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Forord.
Denne bog om slægten Henningsen fra Lyngkrog i Vejrum sogn og min oldefar
Hans Peter Wilhelm Nielsen er blevet til af flere grunde.
For det første har jeg altid fået at vide, at min oldefar, der var født uden for
ægteskab, skulle havde været søn af en greve. Som det kan ses andetsteds har det
som ventet ikke været muligt at bekræfte denne oplysning.
For det andet fandt jeg på et tidspunkt på Vinderup Lokalhistoriske Arkiv et
forarbejde til noget om en del af Henning-slægten, udarbejdet af nu afdøde arkivar
P. K. Hofmansen, der var født i Sevel. Desværre er dette materiale ikke forsynet
med kildehenvisninger, og det har ikke været mig muligt at finde bekræftelser på
alle de oplysninger, han har nedskrevet. Det gælder specielt afsnittet om Hans
Nikolaj Henningsen. Det har han uden tvivl skrevet ud fra mundtlige oplysninger
fra familiemedlemmer.
En yderligere årsag til min interesse for denne gren af min slægt er, at den stort set
består af håndværkere i modsætning til alle mine øvrige slægtslinjer, hvor alle
stort set har levet af jorden.
Til udarbejdelsen af bogen er anvendt en lang række kilder. En del af dem er
anført som fodnoter i forbindelse med teksten.
De to vigtigske kilder i forbindelse med slægtsforskning er kirkebøger og
folketællingslister. De er primærkilder, og jeg har derfor ikke anført i hvilken
kirkebog eller folketælling, de forskellige personer er fundet, men vil her kort
gøre rede for, hvad der findes i de to kildeområder.
Kirkebøger: Det er vel nok den vigtigste kilde til slægtsoplysninger. De
indeholder oplysninger om fødsel, dåb, konfirmation, vielser og død og
begravelser. Kirkebøgerne blev påbudt ved lov i 1646 af Christian d. 4, men en
del sogne kan ikke længere fremvise kirkebøger fra den tidlige periode. Mus,
vand, brand og ”tidens tand” har i mange tilfælde ”sat kirkebogen ud af spillet”,
og først fra 1814 kan alle danske sogne fremvise en kirkebog. I 1814 blev dobbelt
kirkebogsføring nemlig påbudt: præsten og degnen skulle hver føre en kirkebog,
og disse to bøger må/måtte aldrig være en nat under samme tag. Oplysningerne
skulle således være sikret for eftertidens slægtsforskere. Det er da også disse
bøger, der i høj grad har været benyttet ved denne bogs udarbejdelse.
Folketællinger: I 1787 blev den første folketælling af værdi for slægtsforskere
afholdt. Alle personer i husstanden blev talt, noteret i et skema med navn, alder,
”karakteristik: barn, voksen, gift, ugift, enke mv". og ”job: gårdmand, boelsmand,
inderste, daglejer, lods mv.” Helt op til nutiden er disse folketællinger foretaget
”med jævne mellemrum”:1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880,
1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 og 1940. Alle disse folketællinger er
tilgængelige for slægtsforskerne, og de giver et fint ”øjebliksbillede” af vore
forfædres husstand.
Arkiverne er også meget vigtige for slægtsforskerne. Det gælder Landsarkivet i
Viborg og Rigsarkivet i København, hvor jeg har fundet mange spændende
dokumenter. Også lokalarkiver i de beskrevne områder har været benyttede, og de
har kunnet bidrage med værdifulde oplysninger.
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En slægtsfremstilling som denne bliver aldrig helt færdig. Der vil være mange
”løse ender” og manglende oplysninger. Derfor vil der til stadighed blive forsøgt
at finde supplerende materiale, som yderligere kan være med til at beskrive denne
gren af min slægt.
Skulle nogen, der læser denne fremstilling ligge inde med yderligere oplysninger,
vil de blive modtaget med tak.
Dronninglund
August 2005.
Enkelte rettelser og tilføjelser marts 2008.
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Niels Nielsen Salling og Else Mogensdatter
i Lyngkrog i Vejrum sogn.

Nordligst i Vejrum sogn i Ringkøbing amt – ind mod skellet til Gimsing sogn –
ligger vest for landevejen Holstebro – Struer lokaliteten ”Lyngkrog”, der i den
ældste udgave af Traps Danmark fra 1859 betegnes som ”Lundkrog Huse”, men
som i den følgende udgave fra 1879 omtales som ”Lyngkrog, en samling huse”,
hvilket er det rigtige, og som stadigvæk er gældende.
I ældre tid hørte Lyngkrog under herregården Kvistrup i Gimsing sogn, og her
boede i årene efter 1750 Niels Nielsen Salling (ane 12) med sin hustru Else
Mogensdatter (ane 13). Hun var født ca. 1727, medens Niels Nielsen Salling,
ifølge aldersopgivelsen ved sin død, var født ca. 1715. Efter folketællingen 1787
skulle han være født ca. 1717, men aldersangivelserne i folketællingerne var ofte
unøjagtige.
Da kirkebogen fra 1711 til 1727 mangler for Vejrum sogn, kan vi ikke vide, om
de er født i sognet.
Folketælling: Vejrum, 1787, Lyng Krog.
Niels Salling, 70 år, Gift, tømmermand, 76, 2. ægteskab, Mand.
Else Mogensdatter, 60 år, Gift,1. ægteskab, hans Kone.
Else Nielsdatter, 26 år, Ugift, ikke voxen, almisselem, hans datter af andet
Ægteskab.
Maren Nielsdatter, 14 år, Ugift, hans datter af andet Ægteskab.

7

Else var Niels Sallings 2. hustru, og hun er sandsynligvis mor til alle deres børn.
Det har ikke været muligt i kirkebogen at finde, hvem der har været hans 1.
hustru.
Vi kender ikke noget til Else Mogensdatters forældre, men Niels Nielsen Sallings
forældre kender vi lidt til. De hed Niels Henningsen og Maren Salling.
Den 1. december 1743 begraves på Vejrum kirkegård Niels Henningsen. Præsten
har skrevet:
”Niels Henningsen i Lyngkrog jordet Dom: 1. adv. Med
liighermon d. 3. sønd. I Advent”.
Den 27. august 1771 bliver ligeledes i Vejrum begravet Maren Salling. Her skrev
præsten:
”Maren Salling døde hos sin Søn Peder Vester Ausumdal en af
Sognets Almisselemmer og ------ 80 aar jordet Dom XIII Trinit.
27. aug. 1771”.
Niels Henningsen og Maren Salling havde mindst 7 børn, hvoraf den ene
var Niels Nielsen Henningsen (tip-2 oldefar).
(se bilag 4 s. 95).
Det ser således ud til at navnet ”Salling” er kommet med Niels Nielsens
farmor. Hun – eller hendes forældre – er uden tvivl kommet fra Salling
og af samme grund fået dette navn. De har muligvis været håndværkere
– sønnen er tømmermand, og mange efterkommere var håndværkere.
Men faderens efternavn ”Henningsen” kommer tidligt ind i slægten. Da Niels
Nielsen Sallings søster Maren Nielsdatter Salling dør, afholdes der skifte efter
hende d. 7. juni 1774. I dette skifte står, at hun døde hos Niels Nielsen
Henningsen [Niels Nielsen Salling], så allerede på det tidspunkt er Henningsen
blevet brugt som slægtsnavn. 1

Den gamle slægtstradition.

Arkivar Hofmansen skriver, at en gammel slægtstradition2 fortæller, at slægten
kom fra Salling, iden en herremand på Kvistrup engang spillede kort med en
herremand fra Salling og vandt 8 bønder, deriblandt Niels Nielsen, som på den
måde skal være blevet fæster i Lyngkrog i Vejrum.
I modsætning til de jordbrugende bønder kom datidens håndværkere ofte længere
omkring i verden, og afstanden fra Salling til Vejrum sogn var ikke
uoverkommelig, så selv om historien med kortspillet lades ude af betragtning, kan
de udnærket være kommet fra Salling.
Men det er nok nærmere Niels Nielsens forældre, der er blevet spillet om eller
som frivilligt er flyttet til Vejrum. Hofmansen kender ifølge sine efterladte notater
ikke Niels Nielsen Sallings forældre Niels Henningsen og Maren Salling og vidste
derfor ikke, at de også boede i Lyngkrog.
Uvist af hvilken grund døde Niels Nielsen Salling og Else Mogensdatter samtidig
og blev begravet sammme dag - 27. maj 1788 på Vejrum kirkegård.
1 LAV Kvistrup Godsarkiv G420-2 fol. 412a.
2 Det vides ikke, hvor Hofmansen har denne tradition fra.
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Niels Salling og Else Mogensdatters 8 børn:
1.Niels Nielsen Salling Henningsen. (ane 6).

Født 1754 og døbt i Vejrum kirke 15. maj 1754.
Død 25. maj 1836 Madsdals Hus, Borbjerg sogn, begravet 5. juni 1836, Borbjerg.
Tiptip-oldefar. Se side 5.
2. Karen Nielsdatter.
Født 1756 og døbt i Vejrum kirke 18. juli 1756.
Hun blev 19. marts 1785 gift i Vejrum kirke med Laurids Pedersen. Ved vielsen
skrev præsten, at han var fra Sir sogn.
De fik 3 børn i Sir sogn:
Anna Lauridsdatter født 1788 og døbt 31. juli 1788 i Sir kirke. Hun blev
båret af sin moster Kirsten Kathrine Nielsdatter fra Vejrum, og bl.a.
moster Mariane Nielsdatter var fadder.
Niels Lauridsen født 1791 og døbt 27. februar 1791 i Sir kirke. Han blev
båret af sin moster Mariane Nielsdatter og blandt fadderne var de to
morbrødre Niels Nielsen Salling og Mogens Nielsen Salling.
Else Lauridsdatter født 19. maj 1792 og døbt 28. maj 1792 i Sir kirke.
Hun blev båret af sin moster Kirsten Kathrine, og blandt fadderne var
hendes morbror Mogens Nielsen Salling.
Efter de har fået disse 3 børn forsvinder de tilsyneladende fra Sir sogn. Børnene er
ikke fundet konfirmeret i sognet, og ingen af familien er døde i Sir. De er
tilsyneladende heller ikke flyttet til Sir umiddelbart efter vielsen, da de ikke findes
i folketællingen 1787, der fandt sted 2 år efter de er blevet gift, men de er dog
kommet til sognet før Annas fødsel 1788. Det har ikke været mulig at finde dem,
efter de har forladt sognet.
3. Mogens Nielsen Salling.
Født 1759 og døbt i Vejrum kirke 4. februar 1759.
Død 1760 og begravet 15. juni 1760.
4. Else Nielsdatter.
Født 1761 og døbt i Vejrum kirke 27. september 1761.
Død 1789 og begravet 2. april 1789 i Vejrum sogn.
Ved folketællingen i 1787 boede hun hjemme hos forældrene, hvor det bemærkes,
at hun ”er ilde voksen og almisselem”. Hun døde som 28. årig.
5. Mogens Nielsen Salling.
Født 1764 og døbt 18. marts 1764 i Vejrum kirke.
Ved folketællingen i 1787 tjente han i Lundby i Vejrum sogn. Derefter har han
optrådt som fadder for nogle af sine søstres børn.
Ved farbroderens (Peder Nielsen Salling) død marts 1800 er Mogens på Eskær
Gods i Grinderslev sogn i Salling. Ved Fkt. 1801 ses han gift med enken Maren
Nielsdatter, som har ført 3 børn med i ægteskabet. Han ernærer sig som snedker.
Ved folketællingen 1845 lever han stadig som aftægtsmand indtil han dør 8. okt.
1846 i Grinderslev sogn.
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6. Kirsten Cathrine Nielsdatter.
Født 1766 og døbt 12. januar 1766 i Vejrum kirke.
Den 20. oktober 1797 blev hun i Vejrum kirke gift med Jens Nielsen fra Naur
sogn, født omk 1756. Forloverne var hendes farbror Peder Salling fra Vejrum og
Christen Pedersen. Hun flyttede nu ind til manden i Naur sogn, hvor de findes i
folketællingen 1801:
Folketælling: Navr, 1801, Alstrup Bye, Tiærborg??, jordløs huus
Jens Nielsen, 45, Gift, Gaar i dagleje, Tiærborg??, jordløs huus, Alstrup Bye, M
Kirstine Nielsdatter, 35, Gift, Væverske, jordløs huus,, Alstrup Bye, Hans kone.

Det har ikke været store forhold hun var kommet til. Manden gik ud som daglejer,
og hun tjente lidt ved at væve.
De har ikke fået børn på dette tidspunkt.
I bogen ”Naur sogn 1600 – 1900” kan man i ejendomsregistret se, at de boede i
Alstruphus/Fukborghus/Fattighus matr.nr. 16 fra 1797, hvor de blev gift og til
1820, hvor Jens Nielsen Friktborghus (det må være endnu et navn til huset) i
Alstrup døde som 64-årig. Huset findes ikke mere, da det blev nedbrudt 1899.
Hvad der derefter skete med Kirsten Kathrine, har det ikke været muligt at finde
ud af.
7. Maren Nielsdatter Salling.
Født 1768 og døbt i Vejrum kirke 4. september 1768.
I skiftet efter hendes farbror Peder Nielsen Salling i Ausumdal i Vejrum sogn,
nævnes det, at hun er gift med Niels hedemann i Ejsing sogn.
Det har dog ikke været muligt at finde yderligere om hende.
8. Mariane Nielsdatter.
Født 1771 og døbt 23. juni 1771 i Vejrum kirke.
Død 17. august 1841 i Gadegaard, Sevel sogn.
Hun blev ca. 1798 gift med selvejergårdmand Niels Pedersen, der var født ca.
1768 i Raast, Ejsing sogn og død 13. april 1839 i Gadegaard, Sevel sogn.
De fik to børn:
A. Peder Nielsen født 1799 i Raast, Ejsing sogn og døbt i Ejsing kirke 11.
august 1799. Død 13. juni 1874 i Hvejnkærhus, Sevel sogn.
B. Niels Christian Nielsen, født 1802 i Raast, Ejsing sogn og døbt 12.
september 1802 i Ejsing kirke. Død 14. juni 1871 i Gadegaard, Sevel
sogn.
Se Bilag 1. s. 89.
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Niels Henningsen og Dorthe Hansdatter Bloch.
”Niels Nielsen Salling” blev født i Lyngkrog, Vejrum sogn og døbt i Vejrum
kirke onsdag d. 15. maj 1754. Båret af Christen Bjerregaards Hustru. Fadderne
var: Christen Bjerregaard, Jens Nielsen, tjenende i Damgaard, Peder Nielsen,
tjenende i Præstegaarden, Maren Larsdatter, tjenende hos Christen Bjerregaard,
samt Else Larsdatter i Nørre Kvistgaard.
Han blev kaldt ”Niels Nielsen Salling” ligesom faderen Niels Nielsen Salling.
Men det er kun ved dåben, han kaldes med dette navn. Herefter blev han resten af
sin tid kun kaldt for ”Niels Henningsen”. Det er uden tvivl et navn, som
kommer fra hans farfar, der døde i Vejrum 1743. Det bliver fremover brugt som et
slægtsnavn.
Slægtstraditionen siger, at Niels Henningsen blev udlært Karetmager,
møbelsnedker og maler. Han boede sandsynligvis hjemme hos faderen i Lyngkrog
til ca. 1784, hvor han skulle have fået frihedspas og rejst til Ringkøbing, og hvor
han opholdt sig flere år og fået uddannelse i de foran nævnte håndværksgrene.1

Det er næppe mange kareter, Niels Henningsen kom til at lave i Vestjylland.
Derimod har han sikkert lavet mange vogne af forskellig slags. Det kunne være
forskellige vogne til persontransport og arbejdsvogne. Ligeledes har der sikkert
også skulle laves mange hjul og laves reperationsarbejder.

1. Hofmansens notater.
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Første gang vi møder ham i kilderne er ved folketællingen i 1787, hvor han var på
herregården Kvistrup. Her arbejdede han som karetmager. Folketællingen giver et
godt indblik i hvor stort et folkehold, der var på en herregård dengang.
Folketælling: Gimsing, 1787, 1, Qvistrup, Henrich Fischer, 53, Gift, Ritmester, Hosbonde.
Friderica Wovart, 34, Gift, Madmoder.
Christian Mortorst, 40, Ugift, Foged.
Friderich Lund, 60, Gift, Podemester.
Jens Tinggaard, 26, Ugift, Tiener.
Enevold Pedersen, 25, Ugift, Kudsk.
Anders Krog, 28, Ugift, Ladefoged
Niels Bentsen, 40, Ugift, Aulskarl.
Niels Damgaard, 29, Ugift, Arbeidskarl.
Jørgen Jensen, 40, Ugift, Arbeidskarl.
Laurs Knudsen, 29, Gift, Arbeidskarl.
Niels Nielsen, 15, Ugift, Arbeidsdreng.
Anders Hoved, 39, Ugift, Staldkarl.
Hans Christensen, 21, Ugift, Rygter.
Christen Christensen, 15, Ugift, Rygter.
Povel Pedersen, 14, Ugift, Faarehyrde.
Jens Pedersen, 12, Ugift, Svinehyrde.
Niels Henningsen, 34, Ugift, Karetmager.
Laurs Dalbye, 30, Ugift, Teglbrænder.
Michel Jensen, 42, Ugift, ved Teglværket.
Claus Christensen, 42, Ugift, ved Teglværket.
Jens Mortensen, 30, Ugift, ved Teglværket.
Cathrine Meierup, 30, Ugift, Stuepige
Marie Povelsdatter, 36, Ugift, Huusholderske
Anne Marie Christensdatter, 25, Ugift, Kiøkenpige
Anne Christine, 40, Ugift, Bryggerpige, Efternavn ikke
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angivet.M
Magrethe Pedersdatter, 36, Ugift, Meierske.
Anne Dalgaard, 37, Ugift, Malkepige.
Birthe Knudsdatter, 36, Ugift, dito.
Mette Jensdatter, 27, Ugift, dito.
Maren Pedersdatter, 23, Ugift, dito.
Anne Marie Christensdatter, 20, Ugift.
Sophie Christensdatter, 23, Ugift, dito.

Niels Henningsen indgik ægteskab 1796.
Niels Henningsen er i 1787, da han opholder sig på Quistrup 34 år og ugift. Han
fortsætter med at være ugift i endnu 9 år, inden han bliver gift. Det blev han den
5, maj 1796 i Holstebro. Han blev her gift med den 26-årige pige fra Viborg,
Dorthe Hansdatter Bloch (ane 7). I kirkebogen kan læses følgende om deres
vielse:
”4. May copuleres Sr. Niels Henningsen og Jomfru Dorthe Bloch
hiemme i Huset hos S:T: Hr. Landsdommer Lautrup ifølge
allernådigst Bevilling”.
Ved indførelsen af trolovelsen i kirkebogen fremgår det, at de begge opholdt sig i
byen, og at forloverne er ovennævnte landsdommer Lautrup samt byfoged
Tranberg.
Dorthe Hansdatter Bloch er født i Viborg og døbt i Sønder-sogns Kirke d. 7.
oktober 1770 som datter af Hans Christensen Bloch og hustru Anne Cathrine
Nicolaisdatter Hjardemaal.
Kirkebogen meddeler:
”Hans Christian Blocks Barn blev 7. okt. holdt over Daaben af
Maren Christensdatter hos provst Worsøe og blev kaldt Dorthe
og Elisabeth Jensdatter fulgte med.
Faddere: Provstens Karl Jeppe, Niels Jacobsen Laanum og Jens
Lund.”
Det har ikke været muligt at opklare, hvorfor brylluppet fandt sted i Holstebro,
men et fingerpeg kunne være, at samme landsdommer Lautrup, som var vidner
ved vielsen, senere på året lånte Niels Henningsen penge i forbindelse med hans
første ejendomskøb. Dorthe kunne have været i huset hos Lautrup eller en anden i
hans omgangskreds i Holstebro.
Bemærkningen i kirkebogen om, at vielsen skete efter ”allernaadigts bevilling”
kunne tyde på, at der har været et slægtsskab mellem Niels og Dorthe. En teori
kunne være, at de havde fælles forfædre i Salling, hvor de begge har forbindelse
tilbage til. De kan have været næstsøskendebørn og derfor været nødt til at få
kongens tilladelse til ægteskab. Det har dog ikke været muligt at finde
dokumentet.
Niels Henningsen var som tidligere nævnt en ældre mand da han blev gift. Han
var efterhånden blevet 42 år, og han fik en kone på 26 år.
13

Hun fik til gengæld en mand, der åbenbart havde hævet sig socialt i forhold til de
jævne forhold, han var født under i Lyngkrog. Ved vielsen blev ham omtalt som
Sr. Niels Henningsen.
Sr. er en forkortelse af det franske Seigneur, som betyder Hr. Denne titel brugtes
bl.a. til mænd af borgerskabet. Hvorledes Niels Henningsen havde erhvervet sig
denne titel, har det ikke været muligt at finde ud af. Han kunne muligvis have
været en meget dygtig og anset karetmager med flere folk i arbejde?

Niels Henningsen køber Hagebro Kro 1796.

Efter de er blevet gift, skulle de have et sted at bo. De købte derfor Hagebrogaard
i Vridsted sogn i Viborg Amt. Den er beliggende ved Karup Å ved vejen midt
mellem Holstebro og Viborg. Med i købet fik de kroen og Hagebro Bro med
tilhørende privilegier.
Niels Henningesen købte ejendommen 24. juni 1796 af Jens Pedersen Schaltz for
1850 Rdl., som han betalte samtidig med, at han afgiver 1. prioritet til Løjtnant
Schuchardt i Skive på 1000 Rdl. og 2. prioritet til Kammerraad Richter på Ørslev
Kloster på 600 Rdl. og til Landsdommer Lautrup i Holstebro på 200 Rdl. 1

Niels Henningsen havde sandsynligvis samtidig med købet overtaget
værtshusforpagtningen af kroen. Denne bevilling var 3. juli 1790 blevet givet til
den tidligere ejer Jens Schaltz, møller og gårdbruger i Arvad Mølle i Brande sogn.
Da han stadig boede i Brande, havde Niels Henningsen nok allerede fra 1796
forpagtet kroen.
Niels Henningsen fik først d. 19. dec. 1800 bevilling på værtshushold i Hagebro
mod 4 Rdl. i årlig afgift.

1 LAV B44-SP3 fol. 248b-249b.
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Indledningen til Niels Henningsens bevilling på at drive kro i Hagebro.

I den kongelige bevilling1 er der opstillet 3 betingelser til stedet:
1
2
3

”Værtshusfolkene der paa Stedet vel maa brøgge Øl til Værtshusets
Fornødenhed, men skal derimom vær aldeles forbudt da at brænde
Brændevin, hvad deraf behøves tages i Kiøbsstaden”.
Der gøres opmærksom på, at kroen er for de rejsende, og ”det er ganske
forment at holde Kro for Bønder eller andre af Almuen, som ikke er
Weifarende-----”.
Til sidst gøres opmærksom på, at stedet skal holdes i forsvarlig stand, og
værtshusholderen skal rette sig efter love og anordninger.

Niels Henningsen og Dorthe Hansdatter Bloch boede nu som krofolk i Hagebro.
I folketællingen 1801 benævnes han som ”Kroholder”. Han har tre tjenestefolk
hos sig. Heraf er den ene, Laurids Jensen også ”national soldat”, hvilket betyder,
at han var en udskrevet soldat i modsætning til en hvervet (geworben) soldat.
Folketælling: Vridsted, 1801, Hagebro.
Niels Henningsen, 49, Gift, Kroholder, Husbonde.
Dorthea Bloch, 31, Gift, Hans kone.
Hans Nicolaj Nielsen, 4, Ugift,, Deres barn.
Else Katrine Nielsdatter, 1, Ugift, Deres barn.
Niels Westergaard, 60, Gift, Tjenestekarl.
Laurids Jensen, 27, Ugift, National soldat, Tjenestekarl.
Johanne Erichsdatter, 46, Gift, Tjenestepige.

1. RA. Rentekammeret, Ekspeditionsprotokol Nr. 41- 474 (2412,1-46) 1800 19/12.
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Om Hagebro ved Karup å.
Alfred Jeppesen har i bogen ”Fra Heden til Havet, Vestjyske skildringer, 1975”
givet en fin beskrivelse af egnen omkring Karup å for et par hundrede år siden.
I ældre tid var det frodige dalstrøg langs Karup å, opfyldt af mægtige
hedestrækninger. Her kunne man rejse milevidt uden at træffe mennesker.
Fortidens trafik her fulgte de dybe, sandede hjulspor, der strakte sig gennem de
uendelige lyngflader. Når de kørende efterhånden fik svært ved at benytte en
stærkt nedskåren hulvej, foretrak de tit at køre ved siden af, og på den måde
fremkom undertiden ti – tyve eller flere parallele hjulspor.
Hedebøndernes studekøretøjer sneglede sig uhyre langsomt afsted, også vogne
med hesteforspand kom kun langsomt frem. I almindelighed regnede man med et
par timer til hver mil, og for hver to timers kørsel skulle der holdes hvil.
Af rigtige kroer med kørelade og staldplads var der kun få, men nær vejene lå hist
og her fattigmandshuse, der efter gammel skik blev benyttet som hvilesteder. Her
kunne de vejfarende få en kop kaffe, skænket op i en stor jydepotte, og en dram af
den hjemmelavede brændevin, mens der blev sørget for studene eller hestene med
foder og vand.

