk 6. April 1897, g. m.
Løjtnant H. M uxoll T aastru p .
b) E rlin g G unner D a u b jerg , f. i Aalborg 7. Oktbr. 1902.

6. Led.

2. Jep A n dersen , f. paa „Drostrupgaard“ 10. Marts 1800 (i K.
11. Maj), d. s. St. 13. Oktbr. 1874.
1834, 15. Novbr., viet til
A n e K ristin e M ad sd atter, f. paa Blokager, V. Gjesten, 16.
Septbr. 1813, d. 28. Maj 1888, Tjenestepige paa Gaarden, Halv
søster til Thule Jørgensens Hustru paa „Ferupgaard“. Det var et
Dobbeltbryllup, idet hans Søster J oh an n e A n d e r s d a tte r samme

327
Dag holdt Bryllup med L au st
F ra n d sen V in d in g (se under
Johanne A.). — J. A. Ejer af
„Drostrupgaard“ og Sogne
foged.
Som Ungkarl (24 Aar) fik han kgl. Be
villing til at foretage „en Rejse igennem
Vejle og Aarhus Amter for at købe Kreaturer
i en 3 —4 Ugers Tid.“ (Se Bevillingen, op
taget i Tillæget til IV. Del.)
Paa Bagsiden af Bevillingsdokumentet
findes følgende Linjer, skreven af J. A.:
„Som Jern et bliver sm ukt ved Filen o g Polering,
saa øves D yd o g T u gt ved L æ sning o g S tu d erin g.“

6. Led.

7. Led.

3. K aren A n d e rsd a tte r, f. paa
„Drostrupgaard“ 27. Oktbr.
1802 (i K. 26. Decbr.), d. i
Filskov 5. Septbr. 1872 (begr. i
S. Omme 11. Septbr.), 14. Oktbr.
1826 viet i Læborg K. til N ie ls
OG HUSTRU.
C h r is te n s e n (Ø s te r g a a r d ),
f. 17. Marts 1790, d. 13. Jan. 1864, (begr. paa Sønder Omme
Kirkegaard 22. Jan.), Søn af Christen Nielsen (d. 1829), og Mette
Pedersdatter (d. 1836). — N.
Chr. 0 . Gdr. i Filskov, Søn
der Omme Sogn.
Deres 7 Børn: Mette, Christen, Anders,
Else Marie, Bodil Kristine, Peder og Johannes
(1)—7).)
1) M ette N ie ls d a tte r (Ø ster
gaard ), f. i Filskov 30. Jan.
1828 (hjd.s.D., i K. 3. April),
d. i Hørup 10. Juli 1874, g.
1. G. 30. Marts 1853 m. Gdr.
A d se r J a c o b s e n , Bregnhoved, Give Sogn, f. i Hvejsel 7. Oktbr. 1810, d. i Bregnhoved 19.Febr. 1869, g. 2. G.
28. Oktbr. 1870 m. H ans
Jokum L a u rid sen , Vejen,
f. 21. Juli 1816, d. s. St. 15.
KAREN, f. Andersdatter.
Juli 1910, Søn af Gmd.
Lauritz Pedersen og Mette Andersdatter (se III. Del, Side 255—60,
hvor der ogsaa fortælles om hendes Sygdom og sidste Timer).
2) C h riste n N ie ls e n (Ø s te r g a a r d ), f. i Filskov 1. Septbr. 1830
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(db. i S. Omme Kirke 10. Oktbr,), d. s. St. 4. Novbr. 1912,
g. 1. G. 17. Oktbr. 1858 m. C h r istia n e M a rgreth e C h r is te n 
sen , f. i Abild, S. J. 12. Maj 1841, d. i Filskov Kro 1. Aug.
(begr. i S. Omme 7. Aug.) 1863, g. 2. G. m. M aren K ristin e
C h r iste n se n , f. i Ringive 13. April 1843, d. 20. Marts (begr.
27. Marts) 1876, Datter af Gdr. Chr. Hansen og Else Kathrine
Iversdatter, Ringive, g. 3. G. m. Ida M arie T h o m sen , f. 1
Grindsted Kro 12. Marts 1840, d. 12. Febr. 1886, Datter af Kro
ejer Thomas Poulsen og Ane Larsdatter (af Løvlund) og g. 4. G.
11. Jan. 1889 m. M ette K ath rin e T h o m sen , f. 26. Novbr. 1839^
Datter af Thomas Mikkelsen og Kirsten Madsdatter, Stilbjerg,.
Ringive Sogn. — Chr. 0 . Gaard- og Kroejer i Filskov.
8 Børn: Karen, Niels (d.), Christiane Margrethe, Niels Christian, Else Kathrine
(d.), Adser Jacobsen, Thomas (d.) og Thomas (a—h).
8. Led.

a Karen Nielsen Østergaard, f. i Filskov 30. Juni (db. i S. Omme
K. 12. Aug.) 1860, d. 8. Novbr. 1914. 1881, 3. Juni, g. m.
Sognefoged i Blaahøj L au st T h e r k ild se n , f. i Barrit, Bjerre
Herred, 22. Maj 1854, Søn af Hmd. Therkel Sørensen og Ane
Laustdatter.
L. Th. har været Sognefoged i 27 Aar (siden 18. Juni 1895), Medlem af
Sogneraad og Skolekommission, Formand for Mejeriet, Sygekassen, Foderstof
foreningen, Telefonabonnentforeningen, Venstrevælgerforeningen, Borger- og Haandværkerforeningen.
10 Børn (a)—j).)

9. Led.

a) C h risten N ie ls e n T h e r k ild se n , f. 2. April 1882. —
Drainageingeniør i Brandon, Minnesota, U. S. A.
b) A n e T h e r e se T h e r k ild s e n , f. 15. Juni 1884, g. m. Maler
mester E n g e lb r e c h t P e d e r s e n , Lyne pr. Ølgod.
c) S v en d T rø st T h e r k ild se n , f. 24. Oktbr. 1886, g. m.
A lic e F a la a s, norsk Farmerdatter. — Drainageingeniør f
Brandon.
d) M ette M arie M aren K ristia n e T h e r k ild se n , f. 29..
April 1889, g.m . Drainageingeniør A rth u r M eyer, Brandon..
e) M ette K ir stin e D agm ar T h e r k ild s e n , f. 15. Septbr.
1891, g. m. Gdr. A n d ers A n d e r se n , Lille Givskov, Give
Sogn, Søn af Gdr. Hans Andersen, Langelund, Ringive Sogn.
f) N ie ls Kr. Ø ste r g a a r d T h e r k ild s e n , f. 23. Febr. 1894,
— Drainageingeniør i Tyler, Minnesota. Under Verdens
krigen Sergent i den nordamerikanske Hær.
g) H ans Kr. Ø ste r g a a r d T h e r k ild se n , f. 2. Novbr. 1896r
g. m. S ig n e G ejl, Datter af Gdr. Hans Kr. Gejl, Stakroge,
S. Omme Sogn. — Ejer af Blaahøj Vindmølle.
h) J ø rg in e T h e r k ild se n , f. 11. Maj 1899, g. m. Gdr. N ie ls
A n d e r se n , Troelstrup pr. Blære St.
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9. Led.

i) G udrun K atrin e T h e r k ild se n , f. 30. Decbr. 1901.
Første Jomfru paa Jørgensens Hotel, Horsens.
j) T h o rv a ld R ich a rd t T h e r k ild se n , f. 26. Jan. 1905.
I Handelslære i Vonsild Brugsforening ved Kolding.

8. Led.

9. Led.

b Niels Nielsen Østergaard, f. i Filskov 17. Maj (db. 25. Maj) 1863,
d. 26. Juli 1863.
c Christiane Margrethe N. Østergaard, f. i Filskov 24. Febr. 1865,
(db. 5. Marts, i K. 13. April), d. i København 23. Septbr. 1914,
(begr. 30. Septbr.), Elev fra Rødkilde, g. 23. Maj 1889 m. Lærer
S ø ren S k o v g a a r d -J e s s e n , Søn af Gdr. Jens Jessen og
Sidsel Marie Madsdatter, V. Smidstrup, Gadbjerg Sogn.
S. Sk.-J. er uddannet til Lærergerningen fra Gedved 1883—86. Huslærer hos
Gdr. Anders Jensen Sørensen, „Baastrupgaard“, fra 1. Jan. 87— 1. Decbr. s. A.
Enelærer ved Selling Skole, Ødum Sogn fra 1. Decbr. 87—22. Juli 1892, da han
blev kaldet til Enelærer og Kirkesanger i Grensten v. Viborg.
5 Børn (a—e).
a) K ir s tin e M arie S k o v g a a r d -J e s s e n , f. 17. Marts 1891.
Indehaver af en Mode- og Broderiforretning i Brande.
b) A lfr e d S k o v g a a r d -J e s s e n , f. 22. Novbr. 1892,
„Granhøjgaard“ ved Brande.

Ejer af

c) N ie ls in e S k o v g a a r d -J e sse n , f. 23. April 1895, g. m.
Fotograf Joh. Lind, Videbæk.
d) O lg a S k o v g a a r d -J e s s e n , f. 14. Oktbr. 1897, d. 1. Novbr.
1904.
e) A m a lie S k o v g a a r d -J e s s e n , f. 29. Juni 1899.
lærerinde i Brande.
8. Led.

9. Led.

10. Led.
8. Led.

Musik

d Niels Christian N. Østergaard, f. i Filskov 13. Febr. (db.- 9. April)
1868, d. i Filskov Mølle 26. Marts 1893, g. 5. Aug. 1892 m.
K aren M arie R ah b ek J e n se n , f. 31. Juli 1868, Datter af
Møller Jens Knudsen og Marie Rahbek Nielsen, Langelund
Mølle, Ringive Sogn. — Ejer af Filskov Mølle. Enken bor i
København.
a) Søn: N ie ls Chr. R ah b ek Ø ste r g a a r d , f. 24. April 1893
i Filskov, g. 1919 m. M arie E lis a b e th J ø r g e n se n ,
f. 2. April 1894, Datter af Grosserer Jørgensen, København.
Student fra Døckers Kursus Sommeren 1911. Medicinsk Embedseksamen
Sommeren 1920. Kandidat paa Odense Amtssygehus Septbr. 1918—Januar 1919.
Forskellige Vikariater efter 1920. — Nedsat sig som praktiserende Læge i Ullers
lev, Fyn, Januar 1921.
2 Børn: Niels Christian (f. 1920) og Eva Rahbek Østergaard (f. 1922).
e Else Kathrine N. Østergaard, f. i Filskov 24. Septbr. (db. 23.
Oktbr.) 1870.
f Adser Jacobsen Nielsen Østergaard, f. i Filskov 23. Oktbr. (db.
30. Novbr.) 1873, d. i Muskegon (Mich., U. S. A.) 22. Decbr.
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ADSER OSTERGAARD OG HUSTRU.

1917; g. 5. Juli 1898 i Asminderød m. S ig r id H øgsb ro, f.27.A ug.
1863, Datter af Red. af „Dansk Folketid.“, Folketingsm., Stats
revisor Sofus Magdalus Høgsbro og Amalie Gabriele Jürgensen.
Efter Tilskyndelse af Stifmoderen (Ida Marie) blev han sidst i Firserne sat i
Vejle Latinskole og blev Student i 1892. Hans Hu stod til at blive Præst, og i
1898 blev han teologisk Kandidat. I Studenteraarene færdedes han meget i
Københavns Højskoleforening, hvor han da ogsaa kom til at bo. Her gjorde han
Bekendtskab med sin tilkommende Hustru, der da var Kommunelærerinde i Køben
havn; de blev trolovede og holdt Bryllup, kort efter at han havde taget sin
teologiske Eksamen. I et Par Aar ernærede han sig saa ved at vikariere i
københavnske Kommuneskoler, ligesom han ogsaa blev Korrektør i Rigsdagen.
I 1900 blev han Præst og Skolelærer paa Øen Nyord, hvorfra han i 1907 for
flyttedes til Thorstrup og Horne i Vestjylland. Saavel paa Nyord som i Vest
jylland havde han betydelige Vanskeligheder at kæmpe imod — rigtignok af
meget forskellig Art —, og i det altsammen stod hans Hustru ham trofast ved
Siden. Venner vandt Ægteparret i det store, vidtstrakte Thorstrup-Horne Pastorat,
men ogsaa Modstandere, saa det stundom kom til ret skarpe Sammenstød med
disse. Tilsidst blev Forholdene saa vanskelige for Østergaard, at han fandt det
rettest at nedlægge sit Embede; han mente, at en Præsts Gerning kan ingen
Fremgang og Lykke faa, hvor Tillidsforholdet mellem ham og Menigheden ikke er
i fuld Orden. I 1915 drog han saa med Hustru og Børn til Amerika, hvor der fra
Menigheden i Muskegon var udgaaet Kaldelse til ham. Kun kort — 2 Aar — skulde
hans Arbejdstid blive paa det nye Sted; en Mavesygdom og en Hjertefejl i Forbin
delse med Lungebetændelse gjorde Ende paa den 44-aarige Mands virksomme Liv.
En Ven — Præsten P. Rasmussen i Ashland, Mich. — har efter hans Død
udsendt et smukt Mindeskrift om ham (Dannevirkes Trykkeri, Cedar Falls, Io.).
Enken lever nu i København.
(j. Richter.)
5 Børn (a)—e).)
9. Led.

a) B o d il H ø g sb ro Ø ste r g a a r d , f. 20. Marts 1849.
brugslærerinde i Flensborg.

Have

b) Knud H ø g sb ro Ø ste r g a a r d , f. 20. Novbr. 1900.
til Konstruktøreksamen.

Læser
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9. Led.

c) S o fie A m a lie H ø gsb ro Ø s te r g a a r d , f. 16. Oktbr. 1901.
Læser til Lærerindeeksamen.
d) B en t H ø g sb ro Ø ste r g a a r d , f. 26. Septbr. 1904.
Landbrug.

Ved

e) T age H ø g sb r o Ø ste r g a a r d , f. 9. Marts 1906, d. 6. April
s. A.
8. Led.

g Thomas Poulsen N. Østergaard, f. i Filskov, d. s. St.
h Thomas Poulsen N. Østergaard, f. i Filskov 2. Oktbr. 1879, g..
Kroejer i Filskov.

„VESTERGAARD".

ANDERS NIELSEN.

ANDERS NIELSEN aom Bedstefader.
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1.

Led.

3) A n d ers N ie ls e n , f. paa
„Østergaard“ 15. Febr. 1833
(db. i Sdr. O. 5. April), d. i
Vejle 31. Maj 1914. 1860,
5. Oktbr., g. m. M ette M arie
H a n sen , f. 11. Febr. 1836,
d. 27. Oktbr. 1868, Datter af
Gdr. Hans Sørensen og Else
Marie Hansdatter af Ulkind,
og 1869, 19. Novbr., g. 2.G.m.
K irstin e M arie M ad sen , f.
4. Juli 1833, d. 18. Juni 1883,
Datter af Gdr. Mads Christen
sen og Mette Kristine Andersdatter af Givskov, Give Sogn.
— Ejer af „Vestergaard“ i
Ulkind. Veteran fra 1864.

KIRSTINE MARIE, f. Madsen.

Fru Marie Lauridsen, Vejle, skriver om sin Fader Anders Nielsen:
„Naar en Datter skal skrive om sin Far, bliver det let ensidigt, idet man
ser det altsammen i Kærlighedens Lys. Far var en lys og glad Natur med et
let bevægeligt og modtageligt Sind, flittig, nøjsom og ærlig i al sin Færd. —
Jeg tror, at jeg tør sige, at han var en Foregangsmand baade paa Aandens og
Haandens Omraade i den Egn, hvor han levede og virkede.“
Sognepræst J. Richter, Vejen, skriver følgende til Slægtsbogen:
„Jeg glemmer aldrig mit første Møde med Anders Nielsen', det var paa min
Indsættelsesdag som Præst i Ringive i Septbr. 1879. En kraftig, bredskuldret,
mellemstor Mand med et aabent Ansigt, omrammet af lysebrunt Haar og Skæg
traadte mig i Møde og bragte mig straks til at tænke paa en modig dansk
Soldat, — hvad han da ogsaa havde været. Det undrede mig, at hans første
Ord var „Tak for sidst!“ — vi havde aldrig set hinanden før; men det var
nu hans Skik. Han blev en af mit Hjems kæreste Venner. Hvor har vi ikke
skiftet mange gode Ord med hinanden! Det var baade timelige — helst natio
nale — og kristelige Spørgsmaal, vi drøftede. Naar han da talte, var der et
levende Spil over hele hans Ansigt; hans sunde, friske Latter klinger endnu i
mine Øren, men jeg har heller ikke glemt hans strømmende Taarer, da han
kom og ønskede mig til Lykke med Flytningen til Vejen. Det laa saa nær
for min Hustru og mig, da vort første Barn var født, at bede denne kære Ven
staa Fadder til Drengen; ingen, syntes vi, stod os nærmere end Anders Vester
gaard (det var hans sædvanlige Navn, da han beboede den vestre Gaard i
Ulkind, Ringive Sogn; i sin Fødeby, Filskov, kaldtes han efter Fødegaarden
„Anders Østergaard“}. Han var konfirmeret af Vilh. Birkedal i S. Omme, men
sin virkelige aandelige Vækkelse fik han gennem E. V. A. Rambusch (Præst i
S. Omme 1858—71). Husker jeg ret, giftede han sig i Begyndelsen af Tredserne
til Gaarden i Ulkind; men ikke længe efter maatte han i Soldatertrøjen og med
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i Krigen 64. Dér stod han som Konstabel ved 6. Fæstningskompagni. Han
har i det lille Ugeblad „Dannebrog“ (Nr. 30 i 2. Aargang, 1882) fortalt et Træk
fra Kampen i Dybbøl-Skanserne; det indbragte ham en venlig Tak fra den
„Løjtnant Galster“ (d. som afsk. Kaptajn 1891), som han deri havde omtalt saa
smukt. 18. April blev han Prøjsernes Fange og sad i nogle Maaneder i Fæst
ningen Graudenz i Vestprøjsen; om Opholdet dér havde han meget at fortælle.
Dér fik han en god Ven i den unge danske Fangepræst Ludvig Wagner, der paa
sin Rejse ogsaa besøgte Graudenz; da jeg som Wagners Kapellan i Seest søgte
Ringive-Give Præstekald, nævnede han Anders Nielsen som en af de Sognemænd, jeg vist vilde faa særlig Glæde af. Anders blev 2 Gange Enkemand;
hans 2. Hustru var en rar stilfærdig Kone, der var udgaaet fra et alvorligt,
noget pietistisk Hjem i Give. I mange Aar sad han i gode Kaar paa sin vel
drevne Gaard; men da han blev en gammel Mand og ikke som før kunde staa
for Styret, gik det tilbage. En Svækkelse i Benene gjorde ham det vanskeligt
at færdes, og da Gaarden var kommen i fremmede Hænder, levede han nogle
stille Aar, først paa en lille Ejendom i Ringive Sogn, siden hos Datteren
Marie i Vejle. Under god og kærlig Pleje paa Maria-Søstrenes Hospital i Vejle
lukkede han sine trofaste Øjne.“

8. Led

7 Børn: Else Marie, Karen (d.), Hans (d.), Mette Marie, Niels (d.), Mathilde (d.)
og Mads (a—g).
a Else Marie Nielsen, f. i Ulkind 21. Novbr. 1862, d. 23. Decbr.
1909, g. 3. Novbr. 1892 m. sit Søskendebarn N ie ls M ik k elsen
(Ø s te r g a a r d ), f. i Ildved 7.Oktbr. 1 8 5 9 .— 4 Børn. (Se foran.)
b Karen Østergaard Nielsen, f. 15. April 1866, d. 28. April 1867.
c Hans Vestergaard Marius Nielsen, f. Ï6. Oktbr. 1868, d. 24. Juli
1869.

d Mette Marie Østetgaard Nielsen, f. 11. Novbr. 1870, g. 19. Juli

FAMILIEN LAURITSEN I VEJLE.

1901 m. Laurs Jørg. L a u r itsen , f. 14. April 1872, Søn af
Gdr. Jens Lauritsen og Sidsel Therkelsen, V. Ørum, Sindbjerg
Sogn. — L. J. L. Dyrlæge i Vejle.
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2 Børn (a)—b).)
a) A a g e L a u r itsen , f. 5. Maj 1909.

■9. Led.

b) G udrun L a u rid sen , f. 2. Juli 1911.

S. Led.

e Niels Martin Østergaard Nielsen, f. 14. Juni 1872, d. 25. Febr.
1873.
f Mathilde Kirstine Nielsine Nielsen, f. 13. Jan. 1875, d. 10. Maj
s. A.
g Mads Givskov Vestergaard (Nielsen), f. 6. Decbr. 1876, g. 19.
Marts 1907 m. D o r th e a P e d e r s e n , f. 20. Juli 1885, d. 29.

DORTHEA m. ældste Barn.

SKOV-VESTERGAARD.

Jan. 1911, Datter af Jens Peder Pedersen og Marie Hansen
(Forpagter af Ringive Præstegaard, senere Gdr. i Hedeby,
Ringive Sogn). — M. Skov-V. overtog
„Vestergaard" 1903, solgte den 1912 og
rejste 1915 til Kanada.
3 Børn (a)—c).)
9 . Led.

a) A n d ers V e ste r g a a r d ,
1908.

f. 1. April

b) Eli V e ste r g a a r d , f. 2. Juni 1909.
c) A g n e s V e ste r g a a r d , f. og d. 29.
Jan. 1911.
ANDERS OG ELI.

7. Led.

4) E lse M arie N ie ls e n , f. 11. Juni 1838 (db. 12. Juni, i K. 12.
Aug.) d. i Viborg 25. Septbr. 1908.
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HANS CHR. CHRISTENSEN.

7. Led.

8. Led.

BODIL KIRSTINE, f. Nielsen.

5) B o d il K ir stin e N ie ls e n , f. i Filskov 21. Oktbr. (db. 27. Decbr.)
1840, d. 30. Novbr. 1915, g. 27. Novbr. 1861 m. H ans Chris tia n C h r is te n s e n (O ster
g a a r d ), f. 23. Juli 1839,
d. 25. Marts 1901, Søn af
Christen Hansen (Vindbjerg)
og Else Kathrine Iversdatter,
Vindbjerg, RingiveSogn. (Se
S. 328.) — H. C. O. Ejer
af Hustruens Fødegaard i
Filskov.
2 Børn: Niels Christian og Elisæus (a—b).
a Niels Chr. Christensen Østergaard, f. i Filskov 10.
Febr. 1870, g. m. A nna
D agm ar
K r is te n s e n ,
f. 14. Oktbr. 1871. —
Gdr. i Filskov. Sogne
foged.

BODILJK. NIELSEN.

6 Børn (a)—f).)
9. Led.

a) H ans Chr. O ste r g a a r d , f. 12. Febr. 1899.
bruget.
b) G u sta v O ste r g a a r d , f. 18. Decbr. 1901.

Ved Land

Handelskommis.

c) A a g e Em il O ste r g a a r d , f. 11. Juli 1903.

Møllersvend.

d) S ig n e E lisa b e th O ste r g a a r d , f. 9. Febr. 1905.
e) E rn st H e r lø f O ste r g a a r d , f. 24. Oktbr. 1906.

Realeksamen.
f) S o lv e jg K ir stin e O ste r g a a r d , f. 16. Juli 1913.

Har

FAMILIEN N. C. CHRISTENSEN 05TERGAARD.

FAMILIEN ELISÆUS OSTERGAARD.
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:8.

Led.

b Elisæus Jeppe N. Østergaard, f. i Filskov 4. Oktbr. (db. 14.
Novbr.) 1875, g. 19. Septbr. 1902 m. K aren J e n s in e C hri
s te n s e n , f. 5. Maj 1878, Datter af Gdr. Bertel Christensen
og Marie Larsen af Filskov. — Ejer af Fødegaarden i Filskov.
2 Børn (a)—b).)

9.

a) B o d il K ir stin e Ø ste r g a a r d , f. 23. Oktbr. 1902.

Led.

b) E d ith M arie E lisa b e th Ø ste r g a a r d , f. 12. Febr. 1906.
7. Led.

6) P e d e r N ie ls e n Ø ste r g a a r d , f. i Filskov 5. April (db. 5. Juni)
1843, d. i Hørup, Jelling Sogn, 22. Juni 1884.
7) J o h a n n es Ø ste r g a a r d , f. 8. Juli 1846, d. i Hørup 28. Juli
1919, g. 21. Septbr. 1877 m. M arie S ø r e n se n af Pjedsted, d.
2. Decbr. s. A., g. 2. G. 23. Maj 1883 m. K irsten J en sen ,

JOHS. ØSTERGAARD som ung.

DE 3 SØNNER.

JOHS. ØSTERGAARD m. 2. Hustru.

DE 2 DØTRE.

22
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OURØ IAGTTAGELSESHJEM.

f. 28. Febr. 1859, Datter af Gdr. Jens Sørensen Hansen og Ane
Johanne Nielsen, f. Ousen, „Stallerupgaard“ v. Fredericia. —
________________ __________________
Gdr. i Hørup.

8. Led.

5 Børn: Niels, Marie, Jens, Carl og
Johanne (a—e).
a Niels Marius Østergaard, f. 19. Marts
1884, g. 19. Marts 1910
m. K aren
H øyer
L an gvad , f. 15. Maj
1888, Datter af Gdr.
Søren Listo Langvad
og Karen Marie Høyer,
„Lyngbygaard“ (pr.
Hammel). — Forstan
der for Ourø Iagttagelseshjem.
Niels Østergaard tog Lærereksamen
paa Jelling 1905 og blev derefter Lærer
paa Landerupgàard. 1907—09 Lærer i
Vejstrup og Kolding, 1909— 12 paa Holsteinsminde og 15. Juli 1903 paa Ourø
Iagttagelseshjem.
Karen H. Langvad uddannet som Syge
FAMILIEN N. M. ØSTERGAARD.
plejerske hos Professor Rovsing.
Har
plejet paa Garnisonssygehuset, Frederiksborg Sygehjem og St. Hans véd Roskilde.
Har senere lært Husholdning.
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9 . Led.

S. Led.

0 . er Formand for Ourø Sogns Værgerasd og Foreningen for Optagelsesog Iagttagelseshjem.
3 Børn (a)—c).)
a) G erd a Ø s te r g a a r d , f. 2. April 1911.
b) A n k er Ø s te r g a a r d , f. 2. Septbr. 1914.
. c) Ida H ø y er Ø s te r g a a r d , f. 8. Juni 1917.
b Maria Petra Østergaard, f. i Hørup 18. Febr. 1886. Privat
lærerinde ved Aastrup Forskole, Pejrup St. 1905—06 Aarskursus paa Horne Kvinde
skole. 1908— 17 Lærer
inde i Gjesten. Fra 1.Jan.
1922 ved Hjadstrup For
skole pr. Kappendrup.
c Jens Hansen Østergaard, f.
i Hørup 24. Jan. 1888, g. 28.
Marts 1916 m. K am illa
D o r th e a
K r is te n c e
J en sen (K orn er), f. i
Næstved 28. Oktbr. 1893,
Datter af fhv. Møller Jens
Jensen, Dysted (pr. Olstrup), nu København.
J. H. tog Lærereksamen fra Jelling 1909,
Lærer paa Landerupgaard. 1910— 14 Anden
lærer i Dysted. Lærer ved Næstved kommu
nale Skole fra 1. Oktbr. 1914.

JENS HANSEN ØSTERGAARD.

•9. Led.

a) Søn: V agn Ø ste r g a a r d , f. 28. Maj
1917.

«. Led.

Carl Peter Nielsen Østergaard, f. i Hørup
3. Juli 1892, d. 22. Novbr. 1920, g. 8. Juli
s. A. Tog Lærereksamen 1916. Vikar
paa forskellige Opdragelseshjem. Lærer
i Skrydstrup ved Vojens, hvorfra han blev
forflyttet kort før sin Død.
Ane Johanne Nielsen Østergaard, f. i Hørup
11. Decbr. 1895. 1916 Elev paa Ollerup.

6. Led.

VAGN ØSTERGAARD.

4. M aren A n d e rsd a tte r, f. paa „Drostrupgaard“ 14. Juli (i K. 29. Septbr.)
1805, d. i Maltbæk 9. April 1844, g. 8. Juli 1826 m. J e n s L a ssen ,
f. i V. Gjesten ca. 1790, d. i Maltbæk 29. April 1877, Søn af
Lars Sørensen og Else Jensdatter, V. Gjesten. (J. L. var gift før
og blev Enkemand 1822). — Jens L. Gdr. i Maltbæk.
Han oplevede et Aar, da Høsten slog fejl. Det var saa knapt med Foder, at
han Juleaftensdag maatte rive Tag af Husene, for at Kreaturerne ikke skulde staa
med tomme Krybber. Alt imens gik han og nynnede til Arbejdet.
22*
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3 Børn: Anders Maren og Jeppe (1)—3).)
7. Led.

1) A n d ers J e n se n , f. i Maltbæk 1. Febr. 1827, d. paa Bogense
Lasaret 29. April 1849.
’
Han var med i Treaarskrigen og blev haardt saaret ved Ejstrup. Paa Fore
spørgsel hos (nu afd.) Anders Lauridsen, Ankerhus, blev der bl. a. svaret følgende:
„Ankerhus, 26. Maj 1921.

----------- For godt 65 år siden fortalte min gamle farbroder, A. J. Lauridsen,
mig, at jeg var opnævnt efter hans broder Anders L., hvem jeg aldrig har set.
Han fortalte mig også, at en slægtning,
der hed Anders, var bleven skudt ved
Kolding i krigen 48. Jeg husker tyde
ligt, at der fortælles, at han havde fået en
kugle i panden, saa blodet sprøjtede ud
af såret. Han faldt med det udraab: „Skal
vi avancere eller retirere?“ Kammeraternes
svar derpå var: „Du har fået nok denne
g a n g"

V enligst

And. Lauridsen. “
2) M aren J e n s d a tte r , f. i
Maltbæk 18. Maj 1833, d.
17. Marts 1908, g. m. P ed er
N is s e n P e d e r s e n , f. i
Hygum S., (L. J.) 1836, d. i
Maltbæk 12. Juli. 1890, Søn
af Gdr. Hans Pedersen og
P N pedersen og hustru.
Bodild, „Brøstrupgaard“ ved
Hygum. — P. N. Pedersen Ejer af „Baungaard“, Malt Sogn.
Sønnen
8. Led.

a Hans Pedersen, f. paa
„Baungaard“ 19. April
1874, g. 29. Oktbr. 1897
m. H e n r ie tte J e n se n ,
f. 3. Septbr. 1878, Datter
af Postbud Eskild Eeg og
. Kirstine, nu Kolding. —
Ejer af Fødegaarden. Elev
paa Ladelund 1891—92.
4 Børn (a)—d).)

9. Led.

a) P e d e r N isse n P ed er
se n , f. 23. Juli 1898.
b) K aren K irstin e Mar
g r e th e P e d e r s e n , f.
13. April 1904, d. 27.
Marts 1906.

FAMILIEN HANS PEDERSEN.
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c) M argreth e P e d e r se n ,
f. 22. Decbr. 1906.

9 . Led.

d) K ristia n H erle v P e 
d e r se n , f. 4. April 1911.
7 . Led.

3) Jep p e J e n se n , f. i Maltbæk
10. Marts 1844, d. i Gjesten
26. Jan. 1916, g. 22. Decbr.
1876 m. K aren K irstin e
D a ll, f. 13. Marts 1846, Datter
af Lmd. Klaus Dall og Anna
Holm, Gjesten (?). — Land
mand paa Gjesten Kær.
3 Børn (a—c).

8. Led.

a Anna Kirstine Marie Jensen,
f. 26. Maj 1878. Hjemme
.
..
,
hos Moderen.

FAMILIEN JEPPE JENSEN,

b Jens Lassen Jensen, f. 9. Septbr. 1880.

Hjemme, blind,

c Peter Klausen Jensen, f. 10. Oktbr. 1887, g. m .M a re n H ø st, Datter
af Søren og Maria Høst. — P. K. P. Cyklereparatør i Gjesten.
9. Led.

6. Led.

3 Børn: Johanne, Carl og Ejner.
5. Johanne A n d e rsd a tte r, f. paa „Drostrupgaard“ 5. Juni 1807, d.
Juledag 1891. 1834, 15. Novbr., g. m. L au st F ra n d sen V in d in g ,
f. 8. Oktbr. 1808, d. 16. April
1866, Søn af Frantz Christen
sen og Maren Pedersdatter1),
(boede
paa „Vindinggaard“,
Malt Sogn, 1801). — Ejer af
Gaarden „Grøndal“, Estrupmark.
Laust Fr. — sammen med Poul Andersen
Rytter fra Gammelby — tog ivrig Del i de
gudelige Forsamlinger. Hans Hustru var, saa
vidt skønnes, den drivende Kraft. Vi har i
3. Del hørt om, hvorledes hun paavirkede
Søsteren Magdalene. (Se S. 96.)
Inden 1848 var L. Fr. Medlem af Sogneforstanderskabet ; men Præsten, Pastor Tetens,
var jo født Formand. De var stadig i Strid.
De andre „Forstandere“ lod dem nappes.
De vidste jo, at en af dem maatte gaa
JOHANNE, f. Andersdatter.
af med Sejren. — Efter 1848 var en Mand
som N. J. Termansen en stadig Gæst i Hjemmet.
De to Skikkelser, vaagne
1) Fra „Stenbrogaard“, Brørup Sogn.
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som de var, følte Trang til at komme sammen for at dele det bedste med hin
anden. — Samme Peder Fr. har fortalt om de lange Andagtstimer, der blev holdt
i hans Barndomshjem. Forældrenes Alvor havde han stor Ærbødighed for. J,Men
de lange Bønner og Læsetimer kom til at
virke som et stærkt Tryk, han aldrig kunde
forvinde. De mange Besøg af Gæster langt
borte fra havde Indflydelse paa Børnene,
maaske særlig paa Peder, der hørte godt
efter, naar der blev fortalt noget. N. J. T.
havde været Fæstningskonstabel og staaet
paa Fredericia Volde.

7. Led.

Deres 3 Børn: Else, Maren og Peder
( D - 3 ) .)
1) E lse Marie F ran d sen V in 
d in g , f. paa „Grøndal“ 11.
Novbr. 1835, d. paa „Kirkebjerggaard“ 24. Maj 1893, g.
1Î. Decbr. 1862 m. C h risten
P e te r P e d e r s e n , f. i Malt
bæk 10. Marts 1838, d. paa
Estrupmark 26. Febr. 1914,
CHR. P. PETERSEN OG HUSTRU.
Søn af Gdr. Peder Iversen
Pedersen (d. 1878) og Kirsten Klemmensen, Maltbæk1). — Ejer
af „Kirkebjerggaard“, Maltbæk. Veteran fra 1864.
Om den gamle Veteran Christen Peter Petersen fortæller Poul Bjerge i „Dansk
Ungdom“ 1917 bl. a.: „Han laa i Aarhus i
P/2 Aar. Af hans Kammerater nævnes føl
gende: N. Klockmann og H. Buch. De var
alle 3 Dragoner. Naar de andre flokkedea
om Flasken eller anden Halløj, saa samlede
de en Kreds af støtte Karle. Chr. P. var
Underkorporal (Klockmann Korporal). Han
var med ved Sammenstødet ved N. Bjært, hvor
en Sidekammerat faldt. — Vi skal se ham
hjemme. — I 1862 var han bleven gift med
Else Marie Vinding. De levede lykkelig paa
deres Gaard. Sorgen gæstede ogsaa deres
Hjem. Tre Børn døde af Halssyge. Ca. 1907
solgte han „Kirkebjerggaard“ og købte senere
„Ingersminde“ (ved Ladelund).
Chr. P. vilde helst være hjemme og brød
sig ikke om Selskabelighed. Og han undgik
alle offentlige Hverv. — Han gik ikke meget
CHR. P. PETERSEN som ældre.
i Kirke. Hans Hjem var ham en Helligdom.
Der holdt han en stille Andagt; hvad der især var højtideligt, da hans Hustru
1) Peder I. Pedersen blev 5. Septbr. 1878 slaael ihjel ved Kirkeringning, 78 Aar gi.
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„KIRKEBJERGGAARD“ I MALT.

Else Marie levede. Da læste hun en Prædiken hver Søndag, for hun var den
bedste til det, mente han. — —
Da han la^ paa det sidste, gik han trygt og roligt Døden i Møde. Hans Børn
stod ved hans Leje. De ser en Lysglans over hans Ansigt. Han folder sine
Hænder og siger: „Kom saa, søde Jesus!“ Et Øjeblik efter var han død.“
8 Børn: Johanne, Kirsten (d.), Kirsten (d.), Petrine (d.), Laust (d.), Peter,
Mette Marie og Kirsten (a—h).
S. Led.

a Johanne Petersen, f. 30. Septbr. 1863, g. 3. Maj 1893 m. P e t e r
J e n s e n B je r r e , f. i Smidstrup 15. Septbr. 1835, d. 5. Juni
1898, Søn af Gdr. Jens Poulsen Bjerre og Ane Holgersdatter

INGERSMINDE.
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FAMILIEN PETERSEN.

JOHANNE, f. Petersen.

PETER BJERRE.

Buhi (f. paa „Skovgaard“)- — P. B. Gdr. i Smidstrup.
fru Bjerre bor i Kolding (Elev fra Askov).

Enke

3 Børn: (a)—c).)
9. Led.

a) E ls e M a rie B je r r e , f. 21. Juli 1893.

Ekspeditrice.

b) C hr. P e t e r B je r r e , f. 26. Juni 1895.

Sergent.

c) A n n a M e tte B je rre , f. 15. Oktbr. 1897.
8. Led.

Ekspeditrice.

b Kirsten Petersen, f. 6. Juni 1865, d. 9. Decbr. 1865.
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8. Led.

c Kirsten Laurine Petersen, f. 25. Oktbr. 1866, d. 27. Juni 1875.
d Petrine Magdalene Petersen, f. 23. Aug, 1868, d. 2. Juli 1875.
e Laust Frandsen Petersen, f. 23. Maj 1870, d. 3. Aug. 1875.
f Peter Iversen Petersen, f. 18. April 1872, g. 6. Maj 1909 m.
A n n a D a li, f. 10. Aug. 1882, D atter af P eter Dall og Else
Kathrine Jensen, Skodborghus. — Ejer af „Ingersminde“.
Solgte 1920.
5 Børn (a)—e).)
a) P e t e r D a li P e t e r s e n , f. 8. Aug. 1910.

9. Led.

b) C h r. P e t e r P e t e r s e n , f. 13. Septbr. 1912.
c) E ls e M a rie P e t e r s e n , f. 6. Aug. 1914.
d) E ls e K a th r in e P e t e r s e n , f. 30. Maj 1916.
e) K ir s tin e K a th r in e L a u r in e P e t e r s e n , f. 17. Juli 1918.
8. Led.

g Mette Marie Petersen, f. 8. April 1874, g. 24. April 1897 m.
C a ri M a th ia s J ø r g e n s e n , f. i Ondløse 30. Jan. 1867, Søn

C. M. JØRGENSEN.

METTE MARIE, f. Petersen.

af Parcellist Jens Chr. Jørgensen og Marie Sofie Mathiassen.
— Købmand (Manufakturhandler) i Ondløse pr. Mørkøv St.
4 Børn (a)—d).)
9. Led.

a) E r n s t C h r. P e t e r J ø r g e n s e n , f. 4. O ktbr. 1898. Kommis.
b) L a u r itz S o fu s J ø r g e n s e n , f. 17. Jan. 1901.

Maskinist.

c) E ls e S o fie J ø r g e n s e n , f. 28. Decbr. 1904.
d) K ir s te n M a g d a le n e J ø r g e n s e n , f. 22. Juni 1916.
% Led.

h Kirsten Petrine Laurine Petersen, f. 25. Novbr. 1876, d. 3. Maj
1911, g. 14. Juli 1906 m. C h r is te n S im o n s e n F a l l e s e n ,
f. i Gjesten 18. Septbr. 1871, Søn af Gdr. Jørgen P eter Fallesen
og Kirsten Marie Christensdatter, 0 . Gjesten. — Chr. F. Land-
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NØRREGAARD I ASKOV.

brugskandidat, Højskoleelev, 1900—02 Højskolelærer. Senere
Gaardejer i 0 . Gjesten. (G. 2. G. m. D o r t h e a E lis e O le s e n
af Junget.)
7. Led.

2) M a re n F r a n d s e n V in d in g , f. i Maltbæk 6. Marts 1837, d. i
Askov 16. April 1889, g. 1863
m. K r is te n K r is te n s e n
J u s t, f.i Askov 29. Juli 1835,
d. 12. Aug. 1876, Søn af
Qdr. Kristen Just . Søren
sen og Elisabeth Nielsdatter
(„Stenninggaard“). — Ejer af
Fødegaarden „Nørregaard“
i Askov.
2 Børn: Elise og Niels (a—b).

8. Led.

a Elise Just, f. i Askov 4.
Juli 1864, g. 9. April 1889
m. J e n s O le s e n , f. 31.
Decbr. 1858, Søn af Ole
Ludvigsen og Ane Kir
stine Hansen, Kongsted.
— M ejeribestyrer paa
KR. JUST OG HUSTRU.
Kongsted Mejeri ved Fre
dericia, senere Ejer af „Bøgballegaard“, Tønning (Horsens—
Bryrup-Banen). Sognefoged.
7 Børn (a)—g).)

9. Led.

a) C h r i s t e n J u s t - O l e s e n ,
Læge i Bredsten.

f. 7. Juli 1890.

Praktiserende

b) A n n a J u s t - O l e s e n , f. 29. Novbr. 1891, g. m. Vognmand
L a u s tr u p , Tønning. Elev fra Ubberup (1912— 13).
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FAMILIEN JUST-OLESEN, Kongsted.

9. Led.

c) O la v J u s t - O l e s e n , f. 10. Maj 1894.

Landmand.

d) M a r tin J u s t - O l e s e n , f. 4. Aug. 1896, Landmand.
paa Lyngby 1917— 18.
e) J o h a n n e J u s t - O l e s e n , f. 16. Juli 1898.

Elev

Farmaceut.

f) K r is tin e J u s t - O l e s e n , f. 2. Juni 1900, d. 23. April 1905.
g) A s t r i d J u s t - O l e s e n , f. 19. April 1905.
8. Led.

b Niels Just, f. i Askov 25. Febr. 1871, d. 11. April 1921, g. 19.
Maj 1896 m. M e tte W in d b e r g , f. 13. Febr. 1868, D atter af

METTE, f. Windberg.

NIELS JUST.
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Møller og Gdr. Poul Chr. W indberg og Kirsten Marie Peder
sen, Lystrup ved Aarhus. — N. J. Ejer af Fødegaarden. Med
lem af Hingsteskuekommissionen.
Elev fra Ladelund (1888)
og Askov (1893—94). M. W. Elev fra Hesselballe (1884) og
Testrup ( 1888).
Begravelsen.
Gdr. Niels. Just, „Nørregaard“, Askov, begravedes fra Hjemmet, skriver „Kolding
Folkeblad“, hvor et meget stort Følge var samlet.
I Følget bemærkedes Undervisningsminister Appel og R epræ sentanter fra alle
de Organisationer, Niels Just stod som virksom Medleder af. Kisten var hensat
i Haven, dæ kket af et mægtigt Væld af Kranse, hvoriblandt mange signerede.
Højtideligheden indlededes med Salmen: „Som Dug paa slagne Enge“, og
Højskolelærer Arnfred, Askov, bragte en Hilsen fra alle dem, der var kommen i
Niels Justs’ Hjem. N. J. var en helstøbt Personlighed, en Mand, der var i Over
ensstemmelse med sig selv. Mindet om ham vil vi bevare og ønske for Fru
Just, at hun maa finde Trøst og Glæde i de rige Minder, hun har.
En Søstersøn til den afdøde, Læge Just Olsen, Varde, bragte en Tak fra de
unge i Slægten.
Formanden for Kolding Omegns Landboforening, Forstander Overgaard, Lade
lund, takkede Niels Just paa Landbrugets Vegne og mindede om den Trofasthed
og Redelighed, hvormed N. J. optog ethvert Arbejde.
Lærer Andersen, Estrup Mark, fremsagde Trosbekendelsen, hvorefter Kisten
blev baaren over til Valgmenighedskirken.
Her indlededes med Salmen; „Under dine Vingers Skygge“, og Sognepræst
Witt-Hansen talte stæ rkt personligt om Niels Justs sidste Dage og hans nære
Forhold til Sognemenigheden i Malt. Præ sten mindede om den Sorg, der ramte
Fru Just, idet hun samtidig mistede baade sin gamle Moder og sin Mand.
Derefter talte Dr. Mar. Kristensen om den afdødes Gudsforhold og Valgmenig
hedspræ st J. Trier, der betegnede N. J. som „Valgmenighedskredsens gode Ven“.
Ved Graven forrettede Sognepræsten Jordpaakastelsen, og Dr. Just Olsen takkéde
paa Familiens Vegne for Deltagelsen.
Poul Bjerge skriver:
„Her gaar Folk i Askov, der er over de Halvfems, og nogle er tæ t op der
ved. Og de taler om, at de er bange, Vorherre har glemt dem. Og saa
kommer Døden her og tager Folk, der er omkring ved de Halvtreds. Man
kan ikke forstaa det, udbryder den ene efter den anden. Nej, Vorherres
Tanker er højere end vore, hans Veje anderledes end vore Veje. Vi kan kun
sige med Ingemann: „Jeg dør, og jeg véd, hvad Time det sker — det sker i
Beskikkelsesstunden — jeg dør, naar mit Øje Fuldendelsen ser, — jeg dør, naar
ej Døden mig truer mér, — men Kilden til Livet er funden.“ — Niels Just stod
i sin bedste Alder, lige fyldt Halvtreds. Han vilde gerne have levet længere;
men han følte ogsaa, at nu var Beskikkelsesstunden kommen for ham. Døden
truede ham ikke mere, han gik rolig gennem den.
Han er født i Askov paa den Gaard, hvor han har levet alle sine Dage. —
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Han hører til de gamle Slægter, der har levet her i Aarhundreder, Søn efter
Fader og Søn igen i lange Rækker. Da han var fem Aar, døde hans Fader,
da han blev 18 A ar døde hans Moder. — Saa m aatte han selv overtage Gaarden.
Det var en ung Gaardmand. Men det gik godt for ham. Ganske vist var
der en Smule Slinger i Valsen de første Aar. Alle vilde give ham gode Raad,
og han syntes, han m aatte følge dem alle. Snart lærte han at staa paa egne
Ben, lægge sin Plan og følge den, og saa gik det ualmindelig støt, godt og
sikkert.
Han gik dog heller ikke hjemme hele Tiden. Han var paa Ladelund Land
brugsskole en Vinter, og han var paa Askov én; det var 1893—94. Han har
væ ret inde som Soldat og aftjent sin Værnepligt. Ialt havde han væ ret saa meget
ude, saa det satte Præ g paa ham. — Han fik Synskredsen udvidet, Interesserne
vakt og blev mere bevægelig i sit Sind. Saadan blev han et dygtigt og til
talende Menneske. — Han var først den dygtige Gaardmand, der dyrkede og
drev sin Gaard med Omhu og Kærlighed. Hvor var det ikke en Fryd at se
paa, hvofdan hans Marker blev behandlede. — Det var om Vaaren, naar der'
pløjedes, harvedes og saaedes. Det var om Høsten, naar Kornet blev mejet,
Stubberne revne og Sæden kørt hjem. A lt blev gjort saa omhyggelig og
akkurat, alt blev gjort, som det skulde være. Og saa blev det gjort, saa det
gav sine gode Indtægter. Faa fik mere ud af sin Gaard end han.
Og han blev taget i Brug i det Foreningsarbejde, som der nu er saa meget
af. Han blev hurtig Medlem af Hingstekommissionen, Medlem af Bestyrelsen
af Vejen Mejeri, hvortil Askov hører, og Formand for Kvægavlsforeningen.
Han blev ogsaa snart Formand for Askov Brugsforening, og nu sidst var
han med at oprette en AndelsTcasse i Askov. — Overalt gjorde han et
godt Arbejde. Han havde sund Sans, et ligevægtig Sind, en betydelig A r
bejdskraft. De, der har arbejdet sammen med ham, vil med Glæde tænke paa
dette Arbejde.
Nu kom Sygdommen, den, som er vanskelig at kæmpe mod selv for den
dygtigste Læge. Længe haabede man, han var kommet over den; men saa
saa’ man, at Kampen var sejrløs. Selv saa’ han det ogsaa, men tillige, at selv
om Kampen mod Døden var tabt, saa kunde Livet være Sejr endda. Han
beskikkede sit Hus, talte mildt og kærligt med sin Hustru og gav hende gode
Raad og gav saa baade hende og sig selv Gud i Vold og døde rolig.
Det er et vemodigt Dødsfald; men det er et lyst og godt Minde, vi har
om Niels Ju st.“
7. Led.

