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SLÆGTEN WALTHER
I AASUM

PEDER JACOBSEN WALTHER
21 Aar gammel.
Efter Maleriet I Stamgaarden.

PRIVAT

SLÆGTEN WALTHER
I AASUM
NOGLE OPTEGNELSER FOR
DENS UNGDOM
AF

KRISTIAN LOHMANN

Jeg gaar til Side
for det mørke Tungsind,
jeg kalder Munterhed
mit kære Barn
og kæmper for mit Barn
saa godt, jeg kan.
Bre dah 1.

Fyns Tidendes Bogtrykkeri. Odense 1915,
ved Th. Vennervald.
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HLiDARENDE
Bygget 1881.
Opkaldt efter Gunnars Gaard paa Island.

„Eget Bo er bedst, er det end lidet.“

I.
Slægten Walther i Aasuni nedstammer tra Søndcr-Broby Sogn i Fyn. Om Stamfaderen, Peder
Jacobsen, der først tog Slægtnavnet Walther efter
sin Virksomhed som Forvalter paa Vej ru p og
Sellcberg, giver følgende Attest, som han efter
Tidens Tankegang og i Henhold til § 13 i For
ordningen om Stavnsbaandets Løsning af 20. Juni
1788 har brugt til dermed at fritage sine Sønner
fra Soldatertjenestcn, paalidelige Oplysninger:
»Peder Jacobisen Walther, der ejer og bruger
en Gaard i Aasum, er i Følge Søndcr-Brobyc Kir
kes Ministerialbog døbt den 30. October 1746.
Hans Fader, Jacobus Pedersen, som er en Degne
søn her af Sønder-Brobye, kom i sin Ungdom i
Odense latinske Skole, hvor han var i 5 Aar;
men da han nu blev sin Fader, Peder Jacobisen,
Sognedegn for Sønder-Brobye Menighed, ved Dø
den berøvet, maatte han af Mangel paa Under
støttelse forlade Odense latinske Skole, kom nogen
Tid efter i Kendskab med Hr. Kancellicraad Mar
cus Fogh til Brobycgaard, ved hvis Recommendation han, efter at være bleven befunden bekvem,
kom til at læse for Børnene i Ølsted, som ikke,
især om Vinteren formedelst Vejens Længde og
Vanskelighed, kunde komme til den ordentlige
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Skole i Sønder-Brobye. Som Skoleholder i Ølsted
har han nu i 50 Aar ernæret sig med Kone og
7 Børn; ingen af hans Sønner er opfødtc ved
Bondestanden. Nærværende Peder Jacobiscn Wal
ther kom i sin Ungdom paa en Skriverstue,
tjente derefter som Foged paa Vejer up og Selleberg; derpaa forpagtede han Møllegaard, og endelig
købte han den Gaard i Aasum, han nu beboer.
Sandheden og Rigtigheden af ovenstaaende
attesterer
J. Strøybcrg.
Sønder-Brobye Præstegaard, den ‘20. Augusti 1795.«