Hurtigst og lettest kom rytterne over de lange, trælse veje på heden, og de var
sikkert tit fulgt af misundelige blikke fra de gående, der måtte traske gennem lyng
og sand.
I en ældre karakteristik af den vestjyske bonde hedder det, at han:
”har en egen sej måde at gå på – nemlig altid tilsyneladende noget langsomt,
men så ihærdig bliver han ved med lange tunge skridt, at man forstår, at de store
afstande her ikke generede ret meget”.
Det var slet ikke ualmindeligt, at en gammel hedebonde over de 70 på en dag gik
8 mil til den nærmeste købstad og dagen efter hjem igen.
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Herude i det store hedeland ligger det gamle hedepas ”Hagebro”. Hertil stævnede
en mængde forrevne vejspor, da dette i umindelige tider havde været det
foretrukne overgangssted mellem Hardsyssel og de østlige egne.
Til at begynde med var her kun et vadested. Overfarten var ofte besværlig. Der
blev bygget en bro, som ejeren af herregården Stubbegaard i Sevel sogn siden
måtte vedligeholde mod at få overladt de broafgifter, ”brokorn”, som bønderne i
Skodborg og Vandfuld herreder ifølge kgl. befaling skulle betale.
Broværket blev ofte beskadiget af oversvømmelser og isdrift, og en overgang var
det helt borte. I 1660 befandt broen sig i en så elendig forfatning, at det blev
nødvendigt at genopbygge den, men allerede tredive år efter var den ny bro så
ødelagt, at ingen kunne bruge den.
Siden tilbød ejeren af en vandmølle, der lå nær ved overfartsstedet, at opbygge og
vedligeholde Hagebro mod tilladelse til at opkræve passagepenge og opføre et
brohus med gæstebod. Han fik kongens tilladelse, og i 1700 fik han bevilling på at
drive Hagebro Kro, der kom til at ligge ved Karup ås østbred.
Værten måtte love at holde gode ”losementer”1 og sørge for de rejsende med mad,
øl, brændevin, mjød og tobak for en billig betaling.
En tid kom kroen i dårligt ry, fordi mange landsstrygere og skarnsfolk søgte dertil
ad de bugtede veje og stier og huserede slemt både ved dag og ved nat, men
efterhånden fik kroen et bedre omdømme og blev overtaget af agtværdige og
dygtige krofolk.
Omkring 1850 gjorde forfatteren Thomas Lange, sammen med en ven et ophold i
Hagebro på en sommerrejse fra Viborg til Holstebro. I sin bog: ”Skitser og
Eventyr” har Thomas Lange fortalt om deres oplevelser i hedekroen:
”Efter nogle timers kørsel tudede kusken kraftigt i sit horn. ”Hvad er der på
færde?” spurgte vi. ”Hagebrow”, svarede kusken, ” no er vi der snaar”. Lidt
efter holdt vi da også¨stille uden for en ussel, lav og smal stråtækt bygning,
omgiven af gule lerskrænter og vilde, sønderrevne lyngbakker.
Krofolkene var ude i engen for at bjerge hø, men en halvgammel kone kom til
døren. Om de kunne få noget at spise? De foreslog kyllinger. ”Kywlinger – dem
haar vi ingen aw her”, sagde konen. En flæskepandekage da? ”Nej,vi haar ingen
Eg og heller ingen Flæsk”. ”Kan vi da få kaffe og noget smørrebrød?” ”Nej, gu
ka´ I eth”. Alt, hvad hun kunne byde på, var brød, ost og brændevin.
Omsider viste der sig en meget gammel mand i hvidgrå skindklæder, med rød
1 Muligheder for gode overnatningsmuligheder.
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ulden hue på hovedet.....og med bare fødder.
På konens opfordring skred han ned til Karup å, hvor han med et fiskeredskab,
”glib”, i hånden og iført alle sine klæder vadede ud i strømmen lige op til halsen.
Under åbrinkerne fangede han snart en kæmpestor ørred, der senere blev
tilberedt i kroens køkken og sat på bordet til de to sultne rejsende- ”og nydt uden
noget som helst andet end krydderi og salt og med bart, meget surt Rugbrød
dertil, smagte denne herlige Fisk os så godt, at jeg ikke ved nogensinde hverken
før eller senere at have faaet et bedre maaltid”.
Den gamle mand og den halvgamle kvinde, som Thomas Lange omtaler i sin
skildring af Hagebro, var en fisker og hans kone, der boede i Viborg, men en tid
hver sommer tog ophold i kroens udhus og sørgede for at skaffe fisk fra åen til
gården gæster.
Hvorledes forholdene har været på kroen, da Niels Henningsen var kroholder, kan
vi ikke vide, men denne beretning giver dog et lille indblik i de forhold, der kunne
være omkring kroen.

Niels Henningsen kom til at betale skat af kroen.

Der var i 1802 blevet nedsat en skattereguleringskommission som et resultat af en
skattereform, der i et vist omfang skulle lægge skat på hidtil privilegerede dele af
samfundet.
Årsagen til gennemførelse af denne skattereformen var de meget urolige tider
under Napoleonskrigene. Året før havde englænderne i ”Slaget på Rheden” sat
den danske flåde ud af spillet, og nu truede Prøjsen Danmark så meget, at det blev
besluttet at opstille et hærkorps i Holsten. For at finansiere dette projekt, var det
nødvendigt med med flere skatter.
I 1802 fandt Skattereguleringskommissionens taksering af Hagebro Kro sted. Heri
omtales Niels Henningsen som ”Ejer” af Hagebro Kro og Brohus.
Kroens forbygning blev beskrevet, og den var da på 1 etage, 32 alen lang og 10
alen bred og inddelt til krologerende og beboelse. Bygningen blev takseret til 570
Rdl., hvoraf der skulle svares en afgift på 2 Rdl. og 48 skilling1.

Niels Henningsen solgte Hagebro Kro.

Niels Henningsen har Hagebro i 6 år.
Den 16. februar 1804 solgte han den til Captain og Byfoged Skønnau i Lemvig.
Købekontrakten lyder på, at han skulle betale 2990 Rigsdaler for ejendommen.
Heraf skulle han betale 1600 Rdl. til Viborg Offentlige ------ Direction og betale
Niels Henningsen 1399 Rdl2.
Den underskrevne F.K. Skønnau må være identisk med den Løjtnant Schuchart i
Skive, som oprindelig havde første prioritet i ejendommen.
Måske er den begyndende krigsinflation allerede startet 1804, for det var et
betydeligt større beløb Niels Henningsen fik for ejendommen, end han gav i 1796.
Vi kan ikke vide hvorfor Niels Henningsen solgte ejendommen, eller hvorfor den
nye ejer allerede satter sin nyerhvervede ejendom på auktion godt en måned efter
handlen, men den 26. marts 1804 blev der afholdt auktion over hans ejendom.

1. Hofmansen.

2 LAV B44Sp-4 fol. 493b-494a.
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Auktionen var blevet annonceret i avisen ”Viborg Samler” den 8. marts 1804
således:
”Værtshusstedet Hagebro i Fjends Herred, som staar for
Hartkorn 1 Td. 4 Skp. Jordskyld , tilligemed den derved værende
Broe og Privilegium saavel til at hæve Broepenge af Rejsende,
som og til at have Værtshushold i Stedet,bliver, enten til salg eller
Forpagtning, stillet til offentlig Auction paa Stedet selv,
Mandagen d. 26´de Marts førstkommende om Formiddagen Kl.
11.
Stedet, som er beliggende 4 Mile fra Viborg, 3 Mile fra Holstebro
og omtrent ligesaa langt fra Skive, har meget stærk søgning af
Rejsende, da det ligger ved Landevejen imellem Holstebro og
Viborg. Ejendommen dertil er særdeles god, da der aarlig kan
saas 6 a´ 7 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg og 9 a´ 10 Tdr Haure, af Høe
kan avles 16 a´ 17 læs; der kan af Kreature holdes 2 Heste og 6 a
´ 8 Køer, foruden en del Faar.
Bygningerne ere for det meste nye og vel vedligeholdte, og ved
Stedet er et betydeligt Fiskeri. En betydelig Del af Købesummen
kan ventes at blive staaende mod første Prioritet i Ejendommen.
Skulde ellers nogen Handel underhaanden ske forinden
Auktionen, skal saadant straks til behørig Underretning for
enhver blive bekendtgjort af underskrevne Ejer.
Lemvig 29/2 1804. F.K. Skønau.”
I følge Jeppe Aakjær i ”Fra Agermuld og Hedesand”, 1930 s. 152 var det
Løjtnant Schønau, der ejede stedet 1805. Aakjær beskriver stedet således:
”Der er nu tre Huse; Stuehuset 14 Fag, Østerhus 8 Fag, Ladehus
mod Syd 8 Fag (klinede Vægge), 30 Td. Land skarp Jord.
Desuden ”Hagebro” som er en stærk Overfart og kan aarlig
indbringe 80 Rdl. eller Renten af 2000 Rdl., deraf maa
henlægges noget aarlig til Broens Vedligeholdelse f. Ex. 40 Rdl.”
Som forholdene var beskrevet i annoncen og hos Jeppe Aakjær, skulle det være et
meget godt sted, som nok kunne brødføre en familie. Alene indtægten af
overfarten skulle kunne finasiere prioriteterne. Vi får imidlertid ikke noget at vide
om årsagen til, at familien forlader Hagebro, hvor deres 3 første børn var fødte.
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Vridsted kirke, hvor deres 3 første børn blev døbte.

Niels Henningsen flyttede til Dommerby sogn 1804.

Familien skulle nu have et andet sted at bo, og valget faldt på en gård i
Dommerby sogn ved Skive. Skødet1 i forbindelse med købet lyder:
1 LAV B44-SP4 fol. 293a.
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”Jeg underskrevne Jens Sørensen Gjort vitterlig: at have solgt og
afhændet, ligesom jeg herved sælger Skøder og fra mig og mine
Arvinger aldeles afhænder til Niels Henningsen i Hagebroe og
hans Arvinger, den fra Dommerby udflyttede Gaard Holm kaldet
Agger og Eng 4 Tdr. 1 skp. 3 Fjk. Sine Bygninger samt alle de til
bemeldte Gaard henhørende Eiendomme og Rettigheder,
hvorunder endog forestår Rettigheden til det Tang som
Limfiorden opkaster for Byens Grund alt uden undtagelse
ligesom min afgangne Moder Maren Laursdatter det ved Skøde
af 12. Juny 1799 er overdraget været ---- dog må det aldrig tiene
til at nogen Hovedgaard. Og da forannævnte Niels Henningsen
har for ovenmeldte Gaard dens Eiendomme og Rettigheder betalt
mig den fulde Kiøbesumma 1299 Rdl. skriver Tolv Hundrede
Halvtredssindstyve og --- Rigsdaler, saa forpligter ieg derimod
mig og mine Arvinger at -------- og -------- tilstaar Niels
Henningsen og hans Arvinger samme Eiendomme som et
fuldkommen kiøbt Kiøb.
Dato til Bekræftelse under min Haand og Segl samt 2de gode
Mænds Underskrift til Vitterlighed.
Viborg Snapsting d. 25. Juny 1804.
Jens Sørensen.”
Niels Henningesen er ikke kommet tomhændet fra Hagebro. Han skulle som
anført i skødet betale 1299 Rdl for sin gård i Dommerby. Samme dag som han
underskrev skødet underskrev han også et gældsdokument, hvor han afgiver 1.
prioritet til så fornemme folk som Hr. Kammerherre Stiftbefalingsmand Sehetedt
og Hr. Biskop Tetens som Directeurer for Viborg Stifts Publique Fond1.
I dette dokument forpligtigede Niels Henningsen sig til at betale 500 Rdl. tilbage
ved førstkommende Snapsting 1805.2
Det har sikkert været for stor en mundfuld at udrede så mange penge allerede efter
et år. I hvert fald betalte han kun 300 Rdl. Det skete 26. juni 1805. Resten af
beløbet skulle forrentes med 4%, indtil det udbetales, hvilket skete d. 27. juni
1809. Det var efter han er flyttet fra gården igen. (Om Holmgaard se bilag 6 s. 98)
Niels Henningsen boede ikke mange år i Holmgaard i Dommerby sogn, hvor de
dog nåede at få et barn, inden de flyttede derfra igen 1807.
1 Stiftets offentlige hjælpefond.
2 Snapstinget kaldtes årets første landstingssamling i Viborg, hvor skøder, pante- og gavebreve
på al herregårdjord i Jylland skulle tinglæses og terminsbetalingen falde. Første gang vi hører om
snapsting i Viborg er i året 1462. Navnets oprindelse er uklar. Hvor der var penge, var der også
handel. Snapstingsmarkedet var landsdelens betydeligste, her kom handelsfolk og håndværkere ,
kræmmere og tandbrækkere, kloge koner, artister og skuespillere. Hver med sit publikum.
Viborgenserne kneb sig sammen i deres lejligheder og lejede så mange rum ud som muligt.
Ekstrafortjenesten var hjemme år efter år. Markedshandel var da også i århundreder en sikker
kilde til viborgensernes velstand. Efter at Nytorv blev anlagt i 1584 holdtes Snapstingsmarkedet
her.
Det sidste store snapstingseldorado for pengespekulanter kom med landboreformerne i 1790-erne.
Jordpriserne steg og steg, dalerne rullede, og en del rullede i borgernes lommer. Men i
begyndelsen af 1800-tallet var det slut. Tinglæsningen af skøder i Viborg for hele landsdelen faldt
bort, og med statsbankerotten i 1813 lå også landets økonomi i ruiner.
Først årtier senere ordnedes kreditmarkedet på ny, og landets første kreditforening stiftedes i
Viborg i 1851. Det nuværende handelsliv og pengevæsen bygger altså på helt specielle traditioner.
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Familien Henningsen flyttede til Skave Kro i Borbjerg sogn.

Der havde i de første år efter 1800 været ret gode økonomiske forhold for
bønderne, men snart begyndte landets økonomi at løbe løbsk. Der var krig og
pengevæsnet kom i voldsom forfald, hvilket også kunne mærkes i landbruget.
Måske var det derfor Niels Henningsen solgte Holmgaard. Eller var tilfældet, at
han foretrak det mere udadvendte liv som kroholder? I hvert fald købte han Skave
kro i Borbjerg sogn.
Da de flyttede fra Dommerby til Skave var Niels Henningsens kone gravid med
deres fjerde barn, som blev født få måneder efter de var flyttet ind på kroen.
Der blev skrevet skøde 27. juni 18071. Det lyder:
”Underskrevne Kiøbmand Eric Zakarias Gudiksen, Holstebroe,
tilstaar at have solgt ligesom jeg hermed følger skiøder og
aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til Sr. Niels
Henningsen i Skave og hans Arvinger fra mig efter Skøde af 27.
Juni 1807 i Skave Sogn tilhørende Gaard og Hartkorn 3 Tdr. 7
skp. 2 Fjk. 2 alb. Med alle sine Bygninger og Ejendomme i Mark
og Eng , Mose og Hede intet undtagen saaledes som jeg den selv
har ejet og allerede af Køberen er tagen i besiddelse for den
anordnede Købesum 1400, - skriver fjorten hundrede Rigsdaler
Dansk Courant, og da Køberen har betalt mig den anordnede
Købesum saa erklærer jeg hermed for mig og mine Arvinger
ingen videre Lod , Del, Ret eller Rettigheder at have til eller udi
bemeldte Gaard og Ejendomme med dennes Kirke, Korn og
Kvægtiende, men samme skal efterdags følge og tilhøre Køberen
og Arvinger som nu uigenkaldelig Ejendom den jeg og Arvinger
efter Loven er pligtig at hjemle.

1 LAV B78A-SP13 fol. 82b.
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Til bekræftelse under min Haand og Segl samt 2de
Vitterlighedsmænds Underskrift.
Holstebro d. 28. Juni 1808.
Erich Zakarias Gudiksen.
At ingen skriftlig Købekontrakt angaaende denne Handel mellem
os er oprettet, det bevidnes med vor Underskrift og om
forlangende med vor Ed.
Datum ut supra. E.Z. Gudiksen, Niels Henningsen.
Til Vitterlighed efter Begiøring J. Laursen, C.H. Dollerup.
Ved dette Skødes læsning findes intet at erindre.
Holstebro d. 22. December 1808.
Læst for Hjerm Ginding Herredsret Fredagen den 23. December,
A. Tranbjerg.”

De vanskelige økonomiske forhold i landet i beg. af 1800-tallet.

Niels Henningsen kaldtes stadig Siegneur, da han købte sin gård i Skave. Men
tiderne skifter. Landet var i krig, og inflationen rasede.
Den danske stats pengevæsen havde i mange år været i forfald, og dette førte med
sig, at papirpengenes antal blev forøget i så uhyre mængder, at staten ikke længere
kunne indløse dem med sølv. Seddelpengenes omløbsværdi mod sølv faldt som
følge heraf stedse stærkere og stærkere.
Denne tilstand kom i første omgang landmændende tilgode, da deres udgifter ikke
tilnærmelsesvis steg i forhold til indtægternes stigning. De fleste større udgifter
var nemlig udtrykt i fastsatte pengebeløb, og disse skulle ikke udredes i flere
sedler, selv om disses værdi faldt. Så godt som al gæld var fastsat i ”Navneværdi”,
hvilket også var tilfældet med prioritetsgælden og dens renter. Disse udgjorde et
bestemt beløb, og efterhånden som pengenes værdi faldt, kunne gælden forrentes
og afdrages med større og større lethed.
Det kunne muligvis være disse harsaderede pengeforhold der var medvirkende til,
at Niels Henningsen i 1807 afstod Holmgaard i Dommerby og købte Skave Kro i
Borbjerg sogn for 1400 Rigsdaler. (Familietraditionen siger, at han kom til at
skylde 1800 Rdl.).
Efter 1810 blev krigsinflationen så voldsom, at der måtte gennemføres en drastisk
nedskrivning af pengesedlernes værdi i forhold til sølv. Det førte i januar 1813 til
en ny pengereform, hvor der bl.a. blev oprettet en ny seddeludstedende bank,
Rigsbanken. Den fik tillagt bankhæftelsen, dvs. dækningen for de nye sedler.
Bankhæftelsen var en 1. prioritetshæftelse i alle landets ejendomme på 6 % af
værdien, som enten skulle indbetales til banken på én gang eller afbetales. Et
maksimum for seddeludstedelsen blev fastsat, og de gamle sedler –
kurantrigsdaler – blev omvekslet til nye rigsbankdalere i forholdet 6:1. Samme
kurs gjalt for statspapirer, der ønskedes indløst med de nye sedler. Da staten
hermed ikke kunne svare sine forpligtigelser, er pengereformen gået over i
historien som statsbankerotten.
Som om disse økonomiske turbulente tider ikke var nok, så kom der fra omk 1818
en landbrugskrise, som bl.a. førte til stærkt faldende kornpriser, hvilket især gik
ud over de større landbrug og nye selvejere med store lån i ejendommen.
Resultatet blev en lang række tvangsauktioner.
Inflationen var heller ikke blevet bragt under fuld kontrol, hvilket medførte, at
man 1818 oprettede Nationalbanken i København med eneret til udstedelse af
pengesedler.
Under disse forhold var det vanskeligt for Niels Henningsen at klare de
økonomoske forhold om sin gård og kro i Skave, og det ser ud til, at han allerede i
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1815 har genoptaget sit gamle erhverv som snedker. Ved den yngste datters dåb i
marts 1815 nævnes forældrene som: ”Niels Henningsen Snedker og Hustru
Dorthea Hansdatter Bloch”.
Nu var der ikke noget med seigneur i titlen mere.
Senere i 1823, da han var fraflyttet kroen og den ældste søn var på session, fik han
i lægdsrullen den korte bemærkning: ”Fader ej længere Gaardmand”. Ved de
foregående indførelser var hans stilling blevet angivet som ”Kromand”, der nok
kunne have råd til at holde sin søn hjemme hos sig.

Niels Henningsen solgte Skave Kro.

Som tiderne nu var blevet, havde han nok ikke anden mulighed end at sælge kroen
igen. Det skete i 1822. Han havde da også nået den ret anseelige alder af 68 år.
Det var købmand Gudiksen, som han i sin tid købte gården af, der igen købte den
tilbage.
Skødet1 lyder således:
Jeg underskrevne Niels Henningsen af Skau i Borbjerg, tilstaar
at have solgt, ligesom jeg og herved sælger, skøder og aldeles
afhænder fra mig og mine arvinger til L.T. Hr. Købmand E.Z.
Gudiksen i Holstebroe og hans Arvinger den mig efter Skøde af
28. Juni 1808 i Skau Bye tilhørende Gaard, af Hartkorn 3 Tdr. 7
Skp. 2 Fjk. 2 Alb. Med alle sine Bygninger og Ejendomme i Mark
og Eng, Mose og Hede, intet undtagen saaledes som jeg selv har
ejetog beboet, alt for den anordnede Købesum 300 Rdl S. skriver
trehundrede Rigsbankdalersølv. Og da Køberen velbemeldte E.Z.
Gudiksen har betalt mig den mundtlig anordnene Købesum, saa
erklærer jeg hermed for mine Arvinger, ingen anden Lod, Del,
Ret eller Rettigheder at have til, eller i bemeldte Gaard og
Ejendomme med dens Kirke, Korn og Kvægtidende, men ----skal efterdags følge og tilhøre Køberen og Arvinger som en
uigenkaldelig Ejendom, den jeg og Arvinger efter Loven er
pligtig at ------.
Til Bekræftelse under min Haand og Segl, samt 2de
Vitterlighedsmænds Underskrift.
Skau d. 11. May 1822.
Niels Henningsen.
At ingen skriftlig Købekontrakt angaaende denne Handel mellem
os er oprettet, det bevidnes med vores Underskrift og om
forlangende med vor Ed.
Datum it supra.
Niels Henningsen
E.Z. Gudiksen.
Til Vitterlighed efter Begæring Holger Schou. S. Christensen.
Læst for Hjerm Ginding Herred. Datum 11. april 1823.
Fugl.
Da Niels Henningsen 1807 købte Skave Kro gav han 1400 Rigsdaler Curant for
den, og da han solgte den 1822 fik han 300 Rigsbankdaler for den. Den forskel i
købs- og salgsprisen var et udtryk for de økonomiske ændringer, der skete i den
tid han var kromand i Skave.
1. LAV B78A-Sp 16 fol. 344b-345a.
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Niels Henningsen køber Madsdalshus.

Efter at have solgt Skave Kro købte Niels Henningsen nu et meget lille sted, der
kun havde hartkorn på 2 Skp. Det ligger ca. 2 km. Nord for Borbjerg kirke ved
vejkrydset Borbjerg Holmgaard (Præstegården) – Neder brødbæk og Nørre Hvam
– Store Ryde Mølle. Det kaldtes på den tid altid for ”Mads Dahlhuus”.
Ejendommen ligger i dag på Øster Brødbækvej 5 og har matr. nr. 10b, Hvam
ejerlav.
Han købte stedet af Jens Erichsen i Trabjerg i Borbjerg sogn for 50 Rdl. Sølv.1
Her boede de også ved folketællingen 18/2 1834. Han er på det tidspunkt knap 80
år gammel, mens hans hustru Dorthe Hansdatter Bloch var godt 64 år gammel.
Brandforsikringstaxationen giver et indtryk af Huset (se bilag 5s. 97).

Niels Henningsen og Dorthe Hansdatter Blochs børn:
Der blev i ægteskabet født 7 børn, hvoraf de 4 overlevede og fik efterkommere.
1. Hans Nicolai Henningsen, født i Hagebro Kro, Vridsted sogn, og
hjemmedøbt d. 13. januar 1798 og fremstillet i Vridsted kirke 2. onsdag i
fasten 28. feb. 1798, båret af Madam Bregenholm i Haderup
(Haderuppræsten Vincens Bregnholms hustru hed Marie Hansdatter
Sidelmann).
Fadderne var: Barnets morfader fra Viborg, skoledicipel Bloch og
Immanuel Friis, Eva Bloch og Peder Hule.
Efter i sin ungdom at have haft et ret omskiftelig og til tider spændende liv
blev han gift med enken i Flyndersø Mølle. Senere flyttede han med en
stor familie til Kjøldige i Bøvling sogn, hvor han døde 5. marts 1885.
Bilag 2, s. 80.
2. Else Cathrine Henningsen, født i Hagebro Kro, Vridsted sogn,
hjemmedøbt d. 24. maj 1800. Fremstillet i Vridsted kirke søndag d. 27. juli
1800, båret af Jordemoderen Else Cathrine Bloch [må være en
fejlskrivning,da det sikkert er mormoderen Anne Cathrine, der var
jordemoder i Viborg].
Fadderne var: Student Bloch og Stantemacher Peder Povelsen og Jomfru
Nyssum i Præstegaarden.
Hun blev gift med lærer og kirkesanger Jens Andersen Harlev i Vium
sogn. 1870 rejste hun sammen med sin yngste datter og svigersøn samt
deres 3 børn til USA.

3. Charlotte Amalie Henningsen (ane 3. Tipoldemor. 1802 –
1889. Læs mere herunder.

4. Peter Severin Hjardemaal Henningsen, født i Holmgaard, Dommerby
sogn, hjemmedøbt 2. august 1805 og fremstillet i Dommerby kirke 10.
nov. 1805. Faderen nævnes som ”Sr. Henningsen i Holmgaard”, og barnet
blev båret af Fru Forligelseskommisær og Møller Frost, mens Hr. Frost
stod Fadder.
1.
1 LAV B78A SP25 fol. 503a-503b.
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Han blev gift med Bodil Marie Christensdatter fra Grønbæk sogn. Med
hende fik han datteren Dorthea Kirstine Pedersdatter efter hvem, der er en
del efterkommere i den sydlige del af Viborg amt.
5. Juliane Mathilde Henningsen, født i Skave Kro, Borbjerg sogn og
døbt d. 12. dec. 1807. Hun var nærmest livløs ved fødslen, men blev bragt
til live af jordemoderen Anne Toft. Hendes levetid blev dog kun 6 uger, og
hun blev begravet på Borbjerg kirkegård d. 31. jan. 1808.
6. Et dødfødt drengebarn, født i Skave kro, Borbjerg sogn d. 20. juni
1809.
I forbindelse med hans fødsel har kirkebogen er ret udførlig beskrivelse af
hændelsesforløbet:
Moderen havde båret barnet til tiden, og jordemoderen Ane Toft
konstaterede, at barnet var levende 1½ time før fødslen. Men det blev en
eget svær fødsel, som kommer til at vare 12 timer. Fødslen skete dog på
en naturlig måde uden brug af instrumenter, men barnet kvaltes i
fødselsøjeblikket. Jordemoderen forsøgte forgæves at bringe barnet til live
ved hjælp af varmt vand og indblæsning. I kirkebogen bemærkes følgende
passus med moderens egenhændige underskrift: "Ingen Klage over
Giordemoderen, det tilstaaes af Barnemoderen Dorothe Bloch".
Den døde dreng blev begravet på Borbjerg Kirkegaard d. 2. juli 1809.
7. Carl Wilhelm Henningsen, født i Skave Kro, Borbjerg sogn d. 30. juli
1810, hjemmedøbt og fremstillet i Borbjerg kirke d. 11. november 1810.
Barnet blev båret af Anders Nørgaards hustru i Skave, og fadderne var:
Jens Laae og hustru samt Just Nielsen og hustru i Skave.
Gift med Ane Andersdatter fra Øster Bisgaard i Borbjerg sog, hvor han
blev gårdmand. Senere flytter de til Raunholt i Sevel sogn, hvor han døde
8. juni 1886.
8. Juliane Mathilde Henningsen, født i Skave Kro, Borbjerg sogn d. 18.
januar 1815, hjemmedøbt og fremstillet i Borbjerg kirke d. 28. marts 1815.
Forældrene nævnes som: ”Niels Henningsen Snedker og Hustru Dorthes
Hansdatter Bloch”.
Fadderne var: Mathilde Ginnerup, Købmand Ginnerups Hustru i Viborg
[Peder Nielsen Ginnerup fik 23/3 1813 Borgerskab som købmand i
Viborg. Han var 1809 blevet gift med Dorthe Hansdatter Blochs søster
Mathilde Hansdatter Bloch], Jens Jensen Laae i Skave og Jens Pedersen i
Skave, Niels Kristian i Hvamgaard, Ane Andersdatter, tjenestepige hos
Jens Pedersen i Skave.
Hun blev gift med husmand Niels Sørensen Hougaard i Nørre Hvam,
Borbjerg sogn. Efter hans død 1861 giftede hun sig med Christen Pedersen
fra Yllebjerg i Hodsager sogn.
Juliane døde 12. april 1900 som aftægtskone hos sønnen Marinus i
Jatterup, Sevel sogn, og hun blev begravet på Sevel kirkegård d. 20. april.
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Niels Henningsen døde og enken flyttede til Flyndersø Mølle.
Niels Henningsen døde i Mads Dalhus d. 25. maj 1836 og blev begravet på
Borbjerg kirkegård d. 5. juni 1836. Præsten har noteret, at han blev 82 år og 10
dage gammel.
Enken Dorthe Hansdatter Bloch og de hjemmeboende børn fik lov at sidde i
uskiftet bo efter manden, og hun blev boende i Borbjerg til d. 15. august 1838, da
hun sammen med sin ældste søn Hans Nicolai Henningsen flyttede til Flyndersø
Mølle i Estvad sogn, hvor han den 17. august 1838 blev gift med møllerenken
Ane Sørensdatter.
I folketællingen for Estvad sogn 1845, kan det ses, at Dorthe kom til at bo
sammen med en hel del familiemedlemmer.
Estvad sogn, 1845, Fløndersøe Mølle.
Nikolai Henningsen, 47, Gift, Møller, Vridsted Sogn, Viborg Amt.
Ane Sørensdatter, 46, Gift, Hans kone, Hornum Sogn, Aalborg Amt.
Mads Peder Jensen, 25, Ugift, Deres børn, Do [Hornum Sogn, Aalborg Amt].
Søren Johannes Jensen, 20, Ugift, Deres børn, Do [Hornum Sogn, Aalborg Amt].
Ane Johanne Christensdatter, 15, Ugift, Deres børn, Her i sognet [Estvad Sogn].
Christen Christensen, 13, Ugift, Deres børn, Do [Estvad Sogn].
Anders Frederik Hansen, 9, Ugift, Deres børn, Do [Estvad Sogn].
Dorthea Larsine R. Henningsen, 6, Ugift, Deres børn, Do [Estvad Sogn].
Juliane Caroline A. Henningsen, 4, Ugift, Deres børn, Do [Estvad Sogn].
Ane Jenssine Henningsen, 4, Ugift, Deres plejedatter, Do [Estvad Sogn].
Niels Jensen Harlev, 18, Ugift, Betjente ved møllen, Vium Sogn, Viborg Amt.
Christen Jensen, 30, Ugift, Betjente ved møllen, Dommerby Sogn, Viborg Amt.
Dorthe B??, 76, Enke, Møllerens moder der af ham forsørges, Viborg.
Laust Christensen, 34, Ugift, Deres tjenestefolk, Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt.
Jens Christian Andersen, 17, Ugift, Deres tjenestefolk, Borberg Sogn.
Juliane Harlev, 21, Ugift, Deres tjenestefolk, Vium Sogn, Viborg Amt.
Inger Johanne Jensdatter, 23, Ugift, Deres tjenestefolk, Borberg Sogn.
Christen Frankjær?, 33, Ugift, Ernærer sig som tømmermand, snedker, og intet
stadigt ophold, Hjerm Sogn.