3) P e d e r F r a n d s e n L a u r id s e n V in d in g , f. 2. Aug. 1843, d.
7. O ktbr. 1920 (begr. 13. Oktbr.), g. 9. Oktbr. 1873 m. M a re n
J u s t , f. i Askov 25. Juni 1844, d. 19. Febr. 1921, D atter af Gdr.
Christen Just Sørensen og Elisabeth Nielsdatter. — P. Fr. Gdr.
paa Estrupmark 1866— 1919 og solgte da Gaarden til Ladelund
Landbrugsskole. Boede siden i en Villa i Brørup.
Ved mine Besøg i Hjemmet i Brørup var det let at mærke, at jeg var vel
kommen, og vi havde det hyggeligt. Det var mindre let at faa dem til at
„lukke o p “ for Munden. Jeg glemmer ikke de livlige Blink i P. Frandsens Øjne,
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PEDER FRANDSEN VINDINGS NY HJEM I BRØRUP.

■da han fortalte om sin aandsmyndige Fader, som kunde magte Sognepræsten. —
De fik Hjemlov om trent paa samme Tid. Han blev først færdig. Ved hans
Jordefærd 13. Oktbr. 1920 talte Søstersønnen, nu afd. Niels Just fra Askov, der
frem drog saa mange kønne Minder fra det gamle Hjem paa Estrupmark, hvorhen
han allerede som Dreng søgte med Glæde. Forstander J. C. Overgaard udtalte
en Tak fra gamle Naboer
og en særlig Tak fra Lade
lund. Han fremhævede P.
Fr.s Hjælpsomhed, parret
med gammel dansk Redelig
hed. P. Fr. vilde se alt med
egne Øjne. — Men det gik
paa fredelig Vis paa „Grøn
d al“. —
I Kirken talte Sognepræ
sten Witt-Hansen, der tog sit
Udgangspunkt fra Efeserbrevet, hvor ’der tales om
at være grundfæstede og rod
fæstede. Det var noget, der
passede paa P. Fr. i særlig
Grad og i bedste Betydning.
Poul Bjerge bragte en
Hilsen fra Provst J. Nissen
i Haderslev, der som Præ st
havde staaet Familien nær.

peder

Frandsen vinding og hustru.
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6. Led.

4. A n e K ir s tin e A n d e r s d a tte r , f. paa „D rostrupgaard“ 6. April
1811 (Palmesøndag, hjdb. 7. April, i Kirke 3. Juni, konf. 1826),
d. 3. Maj 1885. 1840, 16. Maj,
g. m. M a th ia s H e rm a n s e n ,
d. 1844, Søn af Hermann Lübcher af Altona, og g. 2. G. 11.
Juni 1845 m. A n d e r s H a n s e n
( T ir s v a d ) , f. i Vonge, Nykirke
Sogn, 8. Marts 1806, d. 20.
Juni 1880, Søn af Hans Peder
sen, Mølgaard, Vonge. — Gdr. i
Tirsvad, Ildved Mark, Hvejsel
Sogn.
Det frem gaar af Anders Hansens Papirer,
at han har væ ret en oplyst og begavet Mand.
Pastor C. Møller, Nykirke, omtaler ham saaledes (ved hans Flytning 1840):
„Han har i sin Tid væ ret Skolepatron
og var nu udvalgt til Forstander. Den
anders hansen og hustru.
ham saaledes udviste Tillid havde han
erhvervet sig ved en stille og retskaffen Vandel. Han har tilligemed sin Hustru
ordentlig søgt Herrens Naadebord og ledsages nu ved Afrejsen med vore bedste
Ønsker.
Nykirke P ræ steg aard , 2. A pril 1840.
M0Uer “
Deres D atter (før omtalt Side 106).
1) K a re n J o h a n n e A n d e r s e n , f. i Ildved 26. Juli 1848, g. 11.
Juni 1873 med sit Søskendebarn L a u r id s P e d e r L a u r id s e n ,
f. i Vejen 23. Decbr. 1840, d. i Tørring 7. Aug. 1921, Søn af
Gdr. P e d e r L a u r id s e n og M a g d a le n e A n d e r s d a t t e r (se
hosstaaende).
L. P. L. overtog hendes Fødegaard paa Ildved Mark og boede senere i Tør
ring, hvor Enken bor endnu.
(Om deres Børn og Børnebørn videre III. Del, S. 112— 13).
7. M a g d a len e A n d e rsd a tte r, f. paa „D rostrupgaard“ 29. Aug. 1814,
d. paa „Grønvang“ 16. April 1853. 31. Oktbr. 1835 g. m. P e d e r
L a u r id s e n , f. i Vejen 16. Novbr. 1807, d. paa „Grønvang“ 3.
Juni 1880. (Om Grønvanglinien videre i III. Del).
P. L. Søn af Lauritz Pedersen og Mette Andersdatter, Vejen, Sønnesøn af Peder
Madsen og Margrethe Lauridsdatter, Gamst, Sønnesønssøn af Mads Pedersen og Johanne
Pedersdatter, do., Sønnesøns Sønnesøn af Peder Hansen, do. (Se I. Del.)

Tillæg til IV. Del.

A. Tællingsnoter.
I.

Af Tællingslisten for Bække.
1787.

1834.

Alder, g.

Jo n a s P e d e r
M argrethe Sørensd.
C hristen 1
ICirsten J B ørn
A n d ers Joh n sen

•.
i ,
C hristen Johnsen
vK irsten
.
iL arsdatter
« ..
j h
\
K irsten M. } B orn

Alder, g.

36. 1. K roejer.
26. 1.
5.
23. N ational Soldat.
1787.
QQ 1 D
.
33. 1. P ræ sten s
B onde
ne 1.
-i
35.
3.

Niels Johnsen, B roder.

18.

t

K irsten C hristensd.

II.

15.

P e d e r Johnsen
K aren Marie
Niels Jo h n sen
A n d ers Johnsen
M arie Jo h n sd .
> ereS
J
Børn.
Jo n n Johnsen
C hristian Johnsen
J
H ans Johnsen
K aren J ° h n s i
)

21.
20.
17.
15.
13.
11«
9.
/•
5-

K røbling.
[1834.

1801.
C hristen Johnsen, H usb. 49.
v irsten
.
.
cn
K
L a u n tzd atter
5U.
Jo h n C hristensen.
20.

John C hristensen, Gmd.
54. 2.
A nna C athrine C h risten sd atter 48. 1.

L æ gdsm and.

S ønnen

C hristen Johnsen, 23 A ar,
tjen
1 er hos S ognefoged
0
0
Lauge P ed ersen , T heilgaard,
Bække.]

Af Tællingslisten i Drostrup, Læborg Sogn.
1801.
Alder, g.
A nders Johnsen. H usbonde
36.
B onde og G aardbeboer.
E lse Marie Jep s D atter, K one 25. 1.
John A ndersen 1
3.
i
Jepp
e A* n dj ersen Jz D eres B ørn
1.
Jepp e Nielsen. H uusføder
65. 1. N yder A ftæ g t af G aarden.
M aren Niels D atter. K one
56. 2.
Niels Jeppesen. S øn
16.

Facsimile af Anders Johnsen den ældres Haandskrift

B, Kirkebogsnoter.
1715, 18/g, blev Gmd. Joen Nielsen, S m idstrup, begravet.
— 27/io» blev Christen Joensens B arn i S chyggebierge d ø b t og k ald et Maren.
1719. Dom. Oculis. — D øbt C hristen Jonsens S øn af B eche Jon. F ad d ere: A nders Riisbøls
H ustru, B ertel A ndersen af A sbo, Jen s M adsen af B eche o. fl.
1728. Dom. 2den A dv. copulerede i B eche C hristen P ed ersen o g Mette Joensdatter (næ vnt
paa S kiftet af 1716).
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1752, 18/e : Joen Christensens S øn Christen. F ad d ere: Bodil P ed ers D aatter, S øren M ortensens
H ustru, M athias M øller o. fl.
1765, S øndag m. Juul og N ytaar d ø b tes Joen C hristensens S øn i Beche, fich d e t nafn Anders,
holtes af Jo en s S ø ster B irthe. F ad d ere: Svogeren fra Togelund, S vogeren fra N ebel
og P ed er P o d ers S øn S øren (d. 1/i 1846).
1769, 3die Juule D ag var Joen C hristensens Søn Niels i Kirchen til hans daabs confirm ation:
efter han 4de A dv. S. var hiem døbt, fø rtes af Jo en s yngste S ø ster fra Schiødebjerg,
S øren M ortensens H ustru, A n d ers S tep h an sen s D aatter M ette, Jen s Friis o. fl.
1776, 13/i, d ø d e Joen Christensen, Beche.
1778, 15. S. i Trin. d ø b tes Christen Joensens D atter Karen.
1780, 19. S. i Trin. d ø b tes S ønnen John.

Jonas P o d er Fadder.

F ad d ere: F ran s P oder, P ed er P o d er o. fl.

1785, 2den Pinsadag, d ø b tes D atteren Kirsten Marie.
P o d er, A nders Johnsen o. fl.

F ad d ere: Johan P o d ers H ustru, C hristen

C. Gamle Papirer.
(Krone)
Nr. 27.

CR
VII
(Vaaben)
1773

I.
En Halv Rigsdaler

Fæstebrev.

Sognepræst til W eerst og Beche Menigheder og fæ ster hermed ærlige og Velagte
unge Person navnlig Christen Johnsen min halve Annex-Gaard i Beche Sogn og
Beche Bye beliggende som hans Fader John Christensen haver beboet og i Fæste
haft. Og nu formedelst venlig Contract til hannem haver tilstanden, at han den
sin Livs Tiid maae nyde, bruge og beholde med al sin Rettighed, som dertil fra
Arilds Tiid ligget haver, være Agre, Enge, Skov (?), Fiske-Vand, Tørve- og KlyneGrøft, Lyngslet, og ellers alt andet, af hvad det være kand, som med Rettighed
af Arilds Tiid tilligget haver og nu tilligger.
Saa skal han derimod tilforpligtet være Samme halve Annex Gaards Huuse
med Over- og Under-Tømmer stort eller lidet, Tægning og ellers alt andet, som
det til den halve Annex Gaards Reparation og Conservation efter Loven forsvarligen at holde i Stand. —
Hvorimod kan forventes efter Sr. Peder Poders øvrige halve Annex Gaards
Contracts Ophævelse den Tofte-Jord, som ligger Østen for Gaarden, imod at han
aarligen til mig og Eftermand betaler til Martini foruden Landgildet 3 Mk. Men
for Landgilde, Hævningspenge, smaa Redsler aarligen til hver Martini Dag mig
eller Efterkommere i reede Penge at betale 8 te, skriver O tte Rdl., samt til forommeldte Tiid for alle 3 Korntiender: 2de, skriver tvende Tønder Rug, og for
Quægtienden, aarlig til ovenanførte Tiid 2, skriver toe Mark Danske, og i det
øvrige beviiser sin Hosbonde samme Villighed og Skiæl som de øvrige velvillige
Mænd i Sognet.
Thi svares i rette Tiid til alle Kongelige Ordinaire og Extraordinaire Skatter
og Contributioner samt sin foresatte Hosbonde al tilbørlig Lydighed alt under
dette sit Fæste-Brevs Forbrydelse.
Det til Bekræftelse haver jeg samme mit Fæstebrev egenhændig underskreven
sam t med eget Signet forseglet.
W eerst Præ stegaard, d. 12. Dec. 1773.
H. Høg er.
23
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Andragning om Arvefæste.
Underdanigsk Pro Me Moria!
Jeg foraarsages underdanigst for Deres Høyvelbaarenhed og de Høye LandVæsens Commissarier at andrage. Det ieg beboer vores Sogne Præ stes vel
ærværdige Hr. Høyer i W eerst hans halve Annex Gaard i Beche, bestaaende af
Hartkorn 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 1/ 2 Alb. Og da vores Mark for om trent -2 Aar
siden (1783?) blev udstykket Maatte ieg selv ved Landmaalingen Paafølgende
Bekostninger udrede og betale samme, og Præ sten deraf aldeles intet haver betalt.
Som nu Forordningen af 23. April 1781 dens 26. § Allernaadigst tilholder, at
naar Beboeren af saadan Benificeret Gaard selv bestrider Bekostningerne ved
bem elte dens Forbedring, da bør han meddeles Arvefæste paa Gaarden mod en
billig Indfæstning. Saa falder min underdanige Bøn. De Høye H errer i Følge
Forordning, Naadigst ville paadømme en billig Arve-Fæstçs Erlæggelse, efter
Egnens ringe Beskaffenhed af fornævnte halve Annex-Gaard, at mig samme m aatte
blive. Forhaabende en Naadig Bønhøring.
Beche den 8. Martij 1785.
Til Høivelbaarne Hr. ConferenceRaad og Amtmand De Hoff
mann og De høie H errer Landvæsenskommissairer.
III.

Svar fra Amtmanden til Præsten Høyer.
Da Forordning af 23. april 1781 — 26 artikler befales, at naar den fæstende paa
Beneficeret gods selv giør Bekostning paa Udskiftning, saa maa hand nyde arve
fæste imod en billig Indfæstning, saa vilde Hr. Høyer behage siden Christen Joensen
selv har giort Bekostning og meddele Underetning, hvad hand, som nu efter
forord, skal have arvefæste, kand taale at give til nye Indfæstning, naar stæ det
vorder vacan t....................
8. Martz 1785.
H. D. Hoffmann.
IV.

Skrivelse fra Veerstpræsten Hans Høyer.
Til underdanigst ydmygst Erklæring paa min Annex Bondes vovelige Forsøg
|: i Kraft af foranførte Højkongelige Forordnings Bydende :| at erholde Arvefæste,
nødes jeg til efter den spanske Tyr-Fægtningsmaade at gaae heel sacretisk til
Verks. Christen Johnsen seer nok, at Loven er god, alleneste at han og bruger sin
[egen] Lov, Thi naaer han paa et farligt stort Spring er kommen over alle Diger,
Gierder og Grøfter, samt Aaer og moeser, som den allernaadigste Forordning endog
heel vidnefast har forudseet, saa standser han med eet for det Kongelige Ord B e strid e.
Jeg nægter ikke, at Christen Johnsen jo har haft stor Strid for Udskiftningen. Men
for først var den ikkun imellem ham og Byemændene, og tilsidst endte den sig imellem
Executanten og hans tomme Lomme1). B liver.................. helt [fri?] for Opmaalingspengene 9 à 10 Rdl., Udskiftingen 13 à 14 Rdl. samt Befordrings- og Diæt-Penge
5 à 6 Rdl. til hans Andeel, som dog ialt ikke overstiger et almindeligt Fæste,
og helst paa en Tiid, da Jordegods er stegen til saa utænkelig Høide. —
Aldrig skal Christen Johnsen gotgiøre, at Gaard og Grund er forbedret i hans Tiid.
Hist finder man hverken Karl eller Pige, men et [Par] kiæbefaldne Cameler, og her
1) Udhævet af J. P. H.
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ligger alting endnu i Fællig ligesom den ringeste Plet Gadejord, da hver Mand dog
paa en Maade kan benytte sig a f sit Ved-Hegn.
Har da Gud og Kongen benaadet mig med dette Kald, saa bør ieg og striide for
dets eeneste Herlighed, saalænge ieg har en Blækdraabe i Hornet, ihvad ieg endog
selv faaer, kunde forsikkres om nye Indfæstning paa 16 til 20 Rdl. — A t heele
Weerst Præstekalds Annex med Gaard og Grund ikke skulde have samme Skiæbne som
Stymperen fordum i Taskenspilleren Zythons Tiid, der blev opslugt indtil de skidne Støvler
og derpaa udspyet i en Balle Vand. — Kort sagt, Christen Johnsen var bedre tient
med Poste-Løber-Tjenesten mellem Helsingøer og Rungsted end med Annexgaarden i
Beche, med mindre han vil agte paa Rectorens Formaning til sin Discipel, der ved at
holde Cabinetsprædiken for sin kiære Moder forsømte sin Lectie: „Min Søn præk noget
mindre og studeer noget meere.“ —
Deres Højvelbaarenhed med gunstige Herre Commissairer seer altsaa, hvad
Knibe ieg er udi; thi beder ieg underdanigst og ydmygst
R eder!
R eder!
W eerst Præ stegaard, d. 17ds Martii 1785.
Høyer, p. t. Loci Pastor.
V.

Skrivelse fra Landvæsenscommissionen.
Førend Christen Johnsen i overensstemmelse med Forordningen af 23de April
1781, dens 26de Art. 2den Post., haver forfattet og fremlagt en Rigtig Beregning
over de anvendte Bekostninger paa sin Fæste Gaards Udskiftning af Fællesskabet
og tillige for Landvæsens Commissionen haver giort beviislig, at Forordningerne
allernaadigste Hensigt er opnaaet, som ere de tildelte Lodders forsvarlige Ind
hegning, saa vidt mueligt og giørligt er; af hvilket alt Commissionen skal hente
Grund for sig til Bestemmelsen af den nye og m odereerte Indfæstning, som
Beboeren og Efterkommere imod Arvefæstes Meddelelse bør betale — kan man
ikke foretage sig noget efter Bondens Christen Johnsens herved heftede Ansøgning.
Fredericia, Nebbegaard og Giødinggaard, d. 12. April 1785.
H. D. Hoffmann.
Bolwig.
Steenstrup.

Nr. 4.
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VI.
J- N .J.

Arvefæstebrev.
J e g H a n s H øyer,

Sognepræst til Weerst og Beche Menigheder, kiendes og herved vitterliggiør at have
stedet og fæstet, ligesom ieg og herved steder og fæ ster til velagtbare Lægsmand
Christen Johnsen i Beche min sammesteds beliggende halve Annexgaard med Grund
og Eyendom, W eerst Præ stekald pro officis tilhørende, som er 2 Tønd, 2 Skpr.
2 Fdk. x/2 Alb. med al sin R ettighed og Herlighed i mark og Bye, ligesom den ved
Landmaalingsforretningen er udskiftet og tildeelt, med Hauge, Bygninger og Gaardsplads. — Og som velbemeldte Christen Johnsen har selv betalt og bekostet Udskift
ningen og ifølge allernaadigst udgangne Anordning og de H errer Landvæsenskommissariers Resulution af 21. Nov. 1789, bliver han herved af mig og værdigste
Efterkommere i Kaldet meddeelt Arvefæste paa ovenmeldte halve Annexgaards
Grund og Eyendom, imod at han eller Arvinger betaler til mig eller respektive
Successorer, naar det skulde være fæsteledigt, til ny Indfæstning 16 Rdr., skriver
sexten Rixdaler. — I lige maade betaler han eller Efterkommere til mig eller
Eftermand, i Landgilde, Hoverie eller anden Smaa redsel sam t Quæg Tiende aarligen
beregnet til 8 Rdr og 3 mk tilligemed sædvanlige 2de Tønder Rug for Korntiende (?)
for hver Martinj, alt under dette sit Arvefæstes Fortabelse. —
1) = Mortensdag.
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Thi svares i rette Tiid til alle Kongl. ordin, og extraordin. S katter og Paalæg,
som allerede paabudne ere eller paabydendes vorder, samt i alle maader rette sig
efter Hans kongl. Majes^, Lov og Forordninger og dertil være mig samt Succes
sorer som Hosbonde hørsommelig Lydighed ligesom anden velvillig Sogne-Mand
pligtig. —
Til samme mit udstedde Arve-Fæstebrevs Bekræftelse haver jeg egenhændig
undertegnet og forseglet.
W eerst Præstegaard, d. 15de Dec. 1789.
H. Høuer,
(L. S.).
Nr. 4.
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Syv og Tyve Skilling

Anden Klasse
1806

Mageskifte.

(Originalen skrevet af H. P. Ulf.)

Ano 1806 d 24de Juni har vi underskreven Christen Johnsen Anex-Bonde i
Beche Bye og Sogn Aanst H eret Rübe Amt og Hans Pedersen U lf samesteds op
rettet følgende maageSkifte med tvende støcher ior eiendome hvorved vi sparer
meget hegen og foer vores iorder Bedere samlet under et.
Det mageskifte iorder ere følgende:
1. overdrager ieg Hans Pedersen Ulf til Christen Johnsen den Syndere ende af
min Æ ng lod saa vit den grændser mod den Væstere Side til Christen Johnsen
saa vit at der Bliver en Lige Skiel fra Lande-Veien og til Kiær-Veien og i
en hvær tager halft Hegen.
2. Derimod overdrager ieg Christen Johnsen til Hans Pedersen Ulf den heede
Lod No 1 Østen for Byen som grændser til Skolie loden med den væ stere og
Kragelund march med den østere ende og Syndere Side til Hans Ulf da han
faar heelle Lodet undtagen hvad tørvegraven der er eller bliver paa den østere
ende alt østen for den gamle vei som gaaer ad Kragelund og desuden har
jeg fri adgang at grave tørv paa en Liden støche heede som grændser i
Synder til den gamle Klyne Vey og i øster gaaer en Vey til Kragelund March
saa det alt er indskielet med en gamel Vey og Samme Bliver til tørve graven
for mig og efterkomer.
3. Giver ieg Hans Pedersen Ulf Christen Johnsen fri adgang til egen brug for sig
og efterkom er at grave tørv paa min hede Lod som grændser til Vorbase march.
4. Forestaaende mageskifte er giort i aid venlighed og skal holdes urygelig
paa bege sider for os og arvinger eller efter komere og til lige om bedet
2de mænd med os til Vitterlighed at underskrive som til staaer med vore
Hænders Underskrift. Beche ut supra.
Til Vitterlighed som ved
Hans Pedersen Ulf.
og overværende.
Christen Johnsen.
Gothard Bregner.
Imod ovenstaaende Mageskifte haver jeg intet
A. J. Lund.
at indvende.
S. Bergenhammer.
VIII.

Mageskifte.
Underdanede Promemoria.
Vi underTegnede erre saa ledes forEnede om for at foe vores Mose og Hede
loder paa én Elder i det højeste paa Toe steder af Christen Simonsen og Jens
Christensen Tager den P art som kand tilkomme Christen Johnsen j den store Mose
og Væstere Hede og der i mod Tage Christen Johnsen i Mod den P art som kand
tilkomme Christen Simonsen og Jens Christensen udi Bindesholt Mose og den Ø stre
Mark indtil hans egen saa meget som han kand tilkomme Efter gort ..................
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at vi saaledes Er forenede bevidner med vores Hænders Underskrift saa fremt
det os af S. T. Her CammerHerre og Amtmand og de høje H errer land VæsensKommisarier kunde os Tillades, V i...........................................................underdanigste
og ydmygste Tiennere.
Beche d. 11. Marti 1806.

Jens Christensen Gulbierg.

Nr. 5.

CR
VIII
1846

42 Rigsbankskilling
Sølv

IX.

Arvefæstebrev.

(Uddrag.)

Underskrevne Carl Emil Wraae, Sognepræst for W eerst og Bekke Menigheder,
kiendes og herved vitterliggiør, at have fæstet, ligesom jeg ogsaa herved stæder
og fæ ster til Annexbonden John Christensens Søn Niels Johnsen min i Bække
beliggende halve Annexgaard o. s. v. og som den forrige Fæ ster John Christensen
paa Grund af hans Fader Christen Johnsen, der selv havde udredet Udskift
ningsomkostningerne, derfor ifølge Dhrr. Landvæsens-Commissairers Resolution af
21de Novbr. 1789 var forundt Arvefæste ogsaa var meddelt Arvefæste af da
værende Sognepræst i Embedet Hr. Pastor Bergenhammer, udstædt d. 21. Aug.
1809, saa bliver i Henhold hertil og saafrem t samme er lovmæssigt og gyldigt,
ligeledes af mig og værdige Efterkommere i Embedet meddelt Sønnen Niels
Johnsen Arvefæste paa ovenmeldte halve Annexgaards Grund og Eiendomme
imod o. s. v.
W eerst Præ stegaard d. 20de Marts 1846.
ç g Wraae
p. t. Sognepræst for Weerst og Bække
Menigheder.

Læst til Udslettelse inden Andst og Slaugs Herreders Ret den 8. Januar 1867
og udslettet af Pantebogen,
Saxild.
Nr. 4.

FR
VII
1857

Fjerde Klasse
42 Skilling.

X.

Skjøde.
C. P. A. K o fo d ,

Sognepræst for Veerst og Bække Menigheder i Ribe Stift, gjør vitterligt: Ifølge
Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet til Stiftsøvrigheden
over Ribe Stift af 18de Aug. 1854, der lyder saaledes:
„Med Hr. Kammerherrens og Deres Højærværdigheds behagelige Skrivelse af 14.
Febr. d. A., modtog Ministeriet et Andragende, hvor Arvefæsteren af en til W eerst
og Bække Sognekald hørende halv Annexgaard i Bække af Hartkorn 3 Td. 7 Skp.
„ Fdk. l 1/ 2 Alb., som ifølge vedkommende Landvæsenskommissions Resolution af
21. Novbr. 1789 i Henhold til Forordningen af 23. April 1781 § 26 blev afstaaet
i Arvefæste til den daværende Fæster Christen Johnsen og Arvinger med en Indfæstning af 16 Rbd. ved Forordning af Arvefæste og øvrigt med en aarlig Afgift
til Kaldet af 8 Rdl. 3 Mk. foruden 2 Td. Rug aarlig for Tienderne, og som i
Henhold dertil er overdraget nuværende Besidder, der er den første Erhververs
Sønnesøn ved Arvefæstebrev af 20. Marts 1846, anholder om, at denne Gaard
maa overdrages ham til fuldkommen Ejendom mod en Købesum af 500 Rbd.
og mod at han vedbliver at svare de stipulerede 2 Tdr. Rug for Tienderne af
Gaarden.
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Efter at Ministeriet derefter med Hr. Kammerherrens Deres Højærværdigheds
behagelige Skrivelse af 7de Juni næ stefter havde m odtaget nogle til Sagen hørende
Bilag, samt efter at have brew exlet nærmere med Indenrigsministeriet i Anledning
af samme, melder herved tjenstligt til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjørelse, at Ministeriet ikke finder noget at erindre imod, at den omhandlede
Gaard afhændes til den nuværende Arvefæster Niels Johnsen til fuldkommen Ejen
dom for en Kjøbesum af 500 Rdl., samt imod at alle 3 Tiender af Gaarden saafrem t de hidtil ydet Vederlag af 2 Td. Rug ikke grunder sig paa nogen lovlig
Maade foretaget Afløsning af Naturaltjeneste for bestandig fastsæ ttes til et til
dens nuværende Værdi svarende Vederlag enten ved en Forening, der bliver at
indsende til Ministeriets Konfirmation eller ved Tiendekommissionens Kjendelse.
Naar Handelen er afsluttet, udbedes Beretning derom hertil indsendt. Et Arve
fæstebrev remiteres tilligemed en Taxationsforretning for Niels Johnsen indbetalt
Kjøbesummen 500 — skriver: Fem Hundrede Rigsdaler — til Ribe Stifts offent
lige Midler.“
Thi skjøder og overdrager jeg da herved paa Sognekaldets Vegne til Niels
Johnsen bemeldte dets Arvefæstegaard i Bække under Matr. Nr. 2 af Hartkorn 3 Td.
7 Skp, „ Fdk. H/2 Alb. med Bygninger og Jorder saaledes som denne Ejendom
fra Arilds Tid af har helliget Kaldet uden at det vides derpaa at have haft nogen
tinglæst Adkomst, og skal velbemeldte Niels Johnsen altsaa fra nu af nyde, bruge
og beholde dermed alle de en Ejer efter Loven tilkommende Rettigheder og paa
hvilende Byrder, derunder indbefattet alle 3 Tiender til Sognekaldet efter deres
virkelige Værdi og navnlig saaledes som de af vedkommende Amts Tiendekommis
sion ere bestem te til 1 Td. 6 Skpr. Rug af hver Tiende aarlig at levere i Huset,
tørre velrensede Varer i hver Januar Maaned, altsaa i det hele: 5 Td. 2 Skp. Rug,
alt under mit eller Sognekaldets Hjemmel paa lovlig Maade i det Tilfælde, a t
Eiendommen skulde fravindes Kjøberen for Vanhjemmels Skyld. —
Saaledes udstedes dette mit lovlige Skjøde i Henhold til Loven af 4de Juli 1850.
Veerst Præstegaard, d. 14. Decbr. 1857.
C. Kofod.
A pproberet af Ribe Stiftsøvrighed 17. Decbr. 1857.
XI.

Pas.
Bevilling til Ungkarl Jep Andersen, Drostrup.

Jo h a n F rederick S c h ru m ,
Kongl. Maiestæts Krigsassess og Herredsfoged i Gjording og Malt Herreder;

Gjør vitterligt: at Foreviseren heraf, Ungkarl Jep Andersen fra Drostrup, Malt Herred,
24 Aar gammel, lys af Øjne, Haar og Ansigtsfarve, middelmaadig af Højde og
Førelse, agter at farte en Rejse igjennem Weile og Aarhuus Am ter for at kiøbe
Kreaturer i en 3 a 4 Ugers Tiid. —
Min tjenstlige Begjering er derfor til Alle og Enhver som bemeldte Reisende
m aatte forekomme, at de ham frit og ubehindret ville lade passere og repassere. —
Passet gjelder kun for denne ene Reise.
Herpaa Stedet hersker ingen smitsom Syge.
Giørding-Malt Herreders Contoir.
Cathrinelund den 3. Oktbr. 1825.
Under min Haand og Segl.
Herfor betalt
Schrum. (Segl.)
2 rbmk. Sk.
(er To Rigs
bank
Mark
_____________
Sølv.)
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D.
Da Hvejsel Sogn festede for Anders Johnsen den yngre.
A n d ers Johnsen og A . P. K jæ r
de er alm æ gtige hver især.
De kan gøre, alt hvad de vil,
bare Niels Mols han hjæ lp er til.
De er de dygtigste M æ nd i V erden,
d e t kan m an m æ rke p aa al deres F æ rden.
A lt, hvad — Johnsen h ar gjort,
d e t skal m an nødig k aste p aa P o rt.

„Tiderne skifter, og T iderne gaar,
V enstres M ænd nu ved R o ret staar.
N u m aa vi sandelig passe vor Snit,
a t vi kan blive G ivskud kvit.
N u m aa vi alle M and ta p p e rt kæ m pe,
saa vil M inisteren nok sig læm pe.
Vi m aa — væ re d e t kvit,
ellers g aar Hvejsel min S an d ten fallit.“

S e r I, den var skam ravegal,
saadan som G ivskud K om m une stjal,
in tet H artkorn og ingen M ønt,
P en g en e gik til S tad s og P ynt.
O g n aar om S k attern e d er var Tale,
sto d den saa lum sk p aa en Rævehale.
M ønten — d e t er jo klart,
■den laa paa K istebunden forva’rt.

S aaledes talte den K æ m pe stor,
og vi p riser ham fo r hans O rd.
A nders Johnsen er jo hans Navn,
og vi tag er vor H elt i Favn!
S id st ved e t Gilde vi K æ m perne fejrer,
T ak skal de h a’, fo r de stred og de sejred’
Leve Mols og H r. K jæ r!
H u rra fo r alle, Johnsen isæ r !
(Søballe.)

V. DEL:

TONNES- OG LUNDLINIEN
(METTE TONNESENS FÆDRENE- OG MØDRENESLÆGT)
SLÆGTSTAVLE V a-b
ASKOV OG KØBENHOVED — FÆDRENESLÆGTEN FRA ASKOV
— MØDRENESLÆGTEN FRA KØBENHOVED — TILLÆG TIL V. DEL

Slægttavle V a,

T O N N E S (A D S O R ) i Askov (f. ca. 1640).
___________________________ !_________________________

1. Led.

r O tte T on n esen (A d sers en ?), f. i A skov ca. 1670, g. m. B od ild T erk elsd atter.

2. Led.
3. Led.

13 Bern (?).

(1). Jens O ttesen ,
f. i A skov 1709,
d. i H olsted 1745,
g. m. A nne Thyg esd atter. —
H olsted.
2 Bom.

(2).T onnesO ttesen, (3). H ans (4).Johanne (5). P ed er (6). M aren (7). A dser,
Ö ttesen,
(1759),
O ttesen ,
O ttesen ,
f. i A skov ca. 1719, O ttesen ,
A atte.
(1759),
(1759—
d. s. S t. 1805, g. 1. f. 1727, d. f. 1728, d.
g. m.
1774).
1774.
1759.
G. m. A nna S ørensE stru p — S øren A n 
Askov.
E stru p .
d atter, 2. G. m. E lle
dersen,
K nabeL au std atter.
H olland—A skov.
Askov.
rup.

(8). M ar
g reth e
O ttesen ,
g. m. en
B ager i
A aben-

(9). K irsten
O ttesen , g. 1.
G. m. M arcus,
2. G. m. P ed er
N ielsen,
R iis—B ranneru p ,

1. O tte
Jensen,
f. 1742.

2. Tyge
Jensen,
f. 1744.

3 Børn.

2 Bom.

4 Bom.
4. Led.

(10). Jes (11)- T erkel (12). A nne (13). K aren
O ttesen,
O ttesen ,
O ttesen,
O ttesen ,
f. 1728,
d. 1786, g. m. g.m .K nud
g. m.
Askov. A nne Villads- C hristenP ed er
d a tter, Barssen,
M adsen,
lundhus.
Tirslund.
L aurup.

I
1 O tte T on 2. B odild
T onne
nesen, f.1756,
sen,
g. m. A nne
f. 1758.
P ed ersd atter.
2 Børn.

3. C hristen
Tonnesen,
f. 1760, d.
1790, g. m.
K aren M ads
d atter.

4. L auritz T on n esen ,
f. 1773, d. 1820, g. m.
M ette M adsdatter.

1. C hristen
M arcus.

I
2. Susanne
Marcus.

1. K aren, 2. Bodild, 3. O tte T.,
f. 1770.
f. 1772.
f. 1776.

3 Børn.

2 Børn.
5. Led.

1. A n to n O t- 2. P e d e r O t
tesen, f. 1797. tesen, f. 1800.
K rogstrup.

> r

1. S øren
C hristensen,
f. 1785.

I
2. A nne Christen sd atter,
f. 1788.

c 1.

Mads L auridsen, 2. A nton L auridsen, 3. A n ton L auridsen,
f. 1803, d. s. A.
f. 1804.
f. 1802. d.1843, g.m .
B o d ild C h risten sd a tter Lund,
5 Børn.

6. Led.

1. K risten M. T onnesen,
f. 1830, d. 1908, g. 1. G. m.
Marie S ophie H jort, 2. G.
m. Inger G ilbjerg.

2. M ette T on n esen ,
f. 1833, d. 1908,
g. m. P ed er L auridsen,
„Grønvang“—„P ed ers
m in d e“.
(Se Slægttavle III b.)

I
3. M aren Tonnesen,
f. 1836, g. m. P e te r P o u l
sen, L undtofte.

4. L aurids M. Tonnesen,
f. 1839, d. 1912,
g. m. K aren Marie S undbøl.
S kodborg.

5. A ne M arie T onnesen,
f. 1841, d.28. D ecbr. 1868,
g. m. J. Jakob Nissen,
Vejen.

Slægttavle V b.

1. Led.

N IE L S PED ER SEN LU N D , f. ca. 1654, g. m. KAREN PEDERSDATTER, f. c. 1667, af Hjortvad, Kalvslund Sogn.
P e d e r N ielsen Lund, f. 1703, g. m. G under M adsdatter, f. 1700.

2. Led.

f H ans P ed ersen Lund, f. 1739, g. 1771 m. B o d ild C h risten sd a tter, f. 1746, D atter af Christen Christensen. A

3. Led.

3 Bøm.

4. Led.

1. C hristen H an sen Lund, f. 1772, g. 1805 m.
Maren T erk elsd atter, f. 1782. „B eistru p g aard “.

2. P e d e r H ansen Lund, f. ca. 1780.

8 Bøm.

3. M ads H ansen Lund,
f.1784, g. 1812 m. K athrine
P e d e rsd a tte r af S kodborg.
4 Barn.

5. Led.

1. H ans Lund,
f. 1806, g. m.
A ne K athrine
L udvigs
d a tte r, f.1807.
2 Bern.

2. C hristen
Lund, f. 1808,
d. 1880, g. m.
Johanne L ud
vigsdatter, f.
1809, d. 1839.

3. B odild
Lund, f. 1816,
g. m. M ads
L auridsen.
(Se Slægttavle
V aj
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6. P e te r Lund,
f. 1817,
d. 1896, g. m.
Jen g Juhl
B oisen Lorentzen.
5 Bern.

7 Bøm.

1 Datter.

r

5. A nne
Lund,
f. 1815.

4. Terkild
Lund, f. 1812,
d. 1881, g. m.
Ingje Jensd atter, f.1819,
d. 1905.

« .2
S 2

7. Ellen
Lund, f.
1822, g. m.
Chr. Jepsen.
1 Datter.

8. Niels
Lund,f.ca.
1826, g .m .
M ette Karoline Pedersen.
1 Søn.

I
1. Ellen 2. Bodild
Marie
Lund,
Lund,
f. 1814.
f. 1813.

3. P ed er
Lund,
f. 1816.

4.

H ans
Lund,
f. 1818.

A.

Askov og Københoved.

Der ser ud til, at der fra gamle Tider har væ ret livlig Forbindelse mellem
Landsbyerne paa begge Sider af. Kongeaaen. De havde Æ rinde over til hver
andre. Skulde der fries, gik Vejen tit over Aaen. Der blev ogsaa flyttet fra
den ene til den anden Side. Kørende, gaaende og ridende Bud gik der daglig.
Besøg hos Slægtninge foregik især paa Helligdagene.
Forbindelsen gælder ikke mindst Landsbyerne Askov og Københoved eller
Sognene Malt og Skrave. Vejen nordfra gik gennem Skibelund Krat over Aaen,
hvor der var en Aaleruse, og senere over Frihedsbroen.
Der er denne Gang Tale om to Slægter, Tonneslægten fra Askov og Lund
slægten fra Københoved. Det viser sig, at det er yderst vanskeligt at faa ordentlig
Rede paa disse Slægter; Slægten fra Askov, fordi de gamle Arkivpapirer ikke
siger tydelig Besked, Slægten fra Københoved, væsentligt fordi de sønderjydske
Arkivalier ikke er samlede og ordnede paa noget Arkiv men spredte vidt om
kring, for saa vidt de ikke er gaaet tabt.
Undersøgelsen angaaende Tonneslægten overlod jeg A rkivregistrator Hofmann
Bang. Tiden har væ ret lidt knap, men saa godt, som det kunde lade sig gøre,
har jeg fortsat disse Undersøgelser og tildels ført dem op til Dato.
Hvad Lundslægten angaar, da undersøgte jeg Kirkebøgerne i Skodborg og
Skrave. Derefter satte jeg mig i Forbindelse med Medlemmer af den kendte
Slægt fra Lundgaard i Københoved. De var alle meget imødekommende og laante
mig Materiale, som Jordebøger, Stam tavler og Slægtsoptegnelser. Resultatet var
dog nærm est negativt, da Traaden ikke blev knyttet mellem Slægten fra Lund
gaard og Familien fra „Bejstrupgaard“. Det viser sig, at denne Familie kan føres
til det 17. Aarhundrede og havde da hjemme i Hjortvad, Kalvslund Sogn.

/
1. Led.
2. Led.

B. Fædreneslægten fra Askov.

TONNES 1), boende i Askov (Aschou) i det 17. Aarhundrede. — Sønnen:
OTTE TO NNESEN2). Af Jordebog over Estrup 1721 fremgaar det, at hans
Ejendom har et Hartkorn paa 2 Tdr. 5 Skpr. V/g Alb. I samme Jordebog
1) Eller Adser (Adtzer).
2) I Tællingslisteme fra 1787 staves Tonnesen med o.
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nævnes ogsaa Otte Adsersen med Hartkorn 3 Tdr. 4 Skpr. 1 A lb .1)- Det har
ikke væ ret muligt at udrede, „hvem, der er hvem“, om der f. Eks. er Tale
om to Personer eller ej. Hofman Bang, der har haft Sagen til Undersøgelse,
skriver: „Ja, sig mig det, saå skal jeg sige Dem det. Skifterne vrøvler nemlig.
Der er sikkert Tale om to Slæ gter; men det er mig ganske umuligt at rede
dem ud fra hinanden. Og Kirkebogen løser ikke Spørgsmaalet. Der er ikke
andet at gøre end at anføre U ddragene2) med en Bemærkning om, at det ikke
har væ ret muligt at skaffe fuld Klarhed.“ — I Skifte af 1774 nævnes Bodild
Terkelsdatter som „M oder“.
Navnene paa de i Skifterne nævnte Arvinger:
Jens, Tonnes, Hans, Johanne, Peder, Maren, Adser, Margrethe, Kirsten, Jes, Terkel,
Anna og Karen.
3. Led.

JENS OTTESEN, f. i Askov ca. 1709, d. i N. Holsted 7. Juli 1745. —
Han er g. m. ANNA THYGESDATTER og har 2 Børn (A.—B.).

4. Led.

A. O tte Jensen, f. 1742.

(Ifølge Estrup Skifteprotokol 1745 er Søren
Andersen af Askov Værge for O tte efter Faderens Død.)

B. T hyge Jensen, f. 1744.
3. Led.

TONNES OTTESEN, f. i Askov ca. 1719, d. s. St. 1805.
Da det er hans Efterkommere, der danner herværende Linie, vil vi først om
tale de andre.

H ANS OTTESEN, f. i Askov c. 1727, d. paa Estrup 31. Jan. 1759. —
Han er ugift og tjener paa Estrup. Skifteprotokollen nævner 1759 følgende
Søskende: Peder, Maren, Jens, Adser, Tonnes, Margrethe, Kirsten og Johanne,
ialt 8 foruden Hans.

JOHANNE OTTESDATTER, f. i Askov ca. 1728, d.s. St. 7. Novbr. 1774,
Hun er g. m. Gmd. CHRISTEN JUSTESEN, Askov.
I Skiftet 1774 (Blad 388) nævnes som Arvinger efter Johanne foruden
Moderen Bodild Terkelsdatter 7 Søskende: Tonnes, Jes, Terkel, Peder, Anne,
Kirsten og Karen. Da Maren ikke nævnes, er hun vel død siden Skiftet
1759, ligeledes Adser og Margrethe, Jens og Hans er da allerede døde (1745
og 1759). De ny, der nævnes, skulde da være fødte siden 1759, nemlig:
Jes, Terkel og Anne. Tællingslisten af 1787 viser imidlertid, at Jes maa være
født samme Aar som Johanne {ca. 1728). — Det viser sig nu, at Tallet er
fuldt. Og det kan jo unægtelig betyde, at de alle er Søskende.

PEDER OTTESEN.
Omtales 1759 som tjenende paa Estrup og 1774 som boende i Knaberup
(Skibet S.?), hvor han vel sagtens er gift.
1) Nævnes med samme Hartkorn 1704.
2) Selve Uddragene medtages i Tillæget til V. Del.
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3. Led.

MAREN OTTESDATTER.
Hun er ifølge Skifte af 1759 g. m. Gmd. SØREN ANDERSEN, Askov.

ADSER OTTESEN.
Omtales 1759 som boende i „O th“ (Aatte i Føvling Sogn), hvor han rime
ligvis er gift. Opkaldt efter Adser d. æ.

MARGRETHE OTTESDATTER.
Er g. m. en Bager i Aabenraa.

Hendes Mand er 1759 død.

KIRSTEN OTTESDATTER.
Nævnes ved Skiftet 1759 som g. m. „afgangne MARCUS“ i Ris (ved Aa
benraa) og har 2 Børn (A.—B.).
4. Led.

A. C hristen M arcus og
B. S u san n e M arcus.
I Skiftet 1774 er hun g. m. Peder Nielsen i Brannerup (Haderslev Amt).

3. Led.

JES OTTESEN, f. i Askov ca. 1728.
Er ved Skiftet 1774 „tjenende her paa S tedet“ og har 1801 „Ophold paa
S ted et“ hos Brodersønnen Laust (Lauritz) Tonnesen, hvor ogsaa dennes
Fader, Tonnes Ottesen, bor.

TERKEL OTTESEN, f.......................................................... d. i „Baarslundhus“
11. Maj 1786. — Omtales 1774 som „boende i Baaslundhuus“. Han er
g. m. ANNE VILLADSDATTer1), f. ca. 1731. I 1801 har hun som Enke
„A ftægt af S ted et“. Hun er da 70 Aar. Der omtales 3 Børn ved Skiftet
1786 (A.—C.).
4. Led.

A. Karen T erkelsd atter,
B. Bodil T erkelsdatter og
C. O tto T erkelsen, f. 1775, d .31.Marts 1832. Hjuler i Maltbæk. D atter Karen,
f. 7. Aug. 1817.