Denne Attest, der var udstedt paa Stempelpapir
Nr. 2 til 6 Skilling, blev derpaa fremlagt inden
Ravneberg-Herredsthings-Ret Torsdagen den 17.
September 1795, hvorefter Sønnerne ved den nær
mest paafølgende Session i Odense fritoges for
Værnepligten.
Peder Jacobsen Walther var altsaa født og op
vokset uden for Bondestanden. Dette forklarer,
al han selv som Selvejcrga ard mand i Aasum stedse
skal have holdt af at omgive sig med en vis
Fornemhed. Det er i saa Henseende betegnende,
at han i Aasum Kirkes Ministerialbog stadig
nævnes Monsieur Walther. Gamle Folk, som har
kendt ham, har fortalt, at naar Sognefoged, Mon
sieur Walther om Søndagen traadte ind i Kirken,
saa rejste hele Menigheden sig for ham, ligesom
man langt frem i det 19. Hundrcdaar rejste sig
for Præsten. I øvrigt stod han paa en jævn og
god Fod med sine Naboer og Bymænd.
I Stamgaarden i Aasum findes endnu et vel
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bevaret Maleri af ham fra hans Forvalterlid. Det
bærer Indskriften: »Peder Jacobsen Walther, f. 1746,
den 23. Octobcr. Veyrup, den 7. Novbr. 1767.«
Billedet viser os den unge Walther i hans 22. Aar
som en meget net Mand, iført Tidens ejendomme
lige Dragt, med en omhyggelig Haarsætning og et
vist stadseligt Sving over sin Person. Hertil
kommer, at han øjensynlig har været en i for
skellige Retninger meget vel oplyst Mand, der
evnede at udtrykke sine Tanker forstandigt og
klart. I Seden-Aasum Sogneraads Arkiv findes
en Registrerings-Forretning af 26. September 1803
i Legatstifteren Søren Hansen Hyrdes Bo; denne
Forretning blev ledet og ført i Pennen af Sogne
foged Peder Walther, og den vidner endnu om,
at denne Mand har været over det, han gav sig
af med, og at han som den førværende Skriver
førte en fortrinlig Haandskrift.
Efter i nogle Aar at have været Forvalter eller
Foged paa Vejrup og Selleberg forpagtede den
unge Walther om ved 1770 en Ejendom ved Navn
Møllegaard, vel sagtens under Vejrup, og da han
hen imod 30 Aars Alderen var bleven trolovet
med en velstaaende Pige, Katrine Nielsdatter fra
Killerup, Frue Landsogn, holdt de Bryllup ca.
1773.
Katrine Nielsdatter, som saaledes blev Stammemoder til Slægten Walther i Aasum, var født 1752
og 6 Aar yngre end sin Mand. Om hende ved
Overleveringen ikke stort mere at berette end
dette, at hun var en from og god Kvinde, som
blev sin Mand en god Hustru og i trange Tider
for Bønderne lagde et stort Arbejde i Walther-
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gaarden i Aasum. Hun blev Moder til 8 Børn,
4 Sønner og 4 Døtre, hvoraf dc 7 naaedc den
voksne Alder.
Efter sit Bryllup med Katrine Nielsdaltcr
købte Peder Walther, som han nu stadig under
skrev sig, til Dels ved Hjælp af hendes gode
Medgift den Gaard i Aasum, som saaledes blev
Slægtens Stamgaard og endnu er i dens Eje.
Betalingen skal have været 1600 Rdl., og Gaarden
var tidligere Fæste under Vejrup. Det er Ejen
dommen Matr.-Nr. 14 i Aasum, den første Gaard
paa venstre Haand, naar man vest fra ad Broen
over Odense Aa kommer ind i Aasum By. Dens
Tilliggende var den Gang ligesom i det væsent
lige nu 88 Tdr. Land g. M., skyldsat for gammelt
Hartkorn 11 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. 2 Alb., nyt Hart
korn 9 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Til Gaarden
hørte Tornbjerrehuset ved Aasum Bom med Hart
korn 1 Skp. 1 Fdk. 23/i Alb.
Det maa ikke have været nogen let Sag at
købe Ejendom i en saa pengeknap Tid, som sidste
Halvdel af det 18. Hundredaar (ikke langt fra
Jeppe paa Bjergets Tidsalder), da Tiderne for
Alvor var trange for danske Bønder, og da Land
bruget efter en Række sørgelige Nedgangsaar var
helt nede i Bølgedalen. Vi maa derfor forstaa,
at de unge Folk, Peder Walther og Katrine Nielsdatter, som nu flyttede til Aasum, har haft nok
at gøre med at holde deres lille Skude oven
Vande og hævde sig som Selvejergaardfolk, tilmed
da Børneflokken blev stor.
Imidlertid gik det, og det gik godt. Ved Be
gyndelsen af det ny Hundredaar har de utvivl
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somt været over de værste Vanskeligheder. Men
da var efter 30 Aars ihærdige Arbejde i det mindste
han saa træt, at han fandt Grund til »med sin
Kone Katrine Niclsdatlers Samtykke« at beskikke
sit Hus og holde sig rede til at gaa herfra.
Delte udførte han ved allerede 1803 at oprcllc
sit Testamente. Dette smukke og i mange Maadcr lærerige Aktstykke er endnu bevaret, og da
det har en betydelig historisk og samfunds
økonomisk Interesse at kende de første Selvejer
bønders økonomiske Forhold og menneskelige
Tankegang, meddeles her det væsentlige af Peder
Walthcrs Testamente:
Aar 1803 Torsdagen den 8. September mødte
inden Ravneberg Herreds-Things-Rct Sognefoged
og Selvejer Peder Walther fra Aasum og erklærede,
at han med sin Kone Katrine Nielsdatters Sam
tykke var bleven til Sinds at anordne følgende
som sit Testamente og sidste Vilje, at naar det
maaltc behage Gud ved Døden at bortkalde ham,
eller og han forinden formedelst Alderdom og
Skrøbelighed ej længere kan og vil forestaa sin
nu iboende Gaard i Aasum By samt et ham til
hørende Hus, Tornbjerrchuset kaldet, der er
bortfæslet paa Livstid for 8 Rdl. i Penge og 12
Høstdage om Aaret, skal samme uden andet Skøde
med fuld Ejendomsret tilhøre og tilfalde hans
ældste Søn Anders Pedersen Walther, imod at
denne udbetaler:
a. Til hver af sine Brødre 800 Rdl. og til hver
af sine Sostre 100 Rdl., samt foruden hver af
Søstrene et Bryllup paa 150 Personer, en god
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opredt Seng og tvende Kister, nemlig en Drag
kiste og en hel Kiste, begge af Egetræ, samt hver
en ny beslagen Færdsels-Vogn, om de samme
skulde forlange, alt som et Vederlag for deres
Arveparter i Tornbjerrchusct og i Gaardcn med
sammes Besætning og Bohave.
b. Giver sin Moder efter hans Død frit og
forsvarligt Ophold i Gaardcn, saa længe hun
lever, med Føde, Klæder, Varme, Lysning, Ren
lighed og Opvartning, samt besørger og bekoster
hendes anstændige Begravelse. Og skulde hun
forlange Værelse og Ophold for sig selv, skal det
straks for hende indrettes og stedse i forsvarlig
og beboelig Stand vedligeholdes enten paa det
Sted, hvor der tilforn har været Værelse, eller og
i Stuehusets Vestende, som hun tiltræder og sin
Livstid beholder uden Afgift; dog skal det staa
hende frit for, hvilket af de anførte Steder hun
vil bebo, og Indretningen skal ske efter hendes
og Laugværgcs Overlæg; saa og til hendes Under
holdning aarlig at levere følgende Aftægt af god
Bonitet: 3 Tønder Rug, 2 Tdr. Bygmalt, som for
hende, efterhaanden som hun det niaalle forlange,
tørres, føres til og fra Mølle, bages og brygges i
Gaardens Bagerovn og Bryggehus, 3 Skp. Bog
hvedegryn, 1 Skp. Bygmel, 72 Skp. Havregryn,
1 Lpd. røget Kød, 2 Lpd. røget Flæsk, 2 fede
Gæs med Fjerene, x/2 Otting Sommersmør og
7‘2 Otting Ævredsmør, 1 Skp. Kogeærter, 5 gode
og forsvarlige Læs Tørv og 2 Læs Brænde, som
hans Søn skal huse og hjemføre, save og kløve
uden Betaling, Va Lpd. Tælle,' 7* Lpd. Hør, betale
Ekstraskatten, 24 Skilling i Offer-Penge og 4 Rigs-
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daler i rede Penge, 1 Potte sød og 1 Polte sur
Mælk om Dagen, naar samme haves i Gaarden,
2 Faar, som hun udtager af Gaardcns Faareflok,
der græsses og fodres, 4 Pd. Humle og */2 Skp.
Salt samt fornøden Jord i Haugen til Kaal og
Køkkenurter; ligesom hun og i delle Tilfælde til
Disposition og Brug, saa længe hun lever, uden
Vederlag udtager af Boet efter eget Godtbefindende: 1 Sengested og dertil hørende SengeKlæder, 1 Kiste, 1 Dragkiste, Borde, Bok, Haspe,
fornødne Gryder, Kar og Stole, samt den Jern
kakkelovn, som staar i mellemste Stue; hvilket
Bohave ved hendes Dødsfald igen tilfalder Gaardens Ejer i den da befindende Tilstand, ligesom
og gives hende fri Befordring med Heste og Vogn,
saa ofte hun det maatte forlange. Men hvad
Penge, hun maatte efterlade sig enten hjemme
eller udsat, skal deles efter Loven imellem deres
da levende Børn.
Skulde han i levende Live faa i Sinde, som
oven meldt, at overlade Gaarden til et af sine
Børn, gjelder og det, som i denne Post er anført
for ham, med den Forskel, at aarlig erlægges
dobbelt Kvantitet, saa længe han og Konen begge
lever. Skulde der komme andre Ejere og Besid
dere af Gaarden, medens han og Konen eller en
af dem lever, skal de være forbundne til nøjagtig
at opfylde denne Post.
At saaledes inden Retten er passeret bevidnes af
de Danncmænd, som denne Rctterdag var til
Stede, og end ydermere stadfæstet under Herreds
foged, Kancelliraad Johan Jacob Mylius’s Haand
og Segl.--------
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Imidlertid levede Peder Walther endnu mange
Aar efter denne Dag, og vi kan endnu længe spore
hans Virksomhed som Sognefoged i Aasum. Han
blev 821/y Aar gammel og døde den 13. Marts 1829.
3 Uger efter, nemlig den 4. April s. A., fulgte hans
gode Hustru Katrine Niclsdatler efter 56 Aars virk
somt Følgeskab her paa Jorden ham ind til den
evige Hvile.