Der var for det første sønnen Hans Nicolai og hans to døtre Dorthea og Juliane.
Dernæst Ane Jensine Henningsen. Hun var en datter og bror til Hans Nicolai,
som hendes søn Carl Wilhelm havde fået uden for ægteskab med en datter,
Mariane Jensdatter, af gårdens kone Ane Sørensdatters første ægteskab med Jens
Madsen. De to ville gerne have været gift, men familietraditionen siger, at Hans
Nicolai, der nu var pigens stedfader, modsatte sig et giftemål, da han i så fald
skulle udrede en medgift til sin bror, og det ønskede han ikke.
Endelig var der Niels Jensen Harlev og Juliane Harlev. De var søskende og de
to ældste af Hans Nicolais søster Else Kathrines børn med degnen Jens Andersen
Harlev i Vium skole, Viborg amt.
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Dorte Hansdatter Bloch flyttede for sidste gang.
Hans Nicolai kunne tilsyneladende ikke forliges med livet som møller, så i 1848
mageskiftede han Flyndersø Mølle med gårdejer Lars Jensen i gården Kjøldige i
Bøvling sogn, og han flyttede dertil med sin familie.
Hans Nicolai fik efter nogle år lov at udstykke nogle parceller fra Kjøldige, og
herpå bygger han en ny gård, Kjærsholm.
Igen måtte den gamle moder, Dorthe Hansdatter Bloch flytte bopæl. Men det blev
også sidste gang.
Hun døde i Kjærsholm i Bøvling d. 7. marts 1858 som 88-årig. Hendes mand
Niels Henningsen havde da været død i 22 år.
Dorthe blev begravet på Bøvling kirkegård d. 14. marts 1858.
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Charlotte Amalie Henningsen, 1802 – 1889.
Tipoldemor.

Niels Henningsens ældste datter Charlotte Amalie blev født i Hagebro Kro, og
præsten skrev følgende i kirkebogen:
"12. okt 1802 havde Sr. Niels Henningsen en Datter til
Hjemmedaab, hvis Navne blev Charlotte Amalie, frembåret i
Kirken Dom. 4. Nov. og frembåret af Jomfru Eggers i Haderup
præstegård. Fadderne var S.T.Hr. Pastor Borup i Sahl, Student
Emmike Mulvad, Peder Poulsen, Tjenestekarl i Hagebro, Madme.
Borup fra Sale og Jomfru Katrine Bregenholm fra Haderup
Præstegård."
Hun flyttede med sine forældre til både Dommerby Sogn og senere til Skave Kro i
Borbjerg sogn, hvor hun også opholdt sig ved sin konfirmation 1819 i Borbjerg
kirke. Her noterede præsten, at hendes kundskaber var mådelige, og at hendes
opførsel var god.
Charlotte Amalie har uden tvivl været hjemme og hjulpet til hos forældrene i
Skave Kro, indtil de blev nødt til at sælge den og flytte til Mads Dahlshus. Der var
der ikke rigtig brug for hendes arbejdskraft, så hun må ud at tjene.
Man kan derfor se, at præsten i kirkebogens afgangsliste skrev, at 1822 flyttede
hun til Mejrup som tjenestepige. Hun kom til branddirektør Holger Wium og hans
hustru Ane Elisabeth Groth i Sdr. Blæsbjerg i Mejrup. De havde på det tidspunkt,
hvor Charlotte Amalie flyttede ind 3 små børn. Andreas på 4 år, Ane Kathrine 3 år
og Wilhelm på 1 år. Året efter kom endnu et barn Niels, så der var nok at se til for
Charlotte Amalie.
Hun tjente hos branddirektøren i flere år. Men så i november 1826 fæstede
branddirektøren en ny karl. Det var Niels Nielsen, der kom fra Måbjerg sogn.
Der må på en eller anden måde være opstået gode relationer mellem de to
tjenestefolk, og karlen skulle angiveligt have lovet at gifte sig med hende. På et
tidspunk måtte Charlotte Amalie konstatere, at hun var blevet gravid. Det var en
meget uheldig situation på den tid at skulle føde uden at være gift. Resultatet var
derfor også, at hun måtte forlade pladsen hos branddirektøren og flytte hjem til
forældrene i Mads Dahlshus.
Her fødte hun 27. marts 1828 en søn. Han blev hjemmedøbt samme dag, som han
blev født. Derpå blev han fremstillet i kirken d. 26. maj 1828 og fik navnet Hans
Peter Wilhelm Nielsen. I forbindelse med dåbsindskrivningen undlader præsten
ikke at gøre en tilføjelse i kirkebogen om, at det er et slegfredbarn, han har døbt,
hvilket betyder, at det er et barn født uden for ægteskab. (Det står yderst til højre.)
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Borbjerg kirke, hvor Hans Peter blev døbt.

Charlotte var blot en ud af mange, der fik et barn uden for ægteskab. I 1800-tallet
blev omtrent hvert tiende barn født, uden at forældrene var gift. I 1700-tallet var
det kun ca. hvert tyvende, men til gengæld var det en sværere situation for
forældrene - eller rettere for moderen, der ofte stod alene tilbage med barnet. Et
fremskridt for både moderen og barnet var det, da det i 1763 blev indført ved lov,
at det var faderens "naturlige pligt" at betale "i det mindste halvdelen af de
omkostninger, som barnets underholdning udfordrer, til det er ti år gammelt."
Det varede et stykke tid, inden denne lov slog igennem, men da Charlotte i en
alder af 26 år fik sin uæget søn, var der gået så lang tid, at det nu var almindeligt
udbredt, at den blev taget i anvendelse, hvis parterne ikke kunne blive enige
indbyrdes.1
1. Asbjørn Romvig Thomsen:”Uægte børn og ugifte forældre – udstødte eller integrerede?”, 2005.
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Det var amtmanden, der i den slags sager var bemyndiget til at udstede en
bidragsresolution - dvs. bestemme, hvor stor barnefaderens årlige bidrag til
barnets opfostring skulle være. Det var derfor meget naturligt, at Charlotte
Amalies far - som det ses herunder - henvendte sig til amtmanden, for at datteren
kunne få, hvad hun havde krav på til sønnens underhold.

Fadderskabssagen mellem Charlotte Amalie og Niels Nielsen.

Karlen Niels Niels havde fortrudt sine løfter om ægteskab med hende, for d. 28.
april 1828 måtte Charlotte Amalies far Niels Henningsen skrive et brev til
amtmanden og beklage den situation, hans datter og hendes forældrene var
kommet i. Han pointerede, at de var nogle fattige folk, som ikke har mulighed for
at hjælpe deres datter og hendes nyfødte søn. Det var nok ikke ukendt for
amtmanden, at ansøgere gjorde sig dårligere end de var, men i dette tilfælde var
det rigtigt, at de var fattige.
Høyvelbaarne Herre og Amtmand.
I dybeste underdanighed bønfalder ieg Deres Høyvelbaarenhed Paa
min Dattes væyen om nu naadig og gunstig Reselusion hun har i 6
aar tient brandDireytør Wium som Barnepige og nu siste aar blev
besvangret ved hans Avlskarl navnlig Niels Nielsen af hvem hun
bad sig overholle ved ægteskabsløfte til at føye Hans begiering
men saa snart hun blev frugtsomelig var al den givne løfte om
ægteskab aldeles forbi og hun blev altsaa bedragen hun har været
hiæme i vinter og faaet barnet men vi fattige stakkeler har ike noget
at hielpe hende med og derfor bønfaler vi Derres Høyvelbaarenhed
for at det maa blive hendes barnefader paalagt at hiælpe hende ved
barnes opdragelse - hand tiæner i lægaarmølle ved Holstebroe som
aulskarl hun har baade gaaet og skreven ham til men har ike
bekomet noyen svar altsaa ved vi ingen anden vei at gaae ind at
besvære Deres Højvelbaarenhed hvilkjet vi beder i Dybeste
underdanighed maate naadig optages. - vi har anmaadet vor
SognePræst Hr. Giølby om atæst som hermed følger.i dybeste underdanighed
N: Henningsen
Madsdalshus
d: 28 april 1828
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Niels Henningsens brev til amtmanden.1

Amtsmanden reagerede hurtigt på det brev, som Niels Henningsen havde sendt,
og hvor han ønskede hjælp til sin datter. Allerede d. 1. maj. skrev amtsmanden
tilbage til herredsfogeden i Holstebro og bad ham afholde en politiret over sagen.
Den 10. maj mødte derfor fogedens mand op i Lægaard Mølle, hvor barnefaderen
Niels Nielsen nu opholdt sig. Han blev foreholt, at skulle møde i retten 14. maj2.
1. LAV B78A-107 sag 24/28.
2. B78A-107 sag 24/28.
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Den 14. maj 1828 blev retten så sat, og skriveren noterede følgende i protokollen:1
Aar 1828 den 14. May blev på Hjerm-Ginding Herreds Contor i
Holstebroe af Capitain Bys og Herredsfoged Ridder Fugl, nu
Politiret sat i overværelse af Vidner P. Bislev og N.C. Skarbye,
hvor da blev foretaget
Sagen: Charlotte Amalie Nielsdatter med Fader og Værge N.
Henningsen af Madsdalshus i Borbjerg Sogn
contra
Tjenestekarl Niels Nielsen af Lægaard Mølle i Maabjerg Sogn.
Sagsøgeren med Værge var mødt og fremlagde den i Sagen
udstedte Stævning med forkyndt Påtegning, der lyder saaledes: #
Dommerne fremlagde det fra Sagsøgerens Fader til Amtet
indgivne Andragne om Opfostringsbidrag med Amtets
Paategnelse Orden til Sagens behandling ved Politiet samt den
dermed fulgte Præsteattest for Barnets Dåb, hvilke Dokumenter
lyder saaledes: # Indstævnte var mødt - mellem Parterne blev
indgaaet følgende Forlig:
Indstævnte Niels Nielsen som vedkender at være Fader til det af
Indstævneren fødte, i Præsteattesten benævnte, drengebarn Hans
Peter Vilhelm betaler til Indstævneren Charlotte Amalie
Nielsdatter som Opfostringsbidrag til benævnte deres fælles
Barn, årlig til Barnets 10ende Aar fylder 6 Rd. Sølv, som
erlægges
Halvårlig 27. September og 27. Marts hver gang med det Sølv, og
er således det første ½aarlige Bidrag forfaldet til førstkommende
27. September.Da Indstævnte med ------ i Dag her i Retten betalte til
Indstævneren Kontant 4 Rd. Sølv, saa bliver ej allene intet af ham
til Indstævneren at erlægge til førstkommende 27. September, men
han har endogsaa til næste Aar 27. Marts nu at betale til hende 2
Rd. Sølv, for Eftertiden bliver dermed Bidraget at erlægge
Halvaarlig som bestemt.- Da Værgen heri var enig, blev ----saaledes sluttet og befæstet med parternes Underskrift.
Niels Nielsen
med ført pen

Charlotte Amalie Nielsdatter
med ført pen

som Værge
N. Henningsen
Da intet videre var at foretage blev politiretten hævet.
Fugl.
Som Vidner.
P. Bislev og N.C. Skarbye.

1. LAV B78A Lb.nr.82 fol.271b-272a.
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Nu fik familien i Mads Dahlshus lidt økonomisk hjælp, så Charlotte Amalie har
sikkert kunnet blive hjemme hos forældrene et stykke tid, men hun kunne ikke
fortsat blive boende hjemme, så hun måtte finde en plads i huset et sted.

Familietraditionen – fup eller fakta!

Familietraditionen har op gennem tiden ihærdigt fastholdt, at det var en greve, der
skulle være far til det barn, Charlotte Amalie fødte i 1828. Han skulle havde
været fra Rydhave, som ligger i nabosognet Ryde. Den slags familietraditioner
kan være svære at komme til livs. Ind i mellem kan selv håndfaste beviser ikke
overbevise alle i slægten.
I tilfældet med Charlotte Amalie og hendes søn er der intet i kilderne, der antyder,
at det skulle være en anden end Niels Nielsen, der er faderen.
I det brev, som Charlotte Amalies far Niels Henningsen sendte til amtmanden,
skrev han, at Niels Nielsen skulle have givet hende et ægteskabsløfte, men
bagefter være løbet fra det. Et sådan løfte ville han vel ikke give, hvis det var en
anden der var faderen, og som måske ville betale ham for at påtage sig
faderskabet. I politiretten vedkendte Niels Nielsen sig også faderskabet og betalte,
hvad han skulle. Det skal også nævnes at i 1827, det år hvor Charlotte Amalie
blev gravid var Rydhave ejet af Viborg Stiftsøvrighed, og da har der
sandsynligvis ikke været en greve på slottet.
Vi må derfor gå ud fra, at Niels Nielsen eller Niels Nielsen Feldborg, som han for
det meste bliver kaldt i kilderne, er far til oldefar Hans Peter Wilhelm Nielsen og
dermed min tipoldefar.
Da der ikke senere er forbindelse mellem Charlotte Amalie og Niels Nielsen,
forlader vi nu Charlotte Amalie en stund for at beskrive Niels Nielsen og hans
slægt.

Niels Nielsens historie.

Niels Nielsen var født i Neder Feldborg i Hjerm sogn d. 25. juni 1798 og døbt i
Hjerm kirke d. 27. juli 1798. Han blev også kaldt Niels Nielsen Feldborg eller
Niels Thorsen.
I folketællingen 1801 i Hjerm sogn ses Niels sammen med sine forældre i gården
Neder Feldborg, hvor de boede sammen med hans farbroder og farfar.
FT 1801 Hjerm sogn, Nedre Feldborg.
Niels Jensen, 66, husbonde, enkemand i 1. ægtesk, bonde og gårdbeboer.
Jens Nielsen, 22, ug, hans barn, geworben soldat.
Niels Nielsen, 29, g i 1. ægtesk, hans barn.
Zidsel Sørensdatter, 28, g. i 1. ægtesk, sidstnævntes kone.
Niels Nielsen, 3, deres barn.
Ane Margrethe Nielsdatter, 25, tjenestepige.
Omkring 1812 flyttede han med sine forældre til Hindkjærhus i Mejrup.
I kirkebogen for Mejrup sogn kan man se, at Niels Nielsen Feldborg, som han her
kaldtes var ankommet til Sdr. Blæsbjerg i Mejrup som avlskarl d. 12. nov. 1826.
Det var også her i Mejrup Charlotte Amalie tjente hos branddirektør Wium, og
hvor han gjorde hende gravid i sommeren 1827.
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Niels blev kun i Sdr. Blæsbjerg 1 år. Kirkebogen siger, at 1. nov. 1827 flyttede
han til Hr. Bay i Lægaard Mølle i Maabjerg sogn, hvor han var, da han blev dømt
som værende far til Hans Peter Wilhelm Nielsen.

Niels Nielsen blev gift i Holstebro.
Han har kun været i Lægaard Mølle ca. 1 år. For d. 6. dec. 1828 blev han gift i
Holstebro med pigen Karen Marie Christensdatter. Hun var født i Holstebro
14. marts 1800 og var datter af snedker Christen Felding og Margrethe Jensdatter
Rindum.
I folketællingen 1801 finder vi familien, hvor faderen imidlertid kaldes Trug.
FT 1801 Holstebro Købstad, Sønder Landsgade 82.
Christen Trug, 31, g, husbonde, snedker.
Margarete Jensdatter, 36, g, hans kone.
Karen Marie Trug, 1, deres datter.
Karen Marie er så heldig, at hun arvede 50 rigsdaler sølv efter afdøde købmand
Niels Bigum af Holstebro1.
Det er muligvis denne arv, som satte Niels og Karen Marie i stand til at købe,
deres eget hus, for 2. marts 1829 blev der skrevet skøde, hvor de købte
svigerfaderens hus i Sønderlandsgade 82 for 100 Rigsbankdaler sølv.
Det var et hus i en etage med 6 fag til gaden og 7 fag til gården2.
I dette skøde er navnet på svigerfaderen skrevet som Christen Sørensen Felding,
så når han i folketællingen kaldes Trug, har hans far efter al sandsynligvis være
den Søren Trug der ved folketællingen 1787 også bor i Sønderlandsgade.
I et andet dokument kan vi se, at også Niels Nielsen har haft forskellige navne.
Her står:
”Underskrevne Husbeboer Niels Nielsen Feldborg også kaldet Niels
Thorsen”3.
Det er farfaderens efternavn, han her har taget i brug.
Gennem folketællingerne i 1834 og 1840 får vi et indblik i familens forhold.
Holstebro Købstad, 1834, 114, Søndre Land Gade No. 82
Niels Thoersen, 38, Gift, Dagleier.
Karen Marie Chrestensdatter, 36, Gift, Hans Koene.
Anne Margrethe Jensdatter, 69, Enke, Dennes Moder,
Karen Marie [ Nielsdatter], 4, Ugift, Huusfaderens Børn.
Anton Frederich [ Nielsen], 2, Ugift, Huusfaderens Børn.
Ane Nielsdatter, 1, Ugift, Huusfaderens Børn.
I 1834 levede Niels Nielsen som daglejer, og moderen passede familiens 3 små
børn.

1. LAV B78 SP 5, fol 233b.

2. LAV B78 SP 5, fol 233b,234a.
3. LAV B78 SP6 f. 289a.
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Svigerfaderen var død på dette tidspunk, og enken boede i huset hos datteren og
svigersønnen.
3 år efter denne folketælling døde konen Karen Marie 38½ år gammel. Det skete
d. 9. oktober 1837, og hun blev begravet i Holstebro d. 13. Oktober 1837.
Året forinden havde hun født en søn, som dog ikke var i hjemmet, da den næste
folketællingen fandt sted i 1840.
Her kan vi se, at Niels står som enkemand, der lever ”af at gøre Klodser”, hvilket
vil sige, at han laver træskobunde. Han boede med de to ældste børn, og til at
holde huset har han en tjenestepige.
Holstebro Købstad, 1840, , Sønderlandsgade, No. 82, A
Niels Nielsen Fældborg, 39, Enkemand, nærer sig af at giøre
Klodser.
Anthon Fridrich Fældborg, 10, Ugift, hans Søn.
Ane Cecilie Fældborg, 8, Ugift, hans Datter.
Mariane Jensdatter, 28, Ugift, Tienestepige.
Niels havde åbenbart ikke mulighed for eller lyst til at blive boende i sit hus
længere. I august 1840 – umiddelbart efter folketællingen – skødede han
ejendommen til Købmand P. Rygaard for 600 Rigsbankdaler sølv. Heraf fik Niels
de 200, mens de 400 var skyld i ejendommen1.
Hvor Niels nu kom til at bo, kan vi ikke umiddelbart se, for der er ikke nogen i
Holstebro ved folketællingen i 1845 med hans navn, men der optræder en Niels
Christian Thorsen på 44 år, som er enkemand og født i Hjerm sogn. Han boede i
Vestergade og ernærede sig som daglejer. Alt tyder på, at der er tale om en
fejlskrivning af navnet, og at der skulle stå Niels Nielsen Thorsen.
Han sad i så fald til leje hos murermester Laust Junget, der boede på matr.nr.
105C i Vestergade2.
Niels Nielsen Feldborg/Thorsen døde i Holstebro d. 22. juni 1855. Præsten
noterede, at han døde af underlivsbetændelse. Han blev begravet på Holstebro
Kirkegård d. 26. juni.
I skifteprotokollen anføres, at han ”kun efterlader til begravelsen”.
Niels Nielsen og Karen Marie Christensdatter fik 4 børn sammen:
1. Karen Marie Nielsdatter. Hun blev født umiddelbart efter
forældrene var blevet gift i 1828 - eller måske inden, og hun døde
sandsynligvis før 1840, da hun ikke ses i denne folketælling.
2. Anton Fridrich Nielsen, f. 31. januar 1830 i Holstebro. Han blev
hjemmedøbt d. 16. februar og fremstillet i kirken d. 1. august 1830.
Da han var 15 år gammel, kan man i folketællingen 1845 se, at han
var i lære som rebslager og boede hos rebslager Magnus Poulsen i
Nørregade 10 i Holstebro.
Han har ikke beskæftiget sig med rebslagning hele tiden, for da han
døde d. 20. marts 1863 nævner præsten ham som ugift daglejer. I
dødsanmeldelsen til herredsfogeden benævnes han som fattiglem.

1. LAV B78 SP6 f. 375a-376b.
2. Fkt. Holstebro 1845.
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3. Ane Cecilie Nielsdatter, f. 26. august 1832, hjemmedøbt d. 10.
oktober og fremstillet i kirken d. 26. december 1832.
Hun arbejdede hele sit liv som tjenestepige i Holstebro. 1845 tjente
hun hos værtshusholder Niels Madsen Duusgaard i Nørregade, og i
1855 var hun tjenestepige hos ølbrygger B. Damgaard i Nørregade.
Ane Cecilie døde 2. januar 1867 i Holstebro. Præsten har bemærket, at
hun døde af en hjertesygdom, og var ugift tjenestepige. I
dødsanmeldelsesprotokollen står, at hun efterlod sig 100
Rigsdaler, som arves af hendes eneste levende bror, Nicolaj.
4. Nicolaj Nielsen, f. i marts måned 1836 og døbt i Holstebro kirke d.
11. marts 1836.
Han var ca. 1½ år gammel da moderen døde. Det må have været for
svært for faderen at skulle passe så lille et barn samtidig med, at han
skulle arbejde og have to ældre søskende hjemme, så Nicolai blev sat i
pleje hos hjulmager Søren Stald og Ane Pedersdatter i Nørregade 14.
Det er muligt, at plejeforældrene var personer, som Niels Nielsen
kendte i forvejen, måske et familiemedlem, da han ligesom Niels
Nielsen var født i Hjerm sogn.
Da Nicolai bliver gammel nok til at begynde at arbejde, bliver han sat
i lære som skomager.
I folketællingen fra 1855 findes han som skomagerlærling hos Hans
Chr. Laulund i Nørregade. Han var blevet udlært inden 1860, hvor han
i folketællingen er anført som skomagersvend.
Forinden han blev indskrevet i folketællingen, var han i 1859 på
session, hvor han blev slettet af lægdsrullen. Det skete med den
begrundelsen, at han var døvstum1.
Det har ikke været muligt at finde ham senere, men i 1867, da søsteren
Ane Cecilie dør, får vi i skifteprotokollen oplyst at han som søsterens
eneste levende bror arver de 10 rigsdaler, som hun efterlader sig.

1. LAV lægdsrullefilm nr. 474, lægd. 123, Holstebro.
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Holstebro, som den så ud 1858.
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Niels Nielsens forslægt.
1.
Niels Nielsen (1)
F. 25. juni 1798
D.22. juni 1855

|
____________________________
|
|
2.
Niels Nielsen (2)
1771-1833

|
_________________
|
|
4.
Niels Jensen Thorsen
1735-eft. 1801

5.
~ Ane Nielsdatter Slee
1739-1799

3.
Zidsel Sørensdatter (3)
1773-1859

|
_________________
|
|
6.
7.
Søren Christensen ~ Else Christensdatter
o. 1735-1818
o.1737-1815

Niels Nielsen blev født d. 25. juni 1798 i Neder Feldborg i Hjerm sogn. Han blev
døbt i Hjerm kirke d. 27. juli samme år.
Herover ses en oversigt over hans nærmeste aner.