3. Led.

O tto har 1801 „Ophold paa S tedet“ som „gevorben R ekrut“.

ANNE O TTESDATTER.
Findes i Skiftet af 1774 som g. m. KNUD CHRISTENSEN i Tirslund (Brørup
Sogn).

KAREN OTTESDATTER.
I Skiftet 1774 som g. m. PEDER MADSEN, Laurup (Gjørding Sogn).

T on n es O tte s e n s E fterk o m m e re .
TO NNES (ANTON) OTTESEN, f. i Askov ca. 1719, begr. i Malt 28.
Aug. 1805. — Han er den af den store Flok, der har sét sig bedst om i
Verden.
I Skiftet efter Broderen Hans Ottesen 1759 træ ffer vi ham som
1) 1 Tællingslisten: Villumsdatter.
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40-aarig ung Mand, „boende i Holland“. Det havde væ ret interessant at
kende den nærmere Sammenhæng. 15 A ar senere, ved Skiftet 1774, træffer
vi ham atter hjemme i Askov. — Han g. sig 1. G. m. Enken ANNE SØRENS
DATTER. Da de holder Bryllup 8. Aug. 1755, synes det, at hun har gjort
Rejsen sammen med Hollandsfareren. Hun er f. ca. 1720 og begr. i Malt
15. Aug. 1768. Tonnes O. g. sig igen, men overlever ogsaa sin 2. Hustru,
ELLE LAUSTDATTER1), der er f. 1741 og begr. i Malt 31. Decbr. 1801.
Med Anne Sørensdatter har han 3 Børn: Otte, Bodild og Christen.
datter er Moder til Lauritz og Ane Margretha (A.—E.).
4. Led.

Elle Laust-

A .O tte T onnesen, f. i Askov 1756 (db. Lotore), d ............................ g. m.
Anne Pedersdatter, f. ca. 1761, d ...............................
flytter vist senere til Krogstrup.

Bor i Askov, men

2 Børn: Anton og Peder (I.— II.).
5. Led.

I. Anton Ottesen, f. Askov c. 1797, d .............................
II. Peder Ottesen, f. i Askov 1800, d. i Krogstrup, Skrave Sogn, 4. Juni
1878, g. m..................................................................................................................
Gmd. i Krogstrup.
Det er ikke første Gang, vi i Slægtbogen træ ffer Peder O ttesen. Vi hilste
paa ham under Omtalen af Hans Jokum Lauridsen (Side 256), hvis gode Hjælper
han var, da Smuglerhaandteringen skulde iværksættes.
Der fortælles om Faderen, Otte, at han var meget mild og medgørlig i sin
Børneopdragelse. Men det var jo ogsaa inden Skoleloven af 1814. De to Drenge
skulde op og til Skole, men de svarede til Morgen: „Fa’r, vi vil heller’ ud mæ
æ Bøss’.“ „Ja, li’som I tøws, Drengelill’.“ Og Anton og P er gik paa Jagt.
Saa forfærdelig meget fik de unge Jægere heller ikke lært.
I Regnings
kunsten drev „Per O tt“, som han i daglig Tale blev kaldt, det ikke videre, end
at han kunde tælle til 20. Det var ogsaa tilstrækkeligt til at klare alle Vanskelig
heder. Naar han f. Eks. talte sine Specier, blev de opstillet i Stabler paa 20
Specier = en Snes. De 5 Snese gav 100, o. s. v. Saa var det snart ringere
med Skrivningen. Skulde han skrive sit Navn, skrev han: Per 8. Men det var
jo ogsaa nok. Og der var mange, der ikke drev det videre.
I Uhrmager Marcussens „O ptegnelser for Skrave Sogn“ fortælles bl. a.:
„Med et Par O rd at forklare, hvad han (P. O.) var, lader sig ikke gøre.
For det første var han Bonde, saa Smugler, Krybskytte og Fisker. — —
Gaarden brød P er sig ikke meget om, den lod han sin Kone og sine Folk
passe og selv passede han de andre Forretninger.
Før 1848, da „æ Lin“ (Toldgrænsen) var ved Kongeaaen, var en dejlig Tid
for P er O t’. Smugleriet blomstrede i stor Stil, og Per var gerne med. Han
var i Besiddelse af Kæmpekræfter, og at tage en svær Kræmmer med sin
Kræmmerpose paa Nakken og bære ham igennem Aaen, var for P er O t’
et let Stykke Arbejde. Engang, da Per skulde bære et P ar Kræmmere over,
havde han lagt sig paa Lur efter Toldbetjenten. Da denne kom og havde
1) I Tællingslisten Else Laursdatter.
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sat sig ind i sit runde Vagthus, listede P er sig frem, sprang til og smækkede
Døren i, hvorpaa han bandt et Stykke Reb omkring Huset. Saa sagde P er til
Toldvagten, at han nu blot skulde forholde sig rolig en lille Stund, saa skulde
han. nok faa sin Frihed igen. Selvfølgelig m aatte Betjenten blive siddende, til
en Kammerat kom og befriede ham.
Fiskeriet drev han lidenskabeligt. Han fiskede med „Vaj“ (Vod), som slæbtes
mod Strømmen op ad Aaen. Syntes han, det gav for lidt, blev Garnet stillet
tvæ rs over Aaen, Per gik et Stykke frem i Aaen, og i det han slog ud i
Vandet til begge Sider, drev han Fiskene ind i Garnet.
A t tage en Tønde Rug paa Skulderen og gaa over Kongeaaen til Sønderskov
Mølle, faa det malet og tage det med hjem samme Dag, det har Per gjort
mange Gange. Der fortælles, at engang, han var paa en saadan Mølletur, tog
han endnu endnu en Skæppe Rug med for en Smaamandskone, som han der
ved sparede for selv at bære den til Mølle.
— — — Naar man spurgte ham, hvor gammel han var, svarede han altid,
at han var født dengang „K rogstrup“ bræ n d te1).
Da han mærkede, at han skulde dø, lod han gaa Bud til Pastor Sveistrup
(i Vejen), der havde væ ret hans Sjælesørger i den Tid, han var Præ st i RøddingSkrave Menigheder, og bad ham komme. Gamle Sveistrup kom ogsaa, og da
han begyndte at tale til P er O tt om Døden, siger Per: „Ja, Hr. Pastor, det
nytter nu ikke noget. Alle mine Forfædre er døde, og jeg skal ogsaa dø. —
Men hør! Sig mig engang, fanger I nogle Fisk derovre i Vejen A a ? “ Sveistrup
kendte nok Per. — — Og da han begyndte at sige Farvel, vilde Per gerne
have, at Præ sten skulde holde Ligtalen over ham. Det turde Sveistrup ikke
love, da han havde betalt store Bøder til de tyske Myndigheder for at have
talt til sine gamle Sognebørn i Sønderjylland, og man havde sagt ham, at hvis
han gjorde det tiere, blev han kastet i Fængsel. Derimod lovede Præ sten at
følge P er til Jorde, naar han var død.“
Paa Skrave Kirkegaard staar en lille ejendommelig Mindesten, som fortæller:
„H er hviler Peder Ottesen, død 78 A ar gammel,
fø d t i A skov, død 4. Juni 1878.“
4. Led.

B. Bodild T on n esd atter2), f. i Askov 1758 (db...........................d ..................
C. C hristen T onnesen, f. i Askov 1760 (db. F. Eph.), d. i „Barslundhus“
5. Maj 1790, g. m. tsaren Madsdatter, D atter af Gmd. Mads Pedersen
og Maren Christensdatter, Egholt3). — Beboer af „Barslundhus“, Malt
Sogn.
Ved Skiftet 1790 er der 2 Smaabørn (I.—II.).

5. Led.

I. Søren Christensen, f. ca. 1785.
II. Anna Christensdatter, f. ca. 1788.
1) Svaret var en hel Remse.
2) Bodild Tønnes, tjener 1737 i Præstegaarden (32 Aar).
3) Christen Tønnes nævnes i Tællingslisten 1787 som ugift.
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4. Led.

D« Lauritz T o n n esen 1)» f. i Askov 1774, d. 20. Oktbr. 1820, g. 11. Juli 1801
m. Mette Madsdattêr, f. 7. Febr. 1779, d. 29. Febr. 1852, D atter af Gmd.
Mads P edersen2) (f. 1749, d. 1790) og Maren Christensdatter. Forældrene
bor først i Egholt og senere paa Store Røjgaard, Gjesten, hvor Mads
Pedersen dør. (De gamles Bryllup staar i Egholt 19. Aug. 1777.)
3 Sønner (I.—III.).

5. Led.

I. Mads Lauridsen (se nedenfor).
II. Anton Lauridsen, f. i Askov 1803 (db. 4. S. i Trin.), d. 5. Septbr. s. A.
III. Anton Lauridsen, f. i Askov 18Q4 (db. 25. Novbr.), d ........................... ,
g. m. M a re n J e n s d a t t e r , Askov. — D atter:

6. Led.

1. M ette K a th rin e L a u rid se n , f. 8. Septbr. 1837.

M a d s L a u rid se n s o g H u s tr u s E fterk o m m e re .
5. Led.

I. Mads Lauridsen (el. Mads Antonsen, som han nævnes i Vejen Kirke
bog), f. i Askov 15. April 1802, konf. i Malt 1818, d. i Askov 18.
Novbr. 1843, g. 17. Novbr. 1827 m. B o d ild K r is tin e C h r i s t e n s 
d a t t e r L u n d , f. paa „B ejstrupgaard“, Københoved, 1810 (db. 14. Marts,
konf. i Malt 1825), d. i Askov 25. Febr. 1854, D atter af Gdr. Christen
Hansen Lund og Maren Terkildsdatter, „Bejstrupgasrd“. — Hmd. i Askov.
Børn: Kristen, Mette, Maren, Laurids og Ane Marie (1.—5.).

6. Led..

1. K riste n M adsen T o n n esen , f. i Askov 6. Septbr. 1830, d. paa Vejen.
Vestermark 19. Febr. 1908, g. 1. G. 3. Novbr. 1858 m. M a rie S o p h ie
H jo r t, f.i „Frifelt“, Vejen Sogn, 8. Aug. 1833, d .s.S t. 1 7 .Aug. 1893,
g. 2. G. 10. Decbr. 1896 m. In g e r G ilb je r g , f. i Jels 22. Marts 1843,
Enke efter Hmd. Jens Kusk Thomsen, Vejen Vestermark. — Hmd. paa
„Frifelt“, senere paa Vejen Vestermark.
2 Børn: Bodil og Ellen (1)—2).)

7. Led.

1) B o d il K ir s tin e M a d s e n , f. i „Frifelt“ 21. Novbr. 1859, g. l .G .
22. April 1882 m. J e p p e H a n se n J e p s e n , Hmd. af „Frifelt“, f.
paa „Taborgaard“, Vejen Sogn, 16. Aug. 1860, d. i „Frifelt“ 10. April
1899, 2. G. g. 20. Jan. 1901 m. J e n s N ie ls e n J e n s e n , Hmd, af
„Frifelt“, f. i Føvling Sogn 27. Juni 1859.
9 Børn: Kristen, Ellen, Iver, Sofus, Maren, Marie, Karoline, Jeppe og Anna (a—i).

8. Led.

9. Led.

a Kristen Jepsen, f. i „Frifelt“ 12. Marts 1882, g. 5. Novbr. 1908
i W est Hartford, Conn., U. S. A., m. A n e M a rie T e r m a n s e n ,
f. 1882, D atter af Gdr. Iver Termansen og Maren af Gejsing,
Andst Sogn. — Hmd. i Sønder Vorup, Vejen Sogn.— 1 Søn:
a) J e p p e P e d e r J e p s e n , f. paa Vejen Knude 21. Decbr. 1910.
1) Kaldes ved sin Ded Laust Anthonsen ; ligesom Faderen ogsaa bliver nævnt Anton Ottesen.
2) Mads P. er San af Gmd. Peder Nielsen (f. 1713, d. 1780) og Johanne Lauritzdatter (f. 1710, d. 1775), Egholt,
Lejrskov Sogn. Hans Seskende er Mette Pedersdatter, samt Niels og Lars Pedersen. — Gamle Qvist af Egholt
staar Fadder ved Mette Madsdatters Daab og er Forlover ved hendes Bryllup. — Mette Madsdatter g. 2. G.
(1821) m. Gmd. Anders Jepsen, Askov.
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S. Led.

b Ellen Kathrine Jepsen, f. 25. Jan. 1884, g. m. H a n s C h ris te n sen> Mælkehandler i W. Hartford. 5 Børn.
c Iver Jepsen, f. 21. Juli 1886, g. m. M a rie M ik k e ls e n , f. i
Barrit. — Hmd. paa Almind Mark v. Kolding.
d Sofus Jepsen, f. 3. Marts 1888.
hus).

Ved Landbrug (f. T. Skodborg-

e Maren Andrea Jepsen, f. 10. Febr. 1892.
Vejen.
f

Fabrikarbejderske i

Marie Sofie Jepsen, f. 7. Juli 1894, d. 11. Juni 1903.

g Karoline Laurette Jepsen, f. 1. Novbr. 1896.
h Jeppe Kristian Jensen, f. 29. Septbr. 1902.
Vejen.

Snedkersvend i

i Anna Dorthea Jensen, f. 30. Oktbr. 1904. Paalæggerske i
A/S Centraltrykkeriet, Vejen. — Alle f. i „Frifelt“.
7. Led.

2) E lle n M a rie M a d s e n , f. i „Frifelt“ 20. Septbr. 1867, g. m.
S ø re n N ie ls e n S ø r e n s e n (M e te r), f. i Malt ................ 1859,
d. i Vejen 8. Juni 1903, Søn af Gdr. Søren Thomsen Metersen
og Maren Sørensdatter, Vindinggaard. — S. N. S. Gdr. i Malt,
senere Landpostbud i Vejen.
2 Børn: Anne og Marie (a—b):

S. Led.

a Anne Hansine Sørensen, f. i Malt 5. Septbr. 1889, g. i Vejen
20. Novbr. 1913 m. J e n s K r is tia n K r is te n s e n , f. i RudsVedby 2. Marts 1883. Tømrermester i Vejen.
3 Børn (a)—c).)

9. Led.

a) S v e n d A a g e K r is te n s e n , f. 18. Aug. 1914.
b) E lle n M a rie K r i s t e n s e n , f. 25. Marts 1919.
c) K i r s t i n e K r is te n s e n , f. 18. Maj 1922. — Alle f. i Vejen.

8. Led.

Led. '

b Marie Sofie Sørensen, f. i Malt 16. Febr. 1892. — Lærerinde
i Brørup.
2. M ette T o n n esen , f. i Askov 7. April (db. 7. Maj, i K. 7. Juni) 1833,
d. i Askov 19. Febr. 1908, g. 31. Oktbr. 1856 m. Gdr. P e d e r L a u 
r i d s e n , „Grønvang“, senere „Pedersm inde“.
Deres 7 Børn var følgende:
1. Mads Peder Lauridsen (jfr. S. 106), f. paa „Grønvang“ 1857, d. paa „Peders
minde“, d. 1892.
2. Magdalus P. Lauridsen, f. paa „Grønvang“, 1858, d. 1859.
3. Magnus P. Lauridsen, f. paa „Grønvang“ 1860, d. s. A.
4. Magdalene Lauridsen, g. m. P. J. H. P e t e r s e n , Vejen.
5. Mette Kirstine Lauridsen, g. m. N. P e t e r s e n , „Solbakken“.
6. Peder Lauridsen, g. m. A n n a P e t e r s e n , „Brejdablik“.
7. Ane Marie Lauridsen, g. m. Kr. S te n b æ k , „Sandagerhus“ .
Om Børnene og Børnebørnene fortælles i III. Del, S. 219—245.
24*
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Alle de ældre, der kendte „Mette Per Lauridsen“, siger, at der var saa hygge
ligt hos hende, baade ^Ja hun var Husmoder paa „G rønvang“ og senere paa
„ Pedersminde “.
Der blev sagt om hende, at hun var „allestedsnærværende“. Hun var meget
ude; men sit Hus fik hun altid passet, og trængende Mennesker fik hun altid
Stunder til at hjælpe. Hun havde „mange Jern i Ilden“ ; men det hørte til Sjælden
hederne, at nogen af dem blev brændt.
Naar hun var gaaet „en lille Sm ut“ om Formiddagen, og det nærmede sig
Middag, kunde hun pludselig udbryde: „Jeg skal hjem og lave Middagsmad“. Og
hun kom hjem og fik Maden i Stand og Bordet dæ kket til Tiden.
Hun omtales af alle som den gode Kone, der kunde overkomme saa meget. Det
fremgaar ogsaa af de mange Udtalelser af Husets Børn, optagne i III. Del (S. 92—95).
Hun havde megen Glæde af sine Børn, baade af sine egne og de ældre
Søskende, og alle ærede hende som „Mor“ og „Bedstem or“.
Sønnen Mads blev jo den af hendes egne, hun kom til at virke sammen med
i en Aarrække. Der siges om ham, at han var saa god, „som Dagen var lang“ .
Men hans Livsdag blev jo kun saa kort.
Paa sine ældre Dage havde hun Hjem hos Datteren Marie i Askov. Og hun
blev altid budt velkommen af store og smaa.
6. Led.

3. M aren T onnesen, f. i Askov 20. Marts 1836, g .1) 1871 m. P e t e r

PETER POULSEN OG HUSTRU.

P o u ls e n , f. 13. Juni 1837, d. 9. Juni 1912, Søn af Poul Johansen og
Hustru. — P. P. Forpagter af Almind Præ stegaard, senere Lmd. i
Lundtofte v. Holsted. Boede sidst i Askov, hvor Enken endnu lever.
1) Viet af Pastor L. Wagner.
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3 Børn: Marie, Mads og Inger (1)—3).)
7. Led.

1) M a rie P o u ls e n , f. i Lundtofte 3 .Novbr. 1872, g. 1892 m .T h o m a s
J e p s e n af Skodborg, f. 5. Oktbr. 1867. — Ejer af Fødehjemmet
i Lundtofte.
8 Børn (a—h).

S. Led.

a Mary Jepsen, f. 20. Aug. 1893.
b Helga Jepsen, f. 26. Juni 1895.
c Dagmar Jepsen, f. 11. Marts 1898.
d Peter Jepsen, f. 12. O ktbr. 1900.
e Ida Jepsen, f. 3. Oktbr. 1902.
f Agnete Jepsen, f. 23. O ktbr. 1905.
g Agne Jepsen, f. 6. April 1908.
h Johanne Jepsen, f. 14. Marts 1914.

7. Led.

Alle f. i Lundtofte.

2) M ads L a u r id s e n P o u ls e n , f. i Lundtofte 2. Maj 1875, g. 1900
m. I n g e r K ir s tin e M a rie S k o v , f. i Askov 24. Oktbr. 1877,
D atter af Skræ dderm ester E. Skov og Hustru. — Snedkermester
i Holsted.
Uddannelse i Møbelsnedkeriet 4 A ar hos Jens Rechnagel, Holsted, 2 Aar i
Askov, 7 A ar i København (de 5 A ar hos Otto, Meyer). ' Kursus paa Teknologisk
Institut 1910. I. Sk. Elev paa Frederiksborg 1899.
7 Børn (a—g).

8. Led.

a Lilly Poulsen, f. 22. Septbr. 1901.
b Helga Poulsen, f. 14. Juli 1903.
c Sigurd Poulsen, f. 24. Novbr. 1905.
d Rigmor Poulsen, f. W. Decbr. 1908.
e Vita Poulsen, f. 4. Aug. 1911.
f Jenny Poulsen, f. 3. Marts 1913.
g Alfred Poulsen, f. 7. Maj 1917.

7. Led.

6.

Led.

Alle f. i Holsted.

3) I n g e r K ir s tin e P o u ls e n , f. i Lundtofte 26. Aug. 1877.
inde i Gjelballe, Skanderup Sogn.

4. L a u rid s M adsen T onnésen, f. i Askov 9. Marts 1839, d. i Skod
borg Skov 26. Jan. 1912, g. m. K a re n M a rie S u n d b ø l, f. paa
„Lindholtgaard", Skodborg, d. 16. Febr. 1846, D atter af Gdr.
Mads Pedersen (Sundbøl) og Karen Viborg, 2. G. g. m. M a rie
J e p s e n , f. 25. Aug. 1862. (Enken bor i Skodborg By.) — L. M. T.
havde som Barn Ophold hos sin M orbroder P e t e r L und i Skod
borg og blev konfirmeret hos ham. — Bmd. i Skodborg Skov.
3 Børn: Christen, Peder og Hans Jørgen (d. som ung).

7. Led.

Lærer

(1)—3).)

1) C h r is te n M a d se n T o n n e s e n , f.i Skodborg Skov 10.Novbr.1874,
d. i Verdenskrigen (i Fangenskab i Rumænien) i Januar 1917.
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Hans Navn findes paa Fællesmindesmærket paa Skodborg Kirkegaard. Stenen er hugget af Kunstneren Hansen-Jacobsen og har
følgende Indskrift: „Skodborg Sogn rejste dette Minde for sine
Sønner, faldne i Krigen 1914— 18.“ — Var g. m. E ls b e th L u n d ,
f. 11. Oktbr. 1875.
7. Led.

2) C h r is te n
m. Enken
1883. —
Aar, blev

P e t e r T o n n e s e n , f. i Skodborg 1. Septbr. 1880, g.
M a rie E l i s a b e t h N ie ls e n , f. i Skodborg 6. Juni
Ejer af Fødegaarden. Deltog i Verdenskrigen i 21/ 2
saaret i Hovedet.

3 Børn (a—c).
8. Led.

a Karen Marie Tonnesen, f. 16. Decbr. 1913.
b Laurids Madsen Tonnesen, f. 30. April 1915.
c Ane Marie Tonnesen, f. 19. Novbr. 1919.

7. Led.

3) H a n s J ø r g e n T o n n e s e n , f. i Skodborg 10. O ktbr. 1883, g. i
Vejen 30. Marts 1906 m. A n e M a rie J o h a n n e E rb s , f. i
Skudstrup, Skodborg Sogn, 10. Aug. 1882, D atter af Smedemester
Frederik Johansen Erbs og Ane Marie Mortensen, Skodborg. —
Boelsmd. paa Bastrup Mark, Vamdrup Sogn.
7 Børn (a—g).

8. Led.

a Karen Marie Tonnesen, f. 10. Juni 1906.
b Laurids Madsen Tonnesen, f. 13. Aug. 1907.
c Frederikke Tonnesen, f. 8. Juli 1909.
d Aage Tonnesen, f. 28. Juni 1912.
e Marius Tonnesen, f. 16. April 1914.
f Ejnar Tonnesen, f. 26. Septbr. 1915.
g Kristen Madsen Tonnesen, f. 25. April 1920.

6. Led.

5. A n e M arie T onnesen, f. 1841 i Askov, d. i Vejen 28. Decbr. 1868;
g. i Vejen 1 6 .Maj 1835 m. J e n s J a c o b N is s e n , f. i Drostrup, Læborg
S., 27. April 1835, d. paa Amtssygehuset i Kolding 28. Maj 1904.
Søn af Bødker Nis Jensen og Ane Marie Jacobsdatter af Drostrup,
siden Vejen. Husmd. og Bødker i Vejen. — Søn:
N is N is s e n , f. i Vejen 27. Aug. 1868.

Opholder sig i Amerika.

C. Mette Tonnesens Mødreneslægt.
I sidste Øjeblik — medens nærværende Ark var i Trykken — foretog Lands
arkivet i Viborg (Registrator Otto Jørgensen} en ny Undersøgelse angaaende Lund
linien. Det viste sig saa, at Hans Pedersen Lund, der kommer fra Hjortvad til
Københoved 1771 og gifter sig der med Bodild Christensdatter, virkelig har sin
Rod i Kalvslund Sogn og ikke alene har haft midlertidigt Ophold dér. I den
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gamle og udm ærket førte Kirkebog fra Kalvslund (1719—47) og i Riberhuus Amts
Skifteprotokol (1746— 54) fandtes alt det nødvendige. Nærmere Rede for Under
søgelsen findes i Tillæget til V. Del.

[GI. Peder Lund, f. ca. 1630].
1. Led.

NIELS PEDERSEN LUND, f. ca. 1654 og begr. 7. Maj 1731, 68 Aar gi. Han
er g. m. KAREN PEDERSDATTER, f. ca. 1667 og begr. 30. Juni 1741. Deres Søn:

2. Led.

PEDER NIELSEN LUND, f. ca. 1703, er g. 1720 m. GUNDER MADS
DATTER, en D atter af Mads Sørensen af Hjortvad, der dør 1722, 49 Aar gi.
Peder Lund og Gunder begr. begge paa Kalvslund Kirkegaard 20. Jan. 1747.
Peder Lunds Børn er alle døbte i Kalvslund Kirke.

3. Led.

NIELS PEDERSEN LUND, db. Fastelavns Søndag 1732.
MAREN PEDERSDATTER LUND, db. Alle Helgens Dag 1734.
MADS PEDERSEN LUND, db. 18. S. e. Trin. 1736.
H ANS PEDER SEN

L U N D , db. 13. S. e. Trin. 1739 (se nedenfor).

PEDER PEDERSEN LUND, db. 14. Febr. 1742.
Det er altsaa Sønnen Hans og hans Efterkommere, vi skal følge fremefter.

H ANS PEDERSEN LUND1), f. 1739.
Han kommer 1771 fra Hjortvad, Kalvslund Sogn, til Københoved, hvor han
23. Novbr. g. m. BODILD CHRISTENSDATTER, f. ca. 1746. D atter af Gaardbeboer Christen Christensen og Hustru, Københoved. Det er vel sagtens
Hustruens Fødegaard, han overtager.
Svigerfaderen nyder Aftægt paa
Gaarden i 1801, og Bodilds Søster Anne hår Ophold i Hjemmet.
Deres 3 Børn hedder Christen, Peder og Hans (A.—C.)

4. Led.

A. C hristen H ansen Lund.

(Se nedenfor.)

B. Peder H ansen Lund, f. ca. 1780.
C. M ads H ansen Lund, f. ca.1784. (G. 18. Jan. 1812 m. Cathrine Peders
datter af Skodborg og har 4 Børn: Ellen Marie, Bodild, Peder og Hans
Lund).

C h riste n H a n se n L u n d o g B ø rn .
A. C hristen H ansen Lund, f. i Københoved 1772, d. i Nørbølling 15. Septbr.
1841, g. 2. Novbr. 1805 m. Maren Terkelsdatter, f. s. St. 27. Jan. 1782,
d. i Nørbølling 17. Marts 1848, D atter af Gmd. Terkild Nielsen (f. 1749, d.
1822) og Bodild Pedersdatter (f. 1763). B. P. er D atter af Gmd. Peder
Dall i Københoved. Hun faar A ftæ gt i Hygum 1828 (hos Datteren Kirsten).
En Søster til Maren T. skal have ejet „Lundsgaard“, Skodborg Sogn.
1) Eln Selvske med Mærket „Hans Pedersen Lund, Kjebenhoved“ (Sønnens Bryllup) er gaaet i Arv gennem flere
Slægtled. Ejes nu af Hans Jepsen, Stenninghus.
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Chr. Hansen Lund overtager „Bejstrupgaard“ 1805. (Det formodes, at det e r
efter Svigerfaderen Terkild Nielsen.) Gaarden var i hans Eje i ca. 15 Aar, og 6
Børn er fødte paa Gaarden. Der var oprindelig ingen Gæld paa Gaarden, men
Chr. H. Lund, der var en driftig Mand, indkøbte Jord for 1400 gi. Daler. Under
Pengekrisen skulde han udbetale i Contant 400 Rdl. Han kunde faa Pengene
ind ved at rydde i den værdifulde Skov, men dette vilde han ikke. Familien
m aatte da flytte ud og sad foreløbig til Huse i Krogstrup, hvorfra han 1823 flyttede
til Malt By. Han nævnes her 1827 som Forpagter. Senere boede Familien i
Aatte, Føvling Sogn og sidst (1837) i Nørbølling1), Folding Sogn, hvor en Del af
Slægten endnu bor.
„Bejstrupgaard“ gik derefter over i gi. Kloppenborgs Eje. Det var Mor
broderen Outzen2), Tobakspinder i Haderslev, der fik Hans Diderik Kloppenborg til
at overtage Gaarden, fortælles der.
Chr. Hansen Lunds og Maren Terkildsdatters Børn (I—VIII).
O v e rs ig t.
I. Hans Lund, g. m. A n e C a th r in e L u d v ig s d a tte r , Askov. 2 Børn.
II. Christen Lund, g. m. J o h a n n e L u d v ig s d a tte r , Skodborg. 1 Datter.
III. Bodild Lund, g. m. M ads L a u r id s e n , Askov Mark. 5 Børn.
2. G. m. C h r. J o h a n s e n K jæ r. 4 Børn.
IV. Terkild Lund, g. m. In g je J e n s d a t t e r , Nørbølling. 6 Børn.
V. Anne Lund (er sagtens død som ung). Sypige i Maltbæk 1834.
VI. Peter Lund, g. m. J e n g e J u h l B o y s e n L o r e n tz e n , Skodborg. 5 Børn.
VII. Ellen Lund, g. m. C hr. J e p s e n , Skodborg Skov. 1 Datter.
VIII. Niels Lund, g. m. M e tte C a r o lin e P e d e r s e n , Maltbæk. 1 Søn.

5. Led.

I. Hans Christensen Lund, f. paa „Bejstrupgaard“ 1806 (db. 27. Marts),
d. i Malt 5. Marts 1835, g. 1827 m. A n e C a th r in e L u d v ig s d a tte r ,
f. i Veerst 13. April 1807, D atter af Ludv. J. Rinn og Karen M adsdatter.
— H. C. L. bor paa „Kjelddal“ i Askov og hævnes som „plovdrivende
Husmand“. Han nævnes siden som Indsidder og Spillemand.
(Se
Side 379, II.)
2 Døtre: Karen og Maren (1.—2.).

6. Led.

1. K aren H a n s d a tte r L u n d , f. i Askov 29. April 1828, g. m. P e d e r
J e p s e n (G ru e ), f. i Eskelund 6. Juli 1827. Søn af Gdr. Jep Jepsen
og Hustru i Malt. — Gdr. først i Læborg, senere i Jernvedlund.
2 Sønner (1)—2).)

7. Led.

1) H a n s P e d e r J e p s e n , f. i Læborg 6. O ktbr. 1858, g. m. sin
Slægtning E l l e n j o h a n n e L u n d .
(Se nærmere under Peter
Lund VI. 1.)
1) Ved sin Død 1841 nævnes Chr. H. L. som Jordbruger.
2) Eller Ottesen, som han nævnes i Uhrmager Marenssens Skildring af Skrave Sogn.

HANS P. JEPSEN.

2) J e p p e P e d e r J e p s e n , f. s. St. 24. Aug. 1860, d. i Omme
15. Novbr. 1914, g. 14. April 1891 m. M a rie C h r is te n s e n ,
f. 9. Juni 1865, D atter af Hans Christensen og Ane Kirstine
Knudsen, Tjæreborg. — Gdr. i Omme, Nykirke Sogn. Enken
bor i Grimstrup ved Bramminge.

7. Led.

8. Led.

ELLEN JOHANNE, f. Lund.

6 Børn (a—f).
a Kirstine Nielsine Jepsen, f. i Omme 15.Febr. 1892, g. m. M ad s
M a d s e n , Gdr. og Musiker i Grimstrup. 6 Børn.
b Peter Jepsen, f. i Omme 25. Septbr. 1893, g. m. M arie V o d d e r
af Gunderup v. Stenderup (?). — Gdr. i Roust Høje, bor nu i
Aarre.

9. Led.
8.

Led.

2 Børn.

E jn a r og A n n a .
c Hans Alfred Jepsen, f. i Omme 17. Septbr. 1897. — Chauffør
i Kolding.
d Carl Jepsen, f. i Omme 10. Decbr. 1899. Ved Landvæsen paa
Sjælland.
e Alfred Kristian Jepsen, f. i Omme 4. Maj 1905, tjener i Grimstrup.
f Anne Jepsen, f. i Omme 6. Jan. 1909.

6.

Led.

Hjemme.

2. M aren H a n s d a tte r L u n d , f. i Askov 17. Febr. 1832, d. 9. April
1909, g. m. P e d e r S ø r e n s e n L y n d g a a r d , f. i Ejstrup v. Kolding
1. April 1821, d. 12. Juli 1912.
P. S. L. Gdr. i Askov, senere Jernvedlund. Snedker og Murer. Familien har,
hvor de er kendt, et godt Lov. Pastor Bredsdorff, Jernved, satte stor Pris paa
dem og kom meget sammen med dem.
Datteren Karen, g. Trolle, fortæller om sine Forældre:
„De beder mig om Oplysninger om mine Forældre og mit Hjem, og jeg
skal fortælle, saa godt jeg kan.
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For mig staar dersom to flit
tige, arbejdsomme og gudfrygtige
Mennesker, der gav os fem Sø
skende et godt og kærligt Hjem.
Selv om vi tidligt m aatte ud, har
Hjemmet væ ret et godt og fast
Støttepunkt for os. De har lært
os, at Arbejdet er en Velsignelse,
og hvor vi skulde søge hen under
Livets vanskelige Kaar.
Far og Mor var livlige. De
unge paa Egnen kom gerne hos
MAREN OG PEDER LYNDGAARD.
os. Selv da Far og Mor var
bleven gamle og ene, kom de i vort Hjem, og det var begge P arter til megen
Glæde.
De søgte til Askov Højskole, saa tit der var Lejlighed. I aandelige og
kirkelige Spørgsmaal har mange i Stilhed søgt til Far. Han var ikke en Mand
af mange O rd; men de faldt med Vægt. Jeg véd, at han har væ ret mange
til Trøst og Støtte.
Om mine Forældres Liv og Virke fortæller Pastor N. A. Jensen, Møgeltønder,
forhen Jernved, i „Højskolebladet“ 1915, Nr. 36—37.“
5 Børn: Søren, Kathrine, Karen, Kirstine og Kristiane (1)—5).)
7. Led.

8. Led.
7. Led.

1) S ø re n P e d e r s e n L y n d g a a r d , f. i Askov 18. April 1860 (db.
18. Maj), g. m. M a ria S c h m id t, D atter af P eter Schmidt og
Hustru, Sejstrup, Hunderup Sogn. — Har Ejendom i Hjortkær,
Grimstrup Sogn. — En D atter:
a Margrethe Lyndgaard, g.
2) H a n s in e K a th r in e P e d e r s e n L u n d L y n d g a a r d , f. i Askov
4. Decbr. 1861 (db. 29. Jan. 1862), g. m. K r i s t o f f e r R a s m u s s e n ,
Søn af Rasmus Christoffersen og H., Gislev.
Har ingen Børn, men har stadig haft Plejebørn. De har indrettet deres Hjem
til Modtagelse af svage Mennesker.
En Tid ejede de Gaarden „R ostrup“ og
har nu en mindre Gaard. Desforuden har de et Hvilehjem „A nker“ ved Svend
borg. De har altid væ ret stæ rkt optaget af Vegetarismen. Hun og Karen har
tjent hos Fru Maren Lauridsen, „Grønvang“.
3) K a re n P e d e r s e n L y n d g a a r d , f. i Jernvedlund 16. April 1865
(db. 17.), g. m. J o h a n n e s T r o lle , Søn af Lærer Trolle og
Hustru i Gislev. — Bestyrer af Brugsforeningen i Gislev.

8. Led.
7. Led.

5 Børn: Karl, Kristian, Else, Harald og Ejler.
4) J e n s in e K ir s tin e P e d e r s e n L y n d g a a r d , Tvillingsøster til
Karen, d. 1918 af spansk Syge, g. m. K n u d H a n s e n M ø lle r af
Gjerndrup, Brørup Sogn.
Ejer af „Gjerndrupholm“, senere af en Gaard i Næsbjerg ved Varde. — Mange
Børn. To Sønner har overtaget Gaarden i Næsbjerg.
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7.

Led.

9?*Led.)

5. Led.

6. Led.

5) K r i s t i a n e J o h a n n e P e d e r s e n L y n d g a a r d , f. i Jernvedlund
8. Septbr. 1868, g. m. A n d e r s R a s m u s s e n . — De har bestyret
forskellige Mejerier og har nu købt Mejeriet „Ø stervang“ paa
Sjælland. — En D atter:
a Ellen og 3 Børnebørn.
II. Christen Christensen Lund, f. paa „Bejstrupgaard“, 23. Jan. (?), db. 24.
Febr. 1808, d. i Kiel 30. Marts
1880, g. m. J o h a n n e L u d v ig s 
d a tte r,
f. i Veerst 26. Jan.
1809, d. i Skodborg 1839. D atter
af Ludv. Jørgensen Rinn og Karen
M adsdatter. — Smedemester i Skod
borg. • Omtales som altid fløjtende.
— En D atter :
1. M aren L u n d , f. i Skodborg
12. Febr. 1837, d. 18. Juli 1916,
g. 1861 m. J e p p e J e p s e n
G ru e , f. 18. Decbr. 1824, d.
30. Juni 1906, Søn af Gdr. Jep
Jepsen og Hustru, Eskelund. —
Gdr. i Malt.
Maren Lund blev efter Moderens Død
opdraget hos Farbroderen Hans Lund, altsaa
med de to nævnte Piger Karen og Maren.
christen lund.

JEPPE JEPSEN GRUE.

MAREN JEPSEN, f. Lund.

4 Børn: Nis, Marie, Kristen og Jeppe (1)— 4).)
7. Led.

1) N is J e p s e n ,

f. i Malt 22. Aug. 1862, g. 23. Aug. 1892 m.
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B o th ild e L a u tr u p , f. 28. Juli 1868, D atter af Gdr. Lars Lautrup
og Frederikke Hagen. — Forretningsforer i „Dansk AndelsÆ geksport“, Ringsted.
9 Børn (a—i).
8. Led.

a Jeppe Grue Jepsen, f . 29. Maj 1893.
b Maren Frederikke Jepsen, f. 3. Decbr. 1894.
c Jens Lautrup Jepsen, f. 17. Febr. 1896.
d Marie Jepsen, f. 24. Juni 1897.
e Gudrun Jepsen, f. 28. Oktbr. 1898.
f Astrid Jepsen, f. 10. Febr. 1901.
g Ellen Jepsen, f. 22. Juni 1903.
h Holger Jepsen, f. 4. Novbr. 1904.
i Svend Jepsen, f. 8. Decbr. 1907.

7. Led.

2) M a rie J e p s e n , f. i Malt 7. Decbr. 1864, g. 1885 m. P e t e r S ø r e n 
s e n , f. 16. Oktbr. 1856, d. 25. Aug. 1922, Søn af Gdr. Søren
Pedersen og Maren Kirstine Christensen, Askov. — P. S. Ejer af
„Kristianshøj“ (1884— 1918). Kasserer og M eddirektør i Brørup
Bank.
3 Børn (a—c).

8. Led.

a Søren Peter Sørensen, f. 26. Marts 1886.
b Jeppe Sørensen, f. 17. Septbr. 1889.
c Kirstine Sørensen, f. 23. Aug. 1894, g. m. J ø r g e n B ro , f. 5; Jan.
1889. — Ejer af „Dam gaard“, St. Andst.
3 Børn (a)—c).)
a) M a ria B ro , f. 11. Septbr. 1917.

9. Led.

b) N ie ls D a m g a a rd B ro , f. 2. Maj 1919.
c) A n n a B ro , f. 4. Febr. 1921.
7. Led.

3) K ris te n L u n d J e p s e n , f. i Malt 20. Maj 1868, g. 22. Oktbr.
1895 m. E lis a b e th M a rie E b b e s e n , f. 2. Maj 1871. D atter
af Gdr. Peder Ebbesen og Karen Sørensen, Maltbæk. Oprindelig
Gdr. i Andst. — Fra 1910 Ejer af „Grønvanggaard“, Malt. Sogne
foged og Sogneraadsformand.
7 Børn (a—g).

8. Led.

a Peder Ebbesen Jepsen, f. 29. Decbr. 1897.
b Karen Lund Jepsen, f. 28. Febr. 1901.
c Aksel Lund Jepsen, f. 6. Juni 1902.
d Kristian Fred. Lund Jepsen, f. 18. Septbr. 1903.
e Maren Johanne Lund Jepsen, f. 4. Jan. 1906.
f Svend Lund Jepsen, f. 16. Septbr. 1908.
g Johannes Lund Jepsen, f. 20. Juli 1911.
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7. Led.

4) J e p p e J o h a n n e s J e p s e n , f. i Malt 24. Aug. 1875, d. 26. Jan.
1910, g. m. A n n a J e n s e n , f. 7. Jan. 1878, D atter af Gdr. Jens
Jensen og Kirstine Nielsen, Sønderby, He St. (før Finderup, Hanning
Sogn).
Ejer af „Grønvanggaard“, Malt, fra 1900— 1910. Enken købte da Niels Askovs
Ejendom paa Estrup Mark. Overtog Faderens Gaard i Aarene 1912—21. Har
nu en mindre Ejendom i Nærheden af denne.
6 Børn (a—f).
a Maren Kristine Jepsen, f. 30. Marts 1901, g. m. J a k o b N ie ls e n
B o u lu n d . — Gdr. paa 0 . Skibelundgaard. 1 Barn: Johannes
Jepsen Boulund.

8. Led.

b fens Grue Jepsen, 1
.
_
.
f. 2. Juli 1903.
c Jeppe Crue Jepsen, J
d Karen Grue Jepsen, f. 31. Decbr. 1904.
e Svend Aage Jepsen, f. 23. Febr. 1907.
f
5. Led.

Harald Grue Jepsen, f. 3. Maj 1909.

Alle i Maltbæk.

HI. Bodild Kirstine C hristensdatter Lund, f. paa „Bejstrupgaard“ 1810 (db.
14. Marts, konf. i Malt 1825), d. i Askov 25. Febr. 1854, g. 1. G. m.
M ads L a u r id s e n , f. i Askov 1802 (konf. i Malt 1918), d. i Askov
18. Novbr. 1843, Søn af Laurids Tonnesen og Mette M adsdatter,
Askov (om deres Efterkommere se Mette Tonnesens Fædreneslægt);
g. 2. G. 1844 m. C h r is te n J o h a n s e n K jæ r af Læborg.
4 Børn.

6. Led.

1- K r is tin e C h risten sen K jær, f. 5. Septbr. 1845, g. i Kamdrup, Hygum
Sogn.
2. M ads C h risten sen K jæ r,
N ie ls e n . 3 Børn.

f. 25. Oktbr. 1847, g. m. K r is tia n

3. Jo h a n n e C h riste n se n K jæ r, f. 8. Novbr. 1849, g. m. P. G e jl.
4. K irste n . M arie C hristensen K jæ r, f. 16. Decbr. 1853, g. m. P e t e r
H e n rik N ie ls e n M a d se n af Lundtofte. 6 Børn.
7. Led.

1) N ie ls M a d s e n , f. 1874 (d.).
2) B o d il K ir s tin e M a d s e n , f. 1876, g. m. P e d e r N ie ls e n C h r i 
s t e n s e n , af Boel, Gjørding Sogn, d. 1921. Enken bor i Sønderager, Stenderup Sogn. 3 Sønner.
3) C h r i s t e n N ie ls e n M a d s e n , f. 1879 (d.).
4) N ie ls M a d s e n , f. 1882 (d.).
5) A n e M a rie M a d s e n , f. 1886, g. m. Chr. Hansen S t..................
6) K ir s te n H a n s in e M a d s e n , f. 1891, g.m. P e d e r C h r. P e d e r s e n .

5. Led.

IV. Terkild Christensen Lund, f. paa „Bejstrupgaard“ 23. Febr. 1812, d.
i Nørbølling, Folding Sogn, 1881 g. m. In g je J e n s d a t t e r , f. i Dover,
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Lintrup Sogn, 12. Febr. 1819,
d. i Nørbølling 1. Novbr. 1905,
D atter a f ...........................................
....................... — Ejer af Fødegaarden.
6 Børn: Christen, Louise, Hans, Maren,
Mads og Niels (1.—6.).
6. Led.

7. Led.

1. Christen Terkildsen Lund, f. i
Københoved 2. Marts 1844,
d. i Nørbølling 31. Juli 1902,
g. 1874 m. M e tte M a rie J o 
h a n s e n , f. s. St. 1. Juni 1842,
d. 4. April 1920, D atter af
Johannes Nielsen i Nørbølling
(„Stenagergaard“). — Gdr. i
Nørbølling. Ejer Fødegaarden.
4 Børn: Johannes, Inger, Terkild og Ingje
(1)—4).)
1) J o h a n n e s
T e r k ild s e n
L u n d , f. i Nørbølling 11.

TERKILD LUND OG HUSTRU.

FAMILIEN CHR. LUND, Narbelling.
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Septbr. 1875, g. m. M a rin e J a c o b s e n , f. i Mejlby, Lintrup Sogn,
f. 16. O ktbr. 1884, D atter af Søren Chr. Jacobsen. — Ejer af
Fødegaarden i Nørbølling.
7. Led.

2) In g e r K a th r in e L u n d , f. i Nørbølling 17. April 1877.
inde i Harte ved Kolding.

Lærer

3) T e r k ild L u n d , f. i Nørbølling 15. Aug. 1881, g. m. B a r b a r a
C h r i s t e n s e n , f. i Aalborg 10. Juni 1884, D atter af Portør Chr.
Christensen og Hustru. Bygmester ved Brørup St. Uddannet hos
N. J. Nielsen, Nørbølling. 4 Aar hos Andr. Andersen, Askov.
8. Led.

7 Børn (a—g).
a Kirstine Lund, f. 18. Juni 1905.
b Kristen Terkildsen Lund, f. 16. April 1907.
c Niels Terkildsen Lund, f. 18. Novbr. 1910.
d Marie Lund, f. 31. Jan. 1912.
e Holger Lund, f. 1. Septbr. 1914.
f Hans Terkildsen Lund, f. 18. Febr. 1917.
g Ellen Lund, f. 10. Maj 1921.

7. Led.

4) In g je K a th r in e L u n d , f. i Nørbølling 14. Maj 1883, g. m. L a u 
r id s P e d e r L a u r id s e n M ø ller, f. i Brørup 19. Novbr. 1873,
Søn af Landpostbud Morten Lauridsen Møller og Ane Kristine
Pedersen, Brørup. A rkitekt i Odder. Uddannet som Murer hos
Farbroderen P eter Møller Lauridsen. V idereuddannelse paaO llerup
Haandværkerskole, Askov Højskole og Statens Tegnelærerskole.
2 Børn (a—b).