II.
Anders Pedersen Walther var den ældste af
Peder Walthcrs og Katrine Niclsdatters Sønner og
født den 31. Maj 1775. I Henhold til Faderens
testamentariske Sclvejcrdisposition af 8. September
1803, tinglæst som Adkomstbrev den 28. November
1811, overtog han ved denne Tid, 36 Aar gammel,
Fædrenegaarden i Aasum. Omtrent ved samme
Tid giftede han sig med Marie Elisabeth A7(7sdalter, der var en Gaardmandsdatter fra Dømmestrup i Nørre-Lyndelse Sogn og født 1784.
Som Gaardfolk i Aasum havde Anders og Lis
beth Walther det i mange Aar meget trangt og
tungt; Tiderne var endnu stadig nedadgaaende
for Bønderne. De havde 8 Børn, hvoraf kun 4
naaede den voksne Alder, og de to gamle Aftægts
folk levede henimod en Snes Aar efter, at de
unge Folk havde overtaget Gaardcn. Hertil kom,
at Husbonden, Anders Walther, henimod 1830 blev
angrebet af svære Sindslidelser, der navnlig ytrede
sig som Tungsind og i flere Aar gjorde ham aldeles
uskikket til at lede Gaardens Drift.
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Under disse Omstændigheder laa det ganske
lige for, at Husmoderen, Lisbeth Walther, der var
en praktisk dygtig, raadsnar og beslutsom Hustru
og en mærkelig fin og from Kvinde, kom til at
træde mere i Forgrunden og tage sig af Gaardcns
Drift. Det er endnu, 100 Aar efter, næsten til at
græde over, hvad der har hvilet paa denne i
legemlig Henseende slet ikke overdreven stærke
Hustrus Skuldre. Vi faar en levende Forestilling
herom ved at drage os til Minde, hvordan For
holdene var i 1829. I dette Aar fødte hun den
25. Februar sine to sidste Børn, Tvillingbrodrene
Hans Vilhelm og Peder Kristian; i Marts og April
døde hendes to ældgamle Svigerforældre; hendes
Søn, Niels Peder, var kun 4 Aar og hendes eneste
Datter, Maren Kirstine, kun 13 Aar; hertil kom,
at hendes Mand i Stedet for at hjælpe hende
nu selv trængte til stadig Opmuntring og kærlig
Pleje. Det er simpelthen ikke til at forstaa, hvor
dan hun kom igennem!
Til alt delte kom saa deres trykkede økono
miske Stilling, som jo ganske umuligt kunde være
anderledes, og Kampen for at opretholde den
Stilling de nu engang indtog i Samfundet. Da
Anders og Lisbeth Walthers senere Svigersøn,
Rasmus Hansen, i 1831 kom i deres Tjeneste,
hvor han var i 5 Aar, var der ikke Sædekorn
paa Loftet, saa han maalte skade det fra sit eget
Hjem. Datteren, Maren Kirstine, der i disse trange
Tider var sin Moders fortrolige og naturlige Støtte,
har fortalt, at hun som stor Skolepige og senere
af og til maalte gaa over lil Svogeren, Gaardejer
Niels Pedersen Walther i Killerup, og laane mindre
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Beløb til sin Moder til Bestridelse af de daglige
Udgifter.
Men som de gamle maatte lide mere end vi,
saalcdes var den gensidige Hjælpsomhed mellem
dem utvivlsomt større end mellem os. Vi for
nemmer ligesom et Pust fra gamle Dage, naar
vi hører, hvordan Lisbeth Walthers Nabokone,
Johanne Niels Larsens, hver Morgen i hin Tid
sagde til en af sine Piger: >Løb nu ind og hør,
hvordan Lisbeth Walther har haft det i Nat.«
Efter sine Svigerforældres Død i 1829 lod Lisbeth
Walther Forholdet til alle de myndige Arvinger
efter dem klare og fik den store Aftægt, som
hæftede paa Gaardcn, udslettet af Pantebogen.
Dette skele ved en Deklaration for Skifteforvalteren
i Odense Herred, og ved denne Lejlighed finder
vi hele Slægten Walther samlet som følger:

»Anno 1830 den 29. September fremstillede sig for
Skifteforvalteren, efter sket Indvarsling, de myndige
Arvinger efter Peder Jacobsen Walther, som døde
14. Marts 1829, og dennes Enke Katrine Nielsdatter,
som døde 4. April næstefter, hvilke Arvinger ere:
1. Sønnen Anders Walther, der i sit Svagheds For
fald mødte ved sin Kone Marie Elisabeth Nielsdatler og dennes ad interim anordnede Værge,
Sognefoged Lars Knudsen, Aasum, 2. Sønnen Niels
Pedersen Walther, Gaardmand i Killcrup, 3. Søn
nen Mads Pedersen Walther, Boelsmand i Aasum,
4. Sønnen Hans Kristian Walther, Gaardmand i
Allerup, 5. Datteren Annes Mand, Niels Pedersen,
Allerup Mark, og 6. Datteren Kristianes Mand,
Gaardmand Søren Nielsen, Dømmestrup.«
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Ved delte Møde legitimerede Lisbeth Walther
sig med Afkaldskvitlering af 30. December 1809
fra alle Arvinger paa nær Søren Nielsen, Dømmeslrup (utvivlsomt hendes Broder), og denne erklæ
rede, »at han aldeles frafaldt Fordring paa Arv«.
Derefter var der ingen Hæftelser paa Ejendom
men mere. Anders Walther blev efterhaanden
meget bedre og var i nogle Aar før sin Død
næsten helt rask. Han døde stille og fredeligt
den 3. Januar 1845. Der kom i de sidste 10 å 15
Aar før hans Død i det hele lysere Tider for
Familien i Wallhergaardcn iAasum; at det ogsaa
i økonomisk Henseende er gaact frem for dem,
kan man skønne deraf, at da Enken i 1845 skif
tede med sine Børn efter deres Fader, var der
hverken Prioriteter eller løs Gæld paa Gaarden.
Den sidste egentlige »Regeringshandling«, Lis
beth Walther foretog sig, var Skiftet mellem Bør
nene efter hendes afdøde Mand, og det har sikkert
været hende en stor Glæde. Ved denne Lejlighed
træffer vi saa godt som alle de >Nedenkrog«s
Bymænd i Aasum samlede, og det har derfor
en særegen Interesse al kende denne Forretning
lidt nøjere, hvorfor den i Hovedtrækkene med
deles her:

»Aar 1845 den 30. Juni mødte vi undertegnede,
Sognefoged Hans Ludvig Jensen og Gaardmand
og Sogneforstander Niels Larsen, begge af Aasum,
hos Gaardmand Anders Pedersen Wallhers Enke,
Marie Elisabeth Nielsdatter i Aasum, Odense Her
red og Amt, for, i Følge Skifterettens Udnæv
nelse, at foretage, som Sam frænder, Skifte og De-
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ling imellem bemeldte Enke og hendes med be
meldte hendes afgangne Mand avlede Børn.
Enken var til Stede og frcmlagde den hende
under 13. Januar d. A. meddelte Bevilling til at
sidde i uskiftet Bo efter fornævnte hendes af
gangne Mand. Enken anmeldte dernæst at have
i Ægteskab med Gaardmand Anders Pedersen
Walther avlet følgende Børn:

1. Maren Kirstine Andersdatter Walther, gift med
Gaardmand Rasmus Hansen iAasum;
2. Niels Peder Andersen Walther, 20 Aar gammel;
3. Hans Vilhelm Andersen Walther, født den
25. Februar 1829, og
4. Peder Kristian Andersen Walther, født samme
Dato og Aar.
Datterens Mand, Gaardmand Rasmus Hansen,
var til Stede, saa var og mødt den mindreaarige
Søn Niels Peder Andersen Walther med Kurator,
Boelsmand Mads Pedersen Walther, hvilken sidste
fremlagde sin Kurator-Beskikkelse. Som Værge
for de umyndige var mødt deres Farbroder og
fødte Værge, Gaardmand Niels Pedersen Walther
i Killerup. Som Laugværge for Enken var til
Stede exam. jur. H. Kr. Hansen, Odense.
Samfrændcrne fremlagde deres dem under
Dags Dato meddelte Beskikkelse til at behandle
dette Skifte.
Stervbogaardcn*) med Underliggende, som staar
for gml. Hartkorn Ager og Eng 11 Tdr., 1 Skp.,
» Fdk., > 1:i/i6 Alb. og for nyt Hartkorn 9 Tdr.,
*) Det er »Dodsbogaarden«, af det tyske »sterben«, det
er at dø.
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6 Sk pr., 2 Fdk., » 3A Alb., blev, med dens Løsøre,
Besætning, Avlsrcdskabcr, Ind- og Udbo af alle
Slags, af Stervboe-Enken ansat til en Værdi af
7200 Rdl., > Mk., » Sk., mod hvilken Vurdering
hverken de myndige Arvinger eller de umyndiges
Værge lige saa lidt som Samfrænderne kunde
have noget at erindre, hvis Følge denne Vurde
ringssum vil være at betragte som Boets Indgæld.
Som Udgift for Boet bliver at anføre:

a. Prioriteret og løs Gæld
intet
b. Afdødes Begravelse
har kostet............... 100 Rdl. > >
og c. Skifteomkostninger
(specificere!)............. 166 - 1 - li1/;'» Summa Udgift. . . 266 Rdl. 4 Mk. iP/s Sk.
Balance:
Indtægten andrager........ 7200 Rdl. » »
og Udgiften........................ 266 - 4 Mk. 11 */r> Sk.
Igen. . . 6933 Rdl. 1 Mk. 44/; Sk.
Heraf tager Enken, som
renoncerede paa Broder
iod, Halvdelen................. 3166 - 3 - IO75 Til Arv. . . 3466 Rdl. 3 Mk. 102/& Sk.
Heraf svares 7a % Af
gift til Kongens Kasse. . .
17-2-1
Igen. . . 3419 Rdl. 1 Mk. 9 Sk.
Som bliver at fordele
mellem Børnene saaledes:
1. Niels Peder tager. . 985 Rdl. 3 Mk. >7? Sk.
2. Hans Vilhelm ligesaa 985 - 3 - >7? 3. Pcdei Kristian ligesaa 985 - 3 - »7? og 4. Maren Kirstine tager 492 - 4 - 87? Er. . .3449 Rdl. 1 Mk. 9

Sk.
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Enken erklærede at ville af Godhed for sine
Sønner tillægge enhver af dem, i Stedet for for
anførte, 1000 Rdl. — er et Tusinde Rigsbankdalcr:
Sølv. Saa tillægger hun dem og herved i Gave
hver en Seng til en Værdi af 100 Rdl., hvilke
Senge allerede findes i Boet med paasyet Mærke
for hver Søn især; hver en Hest paa 4 a 6 Aar
til 80 Rdl.; hver en Ko til 20 Rdl.; hvert et
Klædeskab til 12 Rdl. og hver en Egeklædekiste
til 12 Rdl.
Efter at saavidt var passeret, fremtraadlc Gaardmand Rasmus Hansen, som gift med ovenmeldte
Maren Kirstine, og erklærede: »at ville, med Hen
syn til de betydelige Udtællinger, som i Anledning
af dette Skifte forestaar Slervboe-Enken, nedsætte
sin Kones indbemeldte Fædrene-Arv til 300 Rdl. «
Efter nogle Bestemmelser om, at de forskellige
Arveparter indtil videre maatte blive indestaaende
i Gaarden paa 1. Prioritet mod Rente fra en nær
mere fastsat Tid, sluttedes Forretningen som følger:
»Saalcdes er dette Skifte til alle Vedkommendes
Tilfredshed hermed sluttet, hvorhos Enken lovede
at holde Sam frænderne Anger- og Kravesløse fra
alt Tilsvar.
Dat lim u t supra.

Marie Elisabeth Nielsdaller.
Som Lav værge:

Hansen.

lians Ludvig Jensen. Niels Larsen.
Niels Pedersen Walther. Mads Pedersen Walther.
Niels Peder Andersen Walther.

Rasmus Hansen.

Som Vidner:
Peder C hr. Hansen. C hr. Larsen Banke.«
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I de senere Aar af sit Liv oplevede Lisbeth
Walther at se Fremgang og friskt opblomstrende
Liv omkring sig i alle Retninger, saa nu foran
dredes alt i Hjemmet paa den smukkeste Maadc.
Ilendes ældste Søn Niels Peder overtog Styret
af Gaarden og blev ved Fuldmyndigheds-Alderen
dens Ejer.
I Aarct 1855 havde hun den Glæde med sine
3 voksne Sønner at flytte ind i det prægtige
ny Stuehus, hvor hun levede i 2 Aar, saa kunde
hendes svage Bryst ikke mere. Hun døde den
1. December 1857, 73 Aar gammel, velsignet af
Børn og Børnebørn.
Gamle Lisbeth Walther var en mærkelig fin og
god Kvinde. Hun lignede Billedet af Mormoer
i Vilhelm Pedersens yndige Tegninger til Hans
Christian Andersens første Eventyr.