Niels Nielsens forældre:

Nielses far havde samme navn, som han selv havde, Niels Nielsen, og var også
født i Neder Feldborg. Det blev han i oktober måned 1771 og døbt i Hjerm kirke
20. oktober samme år.
Han var gårdejer i Neder Feldborg 1803 – 1812. Han solgte tilsyneladende
gården omk. 1812 og flyttede til Hindkjær i Mejrup sogn. Det fremgår af
lægdsrullens hovedrulle for Hjerm sogn, at han stadig var i Hjerm på det
tidspunkt sammen med med sine sønner i 1810.
1813 fremgår det af hovedrullen for Mejrup sogn, at de nu er flyttet hertil.
Ligeledes kan man i kirkebogen for Mejrup se, at i 1825 blev hans søn Andreas
konfirmeret i Hjerm kirke, og hans far nævnes nu som Niels Nielsen Hindkjær.
Som det kan ses i folketællingen fra 1801, var Niels Nielsen gift med Zidsel
Sørensdatter.
FT 1801 Hjerm sogn, Nedre Feldborg.
Niels Jensen, 66, husbonde, enkemand i 1. ægtesk, bonde og
gårdbeboer.
Jens Nielsen, 22, ug, hans barn, geworben soldat.
Niels Nielsen, 29, g i 1. ægtesk, hans barn.
Zidsel Sørensdatter, 28, g. i 1. ægtesk, sidstnævntes kone.
Niels Nielsen, 3, deres barn. [tipoldefar].
Ane Margrethe Nielsdatter, 25, tjenestepige.
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Zidsel var født i april 1773 i Hjerm Hede i Hjerm sogn, og hun blev døbt i Hjerm
kirke d. 25. april 1773.
Niels og Zidsel blev viet d. 22. februar 1798 i Hjerm kirke.
De fik ca. 20 år sammen i Hindhjærhus i Mejrup inden Niels døde d. 6. december
1833. I dødsanmeldelsen til herredsfogeden står, at der ikke er noget skifte.
Zidsel levede endnu 26 år, inden hun døde d. 4. august 1859. Hun boede da som
aftægtskone hos sin søn Søren Nielsen i Hindkjær. Hun blev begravet i Mejrup.
Niels Nielsen og Zidsel Sørensdatter fik 5 børn:
1. Niels Nielsen. (udlagt far til Oldefar – omtales herunder).
2. Peder Christian Nielsen, f. 27. februar 1803 i Neder Feldborg,
Hjerm sogn. Han blev gift med Mette Jensdatter f. omk 1802 i Ryde
sogn.
Ved folketællingen 1840 i Holstebro tjente han hos købmand
Nødskou, der boede på byens torv.
Ved folketællingen 1845 i Hjerm boede de i et hus på Nørhede i
Hjerm, og han nævnes da som husmand og daglejer. Konen og de to
børn fik understøttelse af fattigvæsnet, så det har helt sikkert været et
meget fattigt sted.
Deres børn: Ane Kirstine Pedersdatter f. omk 1835 i Hjerm sogn.
Zidsel Marie Pedersdatter f. omk 1843 i Hjerm sogn.
3. Anne Nielsdatter, f. 26. december 1804, Neder Feldborg, Hjerm
sogn og død samme sted 1. juni 1805.
4. Andreas Nielsen. f. 1807 i Neder Feldborg og 5. marts samme år i
Hjerm kirke.
Han blev gift med Maren Madsdatter, der var født 21. juli 1816 i
Naur sogn. De kom til at bo i Vejrum sogn, hvor Andreas ernærede sig
som daglejer og Maren var ifølge folketællingen 1855 væverske.
De havde en søn: Niels Andreasen, f. 25. marts 1853 i Vejrum sogn.
5. Søren Nielsen, f. 1809 i Neder Feldborg og død samme sted 20.
december 1809.
6. Søren Nielsen, f. omk 1810 Neder Feldborg, Hjerm sogn.
Ved folketællingen 1840 tjener han hos consiumsforvalter Christian
Frederik Lund i Nørregades østre del i Holstebro. Fem år senere ved
ved folketællingen 1845 boede han som tjenestekarl i Nørregade 5,
Holstebro hos urmager Jens Madsen Bøihuus.
Ved folketællingen 1855 i Mejrup ses han, at være blevet gift med
Karen Andersdatter, som var født omk 1810 i Hjerm sogn. Hun døde
inden 1860, hvor Søren er enkemand og ernærede sig som husmand i
Mejrup.
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Niels Nielsens fars forældre:

Niels Nielsens farfar hed Niels Jensen Thorsen. Han blev født omk. 1735, men
hans fødsel er ikke fundet, så det vides ikke hvor. Han var gårdmand i Neder
Feldborg i Hjerm sogn fra 1768 og til 1803, da sønnen Niels Nielsen overtog
gården. Neder Feldborg hørte 1773 under Volstrup gods. Det var en dobbeltgård
på 7 tdr. 6 skp. 2 alb.1
Folketællingen fra 1787 viser, at Niels Jensen, eller som han også kaldtes, Niels
Thorsen var gift med Ane Nielsdatter. De blev viet 1769 i Hjerm sogn.
FT Hjerm sogn 1787, Feldborg.
Niels Thorsen, 53, g. i 1. ægtesk, husbonde.
Ane Nielsdatter, 48, g. i 1. ægtesk. madmoder.
Niels Nielsen, 14, barn.
Jens Nielsen, 12, barn.
Maren Jensdatter, 48, ug, tjenestepige.
Ane var født i december 1738. Hun var sandsynligvis født i Slee i Hjerm sogn, da
hun også kaldes Ane Nielsdatter Slee.
Da hun døde 16. oktober 1799 i Neder Feldborg, skrev præsten, at hun blev 58 år,
10 mdr. og 15 dage. Hun overlevede sin mand Niels Thorsen, der må være død
mellem folketællingen 1801 og konens død 1808, da hun der benævnes som
værende enkekone.
De fik 3 børn:
Jens Nielsen, f. juni 1770 i Neder Feldborg, Hjerm sogn. Han døde
samme sted d. 27. december 1772 og blev begravet i Hjerm.
Niels Nielsen (se ovenfor).
Jens Nielsen, f. 23. februar 1774 i Neder Feldborg, Hjerm sogn.
Han blev d. 2. april 1802 gift med Anne Christensdatter.
De fik sønnen Jens Jensen f. 1815 i Hjerm, og død 13. september
1817 i Hjerm.

Niels Nielsens mors forældre:
Niels Nielsens morfar hed Søren Christensen han var født omk. 1735. Hans
fødsel er ikke fundet, så det vides ikke, om han er født i Hjerm sogn. Han kan
muligvis være fra Maabjerg sogn, for ved hans vielse 3. december 1766 i Hjerm
med pigen Else Christensdatter er forloverne ”Søren Xstensen Mobierg og Else
Xstensdatter af Husmer." Søren Xstensen (datidens skriveform for Christensen)
Moibjerg, kunne være en slægtning fra Maabjerg, som var forlover for ham.
Ligeledes kaldes han ”Søren Moberg” ved det første barn dåb.
Pigen Else Christensdatter, Niels Nielsens mormor, er født omk. 1737, heller ikke
om hende ved vi, hvor hun er født.

1. P. Nørskov Lauritsen: ”Hjerm sogn” bind 1, s. 202.
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I folketællingen i Hjerm 1787 kan vi se, at Søren står som bonde og gårdbeboer i
Hjerm Hede. Vi kan også se, at datteren Zidsel ikke var hjemme på det tidspunk,
hvor folketællingen fandt sted.
FT 1787 Hjerm sogn, Hjermhede.
Søren Christensen, 50, g. i 1. ægtesk, bonde og gårdbeboer.
Else Christensdatter, 50, g. i 1. ægtesk, madmoder.
Mette Sørensdatter, 20, ug, barn.
Christen Sørensen, 17, ug, barn.
Ane Cathrine Sørensdatter, 7, barn.
Peder Sørensen, 3, barn.
De døde begge som aftægtsfolk i Ytterberg i Hjerm sogn.
Else døde som den første i februar 1815 som 77-årig og blev begravet 22. februar
på Hjerm kirkegård. Søren døde som 83-årig i januar 1818 og ligeledes begravet i
Hjerm d. 22. januar 1818.
De fik 7 børn:
Mette Kirstine Sørensdatter f. 1767, Husmer, Hjerm sogn.
Christen Sørensen f. 1769, Hjerm Hede, Hjerm sogn.
Zidsel Sørensdatter f. 15. september 1771, Hjerm Hede, Hjerm
sogn. Død 1772.
Zidsel Sørensdatter f. april 1773, Hjerm Hede, Hjerm sogn. (Niels
Nielsens mor).
Christiane Sørensdatter f. 1775, Hjerm Hede, Hjerm sogn.
Ane Cathrine Sørensdatter f. 1777, Hjerm Hede, Hjerm sogn.
Peder Sørensen f. 1784, Hjerm Hede, Hjerm sogn.

42

Vi vender nu tilbage til tipoldemor Charlotte Amalie og hendes historie.

Charlotte Amalie flytter til Vester Bisgaard i Borbjerg.

I gården Vester Bisgaard1, som ligger ca. 3 sydvest for Mads Dalshus boede
gårdmand Jens Christensen Bisgaard. Han blev i januar 1831 enkemand, da
hans kone Karen Povlsdatter døde. Han stod nu med en gård uden en kone til at
klare det huslige arbejde. Det blev Charlotte Amalie, der kommer til at klare den
opgave. Først som husholderske – senere som kone i gården.
I folketællingen 1834 kan vi se, at hun optræder som husholderske.
FT 1834, Borbjerg sogn, Bisgaarde, en gård.
Jens Christensen, 52, enkemand, gårdmand.
Povel Jensen, 21, ug, barn.
Sofie Marie Jensdatter, 17, ug, barn.
Charlotte Amalie Nielsdatter, 32, hans husholderske.
Jens Axelsen, 16, tjenestetyende.
Charlotte havde ikke sin søn, der på det tidspunkt er 6 år, med i sin plads som
husholderske. Han opholdt sig hos hendes forældre i Mads Dalshus.
Jens Bisgaard må have været tilfreds med hende, for selv om der var 20 års
forskel på dem, så blev hun fredag d. 11. april 1834 i Borbjerg kirke gift med
ham, og blev dermed kone i Vester Bisgaard. Efter at være blevet gift med
manden i gården kunne hun også få sin søn til at bo hos sig.
I folketællingen i 1840 ses, at nu var Hans Peter Wilhelm flyttet hen til moderen,
men det blev dog bemærket, at han var et uægte barn.
Borbjerg, 1840, Bisgaarde, En gård.
Jens Christensen, 58, Gift, Gårdmand, En gård, Bisgaarde.
Charlotte Amalia Nielsdatter, 39, Gift, Hans kone.
Hans Peter Vilhelm Nielsen, 12, Ugift, Konens uægte barn.
Sophie Marie Jensdatter, 23, Ugift, Mandens datter.
Niels Axelsen, 21, Ugift, Hans tjenestekarl.
Hendes mand Jens Christensen var født 1782 i Vester Bisgaard, som han
havde overtaget efter sin far Christen Pedersen, der havde frikøbt gården på 4
tdr. hartkorn fra godset Krogsdal i Nr. Felding d. 30. jan. 1801 for 850 rigsdaler.
1802 blev Jens Christensen gift med Karen Povlsdatter, der var født 1776 i
Borbjerg sogn. Som tidligere nævnt døde hun 1831.
Jens Christensen og Karen Povlsdatter fik 5 børn, der alle var født i Vester
Bisgaard.:
1. Sofie Marie Jensdatter, f. 1806.
2. Ane Jensdatter, f. 1807.
3. Niels Christen Jensen Bisgaard, f. 1810 og død 1892 i Fredebo i
Mejrup sogn, han var først lærer og kirkesanger i Tjørring sogn,
senere flyttede han til Mejrup. Han blev i 1840 gift med Mette
Jensdatter, der er født omk. 1821 i Mejrup sogn. Mette døde 1870 i
Degneboligen i Mejrup.
1. Nuværende adresse er Krogslundsvej 2, Hvam, 7500 Holstebro.
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De fik 4 børn:
A. Jens Bisgaard, f. 1843 i Tjørring sogn. Død 1868 som
tømrer i Mejrup sogn.
B. Karen Marie Bisgaard, f. 1852 i Tjørring sogn og
død 1929 i Bøvling sogn. Hun var ugift og ernærede sig
som bog- og papirhandler i Bøvlingbjerg.
C. Jens Christian Bisgaard, f. 1855 i Mejrup sogn og
død sammested 1860.
D. Niels Peter Bisgaard, f. 1858 i Mejrup sogn og død
1901 på Stationsvej 234, Holstebro. Han ernærede sig
som arbejdsmand.
4. Povl Jensen Bisgaard, f. 1813 og død 1886 i Korsbjerghus i
Hjerm sogn.
5. Sofie Marie Jensdatter f. 1817 og død 1896 i Langjordhus,
Borbjerg sogn. Hun var først gift med husmand Jens Jørgensen, der
var født i Hodsager 1804. Da han døde 1880 blev hun gift med Niels
Kristen Kristiansen, der var født i Gimsing omk 1823.

Charlotte Amalie og Jens Bisgaard fik i alt 5 børn, hvoraf de to døde
som små: Se bilag 3. side 91.

1. Niels Jensen, f. d. 9. januar 1835 i Vester Bisgaard, Borbjerg sogn. Død
før 1840.
2. Christen Jensen, f. 30. juni 1837 i Vester Bisgaard, Borbjerg sogn. Død
sammested d. 11. december 1838 og begravet d. 16. december 1838.
3. Dorthe Katrine Jensen, f. d. 21. november 1840 i Vester Bisgaard,
Borbjerg sogn.
4. Ane Jensen, f. 11. august 1843 i Vester Bisgaard, Borbjerg sogn.
5. Karen Jensen f. 26. juli 1846 i Vester Bisgaard, Borbjerg sogn

Charlotte fik 21 år sammen med sin mand, inden han døde 12. okt. 1855.
Vi kan følge hende gennem folketællingerne:
FKT 1845 Borbjerg, Bisgaard:
Jens Christensen, 63, gift, Borbjerg, gårdmand.
Charlotte Amalie Nielsdatter, 43, gift, Vridsted Viborg amt, hans
kone.
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Hans Peter Vilhelm Nielsen, 18, ugift, Borbjerg. Deres børn
Sophie Marie Jensdatter, 28, ugift, Borbjerg.
,,
Dorthea Catrine Jensdatter, 5, ugift, Borbjerg.
,,
Ann Jensdatter, 2, ugift, Borbjerg.
,,
Peder Jeppesen, 27, ugift, Sevel, Tjenestekarl.

FKT 1850 Borbjerg sogn, Nr. Hvam:
Jens Christensen, 68 år, f.i. Borbjerg, gårdmand.
Charlotte Amalie Nielsdatter, 48 år, f.i Vridsted s. hans kone.
Hans Peter Wilhelm Nielsen, 22 år, f.i Borbjerg, søn, fraværende i
krigstjeneste.
Sophie Marie Jensdatter, 33 år, f.i Borbjerg, ugift, datter.
Dorthe Cathrine Jensen, 10 år, f.i Borbjerg, datter.
Ane Jensen, 7 år, f.i Borbjerg, datter.
Karen Jensen, 4 år, f.i Borbjerg, datter.

Vester Bisgaard blev solgt 1851.

I 1851, da Jens Christensen var blevet 69 år, følte han sikkert, at det var på tide at
stoppe som gårdmand. Så han solgte sin gård til Christen Jensen fra Ejsing sogn
for 1400 rigsbankdaler.
Skødet blev underskrevet d. 28. juni 1851.
Jens Christensen og Charlotte Amalie havde dog sørget for, at sikre deres sidste
år. Af skødet fremgår det, at han havde beholdt et stykke af sin jord på 7 skæpper
og 2 fjdk., som lå øst for gården. Her skulle han og Charlotte Amalie have lov at
blive boende så længe de levede. Det var en form for aftægtsordning, de fik lavet.
I skødet blev der gjort udførligy rede for, hvorledes deres forhold skal være.
3/ Den af mig for Salget undtagen Deel af Gaardens Jorder er
Kjøberen og Gaardens efterkommende Ejere forpligtede til saalænge
jeg og min Hustru Charlotte Amalie Nielsdatter eller een af os lever
at dyrke og drive forsvarlig og saaledes som vi eller den
Længstlevende af os bestemmer, baade i Henseende til Pløjning,
Harvning, Saaning, Tromlen, Gjødnings Udførsel og Sædens
Hjemførelse, hvilket Arbejde Kjøberen elle Gaardens Ejer er
forpligtet til uden Godtgjørelse af udføre og forrette for os efter aftens
Varsel, og dersom han ikke opfylder dette, maa det Manglende af mig
eller Kone lejes udført for hans Regning.
4/ Saalænge jeg og min nulevende Hustru lever er Kjøberen eller
Gaardens Ejer endvidere forpligtet til at levere os eller den
Længstlevende af os i rette Leveringstid hver Sommer tørt og godt ved
vort Huus 10 Læs Skudtørv à 30 Snese til Læs, 2 Læs Hedetørv à 16
Snese pr. Læs. Tørvene af almindelig Størrelse og af de bedste Slags,
Gaarden kan levere. I 5 Aar fra 1. Maj sidste til 1. Maj 1856 leveres
os hvert Aar, naar og efterhaanden som forlanges 2 Læs god sund
Rug.1 (LAV B78 A Sp29 fol. 678).

1. LAV B78 A Sp29 fol. 678.
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Det fremgår tydeligt, at skulle køberen af gården, afhænde den igen, mens begge
eller en af de tidlige ejere stadig lever, så skulle denne kontrakt fortsat være
gældende.
I folketællingen 1855 fremgår det også, at nu var Jens Christensen blevet
husmand.
Han fik dog ikke lang tid som aftægtsmand. Allerede 4 år efter, han solgte Vester
Bisgaard døde han fredag d. 12. oktober 1855, og efter hans død var det Charlotte
Amalie, der stod som husmandsenke, der lever af sin jordlod.
FKT. 1855 Borbjerg sogn, Bisgaard.
Jens Christensen, 73, g, his, husmand, husfader.
Charlotte Amalie Nielsdatter, 53, g, Vridsted s, hans kone.
Hans Peter Wilhelm Nielsen, 27, ug, his, tømmer, barn.
Dorthe Cathrine Jensen, 15, ug, his, barn.
Ane jensen, 18, ug, his, barn.
Karen, 9, ug, his, barn
Folketælling Borbjerg 1860.V. Bisgaardhus.
Charlotte Amalie Henningsen, 58 år, f.i Vridsed s, husmandsenke, lever af
sin jordlod
Hans Peter Vilhelm Nielsen, 32 år, f.i Borbjerg, hendes søn, ugift.
Karen Jensen, 14 år, f.i Borbjerg, hendes datter.

Den 1. december 1871 blev datteren Dorthea Cathrine Jensen gift med ungkarl
og snedker Lauge Christian Christensen af Bisgaard mark og dermed opfyldes
betingelserne for den af Charlotte Amalie Nielsdatter med ham indgåede
købekontrakt på hendes ejendom. Handlen skulle - hvis de ikke blev gift - gå
tilbage.
De nærmere bestemmelser og forudsætninger for handlen fremgår af de
efterfølgende dokumenter.
Kjøbecontract/Skjøde fra 1871.
Kjøbecontract imellem undertegnede Jens Christensens Enke Charlotte
Amalie Henningsen som Sælgerinde og hendes Datter Dorthea Cathrine
Jensen eller dennes tilkommende Ægtemand Tømmersvend Lauge
Christensen af Eising, som Kjøber
1.
Jeg Charlotte Amalie Henningsen sælger herved til fornævnte min
Datter eller eventuelle Svigersøn Lauge Christensen den mig ifølge
tinglæst Bevilling til uskiftet Bo tilhørende Eiendom Matr No 8b,
Bisgaardhus, af N Hvam i Borbjerg Sogn med Bygninger og Jorder af
Hartk 7 Skp 2 Fjk 1/4 Alb Glskat 4 Rd 33Sk med Andel efter
Hartkornet i Sognets Konge Kirke Korn og Qvægtiende, Isæd, Avl og
Afgrøde samt Besætning, Ind- og Udbo.
2.
Handelen skeer kun under den Forudsætning og Betingelse at min
datter Dorthe Cathrine Jensen og Lauge Christensen indgaaer
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Ægteskab med hinanden, sa at hvis dette forhindres af en eller anden
Grund sa at Ægteskabet ikke kommer istand i anstundende Efteraar, da er Handlen uden videre ophævet og at betragte som ikke indgaaet.
Eiendommen, som er at betragte som overleveret Kjøberen Lauge
Christensen idag og fra Dato er for hans Regning og Risico, maa da
tilbageleveres Sælgerinden i samme Stand, hvori den af Kjøberen er
modtaget.
3.
Skatter og Afgifter, Kongl. og communale, tilsvares af kjøberen fra 1st
Juli d A at regne samt Præstetienden for hele Aaret 1871.
4.
Kjøbesummen udgjør 450 Rdl. siger Fire Hundrede og
Halvtredsindstyve Rigsdaler R M foruden Aftægt efter en særlig idag
oprettet Contract af Værdi 300 Rdl, og den afgjøres saaledes:
1. Kjøberen overtager den i Eiendommen indestaaende, men til 11te
Decbr d A opsagte Capital 300 Rdl
med Renter fra 11 Decbr 1870 at regne.
2. Resten er min løse Gjæld til forskellige Personer som Kjøberen har
faaet opgivet og som han uden Ansvar for mig skal indfi og betale til
rette Vedkommende, samt som er opgivet til den Sum 150 Rdl.
5.
Naar Kjøbesummen er opgjort i 11 December Termin s A meddeles
Kjøberen frit og uforhæftet Skjøde paa det solgte imod for Aftægten at
meddele 1. Prioritet i den solgte Ejendom.
6.
Alle Omkostninget paa denne Handel og dens Fuldbyrdelse med Skjøde
betales af Kjøberen alene.
7.
Det er endvidere en Betingelse ved Handlen, at Sælgerinden laaner
Kjøberen ved Skjødets Udstædelse en Sum af 100 Rdl, som hun
forøvrigt skjænker til sine to andre Døtre Ane Jensen og Karen jensen
til hvem Kjøberen derfor skal udstede Obligation paa saadanne Vilkår,
at Sælgerinden sin Livstid skal nyde Renterne af Capitalen, der først
efter Sælgerindens Død skal kunne opsiges Debitor til Udbetaling, men
Kjøberen skal da tillige betale 20 Rdl til Sælgerindes Søn Hans Peter
Wilhelm Nielsen uden Renter. For denne Gjæld ialt 120 Rdl skal gives
2. Prioritet i Eiendommen næst Aftægten.
Saaledes indgaaet bekræftes med vore Underskrifter vidnefast.
p.t. Holstebro d 24. Juni 1871.
Forinden Underskriften bemærkes at de Sælgerinden tilkommende
Rettigheder til at kaste Tørv i tvende Moseparceller i Maigaards Mose
og handbjerghougaards Mose eller Store Mose ved hesselaa medfølger i
Handlen uden nogen Hjemmelspligt for Sælgerinden, og at kjøberen er
bekendt med at der paa Ejendommen hæfter en vejrettighed til Fordel
for Matr No 7d og 2c samt med at Jens Christensens Skjøde har
Bemærkning om at et Areal er afstaaet til Voldstrup til vands
Afledning for Hummelmose.
Lauge Christensen
Charlotte Amalie Henningsen
Vidner: Falbe Hansen
Bisgaard
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I forbindelse med, at datteren og svigersønnen overtager hendes ejendom bliver
der udarbejdet en aftægtskontrakt, som skal sikre Charlotte Amalie en tryg
alderdom.
Aftægtscontract:
Da min tilkommende Svigerfader (skrivefejl for svigermor) Charlotte
Amalie Henningsen idag har meddelt mig Kjøbecontract paa sin
Ejendom No 8b af Hvam i Borbjerg, saa forbinder jeg undertegnede
Lauge Christensen mig herved til at yde fornævnte min Svigermoder
følgende Aftægt hendes Livstid under Forudsætning af, at den
ommeldte Handel i Medfør af Kjøbecontractens Post 2 bliver fuldbyrdet
ved mit Ægteskab med Dorthe Cathrine Jensen.
1.
Saasnart min tilkommende Svigermoder forlanger saadant i
Tidsrummet mellem 1te Marts og 1te August skal jeg senest 3 maaneder
herefter have opbygget og fuldstændigt istandsat i beboelig stand et
Aftægtshuus ved fornævnte min Ejendom Matr No 8b og hvilket
Aftægtshuus skal være 8 Alen langt og 8 Alen viid og forøvrigt
indrettest i Øst og Vest saaledes som Aftægtsinden forlanger det og som
forsvarlig og solidt kan være. Denne Aftægtsbolig overlades
Aftægtsinden til udelukkende Afbenyttelse hendes Livstid og
vedligeholdes af mig saavel ind som udvendig uden Udgift for hende.
2.
Naar Aftægtsenken indflytter i denne Bolig udtager hun af Stedets
Indbo hvad hun Ønsker og har brug for paa Aftægten og deriblandt 2
Sengeklæder, hvilke Gjenstande efter Aftægtsenkens Død falder tilbage
til Stedets Eier med undtagelse af den ene Sengeklæder, som tilligemed
Aftægtsenkens Klæder skal tilfalde hendes 2 Døttte til lige Deling.
Istedetfor den kakkelovn som er i Stedet skal jeg levere hende en ny og
mere passende, som altsaa ogsaa falder tilbage til Stedets Eier.
3.
Fra den Tid Aftægtsenken saaledes indflytter i Aftægtsboligen leverer
jeg hende aarlig 2 Tdr Rug, 1 Tdr Byg, 1 Tønde Kartofler, 1½ Lpd ......,
2½ Lp Faarekjød af et faar, som indeholder mindst 4 pd Talg, 1 Lpd tør
Torsk, 8 pd Ost og 100 Stk friske Eg, 7 pd Talg, 3 pd Sæbe, ½ Skp Salt,
4 pd Kaffebønner, 4 pd Kandissukker og 1 pd Melis, 4 pd Cikorie, 3 pd
Uld, 8 pd Hør, 1 pd Humle, 1 Fdkr Kageærter foruden Strøsand samt
hvert Aar et par Træsko.
Af disse Præstationer leveres Kornet med 1/4 Deel til August. De
øvrige Præstationer til hvert Aard 1ste November.
Endvidere leverer jeg hende daglig hele Aaret en Potte Sød Mælk og
hver anden Søndag 1 pd friskt Smør samt i rette Bjergningstid aarlig
4000 Stk Skudtørv af Skave Mose og 2 Lag Lyng over ......., Alt tørt og
godt hjembragt og sat i Huus eller Stak ved Aftægtsboligen.
4.
Jeg besørger Aftægtskonens Korn til og fra Mølle, bager hendes Brød
og brygger hendes Øl med egne Redskaber og Ildebrændsel og giver
hende til hver Tiid fornøden Pleje og Opvartning, navnlig i Sygdoms og
Svaghedstilfælde, ligesom jeg, hvis hun ej selv er i stand til dette,
bringe hende det fornødne Vand i Huset. Forøvrigt har Aftægtskonen
fri Adgang til Vandstedet som ellers overalt paa Stedets Grund.
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Saafremt Aftægtskonen maatte tage et Fruentimmer til sig i Huset,
hvortil hun er berettiget, da bortfalder i den Tid pleie, Opvartning og
Vandbæring.
5.
I Sygdomstilfælde henter jeg endvidere Præst og Læge samt Medicin til
Aftægtskonen og jeg leverer hende foruden alle foran bestemte
Præstationer aarlig i Penge To Rigsdaler med Halvdelen til hver 1te
Maj og 1te November og dersom Ejendommen kommer i Fremmede
Hænder, forhøies denne contante Betaling til det Dobbelte.
6.
Det Stykke Have som er omgjærdet med Riis indenfor den større Have,
overlades Aftægtskonen til udelukkende Brug for sin Livstid og skal jeg
dyrke og gjøde denne Have efter hendes Anvisning mod at
Aftægtskonens Askegjødning henlægges paa Aftægtsnyderens Mødding.
7.
Naar Aftægtsnyderen er er død bekoster jeg hendes sædvanlige
Begravelse efter Egnens Skik og Brug.
8.
Til Sikkerhed for denne Aftægt gives første Prioritet i Stedet
Bisgaardhuus Matr Nr 8b i Hvam, Borbjerg af Hartk 2 Fjk 1/4 Alb
Gammelskat 4 Rdl 33 sk med Andeel i Sognets Konge Kirke Korn og
Kvægtiende ..... sæd Avl og Afgrøde, Bygningernes Assurancesum og
øvrige Tilbehør.
Aftægtens Værdi er 300 Rdl.
Under min Haand vidnefast p.t. Holstebro d 24 Juli 1871
Lauge Christensen
Charlotte Amalie Henningsen
m f p.
Vidner: E Falbe Hansen
Bisgaard.
Ved folketællinge 1880 kan man se, at Charlotte Amalie på dette tidspunkt stadig
boede hos Dorthe Kathrine og svigersønnen Lauge Christian Chrestensen med
deres børn i Bisgaardhus.
FT 1880, Borbjerg, Risgaard. [skal sandsynligvis være Bisgaard].
Lauge Christian Christensen, 34, g, gårdejer, husfader, Vejby s, Viborg a.
Dorthe Kathrine Jensen, 39, hans hustru, Borbjerg sogn.
Jens Risgaard Christensen, 7, barn, Borbjerg s.
Christen Lauge Christensen, 4, barn, Borbjerg s.
Jensine Marie Sofie Christensen, 2, barn, Borbjerg s.
Sjarlotte Amalie Henningsen, 77, enke, Vridsted s, Viborg a., af
husfaderen forsørget.
Charlotte Amalie døde kort før folketællingen 1890, så vi kan ikke vide hvem hun
da boede hos. Svigersønnen var død allerede d. 18. august 1884, og Dorthe var
sammen med sin yngste datter Charlotte Amalie Christensen flyttet til Hesselaa i
den sydlige del af Borbjerg sogn som husbestyrer for husmand Hans Christian
Jensen. Her var hun stadig ved folketællingen 1890.
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Moderen var tilsyneladende blevet boende på Bisgaard Mark, da hun ifølge
kirkebogen døde her. Men i følge aftægstkontrakten var hun også sikret sin aftægt
i ejendommen hele sin livstid, så forpligtelsen til at forsørge hende er overgået til
den nye ejer af ejendommen Bisgaardhus.
Tipoldemor Charlotte Amalie Nielsdatter døde på Bisgaard Mark onsdag d.
16. januar 1889 og blev begravet på Borbjerg kirkegård torsdag d. 24, januar
1889.
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Hans Peter Wilhelm Nielsen og Anne Storbjerg Madsen.