8. Led.

6. Led.

a Svend Aage Møller, f. 24. Marts 1908.
b Holger Møller, f. 5. Juli 1912, d. 26. Decbr. s. A.
c Anna Møller, f. 3. April 1914.
2. L o u ise T e rk ild se n L u n d , f. i Nørbølling 19. Aug. 1846, g. 1873 m.
J e n s H a n s e n , f. 6. Marts 1846. J. H. Ejer af „Vindinggaard“,
Malt Sogn. Har solgt Gaarden og har en mindre Landejendom
mellem Foldingbro og Skodborghus. „Jelshøj Central".
7 Børn: Inger Dorthea, Ingje, Hansine (d.), Terkild, Hans, Anna og Terman (1)—7).)

7. Led.

1) I n g e r D o r th e a H a n s e n , f. i Nordamerika, d. 2. Septbr. 1874,
g. 1901 m. T h ø g e r S. J ø r g e n s e n af Eskelund, Brørup Sogn,
(f. 6. Febr. 1871). Fam. udvandret til Amerika.
2) In g je H a n s e n , f. paa Vejen Vestermark 15. Maj 1877, g. 1900
m. B e r t e l K a rls e n af Bobøl, f. 22. Decbr. 1872, Søn af Hmd.
Rasmus Carlsen af Vester Linnet. — Bor i Folding. 2 Børn (?).
3) H a n s in e H a n s e n , f. 24. Decbr. 1879, d. 26. Febr. 1893.
4) T e r k ild H a n s e n , f. 6. Aug. 1883, g. 1914 m. A m a n d a G e jl,
f. 9. O ktbr. 1893. D atter af Gdr. P eter Gejl og Magdalene P eter
sen af Langeskov, Malt Sogn. Boende i Nørbølling.
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5 Børn (a—e).
8 Led

a J ens Hansen, f. 6. Maj 1915.
b Peder Gejl Hansen, f. 8. Aug. 1916.
c Magdalene Elisabeth Hansen, f. 4. Maj 1917
d Hans Gejl Hansen, f. 4. Jan. 1920, d. 18. Juni s. A .
e Hans Gejl Hansen, f. 16. Maj 1922.
5) H a n s H a n s e n f. 9. Juli ]S85. g. ,918 m. A n e K a th r in e
P e t e r s e n , f. , Foldmg 7. Juli 1898, D atter af Gdr. Hans M.
Petersen og L.ne Kathrine Juni af „Stenagergaard“, Nørbølling.
Ejer af Fødegaarden „Vindinggaard“.
2 Børn (a— b).

8 Led'

a Ragna Louise Hansen, f. 7. Maj 1920.
b Jens Hansen, f. 29. Oktbr. 1921.

^ed'

6) A n e H a n s e n , f. 2. Aug. 1887, g. 1916 m. J o h a n n e s H a n se n
af Maltbæk Sogn, f. 1. Novbr. 1883, Søn af Hmd. og Væver Jens
Hansen af Østergaard, Vejen Knude.
2 Børn (a—b).

8. Led.

a Louise Jensine Hansen, f. 27. Jan. 1918.
b Andrea Juliane Hansen, f. 6. Juli 1921.

7. Led.

8. Led.

6. ted.

7) T e rm a n H a n s e n , f. 14. April 1889, g. m. M a rie L a u r id s e n , f.
15. Febr. 1893, D atter a f .............................. — Ejer af Mølholm,
Gammelby, Læborg Sogn. Bygmester.
2 Børn (a—b).
a Ane Louise Hansen, f. 16. Febr. 1920.
b Inger Dorthea Hansen, f. 31. Maj 1922.
3. J e n s T e rk ild se n L u n d , f. i Nørbølling 13. Maj 1849, d. 10. Novbr.
1904, g. m. M a g d a le n e E r ic h s e n , f. 7. Septbr. 1865. — Ejer af
„Baungaard“, Lintrup Sogn, hvor Enken endnu bor.
3 Børn: Marie, Hans og Inger (1)—3).)

7. Led

8. Led.

1) M a rie T e r k il d s e n L u n d , f. 12. Juli 1896, g. m. H a n s J e n s e n .
— Ejer Fødegaarden (?).
2 Børn (a—b).
a Magda Marie Jensen, f.
b Karla Kirstine Jensen, f.

7. Led.

2) H a n s T e r k ild s e n L u n d , f. 20. Marts 1899.
3) In g e r T e r k ild s e n L u n d , f. 24. Maj 1904.

6. Led.

4. H a n s T e rk ild se n L u n d , f. i Nørbølling 21. Maj 1852.
til Amerika.

Udvandret

5. M aren T e rk ild se n L u n d , f. i Nørbølling 22. O ktbr. 1854, g. m.
H a n s L a u r id s e n R a s m u s s e n S c h m id t, f. i Seem v. Ribe 23.
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Decbr. 1849, Søn af Søren Mortensen Rasmussen Schmidt (f. i
Skadst v. Tønder 1818) og Mette Kirstine Lauridsen (f. i Ballum
Sogn 1815), boende i Seem siden 1843. — H. S. Smedemester
i Høm.
5 Børn (1)—5).)
7. Led.

1) S ø re n S c h m id t, f. i Høm 2. Septbr. 1880.
2) In g je K ir s tin e S c h m id t, f. i Høm 3. Decbr. 1883, g. m. P e d e r
J e s s e n L u n d , f. i Spandet Sogn 21. Marts 1880. 4 Børn.
3) M e tte K ir s tin e S c h m id t, f. i Høm 26. Juni 1885.
4) M a th ild e C h r i s t ia n e S c h m id t, f. i Høm, 6. Juni 1888, g. m.
A n d r e a s B e c k , f. i Spandet 18. Aug. 1884. 2 Børn.
5) H a n s in e K a ro lin e S ch m id t^ f. i Høm 31. Maj 1890.
6) T e r k ild
C h r is te n s e n
S c h m id t, f. i Høm 6.
Novbr. 1892, g. m. K ir
s t i n e T h y , f. i Stens,
Hjortlund Sogn, 15. Juni
1897. 3 Børn.
7) L a u r a R a s m in e S c h m id t,
f. i Høm 5. Jan. 1896.

6.

Led.

6. M ads T erkild sen L u n d , f. i
Nørbølling 14. Marts 1857, d.
i Amerika 14. O ktbr. 1910.
7. N ie ls T e r k ild s e n L u n d , f. i
Nørbølling 20. Juni 1860. D. i
Amerika.

5. Led.

V. Anne C hristensdatter Lund, f. paa
„Bejstrupgaard“ 29. Jan. 1815.
Anne Lund nævnes i Tællingslisten for
1834 som Sypige i Maltbæk.
VI. P eter Christensen Lund, f. paa
PETER CHRISTENSEN LUND.
„B ejstrupgaard“ 1. Maj 1817, d.
i Skodborg 3. Juni 1896; g. 19.
O ktbr. 1850 m. J e n g J u u l B o y s e n L o r e n tz e n , f. i Skodborg 15.
Aug. 1821, d. 29. O ktbr. 1869, D atter af Gdr. Peder Lorentzen og
Ellen Johanne Boysen. — Gdr. i Skodborg. Spillemand.
5 Børn: Ellen Johanne, Chr. Peter, Johan, Christian og Hans (1.—5.).

6. Led.

1. E lle n J o h a n n e L u n d , f. i Skodborg 24. Jan. 1852 (db. 1. Febr.);
g. 1876 m. H a n s E b b e s e n , f. 1. Maj 1849, d. 21. Maj 1886,. Søn
af Ebbe Hansen og Hustru, „M elvanggaard“, g. 2. G. 1888 m. H an s
P e d e r J e p s e n , f. i Læborg 6. Oktbr. 1858, Søn af Peder Jepsen
(Grue) og Karen Lund (se foran S. 375). — H. E. Ejer af „Stenninggaard“, Askov Mark, der blev overtaget af H. P. J. 1888. Denne
25
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STENNINGGAARD.

HANS EBBESEN OG HUSTRU.

MAREN EBBESEN.

afstod Gaarden 1918 til sin yngste Søn Peter Lund Jepsen, og bor
nu i „Stenninghus“, Askov.
5 Børn: Maren, Jenge, Karen, Hans og P eter (1)— 5.)
7. Led.

1) M a re n E b b e s e n , f. paa „Stenninggaard“ 13. Novbr. 1877. Har
fotografisk Forretning i Roskilde. Elev fra Frederiksborg (1896).
2) J e n g e J u lie E b b e s e n , f. paa „Stenninggaard“ 12. Juli 1884
(konf. i Vejen 9. April 1899, Elev paa Ollerup 1904, g. 1910 m.
A a g e J e n s e n , Søn af Lærer Jensen, Ringe, og Hustru. — Ejer
af „Vestervang“, Andst. F lyttet til Bramminge St.
2 Børn (a—b).

8. Led.

a Ellen Johanne Jensen, f. 1. Jan. 1912.
b Vagn Ebbesen Jensen, f. 24. Decbr. 1913.

7. Led.

3) K a re n K a tr in e E b b e s e n J e p s e n , f. paa „Stenninggaard“ 30.
Septbr. 1889, g. 1913 m. H a n s H a n s e n , f. i Malt By 23. Maj
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fl. Led.

1889, Søn af Smed Andreas Hansen og Kirstine Schmidt. —
Kaja Elev paa Vallekilde 1907 og 1910. — H. H. Ejer af „AskovD algaard“.
Elev paa Skibelund 1904—05, i Ollerup 1907—08 og Ladelund 1908—09.
Kontrolkursus 1909 og derefter Assistent for Skibelund Kontrolforening. Overtog
„Askov-Dalgaard“ i Foraaret 1910.
4 Børn (a—d).
a Edvard Hansen, f. 1. Maj 1916.
b Kaj Hansen, f. 25. Febr. 1918.
c Karen Margrete Hansen, f. 31. Decb. 1919.
d Signe Hansen, f. 26. April 1921.

7. Led.

Alle paa „Askov Dalgaard“.

4) H a n s E b b e s e n J e p s e n , f. paa „Stenninggaard“ 2. Jan. 1892,
g. 1918 m. J o h a n n e M eier, f. 28. Febr. 1895, D atter af Peder
Johanne, Holsted. Ejer af „Langdalgaard“, Gamst. — Elev paa
Roskilde 1911— 12. Studeret Landbrug i Norge 1912— 13.
5) P e t e r L u n d J e p s e n , f. paa „Stenninggaard“ 16. Juni 1895, g.
1918 m. M e tte M a d s e n , f. 19. Maj 1892, D atter af fhv. Gdr.
Niels P eter Madsen og Ane, Hollund, y. Herning. — Ejer af Fødegaarden. — En Søn:
a Hans Lund Jepsen, f. paa „Stenninggaard“ 17. Juli 1919.
2. C h risten P eter L u n d , f. i Skodborg 10. Aug. 1854, d. s. St. 1874.
Var svagelig.
3. J o h a n L u n d , f. i Skodborg 13. Juni 1857, g. 16. Novbr. 1835 m.
E lle n J o h a n n e K jæ r, f. s. St. 5. Maj 1860, D atter af Gdr. Hans
Jensen Kjær og Magdalene Lorentzen, Skodborg.
Gdr. i Skodborg. Fmd. for Egnens Brandkasse, Medlem af Bestyrelsen for
Rødding Sparekasse. Har væ ret Kirkeældste og Skoleforstander m. m.

JOHAN LUND.

ELLEN JOHANNE LUND, f. Kjær.

25*
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10 Børn: Jenge Julie, Peter (d.), Peter, Hans (d.), Magdalene, Hans{å.}, Hans Peter,
Ellen Johanne, Juki Boysen (d.) og Thorvald (1)— 10).)
7. Led.

0 J e n g e J u lie L u n d , f. i Skodborg 14. Aug. 1886, g. m. H o lg e r
B lo m , f. s. St. 16. Maj 1866. Søn af Gdr. Blom og Maren Sloth.
Gdr. i Skodborg.
7 Børn: (a—g):

8. Led.

a Johan Blom, f. 22. Septbr. 1907.
b Margrethe Blom, f. 20. Jan. 1909.
c Ellen Blom, f. 1. Juni 1910, d. 13. April 1911.
d Ellen Blom, f. 30. Septbr. 1911.
e Marie Blom, f. 30. Septbr. 1913.
f Niels Blom, f. 16. April 1915, d. 9. Marts 1916.
g Niels Fred Blom, f. 23. Juni 1919, d. 28. Febr. 1920.
Skodborg.

7. Led.

Alle i

2) P e t e r C h r is te n s e n L u n d , f. 27. Aug. 1887, d. 28. Septbr s. A.
3) P e t e r C h r is te n s e n L u n d , f. 22. Decbr. 1888, d. 19. Jan. 1889.
4) H a n s J e s s e n L u n d , f. 26. Febr. 1890, d. 6. Juni s. A.
5) M a g d a le n e L u n d , f. 2. April 1891, g. m. P e t e r K jæ r, f. i
Københoved 17. Septbr. 1881, Søn af Gdr. Mads Kjær og Ellen
Kirstine, Københoved. — Gdr. i Københoved. Deltog i hele
Verdenskrigen.
5 Børn (a—e):

8. Led.

a Mads Kjær, f. 27. Jan. 1914.
b Johan Kjær, f. 22. Febr. 1915, d. 7. Marts 1916.
c Johan Kjær, f. 27. Maj 1918.
d Ellen Kjær, f. 2. Novbr. 1919.
e Marie Kjær, f. 27. Aug. 1921.

7. Led.

Alle i Københoved.

6) H a n s J e s s e n L u n d , f. i Skodborg 2. O ktbr. 1892, d. s. St. 2.
Aug. 1894.
7) H a n s P e t e r L u n d , f. i Skodborg 8. Marts 1895.
til Amerika.

Udvandret

8) E ls e J o h a n n e L u n d , f. i Skodborg 1. Marts 1896, g. 1921 m.
M a riu s D a h l, f. i Bastrup 14. Febr. 1898. Søn af Niels Dahl
og Margrethe Sedorf, Onstrup. — En D atter:
a Ellen Margrethe Dahl, f. 11. Maj 1922.
9) J u h l B o y s e n L u n d , f. i Vejen 7. Jan. 1900, d. 9. Jan. s. A.
10) T h o rv a ld L u n d , f. 17. Septbr. 1902.
6. Led.

For Tiden Als.

4. C h ristia n L u n d , f. i Skodborg 3. Septbr. 1860, g. tn. K ir s tin e
J ø r g e n s e n , f. 18. Oktbr. 1863, D atter af Gdr. Juhl Jørgensen og
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Marie Grosbøll, Langager. — Ejer af Fødegaarden, „Sønderborggaard“, Skodborg.
6 Børn (1)—6).)
1.

Led.

1) P e t e r C h r is te n s e n L u n d , f. 4. April 1895.
2) J e n g e J u l i e L u n d , f. 8. Juli 1897.
3) M a rie J o h a n n e L u n d , f. 28. April 1900.
4) lu h i J ø rg e n s e n L u n d , 1
cx O ,
T J
? f. 23. Aug. 1906.
5) H e lg a L u n d ,
J
6) H a n s C h r i s t ia n L u n d , f. 31. Marts 1909.

6. Led.

5. H a n s L u n d , f. i Skodborg 18. Maj 1867, d. 14. Decbr. s. A.

s. Led.

VII. Ellen C hristensdatter Lund, f. i Københoved 5. Jan. 1822, d. 10. Juli
1884, g. m. C h r i s t e n J e p s e n , f. 14. Marts 1830, d. 27. Novbr. 1905.
— Lmd. i Skodborg Skov. — D atter:

e. Led.

1- A n e D o rth ea Je p sen , f...................................., g. 1. G. m. Styrmand
J a c o b S c h m id t. 3 Børn. 2. G. m. Smed M a rc u s J e n s e n , Var
mark Sogn, Stenderup. 2 Børn.

5. Led.

VIII. Niels Christensen Lund, f. i Malt 11. Juni 1826, d. 7. April 1881, g. m.
M e tte K a r o lin e P e d e r s e n , f. 22. Marts 1840, D atter af Gdr. Peder
Sørensen af Dollerup Mark, Skanderup Sogn.
Bestyrer af „Højbjerggaard“, Maltbæk, for Ejeren Peder Lund, Skodborg, der
for sine Sønners Skyld havde købt Gaarden. — Senere Ejendom i Skodborg. Enken
Ophold i Hjemmet. — Deres Søn:

Led.

1- C h ristia n P eter L u n d , f. i Maltbæk 29. Juni 1876, g. m. M a re n
Kj æ r, f. 4. Juli 1867, D atter af P eter Chr. Kjær og Marie Kirstine
Petersen. Boelsmd. i Skodborg Skov. — Søn:

7. Led.

1) N ie ls P e t e r L u n d , f. i Skodborg Skov 13. O ktbr. 1907.

Tillæg til V. Del.

A.
I.
Kirkebogsnoter1) fra Skrave Sogn.
1749,
døbes Niels T erkildsens Søn, Terkild, K øbenhoved,
1763, 9/io , er P ed er Dalls D atter, Bodild Kirstine, i Kirke, do.
1771, 23/n , holder H ans Pedersen L u n d og Bodild Christensdatter Bryllup, do.
db. T erkild N ielsen og Bodild P e d ersd atte rs D atter Maren, do.
1782, 27/ b
1798, 6/l2 ,
„
D atteren Johanne, do.
do.
Bodild Kirstine, do.
1801, ^/g,
„
»
do.
Jeng, do.
1803, 26/l2»
do.,
do.
1805, 19/5, begraves do.
17/7.
„
S ønnen H ans (10l/4 Aar), do.
2/ l b holder Christen H ansen L u n d og Maren Terkildsdatter Bryllup, do.
1806, 27/3,
db. S øn n en H ans (F addere: Claus Dails K one o. fl.), do.
1807, 6/i,
„
P ed er Dalis Søn Christen (F addere: T erkild N ielsen o. fl.), do.
1808, 2/3,
„
Terkild N ielsens Søn, Peder, do.
—
24/2,
», Chr. H ansen L unds do. Christen (F addere: Niels T erkildsen o. fl.) do.
1810, 14/3,
„
D atteren B odild K irstine (F addere: Bodil T erk ild sd atter o. fl.) do.
1812, 23/2> „ S ønnen Terkild, do.
1815, 29/j,
m D atteren A nne, do.
—
21/io, holder Niels Terkildsen d. y. og Bodild D all Bryllup, do.
1816, s/w , db. deres D atter Bodild Kirstine, do.
Chr. H ansen L unds Søn, Peter, do.
1817, 1/5,
»
1818, is /« , dør Niels T erkildsens D atter Maren Bogsen, do.
1819, 28/12,
>1 Ellen Terkildsdatter (33 Aar), do.
1822, 23/4f
Terkild Nielsen (72 Aar), do.
—
8/l2,
db. Chr. H ansens D atter, Ellen, do.
2/ l b

II.
Do. fra Kalvslund Sogn.
1719 staar Niels L u n d F ad d er til M ads S ørensens D atter Mette, H jortvad.
1720, 24/b troloves Peder Nielsen L u n d og Gunder Madsdatter af H jortvad „udi hendes F aders
M ads S ørensens H u u s“ — viede 20. S. e. Trin.
1722, 3. Juledag, begr. Mads Sørensen af H jortvad, 49 A ar gi.
1731, 7/5> begr. N iels P ed ersen Lund af Hj., 68 A ar gi.
1732, Fastelavns S øndag, db. Niels i Kalvslund Kirke.
do.
do.
1734, Alle H elgensdag,
„ Maren i
do.
do.
1736, 18. S. e. Trin.
„ M ads i
1739, 13. S. e. Trin.
„ H ans i
do.
do.
1741, 3% , begraves Peder L unds Moder i Hj., 74 A ar gi.
1742, 14/2, db. Peder i Kalvslund K.
1747, 20/b begraves Peder Nielsen Lund, 44 A ar gi., og H u stru Gunder Madsdatter, 47 A ar gi.,
begge af H jortvad.

III.
D o.1) fra Skodborg Sogn.
1813,
1814,
1816,
1818,

s/l,
27/0,
15/i,
9/l,

f.
‘
-

1) Uddrag.

Ellen Marie, D atter af M ads H ansen Lund og C athrine P ed ersd atte r.
do.
do.
do.
Bodild,
do.
Søn
do.
Peder,
do.
H ans Madsen, do.
do.
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B. Tællingsnoter fra Skrave og Malt Sogne.
(Lister fra 1787 og 1834 mangler for Københoved.)

K øbenhoved 1801.

A skov 1787.

Alder.

P e d e r P ed ersen Dall
D orthe E rich sd atter
P eder, Søn
Ellen, D atter
A nne C athrine, do.
Jørgen Dall, B ro d er

Alder.

T ønnes O ttesen
Else L au rsd atter
O tte Tønnesen, Søn
L aust Tønnesen, do.
A n M argretha, D atter

32 | B onde og
30 / G aardbeboer.
9
4
2
29

61 1
,
,
47 j G aara-M ana.
32
14 1 A f 2. Æ g te 10 J skab.

Do. 1787.
Do. 1801.
T erkild Nielsen, H usb.
B odild K ristine P ed ersd .
M aren
Niels
Ellen
D eres
P ed er
Børn.
K irsten
H ans
Johanne

C hristen Tonnis
A ne V illum sdatter
Bodild T ønnes

52 1 B onde og
38 J G aardbeboer.
20
17
15
10
8
5
3

Ug. H usm and
Enke.
I P ræ steg d .

B aaslundhus 1801.
A ne Villums D atter
O tte Terkildsen, Søn

70
26

E nke p.A ftæ gt.
Gev. Soldat.

A skov 1801.
L aust Tonnesen
26 Bonde.
T ønnes O ttesen, F ad er 81 J O phold
Jess O ttesen , F arb ro d er 73 /

Do. 1801.
H ans P ed ersen Lund
B odild C h risten sd atter
C hristen, S øn
P eder,
do.
M ads,
do.
C hristen C hristensen
A nne K irstine C hristens

28
56
32

62 1 B onde og
55 1 G aardbeboer.
29
21
17
81 K onens Fader.
49 H endes S øster.

Do. 1801.
O tto T onnesen
A nna P ed ersd atte r
A nton O ttesen
P e te r O ttesen

47
40
4
1

)
Bonde.
J
X
Børn.
)

Askov 1834.
M ads L auridsen
28 i Inds., tjen. ved
Bodild K. K risten sd atter 25 i Jord b ru g .
K irsten M. T onnesen
3, „
M ette M argrete T onnesen 1 f ørn‘
Kielddal.

A skov 1834.

H ans K ristensen
A ne K atrine Ludvigsd.
K aren H an sd atter
M aren Lund

[28]) H usm d., plov27 J drivende.
6 \R
2 ) Børn.

C. Afskrift af Hofman Bangs Noter.
N ote 1.
Iflg. V iborg L andstings S køde og P an tep ro t. er Nr. 33, Bl. 462: Jo rd eb o g over E stru p
1704 26/a, A skov:
Otte Adsersen, H tk. 3 Td. 4 Skp. 1 Alb. — Nr. 39„ Bl. 636: Jo rd eb o g over E stru p 1721 9/i2.
A sk o v :
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Otte Adsersen, H tk. 3 Td. 4 S kp. 1 Alb.
Otte Tonnesen, H tk. 2 Td. 5 Skp. V/2 Alb.
2) H ans, 3) Johanne, 4) Jens, 5) Tonnes.
N ote 2 (se 1).
H ans Ottesen, ugift, tjen te p aa E stru p (kaldes i Kb. „H ans O. fra A skov“), d. 1759 31/i,
31 Aar.
H ans S øskende : Peder, er p aa E stru p , Maren, g. m. S øren A ndersen i Askov, Jens, b o ed e
i H olsted, død, A dtzer, b o r i O th (A atte), Tonnes, b o r i H olland, Margrethe, g. m. en (afdød)
B ager i A abenraa. Kirsten, g. m. afg. M arcus i Ris (har 2 B ø rn : C hristen og Susanne),
Johanne.
(E strup S kifteprot. 1759, Bl. 224.)
N ote 3 (se 1).
Johanne Ottesdåtter, (g. m. C hristen Justesen, Gmd.), d. 1774 7/ii» 46 A ar.
A skov i Malt. A rvingerne e re : H endes M oder Bodild Terkelsdatter, B roderen Tonnes
Ottesen i A skov, do. Jes Ottesen, tjen er h er p aa S ted et, 9) do. Terkel Ottesen i B aaslundhus,
do. Peder Ottesen i K naberup, S ø steren A n n e g. m. K nud C hristensen i Tirslund, do. Kirsten,
g. m. P ed er N ielsen i B rannerup, do. Karen, g. m. P ed er M adsen i Laurup.
(E strup S kifteret, 1774, Bl. 388.)
N ote 4 (se 1).
Gmd. Jens Ottesen (g. m. A nna T ygesdatter), d. 1745 7/ï» 36 A ar. — N ørreholsted.
3 Aar, Tyge % Aar. — (Søren A ndersen af A skov er V æ rge for Sønnen O tte.)

Otte,

(E strup S kifteprot. 1745, Bl. 126).
N ote 5 (se 1).
Gmd. Tonnes [Anton] Ottesen, begr. 1805 28/s, 86 A ar, g. 1. G. 1755 8/g m. E nke A n n a
Søfensdatter, begr. 1768 15/s, 48 A ar, g. 2. G. m. Elle Laustdatter, begr. 1801 31/i2, 60 A ar. —
A skov i Malt. — 8) 1756 L æ tare db. Otte (10 Aar), 1760 F. Eph. db. Christen (7 Aar) 1758
R enn. db. Bodild (8 Aar), 6) 1774 A nn. m ar. db. Laurids.
N ote 6 (se 5).
Gmd. L aust Tonnesen, d. 1820 2O/io, 47 A a r1), g. 1801
i G jesten m. Mette Madsdatter,
d. 1852 29/2 72 A ar. — A skov i Malt. — 7) 1802 virid. db. Mads, 1803 4. tr. db. A n to n , d.
1803 6/9, 1804 25/,! db. A nton.
N ote 7 (se 6).
H m d. M ads Lauridsen, d. 1843 18/n , 41 A ar, g. 1827 17/n m. Bodild Kristine Kristensdatter, d. 1854 25/2» 44 A a r2). — A skov M ark i M alt. — 1828 8/i Lauritz, 1830 6/g C hristen
Madsen Tonnesen, 1833 9/s Mette Tonnesen, 1839 % Laurids Madsen Tonnesen.
N ote 8 (se 5).
H m d. Christen Tonnesen, d. 1790 5/i, 30 A ar, g. m. Karen Madsdatter, B arslundhus i Malt.
— S øren (4l/2 Aar), A nna (P/2 Aar). (A fdødes F ad er, Tonnes Ottesen, m øder ved Skiftet.
(E strup S kifteprot. 1790, Fol. 548 b.)
N ote 9 (se 3).
H m d. Terkel Ottesen, d. 1786 11/s, . . A ar, g. m. A n n e Villadsdatter. — B arslundhus i Malt.
— Karen (18 Aar), Bodild (16 Aar), Otto (10 A ar. (B ørnenes F arb ro r er Tonnes Ottesen i
Askov.
(E strup S kifteprot. 1786, Bl. 521 b.)
1) Kaldes ved sin Død Laust Antonsen. Mette Madsdatter blev 1821 29/g g. m. Anders Jepsen i Askov.
2) Om Bodild Kristine Kristensdatter staar der under Konfirmerede Piger i Malt Sogn 1825: „Christen Hansen“
.................„14. Marts 1910 i ................... vaccineret af Schum acher"...................
(H. B.J
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N ote 10.
Gmd. Peder Nielsen, begr. 1780, adv., 67 A ar, g. 1741 29/g m. Johanne Lauridsdatter, b e g r.
1775, 19 tr., 65 A ar. — E gholt i Lejrskov. — 1742 8 tr. db. Mette, 1745 Vs db. Lars 2) 1749 19/i
db. M ads, (1743) db. Niels (døde 1790 12/s som G m d. i E gholt, 47 A ar gl.)
N ote 11 (se 10).
Gmd. M ads Pedersen, d. 1790 17/4» 4D/2 A ar, g. Y l l l 19/g m. Maren Christensdatter. (De
boede fø rst i E gholt, m en fly tted e saa til „St. Pøj gaard“ i G jesten, hvor han døde). 1779 7/2
db. Mette, 1781 21/i db. Karen.
E nkens L augvæ rge er G md. Niels Pedersen af E gholt, B ro d er til den afdøde.
hus A m ts S kifteprot. 1790.)

(Kolding-

D. Udskrift af Riberhuus Amts Skifteprot. 1746—54.
1747, 29. A pril efter at d e t v ar bleven anm eldt, a t Peder Nielsen L u n d og Gunder M adsdatter i H jortvad ved D øden v ar azgangen, afholdtes R egistrering i B oet til Skifte og D eling
mellem B ørnene, som ere:
Formyndere :

1)
2)
3)
4)

Niels Pedersen Lund, 15 A ar gl.
Mads
—
— IOV2 —
J
H ans
—
—
7*/2 —
Peder
—
—
4
—

P ed er H ansen og S øren M adsen af H jortvad.
Niels T høgersen af H jortvad.
T høger M adsen af Calslund.

B oens In d tæ g t v a r ............................................................ 503 Rdl. „ Mk. 13 Sk.
H ans iboende G aard 3 T dr. V/2 A lb H artk o rn vur
deres til 150 Rdl. 5 Mk. 8 Sk. H an har den iflg.
kgl. Skiøde af 1720 6/ ô.
B oens B ereg n in g ............................................. 54 — 4 — 8 —
Til D e lin g .......................................................... 448 Rdl. 2 Mk.

5 Sk.

D erefter havde hver af de 4 S ø n n e r........... 99 Rdl. 3 Mk. 135/g Sk.
D a tte re n ................................................................... 49 — 4 — 147/g —
D en æ ldste Søn [Niels Lund] overtager G aarden til V urderingssum u n d er F orm yndrenes
O psyn.

VI. DEL:

E S K IL D L IN IE N
SLÆGTSTAVLE VI.
DE ÆLDSTE NAVNE — ESKILD LAURSENS EFTERKOMMERE — TILLÆG
TIL VI. DEL

Slægttavle VI.

1. Led.

________________________________ I_________________ ;______________
(
\
...........' ...............................................i .............................................................
{ J e n s [Laursen], f. ca. 1720, d. ca. 1805. Ildved.

2. Lcd.
3. Led.

L a u rs J e n s e n , f. i Ildved 1750, d. s. S t. 1833, g. m. B irth a E s k e s d a tte r , f. i U lkjæ r 1757, d. i Ildved 1809.^

4. Led.

9 Bem.
5. Led.

r

2. A nna L aursd a tte r, f. 1782.

1. Jen s Laursen,
f. 1781.

3. E skild L aursen, f. i
Ildved 1784, d .p a a „K arens
d al“ 1840. 1813 g. m. A n e
K irstin e J ep sd atter, f. i
D ro stru p 1780, d. 1860.

4. Jørgen L aur
sen, f. 1789.

5. Ole Chr.
L aursen, f.1791.

7. C eorg C hri
stoffer L aur
sen,- f. 1795.

6. G eorg C hri
stoffer L aur
sen, f. 1793.

8. A ne C athrine
L aursdatter, f.
1799.

4 Børn.
6. Led.

r 1.

L aurids E sk ild sen , f. i D rostrup 1813,
d. i T horning 1881.
1840 g. m. A n e Magreth e Søren sd atter, f. i T horning 1816,
d. s. S t. 1896.

2. B irthe Marie EskiIds
d atter, f. 1817.

3. Maren E sk ild sd atter, f. 1821,
g. m. Chr. Langkjæ r, Bjerlev.
4 Børn.

6 Bom.
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4. Else Mar. E skildsdatter,
f. 1825, d. 1886. 1871 g. m.
Nis Chr. S veistrup, 0 . N y
kirke S.

9. A nne Else
L aursdatter, f.
1804.

A. De ældste Navne.
Naar vi giver VI. Del Titlen „Eskildlinien“, er det, fordi vi gaar ud fra Eskild
Laursen fra Ildved, saa det bliver hans Efterkommere, der om handles1). Om
Broderen Jørgen Laursen véd vi, at han var Skoleholder i Bredal (1810) og senere
„paa“ Alsted2} (1813). Som de fleste Skoleholdere gav han sig af med at lave Vers
til Bryllupper, Begravelser o. a. Lejligheder. De blev prentede og indrammede
med Snirkler og Sving, særlig i 3 Farver, rødt, grønt og gult. I Tillæget til VI.
Del gengiver vi et Nytaarsønske og et Brudevers til Broderen Eskild fra Karensdale.
Ved Undersøgelse af de gamle Kirkebøger er det hidtil ikke lykkedes at
komme længere tilbage med denne Linie end til Jens [Laursen?] den ældre. Ved
Gennemgang af R etspapirerne kunde vi maaske naa 100 A ar længere tilbage.
Men jeg er bange for, at det ikke vil lønne sig at søge flere Navne. Mon ikke
Aandsværdien efterhaanden er kommen ind i Slægten ved de indgiftede Kvinde
skikkelser? Jeg tillader mig at tro det. Og der er Grund til at glæde sig over,
at det kan lykkes saa godt at „pode paa Vilding“.
1. og
2. Led.
3. Led.

JENS (LAURSEN?) bor paa Ildved Mark og maa være født ca. 1720. —
Sønnen:

4. Led.

Laurs Jensen, f. i Ildved 1750, d. 11. Marts 1833; 1780, 23. Juni g. m.
B irth a Eskesdatler, db. 30. Oktbr. 1757 og begr. 22. Jan. 1809, D atter
af Gaardbeboer Eske Jensen af Ulkjær, Lindbjerg Sogn. — Bor paa Ildved
Mark. Da hun er en „Eskild“ (Eske), var der jo ogsaa Grund til at føre
hendes Linie længere tilbage. Dette Arbejde vil vi dog levne til inter
esserede Medlemmer af Slægten. Der er jo — som antydet — flere
Steder, hvor der burde graves dybt.
Laurs og Birtha har følgende 9 Børn:

5. Led.

I. Jens Laursen, f. paa Ildved Mark 1781 (i K. 6. S. e. Paaske).
II. Anna Laursdatter, f. s. St. 1782 (i K. 26. S. e. Trin.).
III. E s k ild L a u r s e n , f. s. St. 1784 (se nedenfor.)
1) Eakildnavnet kom jo ellers ind i Slægten gennem Moderen Birtha, og Eskild er opkaldt efter sin Morfader,
gamle Eske fra Ulkjær.
2) Der er vist Tale om „Alstedgaard“, 0 . Nykirke Sogn.
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5. Led.

IV. Jørgen Laursen, f. s. St. 1789 (i K. 23. S. e. Trin), Skoleholder.
V. Ole Christian Laursen, f. 1791 (i K. 16. S. e. Trin.).
VI. Georg Christoffer Laursen, f. 1793 (i K. S. e. Jul).
VII. Georg Christoffer Laursen, f. 1795 (i K. 4. S. e. Paaske).
VIII. Ane Cathrine Laursdatter, f. 1799 (db. 24. 6.).
IX. Ane Else Laursdatter, f. 1804 (db. 22. 4.).

B. Eskild Laursens Efterkommere.

6. Led.

Eskild Laursen, f. paa Ildved Mark 1784 (i K. 17. S. e. Trin.), d. paa
„Karensdal(e)“ 9. Oktbr. 1840; 1813, 16. Jan., g. m. A n e K je r s tin e
J e p s d a t t e r , f. i Drostrup ca. 1780, d. 1. Maj 1860, D atter af Fæste
bonde Jep Nielsen og Maren Nielsdatter fra Drostrup (D atterdatter af
Niels Andersen og Else Pedersdatter, Refsing og Søster til Else Marie
Jepsdatter, g. m. Anders Johnsen, „D rostrupgaard“, Læborg Sogn.
Det er vist en Kendsgerning, at baade Eskild og Ane Kjerstine har Tjeneste i
deres Ungdom paa Gaarden „Karensdal“ ved F redericia1). Som det ses af Bro
derens „Nytaarsønske“, er Eskild paa Gaarden ved Nytaarstid 1810. Det er sand
synligt, at de tjener sammen i flere Aar. De finder saa hinanden og holder
Bryllup 1813. Det ser saa ud til, at de
en kort Tid bor i Drostrup, hvor Lauritz
fødes samme Aar. Deres første Hjem kalder
de „Karensdal“ efter Gaarden, hvor de mød
tes. De flytter til Bjerlev 1814, og „Nissen“
(Navnet „Karensdal“) flytter med.
Deres 4 Børn hedder: Lauritz, Birthe,
Maren og Else Marie (1.—4.).
1. L a u r itz E s k ild s e n , f. i Dro
strup 14. Marts 1813, d. i
Thorning 6. Septbr. 1881 ; 1840,
24.Juni, g.m . A n e M a r g r e th e
S ø r e n s d a t t e r ( Ø s te r m a r k ) ,
f.paa „Ø stergaard“ 13.Jan. 1816,
D atter af Gmd. Søren Andersen
(Østermark) og Mette Andersdatter. — L. E. Ejer af Thor
LAURITZ ESKILDSEN OG HUSTRU.
ning Mølle og „Ø stergaard“ i
Thorning.
Lauritz Eskildsen opdroges som Barn sammen med de noget ældre (halvvoksne)
1) Fru Anne Schousen fortæller: „Bedstemoder tjente paa Gaarden „Karensdal“ ved Fredericia 1808 og blev der
viet 1814 (er 1813), da hun blev gift og kom (snart) til at bo i Bjerlev. „Karensdal“ ejedes dengang af
Slægten Bolwig. Den gamle Major Bolwig var i Felten i Napoleonstiden. Der var et godt Forhold mellem
Herskab og Tyende. Da Bedstefader købte Ejendommen i Bjerlev for 800 Rdl., laante Sønnen Bolwig ham
de 600 og lod Laanet staa, indtil Bedstemoder overdrog Ejendommen til Fader 1880. Løjtnant Bolwig, der
nu ejede Gaarden, blev ved at sende Bedstemoder en Specie aarlig til Kaffe."
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Børn paa „D rostrupgaard“. John og Jep Andersen (se IV. Del) kaldte ham „lille
B ror“ . Fru Maren Markussen skriver: „Fader var en stilfærdig Mand og fortalte
os ikke noget om sin Slægt.
Moder kunde derimod fortælle en Mængde fra
gammel Tid om sin og Egnens Historie.“
I.
Datteren, Fru Maren Markussen, har imødekommet vort Ønske om at fortælle
sin Faders Livshistorie i korte Træk:
Laurs Eskildsen var velbegavet og i Besiddelse af en stor Virksomhedstrang,
der tillige førte ham ind paa Handelsvejen, hvilket gav Anledning til, at han kom
ud at se sig omkring i Landet. Han var velset og godt kendt, ikke alene i sin
Hjemegn, men ogsaa andre Steder. Paa disse Rejser faldt hans Vej adskillige
Gange om ad Thorning ved Viborg. Paa Thorning Østergaard fandt han sin tilkom
mende Hustru Ane Magrethe Sørensdatter og sit tilkommende Hjem. De holdt Bryl
lup 1848. Her begyndte Laurs Eskildsens Virkeevne rigtig at udfolde sig. Først var
det Jorden, som skulde opdyrkes til at give rigere Fold; der blev funden opgravet
Mergel flere Steder i Mosedragene. Det fø rtes. ud paa Agrene til Gødning. Folk
lo og rystede paa Hovedet. Den gamle kloge Sognefoged Johan Keller, sagde
med sit lune Smil: „Der er ingen, som skal bilde mig ind, at den ene Slags Jord
kan gøde den anden.“ — For nogle A ar tilbage havde Præsten St. St. Blicher
rigtig nok faaet nogle Tyskere kaldt til Thorning for at finde og opgrave Mergel
paa Præstens Hede. St. Blicher var en Mand langt forud for sin Tid, som nok
vidste, hvad han gjorde, men han magtede ikke Opgaven paa Grund af Penge
mangel. Tyskerne m aatte stikke af igen, men de havde opkastet en stor Bunke
Mergel, og den fik Laurs Eskildsen i Tilgift, da han købte Præstens Hede. Det
viste sig snart, at Høsten paa Ostergaards Jorder blev dobbelt saa stor som for
hen, og Folk fik deres Opmærksomhed henvendt paa, hvad der siden hændte paa
Gaarden. — Men blev Avlen for stor, saa blev Husene for smaa; der m aatte
bygges om fra en Ende af. Det gik dog ikke saa hurtigt. Der skulde samles
Materiale, og en skønne Dag mødte 25 Teglbrændere fra Lippe Detmold, som
Laurs havde skrevet efter, de skulde anlægge et Teglværk nede ved Mosen. Et
stort Arbejde blev sat i Gang med at skære Tørv og brænde Sten. Næste Foraar
mødte en hel Skare af Haandværkere, deriblandt var der fire dygtige Brødre fra
Bække, Venner af Laurs Eskildsen, Niels, Per, Kristian og John Johnsen, alle Murere.
De blev alle paa Ø stergaard i mange Aar, byggede Gaarde om Sommeren og
havde deres Hjem paa Gaarden om Vinteren. De var alle gode og dygtige Men
nesker. Den ældste af Brødrene var Sognefoged i Bække i mange Aar, den
yngste, John, døde i Silkeborg for nogle Aar siden (se IV. Del). — Teglbrænderne
var ikke lette at have med at gøre; de kunde ikke enes med andre Folk. Følgen
blev, at der blev bygget et Hus til dem ved Teglværket, hvor de skulde bo og
selv lave deres Mad. Der skulde leveres dem Brød og Kartofler. Der skulde
bages et stort Kvantum Brød om Ugen, og Vanskeligheden var at faa det malet
paa den lille daarlige Vandmølle, der laa langt borte. Vindmølle fandtes der
ingen af. Da Gaarden var færdig, tog Laurs den Beslutning, at han vilde bygge
en Vejrmølle paa den højeste Bakke nær alfar Vej ved Siden af en gammel
Kæmpehøj og det skulde være den stouteste Mølle i hele Jylland. Der skulde
bruges svæ rt Tømmer; det kunde ikke faas i Viborg, men m aatte købes hos
Qvist Pedersen i Randers. Der skulde køres 7 à 8 Mil med Vogn, og der var
ingen Bro over Gudenaa, som de kunde bruge. Saa m aatte de kaste Tømmeret
i Aaen og siden træ kke det op af Vandet paa den anden Side; saa det tog jo
Tid, og det varede over to Aar, før Møllen stod færdig; men saa stod den ogsaa
støt og stolt med sine tykke Mure og sin høje, smukt udskaarne Hat, hvorfra
der var Udsyn vidt ud over Landet; og der blev god Søgning til Thorning Mølle.
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— Det var ikke let at hente sin Kaffe hos Købmanden den Gang; fra Ø stergaard
var der tre Mil til Viborg og tre Mil til Silkeborg, og paa Gaarden var der over
40 Mennesker til Føden hver Dag. Laurs Eskildsen søgte om at faa Købmands
bevilling og fik den — der var ellers ingen Købmænd paa Landet. Nu kom de
kørende til Ø stergaard efter Varer fra hele Omegnen, men der var en Vanskelighed:
d er var for faa Penge mellem Folk. — Det var der ogsaa i den Egn, St. Blicher
skrev „Æ Bindstow“ fra Lysgaard; thi det var netop paa den Egn, Folk m aatte
„binde Hoser“ for at faa Penge til at betale S katter og andre Udgifter med.
Skulde en Karl eller Pige have Plads, blev der spurgt: „Kan du binde din Hose
en A ften?“ Lød Svaret ikke efter Ønske, kunde de gaa igen. — Der fandt
Laurs Eskildsen Midlet; han købte Folks Hoser, og de fik Varer i Stedet for.
Tid efter anden indkøbte han alt det, der blev strikket i Huse og Gaarde i hele
Lysgaard Herred. Det blev en Pengesum paa 36000 Rd. om Aaret, saa det var
ikke saa lidt, de 5 Pinde kunde „liste ved“ i Aarets Løb. Det var et stort Spørgsmaal, som Folk i Thorning gik og „grøsnede“ over, hvad Laurs Eskildsen vilde
gøre med alt det Bindtøj, der laa i store Sække og fyldte næsten en hel Lade.
Men en skønne Dag saas nogle mærkelige Vogne køre gennem Byen og tage
Vej opefter Østergaard. Det var Kurvevogne, de saakaldte holstenske Vogne,
som kom for at hente de store Uldsække, alle de mange Dusin Sokker og Damestrøm per, Laurs havde købt i Aarets Løb. De holstenske Handelsmænd betalte
kun med Sølvmønt, og nu kom de med deres Pengeposer, der var saa tunge, at
to stærke Karle havde ondt ved at bære en af dem ind i Stuen. — Der var en
livlig Færdsel paa Gaarden hver Dag, der kom Folk for at handle langvejs fra.
D er laa mindre Byer og større Gaarde ude paa de store Hedestrækninger,
Simmelkjær, Langgild, Munklinde o. fl. De kom ikke blot for at handle, men
ogsaa for at hente gode Raad og blive hjulpne til Rette med et og andet. De
havde langt til Doktor og Dyrlæge, saa kørte de til Østergaard, hvor de fik
H este og Vogn og kørte videre til Viborg. Om Vinteren stod der en Slæde
p arat til det Brug; og det hændte ikke saa sjælden, der blev Uro om Natten,
og en fremmed Mand fra Hedeegnen rullede ud af Gaarden med Heste og Vogn
for at hente Doktor eller Jordem oder. En Gang kom Manden fra Simmelkjær
kørende med sine tolv Drenge, som led af et Maveonde, og da Laurs Eskildsens
Hustru spurgte, hvorfor han ikke var kommen før med de første, svarede han,
at siden Vejen var saa lang, vilde han hellere vente, saa de kunde komme med
allesammen. — Der var ingen af dem, som træ ngte til Hjælp eller Raad, der gik
forgæves til Laurs Eskildsen; han var nøjsom mod sig selv, men rundhaandet
mod andre. De Folk, som en Gang kom til at tjene paa Gaarden, blev der i
mange Aar, om de ellers var tro og paalidelige. Laurs og Grethe gjorde deres
Bryllup og hjalp dem til Ejendom. Da Grundloven blev givet d. 5. Juni 1849,
blev der fra hvert Amt udvalgt en Mand, som skulde rejse ind og takke Kongen
for den. Laurs Eskildsen blev valgt fra Viborg Amt. En stor Stads og Fest
blev der holdt i København for denne Flok danske Bønder. Sangen, som Ploug
havde digtet, blev sunget („Det raske Folk, som pløjer den skarpe jydske Vang“).
Det blev en Begivenhed, som aldrig glemtes. — Det var ikke alene i Haandens
Verden, Laurs Eskildsen virkede i Thorning; han gjorde ogsaa en Del for Oplys
ningens Fremme ved at skaffe gode Mænd til Egnen: Sveistrup, Birkedal og P.
Larsen (Skræppenborg). Om Vinteren blev der holdt Møder i den store Kørelade,
og om Sommeren i Skoven. Efter Krigen 1864, da Højskolerne begyndte at
blom stre i Landet, var der til Byen kommen en ung virksom Lærer og en grundt
vigsk Præst, og de var begge ivrige for at faa en Højskole oprettet i Thorning;
men den gode Vilje var ikke nok; de manglede Midlerne. Saa mødte Laurs
Eskildsen frem og slog Hovedet paa Sømmet og tilbød: „I kan faa vor Storstue
sam t Værelse og Kost til Læreren, og det faar I frit; sørg saa for at faa Sagen
ordnet.“ Den Vinter blev der holdt Højskole paa Thorning Ø stergaard med 32
Elever og Jes Vaaben som Lærer. Laurs Eskildsen fik megen Glæde af Sangen
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den Vinter. Han kunde hver Dag høre den ind i sine Stuer, og han var en stor
Ynder af Sang. Hvor han morede sig, den første Gang Lærer Steensig sang Visen
om „Mads Doss“ ; thi baade „Mads Doss“ og „M ett Kølvro“ var gamle Bekendte
af Laurs og Grethe. — Der blev læst meget paa Gaarden, thi Laurs holdt flere
Blade og købte en Del Bøger. Den Læselyst havde han fra sin Ungdom, og naar
han traf sammen med sin meget yngre Kammerat, Niels Jochum Termansen, blev
der talt om, hvad de havde læst; og N. J. Termansen kunde da sige: „Hør Laurs,
du kommer saa mange Steder, se om du ikke kan skaffe mig nogle Bøger.“ Jo,
Laurs havde gerne en Sæk i Vognen alene til det Brug, og der blev en Glæde,
naar den blev fuld, og Termansen fik fat paa den. — Paa sine ældre Dage blev
Laurs Eskildsen en legemlig svag Mand, men altid lige mild og god, aldrig hørte
man en Klage eller et misfornøjet Ord af hans Mund. Det kunde med Rette
siges om Laurs Eskildsen, at han var „sagtmodig og ydmyg af H jertet.“
II.
Fru Maren Markussen fortæller senere om sin Moder, Laurs Eskildsens Hustru:
Ane Magrethe Sørensdatter er født paa Thorning Østergaard, hvor hun fik sit
Hjem og sin Gerning. Hendes ældre Broder, Bøgeskov1}, blev Lærer, og den
yngre Broder, Laust, døde i sine unge Aar. Grethes Forældre var Søren og Mette
Østermark (f. 1777). Søren var en solid, rettænkende Mand og i høj Grad pillen,
alt skulde være i Orden. Han taalte ikke, der laa et Halmstraa paa Stenbroen.
M ette havde Sans for mere end det dagligdags, hun holdt af Sang og Historier
og var i Besiddelse af en sjælden god Hukommelse. Hun kunde Bibelen udenad.
Hun havde faaet en vældig stor Bibel af Biskoppen, fordi hun var den bedste
til at læse paa Kirkegulvet, da han holdt Overhøring. — Om Aftenen, naar hun
sad ved Spinderokken, gik det løs med Historier, og Moltonerne lød fra de
gamle Kæmpeviser og fyldte de lavtloftede Stuer. I dette Hjem kom St. Blicher
ofte. Naar han vendte hjem fra Jagten paa Heden, hvilte han sig paa Bænken
ved Bordenden, fik noget Mad og Drikke, og saa blev der fortalt Historier. Saaledes gik det til, at Mette Østerm ark fortalte Digteren St. Blicher „De tre Hellig
aftener“ og andre Historier.
Grethe havde arvet Hukommelsen og Fortælleevnen efter sin Moder, men den
var mere udviklet hos Grethe, og hun fortalte livligere. I Mørkningstimen sad
hun gerne med sin Strikkestrøm pe og fortalte Bibel- og Danmarkshistorie for sine
Børn og sang med sin smukke bløde Stemme Salmer og gamle Kæmpeviser. Hun
kendte „Det ny Testam ente“ saa godt, at hun kunde drage hvert Vers af Evan
gelierne frem, og hun vidste bestem t, hvor de stod. — Hun havde ogsaa en
vældig Talhukommelse, baade i Historien og ude i det daglige Liv. Naar det
kneb med at hitte Rede i Kirkebøgerne, kunde hun klare det hundrede A ar tilbage
i Tiden.
Grethe Eskildsen havde meget at gøre i sit Hus, især naar hendes Mand var
ude paa Rejser, og hun skulde have Opsyn med Handelen og det hele. Værst
1) Forholdet til Familien Bøgeskov kan aes af efterstaaende Tavle:
METTE ANDERSDATTER,
f. 1777, g. 1 G. m............................. Bøgeskov.
f Søren Bøgeskov, Lærer i Ikast, g. m.
Ingeborg Christine Høegh.