Mads Pedersen Walther var den anden af Peder
Walthers Sønner, som almindelig regnes for at
have været bosiddende i Aasum. Ilan blev født
1784, og den 30. Marts 1810 ægtede han Ane Larsdatter, født i Tornbjerresledet ved Aasum Bom.
Paa denne Maadc blev Mads Walther Ejer af
nævnte Bopæl, som vel tidligere hørte til Walthergaarden i Aasum, men er beliggende paa Odense
St. Jørgens Mark, der strækker sig lige til Aasum
Bro paa det Sled, hvor Bommen i gamle Dage
fandtes, og hvor Bomhuset, der for ganske faa
Aar siden blev nedbrudt, var beliggende.
Mads Walther og Ane Larsdatter havde 4 Børn,
2 Sønner og 2 Døtre. Den ældste Søn, Jørgen
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Vilhelm Madsen Walther, født 11. December 1811,
arvede Farbroderens Gaard i Allerup, hvor hans
Efterkommere endnu bor.
En Søn af ham var Urmager Kr. Jørgensen i
Odense, som for nogle Aar siden viste sin Interesse
for Slægten ved at lade tage et Fotografi af dens
Stamfader, gamle Peder Walther, efter Maleriet i
Fædrenegaarden i Aasum og skænke det til sine
Slægtninge, og som lige til sin Død den 29. Juni
1915 bevarede nogen Forbindelse med Aasum.
Endnu kort før sin Død var han den 3. Juni
sammen med Slægt og Venner paa Solbakken i
Aasum og glædede sig som sædvanlig hjertelig
derved.
Af Mads Walthers 2 Døtre døde Marie Katrine
allerede 1839, medens Anna Elisabeth efter Bro
derens Død flyttede til Odense og døde der i en
ret fremskreden Alder.
Den yngste af Mads Walthers Sønner var Peder
Madsen Walther, født 13. September 1820. Han
overtog Tornbjcrrestedct efter sine Forældre og
døde ugift den 11. Maj 1867; med ham uddøde
denne Gren af Wallherslægten i Aasum, og Føde
hjemmet gik over paa andre Hænder.
Mads Walther, om hvem det siges, at han altid
stod særlig højt hos Faderen, gamle Peder Wal
ther, døde den 25. Juli 1857, 73 Aar gammel. Hans
Hustru, Ane Larsdalter, døde Aarct i Forvejen,
den 30. Marts 1856. De ligger med deres Søn,
Peder Madsen Walther, begravede paa Aasum
Kirkegaard i det Gravsted, soin nu er henlagt
til Gaarden Hlidarende.
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III.
Maren Kirstine Andersdalter Walther var Anders
og Lisbeth Wallhers eneste Datter, som naaede
den voksne Alder. Hun var født paa Syvsover
dag den 27. Juni 1816, og var saaledes 9 Aar, da
hendes ældste Broder, Niels Peder, blev født og
13 Aar, da Tvillingbrodrene, Hans Vilhelm og Peder
Kristian, fødtes.
Delte Forhold forklarer til Dels det usædvanlig
inderlige og fortrolige Forhold mellem hende og
hendes gode Moder, hvis bedste og næslendels
eneste Støtte, hun var igennem lange og trange
Tider. Maren Kirstincs Opvækst faldt nemlig i
de Aar, da Faderens Sygdom brød igennem, og
da Familiens trykkede økonomiske Stilling var
paa sit højeste.
Og dog har hun jo nok som andre unge Men
nesker været glad og munter til Tider, om end
paa en afdæmpet og stille Maade. Det unge Sind
og det lyse Ilaab, som hører Barndommen og
den tidlige Ungdomstid til, lader sig ikke saadan
kue. Hendes Barndoms Legesøsler og Ungdoms
Veninde fra Iljulmandshusct ovre paa den anden
Side Bækken, gamle Krisliane Hansdatier, som er
født den 14. April 1816 og allsaa 2 Maaneder ældre
og som lever endnu i sit 100. Aar i Fødehjem
met, har fortalt, hvor munter og glad Maren
Kirstine var i de unge Dage. Og som et Vidnes
byrd om, at hun ogsaa var en rask og dygtig
Pige, nævner gamle Kristiane, at Wallhers Datler
undertiden, naar Vejret var daarligt og Føret var
slemt, kom ridende til Konfirmationsforberedelsen
hos Præsten i Seden.
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Senere hen, da Maren Kirstine voksede til, fik
hun ved Siden af Kristiane Hansdalter sine bedste
Veninder i Gaardmand i Aasum Hans Kristensens
Døtre, Else Marie Ilansdattcr, født 1817, og Krisliane Hansdalter, født 1819. Man faar endnu
saa mange Aar efter en oplivende Fornemmelse af
frisk og kraftig Ungdomsglæde, naar man hører
om, hvordan disse unge Piger, naar de om Som
meren var ude i de ydersle, sammenstødende
Marker at malke, løftede Malkcbøttcn og Span
dene over Hegnet mellem Markerne, hvorefter de
under Spøg og Latter fulgtes ad Markvejen i Walthers Mark hjem til Aasum. Ved saadanne Lej
ligheder og paa saadanne Ture rodfæstedes ganske
sikkert det ret sjcldne Forhold mellem Sviger
inder, som senere voksede op mellem Hans Kri
stensens Døtre, Else og Kristiane, og AValthers
eneste Datter, Maren Kirstine, da denne sidste
senere hen blev deres kæreste Broders Hustru og
raadendc Kone i deres Barndomshjem. Det skal i
hvert Fald siges til disse slorslaaedc Søstres Ære,
at de altid viste deres Ungdoms Veninde og senere
Broderkone den største Højagtelse og Hengiven
hed; de bar hende ret egentlig paa Hænderne,
som man siger, og undte hende af Hjertet alt,
hvad godt, de vidste. De har troet paa hin
anden, disse Folk. — Ak, ja! det er livsaligt for
Mennesker at kunne tro paa hinanden!
Imidlertid maatle ogsaa disse Menneskers Veje
i Aarenes Løb skilles. Kristiane kom om at tjene
Lisbeth Walther, da denne i 1845 var blevcn
Enke. Hun holdt Maren Kirstines ældste Datter,
Marie Elisabeth, over Daaben den 29. April 1849.