1828 – 1915

1838 – 1914

Hans Peter Wilhelm Nielsen blev født onsdag den 27. marts 1828. Fødslen fandt
sted hos moderens forældre i Mads Dalshus i Borbjerg. Moderen var som tidligere
nævnt ugift og dermed i en meget vanskelig situation. Dengang var det altid en
alvorlig sag, når ugifte kvinder skulle have barn.
Da barnet var i kirken til dåb mandag den 26. maj 1828, noterede præsten da også,
at det var et slegfredbarn, han havde døbt.
Forinden fremstillingen i Borbjerg kirke var han blevet hjemmedøbt torsdag den
27. marts 1828.
Som den lille drengs faddere havde familien fået: tjenestepige Johanne Jensdatter,
gdm. Jens Eriksen, gdm. Mads Nielsen, tjenestekarl Nicolai Madsen i Trabjerg,
gdm. Peder Pedersen og hustru Frederikke Jensdatter.
Præsten skrev, at faderen var:
”Udlagt Barnefader ugift Tjenestekarl Avlskarl i Lægaard Mølle”.
[Se mere herom i afsnittet om Charlotte Amalie Nielsdatter].
I sine første år boede Hans Peter Wilhelm hos sin mors forældre, Niels
Henningsen og Dorthe Hansdatter Bloch i Mads Dalshus. I den første tid efter
fødslen boede også moderen hos forældrene, men da hun flyttede til Vester
Bisgaard omk. 1831, måtte han blive tilbage. Der var ikke længere mellem dem,
end de sikkert oftr har kunnet ses.
I 1834, da der afholdtes folketælling i sognet, kan det ses, at han stadig boede i
Mads Dalshus:
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Borbjerg, 1834, Borberg Bye, Et Huus
Niels Henningsen, 80, Gift, Huusmand (Karetmager), Et Huus, Borberg
Bye.
Dorthe Hansdatter Blok, 65, Gift, Hans Kone, Et Huus, Borberg Bye.
Hans Peter Vilhelm, 6, Ugift, Pleiebarn, Et Huus, Borberg Bye.
Da hans mor blev gift og dermed kone i Vester Bisgaard, var han flyttet ind hos
hende, for i folketællingen i 1840 opholdt han sig i Vester Bisgaard, men det
undlades ikke at fortælle, at han var konens uægte barn.
Borbjerg, 1840, 18, Bisgaarde, En gård
Jens Christensen, 58, Gift, Gårdmand.
Charlotte Amalia Nielsdatter, 39, Gift, Hans kone.
Hans Peter Vilhelm Nielsen, 12, Ugift, Konens uægte barn.
Sophie Marie Jensdatter, 23, Ugift, Mandens datter.
Niels Axelsen, 21, Ugift, Hans tjenestekarl.
Søndag d. 23. april 1843 var der konfirmation i Borbjerg kirke, og Hans Peter
blev konfirmeret. Præsten har her noteret, at det skete med karaktererne:
Kundskaber: ”temmelig godt” og Opførsel:”meget godt”.
Hans Peter Wilhelm blev boende hjemme hos sin mor og stedfar. Han var der i
hvert fald ved folketællingerne 1845, 1850 og 1855.
Mens han har boet der, har han taget en uddannelse som håndværker, for i 1855
folketællingen er hans stillig angivet som tømrer.
Det er dog lidt mærkeligt, at han optræder i folketællingen 1850. Tællingen blev
afholdt d. 1. februar, og som det vil fremgå herunder, var han på det tidspunkt
indkaldt som soldat. Optælleren må have ment, at han stadig havde bopæl hos
forældrene i V. Bisgaard.
Som beskrevet om hans mor, Charlotte Amalie Nielsdatter, flyttede hun sammen
med sin mand i 1851 til et mindre sted under Vester Bisgaard, og hertil flyttede
også Hans Peter, og han var der stadig 1860, da hans stedfar er død. Han boede da
sammen med sin mor og en af sine halvsøstre.
Folketælling Borbjerg 1860. V. Bisgaard.
Charlotte Amalie Henningsen 58
Hans Peter Vilhelm Nielsen
32
Karen Jensen
14

Hans Peter Wilhelm Nielsen i 3-års krigen.
Mandag den 24. december 1849 var Hans Peter Wilhelm på session. Han var da
21 år gammel og hans højde blev opgivet til at være 66 tommer (172 cm). På
sessionen blev han fundet egnet til tjeneste, og han skulle møde allerede lørdag
den 5. januar i Viborg ved 9. bataillons 3. kompagni1.
1. LAV Lægdsrulle båndfilm 310, Borbjerg lægd. 96.
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Det var på en dyster baggrund, han blev indkaldt som soldat. Danmark var i krig,
og han kunne forvente at blive sendt til fronten og gøre krigstjeneste. Den
verserende krig er senere blevet kaldt treårskrigen, da den fandt sted i tidsrummet
1848-50. Det var en dansk-tysk krig, der havde sin årsag i den sleviske-holstenske
bevægelses krav om Slesvigs og Holstens løsrivelse fra Danmark.
Den 23. marts 1848 gjorde slesvig-holstenerne oprør mod Danmark og dannede
deres egen regering i Kiel, og den danske hær besatte efter den danske sejr ved
Bov Slesvig ned til Ejderen.
Preussen og det Tyske forbund besluttede at komme oprørerne til hjælp, og under
ledelse af den preussiske general Wrangel angreb 32 000 mand med 74 kanoner i
slaget ved Slesvig de danske stillinger påskedag den 23. april 1848. Trods tapper
modstand lykkedes det ikke for de ca. 10 000 danske med 32 kanoner at holde
stillingen, og de trak sig tilbage til Als. Fra Als foretog generalerne Hedemann og
F.A.Schleppegrell et sejrrigt angreb på Dybbøl den 28. maj 1848.
Denne sejr samt den efterfølgende ved Nybøl den 5. juni vakte selvfølgelig
begejstring hos den danske befolkning, men modvilje hos stormagterne. På den
anden side ville Rusland ikke tillade Preussen at gå over Kongeåen og hermed ind
i selve kongeriget. Kampene ebbede ud, og den 26. august sluttedes våbenhvile i
Malmø.
Det følgende år blev våbenstilstanden opsagt fra dansk side, og krigen blev
genoptaget. Den danske hær bestod nu af 41 000 mand, mens tyskerne og slesvigholstenerne kunne mønstre godt 65 000 mand. Over for denne overmagt
besluttede man at trække danskerne nordpå. På årsdagen for slaget ved Slesvig
(23. april 1849) led den danske hær nederlag i et slag ved Kolding, hvorefter de
tyske forbundstropper besatte området til Aarhus. General Olaf Rye trak sin
brigade ud på Mols og forskansede sig på Helgenæs, mens en anden brigade
under ledelse af de Meza forblev på Als.
I Fredericia var en styrke på 7 000 mand under kommando af oberst N.C.
Lunding belejret af 14 000 slesvig-holstenere. Lunding fik tilladelse af
overgeneral Bülow til at foretage et udfald fra Fredericia. Rye udskibede sine
tropper fra Helgenæs til Fyn og videre til Fredericia, og de Mezas styrke blev i
stilhed trukket fra Fyn til Als. Slaget ved Fredericia fandt sted den 6. juli 1849 og
resulterede i en stor dansk sejr, men general Rye faldt.
Nu blandede Rusland sig og truede med at bryde forbindelserne til Preussen,
hvorefter Wrangel fik ordre til at rømme Jylland.
De slesvig-holstenske oprører fortsatte krigen på egen hånd, og da kampene på ny
blev indledt var begge parter klar over, at det også ville blive de sidste. Den
danske hær var nu overlegen med 39 000 mand, medens slesvig holstenerne stod
tilbage uden allierede og en hær på 34 000 mand. Til gengæld vidste de, at et tabt
slag også betød en tabt krig, og desperationen gav dem en vis styrke.
Det var disse kampe, Hans Peter Wilhelm, der var blevet indkaldt som soldat i
januar 1850, deltog i ved Isted. Det kan ikke være meget militær træning han
havde kunnet nå at få, inden han blev sendt til Slesvig og kastet ind i krigen.

53

Slaget ved Isted - Danmarkshistoriens største slag.

Onsdag den 24. juli fik hærene kontakt med hinanden i området nord for Slesvig
by, og tidligt næste morgen indledte man et feltslag omkring landsbyen Isted.
Terrænet var uoverskueligt – heder, marker, mose, skov og en del bebyggelse.
Dertil kom, at det var mørkt og tåget, da kampen begyndte, og efter solopgang
satte det ind med en fin, tæt regn, der slørede udsigten. Begge parter mistede
fuldstændig overblikket over slagets gang, og den danske øverstkommanderende
general Christof von Krogh, der havde planlagt et hurtigt fremstød med snævre
formationer, var ikke i stand til at forhindre, at hæren kom til at kæmpe i spredt
orden over en meget bred front.
Angreb og modangreb vekslede uafbrudt. ”Fæstningen er stående, men der
behøves patroner, levnedsmidler, mandskab og kanoner ”, lød en af de mange
nedslående rapporter til overkommandoen, der i adskillige timer var stærkt i tvivl
om udfaldet. Kampen ved Isted blev derfor i udstrækning det største slag, der
nogensinde er udkæmpet i Norden, og dertil det mest blodige.
I slaget ved Isted var 4. brigade underlagt 1. division der angreb ad Flensborg Slesvigvejen.
Ved 8-tiden om morgenen var situationen for danskerne kritisk. Oberst Baggesen
sendte en foruroligende melding om situationen ved 2. division ved Ober Stolk.
Da disse meddelelser om situationen kom, rykkede oberst Thestrup til
undsætning med 3 batilloner, herunder også 9. bataillon, hvor Hans Peter
Wilhelm var med, og det lykkedes dem at smide fjenden ud af landsbyen Isted.
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Den danske hær
rykkede allerede
samme aften ind i
Slesvig by, hvor den
tysksindede
befolkning tog surt
imod dem.
Siden fulgte nogle
mindre episoder og
slag, men det var
bare krigens sidste
krampetrækninger.
Et af dem fandt sted
ved Stegemühle,
der ligger ved
Sorgfloden ved den
østlige vej fra
Rendsborg til
Slesvig. Her stod et
slag torsdag den 8.
august,
hvor 9. batallion igen var med.

Kort fra "Danmark i krig", Politikens forlag, 2005.

Sårede soldater køres væk fra
fronten.
Oldefar kom gennem de hårde
træfninger uden at blive såret,
men som det kan ses herunder,
blev han alligevel syg af
deltagelsen i krigen.

Oldefar blev alvorlig syg.
Dermed var krigshandlingerne også forbi for Hans Peter Wilhelm. Men der kom
til gengæld følgevirkninger af krigsdeltagelsen, da han sidst i september 1850 fik
tyfus1 og blev indlagt på Citadellet i Fredericia, og siden blev han overflyttet til
garnisionslazarettet i Fredericia. Han overlevede og blev udskrevet sidst i juni
1 (Tyfus er en akut infektion, der er forårsaget af bakterien Salmonella typhi. Inkubationstiden er
10 – 14 dage. Symptomerne er feber, hovedpine, udslæt på underlivet, svækkelse og Diarré.
Tyfus kompliceres ofte med lungebetændelse og tarmblødninger. Dødeligheden var tidligere ret
stor.
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1851 efter 9 måneders sygdom.
At han havde været meget syg fremgår af et brev, som han skrev til sin datter
Charlotte Amalie i 1906. Han var da blevet 78 år gammel og skrev i anledning af,
at hans svigersøn var alvorligt syg. Han skrev, at de ikke skulle opgive håbet om
at han kunne blive rask igen:
”Jeg ser, at du har været ved at opgive håbet om din mands
helbredelse, jeg tænker herved på, at lægerne opgav håbet på mit liv,
før jeg blev 23 aar, og nu er jeg henimod de 80 – thi Gud kan gøre,
hvad han vil, blot vi tror ham dertil, Gud er den rette læge, han
kan ..........”

Medalje og pengegaver til veteranerne.
I 1876 blev der indstiftet en erindringsmedalje, som kunne søges af alle, som
havde deltaget i 3-års krigen. Hans Peter Wilhelm Nielsen ansøgte og fik også
denne medalje. Han bærer den på portrættet af ham, da han blev fotograferet på
sine gamle dage.

Denne medalje, samt den, som veteranerne fra krigen i 1864, kunne søge, har en
ret så bevæget tilblivelseshistorie.
Allerede 1848 blev det besluttet, at indstifte medaljer for tapperhed og
fædrelandskærlighed, og medaljerne blev præget; men i 1851, da krigen var slut,
blev det besluttet, at de dog alligevel ikke skulle uddeles, og de blev igen
indsmeltet. I 1864 gentog historien sig, da en tapperhedsmedalje blev præget for
slagene ved Sankelmark, Mysunde og Dybbøl. De blev heller ikke uddelt, men
indsmeltet.
Først i 1872 blev sagen rejst igen, idet en komité på 3 000 våbenbrødres vegne
ansøgte om en erindringsmedalje til alle deltagerne i felttogene. I 1875 blev sagen
genoptaget, og på finansloven 1875-76 bevilgedes pengene til sådan en medalje.
Uddelingen fandt sted i februar 1877.
Medaljen for deltagelse i 3-årskrigen blev fremstillet i bronze i 46 000
eksemplarer.1

1 ”Lad os stå vagt og værne!”, Slægtens forlag.
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I 1898, da der var gået 40 år siden krigen, blev det besluttet, at veteranerne kunne
ansøge om en jubilæumsgave på 100 kr. Hans Peter Wilhelm udfyldte et skema,
som derpå skulle påtegnes af den kommunale myndighed, og de påtegnede
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ansøgningen med ”Andrageren betegnes som siddende i smaa Kaar”. Det var en
nødvendig påtegning, hvis man skulle regne med at få del i gaven.
Denne jubilæumsgave kom som en stor hjælp for familien i Bøvling. I et brev,
dateret 7. juni 1907 til datteren Charlotte Amalie skrev han:
”Vi to gamle har det omtrent ved det sædvanlige, og har det
nogenlunde, den 100 kroners Hædersgave, som jeg fik af Staten
bliver mestendel anvendt til at Tække paa vores Hus, som er
forfalden for Tag, nu i næste Uge venter vi at faa Tækkeren og
Opstikker, det vil medføre os store Udgifter i det hele, men saa synes
vi disse Penge bliver godt anvendt, ti det var jo og nødvendig.”
Igen i 1906 kunne veteranerne fra krigen søge om en gave. Det var en hædersgave
på 100 kr. om året for resten af livet. Hans Peter Wilhelm Nielsen søgte også og
fik tildelt gaven. Det betød, at han i sine sidste 9 år fik denne gave.1

Hans Peter Wilhelm vendte tilbage til Borbjerg.
Da Hans Peter Wilhelm blev udskrevet fra lazarettet i sommeren 1850, flyttede
han hjem til moderen og stedfaderen på Bisgaard Mark i Borbjerg. Han var der i
hvert fald, da der blev holdt folketælling 1. februar 1855.
FT. 1855 Borbjer sogn, Bisgaard.
Jens Christensen, 73, g, his, husm., husfader.
Charlotte Amalie Nielsdatter, 53, g, Vridsted s, hans kone.
Hans Peter Wilhelm Nielsen, 27, ug, his, tømmer, barn.
Dorthe Cathrine Jensen, 15, ug, his, barn.
Ane Jensen, 18, ug, his, barn.
Karen, 9, ug, his, barn.
Han var nu blevet 27 år og stadig ugift. Det ses også, at han da var blevet tømrer.
Han fulgte således sin families håndværkertradition. Hans morfar og oldefar var
begge karetmagere, og morbroderen Carl Wilhelm Henningsen, der en overgang
havde Øster Bisgaard, var udover at være gårdmand også tømrer. Det har sikkert
været helt naturligt, at Hans Peter Wilhelm også skulle lære og leve af dette
erhverv.
Ved folketællingen i 1860 boede han stadig hos moderen, der nu var blevet enke.
Folketælling Borbjerg 1860. V. Bisgaard.
Charlotte Amalie Henningsen
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Hans Peter Vilhelm Nielsen
32
Karen Jensen
14

Næste gang, vi møder ham i kilderne, er i Borbjerg sogns kirkebog, hvor man i
afgangslisten kan se, at han er fraflyttet sognet tirsdag den 8. oktober 1867 som
39½ årig ungkarl og daglejer. Vi får samtidig at vide, at han er flyttet til Bøvling
sogn.

1.

Kilde til omtale af medalje og hædersgaverne: Slægtsforskerens ABC, af Jørgen Green, 2005.
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I kirkebogen for Bøvling sogn får vi en forklaring på, hvorfor han var flyttet.
Han var nemlig blevet gift.
Fredag d. 4. oktober 1867 blev han gift i Bøvling med enken Anne Storbjerg
Madsen.
Anne var født lørdag d. 6. oktober 1838 i Sandmandsgaard i Bøvling. Hun blev
født som nummer tre af 10 børn. Hendes forældre var gårdmand Mads Thorsen og
Mette Marie Jensdatter.

Enken Anne Storbjerg Madsen.

Anne Storbjerg Madsen blev gift første gang fredag d. 25. maj 1860 i Bøvling
med Carl Mathias Andersen. Han var født i Bøvling søndag d. 21. april 1822.
Forældrene var husmand Anders Christian Pedersen Toft og Marthe Olesdatter,
der var født i Norge.
Carl Mathias døde torsdag d. 10. januar 1867 og blev begravet mandag d. 14.
januar på Bøvling kirkegård.
I sit korte ægteskab med Carl Mathias fik Anne 2 børn:
1. Mette Marie Andersen, født d. 30. sept. 1860 i Bøvling. Hun fik d. 6. juli
1883 en datter Caroline med tjenestekarlen Hans Skadhede fra gården
Gadekjær. De var imidlertid ikke gift, så han blev skrevet som udlagt far.
Kort tid efter blev hun i stedet for gift med Jens Poulsgaard Christensen fra
Ulfborg sogn. De boede først en tid i Bøvling, inden de flyttede til Esbjerg, hvor
de boede Jernbanevej 57. Jens Poulsgaard Christensen ernærede sig som
slagteriarbejder. De fik mindst 5 børn:
1. Kirstine Marie Christensen.
2. Christen Frederik Christensen.
3. Anton Christensen.
4. Ejnar Christensen.
5. Aage Poulsgaard Christensen.
2. Ane Margrethe Andersen, født d. 22. maj 1864 i Bøvling og døde 14. dec.
1867 og blev begravet på Bøvling kirkegård.
I forbindelse med Carl Mathias Andersens død meddeler skifteprotokollen
at:
”Husmand Karl Mathias Andersen 44 aar gammel i Kudskes Hus i
Bøvling er afgaaet ved Døden efterladende sig Kone og to umyndige
Børn”.
Den 16. marts meddelte amtet, at enken kunne blive siddende i uskifter bo. Først
da Anne så skulle giftes igen med Hans Peter Wilhelm Nielsen blev der afholdt
skifte d. 29. aug. 1867. I skiftet angives stedet, hvor de bor til at være matr. nr.
45b. af Lille Galsgaard.
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Hans Peter Wilhelm Nielsen og Anne Storgaard Madsen.
Som nævnt ovenfor blev Hans Peter Wilhelm fredag d. 4. oktober 1867 gift med
den 10 år yngre enke Anna Storgaard Madsen, der havde været enke siden
januar måned samme år og sad tilbage med to små børn.

Bøvling kirke.
Vi kan ikke vide, hvordan oldefar Hans Peter Wilhelm er kommet i forbindelse
med Anne, men det er muligt, at han har været på besøg i Bøvling og her enten
truffet hende eller hørt om, at der boede en enke, som manglede en mand i huset
til at hjælpe til med at forsørge hendes børn. Han havde i hvert fald sin morbroder
Hans Nicolai Henningsen boende i sognet, og det er meget sandsynligt, at der har
været kontakt fra Bøvling til Borbjerg. Hans Peter Wilhelm var efterhånden blevet
39 år, så hvis han skulle giftes, måtte tiden vel være inde til det.
I kirkebogen kan man se, at det er morbroderen Hans Nicolai Henningsen, der var
forlover for Hans Peter Wilhelm. Så det er ikke usandsynligt, at han måske været
medvirkende til ægteskabet.
Som nævnt var Anne født i Sandmandsgaard lørdag d. 6. okt. 1838. Hun blev døbt
søndag d. 21 oktober samme år.
Da hun blev konfirmeret 1853, noterede præsten, at hendes kundskaber var gode,
og hendes opførsel var sædelig.

Skudsmålsbogen.

Dengang sluttede barndommen senest ved konfirmationen. Efter at de var
konfirmeret blev alle af bonde- og borgerstand udstyret med den lovbefalede
standardiserede skudsmålsbog. Det er en lille bog på 15x10 cm med et hårdt
omslag. De første sider i bogen skulle præsten udfylde med indehaverens
personlige data, hvorefter der var trykte sider med lovgrundlaget for
skudsmålsbogen og til sidst indeholdt bogen blanke sider med plads til
påtegnelser, når indehaveren flyttede.
Al lovgivning om tyendets flytninger har, som så meget andet, sit udgangspunkt i
”Danske Lov af 1683”, hvori det hedder:
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”Naar nogen Fremmet til Sognene ankomme, skulde Bønderne strax
give Præsten det tilkiende, som deris Pas og Bevis, de medbringe,
skulde læse og dem overhøre, og dersom nogen Mistanke kunde
være, da skulde Præsten det for Herskabet eller hans Fuldmægtige
angive.”
Igennem hele 1700-tallet var bondesønnernes bevægelsesfrihed også stærkt
begrænset af stavnsbåndet, men ved dettes ophør manglede myndighederne et
stærkere tilsyn med flytninger, hvor især tjenestefolks, løsgængeres og andre
ubemidledes flytten rundt havde statsmagtens interesse og bevågenhed. Det blev
pligt ved flytning at melde sig med pas og beviser hos præsten, der nu endvidere
blev pligtig til i kirkebøgerne at indskrive navnene på til- og fraflyttere samt
angive deres nye opholdssted. Fra 1832 blev det påbudt tyendet at føre en
standardiseret skudsmålsbog, en ordning som varede helt til 1921. For at
anskueliggøre myndighedernes alvor med disse små bøger, skal her gengives
prøver fra de første siders bestemmelser:
§ 3.
Bortkommer en Skudsmaalsbog skal Tyendet under Bøder af indtil 10 Kroner
ufortøvent anmelde det for Politiet, som derpaa har at undersøge, hvorledes
Bogen er bortkommet. Er dette sket forsætlig af Tyendet, bør det bøde fra 10 til
40 Kr. (Nb. Et fedesvin kostede 1880 ca. 25 kr).
§ 4.
Enhver Husbond, som fæster et Tyende, er berettiget til at anføre i dets
Skudsmaalsbog, fra og til hvilken Tid det er antagen i Tjeneste og for hvilken
Løn. Enhver Husvonde skal, forinden et Tyende forlader hans Tjeneste, indføre i
dets Skudsmaalsbog, fra og hvilken Tid Tyendet har tjent ham, samt i hvilken
Egenskab. (Nb. Denne bestemmelse gav mulighed for at afsløre et skifte i utide).
§.6.
Enhver, der paa Landet tager Tjeneste i et Pastorat, hvori han eller hun ikke
hidtil har opholdt sig, skal anmelde det for Sognefogeden og af samme lade sin
Skudsmaalsbog paategne.
§. 7.
Det Tyende, som ikke er forsynet med Skudsmaalsbog eller forsømmer i rette Tid
at gøre nogen af de i § 6 befalede Anmeldelser bør bøde fra 2 til 20 Kr.
§. 9.
Den, som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gjør noget i
samme ulæseligt, bør bøde med fra 10 til 20 kr. eller straffes med simpel Fængsel
i indtil 8 Dage, eller paa Vand og Brød i 3 Dage.
Lovændringer medførte, at det i 1875 var sognefogeden og byfogeden, der
overtog registreringen og førte oplysningerne ind i tyende- og
meldingsprotokoller. Samtidig forsvandt til- og afgangslisterne fra kirkebøgerne.

Anne kom ud at tjene.

De karakterer, som præsten i 1853 havde give Anne, blev indskrevet i den
skudsmålsbog, som alle børnene fik efter deres konfirmation, og hun var nu klar
til at træde ind i voksenlivet.
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Efter sin konfirmation måtte hun ud at tjene. I folketællingerne kan man se, at hun
opholdt sig som tjenestpige hos gårdmand Andreas Willumsen og Maren
Christensdatter i Ilvad i Bøvling. Hun var der ved folketællingen i både 1855 og
1860. Da hun bliver gift første gang 25. maj 1860, må vi gå ud fra, at hun kun
tjente dette ene sted. Der må have hersket et godt forhold mellem tjenestepigen og
hendes arbejdsgiver, for vi kan se, at konen i gården, Maren Christensdatter
optræder som fadder ved to af Annes børns dåb: Caroline i 1868 og Andreas i
1879.

Hans Peter Wilhelm flyttede ind i Kjærhuset 1867.

Hans Peter Wilhelm flyttede nu ind i huset til sin kone. Huset han flyttede ind i
har haft flere forskellige navne. Det er blevet kaldt Kjær Hus, Grønkjærhus, Lille
Galsgårdhus og Nørtofthus. Det er måske nok Kjær Hus, der har været det mest
brugte, for Hans Peter Wilhelm Nielsen begynde nu at kalder sig og underskriver
sig Hans Peter Kjær.
Et par år efter, at han var flyttet til Bøvling, var der igen folketælling. Her fremgår
det, at Hans Peter var snedkermester.
FT 1870 Bøvling, Kjær Hus.
Hans Peter Wilhelm Nielsen, 41, g, fader, snedkermester, Borbjerg s.
Ane Madsen, 31, g, moder, hans hustru, his.
Mette Marie Andersen, 9, barn, his.
Caroline Margrethe Hansen, 2, barn, his.
Graus Agersend Grausen, 1, barn, his.
Ole Christen Jensen, 28, ug, daglejer, his.
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Grønkjærhus lå i den nordøstlige del af Bøvling sogn ved gården Grønkjær øverst til
højre på kortet.

Efter 10 års forløb kom næste folketælling, og nu blev han benævnt som maler.
Han har åbenbart kunnet flere håndvæk, hvilket måske også var nødvendigt, hvis
man skulle kunne ernære sig som håndværker på landet på den tid.
FT 1880 Bøvling:
Hans Peter Vilhelm Nielsen, 51, Borbjerg s., Husfader Maler.
Ane Storbjerg Madsen, 41, Bøvling s., hans hustru.
Karoline Magrete Hansen, 12, Bøvling s., barn.
Charlotte Amalie Hansen, 9, Bøvling s., barn.
Niels Henningsen T. Hansen, 7, Bøvling s., barn
Mads Hansen, 4, Bøvling s., barn.
Andreas Hansen, u. 1 år, Bøvling s., barn.
Hans Peter og Anne fik 5 børn i huset ved Lille Galsgaard.
1. Caroline Margrethe Hansen, født 28. januar 1868.
2. Charlotte Amalie Hansen, født 9. juni 1870.
3. Niels Henning Theodor Hansen, født 27. januar 1873.
4. Mads Hansen, født 19. januar 1876.
5. Andreas Hansen, født 22. august 1879.
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Hans Peter Wilhelm Nielsen og Ane Storbjerg Madsen uden for Kjærhus i Bøvling med
familie.
Fra venstre: Andreas Hansen, Niels Hansen, Charlotte Amalie og hendes mand Th.
Lauenborg, Ødis, Karoline Margrethe og hendes mand Henrik Kristensen, Thyra
Søndberg Larsen og Hads Hansen.