Laust Sorensen 0 ., Mariane 0 ., Ane Margrethe Østermark,
d. som ung.
g. m. Johs.
g. m. Laust Eskildsen.
_______________ Ganzon._______________|____________

Johan B. Laurids B. Ludvig B. Maria Bøgeskov, 1
Bornholm.
Vendsyssel, g. m. J. Sorensen,
Kristiansborg,
Randers.

r Thea,

METTE ANDERSDATTER,
g. 2. G. m. Søren Andersen Østermark.

____________________ i____________________

Kristine, Mariane, Laurids, Mette Marie, Maren, Eskild.
(Se Stamtavle VI.)

j

g. m. Arkitekt Hassing,
København.
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var det, naar de holstenske Handelsmænd kom med deres Sølvpenge, som hun
ikke forstod at regne med, og de narrede hende flere Gange.
Men naar der kom Folk for at hente Raad og Hjælp, havde hun altid Tid.
Det var især i Sygdomstilfælde, at de kom for at hente hende. Hun kunde
gerne se, om det var alvorligt, saa Doktoren skulde hentes. De havde alle god
Tro og Tillid til hende. Det hændte ikke saa sjældent, at der kom en Mand og
bankede paa Ruden om Natten og kaldte paa Grethe, om hun vilde staa op og
køre med hjem og se til hans Kone, der var bleven pludselig syg, og somme
Steder var det Børnene. Den Vinter, der holdtes Højskole paa Gaarden, blev
hun hentet et Sted hen, hvor Børnene var syge, og da det var Skarlagensfeber,
turde hun ikke tage hjem af Frygt for Smitten, men blev og passede de syge
Børn. Et andet Sted kom hun, hvor Manden og Konen laa af de sorte Kopper.
De havde sendt Bud, om hun vilde tage den lille Mariane, før kunde Konen ikke
dø roligt. Grethe hentede den lille Pige, trak hende af Tøjet, smed det i Dammen,
og bar hende nøgen ind i Huset.
Grethe Eskildsen blev paa sine gamle Dage Børnenes Ven; ingen kunde for
tælle Eventyr og Historier som hun. Der kom gerne Bud til hende, naar Børnene
var syge, — de var gerne rolige, naar hun sad hos dem 1). Der er mange, som
endnu mindes hende med Tak og Kærlighed. Det var mærkeligt, at naar man
spurgte hende om noget, svarede hun tit med Rim og Ordsprog. — Ved hendes
Grav talte Pastor Lund i Vium over Hostrups Vers:
G rønnes kun — se d e t er Sagen,
leve m ed og væ re vaagen,
leve k o rt Tid — eller længe,
b lo t vi lyser op i Taagen.

III.
Tale ved Magrethe Eskildsens Jordefærd i Thorning d. 26. Maj 1896.
G rønnes — d e t er, hvad vi kunne,
skyde Løv, før V intren kom m er,
knejse k æ k t til T rods fo r Kulden,
vokse, visse p aa vor Som m er.
G rønnes kun — se d e t er Sagen,
leve m ed og væ re vaagen,
leve k o rt Tid eller længe,
b lot vi lyser op i Taagen.

Saaledes lyder det i Sangen om Menneskelivet paa Jorden, som vi kalder et
Liv, men som dog egentlig aldrig er andet end et Brudstykke af et Liv, ligesom
Rugens i Efteraaret, før Vinteren kommer, der skal fortsæ ttes i en ny Sommer
og fuldendes i en gylden Høst. Og skønt hun, om hvis Støv vi her samles, var
af dem, der leve længe paa Jorden, vilde hun saa godt som nogen tilstaa, at selv
det længste Menneskeliv hernede kun er et ufuldendt Brudstykke, at vi „bæ rer
selv med furet Pande ikke moden Sæde til Lade“ ; thi det kan just den bedst
føle og tilstaa, der har faaet Lov og Naade til at „leve med og være vaagen“ ;
i det vaagne Menneskeliv lyder det nemlig altid: „Fremad, d u e r langtfra fæ rdig,“
om end under den furede Pande, det graa Haar og den bøjede Ryg det Ord,
der bliver H jertet kærest, er: „hjemad“. Og dette: „leve med og være vaagen,“
det passer som Overskrift over hendes Menneskeliv; dertil virkede sammen hendes
saa særdeles livlige Sind, hendes lyse og dybe Blik og hendes alvorlige Hjertelag.
Det er jo kun faa Aar siden, hun endnu var fuld af Livlighed, saa det var en
Lyst at høre hende fortælle baade i Alvor og Skæmt om Livet og Livsførelserne
1) Børnene sagde tit: „Vi vil gerne i vor Seng, naar Grethe vil fortælle os Historier."
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i hendes nærmeste Kreds saavel som uden om den; men ogsaa til det sidste,
da Alderdom, Svaghed og vemodige Oplevelser havde bøjet hende, var hun et
vaagent Menneske. — — —
Jeg vilde ønske, her stod en og førte Ordet, der har kendt hende i hendes
Krafts Dage, og at jeg kunde sidde blandt Tilhørerne. Da kunde der blive talt
anderledes om, hvorledes hun har levet med. Men jeg véd dog, at hun har levet
med i et Hjemliv, der aabnede sig villigt og gerne for hvad der er levende og
godt, baade af jordisk og himmelsk Art, for hvad der kan samle Mennesker til
folkeligt Liv og Oplysning som til kristelig Opbyggelse og aandeligt Fællesliv,
og under denne Deltagelse i det større Fællesliv havde hun saa sin egen Gerning
i den snævrere Kreds som Hustru og Moder, og hendes Børn gik ud i Verden
med Indtryk af et levende Hjemliv af det gode O rd og den gode Sang, som dér
havde hjemme. Og ogsaa i den senere Tid, da Dagene for I endes nærmeste
Kreds og for Livet i det hele havde skiftet Skikkelse i mange Maader, levede
hun med, havde sit Sind aaben for, hvad der rørte sig om hende, medens hun i
Vennehuse og i Børnebørns Kreds til Glæde for dem opfriskede sine rige Livs
minder og levede med de unge. Og inderst og dybest levede hun med i det
Aandens og O rdets Liv, som af Guds Naade er givet til M enneskehjertets O p
rejsning fra Synd og Sorg og Død i vor Herres Jesu Navn i den Menigheds Liv,
som Herren og hans Apostle kalder Herrens Brud. — — —
Derfor skal ikke mest den aldrende, bøjede Moder- og Bedstemoderskikkelse
stige frem i Dag for Børns og Børnebørns Sjæles Øjne, men meget mere en Kreds
af venlige lyse og varmende Minder. De ældre her i Kredsen vil ved hendes
Kiste føle mangen Erindring om gamle Dage vaagne og banke paa hos dem. Og
alle vi, der har delt lidt af det gode og det bedste med hende, vil prise Gud
for det Vidnesbyrd, hendes Vandring paa Jorden har baaret om Livet, der er
stærkere end Døden, og om vor Tro som den Sejr, der overvinder Verden. Amen!
M. A. S. Lund.

Paa Thorning Østergaard opvokser der følgende 6 Børn (1)—6).
7. Led.

1) K ir s tin e , g. m. M ads J e n 
s e n , Graaskov. 6 Børn.
2) M a r ia n e , g. m. A. P. J e n 
s e n , Dollerup. 8 Børn.
3) L a u r id s , g .m .K a re n P o u l 
s e n , Sinding. 6 Børn.
4) ’M e tte M a rie , g .m .A n d e rs
L a u r id s e n , Astrup. 8Børn.
5) M a re n , g.m . N .K .M a rk u ss e n , Staaby. 3 Børn.
6) E s k ild , g. m. K ir s te n . . . .
Kjellerup. 2 Børn.
1) E s k ild lin e
K ir s tin e
E s k i l d s e n 1), f. i Thorning
14. Maj 1841. (Faddere ved
MADS JENSEN OG HUSTRU.
Daaben: Johan Keller, John
Andersen af Ildved o. fl.), d. 16. Decbr. 1872; g. 4. Aug. 1861
1) Oprindelig Eskildline Kirstine Lauritzdatter.
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m. M ads J e n s e n , f. i Graaskov 21. Septbr. 1836, d. 19. O ktbr.
1917, Søn af Jens Madsen og Mette Kirstine M adsdatter1). —
M. J. Gdr. i Graaskov.
6 Børn (a—f).
8. Led.

a Jens Christian Jensen, f. i Graaskov 16. Septbr. 1864, g. 25.

ESKILDLINE, f. Eskildsen.

JENS CHR. JENSEN.

Maj 1892 m. S e v e r in e C e c ilie P e d e r s e n , f. 2. Marts 1867,
d. 12. Marts 1911. — J. C. J. Ejer af „Bøgebak“, Graaskov.
7 Børn (a)—g).)
9. Led.

a) M a g n u s J e n s e n , f. 5. April 1893.

Træhandler i Thorning.

b) P e d e r J e n s e n , f. 20. Maj 1895.
c) K ir s tin e J e n s e n , f. 31. Juli 1897.
d) J o h a n n e J e n s e n , f. 10. O ktbr. 1899.
e) S ig v a ld J e n s e n , f. 3. Juli 1902.
f) K r is tia n J e n s e n , f. 17. Maj 1905.
g) E s t e r J e n s e n , f. 29. Septbr. 1908.
8. Led.

Alle f. i Graaskov.

b Mette Kirstine Jensen, f. i Graaskov 16. Septbr. 1864, d. 19. Juli
1872. (Tvilling.)
c Laurids Eskildsen Jensen, f. 7. Maj 1866, d. i Aarhus,
d Søren Jensen, f. i Graaskov 5. Novbr. 1868, d. 17. April 1869.
1) Mads Jensen og Hustru var af samme Slægt, idet de begge stammer fra Anders Pallesen til Knudstrup.
ANDERS PALLESEN,

________________________________ I_____________________________________
Zidsel Andersdatter, f. 1770, d. 1857, g. m.
Mads Jensen d. æ., f. 1752, d. 1819.

Mette Andersdatter, f. 1777, d. 1848, g. 1. G. m. Søren
Christensen, 2. G. m. Seren Andersen Østermark.

_______________I__________________

_______________ I_________________

Jens Madsen, f. 1800, d. 1883, g. m. Mette Kirstine
Madsdatter.

Ane Margrethe Serensdatter, f. 1816, d. 1896, g.m.
Lauritz Eskildsen.

______________I_______________
Mads Jensen, g. m. Eskildline Lauritzdatter.
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FAMILIEN J. C. JENSEN. Ungdommen.

8. Led.

e Ane Margrethe Jensen,
Juni 1875.

f. i Graaskov 4. Juni 1870, d. 25.

f Søren Jensen, f. i Graaskov 25. Juli 1871, d. 24. Jan. 1873.

7. Led.

2) M a ria n e E s k ild s e n , f. i Thorning 16. Febr. 1844, g. i Thorning
14. Novbr. 1865 m. A n d e r s P e t e r J e n s e n , f. paa „Petersdal“,
Almind v. Viborg 17. Decbr. 1840, d. i København 19. April 1916,

MARIANE, f. Eskildsen.

A. P. JENSEN, Etatsraad.
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Søn af Mølleejer og Fabrikant Niels Chr. Jensen og Johanne
Pedersdatter, Dollerup Mølle.
A. P. J. Fabrikant, Dollerup Mølle.
Direktør i Kreditforeningen, Viborg.
Etatsraad og Ridder af Dannebrog. Holdt Guldbryllup 14. Novbr. 1915. Etatsraadindens Adresse: Madvigs Allé 9. Kbhvn. V.
I.
Hjemmet i Dollerup Mølle.
Den 8. Septbr. 1887 var jeg til Indvielse af Almind Forsamlingshus ved Viborg.
Jeg var kommen til Lysgaard Aftenen i Forvejen, og der var sagt mig, at jeg
ved dette Møde vilde finde gode Venner og Folk, jeg siden vilde faa Glæde af.
Jeg tog afsted til Forsamlingshuset, der laa uden for Kirken med Friskolen paa
den ene Side og Kommuneskolen paa den anden. Pastor M. A. S. Lund, Vium,
holdt Hovedtalen.
Under Mødet kom en Mand hen til mig og spurgte, om jeg var den ny Lærer

DOLLERUP MØLLE.

i Lysgaard. — „Jeg er Jensen fra Dollerup Mølle, og vil bede Dem om i Frem 
tiden at betragte mit Hjem som D eres.“ — Jeg sagde Tak, men tæ nkte, at det
var et Ord, der ikke var let at indfri. Men i de 4 A ar jeg var i Lysgaard, kom
jeg stadig til Dollerup Mølle. Og altid følte jeg mig hjemme, altid blev jeg vel
m odtaget, ikke af en enkelt, men af alle, Familien, Tjenestefolkene og Fabriks
arbejderne.
Det var en kjøn Vej derned, hvad enten man gik ad Stien over Lyngbak
kerne eller om ad Neder Testrup over Engene. Midt i de storslaaede Natur
omgivelser med stejle Skræ nter og stærke Kildevæld (fra Nørreaa) til Søen ligger
Dollerup Mølle med sine store Fabriksbygninger, sin rummelige Hovedbygning og
den dejlige gamle Aftægtsbolig nede i Haven.
Det er ikke underligt, at Kunstmalere kan anse disse Steder for det sm ukkeste
i Danmark. Men inden Døre var det ogsaa dejligt. Det var morsomt at høre
gamle Margrethe Eskildsen fortælle om Blicher, om Anders Skyghe og mange andre.
At høre den unge Margrethe (Fru Hostrup) spille sammen med Kræn Knækkeborg
(Kristen Pedersen), at høre Faber, Neder Testrup, og Jensen drøfte Sogneraadssager og Politik, — eller Frøken Sigrid Høgsbro (siden Fru Østergaard (jfr. IV. Del)
tale om Kvindesagen, — eller se Børnene lege m untert ude og inde — alt var
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tiltalende og hyggeligt. Der var tit Lejlighed til at tale med fremmede Gæster,
som Pastor Spleis, Poul Bojsen, H. P. Pontoppidan, Folketingsmand C. Ravn, Herreds
foged Krabbe med Frue, Jægerm ester Krabbe til Hald, Lærer Ole Andersen, cand.
Skovsborg (Pedersen), ikke at glemme Pastor Lund og Hustru, Lærer JensenKnudstrup, Møller-Nielsen, o. fl. Hvor var det herligt, naar man havde arbejdet
strengt hele Ugen, da at haste ud i et Hjem, hvor der aldrig var Tale om at
falde i Baghold, aldrig var Tale om skrøm tet Venskab, altid Hjælpsomhed og
Imødekommenhed.
Og bag dette stod Mariane Jensens solide og brede Gæst
frihed.
De var ikke i Stue sammen med deres Folk, spiste ikke sammen med dem.
Det vilde vel ogsaa være vanskeligt i et Hjem, hvor der var en Mængde Tjeneste
folk foruden et P ar Hundrede Arbejdere, hvoraf de fleste ugifte. Men det at have
tjent i Dollerup Mølle var en Anbefaling i videre Egne. Og de Folk, der engang
havde væ ret dér, blev mindet og taget vel imod i A artier derefter, og der blev
sørget for dem og over dem.
Hvor gjør det godt efter en Menneskealders Forløb at gjæste de gamle Egne
i Tankerne! Nu er Fabrikken ellers i fremmed Eje, og mange af de gamle, kjære
Venner er lagt under Mulde.
Det var i det hele dejligt at komme omkring i den Egn, f. Eks. hos Pastor
Lunds, Vium, og Pastor Bruuns, Levring, hvor der tit var Møder. Og det var Fest.
Ude i Køkkenet i Levring Præ stegaard gik der en ung Pige, Magdalene Lauridsen.
Ved Møderne og om Søndagen var hendes Moster Maren Markussen og hendes
Mand der. Dengang drømte jeg ikke om, at jeg mange Aar efter skulde møde
Magdalene L. som M edforstanderinde af Sorø Husholdningsskole og en Del Aar
efter som Leder af den store Gjerning paa Ankerhus og som min Ungdoms
kammerats og min Ungdomsvens Hustru.
— — — Og saa se gamle Anders Lauridsen gaa og styre det lille Landbrug.
Hvor er han tiltalende i al sin Færd, som da han stod i sin Manddomskraft! —
Og hvor er det kjønt ved „A nkerhus“ ! — — —
K ragelund V. B æ kke 1921.

Jes Fester Buhi.

n.
Smaa Træk fra Dollerup Mølle.
Digteren Goldschmidt har i en Skildring fra Viborgegnen tegnet Jensen sym
patetisk og smukt, men maaske lidt overlegent. Han var Gjæst i Dollerup, og
Jensen var dengang en ung Mand. Han var vist ikke videre glad ved en saadan
offentlig Omtale, der vilde forstyrre hans Ro. („Den vægelsindede paa Graahede“ er enten tæ nkt i Dollerup Mølle eller i Nærheden).
Margrethe Eskildsen havde indtil det sidste en glimrende Ihukommelse og en
ualmindelig Evne til at fortælle levende og farverigt. M. A. S. Lunds og E. T.
Kristensens Bog om Blicher er for en stor P art bygget paa hendes Skildringer.
Ligeledes har hendes Datter, Maren Markussen, i sine Bøger ofte bygget sine Skil
dringer paa Moderens levende Fortælling.
Hvad var det bedste i D. M.? Det var dejligt en Vinteraften at være Vidne
til, hvorledes Fru Mariane Jensen lukkede op for al sin varme Kjærlighed.
Jensen vilde gjerne læse Blicher højt. — Sidst jeg talte med ham, var han
meget optaget af Skovgaards Billeder i Viborg Domkirke, af Maleriudstillingen i
Viborg og af Egnens Historie.
J. f . b .
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III.
Minder fra Dollerup Mølle.
Der fortælles, at A. P. Jensens Onkel, der havde begyndt som Hosekræmmer,
kjøbte Møllen, som dengang var saa simpel, at han brugte et Knippe Boghvede
halm til at lukke for Vandet. To Gange m aatte han ud med Tværsækken for a t
klare Mølleværket. Men da han fik begyndt med Karte-, Væve- og Spindefabrik
under Horsens Tugthus Fabrikker („Crome & Goldschmidt“), kom der Gang i Værket,
og Fabrikationen skred jævnt fremad med Udvidelse paa Udvidelse. Nu blev
Møllen et yndet Tilflugtssted baade i gamle og unge Jensens Tid. De gamle
boede til Slut i det venlige Aftægtshus nede i Haven.
A. P. Jensen forstod den Kunst at sæ tte Folk i Gang. Han havde ikke den
Angst for fattige Slægtninge eller fattige Bekjendte, den Angst, som ellers saa
mange har, naar de selv har arbejdet sig op fra smaa Kaar til en social og
økonomisk solid Stilling. Særlig kjønt var Jensens og hans Hustrus Forhold til
den gamle Urmager Kræn Knækkeborg (Kristen Pedersen), der var af Jensens Slægt.
Han og Kræn Gadegaard i Thorning havde i deres Ungdom væ ret Peder Larsen
Skræppenborgs Rejsefæller. Nu levede han paa sine gamle Dage først i Knække
borg og siden i Lysgaard, hvor han var en flittig Kirkegænger hos Spleis, Poul
Bojsen og M. A. S. Lund. Han havde et fint Øre for Sang og Musik, hvorfor han
gjerne sang 2. Stemme i Kirken. Violinen var hans gode Ven. Gamle Violiner
gjorde han godt i Stand. Men Vederlaget var saa lille, at han blev altid en
meget fattig Mand. Han var altid velkommen i Dollerup Mølle. Og hans bedste
Timer tilbragte han der, naar han, som nævnt, spillede sammen med D atteren
Margrethe. Der var altid en opredt Seng til ham, da han gerne blev om Natten.
Dollerup Mølle var oprindelig Kornmølle med udm ærket Vandkraft. Nu slugte
Fabrikken den hele Kraft, og det kunde ikke betale sig at holde Kornmølle. Men
Jensen beholdt alligevel sin gamle Møllersvend og sin gamle Mølle. Han vidste,
han gjorde Omegnens Folk en stor Tjeneste. Nu kunde de komme Søndag For
middag og faa deres Korn malet. Han tæ nkte slet ikke paa, at han led Tab ved
denne Hensynsfuldhed.
En Gaard brændte i Lysgaard. Konen laa i Barselseng, men blev bjæ rget.
Der kom straks Bud fra Jensen: „Mangler d u P en g e eller Husrum, har jeg begge
Dele.“ Han var ogsaa en god Raadgiver, naar- nogen var i Nød.
Engang da Missionær Løventhai havde talt i den store Lade, tog Jensen ham
med ind paa sit Klædelager og bad ham tage ud til sit og sin Families Behov.
Der var Sølvbryllup i Dollerup Mølle. Men ingen Sal var stor nok til den
store Højtid. De indbød saa først Naboer og Bekjendte fra Omegnen, dernæ st
Venner og Slægt og endelig alle Fabriksfolkene med Familie. Og alle tre Gange
blev Fabrikssalen fyldt til sidste Plads. For ikke at køre træ t var der en Uge
imellem Festerne. Men i de 14 Dage, det stod paa, var der ogsaa de andre Dage
et Rykind i Hjemmet af lykønskende Forretningsvenner. Om dette 3 Dages Gilde
gik der længe „Sagn“ i Egnen.
Der var Besøg paa Dollerup Mølle. Der var baade voxne og Børn. Hen paa
Eftermiddagen kom Fru Jensen og bød Børnene til Bords. De havde vanskeligst
ved at vente, undskyldte hun sig. Dette Træk er betegnende for hende, naturlig
og selvstændig, som hun var.
Fru Jensen talte det danske Talesprog, men med udpræ get jysk Accent. D ette
blev kritiseret ved et Besøg. Pastor Lund, Vium, forsvarede hende. „Hun mener,
at hun skylder sin Stilling at tale Bysproget; men samtidig skylder hun sin Slæ gt
at vise, at hun er en ægte Jyde fra Viborgegnen.“
Engang var jeg i Pengetrang. Jeg gik til Dollerup Mølle, hvor Jensen uheldig
vis ikke var hjemme. Men jeg m aatte ikke gaa forgæves. Fru Jensens Husholdnings
kasse blev tømt, og da Indholdet ikke slog til, slog hun sig ikke til Ro, før det
nødvendige Beløb var skaffet til Veje. Og glad var jeg.
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Det var en bidende Vinter. Jeg havde faaet fat paa en Kammerat, en gammel
Bekjendt i Dollerup Mølle. Han var forfrossen og meget m edtaget af Forkjølelse
og endnu mere af Sindslidelse. Hvor Kvinder dog kan være fine, forstaaende og
hensynsfulde! Det bedste var ikke for godt for den stakkels Mand. Han blev
plejet, som om han var Husets Søn. Intet blev glemt. Og efter den gode Pleje
kunde Manden næste Dag gaa glad til sin Gerning, takket være Fru Mariane
Jensen. —
Der var stor Forstyrrelse i Dollerup Mølle. Jensen var paa Forretningsrejse
i Tyskland. I Hamborg var han falden om, maaske revet omkuld, og slemt forslaaet. Den Dag, Budskabet kom, skulde man have set Mariane. Hun var
ingen ung Kone længere ; men i Løbet af kort Tid var hun færdig til at rejse ud
til ukjendte Forhold, rolig, behersket, omhyggelig. Og hun klarede sig godt i
det fremmede, fik Orden og Hjælp, og først og fremmest sin Mand beroliget og
plejet. Det varede ikke saa længe, inden de kunde tage hjem, men fuldstændig
rask blev han ikke mere. —
Siden besøgte jeg Jensen i Viborg. Han talte om, at det nu stundede mod
Livets Aften. Han vidste, at jeg gik op for at se Skovgaards Billeder i Dom
kirken. Da hans Gjæst, Manddomsvennen Faber, var gaaet, kom han op til mig.
Og nu oplevede jeg noget stort. Det var da Jensen gav sig til at vise mig disse
kjære Malerier. Da kom der Liv i det altsammen.
Og endelig mødte jeg Jensen i Sorø. Vi var begge paa Rejse. Han skulde
med sin Svigersøn til København og jeg til „Ankerhus“.
Fru Jensen traf jeg som Enke paa Dollerupgaard. Sorg og Savn havde gjort
hende gammel. Og dog var hun lige venlig og frisk. Vi fik opfrisket gamle
Minder. Og det var, som blev hun ung igen.
Siden har jeg set et Brev fra hende. Indholdet vidnede om den stærke Aand
og den store Kjærlighed, der holdt hendes Sjæl oven Vande.
Ja, den store Kjærlighed, jeg har mødt i deres Hjem, har givet mig mange
lyse Minder.
Jes Fester Buhi.

IV.
Guldbryllupsdagen 14. Novbr. 1915.
Højtidsdagen var vel en Efteraarsdag. Men endnu var Sommeren ikke forbi.
Der var Sommer og Sol i de mange Festsange. Et Par Sange maa medtages her.
Mel.: Menuetten af Elverhej.

P aa Jyllands H ede, L yngens Hjem,
d er H jejl’ og L ærke synger,
og A aens S ølverbaand sig frem
igennem E ngen slynger.
F or T anken stig er Dalen frem ,
vi L yngens D uft fornem m er.
D er ligger end d et gam le Hjem,
d et Hjem vi aldrig glem m er.

A f fattig P le t p aa H edens Jord,
af F æ d res ringe Gave,
G uldb ru d ep arret, F a’r og M o’r,
h ar sk ab t en frodig Have.
O g A aen, som til Tidsfordriv
løb gennem B lom sterskjulet,
blev Kilden til d e t nye Liv,
d er d rejed ’ Lykkehjulet.

O g Lykkehjulet ru n d t sig svang,
gav B rød til m ange M unde,
G u ld b ru d ep arrets V irketrang
slet in te t hæ m m e kunde.
O g d eres Flid sto d H eldet bag,
alt lykkes som e t U nder.
G u ld b ru d ep arrets A rbejdsdag
b lev fy ld t af S o lskinsstunder.
(Den yngste.)
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Mel.: Vort Modersmaal er dejligt.

D er skjules m an g t et S aro n i Lyngens b ru n e Land,
m en Perlen, fo r dem alle er Dollerup fo r sand,
b ag B akkerne, d er knejser saa alvorsfuldt og kæ kt,
Idyllet F lag et hejser i d eres V aretæ gt.
H alvhundred' A ar tilbage d ér stifted es e t Hjem,
og m ens d e t selv blev større, d e t hjalp de an d re frem,
th i Jæ vnhed var d ets Sm ykke og kløgtig Flid d ets H egn,
d e t m aatte give Lykke til S tu e r som til Egn.
O g Lykken kom til H use, saa lys blev Livets Dag,
m ed B arn elatters Ju b el og V enners glade Lag,
den ydre Lykke sp an d tes af Uld til lødigt G uld,
d en indre Lykke fan d tes i H jertets dybe Muld.
D a B ruden to g fra Thorning, da to g hun Kirken m ed,
og K irken blev dem altid et k æ rt og hjem ligt S ted,
hvor Sjæ len ku n d e bæ ve af dyb og hellig T rang
o g h øjt m od Him len svæ ve i sød og m æ gtig Sang.
B ag hver en trofast G erning der ligger nyskabt Jord
m ed H jem fo r nye Slægter, som træder nye Spor.
H vor fordum Stam pem øllen af B æ kkens N aade gik,
d e r stan d er i Idyllen en sto r og sto lt Fabrik.
Vel sk ifter Sol m ed S k y er og F o raar bliver H øst,
fra k en d te S tran d e styres tit m od en u k en d t K yst;
m en b ag om Sol og Skyer, b ag hver en u k en d t S tran d ,
d er er en Livsfornyer, som evig holder S tand.
P. D.

V.
Tale ved Fabrikejer Etatsraad A. P. Jensens Jordefærd i Immanuelskirken
25. April 1916.
Godt Navn er at foretræ kke for stor Rigdom. Saaledes hedder det i e t af
Salomons Ordsprog. Og dette O rd kom jeg til at tænke paa, da jeg skulde tale
ved denne Mands Jordefærd. Thi dette: et godt Navn — det var, hvad der,
udtrykt i en Sum, blev U dtrykket af denne Mands Liv.
Et godt Navn vandt han sig som dansk Mand i det Samfund, han hørte til.
En dygtig Mand, der gerne vilde tjene med de rige Kræfter, der var ham betroet,
og være med til at bygge op i sit Folk og Land — det var det Omdømme, han
fik viden om i vort Land, og særlig paa den jydske Hedeegn, hvor han levede
største Delen af sit Liv og fik sin Manddomsgerning. Det kendes paa den Række
af Tillidshverv, der blev betroet ham; og redebon stillede han sine Kræfter til
Raadighed.
Men ikke blot som Samfundsmedlem vandt han sig et saadant godt Navn.
D et er godt at faa dette; men det er dog aldrig det egentlige. Det, det kommer
an paa, er altid Mennesket selv, Personligheden, ikke Samfundsborgeren. Men
ogsaa saaledes, som Menneske vandt han sig et godt Navn: bramfri og jævn,
hjertelig og redelig — saaledes var han. Man behøver kun at have kendt ham
en kort Tid for at faa et afgørende Indtryk af dette. Og derfor er der i den
Forsamling, der er kommet til Stede her i Dag for at følge ham, mange — det
er jeg vis paa — der ikke er her paa blot officiel Vis, men sidder her med en
Række gode Minder og en varm og taknemlig Følelse i H jertet overfor A. P.
Jensen fra Dollerup.
Men, hvor godt dette end er, saa kunde denne Mand paa ingen Maade nøjes
med, hvad Mennesker mente om ham. Nej, det, der var det aldeles afgørende
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og „ene fornødne“ for ham, det var at finde Guds Fred og at kunne hvile i
ham. Og derfor er Gudsbarnets Navn med Syndernes Forladelse og et evigt Livs
Haab, skænket ham af Naade i den kristne Menighed i hans Daab i vor Herres
Jesu Kristi Navn og Tro — det var det, han favnede om og takkede for af hele sit
Hjerte. Det var ret egentlig det gode Navn, han vandt gennem sit Liv, Perlen han fandt.
Derfor havde han ogsaa saa hjertelig hjemme i den kristne Menighed i vort
Folk; derfor var det ham en Trang og Hjertensglæde at sidde i Menighedens
Forsamling Søndag efter Søndag. Og derfor vilde han saa gerne tjene, være med
til at hjælpe alt det frem paa sin Egn, der kunde tænkes at opbygge og styrke
Kristenlivet og Kirkelivet. — — —
Pastor Johan Clausen.
Børneflokken i Dollerup Mølle: Johanne, Niels, Margrethe, Laura, Johannes,
Anna, Magdalene og Holger (a—h).
8. Led.

a Johanne Jensen, f. i Dollerup 20. Juli 1867, g. 29. April 1893
m. O d in C a rl K a y s e r D re w e s , f. i København 3. Febr. 1865,

JOHANNE, f. Jensen.

O. C. K. DREWES, Direktør.

Søn af Musæumsinspektør Drewes, København. — O. Drewes
Direktør og Grosserer, Nyhavn 222. Privat: „Vort H us“,
Henningsens Alle 8, Hellerup.
4 Børn (a)—d).)
9. Led.

a) P a u l D re w e s , f. i København 15. Febr. 1894, g. 1922 m.

PAUL DREWES.

OLAF DREWES.
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ESTER DREWES.

EBBA DREWES.

Miss E d ith R o g e rs af Boston, U. S. A. Student fra 0regaard Gymnasium, Cand. polyt. Ingeniør. Siden 1918 i
New York.
9. Led.

8. Led.

b) O la f D re w e s , f. i København 11. Aug. 1895.
Gartneriet i Askov.

Elev fra

c) E s te r D re w e s , f. i København 7. Marts 1897.
Frk. Helms’s Skole i Hellerup.

Elev fra

d) E b b a D re w e s , f. i København 2. April 1900.
Frk. Helms’s Skole. Stud. art.

Elev fra

b Niels Christian Jensen, f. i Dollerup Mølle 28. Febr. 1870, g. m.
A g n e te B o js e n , D atter af Præ sten Poul Bojsen, Kerte
minde. (Datter: Mary Jensen). (Æ gteskabet opløst). G. 2. G.
m. O lg a N ie ls e n , D atter af Købmand Nielsen, Viborg. —
Direktør ved Tekstilfabrikken i Silkeborg.
c Margrete Jensen, f. i Dollerup 27. Febr. 1872, d. i København
28. Novbr. 1919, g. 12. Juli 1894 m. A a g e H o s tr u p , f. i

MARGRETHE, f. Jensen.

AAGE HOSTRUP.

Hillerød 14. Novbr. 1866, Søn af Præ sten og Digteren Jens
Christian Hostrup og Elisabeth Hauch.
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Aage H. Student fra Hauchs Skole i København. Mag. scient, i Matematik.
Ansat ved „Statistisk Bureau“, senere ved „Dansk Folkeforsikringsanstalt“ som
Underdirektør.
Margr. J. havde Uddannelse i Klaver og Sang og var udgaaet fra Konserva
toriet i København. Fam. bor i Hellerup (Brodersens Allé 3).
2 Børn (a)—b).)
9. Led.

a) J e n s C h r is tia n H o s tr u p , f. paa Fre
deriksberg 27. April 1896. Cand. med.
& chir. Elev fra Øregaard Gymnasium
og Plockross’ Skole i Hellerup.
b) A g n e te H o s tr u p , f. i Hellerup 17.
Marts 1902. Mellemskoleklassen 1918.
Elev fra Frk. Mørcks Kostskole. Hus
holdningskursus 1918— 19. I Norge
fra Decbr. 1919 til Febr. 1920.

8. Led.

7. Led.

J. C. HOSTRUP.

d Laura Maria Jensen, f. i Dollerup Mølle 8. Juni 1874, g. 7. Aug.
1896 m. A n d r e a s F ro m In g e rs le v , f. 12. Juli 1866, Søn af
Præsten Peder Andreas Ingerslev og Frederikke Mølsted i
Tødsø-Erslev paa Mors 1869—83, i Barrit til sin Død 1892.
— A. J. Ejer af „Lille Ladegaard“ v. Sorø.
a) S ig u r d In g e rs le v , f. 14. Aug. 1898.
demi. Ved Landbrug.

Elev fra Sorø Aka

b) K n u d In g e rs le v , f. 12. Septbr. 1899,
Handelen.

Ligeledes.

Ved

c) G e r d a I n g e r s le v , f. 14. Juni 1902. Elev fra Sorø Pigeskole
og Købmandsskolen ved København.
d) E d ith I n g e r s le v , f. 4. Juni 1905.
8. Led.

e Johannes Jensen, f. i Dollerup Mølle
vandret til Australien.

....................

1876.

Ud

f Anna Jensen, f. i Dollerup Mølle 10. Juni 1878, g. 7. Aug. 1902
m. Iv a r R ø n s h o ld t M e ls k e n s , f. 17. Aug. 1872, d. 8. Decbr.
1903 (begr. 14.), Søn af Overlæge Joh. Fred. Melskens og
Dagmar Caroline Amanda Rønsholdt. — I. M. Student 1890,
Cand. jur. 1895, Fuldmægtig i Nykøbing S. — En D atter:
9. Led.

a) I v a rn a M e ls k e n s , f. 15. April 1904.
Uddrag af Fridlev Andersens Tale ved Ivar Melskens Jordefærd i Dollerup
14. Decbr. 1903.
Der er to Aftener, som har præ get sig saa dybt i min Erindring, at jeg vist
aldrig glemmer dem. Den ene ligger nu over Aar og Dag tilbage i Tiden. Det
var en dejlig Sommeraften. Faa Timer i Forvejen havde den Mand, der nu ligger
paa Baaren, rakt sin Ungdoms elskede Haanden for Herrens Alter. Nu gik vi,
en glad og festklæ dt Flok, ude i Haven, over hvis sommerlige Skønhed de kulørte
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Lamper kastede et forunderligt fantastisk Skær. M idtpunktet i al denne Skønhed
og Festglæde var de to unge, og hvor saa de straalende glade ud. Man kunde
se, hvor de frydede sig over, at nu skulde de stedse have Lov til at værne og
frede om hinanden og være hinanden til Opmuntring og Trøst under Vandringen
gennem Livet, og det ventede vi jo alle, at det skulde blive en lang og lykkelig
Vandring, de to skulde foretage sammen; saare lykkeligt blev deres Samliv da
ogsaa, men desværre saa sørgelig kort. — For faa Aftener siden var vi igen
samlede, en lille Flok, i det Hjem, hvor Bryllupsglæden saa kort før havde væ ret
til Huse, men hvor helt anderledes var nu Stemningen.
Man følte hele Tiden
Dødsenglens Nærhed; thi svære Tanker kredsede over det unge Hjem, hvor Syg
dom og Sorg var inde. Man vilde saa nødig slippe Haabet om, at alt endnu
kunde vende sig til Liv og Glæde, men alt som Aftenens Timer skred, svandt
Haabet, og saa kom da til sidst Budskabet: Nu har Døden holdt sit Indtog i det
unge Hjem og adskilt dem, der saa nødig vilde skilles, fordi de var hinandens
Lys og Glæde, ja, var i en usædvanlig Grad bleven alt for hinanden. — Disse
to Aftener, den ene fuld af Skønhed, Glæde og Haab, den anden tung af Sorg
og Dødsmørke, danner for mig Rammen om det korte, lykkelige Samliv, der nu
er afsluttet. Og idet vi nu fæ ster Blikket paa dette-Dødsfald, der kom saa for
færdelig uventet og som et overvældende Slag, i Særdeleshed for hende, der i
ham havde sit allerbedste Eje, da ligger det nær at spørge: Hvorfor skulde dette
ske, hvorfor skulde han kaldes bort i sin fejreste Ungdom, han, for hvem Livet
laa saa lyst og skønt, som saa daarligt kunde undvæ res? Det kunde se ud, som
havde her en ond Magt eller en blind Skæbne raadet, fordi vor Herre Jesus selv
har sagt os: „Der falder ikke en Spurv til Jorden uden eders Faders Vilje!“
Gud har altid noget godt i Sinde med, hvad han gør, han tager aldrig noget
godt fra os uden at give os noget bedre til Erstatning. Naar vi kan tie og bie
i Tro, da vil vi en Dag faa at se, at selv de største Sorge, de tungeste Tilskik
kelser, Gud sendte os, var dog gode Gaver fra ham, der bedst kender vor Tarv
og Trang. Ofte maa Gud føre os gennem Sorg til Glæde gennem Lidelser til
Sejr. Det var maaske derfor, at den unge Mand m aatte lide saa meget i sine
sidste Dage. Den Sygdom, der voldte hans Død, medførte jo saa megen Smerte,
og det var svæ rt for dem, der stod ham nær, at se, hvilken Pine han var stedt i.
Maatte vi altid, naar Lidelsen kommer over os eller nogen af dem vi elske, finde
Trøst og Hjælp i Troen paa, at den Gud, der sendte sin elskede Søn til Jammer,
Ve og Vaade af Kærlighed til os, han har ogsaa den kærligste og bedste Hensigt
med de Lidelser, der sendes os. Han vil derigennem lutre og rense os for at
berede os til det Liv, hvor der hverken er Sorg eller Pine. Og saa er der et,
vi skal sige Gud Tak for, og det er de gode Minder. — — Den unge Mand vil
blive smertelig savnet, ikke blot, fordi han var et begavet og dygtigt Menneske,
der brugte de gode Evner, Gud havde givet ham, til god og nyttig Gerning i den
korte Livsdag, der blev ham forundt, men ogsaa fordi han var en nobel og elskelig
Personlighed, en god Søn og den kærligste og bedste Støtte for sin unge Hustru.
Hun har en Skat af lyse, dejlige Minder, som kan sende Lys og Trøst ind i
Sorgens Mørke.
Familiens gamle Ven, Præ sten M. A. S. Lund, sluttede med e t P ar gode O rd
om det korte Liv, den unge Mand havde levet og mindede om Verset: „Grønnes,
d et er hvad vi kunne“ — — — .
8. Led.

g Kristine Magdalene Jensen, f. i Dollerup Mølle 17. Maj 1880, g.
1. Septbr. 1909 m. A a g e ( F r e d e r i k s e n ) S te e n , f. 7. Novbr.
1886, Søn af Chef for Crome & Goldschmidts Afdeling i Mid
delfart Johan Frederiksen og Hariet Steen. — Aage Steen
Ingeniør fra Zürich. Ø stergade 293, København K.
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2 Børn (a)—b).)
a) J o h a n H e n rik S te e n , f. 21. Juli 1912.

9. Led.

b) In g e r M a ria n e S te e n , f. 21. Marts 1917.
8. Led.

h Holger Helger, f. i Dollerup Mølle 14. Novbr. 1882, g. 19. Maj
1909 m. E rn a H e rm a n n P e t e r s e n , f. 8. Novbr. 1885,
D atter af Direktør for „Casino“ Hermann Petersen, Charlottenlund.
H. H. Løjtnant ved Husarerne. Direktør for A/S „Det Hoffensbergske Etablisse
m ent“, M eddirektør1) for Tekstilfabrikken i Silkeborg. Bopæl: „Rolighed“, Enighedsvej 17, Charlottenlund.
2 Børn (a)—b).)

9. Led.

a) J ø r g e n E rik H e lg e r, f. 1. Oktbr. 1910.
b) H e n n in g P e t e r H e rm a n H e lg e r, f. 18. April 1912.

„ENGVANGGAARD.“

7.

Led.

3) L a u r id s E s k ild s e n , f. i Thorning 27. Oktbr. 1846, g. 22.
Novbr, 1871 m. K a re n P o u ls e n , f. i Sinding 25. Juli 1850,
D atter af Gmd. Poul Mortensen (d. 1906) og Ane Kirstine Nielsdatter (d.1885). — Ejer af „G rønbjerggaard“, Thorning (fra 1870),
senere af „Engvanggaard“, Sinding (v. Silkeborg).
1) De andre Direkterer er Broderen N. Chr. Jensen og Plejebroderen Ejner Faber.
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LAURIDS ESKILDSEN.

KAREN, f. Poulsen.

6 Børn: Laurids, Kristen, Anna, Margrethe, Mariane og Pouline (a—f).
8. Led.

a Laurids Eskildsen, f.
paa „G rønbjerggaard“
9. Febr. 1873, g. 9.
Decbr. 1898 m. M a re n
H o lm , f. 19. Marts
1875, D atter af Knud
Peder Holm og Stine
Nedergaard,
Tand
skov ved Silkeborg.
Ejer af Fødegaarden
(1896— 1912), senere
Handelsmand, Langaa.
— Elev fra Sinding
(1888—89) og Dalum
(1895—96).