23
Den 17. Juni 1854 blev hun gift med Gaardejer
Hans Andersen i Langsted.
Den vakre, stemningsbevægede og meget af
holdte Else, der af Hans Kristensens store Børne
flok skal have været den, som lignede Moderen,
Maren Lohmann, mest, kom til Odense at tjene
hos Købmand Peder Rasmussen, Overgade. Her
blev hun angrebet af Tyfus og døde paa Hospi
talet i Sommeren 1849. Hun blev begravet paa
Frue Kirkegaard, hvor hendes Grav frededes,
indtil Kirkegaarden nedlagdes og omdannedes til
det Anlæg, som nu omgiver Kirken.
Man sagde den Gang, at da Else, kort før hun
blev syg, saa de første Vogne, som kom til Odense
med saarede fra Fredcricia-Slaget 6. Juli 1849,
gjorde delte et saa stærkt Indtryk paa hende,
at hun aldrig senere forvandt det.
»Den 26. November 1841 blev Ungkarl, Sogne
foged, Sclvejergaardmand Rasmus Hansen i Aasum,
36 Aar, ægteviet i Aasum Kirke med Pigen Maren
Kirstine Andersdatter Walther af Aasum, 25 Aar.
Forloverne var: Gaardmand Peder Kristian Han
sen og Gaardmand Kristian Larsen Banke, begge
af Aasum.«
Rasmus Hansen, som saaledes kom i Forbin
delse med Wallhcrslæglen i Aasum, var Gaardejer
Hans Kristensens næstældste Søn og født i Aasum
den 7. Marts 1805. Efter Opvæksten i Hjemmet
drog han den 1. Maj 1828, 23 Aar, gammel til Hof
mansgave for i nogle Aar at uddanne sig ved
Landvæsenet der. Senere tjente han fra 1831 i
5 Aar hos Anders Walthers, og det er næppe for
meget sagt, at det var ham, som under Husbondens
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fleraarige tunge Sygdom hjalp Lisbeth Walther
igennem og bragte Landbruget der i Gaarden paa
Fode igen og saaledes indledte den store økono
miske Opgangsperiode, som paa delte Sted be
gyndte i Trediverne og har forisat sig til denne
Dag.
Imidlertid døde gamle Hans Kristensen sidst
paa Aarcl 1836. I Følge et Sagn i Slægten var
der til det sidste Uvished om, hvem af Sønnerne,
der skulde have Gaarden efter ham; nogle mente,
det maatte blive den yngste Broder, Hans Han
sen, som døde ugift i Hjemmet 1851; men Søstrene,
Else og Kristiane, ligesom Broderen, Kristian Han
sen i Lunden, holdt energisk paa, at det skulde
være Rasmus Hansen. Saa en af de sidste Dage
i sit Liv sagde gamle Hans Kristensen, der skal
have været af et faamælende og mut Væsen,
ganske stille: »Rasmus skal ha’c Gaarden«, og
saa var den Snak forbi.
Rasmus Hansen rejste allsaa i 1836 fra Walthers hjem for at overtage sin Fædrcncgaard.
Men til Løn for sit Arbejde i Walthcrgaardcn
fik han 5 Aar efter Husets eneste Datter til Hustru.
Som foran nævnt arvede hun i Henhold til Skiftet
af 30. Juni 1845 492 Rdl. 4 Mk. 81/? Sk. efter sin
Fader, hvilket Beløb dog af hendes Mand, af
Hensyn til Svigermoderens trykkede Kaar, frivil
ligt blev nedsat til 300 Rdl.; hvad hun senere
arvede mere kan ikke oplyses. Alligevel var det
en rig Hustru, Rasmus Hansen hjemførte; hun
ejede nemlig det, som er meget niere: et stille,
fromt og kærligt Hjerte.
Rasmus Hansens Bryllup med Walthers eneste
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Datter den 26. November 1841 var naturligvis en
Begivenhed i Landsbyen. De gamle Bønder havde
med al deres Jævnhed en vis Sans for det an
standsmæssige og formelle, som uden Tvivl har
klædt dem ganske godt. En af Deltagerne i hint
Bryllup, Byens Skolelærer, Mads Pagh, har mod
taget et enkelt Indtryk fra hin Lejlighed; og levende
har Indtrykket været, hvilket kan skønnes deraf,
at det gennem hans Son, Købmand Theodor Pagh i
Odense, over 50 Aar efter er kommen til os saa
friskt, som blev det til i Gaar. Købmand Pagh for
tæller: »Alle de nærmest boende Bryllupsgæster,
de >Ncdenkrog«s, mødte hos Brudgommen og førte
ham i Procession til Bryllupsgaardcn. Nu var
der i den gamle Walthcrgaard i Aasum en usæd
vanlig stor og smuk Gaardsplads. Og da nu Pro
cessionen skred frem over denne, kom Maren
Kirstine ud i Døren smykket som Brud med
Brudekransen paa Hovedet og tog imod os. Ved
hendes Side stod lidt tilbage Frederikke Konst,
som senere blev gift med Murer Hans Hansen.
Hun havde smykket Bruden og stod i det hele
i hine Aar Familien i Wallhcrgaarden meget nær.
Dette Syn kunde Fa r aldrig glemme, og han om
talte det tit for os Børn.«
Maren Kirstine var ligesom sin Moder underlig
beskeden, blød og from; men hun var tillige raadsnar og handledygtig. I sit Ægteskab med Bas
mus Hansen havde hun 8 Børn, hvoraf 3 døde
inden de blev et Aar gamle. Den 11. November
1851 var Basmus Hansen paa en Bejse til Kissendrup, og da han kom hjem om Aftenen, havde
hans Hustru født cn Søn, faaet ham døbt med
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Navnet Laurids, hvorefter den lille nyfødte samme
Dag var afgaaet ved Døden I det hele taget var
deres Ægteskab af den Natur, at der bestandig
mødte dem noget, som holdt dem vaagne, saa
de aldrig tik Tid til at falde i Søvn.
Der var meget at bestille i delte Hus, thi Ras
mus Hansen satte mange store ekstraordinære
Arbejder i Værk. Han drænede og merglede Gaar
dens Jorder, og lod Engen anlægge ved en ud
dannet Engmester; disse Arbejder, der blev ud
førte med en ganske anden Grundighed, end senere
Tider sædvanlig kender til, krævede en betydelig
Arbejdskraft. Ilan byggede en grundmuret Kvist
paa det Stuehus, som Hans Kristensen havde
bygget i 1799; senere byggede han en grundmuret
Kælder og Mælkestue, i 1848 Staldladcn og i 1855
Tærskcladen; det gav altsammen meget ogsaa for
Husmoderen at bestille.
Rasmus Hansen var derhos en meget vennesæl
Mand, og i hans Velmagts Dage holdtes der megen
Selskabelighed i Huset. Foruden Familien var
der en stor Vennekreds, blandt hvilken Gaardejer
Peder Kristian Hansen i Aasum, Kammcrraad
Mortensen, Gml. Møllegaard, og Sagfører Hans
Kristian Hansen, Vindegade, Odense, indtog den
nærmeste Plads.*) Det trofaste og opofrende Ven*) Kammcrraad Mortensen og Sagfører Hansen var i
det hele de gamle Bonder i Aasum til megen Hjælp.
Det var et Par ualmindelig kloge og retskafne Mænd, og
de har navnlig stor Fortjeneste af Anlæget af Aasum Bro
og Landevejen fra Aasum til Odense i Halvtredserne.
Da Kristian Hansen i Lunden dode 1839 i en ung Alder,
tog Sagfører Hansen en af dennes Sonner, Frits Kristian
sen, f. 1832, til sig og gav ham senere, hvad han havde.
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skab, som i Lyst og Nød forenede disse Men
nesker, slaar nærmest som en Gaade for vore Dage.
Men til den store Selskabelighed kom, at Hjem
met i det hele var et aabcnt og gæstfrit Hus,
som var saa nemt for Mennesker at linde. Naar
Rasmus Hansen nævnte Ordet »Medmenneskers
og det gjorde han til, saa havde delte Ord en
særegen Dybde og Fylde i hans Mund. Alle Slags
omrejsende Handelsfolk, saasom »Grynmænd« fra
Sydfyn, »Kcdelsførerc« fra Vejleegnen og »Kosteog Pottemænd« fra Vardeegnen havde deres Sta
tion og Tilhold paa Slcdct. Der var Tider, hvor
der under de store Markeder i Odense var op
stablet indtil 6 Heste i Rasmus Hansens Gaard.
Til forskellige Tider forstod de mærkeligste Men