Oldefar skrev digte.

Oldefar Hans Peter var en efter datidens forhold belæst og tænksom mand. Hans
gamle danmarkshistorie: J. Nissens ”Danmarks Historie i Udtog, 1873” bærer
præg af flittig brug. Han har lavet mange bemærkninger og personlige
kommentarer til forskellige hændelser i historiens løb. Ligeledes vidner hans
gamle lægebog: ”Den erfarne Huuslæge” fra 1861 om flittig brug.
I familiens gemmer findes nogle breve fra oldefars hånd. De giver et indtryk af en
velformuleret og poetisk person.
Da datteren Charlotte Amalie fyldte 37 år i 1907, skrev han et fødselsdagsbrev til
hende, hvor han indledte med et digt:
”Kjære Datter Charlotte.
Tillykke med dit Syv og Tredive Aar,
saa snart du i Ot og tredive gaar,
den Niende Juni,
i middagsstunden, da Klokken den slog Tolv.
Den Nittende i samme Maaned,
Du Døbtes, og med Gud Forsoneds,
blev der fri for Syndens Smuds og Skarn,
ti i Daaben, blev du et Guds Barn,
vor Daabesfest vi og maa Helligholde,
vi ej i Vantro, skal os selv forvolde,
Fortabes, men vor Guds Velsignelse,
ti det er jo vor Tro og store Håb,
at vi af Gud gjenfødes, i vor Dåb.
Gud ske evig Tak.”
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Der findes endnu et eksempel på, at han på skrift har udtrykt sig på rim. Da han
og Anne i 1907 har været gift i 40 år, giver han udtryk for sin glæde over sin
familie og sin tilværelse i følgende digt:
I Bøvling i fyrretyve aar,
saa langt nu vort Ægteskab den Naar,
fra attenhundred og Syvogtres til nu,
som bliver To fulde Snes,
vi i den Tid har meget Døjet,
skjønt, vi nu ere velfornøjet,
vi har to Døttred, som og Tre Sønner,
som Indesluttes i vore Bønner,
paa gode veje dem Ledsag
saavel som os, ved Nat som Dag,
Tak, Lov og Pris, til dig min Gud,
for at vor Synd, du sætter ud,
af Naade, du os Lede og Raade,
saa at vi ej skal falde i vaade,
vi selv ej ved naar vi skal Dø,
hernede paa denne Verdens Ø,
men hvor vi ved, og tro vi maa,
er vi skal Hist, engang opstaa,
og Leve udi Himlens Land,
der oppe i forklaret Stand,
med alle Guds Udvalgte, da
og Evig Synge Haleluja.”
I et brev, som Hans Peter Wilhelm skrev d. 14. aug. 1906 til datteren Charlotte
Amalie i Ødis, får vi et lille indblik i dagligdagen og familiens forhold:
”Vi To gamle er Gud ske Lov raske efter omstændighederne, og
slider Tiden som man siger, din Søster Line har maaske selv skrevet
til dig. Din Moder var sidst i Juli om at besøge dem i Ulfborg, de var
ogsaa raske og i god homør, havde en avl paa Marken og god Lykke i
alle deres foretagender.
Din Broder Mads arbejder i Holstebro paa den Ny Kirke og faar 50
øre i Timen, eller 5 Kr. om Dagen, og din Broder Andreas har
maaske ogsaa selv skrevet til dig, om at han tilintetgjorde Karens
Billede, thi han har ophævet den forbindelse mellem dem, thi han
havde længe været trykket af hendes Myndighed, saa han altid maate
bøje sig efter hendes vilje, og det blev han endelig klog paa, kunde
ikke gaa i længden, og sagde hende derfor op, hellere først end sidst,
og Mads raadte ham til det samme, han er rask og har meget at
bestille, vi har tilintetgjort det omtalte billede.
Broder Niels er også rask og har meget at bestille, han skriver vist
selv engang til Eder, naar han faar saa megen Tid til overs”.
Det sidste brev, som findes fra oldefars hånd er dateret d. 11. oktober 1907. Det er
ligeledes sendt til datteren i Ødis, Charlotte Amalie. Brevet giver et indblik i,
hvad der optog de to gamle i Kjærhuset i Bøvling:
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Kjære Datter og Svigersøn.
Tak for Korten, Moder vil have den sat under glas. Tak for Kaffen den
var ”nok af første skuffe”, det var rigtig efter Moders smag, æblet og
Pæren især var storartet, vi avlede ogsaa selv tit frugt, en Æbletræ
bar halvanden Snes, men meget smaa. 1 Kirsebærtræ bar ca. 1 pund
modne Kirsebær, af Solbær mange pund, Stikkelsbær, Ribsp og
Jordbær en mindre Del, desuden Kaal, Løg og Kartofler, vi har faaet
vort Hus om Tækket med Nyt Rugtag, og Muren kalket Hvid,
Vinduerne malet Grønne og Dørene udvendig; Din Syster Karoline
kom her Hjem med Middagstoget paa Lørdag og Rejst igjen med aften
Toget, hun havde en stor Hanekylling med til Suppe som
Fødselsdagsgave, hun var rask og godt fornøjet.
Din Broder Mads sendte en Kasse med Fynsk Frugt i, Pærer og gule
Blommer, 2 store Vindruer Klaser, og 2 Bananer, dem sidste var her
ingen der kjendte uden Thea Villensgaard, hun trækkede Skinden af
dem og skar dem i smaa støkker, for at gaa rundt, til at smage paa,
nogle syntes det var for vammel, og kunde ikke spise det, men de flæste
syntes godt om det, men Vindruerne var efter alles Smag, Mads han
skrev at han blev i Nyborg ogsaa til vinter, men gjorde nok en Tur
Hjem i Juel; Din Broder Andreas har nok Solgt hans Bygning og Jord,
og Tjænt halvfjærde Hundrede Kroner på det, og maa godt beholde
det til Foraaret; jeg ved ikke bedre end han og Niels har lagt en Plan
om at besøge Eder i Ødis strags efter Juel, Ti om Sommeren er deres
Tid for kostbart og som Haandværkere maa de saa vidt muligt holde
Love, for ikke at miste Arbejde. Nu er din Moder gaaet i hendes 70 aar
og jeg i mit 80 aar, vi har det godt, saa længe Moder er rørig og kan
bringe alting Hjem hvad vi behøver, jeg faar undertiden saadanne
Brystklæmsler som om det pludselig skulde kvæle mig, det er mest
naar jeg er kold, at Blodet ligesom Stivner om Hjærtet, saa maa jeg
have Opiumsdraaber ind for at faa Luft, det kunde ligesom synes at
gøre en brat ende engang med mig, jeg Beder Guds Naadige vilje Ske,
naar hans Tid kommer; jeg holder fast paa Troens Ord, og Fadervor,
hvordan det gaar og Nyde Herrens Kjød og Blod.
Mange Hjertlige Hilsen til Eder alle, unge som gamle, fra os Dine
Forældre.
H.P.Kjær.

Hans Peter og Annas sidste år i Bøvling.

I deres sidste år i Kjærhuset, levede de som aldersrentemodtagere. Ved
folketællingen 1911 bor de alene i huset.
FT 1911 Bøvling sogn, Grønkjærhus.
Hans Peter kjær, 27-3-1828, Borbjerg, husfader, alderdomsunderstøttelse.
Anne Kjær, 5-11-1838, Bøvling, husmoder.
Som det fremgår af de breve, oldefar har sendt til sin datter Charlotte Amalie, er
helbredet ikke altid lige godt. Bl.a. klagede Hans Peter over, at han ofte havde
smerter omkring hjertet, så han var nødt til at tage opiumsdråber for at lindre disse
smerterne. I brevene kan man også læse, at Ane nok også har haft
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helbredsproblemer, men det var på den tid heller ikke ualmindeligt, når man
havde nået så høj en alder, som de havde. Ved folketællingen var oldefar blevet
83 år og oldemor 73 år gammel. Det var langt over den tids gennemssitslevealder.
Oldemor Anne Storbjerg Madsen døde i Grønkjærhuset onsdag den 23.
december 1914, og hun blev begravet af sognepræsten mandag d. 28. december
på Bøvling kirkegaard.
Da oldemor var død, kunne oldefar nok ikke klare sig selv i huset, for han flyttede
ind til Holstebro, hvor hans halvsøster Karen boede. Hun var blevet gift med Niels
Sørensen. De havde haft et husmandssted i Tvis, som de havde solgt og i stedet
for købt et hus på Viborgvej 9. Her kom Hans Peter Wilhelm til at tilbringe sin
sidste tid. Men det blev en kort tid. Allerede tirsdag d. 20. juli 1915 døde han,
og han blev begravet lørdag d. 24 juli fra Bøvling kirke af valgmenighedspræst
Nielsen.

Oprettelse af valgmenigheder.

Mine oldeforældre var blevet begravet af to præster af hver sin kirkelig retning.
Bag dette ligger en historie om en kirkestrid i Bøvling.
I sidste halvdel af 1800-tallet havde Grundtvigs stærke og myndige tale om frihed
på åndslivets område rejste spørgsmålet om frie kredse i skole og kirke.
Hans kamp mod autoriteterne, og hans understregning af den enkeltes ansvar førte
til, at mange, der delte hans anskuelser, fandt det rigtigt, at ansvaret for, under
hvilke former mennesker levede deres kristenliv, overtoges af menigheden selv.
Det førte bl.a. til vedtagelsen af valgmenighedsloven 1868.
Denne lov åbnede op for, at medlemmerne selv kunne deltage direkte i
valgmenighedens virke gennem generalforsamling og valg af bestyrelse, ligesom
præsten skulle vælges af menigheden.
En valgmenighed vedkender sig sit tilhørsforhold til Den Danske Folkekirke.
Dens gudstjeneste er åben, offentlig, folkekirkelig, og dens præst står under
sædvanlig folkekirkelig tilsyn af provst og biskop, og de kirkelige handlinger, der
foretages i valgmenighedskirken, har fuld retsgyldighed.

Bøvling valgmenighed blev stiftet i 1875.

Den ydre anledning var typisk nok et opgør med de kirkelige autoriteter. Da den
gamle sognepræst tog sin afsked, tilkendegav en meget stor del af sognets folk
ønsket om, at den unge grundtvigsk sindede hjælpepræst, Jes Anton Jessen, måtte
blive hans efterfølger. To repræsentanter for menigheden rejste til København og
forelagde sagen for kongen og kulturministeren, men forgæves. De fik afslag på
deres anmodning.
Dermed var sagen lagt op til strid. En stor kreds ville ikke lade sig noget påtvinge,
og så tog man sagen i egen hånd. En valgmenighed blev dannet, og en kirke blev
bygget. Og Jes Anton Jessen blev menigheden første præst.
Det var et yderst beskedent kirkehus, der blev indviet 14. nov.1875. Kirken blev
bygget i mariekors-form (deraf navnet Mariekirken). Dens mure var lave og grå,
der var hverken tårn eller spir, ikke engang en kirkeklokke, og af udsmykning kun
Luci Ingemanns interessante, men ikke særligt vellykkede altertavle, der nu er
ophængt i kirkens nordre korsarm.
Døbefonten var lille og primitiv. Den var udhugget af en stor marksten af Hans
Peter Wilhelms morbror Hans Nikolaj Henningsen, der havde haft gården
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Kjøldige i Bøvling. Han skænkede kirken den som en gave. Denne døbefont kan
stadig ses i kirken, men er ikke i brug mere.

Hans Nicolaj Henningsens døbefond.

I begyndelsen af 1900-tallet blev der foretaget tilbygninger og renoveringer af
kirken, så nu fremtræder Mariekirken af ydre som en statelig, hvidkalket bygning
med sine brede kamtakkede tårn. Indvendigt er det smykket af Niels Skovgaards
berømte altertavle ”Den gode hyrde”, - og Bodil Kaalunds farverige malerier på
prædikestolen og et nye orgel.
1953 blev der anlagt en kirkegård ved kirken.
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Mariekirken i Bøvling.

Den kirkestrid, der var årsag til oprettelsen af valgmenigheden i Bøvling, stod
mine oldeforældre midt i. Oldemor Anne Storbjerg Madsen var af en meget
indremissionsk familie og fortsatte med at tilhøre folkekirken, mens hendes mand
Hans Peter Wilhelm, ihvert fald på sine senere år var en del af valgmenigheden.
Også blandt deres børn var der delte opfattelser af det kirkelige. Sønnerne Niels
og Andreas fulgte deres far til valgmenigheden, hvilket gav anledning til en del
problemer i familien1.

1 Oplyst af nu afdøde Agnete Jørgensen, der var gift med Niels Hansens søn Svend.
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Hans Peter Wilhelm Nielsen og Anne Storbjerg Madsens
børn og deres efterkommere:
I.
Caroline Margrethe Hansen.
Hun var født tirsdag d. 28. januar
1868 i Grønkjærhuset i Bøvling sogn.
Hun blev døbt søndag d. 2. februar
1868 i Bøvling kirke.
Hendes faddere var Mette Grønkjær,
Maren Ilvad, Mads Grønkjær, Hans
Nikolaj Henningsen og Niels
Storbjerg, alle af Bøvling.
Caroline blev gift fredag d. 30.
oktober i Ulfborg kirke med husmand
og enkemand Henrik Christensen i
Sandvad, Ulfborg Kirkeby.
Henrik Christensen var født 23.
september 1856 i Ulfborg sogn.
De fik ingen børn sammen, men
Henrik havde 4 børn fra 1.ægteskab.
Den ældste datter, Kirstine Marie
havde i 1909 fået en søn uden for
ægteskab. Han hed Henrik Martinus
Sandvad Pedersen, og han kom til at
Karoline og Henrik Kristensen med plejesønnen
bo hos Caroline og Henrik.
Henrik Christensen døde d. 19. januar Henrik Martinus.
1927 i Sandvad, og han blev begravet d. 25. januar på Ulfborg kirkegård.

Sandvad i Ulfborg.

Karoline døde d. 8. august 1936. Præsten skrev, at hun døde under et ophold i
Staby, men at hun havde bopæl i Sandvad, Ulfborg. Hun blev begravet på Ulfborg
Kirkegård d. 14. august 1936.
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II.
Charlotte Amalie Hansen.
Hun blev født torsdag d. 9. juni 1870 i Nørtofthuset i Bøvling. Hendes dåb fandt
sted mandag d. 20. juni 1870 i Bøvling kirke, hvor hendes faddere var Dorthea
Henningsen [datter af Hans Nicolaj Henningsen], Hans Nicolaj Henningsen
[faderens morbroder], Niels Storbjerg [moderens svoger] og Mads Grønkjær, alle
af Bøvling.
Charlotte var hjemme hos forældrene ved folketællingen i 1880. Derefter kan hun
ikke findes i kilderne før 1903, hvor hun blev gift.
Vielsen fandt sted i Ødis Kirke sydvest for Kolding fredag den 12. juni 1903. Her
blev hun gift med musiker og maler Hans Jørgen Lauenborg, der var født d. 22.
april 1868 i Ødis sogn. Han havde været gift før, men været enkemand siden
1901.
Charlotte flyttede ind i huset i Ødis, og i løbet af kort tid fik hun to børn.
Hans Jørgen Lauenborg døde 1935 i Ødis sogn og Charlotte Amalie døde 16 år
senere i 1951.
III.
Niels Henningsen Theodor Hansen.
Han blev født mandag d. 27.
januar 1873 i Kjærhuset, Bøvling
sogn og blev døbt i Bøvling
kirke søndag d. 9. februar samme
år, hvor hans faddere var Sine
Madsen, Karen Madsen [mostre],
Nikolaj Henningsen [faderens
morbroder] og Niels Kristian
Storbjerg [moderens svoger].
Han blev d. 15. september 1909
gift i Bøvling
Valgmenighedskirke med pigen
Johanne Skov Jensen. Hun var
født d. 17. marts 1887 i Bøvling
som datter af husmand Peder
Skov Jensen og Marie Pedersen
fra Bøvling.
Niels arbejdede først ved
landbruget, hvorefter han fulgte
familietraditionen og blev
håndværker. Han kom i
malerlære hos maler Niels
Henningsen i Bøvling, som var
Niels H.T. Hansen og Johanne Skov Jensen med
Niels` farmors søstersøn. Efter
børnene Ingrid og Svend.
endt uddannelse arbejdede han
nogle år hos Niels Henningsen,
indtil han 1903 startede egen malerforretning i Bøvlingbjerg i et hus, der lå bag
det nuværende Bredgade 56 og derefter i den østre ende af det hus, der lå hvor
Bredgade 60 nu ligger.
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1909 byggede han nyt hus og forretning på hjørnet af Skolegade og Tværgade.
Niels Hansen var et rigtigt foreningsmenneske. Han deltog i fodbold og
gymnastik i idrætsforeningen og var med i sangforeningen. Det politiske liv
interesserede ham meget, og han var et meget ivrigt medlem af partiet Venstre i
mange år. I en lang årrække bestred han også posten som formand for den sociale
hjælpekasse i Bøvling, indtil dette arbejde kom under sognerådets sociale udvalg.
Har har været i bestyrelsen for menighedsrådet, valgmenigheden, friskolen og
husmandsforeningen, hvor han opnåede at blive æresmedlem. Endvidere var han i
bestyrelsen for Bøvling Brugsforening i mange år og formand 1923 – 1932, og
var i en periode i byggeudvalget vedrørende F.D.B.s lagerbygning for kreds 27 i
Vemb.
I fritiden læste han meget, og han havde en stor bogsamling. Derudover var han
naturelsker, der holdt af at gå lange ture, og når frosten bandt Nissum Fjord til, så
tog han sine skøjter frem og løb lange ture på isen.
Da han blev ældre svigtede synet ham, men alligevel indtog han sin faste plads i
Valgmenighedskirken hver søndag. Her havde han tidligere afløst som ringer og
kirkesanger.
Niels døde 73 år gammel onsdag d. 27. marts 1946 i Bøvling. Hans hustru
Johanne levede endnu 19 år, inden hun tirsdag d. 13. april 1965 døde i Bøvling.
Lemvig Folkeblad bragte efter hendes død følgende nekrolog:
”Fru Johanne Hansen, Bøvlingbjerg, er tirsdag formiddag pludselig
død, 78 år.
Fru Johanne Hansen var født i Bøvling, som datter af afd. Husmand
Peder Skov. Hun var enke efter malermester Niels Hansen,
Bøvlingbjerg, og efterlader sig tre børn: Tømrer Svend Hansen, Villa
Alf, Bøvlingbjerg, og malermester Poul Hansen, Bøvlingvjerg, samt
datteren Ingrid, der er gift og bosat i Husby. Efter sin mands død
overdrog hun huset og forretningen til en søn og flyttede over i en villa
i Skolegade lige overfor De gamles Hjem, hvor hun hyggede sig i sin
smukke stue og i godt vennelag med sine naboer. Hun var en
stilfærdig, men oplyst kvinde, som om søndagen havde sin plads i
kirken og deltog i møderne i forsamlingshuset.
Ligesom sin afdøde mand var Johanne Hansen optaget af læsning og
syslede med gamle minder. For et års tid siden leverede hun stof til
Lærer Søndergaard Jacobsens kronik her i bladet om en dansk præst i
Amerika, Peder Kjølhede fra Bøvling, der var hendes morbroder.”

III.
Mads Hansen, f. d. 19. jan. 1876 i Bøvling. Døbt i Bøvling kirke d. 20. jan.
1876, hvor fadderne var Gdm. Jens Kristensens kone Dorthea, pigen Stine
Madsen, ungk. Niels Henningsen, aftægtsmand Mads Thorsen, husm. Jens
Peter Madsen, alle af Bøvling.
Gift d. 9. maj 1908 i Dybe kirke med Thyra Søndberg Larsen, f. d. 13.
mar. 1884 i Lomborg som datter af Kristen Søndberg og Else Skov.
Mads var uddannet murer og efter at have arbejdet i bl.a. Holstebro med at
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bygge den nye kirke, flyttede han til Nyborg,
hvor han også arbejdede som murer.
Mads døde i Nyborg 1848, og Thyra døde d.
18. feb.1977 i Nyborg.

Mads Hansen (stående) og broderen
Niels.

V.
Andreas Hansen (morfar), f. 22. aug.
1879 i Bøvling og døbt i Bøvling kirke 21.
sep. 1879. Hans faddere var Gdm. Andreas
Villumsens enke Maren, gdm. Peder
Poulsens kone Sine, aftægtsmand Mads
Thorsen [hans morfar], gdm. Niels
Storbjerg [gift med mosteren Ane
Johanne], alle af Bøvling.
Andreas blev konfirmeret i Bøvling kirke
1894, og han fik karaktererne mg for både
kundskaber og opførsel.
Gift d. 2. maj 1911 i Aulum kirke med
Cathrine Nørgaard Laugesen f. 4. okt.
1887 i Nørskov, Varhede, Aulum sogn,
datter af gdm. Jens Laugesen og Else
Marie Christensen.
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Andreas Hansen blev udlært som maler
1898, hvorpå han havde forskellige pladser som malersvend, indtil han 1904
begyndte egen forretning i Aulum.
Her må han have truffet Katrine Nørgaard Laugesen, for da han i 1909 købte
malerforretning i Hjermind, blev de gift 2. maj 1911 i Aulum kirke, og hun
flyttede over til ham.
I Hjermind oparbejdede han et ret stort malerfirma med en del svende ansat.
Han fik imidlertid blyforgiftning og måtte opgive sin forretning. Han var i
mellemtiden blevet gift med Katrine, og deres børste barn, Eli var blevet født.

Her boede Andreas og Katrine på Hjermind Byvej 19.
De flyttede derpå i en kort periode til Hovedgaard, hvor de havde en lille
forretning med bøger og legetøj, men allerede 1913 købte han malerforretning i
Holstebro, som han drev i perioder indtil 1950. Da han ikke ret godt kunne tåle
datidens malerprodukter, måtte han af helbredshensyn ind imellem lave andet. Bl.
a. rejste han rundt og solgte lister, rammer og andet til malerfaget.
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Når han arbejdede med malerjobbet fra Holstebro, var det mest omk. Tvis og
Aulum han virkede, og hvor han var en velanskreven maler.
Den første tid i Holstebro boede de på Enghavevej. Senere boede de forskellige
andre steder i byen, indtil de i 1920 flyttede ud på Viborgvej 9, hvor de boede,
indtil de selv byggede hus på Viborgvej 5.
Andreas Hansen døde d. 10. sep. 1960, Viborgvej 5, Holstebro, og Cathrine
Nørgaard Laugesen døde d. 3. maj 1973 på plejehjemmet Parkvænget, Holstebro.
De blev begge begravet på Holstebro kirkegård.

Gravsten på Holstebro kirkegård.
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Bilag 1.
Mariane Nielsdatter og Niels Pedersen boede i Raast i Ejsing sogn, hvor han
var selvejergårdmand.
Ved folketællingen 1801 havde de mandens forældre boende på aftægt, og sikkert
for at tjene lidt ekstra havde de lejet et rum ud til en skrædder.
FT 1801, Ejsing sogn, Rost by.
Niels Pedersen, 33, g 1. g., selvejerbonde og gdb.
Mariane Nielsdatter, 29, g 1. g., hans kone.
Peder Nielsen, 2, søn.
Peder Nielsen, 71, g. 2. g., nyder ophold af gården, Niels Pedersen fader.
Else Christensdatter, 57, g. 1. g., nyder ophold af gården, Niels Pedersens moder.
Karen Nielsdatter, 36, ug, indsidder og bondeskrædder.

Da der igen holdtes folketællig i 1834 havde den yngste søn overtaget fødegården
og var blevet gift og fået 2 børn.
Nu var var hans forældre, der sad i aftægt. Samtidig kan man se, at han på sognets
regning forsørgede et barn. Det var måden, man klarede datidens problemer på,
hvis f. eks. et barn var blevet forældreløs, eller forældrene ikke selv var i stand til
opdrage eller føde det.
FT 1834, Ejsing sogn, Rost By, gård.
Niels Christian Nielsen, 32, g, gårdmand.
Ane Christensdatter, 27, g, kone.
Mariane Nielsdatter, 2, datter.
Kristiane Dorthea Nielsdatter, 1, datter.
Ane Cathrine Madsdatter, 11, opdrages på fattigvæsnets regning.
Niels Pedersen, 68, g, husfaderens fader, der af ham forsørges.
Mariane Nielsdatter, 65, g, husfaderens moder, der af ham forsørges.
Maren Nielsdatter, 66, enke, inderste og enke.
Niels Pedersen døde d. 13. april 1839, og Mariane Nielsdatter døde 17. august
1841. De blev begge begravet på Ejsing kirkegård.
Den ældste søn Peder Nielsen tjente i sine unge dage i Stubbegaard i Sevel
sogn. Senere kom han til at bo som husmand i Hvejnkærhus på Sevel Mark.
Han var gift 3 gange. Hvilket kan ses i folketællingerne herunder.
Hans første kone hed Karen Christensdatter. Hun er død mellem 1840 og 1843,
hvor han d. 27. dec. 1843 i Sevelkirke blev han gift med Maren Christensdatter,
født omk. 1800 i Sevel og død 12. dec. 1858. Derefter blev han gift d. 27. maj
1859 i Sevel kirke med Petrine Henriksdatter, født dec. 1824 i Borbjerg sogn.
Hun døde inden sin mand, der døde 1874.
I folketællingerne kan man se, at han ernærede sig som husmand, og samtidig gik
han ud som daglejer. For at tjene lidt ekstra har han også i 1840 lejet et værelse ud
til en væverske, ligesom han har fået lidt for at underholde et plejebarn.
Selv havde han ingen børn.
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Folketælling: Sevel, 1840, 22, Et Hus, i Sevel Mark,
Peder Nielsen Rast ??, 40, Gift, Husmand der ernærer sig som daglejer.
Karen Christensdatter, 33, Gift, Hans kone.
Ema Cathrine Laursdatter ??, 25, Ugift, Inderste og væverske.
Marianne Andersdatter, 11, Ugift, Plejebarn for fattighusets regning ??.
Folketælling: Sevel, 1845, 40, Sevel S., Boel, hus
Peder Nielsen Roest, 45, Gift, Husmand og daglejer, Eising S.
Maren Christensen, 48, Gift, Hans kone, Boel, hus, Sahl S.
Ane Jensdatter, 44, Gift, Inderste og almisselem, Boel, hus, Måbjerg S.
Folketælling: Sevel, 1870, , Øster Hveinkjærhus,
Peder Nielsen, 70, Jordbruger, Eising S.
Peteine Henriksen, 45, Borbjerg S. Hans kone.