L. ESKILDSEN D. Y. OG HUSTRU.

6 Børn (a)—f).)
9. Led.

a)
b)
c)
d)

H o lg e r E s k ild s e n , f. 10. Aug. 1900.
P o u l E s k ild s e n , f. 27. April 1903.
K n u d P. E s k ild s e n , f. 6. Jan. 1905.
G u n n a r E s k ild s e n , f. 26. Febr. 1906.
Alle f. paa „G rønbjerggaard“.
e) S v e n d E s k ild s e n , f. 25. Maj 1913.
f) K a re n E s k ild s e n , f. 29. Juni 1915.

8. Led.

b Kristen Eskildsen, f. paa „G rønbjerggaard“
2. April 1878. Bestyrer af „Engvanggaard“.

KR. ESKILDSEN.
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GUSTAV S. GUSTAVSEN OG HUSTRU.

8. Led.

c Anna Kirstine Eskildsen, f. paa „G rønbjerggaard“ 26. Septbr.
1879, g. 6. Juni 1906 m. G u s ta v S ø re n G u s ta v s e n , f. 20.
Juni 1871, Søn af Gmd. Søren Kr. Gustavsen og Birthe
Marie Sørensen. — G. S. G. Landmand i Sejling. Elev fra
Testrup 1898—99. Anna Elev fra Ollerup (1900).
5 Børn (a)—e).)

9. Led.

a) K a re n
M ari e
G u s ta v s e n ,
f.
16. Juni 1909.
b) E g o n G u s ta v 
s e n , f. 24. Novbr.
1911.
c) G e r d a G u s ta v 
s e n , f. 4. Maj
1913.
d) E s k ild G u s ta v s e n , f. 12. Febr.
1914, d. 2. Novbr.
1917.
e) B ø rg e G u s ta v 
se n , f. 26. Septbr.
1918.

8. Led.

d Margrethe Eskildsen,
f. paa
„Grønhøjgaard“ 20.Aug.1883,
familien s . Andersen.
g. 28. Septbr. 1906
m. S ø re n A n d e r s e n , f. 15. Novbr. 1880, Søn af Sognefoged
M. Andersen og Petrine ....................
S. A. Købmand i Sin
ding. Uddannet til Handelen i Roust, Silkeborg og Nimtofte.
Elev fra Sinding Efterskole.
27
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3 Børn (a)—c).)
9. Led.

a) K a th r in e A n d e r s e n , f. 27. Decbr. 1910.
b) E v a A n d e r s e n , f. 5. Septbr. 1913.
c) A s ta A n d e r s e n , f. 27. Juni 1916.

Alle f. i Sinding.

„SINDING VESTERGAARD“.

9. Led.

e Petrine Eskildsen, f. paa „Grønhøjgaard“ 26. Maj 1886, g. 3.
Juni 1913 m. M ik a e l M ik k e ls e n , f. 17. Aug. 1888, Søn af

FAMILIEN M. MIKKELSEN.

Gdr. Morten Mikkelsen og Ane Sørine....................... — M. M.
Ejer af „Sinding V estergaard“ (fra 1913). Elev fra Frederiks
borg. P. E. Elev fra Ollerup. — En Søn:
9. Led.

a) E s k ild M ik k e ls e n , f. paa „Sinding V estergaard“ 15. Maj
1914.
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„DALAGERGAARD“.

8.

Led.

f

Mariane Eskildsen, f. paa „Grønbjerggaard“ 18. Maj 1889, g.
6. Juli 1917 m. J e n s P e t e r M ø ller, f. 6. Aug. 1884, Søn af

MARIANE, f. Eskildsen.

ELI MØLLER.

J. P. MØLLER.

Gdr. Kristen Møller og Johanne (bor i Sinding By). — J. P.
M. overtog sin Fødegaard „Dalagergaard“ (Sinding Sogn)
1917. Elev fra Ollerup. — En D atter:
9.

Led.

7. Led.

a) E li M ø ller, f. paa „Dalagergaard“ 17. April 1918.
4) M e tte M a rie E s k ild s e n , f. i Thorning 7. Juni 1848, d. i Astrup
1. Juni 1913, g. 23. Juli 1872 m. A n d e r s P. L a u r id s e n , f. i Vejen
17. Juli 1843, d. i Sorø 23. Marts 1922, Søn af Gdr. Peder Lauridsen
og Magdalene Andersdatter, „Grønvang“. — Anders L. Gaardejer
27*
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i Holsted, senere i Astrup, Hinge S. Boede som Enkemand hos
sin D atter Magdalene Lauridsen, Ankerhus, Sorø. — (Levnedstegning
findes i III. Del, S. 113— 210, ligeledes Portræ tter.)
Deres 8 Børn, der alle er om talte nærm ere i III. Del:
8. Led.

a Magdalene, g. m. P e t e r D am , Sorø.

S. 121—32.

b Margrethe, g. m. J ø r g e n K ra g , Hejls. S. 133.
c Peder, g. m. P e t r a L a u r s e n , Vejen. S. 133—34.
d Ingeborg, g. m. S ø re n H a n s e n , Hingeballe. S. 134—36.
e Mette, g. m. A n to n i J e n s e n , Hammel. S. 136—37.
f Laurids, g. m. K a re n A n d r e a s s e n , Kolding. S. 137—38.
g Agnes, g. m. A x e l E lia s s o n , Sorø. S. 138.
h Lorens, g. m. P e t r a B ra m s n æ s , Arnum. S. 139.

STAABY FRISKOLE.
7. Led.

8. Led.

5) M a re n E s k ild s e n , f. i Thorning 6. Novbr. 1851, g. 16. O ktbr.
1884 m. N ie ls K r is tia n M a r k u s s e n , f. 10. Novbr. 1856, Søn
af Markus Kristensen (Thorup) og Kirsten Nielsdatter.
Øvede Friskolegerningen først i „Lillering“, Klank, siden 1896 i Nørre Broby
og Staaby. De er begge gamle Askovlœrlinge, ligesom de har besøgt andre Høj
skoler. Maren M. er Elev fra Fru Julie Hejns Skole i Odense. Hun har skrevet
følgende Bøger, der er selvskrevne til en Plads i vore større og mindre Bogsam
linger (som Sognebiblioteker): „Hylleborg“, „Livsrøre“, „Folkene paa Ravnsbjerg“ og
„Grønhøj“. — I 1920 flyttet med Datteren Laura til Hasmark Forskole ved O tterup
Station.
3 Børn: Aksel, Eskild (d.) og Laura (a—c).
a Aksel Johannes Markussen, f. i „Lillering“ 3. Novbr. 1885. —
Uddannet til Lærergerningen paa Ribe Seminarium. Lærer i
Bangsbostrand v. Frederikshavn.
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g. Led.

b Eskild Markussen, f. i „Lillering“ 5. Febr. 1887, d. 22. Marts
1913.
Tog 4. Klasses Hovedeksamen paa Odense Latinskole. Derefter paa Skaarup
Seminarium, hvor han blev syg af Lungebetændelse. „Under det lange Sygeleje
var han den, som skulde trøste og give gode Raad, hvor de ikke selv kunde
finde Udvej.“ — „Han var ellers sund og kraftig, lys og glad. Havde aldrig før
væ ret syg. Det varede 5 Aar, inden Syg
dommen fik Magt over hans stærke, unge
Legeme. —Pastor J. P. Møller talte ved Baaren.“
c Laura Magrethe Markussen,
f. i „Lillering“ 19. Septbr.
1888.
Tog ForskoleLærerindeeksamen
fra
Sorø Forskoleseminarium
1918. Lærerinde ved Has
mark Forskole, Organist.
Elev fra Vejstrup.

7. Led.

6) E s k ild L a u r itz e n E s k ild s e n , f. i Thorning 24. Oktbr.
1854, d. 6. Marts 1893,
g. m. K ir s te n B a n g , f. 23.
Novbr. 1855. Enken bor i
Kjellerup.

FAMILIEN ESKILDSEN.
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„Broder Eskild havde udmærkede Evner i mange Retninger. Faa Mennesker
var saa begejstret for Sang og Musik som han, og der er mange, der mindes
hans smukke og fyldige Sangstemme.“
(M. M.)
2 Børn (a—b).
8. Led.

9. Led.

a Laurits Eskildsen Lauritsen, f. 19. Novbr. 1880, g. m. E le o n o r a
C h r is te n s e n , f. 10. Aug. 1893. L.E .S.Snedkerm ester i Skive.
2 Børn (a)—b).
a) H o lg e r. E. L a u r it s e n , f. 26. Aug. 1916.
b) L. O v e L a u r its e n , f. 20. Aug. 1919.

8. Led.

b Søren Bang Lauritsen, f. 10. Juni 1882, g.m. M a th ild e K irs tin e
J e n s e n , f. 12. Maj 1880, D atter af Anders Jensen Simonsen.
Ejer af Slægtens gamle Gaard, „Ø stergaard“ i Thorning.
4 Børn (a)—d).)

9. Led.

a) E jn a r E s k ild s e n L a u r its e n , f. 28. Septbr. 1913.
b) K ir s tin e E s k ild s e n L a u r its e n , f. 24. Febr. 1915.
c) H e n ry E. L a u r its e n , f. 11. Decbr. 1916.
d) L a u ra B a n g E. L a u r it s e n , f. 19. Febr. 1920.

6. Led.

2. B irth e M arie E s k ild s d a tte r , f. i Bjerlev, Hvejsel S., 17. Juni 1817, d.
3. M aren E s k ild s d a tte r , f. s. St. 24. Juli 1821, d. 27. Jan. 1895,
1850, 18. April g. m. C h r is te n T h o m s e n L a n g k jæ r, f. i Langkjær,
Brande Sogn, 10. Aug. 1821, d. i Bjerlev 3. Juli 1874. Lmd. paa
Bjerlev Mark.
4 Børn: Eskild, Thomas, Anne og Jens (1)—4).)

7. Led.

1) E s k ild - C h r is te n s e n L a n g k jæ r, f. i Bjerlev 28. Septbr. 1852,
d. s. St. 7. April 1891.
2) T h o m a s C h r is te n s e n L a n g k jæ r, f. i Bjerlev 21. Decbr. 1854,.

ANNE OG THOMAS LANGKJÆR.

g. 16. April 1886 m. A n n e M a rie A n d e r s e n af Hørup, f. 21.
Jan. 1859. — Forpagter af Engom Præstegaard.
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S. Led.

5 Børn (a—e).
a Anders Langkjcer, f. 21. Juni 1888, d. 16. Juni 1916.
b Maren Kristine Langkjcer, f. 11. Febr. 1890, g. 11. Oktbr. 1918
m. M a rin u s K læ rk e , f. 5. April 1894. Tømmermester i St.
Dalby (pr. Hedensted).
c Kirsten Langkjcer, f. 15, Aug. 1892.
d Aage Langkjcer, f. 19. Juli 1895.
e Helga Langkjcer, f. 6. Septbr. 1902.

HASSING PRÆSTEGAARD.

ANNE SCHOUSEN.
7. Led.

PASTOR .SCHOUSEN.

3) A n n e K ir s tin e L a n g k jæ r, f. i Bjerlev 9. Febr. 1857, g. 21. Juni
1884 m. S ø re n N ie ls e n S c h o u s e n , f. i Ildved 23. Juli 1853,
d. 4. Decbr. 1909, Søn af Gdr. Niels Mikkelsen og Kirstine Marie
Sørensdatter. — Sognepræst til Thorsted-Hover, senere til Has-
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sing-Villerslev.
husgade).

Enkefru Schousen har Bopæl i Vejle (Skytte

7 Børn (a—g).
8. Led.

a Christen Nikolaj Schousen, f. i Thorsted 11. Marts 1883, g. 8.

SOPHIE SCHOUSEN.

CHR. SCHOUSEN.

Maj 1914 m. S o p h ie M ø rc h , f. i København 18. Septbr.
1891. — Cand. pharm. Assistent ved Steins kem. Laboratorium,
b Kirsten Marie Schousen, f. s. St. 10. Oktbr. 1886.
c Maren
Margrethe
Schousen, f. i Has
sing, 9. Decbr. 1888.
d Karen Johanne Berta
Schousen, f. s. St. 3.
Oktbr. 1890. Assi
stent
ved Post
væsenet. (c—d).
e Louise Nielsine Dag
mar Schousen, f. s.
St. 15. Novbr. 1893,
d. i Vejle 20. Juli
1914.
f

Agnes Kirstine Schou
sen, f. s.St. 23. Marts
1896.

g Anna Julie Schousen,
f. s. St. 1. Juli 1898.

de 6 SØSTRE.

Cand. pharm.
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7. Led.

4) J e n s L a n g k jæ r, f. i Bjerlev 25. Maj 1859, g. 5. Decbr. 1908
m. A n n e K ir s tin e L y b k e r , f. 8. Decbr. 1880. — Ejer af Fødegaarden paa Bjerlev Mark.
7 Børn (a—g).

8. Led.

a Kristen Langkjær, f. 11. Juni 1904.
b Mathias Langkjær, f. 21. Juli 1907.
c Hans Langkjær, f. 5. Septbr. 1908.
d Ingeborg Langkjær, f. 26. Febr. 1911.
e

Gustav Langkjær, f. 22. Juni 1913.

f

Georg Langkjær, f. 28. Jan. 1916.

g Dagmar Langkjær, f. 24. Juli 1918.
6. Led.

Alle f. i Bjerlev.

4. Else M arie E s k ild s d a tte r , f. i Thorning 5. Juli 1825, g. 16. Decbr.
1871 m. N is C h r i s t ia n s e n S v e i s t r u p , f. 1825, Enkemand og
Husmand af S. Tinnet, 0 . Nykirke S. (pr. Jelling). Hun d. i 0 .
Nykirke S. 13. Juni 1886 af Tæring.
Saa vidt det skønnes af
Kirkebogen, var der ingen Børn.

Tillæg til VI. Del.

A. De gamle Vers.
Skoleholderen, Jørgen Laursens Lejlighedsvers danner et Billede af Tiden, hvori
-de kom frem, og af Slægten, der frem bragte dem, skrevne, som de er, fra Bro
dér til Broder.
Den Tilegnelse, der følger Nyaarsverset, er værd at lægge Mærke til. Et lig
nende Vers blev vel sendt hvert A ar i Anledning af det borgelige Aarsskifte,
ligesom man nu sender Nytaarskort. Karakteristisk for Tiden er det, at Julen
slet ikke nævnes i Versene.
I.
Nytaars Ønske.
Til min B roder Eskild Laursen p aa K arensdale fra din B roder Jørgen Laursen, S kole
h o ld e r i Bredale.
G ud give Dig, tilligem ed dine kiæ re S læ g t og Familie, e t G læ deligt og F ornøjeligt N ytaar.
D et ønskes af mig,
Jørgen Laursen, Ildved.
Min S u n d h ed efter G uds B ehag
Jeg endnu h ar i d en n e Dag.
D erpaa vi træ d e frem m ed Fryd
I d e t nye A ar. O G ud selv byd
Din N aade mig, S u n d h ed og F red
H os os frem deles blive ved.
Dig vi befale Liv og Sjæl,
Med alt d e t Du os onde vel,
A lt, hvad vi eyer og form aaer,
G ud give e t Lyksaligt A ar.

Farvel, Farvel, Du gam le Aar,
Je g nu paa B reden af dig staaer,
O g bøyer m ine K næ e m ed Fliid
Im od min G ud og S k ab er bliid,
V ort A ar Du k ro n et h ar m ed Fred,
V elsignets’ af din Føde feed
E r flydet i vor n ø d tø ft spand
Til Livsophold til Lands og vands.
Jeg ikke kom m en er i nød,
Ej m anglet min n ø d tø ftig ’ Brød.
D en n eteret d. 1. January
til E skild Laursen
p aa K arensdale.

A nno 1810 af
m ig Jø rg en Laursen
S koleholder i B redale.

II.
Brude-Wers.
1ste W ers.
Til S aadan livets H eld foreenes / et æ rev æ rd ig p a r i Dag,
dem H im m elens Bifaldssm iil forlene / ved hv ert e t kierligt F avnetag,
og begge have tro lig d y rk et / fra B arndom af den reen e dyd,
og derved vorde skal b e sty rk e t / fo r eders sind u afb ru d t F ryd.
2 d e t W ers.
G lad nu Eske Laursen h er om favne / sin dydige og from m e S kat,
Du h ar af alt, hvad dig kan gavne, / nu i besiddelse er sat
d e t æ dleste, d e t b æ d ste hierte, / den dydigste m ed from m e siæl.
K ort sag t — alt d e t din S ind b eg ierte / d e t h ar du nu til livets vel.
3 d ie W ers.
G lad ligeledes A n e Kirstine Jesdatter / om favner nu sin Æ g tem an d .
Ei hendes glæ des b lo m ster falm er / i R et v elsignet æ g testan d .
D er hendes levnets fryd vil vorde / b estan d ig stø rre m ed hver Dag,
og P ag ten s dyd og from hed giorde, / vil vinde G uds og hvers behag.

4de W ers.
Vel p ared e m ed dyd i blive, / m ed him lens bifald P ag ten staar,
velsignede m ed G ud i leve / i m ange Rige g læ d es aar.
D et ønske eders V enner sende / Til ham , som jer fo ren et h ar —
G id eders B riillupsfakel b ræ n d e / hver D ag som den n e lys og klar.
J. Laursen
d. 16. January.

P aa A lsted
A nno 1813.
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B. Gamle Papirer.
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27 Rbsk. Sølv.
Betales med 14 Sk.

2 Klasse

Lauritz Eskildsens „Skudsmaal“.

1827
Falkenskjold.

I,

Lauritz Eskildsen, Søn af Eskild Lauritzen, er efter Læborg Sogns Ministerialbog
født i Drostrup den 14. Marts 1813, skriver et Tusinde, otte Hundrede og tretten.
Ifølge m edbragt Demissions-Attest fra Lindbjerg Skole, hvor han af Skolecommissionen eenstemmig har erkjendt moden til at modtage Confirmationsforberedelse,
blev han af Undertegnede dertil antaget og under Samme har han stedse viist
baade Lærvillighed og Sædelighed, som han for Kundskab kunde tilkjendes Ka
rakteren: Meget god. Dette vorder herved efter Skoleanordn. 27. § og i Over
ensstemmelse med Ministerialbogen bevidnet, saavelsom og, at han communicerede
i Veien Kirke Søndagen d. 20. April d. A.
Veien P ræ steg aard , d. 31. A pr. i 1828.
y O . Bøving.
II.
Ovennævnte Lauritz Eskildsen har ordentlig søgt Altergang i Læborg Kirke.
Vejen, d. 3. O ct. 1829.

Bøving,

Sognepræst.

III.
A t ovennævnte Laurits Eskilsen har tjent hos mig i to Aar, nemlig fra l ste No
vember 1827 til l ste November 1829, og opført sig i alle maader som det sig en
Flittig og tro tjener bør. Hvorfor jeg meddeler ham min tilfredshed.
D rostrup, d. l ste N ovem ber 1829.

Jep Andersen.
Foreviist d. 12. November 1829 og
indført Fol. 866—55— testerer
Geltzer.
IV.
Foranførte Laurids Eskildsen, som communered sidste Gang i Hveisel Kirke i
Løbet af sidstafvigte Foraar, og om hvis Forhold Intet uden Godt og Roesværdigt
er mig bekjendt, er nu som bortflyttende til Læborg Sogne ført til Afgang i
Min isterialbogen.
Bjerlev s. 19. S ep tb r. 1834.
Ç . Radoor,
Capellan for Hveisel og Givskud Menigheder.

V.
Bemeldte Laurids Eskildsen, der som Handlende har haft Ophold i Læborg
Sogn, har med Menigheden søgt Altergang i Læborg Kirke, sidste Gang i Dag
Christi Himmelfartsdag, og er ej forbunden ved Æ gteskab eller offentligt Æ gte
skabsløfte. —
W eien, 28. Maij 1840.
y Bøving,
Forevist 3/ 6 40. Jacobsen.
Sognepræst.
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VI.
1840. Copulerede:
Ungkarl: Lauritz Eskildsen af Læborg Sogn pr. Ribe, 271/4 Aar gammel.
Pigen: Ane Margrethe Sørensdatter af Thorning Sogn, 24l/s Aar gammel.
Trolovelsen anmeldt 5. Juni 1840.
Forlovere: Gmd. Søren Andersen Østermark i Thorning og Husmand Eskild
Lauritzen i Bjerlev, Hveisel Sogn pr. Weile.
Vielsesdagen 24. Juni 1840.
Brudgommen confirmeret i Weien Kirke 1828. Vaxineret 18. Okt. 1813 af
D. C. Hansen i Ribe.
Bruden døbt og confirmeret i Thorning Kirke og vaxineret 23. Okt. 1817 af
E. S. Krieger.
(Thorning Kirkebog).
1841. Daab:
Eskildline Kirstine Lauritzdatter, f. 14. Maj.
Forældre: Lauritz Eskildsen og Ane M argrethe Sørensdatter.
Faddere: Sognefoged J. Keller i Thorning. Hsmd. Christen Drejer af Kjers
holm Mark. Sognefoged Jeppe Andersen af Drostrup, Læborg Sogn. Gmd. John
Andersen af Ildved, Hvejsel Sogn.
(Hvejsel Kirkebog.)

HOVED-TILLÆG
I. Slægtens stiftende Medlemmer af „Dansk Højskoleforening“ af 1878
II. Frederik VII’s Mindesten i Vejen.
III. Kongens Besøg paa „Grønvang“.
IV. Vejen Kirke.

(Pastor Richter.)

V. Fru Maren Lauridsens Optegnelser.
VI. Fru Maren Lauridsens Lejlighedssange.
VII. Dødsfald i Slægten siden 1920.
VIII. Slægtsbogens Indhold.
IX. Kilder.
X. R ettelser og Tilføjelser.
Personliste.

I.

Slægtens stiftende Medlemmer af „Dansk Højskoleforening“ af 1878.
Jep Andersens Enke, Drostrup, Læborg Kreds.
Laust Eskildsen, „G rønbjerggaard“, Thorning Kr.
J. P. Hagensen, „ 0 . H ovgaard“, Askov, Malt Kr.
A. P. Jensen, Dollerup Mølle, Lysgaard Kr.
H. Kristiansen, Gedved, Tolstrup Kr.
Anders Lauridsen, Holsted, Holsted Kr.
Hans Jokum Lauridsen, „Pedersm inde“, Vejen Kr.
Hans P. Lauridsen, „Søgaard“, Søgaard Kr.
Johannes Lauridsen, „Grønvang“, Fmd. for Vejen Kr.
Peder Lauridsen, „Pedersm inde“, Vejen Kr.
L. N. Lundgaard, Bække Skole, Bække Kr.
Jens Olsen. Landsgrav, Fmd. for Sorø Amts Hovedkreds.
Kr. Olsen, Landsgrav, Landsgrav Kr.
Kr. P. Pedersen, Maltbæk, Maltbæk Kr.
J. C. Petersen, Skodborghus, Vejen Kr.
P. L. Vinding, Estrupmark, Malt Kr.

II.

Frederik den VII’s Mindesten i Vejen By, indviet 15. Novbr. 1880.
Efter Beretninger fra Fru Maren Lauridsen og H. Th. Pedersen, Sdr. Omme.

I 1880 blev Mindestenen rejst. Paa den Tid var Fred. VII’s Kongetanke:
„Folkets Kærlighed min S tyrke“ kommen til at staa levende i Folkets Sind.
Rundt om i Landet blev der rejst Mindesmærker i den Anledning. Det var jo i
den Tid, hvor der blev regeret provisorisk; og Folkets Harme var vakt. „De
lyseblaa“ saa man ikke venligt til.
Paa N. J. Thomsens Mark blev der ved en Udgravning fundet en mægtig
Sten. Og den Tanke kom naturligt frem, at det var en Sten, der kunde bruges
til Mindesten. Da Ingeniør P. V. P. Berg paa den Tid arbejdede i Egnen og
boede skiftevis paa Askov, paa Grønvang, Lundgaard o. fl. Steder, blev Sagen
forelagt ham; han blev straks ivrig og blev den ledende i Arbejdet. Der var
ellers mange Planer: Stenen kunde transporteres en Vinterdag, naar der var fast
Sne, paa en solid Tømmerslæde. Flytningen kunde ogsaa gaa for sig en Sommer
dag» °g saa skulde det hele træ kkes af Stude. Men Berg havde sin egen Tanke:
Stenen skulde beklædes med Tømmer og Brædder, saa den fik Form af en stor
Tønde, der kunde rulles af Sted. Den sidste Tanke vandt Sejr. Beklædningen
blev holdt fast med svære Jernbaand. En mægtig „Tønde“ blev det. Der blev først
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FREDERIK VII’S MINDESTEN I VEJEN BY.

prøvet med stærke, svære Stude (fra „G aarden“); men ak! og ve! De mange
Stude vilde ikke træ kke samtidig. Saa blev det bekendtgjort i Avisen, at den og
den Søndag skulde den store Sten sæ ttes i Gang, og de, der havde Lyst til at
spændes for, skulde være velkommen. Og der var mange, der havde Lyst til at
,,ta’ et Tag“ med. Der kom gamle og unge, Mænd og Kvinder i Massevis. Det
var som i gamle Dage, da den store Sten skulde slæbes her fra Egnen til Jelling.
Kun den lille Forskel, at det dengang var Trællearbejde.

transporten af mindestenen.
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Foruden Menneskene (ca. 150) var der 3 P ar Stude spændt for, og der var en
Hornblæser (Koed?), der blæste Signal. Naar Signalet lød, hivede man af „karsken
Bælg“ . Men der kunde ikke køres uafbrudt som med en Vejtromle. Der var paa
„Tønden“ l) anbragt 3 Jerndupper eller Knapper til at hægte Trosserne paa. Tros
serne skulde for hver halve Omgang flyttes tilbage til den nederste Række
Knapper.
Naar dette var sket, og det store „Spand“ var gaaet tilbage, hørte
man atter Signalet og saa igen „en bitte Nøk“. Der var altsaa mange Pustestunder. Det værste Stykke var Transporten op af Graven. Siden gik det lettere.
Man havde begyndt fra M orgenstunden. Ved Middagstid svandt „Spandet“ slemt
ind, og R esultatet blev, at Maalet ikke naaedes den Dag. Men næste Søndag
blev der taget fat paany. Og Maalet blev naaet. Stenen blev rejst og fik sin
Inskription. Der blev plantet om den. Og nu maa fremmede, der kommer
gennem Vejen By, nødvendigt standse for at dvæle ved den kønne og store
Mindesten. — Til Indvielsen paa Fred. VII’s Dødsdag, 15. Novbr., var der frem
kommen 5 ny Sange, af hvilke vi gengiver én (af Poul la Cour)
H an b y gged paa F o lk ets K ærlighed,
m ens D agene var korte,
han b yggede alt, m ens Tiden led,
han øste d erat sin Styrke.
O g som han byggede, han den vandt,
og som han øste, han altid fandt,
at d y b est er K æ rligheden.
H an elskede B au tasten e g raa
som sto lte K æ m pers Minde,
th i Jæ v n h ed er sik k ert M æ rke paa,
hvor æ g te K raft er inde;
og stille V and h ar den dybe G rund,
saa k lart d e t kendes i allen S tund,
den stæ rk e b æ r K raften i Løndom.
D et glippede for hin O ldtidsdrot,
den T irslu n d -S ten 2) a t drage,
m en ej blev K ong F red erik s O rd til S p o t,
hans M agt staar efter hans Dage,
saa frie F olk end m ed L yst og Id
til F red rik s M inde d ro g S ten en h id;
— th i stæ rk est er K æ rligheden.

*111.

Kongens Besøg paa „Grønvang“.
Herom skriver Magdalene Vang Lauridsen:
Den 29. Juli, Sommeren 1908, mens J. C. Christensen var Konsejlspræsident,
hændte den for de Tider store Begivenhed, at Danmarks Konge Frederik den VIII.
gjorde en Rejse og besøgte Jylland og forskellige større og mindre jydske Byer.
Det var den Gang ikke saa dem okratiske Tider som nu, og en saadan Rejse
satte Sindene i største Bevægelse. Saa langt som til Jylland og Smaabyerne paa
Vestkysten havde tidligere Kongerejser sjældent strakt sig.
Kongen var ledsaget af Dronning Louise samt Prins Gustav og Prinsesserne
Dagmar og Thyra samt tillige af Konsejlspræsident J. C. Christensen, Kabinets
sekretæ r Rosenstand, Ceremonimester, Greve Brockenhuus-Schack, Hofchef, Kammer1) Tendens Længde var 6 à 7 Alen og dens Diameter ca. 5 Alen.
2) Paa den Tid mente man endnu, at der var Tale om Stenen i Tirslund. Nu holder man paa den (nu sprængte)
Sten i Asbo (Graastenen).
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herre Bardenfleth, Livlæge, Professor Bloch, Hofdame, Frøken Wedel Heinen sam t
Adjudant, Kaptajn Holten.
Der var blevet forespurgt hos mine Forældre, om Kongefamilien kunde bo
paa „Grønvang“ om Natten. Dette betragtedes som en stor Æ re, og mine For
ældre vilde jo med Glæde byde den kongelige Familie Gæstfrihed i vort Hjem.
Journalister fra alle Landets Blade hjemsøgte os hele Eftermiddagen for at se
dette Hjem udvalgt til Kongens Besøg. —
Kongefamilien med Følge ankom til Vejen med det ordinære Eftermiddagstog
4 20, hvori var indsat Salonvogne, saaledes at de fleste af Følget kunde overnatte
i Toget. Det var vistnok paa Grund af Dronningens svage Helbred, at Konge
familien ønskede at overnatte i private Hjem.
Vejen By var festlig smykket til Modtagelsen. Foran Banegaarden var der
rejst en overbygget Tribune for de kongelige Personer med Følge. Paa selve
Pladsen havde der samlet sig en stor Menneskemængde fra en vid Omkreds. For
Egnens Honoratiores samt R epræ sentanter for Byens Foreninger med Faner
(Haandværkerforeningen, Demokratisk Forening, Skytteforeningen, Afholdsforenin
gen), var der reserveret Plads nærmest Tribunen. Herredsfoged Christensen fra
Holsted bød Velkommen, hvorefter Pastor Richter, Vejen, iflg. „Ribe Stiftstidende“,
talte hjærteligt og djærvt:
„Her ved Indgangsporten til Vestjylland byder vi vort Kongepar det første
vestjydske Velkommen. Forholdene i Vestjylland er meget forandrede i sidste
Menneskealder ved den store Kulturspredning og den store Folkeblanding; men
trods alt dette har Vestjyden bevaret sit Særpræg i Udholdenhed og Trofasthed.
Kongeparrets Rejse opfattes som et Udtryk for interessefyldt Tillid til Folket.
Vi ønsker en god og lykkelig Rejse for M ajestæterne, og at det ogsaa i kom
mende Tider maa kunne siges i Danmark: Der bestaar et hjærteligt Tillidsforhold
mellem Kongehus og Folk.“ Et nifoldigt Hurra!
Kongen takkede for de varme og hjertelige Velkomstord:
„Det er jo ikke første Gang, jeg har gæ stet denne Egn, og jeg mindes
med Glæde dette Sted, hvortil der knytter sig saa mange smukke Minder
fra den Gang, jeg færdedes her som Ribe Amtsraads Gæst. Jeg har i Dag
den Lykke at være ledsaget af Dronningen, der glæder sig til at lære Befolk
ningen at kende. Der blev sagt, at vi blev mødt med Tillid af Befolkningen
her. Ogsaa jeg kommer med Tro og Tillid til Dem, og jeg haaber, at naar De
lærer mig at kende nærmere, vil der ogsaa nok blive et gensidigt trofast Tillids
forhold. Mit inderligste Ønske er at bringe Fædrelandet frem til Lykke og
Velsignelse for Folket, og jeg er sikker paa, at det vil lykkes under gensidigt
og trofast Tillidsforhold.“
Efter at Kongen havde hilst paa de stedlige Honoratiores og Vaabenbrødrene
m. fl., kørte man til Askov, hvor den egentlige Fest blev holdt for Kongeparret,
og hvor man under festlige og højtidelige Form er spiste til Middag i Gymnastik
salen. Der var dæ kket til 280 Deltagere, hvoraf ca. Halvdelen var Højskoleelever.
Blandt de øvrige indbudte Gæster kan nævnes: Kammerherre Stemann, Biskop
Koch, Amtsraadsmedlemmerne Simonsen, Lautrup og Skjøde, Jurisdiktionens Sogne
fogder, en Del Sogneraadsformænd, deriblandt Landvæsenskommissær Madsen,
Maltbæk, Provst Nissen med Frue, Præ sterne Richter, Helweg og Hjortkjær med
Fruer, Justitsraad Clausen med Frue, Herredsfoged Christensen, Morten Eskesen,
Andr. Dolleris, Højskolens samtlige Lærere med Damer, Landstingsmand Johs. Lau
ridsen, Købmand P. Lauridsen, Forstander Pedersen, Ladelund, Docent la Cour,
København, Fabrikanterne Schrøder og Konstantin Hansen, Kolding, med Fruer,
Konsulent Hegelund, Trafikbestyrer Federspiel, Kaptajn Kofoed, Professorinde la Cour,
Enkefru Momsen til Skovlyst, R epræ sentanter fra forskellige Foreninger i Askov,
Formanden for Ribe Amts Skytteforening, Schouenborg, Holsted, Skolens Elever
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i et Antal af ca. 140, Deltagerne i det for Tiden stedfindende Højskolelærerkursus,
Journalistforeningens Formand, Redaktør Franz v. Jessen, der opholdt sig paa
Askov som Forstanderens private Gæst, Repræsentanter for Hovedstads- og Provins
pressen o. m. fl.
Forstander Appel talte for Kongen, Pastor Helweg for Dronningen og Højskole
læ rer Nutzhorn for de kongelige Børn. —
Derefter blev Højskolen beset, og om Aftenen ved Titiden ankom de kongelige
G æ ster til „Grønvang“. Hele Gaarden og Haven var fyldt med Mennesker, som
bragte Kongen og Dronningen et Fakkeltog, og der var saa stor Trængsel, at flere
blev løftet op over høje Tjørnehække og baaret afsted. Plæner og Rosenbede nedtraad tes; men det var stemningsfuldt og smukt at se den store Menneskemængde
og de lysende Fakler i den klare Juliaften. Kongen takkede for Fakkeltoget fra
Verandaen, — der blev raabt Hurra og sunget Sange. Saa blev der budt en
let Aftensmad. Far bød de kongelige Gæster Velkommen, og vi gjorde selv
følgelig alt for at gøre Opholdet saa behageligt og godt som muligt, men et
Kongeslots Komfort og Stil havde vi nu ikke at byde. — Det faldt jo af sig
selv, at et saadant Besøg m aatte foregaa under jævne, frie Former. —
Jeg husker en lille Episode. — Da de kongelige Gæster var kommen ind i
Dagligstuen, vilde jeg, som sædvanlig, som en høflig Værtinde bede Gæsterne
tage Plads. „Vil Deres M ajestæt ikke tage Plads,“ sagde jeg uden Undseelse til
Dronningen — hun hørte mig ikke. Jeg gentog min velmente Elskværdighed —
— uden Resultat. En Gang til forsøgte jeg at faa Hendes Majestæt til at tage
Plads, da jeg tæ nkte, at den gamle Dame m aatte være træ t. — Jeg blev fuld
stændig ignoreret, og Dronningen stod — rank som en Søjle — og talte til en
anden. Siden hørte jeg, at Hofetiketten byder, at Dronningen er Værtinde, selv
i et fremmed Hus, at Hendes M ajestæt staar og sidder, naar det behager hende,
og at det er hende, som gør den, hun taler med, den Æ re at bede ham eller
hende tage Plads. Men det kunde jeg jo ikke vide. —
Ved 11-Tiden gik vore kongelige Gæster træ tte til Ro, mens Soldater fra
Fredericia stod Skildvagt uden for „Grønvang“ den Nat. —
Kl. 7 mødtes alle ved M orgenbordet, muntre og fornøjede, de unge Prinsesser
v ar elskværdige og naturlige og morede sig aabenbart „kongeligt“ ved denne
Oplevelse saa helt udenfor de sædvanlige Rammer. —
Kl. 8 fandt Afrejsen til Fanø Sted.
Ja det var Kongerejsens første Dag; for os var det jo en festlig Begivenhed
— for Kongefamilien en stilfærdig Indledning til den 3 Ugers Lystrejse, fyldt med
større og festligere Dage. —

IV.

Vejen Kirke.
Pastor Richters Tale ved Mindefesten.

Da vi for 25 A ar siden paa den sidste Søndag før Jul fik den ny Kirke i
Vejen indviet, var der vel nok én og anden, der sendte venlige og vemodige
Tanker tilbage til den gamle Kirke, ad hvis Døre mangfoldige Slæ gter i svundne
Dage var gaaet ind for at hente Oplivelse og Trøst, og som nu var brudt ned.
D et er i hvert Fald Tegn paa, at man har historisk Sans, naar man midt i Glæden
over det ny, man gaar ind til, lader Tanken vandre tilbage til det, som forrige
Tiders Mennesker var optagne af og følte sig tilfredse med.
Det var ogs^a Meningen, at den ny Kirke skulde bygges i samme Stil som
den gamle — omend af andet Materiale — og at ét og andet gammelt synligt
Minde skulde følge med over i den ny Kirke. Stilen er jo den romanske, almin28*
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delig kaldet Rundbuestilen; den gamle Kirke kunde man vel regne for at væ re
bygget senest omkring Aar 1200, hvad et og andet kunde tyde paa. Ligesom
den gamle fik den ny Kirke fladt Loft; det er almindeligt i de jydske Kirker fra
hin Tid, mens vi træ ffer Tøndehvælvinger af Træ i romanske Kirker paa Øerne,
ja aabne Tagstole kan man ogsaa træffe. For Lydforholdene er det flade Loft
unægtelig at foretræ kke; det er da ogsaa bibeholdt her, hvor den smukke lyse
Farve, det nu efter Omlavningen har faaet, bidrager til, at Kirkerummet synes
højere end før.
B etragter vi nu Kirken og gaar Enkeltheder i den igennem efter den nyeste
Omlavning, vil vi først se, at Taarnet er blevet bredere, hvorved Pladsforholdene
er blevet bedre, Rummet, hvor Kvinder, der bæ rer Smaabørn til Daab, kan
opholde sig før Daaben, er flyttet til Nordsiden og blevet større, og ved Anbrin
gelse af Indgangsdøren i Syd er det tit ubehagelige Vindslug fra den vestlige

VEJEN KIRKE, set fra Nørregade.

Dør undgaaet. I Taarnet hænger Klokken fra den gamle Kirke, men nu er den
omstøbt og bæ rer den smukke Ingemann’ske Indskrift:
„Jeg ringer fo r Ø ren, jeg to n e r til Sind,
jeg m inder om flygtende T im er:
Tid rin g er jeg ud kun, m en E vighed ind,
og om H im m erigsglæ der jeg kim er.“

Ved og over Kirkens ny Indgangsdør er indmuret nogle Stene fra den gamle
Kirke, bl. a. to med Menneskefigurer, den ene en Kriger med Vaabenhat og Spyd
(maaske den Mand, der lod Kirken bygge), den anden vist en kirkelig Mand med
Bispehue.
I Kirkens Forhal lægger vi Mærke til en gammel indmuret Gravsten, som
længe har henligget paa Kirkegaarden. Hvem den oprindelig er lagt over, kan
ikke siges, da Indskriften — paa faa Bogstaver nær — ved Slid er bleven
ulæselig. Men som den nu er anbragt, bryder den kønt den ensformige Mur-
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flade. — Inde i Kirken sér vi paa dens vestre Væg to gamle, nu nylig ind
murede Gravsten, som ogsaa fandtes i den gamle Kirke. Den ene er lagt over
Møller Simon Madsen i Vejen Mølle, der døde 1742; den har væ ret særdeles
kostbar, men Møllerne tjente i hine Tider gode Penge, da der var Mølletvang.
Den anden Gravsten er Præ sten Jacob Bendtsens, han døde omkring 1719, men
hverken hans eller hans første Hustrus Dødsaar er anført paa Stenen. Da hun
levede, sad han vist i ret gode Kaar, men saa giftede han sig igen og fik
Herrem andens Datter, Lisbet Pallesdatter, fra Hundsbæk; hun bragte ham ogsaa
Penge, men ødte ved sit daarlige Levned alt hans Gods, saa han døde i stor
Fattigdom .
Siden giftede hun sig med en fattig Bonde fra A ndst Sogn, med hvem hun
gik omkring og tiggede; hun kom saa i Ribe Hospital som et stakkels liderligt
o g fordrukkent Menneske og døde i en Rendesten paa Ribe Gade. — Vi lægger

KIRKENS INDRE, set fra Koret.

nu Mærke til de ny, smukke Farver paa Vægge og paa Kirkestole; de øverste
af de sidstnævnte bæ rer adelige Vaabenmærker, det er Slægterne Juel (med
Stjernen over 3 Sølvstrømme) og Abildgaard (med de 3 røde Æ bler og det
grønne H egn),. som er knyttede til Skodborghus i det 17. Aarhundrede. Eggert
Abildgaard til Skodborghus ægtede Mette Juel fra Estrup; det er deres Navne,
som staar paa Stolestaderne. Og det er over to af deres afdøde Smaabørn, at
den ene malede Tavle i Kirkens søndre Korsarm er opsat.
En Søn af dem,
Mandrup Abildgaard, arvede ikke blot Skodborghus efter sine Forældre (Faderen
døde 1622), men siden ogsaa Estrup efter sin M orbroder Thomas Juel. Han var
ogsaa gift med en Kvinde af sin mødrene Slægt, Else Juel, fra Juellingsholm. Det
er Mandrup Abildgaard, som har bekostet den gamle Altertavle, der nu hænger
i den søndre Korsarm. Billedet paa denne er dog nyere, den bæ rer baade hans
og Hustruens Adelsvaabner. Og det er ham, som lod Prædikestolen „staffere
og m ale“, som det hed i den gamle Indskrift, og maaske bekostet Udskæringen
af de 4 Evangelist-Figurer, som nu er dens eneste Prydelse. Det er ogsaa hans
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og Hustruens Vaabner, som nu er anbragte som en smuk Prydelse paa de ellers;
saa ensformige Salmenummer-Tavler; de var i sin Tid anbragte paa Prædikestolens
Lydhimmel i den gamle Kirke.
Paa en af Nummertavlerne sér vi desuden
Grubbe-Vaabnet (med Sølvtakkerne i rødt Felt), det er Fru Else Juels Moders,.
Kirsten Grubbes, Vaaben. — Sønnen, den yngre Eggert Abildgaard, gik det daarligt
for, han oplevede Svenskekrigen 1658—60, hvor vore „Venner“ og Hjælpere,.
Polakkerne, gjorde langt mere Skade end Svenskerne; de ødelagde baade Skodborghus og Estrup Godser, saa Eggert Abildgaard m aatte gaa fra begge G aardene
og døde mange Aar efter som en bundfattig Mand hos nogle Slægtninge i NibeEgnen som sidste Mand af den adelige Slægt Abildgaard. — Saa er der det
allersid ste Minde fra den gamle Kirke: Sten-Døbefonten, der vel er lige saa
gammel som den; Døbefadet er nyere.
Af de særlige, i Kirken ophængte

DET INDRE AF VEJEN KIRKE.

Mindetavler, lægger vi — foruden Tavlen over de Abildgaardske Smaadrenge —
Mærke til en, som en senere Ejer af Skodborghus, Hans Gundorf (han købte
Gaarden 1772), har ladet opsæ tte over 2 afdøde Børn; han har ellers i Sognet
ikke noget godt Ord paa sig. Saa er der en Tavle med Præ steræ kken siden
Reformationen, vist ikke helt nøjagtig for de ældres Vedkommende. Der er
Tavlen over Degnestolen med Indskriften: „Guds Engle glædes over hver
Synder, der gør Pønitentse“ ; den sad i Døren til den gamle Præ stestol, som
maaske har væ ret Skriftestol i den papistiske Tid. Endelig en Tavle over en
Soldat her fra Sognet, som faldt i 64: Lukas Vig. Der er ogsaa ophængt 2
Sølvkranse, skænkede af Venner til Minde om Pastor H. Sveistrup ved hans Jorde
færd i 1893.
Paa A lteret er de 2 af Lysestagerne gamle, skænkede i sin Tid til Kirken af
O berst Herman Frands von Schwaneweide til Hundsbæk (d. 1697), en tysk Officer,
navnkundig fra den skaanske Krig i Christian den Femtes Tid. Om ham og hans
Forbindelse med Mørkets M agter gaar der en hel Del Sagn.
Hans og hans
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H ustrus, Christense Dyres, Navnes Forbogstaver og Vaabner staar indgravet paa
Lysestagerne og paa Kirkens Kalk og Disk. De andre Lysestager er nyere.
Altertavlen med det store, smukke Billede af „Nedtageisen af Korset", en Kopi
efte r den store italienske Kunstner Fra Bartolomeo (d. 1517), blev skænket Kirken
j 1897 af Terman Blok i Esbjerg (før paa Kærsdalgaard). Indskriften er nu bleven
forandret til: „Hans Død er vor Sejr!", der kortelig peger paa det, Billedet skal
minde os om.
Naar vi nu glæder os over den smukke, saa at sige foryngede Skikkelse,
hvori Kirkens Indre frem træder, da véd vi sikkert alle, at dette skyldes et enkelt
Menneske, der vel nødigt ønsker sit Navn særlig frem draget, men som vi dog vist
alle maa tæ nke paa, og som vi skylder en varm Tak: Fru Maren Lauridsen paa
„Grønvarig". For nogle Aar siden skænkede hun os det smukke Orgel. Nu
har hun følt Trang til at lade Kirken her, hvor hun har tilbragt lykkelige A ar i
Ungdomstiden og senere hen, blive smykket saa festligt som muligt og med
■den Støtte, hun kunde faa hos dygtige Kunstnere og Haandværkere.
Maatte nu ogsaa dette Kirkerum i sin ny Skikkelse blive e t kæ rt Sted for
m ange at gæste, saa man kunde føle sig mere og mere hjemme her og sande
det, de gamle Love udtrykte saaledes: „Kirken bør hver kristen Mands Hjemhus
■være!“ eller som Kong David synger (i den 84. Salme): „En Dag i Herrens Forgaarde er bedre end tusinde søgne“, og „Jeg vil hellere ligge ved Dørtærskelen i min
Guds Hus end bo i Ugudelighedens Telte.“ — Det skulde jo være saaledes, at Kirke
rum m et maa — som Skik er i romersk-katolske Lande — staa aabent hver Dag,
hele Dagen igennem, for hvem der kunde ønske at sidde i en stille Andagtsstund
herinde, borte fra al Larmen og Uroen derude i Verden for at være alene med
sin Gud. Det ske da ogsaa fremtidig her iblandt os!