nesker at holde sig til og indlogere sig paa Stedet.
Alt dette gav naturligvis meget Arbejde for Hus
moderen. Men Maren Kirstine kunde overkomme
meget og altid med et mildt Ansigt. Hun var
saa let og saa rank, og hun var sjælden dygtig
i sin husmoderlige Gerning. Hun holdt gerne
3 Piger, som var hos hende i saa mange Aar,
at de blev hendes fortrolige og Venner. Desuden
havde hun en Plejedatter i Rasmus Hansens Sø
sterdatter, Ane Kirstine Rasmussen, som den
25. Oktober 1866 ægtede Husejer Hans Peder Han
sen i Aasum (Ejendommen, Matr. Nr. 28 a, »Rosen
dal, Aasurn Mark).
Men ogsaa andre Ting gav Maren Kirstine
meget at tænke paa og meget at bære. I Krigsaarene 1818—50 blev hendes Mand i sit 46. Aar
syg af Stensmerte, og en af de første Dage i Maj
Maaned 1850 blev han opereret paa »Alm. Hospital«
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i Kobenhavn af Professor Larsen for Blæresten.
Det var strenge Tider. Men ogsaa her viste det
sig, hvor trofaste i Venskab og hjælpsomme i
Trængsler de gamle var. Gaardcjer Peder Kr.
Hansen var en utrættelig og storslaaet Hjælper
for Maren Kirstine i alt, hvad der vedrørte Gaardens Drift. Kammcrraad Mortensen og Sagfører
Hansen var i København, mens Rasmus Hansen
laa paa Hospitalet, og besøgte ham daglig der.
Der er i Familien endnu opbevaret Breve af 7.,
8., 9., 10. og 11. Maj 1850 fra Kammcrraad Mor
tensen til Maren Kirstine, adr. til Peder Kr. Han
sen. Det er Breve fra en saarc forstandig Mand;
de aabenbarer den ædleste Tankegang og aandcr
det ærligste og hjerteligste Venskab for den syge
Ven og hans Hustru.
Imidlertid kom Rasmus Hansen lykkelig over
den store Operation, der blev dobbelt pinlig der
ved, at de ikke kunde bedøve den syge; og Dagen
kom, da han kunde rejse hjem til alle sine kære.
Peder Kristian Hansen kørte for Maren Kirstine
og hendes 2 ældste Sønner til Nyborg for at tage
imod Manden. Ved denne Lejlighed kunde der,
fortæller Sagnet i Slægten, nær være sket en
Ulykke. Maren Kirstine stod med sin lille Søn,
Anders Peder, ved Landgangsstedet, og da Damp
skibet lagde til, og Søfolkene kastede de svære
Liner i Land, faldt en af disse lige ved Barnets
Hoved. Da Rasmus Hansen og hans Hustru
kom i Ro i Hjemmet, følte de sig saa taknem
lige mod Professor Larsen, al de hvert Eftcraar,
saa længe han levede, sendte ham en Olting
ekstra fint Ævredsmør som Taknemlighedsgavc.
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I Efter aa ret 1864 ramtes Rasmus Hansen af
Apopleksi, og da Sygdomsanfaldene gentog sig ret
hyppigt gennem det følgende Aar, fuldt af Æng
stelse og Sorger for hele Familien, døde Rasmus
Hansen den 16. September 1865, kun 601/a Aar
gammel. Da Følget ved Jordefærden den 22. Sep
tember næst derpaa bød Farvel til Hustruen,
sagde Købmand R. Jørgensen, St. Jørgensgade,
Odense, paa en underlig klog og køn Maade til
Enken: »Slaa De Dem nu til Ro, Maren Kirstine
og se De kan samle lidt til Deres Børn.« Dette
var som talt ud af hendes Hjerte.
Rasmus Hansen var savnet af Smaafolk, vel
signet af sine egne!
Maren Kirstine levede 10 saarc lykkelige Aar
med sine Børn efter Mandens Død. I 1867 lod
hun foretage en ret gennemgribende Forandring
i det gamle Stuehus for at det bedre kunde
komme til at svare til de Fordringer, som nyt
og dejligt opblomstrende Liv med Børnene og
deres Venner førte med sig. Ved denne Lejlighed
kom denne bly Kvindes medfødte DispositionsEvne ret for en Dag. Hvem, der i Maj 1867 saa
hende haste om med Tommestokken og lægge
Planer sammen med den gamle Snedker og Tøm
mermand Hans Nielsen i Aasum, maatle uvilkaarlig
tænke paa, at hun var Niels Peder Walthers Søster.
Det var den 13. Maj 1867, da »den gamle Snedker«
under et forrygende Snevejr, som huskes af ældre
Folk endnu, slog det første Slag med Bindeøksen
paa de gamle Skillerum. Endnu i nogle Aar
bevarede hun sin Ungdoms Kvikhed. Hendes
Gang havde lige til det sidste en egen Lethed og
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Ynde over sig. Naar man saa hende som Enke
sidst i Tredscrne komme ud paa Marken til Høst
folkene med den store Æbleskive kurv paa Hove
det, Bindehosen i Hænderne og et lille Tørklæde
med Garnnøglet paa venstre Ilaandlcd, kunde
man i nogen Afstand antage hende for en ung
Bondepige fra »Høstgilders Tidsalder i 1790.
Maren Kirstine var ikke uberørt af den Tungsinds-Aare, som synes at drage sig gennem XValtherslæglens Liv. Men hun var saa lykkelig, at
den aldrig tog Magten fra hende; meget mere
kom den til at tjene hende ved at uddybe hendes
af Naturen fine og kærlige Natur. Hun forstod,
at af alt i Verden er Ensomhed den værste Ejende
for Mennesker med Anlæg for Tungsind. Derfor
kæmpede hun saa godt hun kunde for Sol og
Lys ved at holde sig i Rapport til Omverdenen.
Desuden fandt hun stor Hjælp i at passe sit om
fattende Arbejde som Husmoder. »Ingen Ven kan
lignes ved Virksomhed; den, der arbejder, synker
ikke hen.« Dette dejlige Ord, som Rasmus Rask
i sin Tid skrev til Gehejmeraad Bulow paa Sandcrumgaard, godtgjorde paa den skønneste Maadc
sin Rigtighed i Maren Kirstine Walthers Liv som
Hustru og Moder i Rasmus Hansens Gaard. »Ar
bejdet fordeler Tankerne, Børn,< sagde hun tit.
Ofte sad hun som ældre Enke i sin Lænestol og
stoppede Strømper, mens stille Taarer over noget,
hun ikke ret selv vidste, hvad var, løb hende
ned ad Kinderne. Hun elskede Fred i Hjemmet
og var uhyre fint mærkende for den mindste
Misstemning, der gik igennem det. Var Børnene
somme Tider vanskelige og i daarligt Lune,
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trommede de blot med Bordkniven ved Middags
bordet eller tøjlede Hestene op ved Vandtruget i
Gaarden, gik hun ud i Haven eller op paa Kirkegaarden for at græde ud.
I de senere Aar klagede Maren Kirstine sig ofte
over Smerter i Mellemgulvet, og naar Børnene
kom ind til hende og mærkede den stramme Lugt
af Kamferdraaber i Stuen, forstod de, uendelig
nedstemte, at deres Moder var syg. I Begyndel
sen af Aaret 1875 brød den Leversyge igennem,
som efter store Smerter voldte hendes Død.
Maren Kirstine Walther blev ligesom sin For
gængerske i Gaarden, den gamle Maren Lohmann,
lians Kristensens Hustru, kun 5872 Aar gammel;
men oplevede dog at tage sine 2 ældste Sønners
førstefødte Børn paa sine Arme.
Hen paa Eftermiddagen den 26. Februar 1875
gik hun ind til den Hvile, hvortil hun saa inderlig
trængte og som alle hendes kære saa hjertelig
undte hende.
Ved hendes Leje stod i Dødsøjeblikket alle
hendes hjemmeværende Børn, hendes Svigerdatter,
Hanne Frederiksen, og hendes ældste Brodér, Niels
Peder Walther.
Men om Aftenen, da Børnene gik til Bo i Gaardkammeret, mens Moderen laa i sin Kiste i Have
kammeret ved Siden af, talte de med hinanden
om Bidder Aages Ord til Jomfru Else:
For hver en Gang du græder,
din Hu gøres mod,
da staar min Kiste forinden fuld
med levret Blod.
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For hver cn Gang du kvæder,
din Hu er glad,
da er min Grav forinden omhængt
med Rosenblad.