Forholdet mellem ham og broderen, der d. 21. juni 1835 flyttede til Gadegaard i
Sevel, synes at have været godt. Han kaldtes i daglig tale for ”Peder Rost” efter sit
fødested. En dag, da han var på besøg hos broderen i Gadegaard, sagde denne, der
var stærkt religiøs, til ham, at i dag fløj ”Guds Engleret” hen over marken, hvortil
Peder Rost skulle have bemærket: ”Du tar fejl, bette Bro´r, det er ett andt end æ
Havmaager”. 1
Peder Nielsen Rost døde 13. juni 1874 og blev begravet på Sevel Kirkegård.
Den yngste søn Niels Christian Nielsen tjente ligesom broderen Peder
Nielsen i sine unge dage på Stubbergaard, hvor han var 1823-25. Under denne
tjeneste lærte han den unge pige Anne Christensdatter, som senere blev hans
hustru, at kende. Ægteparret overtog Niels Christian Nielsens gård i Raast, men i
1835 kom et mageskifte i stand mellem Niels Christian Nielsen og gårdmand Jens
Sørensen Aakjær i Gadegaard i Sevel, idet de 2 mænd byttede gårde, og
mageskifteskødet blev udstedt 21. juli 1835. 2 dage senere flyttede familien fra
Raast til Sevel, og Niels Christian Nielsen medtog sine forældre, Niels Pedersen
og Mariane Nielsdatter.
De døde i Gadegaard henholdsvis 13. apr. 1839 og 17. aug. 1841.
Allerede fra sine første år i Gadegaard i Sevel deltog Niels Christian Nielsen i den
religiøse vækkelse, der på den tid gik hen over egnen, og Gadegaard blev
samlingsstedet for gudelige forsamlinger, hvortil kendte lægprædikanter fra hele
landet kom og talte.
I 1837 besøgte således Peder Larsen Skræppenborg sammen med lærer Rasmus
Sørensen fra Venslev på Sjælland Gadegaard på en rejse med hest og vogn fra
Fyn til Viftrup i Handbjerg.2
Niels Christian Nielsen plejede også livlig omgang med hjemegnens vakte,
således bl.a. gårdejer Anders Erichsen i Sevelsted i Ejsing sogn. Han ville gerne
efter evne være andre til kristen vejledning, men selv havde han ofte svære
anfægtelser. Der fortælles, at han altid brugte at holde bordbøn, men en gang
imellem var andagten ikke altfor lang. Han kunne således under bønnen spørge
drengen, om han havde givet vædderen vand, og lidt efter om kalvene havde fået
det fornødne. En dag, da kapellan Kuhlmann stod og talte ved en grav på Sevel
kirkegaard, udbrød Niels Christian Nielsen højlydt: "Mo a be Pastor Kuhlmann
om o taa´l nøj hywwer!"1
1 Hofmansens notater.
2 Jens Abildrup: Iver Viftrup. 1930 s. 146-47., Anders Stubkjær: Nogle oplevelsen. 1921 s. 47,
Johs. Gøtzsche: Træk af
en jysk vækkelseshistorie, 1925 s. 28-29.)
1 Hofmansens notater.
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Niels Christian Nielsen i Gadegaard var ligesom broderen Peder Nielsen i
Hvejnkærhus 3 gange gift.
Han blev gift 1. gang 30. marts 1831 i Sevel kirke med Anne Christensdatter
født. 1807 i Sevel sogn. Hun døde 29. dec.1838. Forinden havde hun fået 3 børn:
Mariane Nielsdatter f. 17. juni 1832 Rost, Ejsing sogn.
Kristiane Dorthea Nielsdatter f. 31. januar 1833 Rost, Ejsing sogn.
Niels Nielsen f. 23. december 1835 Gadegaard, Sevel sogn.
Folketælling: Ejsing, 1834, 119, Rost by, Gård
Niels Christian Nielsen, 32, Gift, Gårdmand.
Ane Christensdatter, 27, Gift, Kone.
Mariane Nielsdatter, 2, Ugift, Datter.
Kristiane Dorthea Nielsdatter, 1, Ugift, Datter.
Ane Cathrine Madsdatter, 11, Ugift, Opdrages på fattigvæsnets regning.
Niels Pedersen, 68, Gift, Husfaderens far, der af ham forsørges.
Mariane Nielsdatter, 65, Gift, Husfaderens moder, der af ham forsørges.
Maren Nielsdatter, 66, Enke, Inderste og væverske.

Niels Christian gifter sig igen omk 1839 med Mette Jensdatter, der er født 1808
i Hjerm sogn. Hun dør imidlertid d. 11. okt. 1847, og manden står tilbage med en
flok små børn, hvor Mette var mor til tre af dem:
Ane Nielsdatter f. 3. juni 1840 Gadegaard, Sevel sogn.
Jens Nielsen f. 27. maj 1841 Gadegaard, Sevel sogn.
Kirsten Nielsdatter f. 16. juni 1844 Gadegaard, Sevel sogn.
Folketælling: Sevel, 1845, 36, Sevel S., Gadgaard
Niels Christian Nielsen, 43, Gift, Gårdmand, Eising S.
Mette Jensdatter, 36, Gift, Hans kone, Hjerm S.
Mariane Nielsdatter, 13, Ugift, Datter, Eising S.
Niels Nielsen, 10, Ugift, Søn, Sevel S.
Ane Nielsdatter, 5, Ugift, Datter, Sevel S.
Jens Nielsen, 3, Ugift, Søn, Sevel S.
Kirsten Nielsen, 1, Ugift, Datter, Sevel S.
Jens Christian Christensen, 23, Tyende, Handbjerg S.
Inger Marie Pedersdatter, 27, Tyende, Ejsing S.
Niels Christian Sørensen, 18, Ugift, På omgang i distriktet for vinteren, Thise S. Viborg
Amt.

I folketællingen i 1845 – to år før Mette dør - kan man se, at der er 5 børn. Da de
bliver moderløse i 1847, må Niels Christian have besluttet, at han vil have en ny
kone i huset. Det bliver Ane Christoffersdatter, der er født 1805 i Sahl sogn.
Brylluppet finder sted d. 15. februar 1848 i Sahl kirke.
Hun får et barn som imidlertid dør tidligt:
Mette Nielsen f. 23. marts 1850 Gadegaard, Sevel sogn. Død 31. juli 1858.
Folketælling: Sevel, 1855, , Sevel, Gadegård
Niels Christian Nielsen, 53, Gift, Gårdmand, , Ejsing S. Husfader.
Ane Christoffersdatter, 50, Gift, Sahl S. Hans kone.
Mariane Nielsdatter, 23, Ugift, Ejsing S. Sevel.
Niels Nielsen, 20, Ugift, Sevel S.
Ane Nielsen, 15, Ugift, Sevel S. Datter.
Jens Nielsen, 13, Ugift, Sevel S., Søn.
Kirsten Nielsen, 11, Ugift, Sevel S. Datter.
Mette Nielsen, 5, Ugift, Sevel S. Datter.
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Christen Hansen, 27, Ugift, Tjenestekarl, Sevel S.

Niels Christian overlevede sin sidste kone. Det har ikke været muligt at finde Ane
Christoffersdatters dødsfald, men ved Niels Christians død i 1871 står han som
enkemand, så hun er død før 1871.
De fleste af Niels Christian Nielsens børn blev gift og fik mange børn, så han blev
stamfader til en stor slægt fra Gadegaard i Sevel.

Niels Christian Nielsen døde 14. juni 1871, og blev begravet på Sevel kirkegaard.
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Bilag 2.

Niels Henningsens ældste søn Hans Nicolaj Henningsen.
Hans Nicolaj Henningsen, født i januar 1798 i HagebroKro, Vridsted sogn og
død 5. marts 1885 i Bøvling sogn.
Han havde været hjemme hos forældrene, indtil han i 1822 kom til Hjerm sogn
som tjenestekarl i degneboligen hos læreren Christopher Hansen, der var gift med
Maren Højland, født i Vandborg sogn i august 1756 som datter af sognedegn
Eskild Pedersen Højland og hustru Mette Kirstine Thomasdatter Kragelund. Da
Christopher Hansen var født i Hjerpstedt sogn ved Tønder 1787, var han således
31 år yngre end sin kone, der tidligere havde været gift Bloch og således
sandsynligvis en enke efter en slægtning til Dorthe Hansdatter Bloch.
1824 rejste han til Tilst sogn i Aarhus amt1 , hvor han ifølge slægtstraditionen
skulle have været ”kusk for en herremand i Østjylland”. Da der i Tilst sogn
fandtes 2 større gårde, Brendstrupgaard (tilhørende J.L. Faurschou) og Vestereng
(tilhørende M.P. Secher til Sødringholm), er det sandsynligt, at det har været på
en af disse, Hans Nicolaj Henningsen har opholdt sig.
1826 rejste Hans Nicolaj Henningsen fra Tilst sogn til afbyggergården Liselund i
Sjørslev sogn2 , der ejedes af Hr. Lorentz Lund til Ny Skivehus, hvor han var til
18273 , da han efter Lorentz Lunds afhændelse 1827 af Liselund til Dines P.
Møller flyttede til Vium sogn. Når han søgte til Lysgaard Herred, hvor Vium sogn
ligger, skyldes det rimeligvis, at hans søster Else Cathrine Henningsen i 1824
var blevet gift i Hinge kirke med lærer Jens Andersen Harlev, der samme år havde
fået fast ansættelse i embedet som lærer og kirkesanger i Vium. Slægtstraditionen
fortæller, at Hans Nicolaj Henningsen tjente som ”avlskarl på Kjærsholm”, der
ligger i nabosognet Torning. Kjærsholm var på den tid ejet af J. Rasmussen. Det
kan godt have været tilfældet, at han tjente der. Han kan måske have haft sit faste
ophold hos søsteren og svogeren i Vium Skole og derfra søgt arbejde på
Kjærsholm, når han, som det efterfølgende vil vise, ikke var optaget på anden
måde.
Endelig meldes i lægdsrullepapirerne, at han 1835 ankom fra Vium sogn hjem til
Borbjerg sogn, hvor han efter faderens død 1836 blev husmand med tinglæst
skøde i Mads Dalhus, hvor moderen boede hos ham.
Slægtstraditionen vil vide, at hans tilværelse i ungdomsårene var betydelig mere
omflakkende, end de nøgterne lægdsrullepapirer giver udtryk for. I 30-års alderen
(altså ca. 1828, da han ifølge lægdsrullens oplysninger havde fast ophold på
Liselund), skulle han således være begyndt at handle med alenkram4, som han i
forening med P. Smith (født i Mejrup sogn 1815 og død i Brejning sogn 1897),
senere ejer af Nymølle i Sønder Lem sogn, hentede i Holsten eller Slesvig og
smuglede over grænsen for at undgå den store told. Toldgrænsen var på den tid
Kongeågrænsen, og efter at tolden på udførelse af Kreaturer til Hertugdømmerne
ifølge Forordningen af 12/1 1827 var blevet ophævet, blev det navnlig brændevin
og manufakturvarer, der smugledes i modsat retning. Begge dele smugledes over
både i det stor og det små, og både af professionelle smuglere, hvortil de mange
hundrede kræmmere måtte regnes, og af egnens folk til husholdningsbrug. Det var
slet ingen skam at smugleden gang; tværtimod var det kækt og klædeligt at kunne
narre toldvæsnet.
1. KB Tilst C 366.

2. KB Sjørslev C 255.
3. KB Sjørslev C 255.
4 Metervarer.
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Efter alt at dømme, navnlig i relationen til P. Smiths unge alder, har det dog været
ca. 1830, da Hans Nicolaj Henningsen flyttede fra Liselund i Sjørslev sogn til
Vium sogn, at han og P. Smith begyndte deres fælles smuglervirksomhed.
Traditionen1 fortæller så, at Hans Nicolaj Henningsen og P. Smith hver havde en
hest, og i spand kørte de sammen mod syd for at købe varer. Senere kunne de
fortælle mange historier om, hvorledes de havde narret tolderne. En gang kom
toldbetjenten ridende efter dem, så de måtte køre alt, hvad remmer og tøj kunne
holde for at nå en bestemt kro. Hvis de nåede den, var de uden for toldgrænsen, og
de nåede den netop, som tolderen var så nær, at han flere gange kunne gribe efter
vognen. I kørestalden, som de nåede i sidste øjeblik, var de imidlertid fri og bød
den uheldige tolder ind på noget at drikke og snakkede for øvrigt godt med ham.
Hans Nicolaj Henningsen fortalte ofte om et andet hold kræmmere på 7mand.
Nogle var ridende, andre på en vogn. De var kommet godt over grænsen, men
toldkontrolløren og hans karl forfulgte dem til hest, og de var godt bevæbnede.
Kræmmerne ville dog ikke standse. De var vestjyder og nogle rigtig hårde halse.
Toldkontrolløren red med en skarp, dragen sabel op på siden af hesten og huggede
tømmerne over. Da blev kræmmerne rasende, omringede toldkontrolløren og
begyndte at slås med ham. Hans Nicolaj Henningsen havde selv set nogle af de
kapper med sabelhuggene i, som toldkontrolløren havde forøvet under kampen.
Kræmmerne havde fået magten, og toldkontrolløren mistede livet, medens hans
karl flygtede. Siden optrådte han som vidne under den den efterfølgende retssag.
Det værste for kræmmerne var, at karlen under kampen havde hørt et navn udtalt,
og det blev foreholt Per Svidall (vel fra Svejdal i Sønder Nissum), at han havde
revet bøssen fra toldkontrolløren og brugt den som slagvåben, mens de øvrige 6
smuglere havde slået og værget for sig med deres gode kæppe. Omsider blev alle
7 smuglere fundet, og det blev en slem tid for dem. Kun Jeppe Nygaard (senere
gårdmand i Nygaard i Bur sogn) blev straks frifundet. Han var godt ridende og
havde straks efter kampen redet nord på. Hesten styrtede af træthed, men da var
Jeppe Nygaard også kommet på de hjemlige egne og gik til Holmgaard i Møborg
sogn. Der kom dan ved daggry, da folkene sad ved morgenbordet. Her købte han
nogle stude af gårdmanden og fik en dateret slutseddel på handlen. Ved hjælp af
denne beviste han det umulige i, at han kunne have været ved grænsen dagen før.
De øvrige kræmmere sad længe arresteret og blev pint meget, men man fik aldrig
nogen bekendelse fra dem, hvorfor de blev lødsladt i mangel af bevis. Hans
Nicolaj Henningsen fortalte dog, at det senere gik dem dårligt, undtagen for den
omtalte Jeppe Nygaard.
Baggrunden for denne historie, som her er gengivet i Hans Nicolaj Henningsens
version og nedskrevet af P. Hofmansen, var et sammenstød 1831 på Stenderup
Hede i Føvling sogn, hvor to toldere, Laust Jacobsen fra Gredstedbro og Hans
Jørgensen fra Vilslev, en sensommernat havde fundet 6-7 vogne, der var kommet
kørende med smuglergods over Plovsvad i Jernved sogn. Vognene var ledsaget af
nogle karle med geværer og stokke. Da tolderne ville gøre deres pligt, blev de
slået med geværkolberne og truet på livet. Tolderen Hans Jørgensen blev så ilde
tilredt, at han døde 4 uger efter overfaldet.
Hans Nicolaj Henningsen fortalte videre, at han og Peder Smith engang lejede en
smugler til at fragte varerne over Kongeåen og en mil op i landet. Varerne var i
pakker, som hver var vurderet til 100 Rdl. En gang havde de sådanne 29 pakker,
som blev indleveret til smuglerne, for at disse kunne bringe dem over åen.
Hovedmanden boede i en gård ved grænsen, og han havde 14 mand til hjælp ved
sit forehavende. Hans gård var indelukket, og kræmmerne kørte der ind om
aftenen, hvorefter porten blev lukket. Kræmmerne betalte 1 daler for hver pakke
1 Det har desværre ikke været muligt, at finde ud af, hvor Hofmansen har disse traditioner fra.
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som en forsikring, og pengene stod i Ribe bank.
Smuglerne ville dog ikke gå over åen den aften, så kræmmerne blev i gården om
natten og kørte så den følgende dag over toldstedet med vognen halvt fuld af
lærred og andet alenkram, hvoraf der ikke skulle betales told.
Tolderne havde foruden deres embedsindtægt og en fortjeneste ved lidt
udskænkning ved toldstederne, og da Hans Nicolaj Henningsen og Peder Smith
nåede til toldstedet, var de ikke smålige. De drak et glas øl og lagde en daler for
forfriskningen. Den personlige undersøgelse blev da heller ikke ret streng, hvilket
var et held, da de havde silke og andre dyre ting under kappen.
Aktionen med smugleriet lykkedes, da det var en erfaren smugler, de var kommet
til. Efter aftale kørte kræmmeren til en gård eller kro, hvortil smuglerne senere
ville komme. Først kom anføreren med en stok i hånden, og dernæst med et
bøsseskuds mellemrum en mand med en´ pakke, derpå en mand med to pakker og
så fremdeles hver mand med to pakker, som de var vadet over åen med.
Henningsen og Smith gjorde sig til gode med mad og drikke i kroen og kunne så
køre nord på med en god forsyning af varer, som de rejste omkring og solgte.
Ifølge traditionen tilbragte Hans Nicolaj Henningsen næsten 10 år med at rejse
omkring på handlen. En aften kom han til Fyndersø Mølle i Estvad sogn. Her
havde han været flere gange før. Denne gang var der sket en stor forandring i
møllen, da mølleren Hans Christensen var død 30/11 1837. Nu sad der en smuk
enke på 38 år – Ane Sørensdatter f. 1798. Han havde lyst til den unge enke, men
hun var ikke indstillet på giftemål, så han red atter sin vej den følgende morgen.
Han ville bruge dagen til forretninger i omegnen. Hen mod aften stod han af
hesten for at forrette et naturligt ærinde, men hesten, der ellers plejede at være tro,
blev ked af at vente og satte i løb mod Flyndersø Mølle. Det blev årsagen til, at
han også denne nat kom til at sove i møllen, hvor han næste dags morgen
fornyede sit frieri til den smukke møllerenke, og da sagde hun ja.

En anden version af samme frierfærd beretter, at møllerenken Ane Sørensdatters
første mand, møller Jens Madsen i Flyndersø Mølle, der døde i 1829, havde været
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rig og bragt penge til møllen. Hendes anden mand, Hans Christensen var dygtig
og passede sit arbejde, og da han var død 1837, kom Hans Nicolaj Henningsen
som bissekræmmer på en hest til Møllen. Han havde en sæk på hver side af hesten
til sine varer, som han falbød, hvor han kom frem. Han havde hørt, at der i
Flyndersø Mølle var en køn, velhavende enke, og da han ved sit besøg i møllen så
hende, brugte han al sin veltalenhed for at få lov til at overnatte på stedet. Om
aftenen fik han møllersvenden, der også ville have enken, med på sold, drak ham
fuld og kom så tilbage til møllen før denne og sagde til Ane Sørensdatter: ”A
hører, bitte An, do vil ha æ Møllersvend. Det skuld´ do ett, for han drikker sig
fuld”. Hun svarede ham: ”Det skal do ett ked dæ om. Her er do fremmed”, og så
gik hun i seng. Det resultat var Hans Nikolaj Henningsen selvfølgelig ikke tilfreds
med. Næste dag begyndte han igen at snakke med møllerenken ,men så sig
omsider nødt til at rejse igen med det indtryk, at trods alt syntes han godt om
hende.
Han lod hesten løbe tilbage til møllen og gav det indtryk af, at han var faldet af
den, hvad han måske også var. Møllerenken havde genkendt hesten, så hun sendte
et par mand ud for at lede efter rytteren. De fandt ham liggende på landevejen. Da
han blev fundet, sagde han, at han var øm og dårlig, så folkene måtte bære ham
hjem til møllen, da man jo ikke kunne lade ham ligge på landevejen. I møllen lå
han så og smiskede for møllerenken så længe, at hun tog ham i stedet for
møllersvenden, som han jo havde drukket fuld.
Ane Sørensdatter var født på Volstrup Mark, Øster Hornum sogn, Aalborg amt
og hjemmedøbt 28. juni 1798 som datter af Søren Nielsen Møller og hustru Anne
Nielsdatter. Den 26. dec. 1817 blev hun i Øster Hornum kirke gift med
møllebygger Jens Madsen Bjerg, der var 40 år og ungkarl.
De fik 3 børn i Øster Hornum:
1. Mads Peter Jensen, f. 1. jan. 1821.
2. Mariane Jensdatter f. 21. dec. 1822.
3. Søren Johannes Jensen f. 3. maj 1824.
Den 1. maj. 1825 flyttede familien til Flyndersø Mølle. Her fik de yderligere 2
børn:
4. Jens Jensen f. 30. marts 1826.
5. Frederik Madsen f. 20. feb. 1829. Død 29. juni 1829.
Mølleejer Jens Madsen døde i Flyndersø Mølle d. 29. juni 1829. Han blev
begravet på Estvad kirkegård d. 5. juni, 52 år gammel.
Tilbage sad enken Ane Sørensdatter med sine 5 børn, Mads Peter 8 år, Mariane 7
år, Søren Johannes 5 år, Jens 4 år og Frederik 5 måneder. Frederik døde som
nævnt 3 måneder senere.
Det varede dog ikke længe inden hun trøstede sig med en anden, og den udvalgte
var ungkarl Hans Christensen fra Rettrup i Brøndum sogn i Salling. Han var
blevet hjemmedøbt d. 30. aug. 1798 som søn af fæstebonde og gårdbeboer
Christen Hansen og hustru Johanne Andersdatter.
Da det nærmere bekendtskab indledtes mellem Ane Sørensdatter og Hans
Christensen i april 1830 var hun endnu ikke 32 år, og han var på omtrent samme
alder. Forbindelsen blev legaliseret ved parrets giftemål i Estvad kirke d. 2. juni
1830.
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I Hans Christensen og Ane Sørensdatters ægteskab fødtes følgende børn i
Flyndersø Mølle, Estvad sogn:
1. Ane Johanne Christensen, f. 3. jan. 1831.
2. Christen Christensen Hansen, f. 8. juli 1832.
3. Jens Madsen Hansen, f. 2. sept. 1834. Død 26. okt. 1834.
4. Hofmann Hansen, f. 18. okt. 1835. Død 17. jan. 1836.
5. Andreas Frederik Hansen, f. 8. dec. 1836.
Mens Ane Sørensdatter var gravid med sønnen Christen Christensen Hansen,
indlod Hans Christensen sig med pigen Kirsten Fransdatter i Kisum, hvilket
resulterede i, at hun d. 25. juni 1833 fødte en datter, som ved hjemmedåben i
Kisum d. 26. juni 1833 fik navnet Ane Johanne Bech.
I Hans Christensen tid som møller i Flyndersø Mølle fik han omkring 1. juni 1837
besøg af den kendt ”Ajes Bejler” (Anders Christian Jensen, døbt i Roslev 26. okt.
1804) fra Brøndum i Salling. Han kunne efter folkesnakken mere end sit fadervor,
og han havde Cyprianus hos sig. ”Ajes Bejler” skulle lave noget snedkerarbejde i
Møllen, og en dag under ”Ajes Bejler´s” ophold, opdagede Hans Christensen, at
hans sølvbeslåede pibe var blevet stjålet. Han bad derfor ”Ajes Bejler” om at vise
den igen. Det ville han imidlertid ikke, men han lovede at hente Cyprianus og vise
ham, hvordan han skulle bære sig ad, så kunne han jo selv forsøge.
”Ajes Bejler” viste så Hans Christensen et stykke af bogen, som han skulle læse.
Så ville der komme en lille grå dreng, som nok skulle sige ham, hvor hans pibe
var henne, men så skulle han derpå skyndsomst læse et andet stykke for at få
drengen til at forsvinde igen. Det glemte Hans Christensen dog, og der blev et
vældigt spektakel i hele møllen, så ”Ajes Bejler” måtte ind for at skille Hans
Christensen af med det, som han havde ondt af.
”Han blev aldrig til mand mere. Han visnede hen og døde et halvt år efter”, slutter
den gamle beretning om, da Hans Christensen læste Fanden (den lille grå dreng)
til sig.
Hans Christensen døde i Flyndersø Mølle d. 30. nov. 1837, 38 år gammel, og han
blev begravet på Estvad kirkegård d. 10. dec. 1837.
Ifølge slægtstraditionen må det så have været kort tid efter møller Hans
Christensens død, at Hans Nicolaj Henningsen som kræmmer gjorde sin
frierfærd til Flyndersø Mølle for at vinde enken Ane Sørensdatters gunst. Hun var
da godt 39 år gammel og havde i 2 ægteskaber født 10 børn, hvoraf dog kun 7
levede på dette tidspunkt.
De 15. aug. 1838 drog Hans Nikolaj Henningsen sammen med sin mor Dorthe
Hansdatter Bloch op fra Mads Dahlshus i Borbjerg og satte kursen over Sevel og
Hjelm Hede til Flyndersø Mølle. Han blev 2 dage senere, den 17. aug. 1838, gift i
Estvad kirke med møllerenken Ane Sørensdatter.
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Hans Nicolaj Henningsen

Ane Sørensdatter

Ifølge slægtstraditionen havde Hans Nicolaj Henningsen et godt humør og dertil
en vældig lyst til at handle. Denne lyst forlod ham aldrig, og han handlede med alt
fra gamle, brugte klæder til ure og tobakspiber mm. Han læste også meget og
dyrkede i øvrigt på forskellig måde sine mange interesser.
Ved sit giftemål gik han ind til velstand i Flyndersø Mølle, men den forsvandt
hurtigt, da han forstod at tære på værdierne. Hver gang han havde solgt et eller
andet, sagde han til sin kone Ane Sørensdatter: ”Do ska fo møj Mi´r, end det der
er vaèr”.
Det gik i hans tid tilbage med velstanden i Flyndersø Mølle, men han var en god
fader for såvel sine egne børn som for sine stedbørn. Stedsønnen Christen
Christensen Hansen (født i Flyndersø Mølle 8/7 1832) har fortalt sin datter,
Windeline Christensen, hvorledes han som dreng vogtede over 100 får på møllens
store hedestrækninger, og når han fløjtede ad dem, kom de løbende omkring ham.
Han kom senere i guldmagerlære i Holstebro, og når han nu og da kom hjem løb
halvsøsteren Dorthea Hansine Nicoline Henningsen (født i Flyndersø Mølle 2/9
1839) ham glad i møde og sagde til ham, at han var hendes hjertebroder, så der
har sikkert bestået et godt forhold mellem søskende og halvsøskende i Flyndersø
Mølle på Hans Nicolaj Henningsens tid.
På trods af dette giver nævnte Windeline Christensen dog en ret skarp
karakteristik af Hans Nicolaj Henningsen. Hun skriver f.eks.:
”Han havde jo god tid, men hvad stort han har udrettet, det ved jeg ikke. Folk,
der sådan har god tid, pønser på så meget. Jeg kan ikke indse, hvad stort
Bedstefader Nicolaj har lavet her i livet. Han var ikke møller mere end 4 (!) år, så
havde han solgt bedstemoders sølvtøj for 400 rigsdaler, fået 2 af de
hjemmeværende børn i lære og de andre ud at tjene, hvorimod hans moder og
broder kom hjem i møllen”.
Den 22/10 1841 fandt igen en fødsel sted i Flynders Mølle. Konen Ane
Sørensdatters ældste datter Mariane Jensdater fra 1. ægteskab fødte en datter, Ane
Jenssine Henningsen, uden for ægteskab. Faderen var møller Hans Nicolaj
Henningsens yngste bror, Carl Wilhelm Henningsen.
Omtalte Windeline Christensen kommenterer:
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”Hans Nicolaj Henningsen ville have, at broderen Carl Wilhelm
Henningsen efter at have lokket Mariane Jensdatter skulle gør et bedre
parti, da han ellers som hendes stedfader skulle af med udstyr til hende.
Hun [Mariane] sørgede meget over dette og døde tidligt”.
Folketællinge for Flyndersø Mølle 1. feb. 1845 giver et indtryk af det store
folketal, som på disse tider fandtes i og omkring møllen.
Estvad sogn, 1845, Fløndersøe Mølle.
Nikolai Henningsen, 47, Gift, Møller, Vridsted Sogn, Viborg Amt, ,
Ane Sørensdatter, 46, Gift, Hans kone, Hornum Sogn, Aalborg Amt
Mads Peder Jensen, 25, Ugift, Deres børn, Hornum sogn, Aalborg Amt
Søren Johannes Jensen, 20, Ugift, Deres børn, Hornum Sogn, Aalborg Amt
Ane Johanne Christensdatter, 15, Ugift, Deres børn, Her i sognet
Christen Christensen, 13, Ugift, Deres børn, Estvad Sogn
Anders Frederik Hansen, 9, Ugift, Deres børn, Estvad Sogn,
Dorthea Larsine R. Henningsen, 6, Ugift, Deres børn, Estvad Sogn
Juliane Caroline A. Henningsen, 4, Ugift, Deres børn, Estvad Sogn
Ane Jenssine Henningsen, 4, Ugift, Deres plejedatter, Estvad Sogn
Niels Jensen Harlev, 18, Ugift, Betjente ved møllen, Vium Sogn, Viborg
Amt.
Christen Jensen, 30, Ugift, Betjente ved møllen, Dommerby Sogn,
Dorthe B??[Bloch], 76, Enke, Møllerens moder der af ham forsørges,
Viborg.
Laust Christensen, 34, Ugift, Deres tjenestefolk, Sevel Sogn.
Jens Christian Andersen, 17, Ugift, Deres tjenestefolk, Borberg Sogn.
Juliane Harlev, 21, Ugift, Deres tjenestefolk, Vium Sogn, Viborg amt.
Inger Johanne Jensdatter, 23, Ugift, Deres tjenestefolk, Borberg Sogn.
Christen Frankjær?, 33, Ugift, Ernærer sig som tømmermand, snedker, og
intet stadigt ophold, Hjerm Sogn.
Niels Jensen Harlev og Juliane Harlev er søskende og Hans Nicolaj Henningsens
ældste søster Else Kathrines to ældste børn. Else Kathrine var gift med degnen
Jens Andersen Harlev i Vium skole, Viborg amt.