V.

Fru Maren Lauridsens Optegnelser.
(Fru Maren Lauridsen har paa Opfordring optegnet sine Minder fra sit rige
Liv. Da vi synes, de hører hjemme i Slægtsbogen, optager vi dem her i HovedTillæget.)
FORORD
Enhver Far eller Mor burde skrive lidt om sit Barndoms- og Ungdomsliv for sine Børn — skrive det jævnt,
aom man erindrer det og uden Hensyn til det sprogligt rigtige. Det er Livet, som det er levet, man vil fortælle om,
for at de unge kan se, hvorledes vor Barndom og Ungdom blev levet. Det blev jo, om det lykkedes, et Stykke
Slægtshistorie, som muligt kunde interessere de efterlevende og give dem adskillige Vink.
København og Vejen 1920.
Maren Lauridsen.

Mine Forældre var begge to jævne Folk fra Landet, opfødte og vante til
landligt Arbejde og Levevis i det hele.
Min Far, Ole Jensen, var Søn af Jens Olsen, „Blindekildegaard" i Landsgrav
ved Slagelse. Han havde 3 Søstre, Karen, Gertrud og Marie.
Til mine Barndomsminder hører det til noget af det mest fornøjelige, naar vi
besøgte én af disse Slægtninge. Karen var gift i Landsgrav med Per Asser. Hun
-døde som ung Mor fra Drengene Hans og Ole Persen. (Hans blev gift i Munke
bjergby og Ole i Skovsø). — Gertrud var gift i Skørpinge med Ole Larsen. Hun
var „som et pillet Æ g", alt var rent og propert i hendes Hjem, og hun var selv
en smuk gammel Bondekone. Jeg kan huske hendes Silkehuer (Atlaskes med
Borter og Striber), hendes fine Hvergarnskjole og uendelig blanke Sko, hendes
snehvide Dug og hendes dejlige Klejner (med Sukker strøet paa).
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„BLINDEKILDEGAARD“, Landsgrav.

Klejnerne blev sat frem for os, naar vi kom i Besøg hos hende. Hendes
Mand var meget ældre, og jeg husker ham kun daarligt. Han var Enkemand,
da hun blev gift med ham. Hun har vel ikke væ ret saa lykkelig. Men dengang
var det jo om at gøre at faa sine Børn „godt gifte“, at faa dem ind i en Gaard.
Hendes Stue var ellers den smukkeste Bondestue, jeg har set. Jeg mindes de
fire lyseblaa Vindueskarme med de smaa blanke Ruder. Og under dem den lange
„G aasebænk“, skuret hvid som Elfenben, om Hjørnet det allestedsnærværende
Skab, hvori Husfaderen gemte sine Papirer, Penge og andre Værdisager. I dette
Hjørne stod det daglige Spisebord med Skifod og vældig tykke Ben, drejede
eller paa anden Maade forsirede.
Paa den m odsatte Væg stod to store Omhængssenge med Drejlsomhæng.
Hørtrend og Uldgarn slaaet paa, vævet i Mønstre, og derom snehvide Fryndser.
Mellem Sengene stod et Chatol med blankpoleret Kobber- og Messingtøj og med
blankt Beslag. — Modsat Bordet og Karlebænken var Bilæggerovnen med sine
blanke Standere paa Hjørnerne. — Og saa var der Køkkendøren og Stuedøren.
— Gulvet var almindeligt af Ler og altid sandbestrøet; men Fasters Gulv var
lagt om til Bræddegulv.
Endnu mindes jeg tydeligt de røde Geranier i Vinduet. — Ja, Faster Gertruds
Stue var nu en smuk Stue og glemmes ikke saa let. —
Faster Marie i Rosted havde ikke denne Evne som Søstrene. Men hun holdt
af Læsning.
Jeg mindes, at vi engang som smaa Børn var stæ rkt optaget af Fasters For
tælling efter en Bog, hun havde læst. Deri fremkom et Ord som „Vogt dig, vogt
dig, Grev A lbert af O rlam ünde“. Fortællingen var altsaa Ingemanns „Valdemar
S ejr“. Men den Dag havde det hele Mystikkens Skær over sig.
Vi legede saa godt hos Faster Marie. Og vi sang f. Eks. Visen om „Præstens
D atter i Taubenheim“. Vi kunde lære at „fryse“ en Tallerken til en Stol med
Salt og Lys. Vi legede Skjul, dansede til Høstgilde o. m. m. — Den 15. Novbr.
1863 glemmer jeg ikke. Jeg var da 13 Aar og hørte paa, hvorledes de ældre
forhandlede, om Frederik den Syvende var død eller ikke. Der var en underlig
Spænding blandt alle. —
Min Far, Ole Jensen, var eneste Søn og har sikkert lignet sin Far, Jens Olsen-
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De var begge meget pertentlige med deres Person og med deres Sager. — Min
Bedstefar holdt sin egen „M undkop“ med Sølvtheske og sin egen Sølvspiseske.
Dengang brugtes der ellers Træskeer og — naar det kom højt — Hornskeer,
og naar der var spist, blev Skeen stukket op ved Bjælken eller ved en Krog i
Vindueskarmen til næste Maaltid. Tallerkenerne var af Ler, Dugen af malet
Lærred og til at trille sammen. Man langede til Fadet, der var af Ler, og til
Søndags var det e t hvidt Fajance-Grødfad. Karlene sad paa Karlebænken langs
B ordet ved Væggen, „Manden i H uset“ for Bordenden, mens Piger og Børn stod
foran Bordet. Og saaledes var Skikken i al Almindelighed paa Landet. Morgenm aaltidet var Øllebrød og Spegesild, Middagen Sulemad og Grød (eller Vælling),
Aftensmaden Grød og Mælk. Til „Halgenmidde“ (halvgaaende Middag) og Midaften var der dejligt hjemmebagt Brød med Smør eller Fedt, belagt med O st
eller Pølse. Dog kunde det hændes, at naar Maaltidet blev holdt inde i Stuen,
bestod det af en vældig „Rundtenom “ af Sigtebrød med et Stykke O st eller
røget Pølse til. Det smagte saa godt, syntes vi. Ja saaledes husker jeg det fra
mit Hjem.
Min Bedstefader, Morfader, var fra Haldager mellem Slagelse og Næstved.
Om hans Slægt véd jeg intet andet, end at han som Ungkarl blev gift med Enken
Maren Lars Ibsen. Hun havde en Søn, Hans Larsen, der i min Barndom beboede en
Gaard, som blev nedrevet og hvis Jord kom under „Pilegaarden“. Hans Enke
og Børn omgikkes vi i vor Barndom. — Min Bedstefader var den eneste Mand
i Byen, der holdt Avis, „Sorø Am tstidende“, redigeret af en Jøde i fedtet Slobrok.
Avisen skulde hentes, og dertil blev vi Børn brugte. Om Sommeren var det en
Nydelse at foretage den Tur paa bare Fødder. Men da dette var forbudt, blev
Strøm per og Sko trukket af og gemt i Stakhaven, til Turen var overstaaet. Det
har jeg tit væ ret med til. — Bedstefader gik ved to Kæppe. Det morede
mig at løbe væk med dem, da han saa m aatte vente paa min Tilladelse til a t
gaa. Da jeg kun var 5 Aar gammel, da han døde (1859), kan jeg jo ikke have
væ ret ret stor og slet ikke velopdragen. Paa hans Begravelsesdag blev jeg
„laant u d “, og da jeg om Aftenen blev hentet hjem, græd jeg meget, da
jeg forstod, hvorfor jeg var bleven sendt i Byen. — Sognepræsten paa den
Tid var G. C. Branner i „Lille Sogn“ (St. Peders), i „Store Sogn“ (St. Mikkels),
var Rudelbach Præ st. Hos ham var jeg engang i Kirke som Barn. Og det, jeg
bedst husker, var et Kæmpekrusifiks (Kristus som korsfæ stet med Tornekrone
og Blodsdraaber), som vel maa have gjort mig bange, da jeg endnu mindes
baade Tid og Sted. Fra Rudelbachs Auktion ejer vi et Kobberstik, „Madonna
med Barnet“, hvoraf Originalen vistnok findes i Louvre-Musæet1) i Paris. Alt,
hvad der stod paa Bladet, var fransk. — Ligeledes fandtes der efter Bedste
fader et fint Værk om Napoleon. — Om Søndagen trak jeg tit Chatolskuffen
ud og saa’ paa Billeder fra Togtet til Rusland. Mange af Personerne staar
tydeligt for mig endnu, ogsaa deres Navne. — Efter Bedstefader fandtes der
ogsaa i hans Skab store „Sølvdolke“ (Knapper, saa tunge som Blykugler), der
havde siddet i hans Trøje, fine Spænder til Sko og en rød, spids Hue, som
en Nissehue, Knæbenklæder, en lang Frakke og en høj Hat.
(Disse Ting
brugte vi senere til Komediespil og Fastelavnsløjer, navnlig den høje Hat og
den spidse Hue.)
Min Moders Søskende havde vi ikke kendt saa godt som vor Faders. En Und
tagelse var Moster Karen, der boede lige overfor os. Dér blev der drevet mange Løjer
ved Nytaar og Fastelavn, med P otter paa Dørene, Flasker kastet over Huset m. m.,
og Udklædning til Leg og Dans ved givne Lejligheder. I dette Hjem kom Trier
fra Vallekilde, og naar han kom, fik vi Bud, for a t vi kunde hilse paa ham og
1) Formodningen derom viser sig at være rigtig, idet Datteren Magdalene i Fjor (1821) under sit Ophold i Paris
fandt Originalen paa Musæet, hvor hun var meget optaget af „dette kenne Maleri“.
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høre hans Tale. Det var dejlige Dage, som vi levede længe paa. Inden Banen
kom, kørte Fader Eleverne de 6 Mil til Vallekilde.
Fader, Ole Jensen (f. 6. Juni 1812, d. 7. Maj 1879), var eneste Søn og skulde
arve Gaarden. Han har fortalt, at han m aatte true med at rejse væk med
Kone og Børn, før det gik i Orden. Fader
var e t Menneske med fast Vilje og stor
Sandhedskærlighed. Han opdrog os Børn
med en vis Strenghed. En Usandhed blev
straffet med Spanskrøret. Det var med Angst,
vi saa’ det svæve over de Syndere, der havde
løjet. Fader holdt altid det givne Ord. Han
lærte os tidligt at arbejde. Vi m aatte som
smaa træ kke Kør og Faar i Marken, før vi
gik i Skole. Endnu husker jeg de Dyr, vi
færdedes imellem: „Mors Ko“, „Jenses Ko“,
„Karens Ko“, „Peders Ko“, „Store gule“ og
„Lille gule“ o. fl. (Selv fik jeg vist ingen til
Ejendom.) — Folk holdt dengang mange Faar,
30 à 40 paa en almindelig Gaard. Jeg husker:
„Store rødbenede“, „Lille rødbenede“, „Gal
fløjs“ o. fl. — Fader holdt meget af Heste.
Hans Hestebesætning hørte til Frederiksborgracen, og det var han stolt af. Folk mente,
a t han holdt for mange Heste. Faders Heste
var saa smukke, smaa fine Dyr. Jeg husker
OLE JENSEN.
endnu mange af dem. — Jeg tro r ogsaa, det
•er godt at lade Børn omgaas Dyr. Broder Jens havde en Hund, der hed
Hektor. Det var rørende at se, hvor de holdt af hinanden. Engang løb Hektor
i en Le, og den skar en frygtelig stor Flænge. Jens bar H ektor hjem og plejede
den daglig, til den kom sig. —
Fader passede sit Landbrug godt, men han
v ar en tilbageholdende Natur, der altid syntes,
han skulde have gjort dette eller hint ander
ledes og bedre. — Og han var en Grubler
natur, der tæ nkte dybt over Meningen med
Menneskelivet. — Han havde gaaet „til P ræ st“
hos Pastor Østrup, og ham glemte han aldrig.
Han sagde altid til os Børn, naar vi var glade
for Præsten K. F. Viborg: „Ja, Børn, men I
skulde have hørt Pastor Ø strup!“
Vor Sognepræst, Branner, udtalte i Ligtalen
nver Fader: „Han var en retskaffen og sandheds
kærlig Mand. Hans Børn har en god Arv at
løfte“.
Af min Faders Haandskrift ejer jeg kun
hans Navn1), skrevet i en Salmebog, som jeg
arvede.
Moder var et Naturbarn. Hendes Navn
var Kirsten Pedersdatter, f. St. Hansaften 1816,
d. i O ktbr. 1895. Hun var harmonisk og
KIRSTEN, f. Pedersdatter.
glad i Sind. Hun var meget energisk i alt
sit Arbejde ligesom Fader. Da vi Pigebørn blev store, m aatte vi tage Pigeplads
med Malkning og Markarbejde, som det dengang var Skik. Moder var hurtig til
sit Arbejde. Min Moster, der var svag, var mere langsom. Jeg husker, at Moder
1) Ole Jensen, Landsgrav.
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kaldte hende en „Zebedeje“ paa Grund af, at hun ikke kunde blive færdig med
noget. — M oder stod bag ved mig i Bryggerset, naar jeg vadskede Mejeritøjet.
O g hun spurgte mig, om jeg agtede at være færdig til Kl. 8 —9, saa jeg kunde
komme i Marken. Mit Tøj var gennemvaadt af Sved, naar jeg var færdig. —
I Marken og til Malkning mødte jeg gerne i god Tid for at vinde en halv Times
Tid til Læsning af en Romanbog, jeg førte med i min Lomme. Det var jo en
Nydelse af Rang. (Det var „Greven af Monte C hristo“, „A rbejdet adler“ o. fl.) —
Engang skulde jeg „bytte Æ g “ og lægge en Høne for Moder. Jeg vilde jo gerne,
men Ak og Ve! Jeg tabte Moders Skaal med Æ ggene, og i min Rædsel tog jeg
nogle andre. Følgerne husker jeg ikke. — Vi Børn m aatte tit løbe Æ rinde for
Moder. Hun gav m eget bort til fattige Folk, og vi m aatte tit gaa med det. Jeg
husker endnu gamle Koner som Sofie, Karen Niels Pæsen, „Fynbo M aren“ o. fl.
Af Moders Haandskrift ejer jeg et lille Kort, hvorpaa hun havde skrevet
engang, da hun besøgte mig paa „Grønvang“. Jeg fandt det paa mit Skrivebord,
og der staar: „Frygt Gud og hold hans Bud; thi det bør ethvert Menneske giøre.“
Vi var 8 Børn: Karen, Jens, Hans, Maren, Peder, Kristian, Maria og Frederik.
(Frederik døde 4 A ar gammel.)
I Bedstefaders Tid kom en lille otte Aars Pige til Gaarden som Gaasepige.
Lille Grethe blev der saa i 28 A ar og var vor Moders gode Hjælper, ogsaa med
os Børn. — Engang Broder Jens var løbet
væk, og d et blev Aften, var det Grethe, der
fandt ham. Han gik skraalende omkring og
raabte: „G rethe!“ ude paa Høstagrene. —
En anden Gang var samme Broder steget til
Vejrs paa en Stige og blev da rost i høje
Toner for sin Dygtighed, indtil de fik ham
velbeholden hentet ned. — Grethes Hjælp
og Omsorg i Familien var stor. Hendes
Trofasthed og Ansvarsfølelse findes der sjæl
dent Mage til. Hun var altid Moders gode
Veninde. — Hun blev gift med en G artner
i Valby. Det var altid Højtid, naar Grethe
kom i Besøg1).
Paa den Tid, vi var smaa og unge, til
beredte Folk selv deres Uldent og Linned.
De mange Faar afgav megen Uld, der blev
lavet i Tøj til Familiens Medlemmer og i
Dækkener til Hestene. Og da det blev Skik
med Gardiner, kunde den fine Uld ogsaa
bruges dér. — Hør blev dengang dyrket og
tilberedt overalt paa Landet. Det var en
Æ re for Husmoderen at tilvirke det fineste
Lærred og det fineste Uldgarn til Kjoler.
Der var ingen „knappe S ted er“. Der blev
af Lærred vævet i 100 Alenvis, og af Ulden
blev der frem stillet saa rigeligt, at det spil
GRETHE.
lede ingen Rolle med Tøj til en Kjole. —
Til Pigernes Løn hørte ofte Lærred til 2 Stykker Linned (foruden Pengelønnen,
som jo ikke var stor: 20—50 Rdl. om Maaneden), ligeledes Uld til Strømper,
Vadmel til en „Klokke“ o. lign.
Pigernes Flyttemøbel var altid en Egekiste.
Min Moders Udstyr var en Dragkiste og en Kiste med Laag. (Kommode eller
1) Det var saa morsomt at se Grethe ælte Dejg. Hun var lille, og hendes korte Skørter svirrede fra den ene
Side til den anden. Jeg laa engang vaagen og talte hendes Skørteslag (Dejgtruget stod om Vinteren inde i Stuen.}
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Skab kendtes ikke). — Der var gerne Kappestrid om, hvem der først fik opspundet fra Gaardene, da det baade gjaldt om at faa Tøjet fæ rdigt og i Brug,
men ogsaa om at være færdig til at gaa med til M arkarbejdet om Foraaret. —
Ulden skulde være færdig til Jul og farvet og vævet og helst syet færdigt til
Julebrug. — Lærredet skulde være paa Bleg i Marts og April. Garnet dertil blev
kogt og hængt paa Lægter for at fremme Blegen.
Hvert Landbrug havde sit Hørstykke, og naar Familien kom i Besøg, blev der
gjort en Spadseretur i Marken for at se paa Sæden og ikke mindst paa Hørren.
Min Søster og jeg m aatte gaa ud at „m aje“ Hør, naar den var l/ 2 Alen lang,
for at den skulde række op efter de lange Pilekviste, vi stak ned. — Naar der
skulde brydes Hør, var det som en Gildesdag for os Børn. Byens Folk laante
hinanden Redskaber til at „knevre“ Hør med. Med Redskaberne fulgte Byens
Karle. Der blev gravet en „Brydegrav“, 2 —3 Alen dyb og saa lang som et
Dejgtrug, højnet lidt op med Græstørv. Der blev lagt Lægter paa langs. Saa
blev der tæ ndt Ild i Bunden og Hørret lagt paa Lægterne til „Knastørring“ —
og saa under „Knevren“, saa alle Skaller faldt af. — A lt dette endte gerne paa
en Dag. — Senere blev Hørren „skæ ttet“. Hertil blev særlig Byens Huskoner
indbudte. De sad i Rækker i en Portaabning (Lo eller Lade), og saa gik det
løs, ikke alene med at „skæ tte“, men ogsaa med at fortælle. Den kloge Kone, Stine,
var en udm ærket Fortæller.
Og naar vi Børn kom fra Skole, troppede vi op
ved Stines Skæ ttetræ .
„Skytten B ryde“ var hendes Bravurnummer. — Efter
Skætningen kom Heglingen. Søster Karen var saa dygtig til at hegle. Der blev
grove Blaar paa den grove Kegle og fine Blaar paa den tæ tte Kegle. Det var
fine, rene, glansfulde Hørtotter, naar de var færdige. — H ørtotterne blev saa
flettede i halve Kranse, og siden, naar de skulde spindes, lagt ud paa et Bord
som den fineste Silke og rullet i „Tot“, sat paa Rokkehoved og spundet til
Lærred. — Dette sidste var ogsaa noget for Karen. (Hun var i det hele et
meget dygtigt Menneske.)
Senere opdagede man, at det var meget nemmere at sende Hørren til Hør
svingeren og derfra til Maskinspinding.
(Og endelig i vor Tid er det opdaget, at det er allernemmest slet ikke at
dyrke Hørren).
Faarenes Vadsk og Klipning skabte ogsaa Festdage. Husets Uldvadsketøj blev
samlet i det store Kar, blev sat paa en Vogn, og ud paa Marken gik det en
Efteraarsdag til en „Vanding“ l). Saa blev Faarene hentet derhen, et Faar blev
bundet med de fire Ben sammen og lagt i K arret med Vand og vadsket og
kradset i „store M aader“ med Hænderne og skyllet godt — færdig! Naar saa
20 à 30 Faar var vadsket i det samme Vand, saa var det som en kemisk Rensning
for Husets Uldtøj. — Ved Klipningen var det knapt saa morsomt. Faarene var
saa tunge at løfte op paa „Briksen“, og, skønt de var bundne, var de ofte saa
urolige, at vi stod og klippede i stor Æ ngstelse for at stikke Faaret med Saksen
og ikke faa det gjort godt og pænt. — Senere skulde Ulden til Væveren. Aller
først en Sæk, hvori der kom et Faarelaar eller en god Ost, en Hvedekage eller
sligt og saa en Mængde Garn, og endelig en Hest for Vognen, Moder derop —
og afsted til Væveren! „Gamle Hansen“ var købstadlæ rt og vævede Lærred og
Duge „paa det Lag“. „Paa det Lag“ var gamle Hansens Svar paa det meste, der
blev sagt til ham.
Naar han kom med de store Ruller Lærred paa Nakken,
blev der Gilde inde i Stuen. Og vi Børn talte efter, hvor mange Gange gamle
Hansen sagde: „paa det Lag“. — Ulden blev vævet til Kjoler af „Væverhans“.
Det kunde tit være en Kunst at finde ud af, hvorledes det skulde være, Fanta
sien blev taget i Brug. Der var jo ingen Modeblade. En Gang: „lilla paa hvid
T vist“, en anden Gang: „graa paa rød Tvist“ o. s. v. Til fint Vadmelstøj : „blaat,
1) Om Foraaret hjemme ved Gaarden.
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grønt og rø d t“. (I en saadan Kjole blev jeg forlovet og fremstillet i min Mands
Fam ilie1). Vi var ikke klædt i Flor dengang.)
Det var store Arbejder, Kvinderne dengang udførte; at karte Ulden var slet
ikke let, og det var endda Lillepigens Arbejde. Hun skulde sørge for, at Konen
ikke manglede Tøjer. For at hjælpe paa dette blev der afholdt et „Kartegilde“.
Man gik rundt hos hverandre med sine egne Karter og hjalp at faa kartet en hel
Mængde Tøjer. (Disse Tøjer blev gemte i Øverstestuen og slog gerne til i lange
Tider.) Bagefter A rbejdet vankede der Æ bleskiver og Kaffe — og helst en Vise
eller en Historie. — Det var altid en Fornøjelse at komme til Kartegilde. Hos
M oster var D atteren Karen saa god til at synge Viser. —
Jeg har nævnt Kappestriden. Der var ogsaa Kappestrid i Høsten om, hvem
der først kunde blive færdig. Engang kom vi fra begge Nabogaarde med det
sidste Læs. Et Hjul løb saa af Vognen for den ene Part, hvad der blev til
megen Morskab for begge Parter. — Ved Malkningen kunde det falde mig ind
at malke omkap med min Mosters D atter Marie, der var saa stærk og hurtig, at
jeg m aatte komme til kort. — En Høstdag blev det min Lod at malke ene til
Middag. Saa blev det stæ rkt Tordenvejr, og det kom lige over, hvor jeg sad
og malkede. Jeg befalede mig Gud i Vold og malkede videre. Men jeg husker,
at jeg var rystet af den Oplevelse.
En anden Høstdag var det saa morsomt at se en Hvirvelvind fare gennem
„Skaarene“ og lave en uredt Vej paa sin Færd. Den susede af Sted med en
rød „Klokke“ (én af Høstkonernes). Jeg sér den endnu som en Øltønde fare
til Vejrs.
Vi Børn færdedes meget blandt Gaardens Folk, da vi kun var i Skole hveranden Dag. Men vor Fader var god til at sæ tte os i Arbejde. Vi lugede Klinte,
skovlede Muldskud og pillede Sten. Men da Moder altid gav os gode „Mellem
m ader“ med, og vi tilbragte Tiden i den friske Luft, gik den godt for os. Og
imellemstunder blev det til Leg. Vor Broder Hans var en god Anfører baade til
Dyder og Lyder. Vi pillede Aks og m aatte selv have Indtægten derved. — Om
Vinteren løb vi paa Isen med vore Træsko paa, og en Dreng med en „Pigkæp“
trak os af Sted, naar han rigtig vilde være galant. — Ja, der er meget, der
hedder Barndommens Paradis — og godt, at det er saa! — Min bedste Lege
kammerat var vor Røgters jævnaldrende Datter, Sofie.
Vi legede saa godt
sammen. Hendes Moder var en god og dygtig Kone.
Til vore Barndomsminder hørte jo Besøgene hos Familien. Jeg har dvælet
ved mine Besøg hos Fastere her og der og hos Moster. Men der var jo siden
mange Søskende, der skulde besøges, og det m aatte gaa paa Omgang med Løftet
om at komme med. Og undertiden havde Moder ikke Stadsen i Orden. Men
Fader sagde saa: „Hun skal med, som hun er, for jeg har lovet hende d et!“ Og
Faders Ord var en Lov for os alle. — Den selskabelige Omgang var mest med
Familien og ellers kun nogle faa af Byens Folk. Traktem ent og Opdækning var
paa det jævne; men Mad var der altid nok af. Smaakager var kun lidt brugte
endnu; men Æ bleskiver og Klejner var der ingen Mangel paa.
Vor Undervisning i Skolen var det smaat med. Vi havde tre Bøger: Balslevs
Bibelhistorie og hans Læ rebog2), samt en lille bitte Danmarks Historie, der
begyndte med Gorm den Gamle. Geografien lærte vi paa e t Danmarkskort. Vi
blev sat til at skrive efter Tabeller med Ordsprog (som: „Pak slaas, og Pak for
liges igen“, „Penge gør, ligesom Gødning, ingen Nytte, før de bliver udbredte“
o. fl. 1.). Læreren fortalte os bl. a. om Sybilles Spaadom, og at Verden skulde
forgaa om 6000 Aar. Jeg ræddedes ved at tænke paa dem, der skulde opleve
Undergangen. — Som Barn tæ nkte jeg meget paa Helvedes Ild, og jeg drømte
1) Paa den Tid holdt Else Marie og Mads Hansen Bryllup. Ludvig Schrøder holdt en køn Tale for os. Han
enskede, vi maatte have en ædel Sans for alt det store og skønne i Livet — for Kaempedaaden og for
Hjertehvilen.
*2) Forud for den havde man Balles Lærebog. Jeg mindes den store Begivenhed, da vi fik ny Beger i Skolen.
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■om den om Natten. Min Moder havde en lille Bog, der hed „H jertespejl“,
hvori de gode hos Gud var afbildede og ligeledes de onde i Helvede.
Moder, der var fra Skørpinge, kunde fortælle om Forfølgelse af „de hellige“.
Birkedommeren kom engang og skulde holde Forhør over de skyldige, og han
spurgte da, hvad de tog sig for i deres Forsamlinger. „Vi læser i Bibelen, og
vi synger nogle Salm er,“ svarede de. — „Ikke andet,“ udbrød han, „det skal I
saamænd ha Lov til!“ Og saa var den Rettergang forbi. — Senere kom Frits
Bojsen til Skørpinge. Moder var engang laant til Præ stegaarden som Barnepige.
Hun kendte alle Børnenes Navne: Jutta, Nanna, Peter, Frede o. s. fr.
Da jeg skulde gaa til Præsten, var K. F. Viborg kommen til Slagelse. Min
Søster Karen, som var 5 A ar ældre, vilde gerne have mig til at gaa hos ham.
Han var jo af de første betydelige grundtvigske Præ ster. Paa den Tid var Sogne
præsten ogsaa Formand i Sogneraadet, og Fader var Sogneraadsmedlem. Og da
han var gode Venner med den gamle Sognepræst, Branner, kunde han ikke gaa
m ed til dette.
Meget var vel blevet bedre for mig, hvis jeg var kommen til Slagelse. Dog
gik vi unge til Kirke hos Viborg. Ham skylder vi det første Kendskab, vi fik
til Grundtvigs dejlige Salmeskat, Viborg indførte et Tillæg af Grundtvigs Salmer.
Det var en Begivenhed. Og vi lærte at synge Salmerne. I min 14 Aars Alder
kunde jeg vel heller ikke have taget imod, hvad hans Vidnesbyrd bragte; men hans
Nidkærhed og Sang glemmer jeg aldrig. — Hos Branner oplevede vi ikke noget
videre. Jeg mindes, at han fortalte, hvor fattig han var som S tudent: han spiste
Spegesild til b art Brød.
Og saa kom Ungdomstiden med meget Arbejde, megen Gæring og megen Glæde
{trods de Skyer, der var paa vor lille Himmel).
Vi havde vor Ungdom i saadan en lykkelig Tid. Højskolen havde begyndt i
Vallekilde, Askov og Testrup. Og de unge Mænd og Hustruer, der fulgte dem,
gjorde os unge saa meget godt ved at aabne vort Sind og vort Hjerte for en god
historisk Oplysning, for Literaturen og for Sprogets Udvikling. — Fader vilde have
Drengene i Aftenskole hos vor Lærer, der var dygtig i Dansk, og de kom der
ogsaa. Senere kom de paa Hindholm hos Stephansen og Chr. Nielsen. Chr. Nielsen
og L. Budde besøgte os engang hjemme, husker jeg. — Vi Piger skulde lære tre
Ting: at arbejde godt hjemme, saa Skræddersyning og sidst Mejeri. Kunde vi
saa blive fri siden, fandt vi nok paa det, mente Fader. Han bankede paa vor Dør
hver Morgen Kl. 4. Blev Klokken 4^2» inden vi kom, var vi nogle Sinker.
Til at begynde med sagde Fader, at det var for meget igen, hvis vi Pigebørn
skulde sendes paa Højskole. Vi turde længe ikke bede om Forlov. Men senere
glæ dede han sig over, hvad hans Piger havde oplevet og m odtaget, og han
udbrød: „Ja, Børn! / har en bedre Ungdom, end jeg havde.“ Han glædedes, naar
vi sang vore dejlige Sange, og naar vi legede som store Børn ved vore Sammen
komster. — Vi læste Bjørnsons Ungdomsfortællinger, og flere af disse gode
Bøger gik rundt i vor Ungdomskreds til fælles Glæde og Oplivelse. — Vore
Brødre holdt Sofus Høgsbros Ugeblad „Dansk Folketidende“ og Ole Arvesens
„Oplandenes Avis“. Det var nyt og friskt og oplysende, hvad der stod i disse
Blade. Der var jævnlig Bidrag af Bjørnson, Herman Anker o. fl. Vi havde ogsaa
en Tid Plougs Blad: „Fæ drelandet“. Min Broder Jens morede sig over Plougs
Evne til at finde O rd — ogsaa Skældsord. Sofus Høgsbro kaldte han saaledés
„Egoismens lavstammede Trainkusk“ o. lign.
Bjørnsons Fortællinger skabte ligesom ren Luft over og om os. Senere læste
vi Jonas Lie. Det var stolt, hver Gang jeg kunde vandre hen over Boghandler
Tørslefs Butiksgulv og for mine smaa Penge købe en Jonas Lie-Bog. Det var
netop Læsning for mig. — Ja, jeg maa sige, at vi havde en god Ungdom i vort
kære Barndomshjem og i vor Ungdomskreds.
I mit 18. Aar lærte jeg saa Skræddersyning hos Jomfru Bech, der var en
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dygtig Dame. I mit 19. Aar kom jeg til København at tjene som Stuepige hos
Conferensraad Haagen. (Pladsen fik jeg gennem en Jødedame, Jomfru Frederiksen).
Familien boede i St. Kongensgade 81 og om Sommeren i Vedbæk. Derude
holdt vi Heste, og Kusken hed Anders og var gift. En Dag spurgte jeg Fruen,
om jeg m aatte spadsere med Anders fra 4 —5 og fra 6 —7. Hun saa’ paa mig,
men svarede: „Jo, saamænd maa Du saa“. Men disse Ture fik en brat Ende,
da jeg opdagede, a t Folk snakkede ondt om os. Og Anders kunde ikke forstaa,
at min Begejstring for den smukke Egn allerede var forbi. Det var første Gang,
jeg mærkede Verdens Ondskab, syntes jeg. — Anders, der mærkede, at jeg var
et Barn, kom en Dag hen til mig, mens jeg pudsede Vinduer og med Udsigten over
Sundet var kommen i Stemning, hvorfor jeg med min højeste Stemme sang:
„Dejlige Ø resund!“ — »Jeg tro r ikke, De skal synge saa højt, Sofie!“ sagde han
formanende. — En Dag kom en gammel Herre og vilde tale med „Herren i
H uset.“ Han spurgte mig, og jeg fulgte med ham gennem Haven. Anders for
talte mig siden, at det var Grev Danneskjold. — Naar Anders vilde hente Hestene,
fik jeg imellem en Køretur. Jeg m aatte saa gaa hjem. En Dag kørte vi bag
efter Grevinde Danner. „Hende kører vi forbi,“ sagde Anders, og som sagt,
saa gjort.
I denne Plads oplevede jeg at se Biskop Martensen, der var en lille og m ager
Person. Der havde væ ret Guldbryllup, og jeg skulde hjælpe ham hans Frakke
paa. — En anden Gang oplevede jeg noget morsomt. Det var engang, der var
Rengøring.
Ovenpaa et Skab fandt jeg et Par sammenrullede Lagener. Da
jeg tænkte, det var noget, der var glemt, gik jeg til Fruen med dem. Men hun
udbrød: „Gud! — Barn! Hvad har du gjort? Der har ligget Tyfuspatienter i
dem. Dem maa ingen røre. Læg dem op igen!“ P aa Skabet fandtes ogsaa et
Manuskript, „Manden bedre end hans R ygte“ af Ole Bang. Jeg læste det selv
følgelig i al Hemmelighed. Og Indholdet var meget morsomt.
Vi Søskende lærte at holde godt sammen. Vi delte Glæder og Sorger med
hinanden, ligesom der i det hele i vor Ungdoms- og Venskabskreds fandtes et
redeligt Vennesind. Vi syntes siden, at paa os passede dette O rd: „Rosenbaand
fra Ungdomsdage aldrig briste, skønt de brage. “
Inden jeg kom ud, gjorde jeg Pigegerning i Hjemmet og gik til Kirke og
hørte Viborg. Da han rejste, hørte jeg Pastor Rønne i Sønderup. I Slagelse var
der en Jomfru Sehested, som ofte samlede os unge. Hun var et troende Menneske
og veludviklet. Hun havde et kærligt, forstaaende Hjerte. Vi holdt meget til
hos hende, baade i Flok og enkeltvis. Hun sad altid i en Rullestol og blev kørt
til Kirke i den.
Ungdomstiden var i Grunden ikke saa lys for mig, idet jeg grundede saa
meget over, hvorfor vi Mennesker egentlig var her paa Jorden, og hvor vi skulde
hen herfra. Hos Indre Missions Folk fik vi den slemme Dom, at vi gik lige lukt
til Helvede, hvis vi døde nu uden Tro. Vi søgte ud til Foredrag og Møder; men
ingen Klarhed kom der i mit Sind. Fader sagde, at jeg ikke skulde skabe mig.
Jeg græd baade vaagen og i Drømme.
Da var det, at min Broder Hans sagde til mig: „Rejs til Askov! Dér faar
du maaske Svar paa alt.“
Min Broder Hans og jeg var jo mest jævnaldrende og fulgtes ad i Mark og
Eng. Han lærte mig mange Ting og gav mig mange gode Raad. Jeg blev aldrig
narret ved at følge hans Raad. Han havde selv væ ret Elev paa Askov i Vinteren
1868—69. Og min Broder Jens havde ligeledes væ ret Askovlærling (1867). Jeg
fik en kraftig Opfordring af dem begge til at rejse. Men fik jeg Lov af F ader?
Vi var jo saa mange Søskende. — Dog, det gik.
Det var Sommeren 1872, jeg blev Elev paa Askov (i mit 22. Aar). Og jeg
kom ogsaa i 1874. Jeg gjorde Følge med en Skolekammerat. Vi delte Værelse
(„Højenloft“) med 6 andre. Vi medbragte hver en halv Sengs Klæder. Vi sov
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nemlig i Dobbeltsenge. Min Kammerat sov sødelig og morede sig godt. Jeg
derimod bebrejdede mig selv, at jeg gik her og brugte Faders Penge. Og jeg
syntes ikke, at jeg kunde forstaa Foredragene. Det var vel rigtigt nok, da jeg
aldrig før havde hørt om „Rom ere“ og „G ræ kere“ ; kun i Kirken havde jeg hørt
Udtrykket: „Brevet til de Rom ere“. Og det var for mig som et Slags aandeligt eller himmelsk Folk. A t de havde levet i den samme Verden og var et
historisk Folk, gik først op for mig efterhaanden.
Hovedlærerne var L. Schrøder, R. Fenger og H. Nutzhorn. Foredragene var det
væsentlige. Vi fik ogsaa Geografi, Haandarbejde og lidt Gymnastik til Sangen:
„Kom Maj, du søde milde.“ Schrøders mytologiske Foredrag var uden Sidestykke.
Det var egentlig en enestaaende sjælekyndig Aandsoplysning, som aldrig kan glemmes.
Paa Skolen blev jeg kendt med en Lærerinde fra Dons Mølle. Og da jeg
skulde have en Plads, kom jeg dertil for at lære Mejerivæsen. Jeg var der saa
i 2 Aar, og det var meget strengt, mest fordi der ingen var til at lære mig
noget. Husmoderen var syg og sengeliggende hele Tiden, og jeg, Barn som jeg
var, m aatte saa se til, hvordan jeg sled mig igennem med Arbejdet. Jeg m aatte op
Kl. 3 —4 om Sommeren og skumme Mælk, kærne Smør og lave Ost, og siden
m aatte jeg gøre husligt Arbejde. — Og da jeg saa siden kunde faa en Plads i
Hesselballe, hvor jeg kunde lære noget, blev de saa vrede paa mig og sagde, at
jeg kunde ingen Steder være.
Siden skaffede jeg min Søster Marie nævnte Plads, og hun havde stort Udbytte
af at være hos den dygtige Husjomfru paa „Hesselballegaard“.
Fra min Plads tog jeg saa til Askov anden Gang, og nu kunde jeg selv betale
med min opsparede Løn. (Første Aar fik jeg 100, andet Aar 120 Kr.). I Askov
kostede det dengang 30 Kr. om Maaneden. Det første A ar købte jeg mig et
Ur i Kolding for 28 Kr. og en Kommode for 20 Kr. Resten havde jeg saa til
Klæder og Sko og til Rejser. — Paa Askov blev min Kammerat og jeg kendt
med Niels Hansen i Maltbæk, min Broder Hans Olsens gode Ven. Hos ham og
hans Kone kom vi Askovpiger tit i Besøg.
Gennem Vennerne i Maltbæk fik jeg Plads hos Brændevinsbrænder Niels
Nielsen. Konen var smuk og han en dygtig Landmand, der i sin Ungdom havde
væ ret i Skotland, hvortil saa mange dygtige Mænd dengang rejste. Hans Fader
fik ham saa til at sælge Gaarden paa Estrupm ark og købe e t Brænderi i Hummer
gade i København. Det var Synd imod dem, Landmennesker som de var. I den
Plads fik jeg 8 Kr. om Maaneden. Og fra den Tid har jeg „Melbyes Kirkehistorie“.
Hos Familien i Hummergade kom Johannes Lauridsen i Besøg, og til en Begyn
delse bad han mig med i det kgl. Theater. Jeg kendte ham saa lidt og spurgte Konen,
om det kunde gaa an. Da hun mente Jo, gik jeg med, og vi sad i Pladslogen.
Vi saa’ Balletten „Valdemar“. Johs. L. havde slidt hele Dagen og var træ t, og
lidt efter sov han. Jeg husker, at det undrede mig.
I 1876 blev Johannes Lauridsen og jeg forlovede.
I den mellemliggende
Tid, til vi holdt Bryllup 6. Juli 1877, brugte vi Tiden til at dygtiggøre os til
vor Fremtidsgerning. Jeg kendte Ingeborg Høgsbro fra Askov, og da min Bekendt
skabskreds ellers var meget begrænset, skaffede hun mig Lov til at komme i
hendes Hjem en lille Tid. Hendes Moder sagde os saa mange gode Ord. Et
O rd husker jeg saa tydeligt: „Vi Kvinder maa sørge for at bevare Poesien i vore
H jem ! Saa hellere lade lidt gaa gennem det grove Sold.“
Vort Bryllup blev holdt i mit Barndomshjem „Blindekildegaard“ i Landsgrav
ved Slagelse, og Peter Rønne i Sønderup viede os. Teksten til Brudetalen var:
„Ikke os, ikke os, Herre, men Dit Navn ske Æ re!“ Det var en dejlig Sommerdag
med Sol og Blomster og mange Flag, hvor vi kom frem paa vor Vej gennem
Slagelse By. Begge vore Mødre var med i den lukkede Vogn. Vi fik en lille
Regnbyge undervejs; det var jo „Guld i Brudens Skød“. Ved A lteret var min
Sjæl fyldt af den Tanke, at jeg blev viet til den bedste Mand af Verden, en god
Mand i Ordets bedste Betydning. — Det var fint at køre i lukket Vogn den-
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Maren Lauridsen.

INTERIØR FRA DET GAMLE GRØNVANG.

Olavia

gang, og det var fint at være i hvid Kjole. Begge Dele oplevede jeg den Dag, —
det sidste for første og eneste Gang i mit Liv. —
Og saa blev vi bosatte paa „Grønvang“ den 7. Juli 77 (syvende i syvende
Maaned syv og syvti). Der var en ung Pige paa Gaarden til at tage imod os.
Det var Mette Lundgaard, og hun blev den Sommer vor gode og dygtige Hjælper.
Der var 12 Køer paa Caarden og nogle Grise, og begge Dele m aatte Mette
passe foruden at hjælpe mig i Huset. Til at begynde med fik jeg 10 Kr. i
Maanedspenge til Kolonialvarer, og jeg fik det Raad — eller Paabud — hos min

DAGLIGSTUEN I DET GAMLE GRØNVANG.
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Mand: „Du maa tæ nke paa hver Øre, du giver ud, for saadan er vi stillet?*
Jeg bestræ bte mig for det. Senere hen fik jeg 15 Kr., og saa havde jeg lidt
Æ ggepenge.
Min allerførste Bestræbelse gik ud paa at skaffe hver af Gaardens Folk sin
egen Seng. Jeg syntes, at det hørte med til M enneskerettighederne, og jeg var
glad for hvert Dynebetræk og hver Pude, jeg' kunde spare sammen til, og alt
kom omsider, selv om det tog Tid. —
Vi behandlede selv vor Mælk, kærnede Smør og lavede Ost. Vi bagte ogbryggede, som det var Skik paa Landet i de Tider, og det gav jo Arbejde,,
særlig til Husmoderen, der m aatte have A nsvaret paa disse Punkter.
Senere fik vi Fællesmejeriet oprettet. Bageren leverede Brød og Bryggeren ØL
Haven havde vi ogsaa at passe, og det var et morsomt Arbejde. Det var
mig en stor Glæde at gøre pæ nt derude. —
Min Mands Far og Stedm or flyttede op paa „Pedersm inde“ med deres 5
yngste Børn. Men „gamle P er Laursen“ holdt af sit gamle Hjem, og det var
ham lidt svæ rt at flytte ud. „Mette P er Laursen“ var os altid en god Bedstemor,,
som vore Børn holdt af.
Tiderne randt, og i Aarene, der gik, fik vi 8 Børn, hvoraf de to er døde. —
Paa gamle P er Laursens Hundredaarsdag, den 14. Juli 1903, der holdtes i vort
Hjem, talte Lærer Jørgensen om, hvorledes den grundtvigske Vækkelse var kommen
til disse Egne, og hvorledes det var Peder Lauridsen og hans Hustru Magdalene,
der aabnede „Grønvang“ for kirkelige Møder, hvor Birkedal, Skræppenborg m. f 1.,
kom og talte, samt fortalte om, at „den skønne M agdalene“ var en trosvarm
Kvinde, der satte noget ind paa at vinde sin Mand og sine Medmennesker for sit
Livssyn. Jeg talte lidt om Indskriften paa Peder Lauridsens Gravsten „Manden
troede det Guds Ord, Herren talede.“ Og vi sang „Guds Ord det er vort Arve
gods, det skal vort Afkoms væ re“. De kirkelige Møder, der afholdtes paa
„Grønvang“, fortsattes ogsaa i Mette Per Laursens Tid. Jeg deltog i dem, da
jeg første Gang var Elev paa Askov. —
Askov Højskole lukkede gæ stfrit sine Døre op for Egnens Folk hver Søndag
til Foredrag. Højskolens store Indflydelse paa hele Omegnen kan Folk ikke være
taknemmelige nok for.

VI.

Maren Lauridsens Lejlighedssange.
Fru Maren Lauridsen har skrevet mange Sange, hvoraf enkelte m edtages her.
Der er f. Eks. Sange til Ludvig Schrøder, Bjørnson, Jonas Lie, Charlotte Schrøder,.
Amalie Høgsbro og gamle Grete.
Da Ludvig Schrøder fyldte 70 Aar.
Til F esten i A skov vi stæ v n ed hid i Dag,
d e t er saa sto r en Idræ tsm and, fo r hvem vi hejser Flag.
Vi ham vor Tak vil b ringe af H jertets v arm e Trang,
og den skal frejdig klinge i den n e jæ vne Sang.
„V ort M odersm aal er d ejlig t“ ; d e t viste Du os tit,
n aar A and d er er i O rd et, d a Vej d e t finder frit.
F ra H jerte og til H jerte d e t b rin g er altid Bud,
naar d e t er tra n g t af S org, eller brin g er G læ den ud.
'S o m Du i U ngdom sdage D ig stilled i en H æ r,
d er ud til Folket d ro g m ed O plysning af V æ rd,
din U ngdom sdrøm blev sm u k t af din M anddom friet ind,
og end iblandt os staar Du, saa ran k og u n g af Sind.
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A f D ig vi æ ld re h ø rte om T ankerne fra Kold,
om ham , d en historiske S koles H erold,
den S kole h ar Du viet din E vne og din K raft,
den S kole h ar fo r Livet saa sto r B etydning haft.
O g Du slog stæ rk t til Lyd for, hvad G rundtvig h ar bragt,
saa k lart Du havde set, a t p aa ham m aa gives A gt.
Som M æ rkism and han sty red p aa K irkelivets Elv,
d e t sted se v arm t Du vidned, d e t greb saa h elt D ig selv.
E t d aad rig t Liv Du leved. Nu var d e t ikke Drøm,
D u fulgte m ed Tiden, m en ej m ed „Tidens S trø m “.
Du virked i L andbrug, m ed H ede og m ed K rat,
m ed E nge og m ed M oser, og alt i V æ rd blev sat.
Du saa, a t „S m aab ø m s V el“ er en saare vigtig Sag,
saa skal vi vinde frem ad og i v o rt Folk naa Dag,
er B ørnene d e t første, vi v o rt A nsvar vie maa,
paa dem vor F rem tid hviler, ved dem vi frem skal naa.

M en nu ved S y v tiaaret m ed M indernes Blik
Du sk u er over Tider, d er vekslende gik,
Du ser en m odig Kvinde, d e r ved din S ide stred,
forstaaen d e og kæ rlig m ed H jertehvilens Fred.
E n T ak I beg g e faar fo r d e t frejdige Mod,
en M indets Tak til hende, d e r ved din Side stod.
I øste af e t G uldfond, og 1 d et m ønted ud,
og F o n d et, I ejed, v ar B arn etro p aa G ud.

En lille Vise om Grete.
Hun var ej lærd, ej klog og dannet,
hun gav sig selv — slet ikke andet.

H un kom til B ed stefad ers gam le G aard,
d en g an g hun havde o tte S om re levet.
H un v o g ted G æs, og stundom ogsaa F aar
b e tro e t var til hendes O m sorg blevet.
O g Grete tro og æ rlig var som faa,
d erfo r i G aarde blev hun ogsaa gamm el.
T re S læ g ter, kan m an sige, G rete saa’,
e t gam m elt P ar, e t u n g t og é t p aa Skam m el.
H un tro lig t hjalp i S tu e, M ark og G aard,
h u n æ lted Dejg, hun brygged, b a g te Kage.
S om om sorgsfuld hun fo r min T anke staar
i M indet om de lyse B arndom sdage.
H un
hun
m ed
hun

tæ n k te ej paa egen F ordel — nej,
gav sig selv m ed Evner, Vilje, K ræ fter;
T im er og m ed Tal hun reg n ed ej —
H jerter va n d t — de en d ved M indet hæ fter.

E n F lok af B ørn om Grete voksed frem ,
d e t v ar Marie, Peder, Jens og Karen,
en lille D reng saa tidlig blev k ald t hjem,
m en saa v ar d e r jo K ristian, H ans og
Maren.
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JOHANNES LAURIDSENS MINDESTEN.

VII.

Dødsfald i Slægten siden 1920,
da Slægtbogen kom under Arbejde.

1. Johannes Chr. Hansen, Johs. Lauridsens Søstersøn, død i Bramminge 28. Febr.
1920, 43 Aar gi. Faderen, M ads C hr. H a n s e n , var død 1919. — Hans
Moder, E ls e M a rie L. og hans Hustru, K a th r in e H., f. O ls e n , bor i
Bramminge.
2. Johannes Peder Lauridsen døde i sin Hustrus Barndomshjem („Blindekildeg aard“) i. Landsgrav v. Slagelse 20. Juni 1920, 73 Aar gi. — Hans Hustru,
M a re n L a u r id s e n , f. O ls e n , bor paa „Grønvang“.
3. Jens Peter Hagensen døde i sit Hjem, „Vennersgave“, i Almind v. Kolding
18. Juli 1920, 86 A ar gi. — Hans Hustru, M a re n H a g e n s e n , f. J ø r g e n 
s e n , bor med en D atter i Almind.
4. Lærer Carl Østergaard, Skrydstrup, døde 22. Novbr. 1920.
(Side 339.)

Var lige bleven g.

5. Peder Frandsen Vinding døde i sit Hjem i Brørup 7. O ktbr. 1920, 77 A ar gi.
Hans Hustru,
6. Maren Vinding, f. J u s t , døde 19. Febr. 1921 i samme Alder.
Slægtning :

Deres nære

7. Niels Just, „N ørregaard“, Askov, døde 11. April 1921, 50 A ar gi. — Hans
Hustru, M e tte J u s t, f. W in d b e r g , bor fremdeles paa Gaarden i Askov.
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8. Laurids Peder Lauridsen døde i sit Hjem i Tørring 7. Aug. 1921, 80 Aar gi.
Veteran fra 1864 og den ældste af Brødrene paa „Grønvang“. — Hans Hustru,
J o h a n n e L., f. A n d e r s e n , bor i Villaen i Tørring.
9. Eva Dam, f. T h o m s e n , døde i Aarhus i 1921. Var færdig med sin ny
Fortælling, der nu er udkommen. D atter af Seminarieforstander P e t e r D am ,
der døde 1918. — Hendes Mand, Lærer T h o m s e n , bor i Aarhus.
10. Ingeborg Damgaard, g. S c h m id t, døde i Brørup 9. Jan. 1922, 75 A ar gi.
Hun var Oldem oder (se Billedet: „De fire Slæ gtled“, S. 43). — Hendes Mand,
S ø r e n P. A. S c h m id t, døde 1891, ca. 60 Aar gi. (Hun var Enke i 31 Aar.)
11. Margrethe Nørholm, g. F r i s e s d a l , døde i sit Hjem „Lauridsminde“ paa Vejen
Vestermark 2. Marts 1922, 81 Aar gi. — Hendes Mand, L a u r id s F r i s e s d a l ,
døde 1893, 58 A ar gi. (Hun var Enke i 29 Aar.)
12. Anders Peder Lauridsen, døde hos sin D atter M a g d a le n e L. paa „A nkerhus“
v. Sorø, 23. Marts 1922, 79^2 Aar gi. (De tre Brødre, J o h a n n e s , L a u r id s
og A n d e r s , døde altsaa i Løbet af l l/ 2 Aar.) — Hans Hustru, Mette Marie
L., f. Eskildsen, døde 1913, 65 Aar gi. (Han var Enkemand i knap 7 Aar.)

VIII.

Oversigt over Slægtsbogens Indhold.
I. DEL.
Stam linien fr a Gamst. S læ gtstavle I. De gam le G am stboere. S tam gaarden.
S læ g te n s N a v n e .............................................................................................................................S. 9—28.
(Tillæg: F olketæ llingsnoter 1787, 1801 og 1834 .......................................................... - 29.)
II. DEL.
Slægten i Vejen. S læ g tstav le II. Vielsen i V ejen Kirke. O ver A aen. Vejen
for 100 A ar siden. De gam le P ræ ste r i Vejen. Fam iliens æ ld ste H istorie.
.Slæ gtens N a v n e ............................................................................................................................ - 31—75.
(Tillæg: U dskrifter. P ræ stern e i V ejen siden R eform ationen. Tæ llingsnoter.
G aarde og H use i V ejen By 1787. Do. paa V ejen Mark 1787 og 1801 ............... - 76—80.)
III. DEL.
G rønvanglinien. S læ gtstavle III a-b. H jem m et i V ejen By. S læ g ten s Navne.
M indedage fra G rønvang. M inder fra H jem m et paa G rønvang. M indebogen.
B ørnene paa G rønvang m. Jo h an n es L auridsens B io g rafi............................................. - 81—261.
(Tillæg: GI. P a p irer fra G rønvang. L. P. L auridsens B reve fra F elten og
F angenskabet. H ans Jokum L anridsen og A skov H ø js k o le ...................................... - 262—292.)
IV. DEL.
Johnlinien. S læ g tstav le IV a-b. T radition og U ndersøgelse. S læ g ten s æ ld ste
Navne. Chr. Johnsen og Efterkom m ere. A nders Johnsen og E fterk o m m ere. . . - 293—351
(Tillæg: Tællings- og K irkebogsnoter. G amle P apirer. Visen om A nders
Johnsen d. y .................................................................................................................................... - 352—359.)
V. DEL.
Tonnes- og L undlinien. S læ g tstav le V a-b. A skov og K øbenhoved. F æ dreneslæ g te n fra A skov. M ødreneslæ gten fra K ø b e n h o v e d ................................................. - 361—389.
fTillæg: N oter. U dskrift af S kifteprotokollen fsr R iberhus A m t ..................... - 390—393.)
VI. DEL.
Eskildlinien. S læ gtstavle VI. De æ ld ste Navne. Eskild Lausens E fterkom m ere - 395—425.
(Tillæg: De gam le V ers. G am le P a p i r e r ..................................................................... - 426—28.)
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S læ gtens stiftend e M edlem m er af „D ansk H øjskoleforening“ af 1878 ....................... S. 431.
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Personliste.

Kilder.
A arsskriftet „Fra R ibe A m t" (A rtikler af Søren. A lkæ rsig , P a sto r Richter o. fl.).
O ptegnelser fra A n d st og G jesten S ogne (ved A nders Sim onsen).
O plysninger fra M atrikelskontoret (ved H enrik Larsen).
S essionsprotokollen fo r K oldinghus R y tterd istrik t (ved H ofm an B ang).
Skifteprotokollen fo r K oldinghus A m t (ved H o fm a n B ang).
„S læ gten L eegaard“ (ved J. P. H ).
K olding og O m egns L andboforenings F estsk rift (U ddrag af P a sto r Richters A fhandling om
V ejen for 100 A ar siden).
„M alt H erred “ (ved Dr. O. Nielsen).
Jo rd eb o g over E stru p H ovedgaard (1772).
S læ g tsh eftet „F ry d en slu n d “ (ved J. P. H ) .
„Den danske R egering og R igsdag“ (ved N . Bransager).
„H ans N issen fra H am m elef“ (ved Laurids Skau).
Skifteprotokollen fo r E stru p og S kod b o rg h u s (ved H ofm an B ang).
M indebogen om P e d e r Lauridsen, V ejen (m ed B idrag af P a sto r Sveistrup, J . P. Jørgensen,
A . Tjellesen og L udv. Schrøder).
O ptegnelser i S læ g ten s gam le Bibel (ved gi. Peder Lauridsen).
A skov-Læ rlingers F estskrift 1865—1915 (U dtog af K onrad Jørgensens A rtikel).
F estskriftet fra A nkerhus (ved F ru Magdalene Lauridsen).
„Illustreret T iden d e“ 1920. (Artikel af M inister Jacob Appel).
M indebogen om M ette Lauridsen, f. N ielsdatter (m ed Taler af P ræ stern e Sveistrup, Dalsgaard
og Andersen, sam t Slutningsord af H ans Jokum Lauridsen).
„S øndagsbladet“ (Artikel af Edv. Egeberg).
„T iden“ (Artikel af Poul Bjerge).
„F olkebladet“ (A rtikler af P oul Bjerge).
O ptegnelser fra Skrave Sogn (ved Urm. Marcussen, Rødding).
„P olitiken“ (A rtikel af F ru Marie Bregendahl).
„Ø stsjæ llands Folkeblad“ (Red. Svarre).
„H øjskolebladet“ (A rtikel af P a sto r Richter).
U ndersøgelser om S læ gten, fo retag n e af A rkivregistratorerne H o fm a n Bang og Otto Jør
gensen, Viborg.
U ndersøgelser af K irkebøger fra 40 à 50 Sogne, f. Eks. følgende : A nd st, H jerting, Vejen,
Læ borg, V eerst, Bække, Seem , Lejrskov, Jo rd ru p , H aderslev, GI. H aderslev, Ildved, Hvejsel,
Malt, Folding, Jernved, S kodborg, Skrave.
U dtog af E gnens M andtalslister fra 1787, 1801 og 1834 (afskrevne i R igsarkivet).
Skriftlige og m undtlige M eddelelser fra M edlem m er og V enner af S læ gten, bl. a. fra
følgende: K øbm and H . P. Sloth, V arde, S ognefoged Pedersen, A ndst, Thom as Jensen, R anders,
J. P. Hagensen, Almind, P asto r J. Madsen, E gtved, S ogneraadsm edlem Jens Madsen, A ssenbølle, Jørgen Schm idt, Hønkys, Niels Thom sen, U hre, Jens Schelde, N ørupgaard, H ans Chr.
Schelde, V oldborgkjæ r, S ogneraadsform and Johan Nielsen, „G rønvanggaard“, P. Petersen, Højgaard, S ogneraadsm edlem Laurids Schelde, H øjdegaard, S m ed Peder Larsen, V eerst, L æ rer
B ruun H ansen, B æ kke, Margrethe Frisesdal, V. V esterm ark, P ro v st J. Nissen, GI. H aderslev,
G rosserer A lfred Fang, H otelejer Hagensen, N ørborg, K om m uneforstander P oul H ansen, A arlund, A nders Lauridsen, F ru Else Marie H ansen, F ru Marie Termansen, L æ rer L. Lundgaard,
B æ kke, Jeppe Lauridsen, Hejis, G rosserer P. Lauridsen, F orsøgsleder Kr. Stenbæ k, Laurids
Lauridsen, H ans P. Lauridsen, L æ rer D issing, Vejen, A dju n k t Svane, Kolding, F ru Margrethe
Krag, T rappendal, F ru Magdalene Lauridsen, A nkerhus, F ru Eliasson, Sorø, F ru Petra L au
ridsen, A rnum , Dir. O. Vang Lauridsen, K onsulent Jens Thorsen, F ru Martha Sterndorjf, L æ rer
Buhi, F ru Karna Hauge, F ru Magda Vang Lauridsen, Ingeniør Mortens, Kolding, Fabrik-
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b esty rer Jens Jensen, „A lfa“, F ru Petersen, „S olbakken“, H andelschef S . Lyngbæ k, Frk. Karen
Ejler, B æ kke, F ru Maren Friis, Vejen, Jens Haue, E gholt, John Nielsen, B ække, Jørgen Schm idt,
B æ kke, Sogneraadsfm d. Thøgersen, L æ rer John K vist, K ragelund, A age Johnsen, H øjgaard,
T rafikkontrollør J. Johnsen, Fredericia, D irektør Daugbjerg, A alborg, Sognefoged L. Therkildsen, Blaahøj, L æ rer Skovgaard-Jessen, G rensten. Dr. Rahbek Østergaard, Ullerslev, Fru
Sigrid Østergaard, K øbenhavn, P asto r J. Richter, Vejen, F ru Lauritsen, Vejle, Elisæus Øster
gaard, Filskov, F orst. Østergaard, O urø, L æ rer Østergaard, N æ stved, H ans Pedersen, B aungaard, F ru Bjerre, K olding, P. J . Petersen, Ingersm inde, F ru Elise Olesen, Niels Just, Askov,
Peder Frandsen Vinding, S n ed k er Mads Poulsen, H olsted, C hr. P. Tonnesen, S kodborg, F ru
Johanne Trolle, Gislev. S ogneraadsfm d. Kr. L u n d Jepsen, Johannes Lund, N ørbølling, B yg
m ester Terkild L und, B rørup, F ru Ingje Møller, O dder, F ru Louise L u n d H ansen, Jelshøj,
S m ed H ans Schm idt, H øm, F ru Ellen L u n d Jepsen, A skov, H ans H ansen, A skov D algaard,
G dr. Johan L und, S kodborg, C hr. Peter L und, S k o d b o rg Skov, G dr. J. C. Jensen, G raaskov,
D irektør O din Drewes, K øbenhavn, S tu d e n t J. C. H ostrup1), H ellerup, A n d r. Fr. Ingerslev,
L. L adegaard, Laur. Eskildsen, E ngvanggaard, F ru Maren M arkussen2) F ru A n n e Schousen,
Vejle, F ru Maren Lauridsen2) o. m. fl.

Rettelser og Tilføjelser.
Side 10. I S læ gtstav len s 6. Led æ n d res K n u d sd atter og K nudsen til Jensdatter og Jensen.
„
17, Lin. 6. Niels P. til N is P. (se iøvrigt S ide 16 og 20).
„
19, Lin. 16—17. Lauritz Lauritzen fra L. A n d st og L. L. fra R oved m aa væ re den
sam m e (L. L. havde den stø rste G aard i Sognet).
„
25, Lin 6. a—c re tte s til (a)—c).)
„
„ Lin. 20. 4 B ørn o. s. v. skal staa i 21. Lin. (efter Gamst).
„ 26, Lin. 2. L au ritsd atter rettes Lauritzdatter (udt. L ausdatter).
„ „ I 6. Led æ n d res K n u d sd atter til Jensdatter og K nudsen til Jensen.
„ „ P o stb u d V aabens E jendom h ed d er „S kovlund“.
F
„ 29, 1. Spalte. Louis N. re tte s til Laurs (eller Laus) N.
„ „ 2. Spalte, 1887 til 1787, Jocum til Jochum .
„ 32. I 6. Led re tte s Severin til Severine.
„ 41, Lin. 4, f. n. L auridsen til Lauritzen.
„ 43, Lin. 10. Lars re tte s til L. (se B illedet Side 42).
„ „ 7. Led 1) Ingeborg D amgaard, g. Schm idt, d. 9. Jan. 1922.
„ 44. R aun skrives i 8.—9. Led R avn.
„ 47, Lin. 10. B ørnene h ed d er Orla Vaage (f. 2.—4.—97) og H enry Verner (f. 1.—9.—02).
„ 48, Lin. 1. N yverk skrives N yvæ rk (H jordkjæ r S.).
„ 49, Lin. 8 —9. O bn in g skrives Øbening (Egvad S.).
„ 55, S m ed P. Larsen var Fm d. i K ornnæ vnet fo r V eerst-B æ kke.
„ „ Lin. 10, f. n. 1. Juni re tte s til 15. Juni.
„ 57, 6. Led træ ffes sn a rt L auritz og sn art Laurids.
„ „ 6. Led, Nr. 4. D et er ikke godtg jo rt, a t A. L. d. 1849. D en Slæ gtning, d er om tales
i 2. F odnote, m aa væ re A nders Jensen af M altbæ k (IV. Del).
„ 58, 7. Led. Margrethe Nørholm , g. Frisesdal, er f. 29. N ovbr. og d. 2. M arts 1922.
H endes F o ræ ld re var fra V eerst.
„ 60, 6. Led, S en ato r H ans Petersen, d. 11. Aug. 1883 og H u stru en 26. D ecbr. 1897. (H. P.
skal efter O plysning fra Fam ilien væ re en n aturlig S øn af en M øller W ieland fra
Gram.)
„ „ 7. Led. 6 B ørn o. s. v. re tte s til 15 B ørn (1)—15).)
1) Louise Theodora Petersen, f. 17. A pril 1850, g. Dynesen. 11 Børn.
2) Helene Marie P., f. 1851, g. Stilhoff. 2 Børn.
3) Peter P., f. 19. S ep tb r. 1853 1
4) Erich P., f. 6. Juni 1855
J d. i Am erika.
5) Valdemar P., f. 13. Jan. 1857 J
A lle af 1. Æ g tesk ab .
6) M arius R asm us Jørgen H ans P., d. som B am .
7) Jens Dunesen P., f. 21. O ktbr. 1862, d. i Am erika.
8) Marie Helene P., f. 3. D ecbr. 1863, g. m. J. S . Salling, S øn af L æ rer M. C. S. og
H u stru S. W issing. S tu d e n t 1874, cand. jur. 1881, Fuldm . i T histed s. A. — B org
m ester og B yfoged i H obro, H erredsfoged i Gislum og R inds H erred er 1905.
F ru H elene S alling er d.
9) Karen P., d. som lille.
1) J. C. H. skylder jeg en særlig Tak for hans udmærkede Hjælp ved Undersegeiser eg Oplysninger om Eskildlinien.
2) Deres Bidrag her viser, hvorledes Slægtshistorie og Kulturhistorie kan fortælles.
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Side 60. 10) D agm ar P., f. 12. Maj 1866, g. Busch, d. 1894. 1 Barn.
11) H ans Fang, f. 7. Novbr. 1867, g., cand. theol., K om m unelæ rer.
12) Carl Frederik P., f. 2. D ecbr. 1868, b o sat i M inneapolis.
13) Dora P., d. som lille.
14) A lfre d Fang, f. 6. N ovbr. 1871, G rosserer. 2 B ørn.
15) Helga Fang, f. 13. M arts 1873. M assøse i K øbenhavn.
„ 61. I C itatet efter Laurids S kaus B og „H ans N issen i H am m elet“ re tte s A arstallene
1876 og 1864 til 1836 og 1846.
„ 64, Lin. 17. Zoolog og M athem atiker Krarup H ansen, d. 19. F ebr. 1895. H an v ar
S u b rek to r ved L atinskolen i H. til 1884, siden L æ rer v. F redericia Latin- og
Realskole.
„ 71. H er om tales „Øster H augaard“ (0 . H ovgaard h ed d er den i P o st- og A dressebogen)..

Vi m anglede tidligere e t Billede af G aarden, som nu m ed tag es her. (Den h ar sid en
1885 v æ ret F orsøgsgaard og er h d t om bygget.)
S ide 79, 2. S palte, Nr. 25. Kolech re tte s til Kolbech.
„ „ 2. S palte, 8. Lin. f. n. R isenborg til Thisenborg.
„ 90, Lin. 6. Mette L. findes o m talt S ide 106.
„ 106, 7. Led. 3) M eddelelsen om L. P. Lauridsens Død m odtog jeg 8. Aug., da vedkom 
m ende M anuskript var leveret til T rykkeriet.
„ 107, Lin. 6 f. n. de re tte s til han.
„ 111, Lin. 15. S. E. D issing til .S. C. D issing.
„ 113, 7. Led. A nders P. Lauridsen, d. i Sorø 23. M arts 1922.
„ „ 1. F odnote. IV. re tte s til V.
„ „ 2.
do.
i til ved (eller pr.).
„ 119, Lin. 4 —5 f. n. L æ ses: „Silkeborg A vis“.
„ 121. F orfatterin d en Eva D am Thom sen er død (F odnote S. 131).
„ 139, Lin. 1. M æ rket h) re tte s til h.
„ 146, Lin. 25. Thjellesen til Tjellesen.
„ 158, n. Lin. Br. Bojsen til Bo Bojesen.
„ 165, n. Lin. Kaj H. re tte s til Kai.
„ 168, Lin. 8. O rd et og udelades.
„ 202, Lin. 10. Miiller re tte s til Muller.
„ 207, 1. og 3. Lin f. n. Fam . skriver Petersen.
„ 208, Lin. 9. T erup re tte s til Ferup, W esler til Wester.
„ „ Lin. 14. A vnbjerggaard til Annebjerggaard.
„ 223, Lin. 6. E r nu an sat o. s. v. re tte s til: E r nu E kviperingshandler i Vejen.
„ 227, n. Lin. E fter M ariager slettes K om m a og in d sæ ttes og.
„ 249, 2. Fodnote. Karen Ejlers F ader, D aniel E., v ar S øn af P ræ ste n Jacob E., Jern v ed r
siden Lejrskov (d. 1836). Daniel Ejlers B roder, Lauritz E., var P ro v st i Føvling,.
siden i Lejrskov (d. 1845). S ønnen var en Tid F ad eren s P rovst.
„ 252, Lin. 5—6. L. Poulsen, Vejen, re tte s til P. Olesen, H adsten.
„ 255, Lin. 19, M aren M øller til Maren Nielsdatter.
„ 256, F odnote III. Del re tte s til V. Del.
„ 260, 10. Lin., vil re tte s til: er.
„ „ 11. Lin., P ed er til Peter.
„ 262, 4. Lin., CII. til CVII.
„ 265, 33. Lin., tilføjes VI u n d er FR.
„ 274, Lodsedlens M æ rke er F R VII.
„ 276—78. J. A. C hristensen og F. V. C hristensen underskriver h elst deres N avne m ed K„
D erfor U overensstem m elsen.
„ „ N avnet O. V. P etri er vist fejlagtigt, skal væ re N. P etri (S. 280—281).
„ 286, 3. F odnote, P ed ersen re tte s til Petersen.
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S ide
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

296,
297,
300,
„
301,
„
305,
„
307,
310,
„
311.
313,
316.

7. Led. Maren Jensdatter, d. 1908.
31. Lin. Jen sen re tte s til Joensen.
19. Lin., V. til IV b.
24. Lin., læ s: M oderen døde o .s.v. (jfr. 4. Lin.)
5. Lin. F o ran 10 B ørn sæ tte s: 10. Led.
n. Lin. Chr. S chelde er fly ttet til V ejen Ø sterm ark.
6.—7. Lin. K irsten re tte s til Kirstine.
n. Lin. og 306, 1. Lin. N avnet læ ses: Mads Christensen Nielsen (Fitting).
12. Lin. f. n. „B aaslundhus“, læ s: „Barslundhus“.
9. Lin. Jo n sen re tte s til Jensen. (Forneden er B etegnelsen 10. Led glem t.)
2. Lin. f. n. F oran 5 B ørn in d sæ ttes: 10. Led.
10) Christian Jonsen v ar M usiker.
3. Lin. M adsen re tte s til Madsdatter.
a) Ejler Th., f. T. i E sbjerg, b) Karen N . b o r i V ittrup, c) Peder T h . er B est. fo r H oub o rg B rugsforening, d) Kirsten T h . er Elev paa F rederiksborg, e) Thorvald J . e r
P o stb u d ved H ovedgaard S t.
323, 4. Lin. f. n. Else Jen sen h ed sikkert Jensdatter.
330, 4. Lin. f. n. 1849 re tte s til 1899.
332, 18. Lin. L auridsen staves h er Lauritsen (se S ide 333.)
334, 2. Lin. L auridsen læ ses Lauritsen.
341, 10. Lin. K laus D all om tales som „S to re Kl. D. fra K øbenhoved“.
„ 13. Lin. f. n. A ndersen re tte s til Nielsen.
342, 2. Lin. O rd e t sam me re tte s til: Sønnen.
351, 2. Lin. f. n., læ s: Lauritzdatter (eller Lausdatter).
352, 4. Lin. f. n. O culis re tte s til Oculi.
368, 14. Lin. A n to n Ottesen bo ed e i Lejrskov, B roderen Peder Ottesen kaldte ham
„A nton iu s“.
„ 11. Lin. f. n. for Skrave, læ s: fr a S krave o. s. v.
„ 3. og 5. Lin. f. n. P e d e r O ttesen fo rk o rtes til Per O tt’.
374. 5. 1835 til 1865.
381,111. 1. Tilføjes: 1. G. g. m. Sim on Sørensen, 2. G. m. Søren Laugesen, Askov.
„ „ 2.
„
m. Kristiane N., hun 2. G. m. Chr. A ndersen, T ange pr. G jørding.
„ „ 3. P. G. f. 1843, d. 1915. — D atter: Ingeborg, G., g. m. S chulz Fredsted, H olleskov pr. H olsted St.
„
„ 4. I K olding og O m egns L andboforenings F estsk rift 1912 læ ses følgende :

„P. H . Nielsen Madsen af S ten d eru p , Føvling Sogn, overtog fo r 35 A ar siden e t lille
S te d i S ten d eru p m ed n æ sten faldefæ rdige B ygninger og m ed en B esæ tn in g p aa én Ko.
H an var da 22 A ar gi. F orholdene v ar saadanne, a t Familien skulde have v æ re t p aa F attig 
væ senet, og K om m unen vilde væ re glad, om P e te r M adsen, d er er K røbling og m aa g a a
ved K rykker, b lo t kunde ern æ re sig selv ved S k ræ d d erh aan d v æ rk et, som han havde læ rt. —
H an erklæ rede, a t han ikke vilde have sin M oder p aa F attig g aard en , og han ud fø rte sin
B eslutning; han fo rsørgede sin M oder og o p drog sine yngre S øskende. Da han nogle A ar
efter solgte S te d e t for at købe e t andet, sikrede han sin M oder A ftæ g t. P a a d e t ny S ted
h ar han virket siden. H an h ar efterhaanden k ø b t m ere Jo rd — og han h ar nu 35 Td. Land
og holder en B esæ tn in g p aa 12 K reatu rer og 2—3 H este. E jendom m en h ar en V æ rdi p a a
18,000 Kr. G æ lden er 4,500 Kr. H an blev tidlig gift, fik en dygtig H ustru, og de h ar flinke
og dygtige B ørn. — H vad denne M and, d er altid m aa g aa ved K rykker, h ar u d rettet, er enestaaen d e; m en hverken han eller hans H u stru er forslidte. De er tilfredse m ed d eres K aar
og er e t E ksem pel paa, a t tro fa st og ih æ rd ig t A rbejde b æ re r Lønnen og V elsignelsen m ed
sig. P . M. m odtog 1902 d e t kgl. danske L andhusholdningsselskabs S ølvbæ ger.“
Side 381, III. 2) Boel re tte s til Boel, S ten d eru p til Føvling.
.....................3) (d. 1904)
„
„ „ 4) (d. 1884)
„
„ „ 5) g. m. Chr. H ansen, „H eg n sg aard “, S taru p S t.
„
„ „ 6) adr. „H edelykke“,H olsted
St.
„ 382, 5. Lin. D et er ikke F ødegaarden, d er er Tale om. Terkild Lunds F ader, Chr..
H ansen Lund, v ar E jer af en H usm andslod, som S øn og S ønnesøn efterhaanden
udvidede, saa at d er allerede i n æ ste Led v ar Tale om F ø d eg aard en “. (Jfr. S. 376.)
„ 384, 5. Lin., tilføjes: d. s. A.
„ 385, 4. Lin. f. n. „M elvanggaard“ re tte s til „Stenninggaard“.
„ 391 (jfr. S. 376). C hristen H ansen, 62 A ar, g., G m d.
(Tæ llingsnote fra A tte 1934.)
M aren T herkildsdatter, 53, g., hans Kone.
P e d e r C hristensøn Lund 17 1
Ellen C hristens D atter 12 1 ug., d eres Børn.
Niels C hristensøn
9 J
„ 396, 7. Led Nr. 6. E fter K irsten tilføjes Bang.
„ 398, 9. Lin. f. n. M argrethe bliver h er alm indeligt sk rev et Magrethe.
„ 404. U nder fø rste B illede skal sta a : Severine, f . Pedersen.
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Abildgaard, Eggert d. y., Skodborghus 438
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Adsersen, Otte, Gdb., Askov 365; 391-92
Alexandrine, Danmarks Dronning 165
Alkærsig, Seren, Hejskolelærer 11, 256
Ambt, G. C. C„ Generaldirektor 169
Ancher (se Anker) Poul, Præst, Bom
holm 130
Andersdatter, Ane Dorthea 55
— Ane K., g. Hansen Tirsvad 106,
318 351
— Anne (f. 1782), Vejen 41, 60
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— Dorthea, Frisesdal 41, 57, 85
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— Else Margr., Vejen 41, 60
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— Karen (d.), Andst 26
— Karen (d.), do. 26
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— Karen, g. Jensen 41, 57, 85
— Karen, g. Østergaard 255, 318, 327
— Karen Margr., g. Vaaben 26
— Kirsten, g. 2. G. 37, 41-42, 83
— Kirsten, g. Hansen, Gastrupgd. 40
— Larsine, g. Koch, Am. 26
— Louise, g. Lauritzen 41, 60, 85
— Magdalene, g Lauridsen,
„Grenvang“ 86-105, 143,191, 259,
273-74, 281, 318, 341, 351, 419
— Maren, g. Lassen, Maltbæk 318,339
— Mette, g. Andersen (Østermark)
398
— Mette, g. Pedersen, Vejen 26, 35,
41, 59-60, 85-87, 327, 351
— Mette K., g. Christensen
332, 401, 404
— Pederline, g. Jensen, Andst 26
— Zidsel, g. Jensen, d. æ. (d. 1819), 404
Andersen, Anders, Gejsing 26
— Anders, Gdr., Givskov 328
— Andreas, Bygm., Askov 383
— Anna M., g. Maienborg 45
— Anne Mar., g. Langkjær 422
— Anton, Mejeriejer, Ildved 112
— A., Proprietær, Vigerslev 145
— Asta, Sinding 418
— Bertel, Fadder i Bække 352
— Chr., Meddir., „Alfa“ 153, 160
— Christine, g. Trest-Hansen 216
— Dorthea, Brørup 45
— Edvard, Gdr., Askov 216
— Edvard, Handelskommis 305
— Ema Marie, Brørup 45
— Eva, Sinding 418
— Hagen, Smed, Askov 42-43, 6465,71
— Hans Detaillist, Kbhvn. 305
— Hans’(d. 1773), Vejen 41-42
— Hans,Gdr., Langeland 328
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Andersen, Holger, Brørup 45
— Ingrid Petra, Brørup 45
— Iver, Gaardfæster, Gamst 13
— Jens, Gdr., Estrup Mark 140
— Jens, Smed, Vejen 40, 76-79
— Jep, Sognefoged, Drostrupgd., 312,
318, 326-27, 358, 399, 427-28
— Joachim G. (d.), Brørup 45
— Joachim Godske, do. 45
— Johannes,
do. 45
— John, Ildved 318-19, 399, 403, 428
— Karen Johannes, g. Lauridsen
106-07, 351
— Karoline, Askov, Bh. 216
— Kathrine, Sinding 418
— Kirsten Marie, g. Jensen 46
— Knud, Brøstrupgaard 40-41
— L. P., Vognmand, Brørup 45
— Louise Kristine,
do.
45
— Mads, Hmd., Kragelund 315
— Matz, Brøstrupgaard 40
— M. K., Lærer, Estrup Mk. 348
— M., Sognefoged, Sinding 417
— Niels, Gmd., Revsing 317, 398
— Niels, Trolstrup, Blære St. 328
— Ole, Lærer 407
— Palle Flø, Gdr. 222
— Pastor, Jelling 259
— Peder, Lundgaard Mk. 103
— Petrea, Brørup St. 45
— Petrine, g. Andersen 417
— R., Gdr., Fressebelle 250
— S., Fiskemester, Lundgaard 160
— Svend Aage, Brørup St. 45
— Søren, Købmand, Sinding 417
— Søren Peter, Brørup St. 45
— Søren, Værge, Askov 366, 392
Andersen Schmidt (se Schmidt)
— Jens, Tingmand, Haderslev 4041, 60-62, 76-77, 85
Andersen Østermark (se Østermark)
Andreassen, Anton, Starun 137
— Karen, g. Lauridsen 135-37, 420
Anker, Herman, Sagatun 446
Antonsen (se Tonnesen, Lauridsen)
Appel, Ingeborg (f. Schrøder),
Forstander, Askov 74, 177, 193
— Jacob, Undervisningsminister,
Askov 165, 168, 177,189,195, 202,
236, 348, 435
Arnfred, J. Th., Højskolelærer 348
Arvesen. Ole, Forf., Redaktør 446
Askov, Niels, Estrup Mk. 381
Asser, Per, Landsgrav 439
Attermann, Ane, g. Nielsen 306
— Heinrich, Drejer 306
(— Ane, Edith, Eva, Gudrun, Hein
rich, Mads og Nanna 306)

B.
Baagøe (Bogø), Johs. Jørgensen 269
Bågø, Chr., Højskolelærer, Testrup 199
Btulum, Else, g. Bechgaard 324
— Henry, Boest 324
— Marie, g. Hansen 324

Ballam, Niels, Gdr., Boest 324
— Rasmus, Dauding 324
Bang, Kirsten, g. Eskildsen 421
— Ole, Forfatter 447
Banke, Sofus, Bibliotekar 236
Bardenfleth, Kammerherre 434
Bech, Jomfru 446
Bechgaard, Kbmd., Aarhus 324
— Kaj og Leo,
do. 324
Beck, Andreas, Spandet 385
Bekke, Martin, Bygmester 46
Bendtsen, Iver, Arkitekt 224
— Jacob, Præst, Vejen 78, 437
Bennedsen, Hanne, g. Moltesen 52
Bentzen, Fabrikant, Hadsten 252
Berenstorff, A. P., Greve 17-18
Berg, P. V. P., Ingenier 144-45, 158,
431
Bergenhammer, N. S., Præ st 78, 356
Berntsen, Klaus, Minister 211, 213
Bertelsen, Peder, Vidne 274
Bertram. Kirsten M. 270-72
Beger, Ldmd., Hostrup, S. J. 192
Birkedal, Thorvald, Ryslinge 115
— Uffe, Præst, Forf., do. 115
— Vilhelm, Præst,
do. 91, 97, 101,
114-15, 332, 400
Birkelund, Hans, Lærer 192
Bjerge, Poul, Hejskolelærer 177,
292, 342, 348, 350
Bjerre, Anne M., Ekspeditrice 343
— Chr. Peter, Sergent 343
— Else Mar., Ekspeditr. 343
— Jens Poulsen, Smidstrup 343
— K., Præst, Forst., Sorø 122, 133
— Peter Jensen, Gdr., Smidstrup
343
Bjørnson, Bjørnstjerne, Digter 446
Blicher, Minna, g. Dam 121
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- Sidsel (Marie), g. Lauridsen 333
Therkildsen, Ane Therese, g. Engelbrecht Pedersen 328
- Gudrun Katr., Horsens 329
- Chr. Nielsen, Ingeniør 328
- Hans Kr. 0 ., „Blaahøj“ 328
" J ørg'ne>S- Andersen 328
- Laust, Gar., Sognefoged 328
- Mette K. D., g. Andersen 328
- Mette M. Kr., g. Meyer 328
- Niels Kr. 0 ., Ingeniør 328
- Svend Trøst, do.
328
- Thorvald Richardt 329
T homasdatter, Zidsel, V. 79
Thomassen (se Thomsen)
- Anna Kirstine, g. Hansen 59
T homsen (se Thomassen)
- Axel, Uhre 50
- Chr. Schelde, do. 50
- Dorthea, do. 50
- Eva, f. Dam, Lærerinde, Forfatter
inde 121, 131
- Fr., Kroejer, „Skodborghus“ 158
- Hans Chr.,
do.
38
- Holger, Bommeskjold 50
- Ida Marie, g. Østergaard 370
- Jens Kusk, vejen Vmk. 370
- Juliane Sophia, g. Petersen, „Skod
borghus“ 229, 231, 238
- J., Vidne i Vejen 278
* JørRen>Lmd., Biem 47
- Karoline, g. Schmidt 314
- Louise, g. Hansen 50
- Marie L., g. Schmidt 47
- Mette Kathr., g. Østergaard 328
- Niels, Bommeskjold 50
- Niels, Gdr., „Lysholtgaard“ 50
- N .J.158
- Peder, Kroejer, 37, 256, 269-70
- Theodor Th., Gdr., Uhre 50
Thorsen, Ejnar, Ingeniør 227-28
- Jens (f. 1921) 228
- Jens, Konsulent, Vejen 166, 227
Thy, Kirstine, g. Schmidt 385
Thygesdatter, Anne, Nr. Holsted 366,
392
Thyra, dansk Prinsesse 433
Thøgersen, Ane K., g. Jepsen 316
- Astrid, Oxlund 316
- Ejler Chr., Esbjerg 316
- Johannes, Oxlund 316
- Karen, g. Nikolaisen, Vittrup 316
- Kirstine Marie, Oxlund 316
- Niels Chr., Sogneraadsfmd. 316
- Peder Chr., Bestyrer, Houborg
- Thyra, Oxlund 316
(Tirsvad), Anders Hansen (se Hansen
106, 318, 351

472
Tiellesen A., Lærer, Eskelund 91, 96,
101,146
Tonnesdatter, Bodild, Askov 369, 392
Tonnesen (oprindelig Tennesen)
- Aage, Bastrup Mark 374
- Ane Marie, g. Nissen 374
- Ane Marie, Skodborg 374
- Christen, „Barslundhus“ 360, 392
- Christen Madsen, Skodb. Sk. 373
- Christen Peter,
do. do. 374
- Ejnar, Bastrup Mark 374
- Frederikke, Bastrup Mark 374
- Hans Jørgen, do.
do. 374
- Karen Marie, do.
do. 374
- Karen Marie, Skodb. Skov 374
- Kristen Madsen, Bastrup Mk.
374
- Krist. Madsen, Vejen Vmk. 370,
392
- Laurids, Bastrup Mark 374
- Laurids, Skodborg Skov 374
- Laurids,
do.
do 374
- Lauritz (Laust), Askov 367.370,381,
392
- Maren, g. Poulsen, Lundtofte 372
- Marius, Bastrup Mark 374
- Mette, g. Lauridsen, „Grønvang“,
„Pedersminde“ (se Lauridsen) 85,
93, 93,143, 275 3 1-72, 392
- Otte, Bonde i Askov 365, 392
- Otte, d. y., Askov-Krogstrup 368
Trier, Adolph & Goldschmidt 148
- Emst, Forst., Vallekilde 115, 441
- J., Valgmenighedspræst, Askov
184, 348
Trolle (Ejler, Else, Harald, Karl, Kri
stian 378)
- Johannes, Bestyrer, Gisløv 378
- Lærer, Gislev Skole 378
Trøst-Hansen, Svend, Gross. 215
Tørslef, Boghandler, Slagelse 446

Vang Lauridsen (se Lauridsen)
- - Ester, „Vangen“ 200
- - Helga Margr., f. Petersen (se
Petersen), Frue, „Gramgaard“ 2Ô7,
210
- - Ingrid, „Gramgaard“ 210
- - Ingrid, g. Mortens 203, 205
- - Johannes, „Vangen“ 200
■ * Jørgen>
do.
200
- - Karen (d.), „Grønvang“ 206
- - Kirsten, Sekretær 206
- - Kirsten, „Gramgaard“ 210
- - Magdalene, „Grønvang“ 195-99,
201-04, 206-07, 433
- - Marie, „Grønvang" 206-07
- - Olav, Direkt., „Alfa“, „Vangen“
(se Lauridsen) 199-200, 203
- - Peder, Forp., „Gramgaard“ 20809,226
- - Peter (d.), „Grønvang“ 206
Vedstesen, Søren, Vejen 79
Vendelboe, H., Lærer 201
Vestergaard, Agnes (d.) 334
- Anders (Nielsen),Ringive 332
- Anders,
do. 334
- Eli
do. 334
- Mads Givskov,
do. 334
Viborg, Karen, g. Sundbøl 373
- K., Præst, Slagelse 442, 446
Vinding, (se Frandsen-Vinding)
- Else, g. Pedersen 342
- Laust Fr., „Grøndal“ 96, 318,341
- Maren, g. Just, Askov 346
- Peder Fr. L., Grøndal-Brørup 297,
317, 341-42, 349-50, 431
Villadsdatter (Villumsdatter?)
Ottesen, „Barslundhus“ 367,
Vinther (se Winther)
- P. J. M., Forst., Silkeborg
Vogt (udt. Fogt)
- Skatteopkræver, Danzig 313
Voss, Kaptain 108

u.
Ulf, Hans Pedersen, Sognef., Teglgaard
(Theilgaard), Bække 356
Ussing, Dr., „Venstres Folkebl.“ 130
(Utoft), Morten Jensen, Smed (se Jen
sen) 56

V.
Vaaben, Andrea K. Jessen, Skovl. 27
- Chr. Jessen, Postbud, Vejen 26
- Dorth. K. J., g. Compel 27
- Henriette M., g. Svendsen 305
- Jes, Lærer, Thorning, Faarup 400
- Jochum (d.l, Skovlund 27
- Jochum (d.),
do.
27
- Karl M. J.» Postbud, V. 27
- Kirstine Dorthea J., Skovlund 26
- Kristian J., Sjælland 27
- Sigvald Arthur J., Skovlund 27
Valentiner, Heinrich, Etatsraad 125
(Vandel), Chr. Nielsen, Kr. 299
- Hans Christensen, do. 299
Vandt, Marie Magdalene, g. Han
sen 50
Vang (se Lauridsen Vang)

w.
Wagner, Charlotte, Oberstinde, Askov
120
- Ludvig, Præst, Seest 248, 291, 333,
372
Wedel Heinen, Hofdame, Frk. 434
Weiland, Præst, St. Nustrup 57
Weirup (Vejrup)
- P., Røjgaard 270
Wendelboe, H., Huslær. (se Vendelboe)
Wester, Fru, GI. Estrup 208
Wielandt, Meller, Gram
Willumsen (Villumsen)
- Niels, Gdr., Hulvad 60
Windberg, Mette, g. Just, Askov 347
- Poul, Chr., Lystrup 348
Winther (se Vinther)
- J. P., Nationalbankdirektør 170,
187
Wissing, Kbmd., Kolding 11
With. Herredsfoged 64
Witt-Hansen, Præst, Malt 348, 350
Wraae, C. E., Præst, Veerst 357
Wulff, Fuldmægtig 76-77
Wurtzen, Landmiliceass. 266

0.
Ørum, Branddirektør 266
Østergaard, Aage Emil 335
- Adser, Præst, Amerika 329-30
- Alfred Pedersen, Ildved 326
- Anders N., „Bilidtgaarden“ 326
- Anker. Ourø 339
- Anna Johanne, Ourø 339
- Asta, „Bilidtgaarden“ 326
- Bent Høgsbro, Kbhvn 331
- Bodil Høgsbro, Lærerinde 330
- Bodil Kirstine, Filskov 337
- Carl P., Lærer 339
- Christen N., Filskov 327
- Christiane Margr., g. SkovgaardJessen 329
- Dagmar, g. Daugbjerg, Aalb. 326
- Edith, M. El., Filskov 337
- Elisæus, Gdr., do. 337
- Elsa Kathr.
do. 329
- Else Marie P. do 326
- Else Ragnhild, „Bilidtgd.“ 326
- Ernst Herlef, Filskov 325
- Gerda, Ourø 339
- Gustav, Handelskomm. 335
- Hans Chr. Christensen, Gdr., Fil
skov 335
- Hans Christian, do. 335
- Ida Høyer, Ourø 339
- Jens, Lærer, Næstved 339
- Johannes, Gdr., Hørup 337
- John, Urmager, Jebjerg 326
- Jutta Pedersen, Ildved 326
- Karen Nielsen, g. Therkildsen 328
- Knud Høgsbro, Kbhvn. 330
- Kristian „Bilidtgaarden“ 326
- Kristian Pedersen, Ildved 326
- Marie P., Lærerinde 339
- Mette M. M., g. Pedersen 326
- Mette Nielsdatter, g. Lauridsen (se
Lauridsen) 255, 327
- Niels Christen, Filskov 327
- Niels Chr. Nielsen, do. 329
- Niels Chr. Rahbek, Læge 329
(- Niels Chr., Eva Rahbek 329)
- Niels Chr., Sognef., F. 385
- Niels, Gdr., Filskov 318
- Niels M., „Bilidtgd.“ 325-26, 333
- Niels M., Forst, Ourø 338
- Niels N., Gdr., Filskov 255
- Peder Nielsen (d ), do. 337
- Sejer Pedersen, Ildved 326
- Signe Elisabeth, Filskov 335
- Sofie Amalie Høgsbro 331
- Sofie Pedersen, Udved 326
- Solveig Kirstine, Filskov 335
- Tage Høgsbro (d.), Kbhvn. 331
- Thomas P. (d.), Filskov 331
- Thomas P., Kroejer, do. 331
- Vagn, Næstved Skole 339
(Østermark), Ane Margrethe (se Sø
rensdatter) 398, 403-04, 428
- Laust Sørensen (d.) 401
- Mariane, g. Ganzon 401
- Mette Andersdatter (se Andersdatter) 401, 404
- Søren Andersen (se Andersen) 398,
401, 404, 428
Østrup, Fr., Dr. phil., Pr., Slagelse
442
- Johs., Dr. phil., Kbhvn. 84

&

k

c X o r f e v e r "Oe/en.
7920.
4»

H •

i|i‘|i“i,L

ta

t,

4»

i

to

1

to

Mo

/tt

no

Mo

L/7/efo n d m ? //t

?

k