Hans Nicolaj Henningsens signet. Den befinder sig på Skive Museum.
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Trods Hans Nicolaj Henningsens giftemål med Ane Sørensdatter var det stadig
hende, der i juridisk forstand ejede Flyndersø Mølle. Aarene gik, men den 5/11
1847 måtte den nye pastor Gad i Estvad rykke ud med en Attest, som bevidnede,
at Hans Christensen og Ane Sørensdatter var blevet viet 2. juni 1830, og at hun
efter Hans Christensens død atter var blevet gift d. 17. aug. 1838 med ungkarl
Hans Nicolaj Henningsen fra Borbjerg sogn. Forelagt denne attest attesterede
herredskontoret i Holstebro da 15. nov. 1847 i overensstemmelse med slutningen
af skifteforretningen efter Hans Christensen d. 20. juli 1838, at Flyndersø Mølle
var overdraget Ane Sørensdatter og hendes afdøde mands fælles bo. Dagen efter,
som var d. 16. nov 1847, skrev Hans Nicolaj Henningsen fra Flynder Mølle til
herredskontoret for at bede om, at dettes attest af 15. nov 1847 måtte tinglæses
som adkomst1 for Ane Sørensdatter, der nu var hans hustru, men det var først d.
5. maj 1848, at han ved fremlæggelse af pastor Gads vielsesattest af 5. nov. 1847
fik tinglæst adkomst til Flyndersø Mølle.
Hans Nicolaj Henningsen må blevet ked af at være møller, eller også var det
økonomien, der tvang ham til at se sig om efter noget andet. Da han d. 5. maj
1848 endelig fik juridisk adkost til Flyndersø Mølle, lå han åbenbart allerede på
det tidspunkt i forhandling om mageskifte mellem møllen og gårdmand Lars
Jensens gård Kjøldige i Bøvling sogn. Mageskiftekontrakten blev skrevet og
underskrevet af de to mænd i Skive d. 14. maj 1848, og ifølge denne skulle Lars
Jensen foruden Kjøldige yde en mageskiftesum på 6800 Rbd. Den 31. jan. 1844
var der blevet oprettet en interessentskabskontrakt (tinglæst 5/7 1844) mellem
Hans Nicolaj Henningsen og købmand Laurits Damgaard i Skive, ifølge hvilken
de to mænd i forening skulle være ejere af stampemøllen ved Flyndersø Mølle
med dens stampeværk og alt til værkets drift hørende inventarium. I
mageskiftekontrakten af 14. maj 1848 meddeles det da, at Lars Jensen tilligemed
Flyndersø Mølle også skulle overdrages den halvpart i stampemøllen, som Hans
Nicolaj Henningsen ejede. Stampemøllen omtales som ”den paa Møllens Grund
ved samme værende Stampemølle”.
Modsat skulle Hans Nicolaj Henningsen af Kjøldige påtage sig opfyldelsen af en
aftægtskontrakt af 12. febr. 1832 mellem Lars Jensen og hans fader Jens Larsen
(død i Flyndersø Mølle 23. maj 1855, 82 år gammel).
De to mænds ombytning af deres ejendomme synes at være sket kort tid efter
mageskiftekontraktens oprettelse d. 14. maj 1848, da Hans Nicolaj Henningsen i
mageskifteskødet2 , skrevet i Skive d. 28. juni 1848, nævnes som ”nu af
Kjøldige”. Samme dato, som mageskifteskødet blev udstedt (28. juni. 1848),
forelå der en panteobligation (tinglyst 30. juni 1848, udslettet 24. jan. 1873) på
3400 Rbd. Sølv med pant i Flyndersø Mølle fra Lars Jensen til Hans Nicolaj
Henningsen, og endnu samme dag udstedte Lars Jensen også en panteobligation
(tinglyst 30. juni 1848, udslettet d. 3. febr. 1871) på 3500 Rbd. Sølv med pant i
Flyndersø Mølle til Enkemand Gjedde på Ny Skivehus, som havde lånt ham det
nævnte beløb. Den samlede sum på 6900 Rbd. Sølv af disse to panteobligationer
var således kun 100 Rbd. Sølv mere, end den mageskifte sum på 6800 Rbd. Sølv,
som Lars Jensen skulle udrede til Hans Nicolaj Henningsen. Lars Jensen synes
således med sin familie at være draget ind i Flyndersø Mølle med kun 100 Rdb.
Sølv i beredskab.
Gården Kjøldige, som Hans Nicolaj Henningen overtog, var en ret stor gård. Den
var efter overleveringerne ret forfalden, da familien fra Flyndersø Mølle flyttede
ind i 1848. Samme overlevering vil vide, at den mageskiftesum, på 3800Rdb.
1. Hjerm Ginding Herreds skøde- panteprotokol 1847-49 fol. 395.
2 Hjerm Ginding Herreds Skøde- og Panteprotokol 1847-49, fol 420-23, tinglæst d. 30. juni
1848.
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Sølv, som Lars Jensen ifølge mageskiftekontraktaten af 14/ 1848 skulle betale til
Hans Nicolaj Henningsen, aldrig blev betalt, da Lars Jensen ikke ville betale, så
Hans Nicolaj eftergav ham det meste af gælden. ”Det er fortalt, at Nicolaj og Ane
tog sig tabet let. De sørgede ikke i modgang og timelige uheld”.

Kjølhede ligger i sognets sydlige del vest for bebyggelsen Bøvlingbjerg.

Fkt. Bøvling, 1850, Kjøldige Gård
Hans Nicolai Henningsen, 53, Gift, Gårdmand og husfader, Kjøldige Gård, Vridsted
sogn, Viborg amt.
Ane Sørensen, 51, Gift, Hans kone, Sønder Holm, Viborg amt.
Ane Johanne Hansen, 20, Ugift, Deres datter, Estvad sogn.
Anders Frederik Hansen, 14, Ugift, Deres søn, Estvad sogn.
Dorthea H.N.Henningsen, 11, Ugift, Deres datter, Estvad sogn.
Juliane C.M.Henningsen, 9, Ugift, Deres datter, Estvad sogn,Tvilling.
Ane Jensine Henningsen, 9, Ugift, Deres datter, Estvad sogn, Tvilling.
Dorthea Bloch, 80, Enke(mand), Mandens [Hans Nicolai Henningsen] moder, Viborg.
Jens Larsen, 71, Enke(mand), Aftægtsmand, Nees sogn.
Christen Pedersen, 19, Ugift, Tjenestekarl, Flønder sogn.
Ane Magrethe Dorthea Jensen, 21, Ugift, Tjenestepige, Nees sogn.

Hans Nicolajs gamle mor Dorthea Hansdatter Bloch var også fulgt med
familien til Bøvling. Hun døde 7. marts 1858, 89 år gammel, og hun blev begravet
på Bøvling kirkegård 14. marts 1858. Da havde hendes afdøde mand Niels
Henningsen været død i 22 år.
Vi ser også, at den tidlige ejers fader Jens Larsen sad som aftægtsmand på gården.
Det skyldtes, at han ikke ville flytte med sønnen til Estvad sogn, men blive i
Bøvling1.

1 Handlen er beskrevet i Hardsyssels Årbog 2003, s. 52 ff.
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Nogle år efter at Hans Nicolaj havde overtaget Kjøldige, fik han lov at udstykke
den, og på en af dens parceller byggede han en ny gård, som blev kaldt
Kjærsholm.
Senere skulle han have ejet gården Glistoft, hvorfra han flyttede til et hus ved
Nørre Villensgaard i Bøvling. Det havde han selv ladet bygge, for at han og hans
hustru på deres gamle dage kunne være i nærheden af deres datter Dorthea
Hansine Nicoline Henningsen og hendes mand Christian Christensen, der boede
i gården Nørre Villensgaard.
Hans Nicolaj Henningsens hustru Ane Sørensdatter døde i huset ved Nørre
Villensgaard 8. marts 1874, 76 år gammel.
Nettop på den tid blev Bøvling Valgmenighed stiftet, og året efter (1875) blev
Valgmenighedskirken bygget. Hans Nicolaj Henningsen, der på sine gamle dage
fordybede sig meget i gudelige skrifter og skrev mange digte og vers af åndelig
art. Han sluttede sig til valgmenigheden, og han har sikkert glædet sig, når han om
søndagen og på årets helligdage kunne samles med ligesindede i den lille kirke og
være med i de kirkelige handlinger. Da han havde fingernemme, huggede han af
en stor marksten døbefonten til kirken. Det var hans gave til den nye kirke.1
I sine sidste år var Hans Nicolaj Henningesen meget ”tunghør”, så det har sikkert
været tvivlsomt, om han har kunnet følge med i pastor Jessens forkyndelse, da det
siges, at præstens røst var svag og læspende, men Hans Nicolajs higen var mod
det bedste.
Hans Nicolaj Henningsen døde i Nørre Villensgaard d. 5. marts 1885, 87 år
gammel, og han blev begravet på Bøvling kirkegård.

Hans Nicolaj Henningsen og Ane Sørensdatters efterkommere.
I.
Dorthea Hansdatter Nicoline Henningsen, f. 2. sept. 1839 Flyndersø Mølle,
Estvad sogn. Død 5. apr. 1917, Bøvling sogn. Gift i Bøvling sogn d. 29. maj 1860
med gdm. Jens Christian Christensen, f. 29. dec. 1834, Bøvling sogn. Død 16.
jan. 1918, Bøvling sogn.
De boede i gården Nørre Villensgaard i Bøvling. Her boede også Dortheas
forældre på aftægt i et hus. Efter hendes forældres død solgte de gården og
flyttede til ”Godthaab” i Bøvlingbjerg.
Deres to sønner rejste som unge til Amerika, og ingen af den vendte tilbage.
I.a.
Christen Jensen Christensen, f. 20. juli 1861, Nørre Villensgaard,
Bøvling sogn.
Han rejste som ung til Amerika, hvor han ernærede sig som maler. Han
blev også gift, men af økonomiske grunde kom han aldrig tilbage til
Danmark.
I.b.
Hans Nikolai Henningsen Christensen, f. 23. juli 1865, Nørre
Villensgaard, Bøvling sogn.
Han udvandrede som ung til Amerika, men vendte aldrig tilbage.

1 Ringkøbing Amts Dagblad 29. juni 1957.
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II.
Juliane Karoline Amalie Henningsen, f. 1. juli 1841, Flyndersø Mølle, Estvad
sogn. Død 1. jan. 1861, Dybe sogn. Gift d. 11. marts 1859 i Bøvling kirke med
husmand og skrædder Gravers Christensen fra Dybe, f. 12. feb. 1827, Vandborg
sogn.
II.a.
Christen Christensen, f. 13. juli 1859 i Arbjerghuset, Dybe sogn. Død d.
3. sept. 1860, Dybe sogn.
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Bilag 3.

Charlotte Amalie Nielsdatter og Jens Christensen
Bisgaards børn:
1. Dorthe Katrine Jensen, f.
d. 21. november 1840 i Vester Bisgaard, Borbjerg sogn. Hun bliver 1.
dec. 1871 gift i Borbjerg kirke med Lauge Christian Christensen, der
er født d. 1. nov. 1845 i Veiby sogn i Viborg amt.
Hun fik 4 børn, der alle var født hos hos moderen i huset ved Vester
Bisgård, hvor de også boede ved folketællingen 1880:
A. Jens Bisgaard Christensen, f. 3. sept. 1872.
B. Christen Lauge Christensen, f. 19. maj 1875.
C. Jensine Marie Sofie Christensen, f. 24. mar. 1877.
D. Charlotte Amalie Christensen, f. 31. mar. 1880.
FT 1880, Borbjerg, Risgaard. [kan muligvis være Bisgaard].
Lauge Christian Christensen, 34, g, gårdejer, husfader, Vejby s, Viborg
a.
Dorthe Kathrine Jensen, 39, hans hustru, Borbjerg sogn.
Jens Risgaard Christensen, 7, barn, Borbjerg s.[skal være Bisgaard].
Christen Lauge Christensen, 4, barn, Borbjerg s.
Jensine Marie Sofie Christensen, 2, barn, Borbjerg s.
Sjarlotte Amalie Henningsen, 77, enke, Vridsted s, Viborg a., af
husfaderen forsørget.
Lauge døde d. 18. august 1884, hvorefter Dorthe Kathrine blev husholderske
hos enkemand og husmand Hans Christian Jensen i Hesselaa, Borbjerg
sogn.
FT 1890, Borbjerg sogn, Hesselaa by, et hus.
Hans Christian Jensen, 38, enkemand, husmand, f. i Borbjerg.
Dorthea Kathrine Jensen, 49, enke, husholderske, f. i Borbjerg.
Sjarlotte Amalie Christensen, 9, datter, f. i Borbjerg.
Hun har den yngste datter Charlotte Amalie hos sig.
Det har ikke været muligt, at finde ud af, hvad der herefter er blevet af hende.
2. Ane Jensen, f. 11. august 1843 i Vester Bisgaard, Borbjerg sogn.
Død 20. september 1928 i Fredebo, Mejrup sogn.
Hun blev gift d. 9. nov. 1875 i Mejrup kirke med gårdejer i Sdr.
Hattens, Mejrup, Jens Pedersen Klogborg. Han var født d. 8. juni 1842
i Klogborg, Sir sogn.
FT Mejrup, 1890, 6, Mejrup, Sønder Hattens
Jens Pedersen Kloborg, 47, Gift, Gaardmd, Sønder Hattens, Siir,
Husfader.
Ane Jensen, 46, Gift, Husmoder.
Ane Kirstine Jensen, 13, Ugift, Barn.
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Thomassine Karoline Marie Jensen, 9, Meirup, Barn.
Ane Jensen, 15, Ugift, Lostrup, Hemmel?? Tyende.
Thomas Petersen, 15, Ugift, Meirup, Tyende.
Niels Pedersen, 67, Ugift, Meirup, Aftægtsmd.
Vi kan i folketællingen se, at de havde to børn:
1. Ane Kirstine Jensen Hattens, f. 15. aug. 1876 i Sdr. Hattens,
Mejrup sogn.
Hun fik 1897 en datter uden for ægteskab. Udlagt far var Lauge
Møller Hansen fra Gundersborg i Sir.
A. Anna Jensine Hansen, f. 30. marts 1897 i Sdr. Hattens,
Mejrup sogn.
2. Thomasine Karoline Marie Jensen Hattens, f. 12. juli 1880
i Sdr. Hattens Mejrup sogn.
Hun blev gift d. 16. okt. 1903 i Mejrup kirke med sin fætter,
snedker og tømrermester Søren Kristian Sørensen i
Vejmarkshuset i Mejrup. Søren var søn af hendes moster Karen
Jensen.
Her får de 3 børn:
A. Peder Sørensen, f. 29. apr. 1898 i Vejmarkshus, Mejrup
sogn.
B. Asta Sørensen, f. 7. nov. 1904, Vejmarkshus, Mejrup sogn.
C. Carla Albina Sørensen, f. 9. apr.1913, Vejmarkshus, Mejrup
sogn.
3. Karen Jensen f. 26. juli 1846 i Vester Bisgaard, Borbjerg sogn.
Hun blev d. 29. okt. 1875 gift i Hjerm kirke med Niels Sørensen, der
blev født d. 1. nov. 1852 i Hummelmosehus, Hjerm sogn.
De kom til at bo på Grydholtmark i Tvis sogn, hvor de havde et
husmandssted. På deres ældre dage flyttede de til Holstebro, hvor de
1915 boede på Viborgvej 9. Hendes halvbror Hans Peter Wilhelm
Nielsen boede her hos sin søster, efter han var blevet enkemand. Han
døde her 1915.
Karen døde d. 11. juni 1926. Niels fik 11 år som enkemand, inden han
døde d. 30. sept. 1937 på sygehuset i Holstebro. De blev begge begravet
på Holstebro kirkegård.
Karen Jensen og Niels Sørensen fik 8 børn. Herunder ses på de næste
par sider en oversigt over deres børn, og de efterkommere, der er fundet.
Generation 1
1. Karen Jensen og Niels Sørensen .
Børn :
2. I Søren Kristian Sørensen * 17 Dec 1875, Hjerm Sogn.
3. II Jens Bisgaard Sørensen * 01 Aug 1877, Grydholt Mark, Tvis sogn.
III Jens Christian Sørensen* 27 Sep 1879, Grydholt Mark, Tvis sogn. ¥
23 Nov 1879, Tvis kirke. (~ 25 Feb 1902, Tvis sogn., Anine
Thomasen * 07 Aug 1879, Egelund, Haderup sogn., (Datter af
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Thomas Pedersen og Ane H. Kirstine Sørensen ) ).
4. IV Marinus Sørensen* 20 Feb 1882, Grydholt Mark, Tvis sogn.
5. V Marie Charlotte Amalie Sørensen * 28 Feb 1884, Grydholt Mark,
Tvis sogn.,
VI Martine Kirstine Marie Elisabeth Sørensen * 18 Maj 1885, Grydholt
Mark, Tvis sogn. ¥ 25 Maj 1885, Tvis kirke.
VII Anders Kristian Sørensen* 14 Jan 1890, Grydholt Mark, Tvis sogn, ¥
19 Jan 1890, Tvis kirke.
VIII Agathe Kamilla Sørensen* 27 Nov 1894, Grydholt Mark, Tvis sogn,
¥ 02 Dec 1894, Tvis kirke, † Før 1926, Holstebro, ‡ Holstebro.
Generation 2
2. Søren Kristian Sørensen* 17 Dec 1875, Hjerm Sogn, ¥ 26 Dec 1875, Hjerm
kirke, St. Snedker, Vejmarkshuset, Mejrup, (~ 16 Okt 1903, Mejrup sogn,
Thomasine Karoline Marie Jensen Hattens * 12 Jul 1880, Sdr. Hattens,
Mejrup sogn, ¥ 12 Sep 1880, Mejrup Kirke, (Datter af Jens Pedersen og Ane
Jensen ) ).
Børn :
Peder Sørensen * 29 Apr 1898, Vejmarkshus, Mejrup sogn, ¥ 08 Maj
1898, Mejrup KirkeMejrup Kirke,
II Asta Sørensen* 07 Nov 1904, Vejmarkshus, Mejrup sog., ¥ 27 Nov
1904, Mejrup Kirke
6. III Carla Albina Sørensen * 09 Apr 1913, Mejrup sogn,
I

3. Jens Bisgaard Sørensen * 01 Aug 1877, Grydholt Mark, Tvis sogn., ¥ 05 Aug
1877, Tvis kirke, St. Husmand, Lauralyst Mark, Tvis sogn. (~ 10 Feb 1909,
Tvis sogn., Ane Elline Cathrine Jensen * 19 Dec 1872, Trabjerg Mark,
Borbjerg sogn., (Datter af Jens Skoubo Jensen og Ane Marie Andersen ) ).
Børn :
I Plejedatter
4. Marinus Sørensen * 20 Feb 1882, Grydholt Mark, Tvis sogn, ¥ 26 Feb 1882,
Tvis kirke, St. Tømrer og husmand, Tvis St. by, (~ 06 Maj 1916, Tvis sogn,
Kristiane Schmidt * 07 Okt 1877, Bjert, Sahl sogn, ¥ 26 Dec 1877, Sahl
kirke, )
Børn :
I Klara Irene Schmidt Sørensen * 05 Jul 1917, Tvis sogn, ¥ 1917,
Tvis kirk., (~ NN ).
5. Marie Charlotte Amalie Sørensen * 28 Feb 1884, Grydholt Mark, Tvis sogn,
¥ 14 Mar 1884, Tvis kirke (~ Kjeld Peter Kristen Andreasen* 26 Okt 1877,
Mejdal, Tvis sogn, St. Træhandler i Holstebro. (Søn af Andreas Andreasen og
Ane Margrethe Marie Elisabeth Jørgensen ) ).
Børn :
I Plejedatter.
Generation 3
6. Carla Albina Sørensen * 09 Apr 1913, Mejrup sogn, ¥ 27 Apr 1913, Mejrup
Kirke,
Børn :
I Mary Sørensen * 16 Nov 1934, Mejrup Mejeriby, Mejrup sogn, ¥ 05
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Dec 1934, i hjemmet, † 07 Dec 1934, Mejrup Kirkeby, Mejrup sogn, ‡
13 Dec 1934, Mejrup Kirke,
Moderen var ugift, og der er ikke anført nogen far.
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Bilag 4.
Niels Henningsen og Maren Sallings børn:
1.
Niels Nielsen Salling Henningsen (tip-2 oldefar) se fra s. 11.
2.
Jens Nielsen Salling, født omk. 1720. Død 1805 i V. Ausum, Vejrum sogn
som 85-årig.
15/5 1754 tjente han i Damgård og optræder som fadder ved Niels
Henningsens dåb.
1775 optræder han som fadder for sin søster og tjente da på Quistrup i Gimsing.
Ved broderen Peders død i 1800 nævnes han som værende i Gimsing.
Ved folketællingen 1801 er han kommet tilbage til Vejrum og lever af en slags
fattighjælp fra Qvistgaard, hvor han har tjent.
Ringkøbing, Hjerm, Vejrum, 1801, 164148, -,
Christen Peter Jensen, 41, Gift, Gaardbruger, 1, , Huusfader
Dorthe Pedersdatter, 37, Gift, 1, , Hans kone
Anne Kirstine [Christensdatter], 3, Deres børn
Christiane [Christensdatter], 2, Deres børn
Niels Jensen, 16, Ugift, Tjenestedreng
Anne Thomasdatter, 26, Ugift, Tjenestepige
Jens Salling, 76, Ugift, Gives hielp fra Qvistrup, 1 gl. stakkel
3.
Lauritz Nielsen Salling, født omk 1721 i Vejrum sogn. Død 1811 i
Resen sogn. Han var gift med Birgitte Jensdatter.
Ved hans død står, at han har gået post mellem Holstebro, Ølby og
Gudum i 25 år, 82 år.
FT 1787 Resen sogn.
Lars Salling, 58, g, husmand, manden.
Birgitte Jensdatter, 57, g, konen.
FT 1801 Resen sogn.
Laurs Salling, 80, postbud, opholder sig på sognets hospital,
mand.
Birgitte Salling, 80, nyder almisse, konen.
De fik mindst 7 børn, hvoraf nogle døde som små.
4.
Anne Marie Nielsdatter, født omk 1727 i Vejrum sogn, død i maj 1774
i Lyngkrog i Vejrum sogn.
Hun fik et barn uden for ægteskab i 1752, inden hun 25. juni 1756 blev
gift med Knud Lauritzen, med hvem hun fik 2 børn.
Knuds død er ikke fundet.
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5.
Peder Nielsen Salling, født omk 1732 i Vejrum sogn og død januar 1800 i V.
Ausum, Vejrum sogn.
Han var gårdmand i V. Ausum, Vejrum sogn. Gift 1. gang 1766 med Dorte
Jensdatter (o.1710 - 1794), hun var enke i V. Ausum, og det var hendes 3.
ægteskab.
FT 1787 Vejrum. Vester Ausum.
Peder Nielsen [Salling]
55
Dorthe Jensdatter
71
Sidsel Christensdatter
34
Birthe Nielsdatter
36
Mariane Nielsdatter
6

bonde og gårdbeboer 1. ægteskab
[kone]
3. ægteskab
ugift
ugift inderste og almisselem

Da Dorthe døde i 1794 bliver han gift med Sidsel Christensdatter, der sikkert er
hende der også er i gården ved folketællingen 1787.
Det blev et ret kortvarrigt ægteskab, da Peder dør allerede 1800. Der har ikke
været børn i nogen af hans ægteskaber, for i forbindelse med skiftet efter hans død
er det hans søskende og søskendebørn, der arver ham.
Da Peder er dør gifter Sidsel sig igen samme år med gårdmand Peder Jensen i
Dellerup, Maabjerg sogn. Hvorefter hun flytter til Maabjerg.
6.
Maren Nielsdatter Salling, født omk 1736 i Vejrum sogn. I følge skiftet efter sin
bror Peder nævnes det, at hun er gift med Mikkel Toftum i Kvistgaardhus.
Det har ikke været muligt at finde yderligere om hende.
7.
Birthe Nielsdatter Salling, født 1737 i Vejrum sogn. Det har ikke været muligt at
finde hende død.
Hun levede som fattiglem i Vejrum sogn.
Ringkøbing, Hjerm, Vejrum, 1801,
Christen Svendsen, 62, Gift, Huusmand uden jord, 2, , Huusfader,
Mette Cathrine Christensdatter, 43, Gift, 1, , Hans kone,
Anne Magrethe [Christensdatter], 3, Deres datter,
Birthe Nielsdatter, 64, Ugift, Almisselem, Indsidder,
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Bilag 5.
Branforsikringstaksation af Madsdahlshus i Borbjerg.

"Madsdahlhus - et Sted som eies og beboes af Niels Henningsen.
Huset i Øster og Vester med Enderne 9½ Fag, 7 alen dyb, opført af
Fyrre Over- og Undertømmer, Leervægge og Straaetag, indrettet til 1
Stue, 1 Kammer, Kjøkken, Kornlade, Koestald m.m. forsynet med
Loft, Vinduer og Døre i den Deel som er indrettet til beboelse, en
Skorsteen, Piben af brændte Steen og en Bageovn alt i forsvarlig
Stand.
- Taxeres for 64 Rdl. Sedler som indeværende Qvartals Kurs
omskrives til 60 Rigsbankdaler Sølv.
Forsvarlig indrettet med Ildsted og har ikke forhen været forsikret.
De befalede brandredskaber forefandtes.
Wium.
Taxationsmænd
Sørensen
N. Barslund."

97

Bilag 6.

I bogen af Jens Holmgaard: "Alt på sin rette plads" findes dette billede af
Holmgaard i Dommerby. Det var den gård som Niels Henningesen havde 1804 1807.
Teksten til billedet lyder: "Ved udskiftningen af Dommerby 1794 flyttedes en af
gårdene ud på en lod, der kaldtes Holmen, og fik navnet Holmgaard. 1811 købtes
den af brødrene Jens og jeppe Jensen, der delte den i to halvgårde. Jens Jensens
efterkommere fik navn efter gården. Det gamle fotografi af denne slægtsgrens
halve Holmgaard er antagelig fra slutningen af 1800-tallet.
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