Niels Peder Andersen Walther var/Kilders og Lis
beth Wallhers ældste Søn og født den 20. Sep
tember 182«).
Ved Fuldmyndigheds Alderen midt i det 19.
Hundrcdaar overtog han Fædrenegaarden i Aasum
efter at have styret den for sin Moder siden
Faderens Død i Begyndelsen af Aarct 1845. Han
var et evnerigt, tænksomt og fint begavet Menneske
med megen Drift til Virksomhed og en sjælden
Skønhedssans. Af Naturen var han mest anlagt
for Livets Alvor, og han har vistnok aldrig haft
nogen egentlig sorgløs og jublende Ungdomstid,
saadan som andre unge Mennesker kan have den.
Faderens Sygdom i Forbindelse med Tredivernes
trange Kaar i Hjemmet satte tidligt sit Præg paa
ham og stemte hans dybe og fine Sind til Livets
Alvor. Og heri, saavcl som i hans naturlige Over
legenhed, laa maaske Grunden til, at hans Søskende
paa en egen stilfærdig og køn Maade altid viste ham
et særegent Hensyn.
Niels Peder Walther var meget snild og dygtig
til al Slags praktisk Gerning, men han var ikke
saa stærk og modig som hans to raske Tvilling
brødre Hans Vilhelm og Peder Kristian. Ilan
saaede sit Korn med Ilaandcn, saa det kom til
at staa som efter en Maskine. Det var ikke uden
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Grund, at en af hans Bymænd sagde om ham:
»Hvem, der kan saa med Haanden som Niels
Peder Walther, behøver ikke at købe Saamaskine.«
Han salte om Høsten sit Korn sammen i Ræk
kerne paa Marken, saa det stod, som det var
støbt i en Form, og selv i meget fugtige Somre
ikke tog videre Skade. To af hans Naboer mødtes
en Gang i en meget vanskelig Høst med ham paa
det Sled, hvor Markerne støder sammen. Den
ene af Mændene sagde: »Nu gror Havren i Ræk
kerne, Niels Peder Walther!« »Aa nej,« svarede
han muntert, »det er ikke saa slemt; men I forstaar ikke at sætte sammen, I Karle; I skulde
ud at lære,« føjede lian skæmtende til, idet han
let, som han var, sprang over Hegnet og med et
Par raske Greb rettede op paa en sammensunken
Række i Naboens Mark.
Han var derhos i alle Maader en mærkelig
selvstændig Natur, som gjorde sig sine egne Tan
ker om alt paa denne Jord og aldrig log sig
noget for, fordi andre gjorde det. Han lod sig
aldrig af sine Omgivelser drive frem til feber
agtigt Hastværk, men saaedc eller høstede sit
Korn, naar han fandt det passende. Hans Arbejdsmaade var ihærdig, men rolig og sindig;
det saa somme Tider ud, som maatte han blive
langt bagefter med Arbejdet, men han naaede
det ikke desto mindre paa en mærkelig stille
Maade som Regel i god Tid.
I øvrigt laa Niels Peder Walthers Interesser og
Evner maaske nok saa meget paa Haandværkcls
og Teknikcns Omraadc som paa Landbrugets.
Han brugte sine Øjne forbavsende godt, hvor han
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kom, og lærte af alt, hvad han saa. Da han saalcdes første Gang havde været i Hovedstaden og
købt de prægtige Mahogni-Møbler, hvormed han
monterede det ny Stuehus, kom han hjem fuld
af Beundring og interesseret Optagethed af det ud
mærkede Stykke Tømrerarbejde, han havde iagt
taget i Tagværket over Hallen i Københavns gamle
Hovedbancgaard, hvilket ganske rigtigt af kyndige
Folk paa hin Tid betragtedes som noget ganske
udmærket i sin Art. Det tør jo nok siges, at det
ikke er mange Bønder, der kommer til Hoved
staden og ser sig saa tænksomt og vel omkring.
Det almindelige Arbejde ved Landbruget, som
det var i hans Velmagts Dage, kunde ikke helt
optage et Menneske som Niels Peder Walther;
bestandig maatte han have noget ved Siden af i
Tankerne eller under Hænder for at holde sig
frisk. Da han midt i Halvtredserne byggede Fædrenegaarden om fra Grunden af, lavede han per
sonlig med egne Hænder alle Vinduer og Døre
til det ny Stuehus. Han var dog mere end en
dygtig Iluggehuskarl, der med Langhøvlen forstod
at rette et Stykke Træ til. Han var en snild og
klog Bygherre, og det var en Lyst at se hans
Higen og Tragten udforme sig i det Stof, hvor
med han arbejdede.
I hine Aar skyede Niels Peder Walther ikke
nogen rimelig Bekostning eller Ulejlighed for at
opnaa det, han vilde. Da han saaledes havde
faaet lagt Tag paa det ny Stuehus, og Teglstenene
ikke tilfredsstillede ham, rejste han resolut til
Flensborg og købte de fortrinlige og smukke blaa
Tagsten, som ligger paa Stuehuset endnu. Han,
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der aldrig havde studeret Bygningskunst, havde
en medfødt Sans for Former og Farver og Sam
stemningen mellem dem. Der blev i Halvtred
serne bygget mange større, mere overdaadige og
mere pralende fynske Bøndergaarde end denne;
men der blev næppe bygget ret mange saa smukke
og hyggelige og med saa faa Forsyndelser imod
den finere Smags Hovedgrundsætninger som Walthergaarden i Aasum. Laderne blev opført af det
dejligste Egebindingsværk paa hugget Granitsokkel
med grundmurede Gavle og brudte Tagflader,
over alt tækkede med Straa. Stuehuset blev op
ført af Grundmur af gule Mursten med Blændinger
med en nydelig Gesims samt med anselige Granit
trapper mod Gaarden. Der var høj Kælder under
hele Stuelejligheden og dejlige kammede Gavle i
Kirkestil og kammet Frontespiçe paa den vestlige
Façade, hvor der over en prægtig støbt Jerntrappe
med rummelig Trappeafsats var Nedgang til den
ualmindelig smagfuldt anlagte Have, som i Syd
grænser til Hovedlandevejen, i Nord til Bækken
med den nydelige lille Eng »Peblingehave«. Det
tør vel siges, at en af vore Dages fine Bygmestre,
som nu saa energisk med Tale og Skrift arbej
der for et bedre Byggesæt paa Landet, vilde have
frydet sig, hvis han havde set denne Gaard, som
den stod færdig i 1855. Det vilde utvivlsomt
fryde det øvede Øje at se et saa karakteristisk,
jævnt og fint nyere dansk Bondehjem, en Pryd
for den skønne gamle Landsby, ved hvis Indgang
det er beliggende. Og hvad der gælder Byg
ningens Ydre, gælder ogsaa dens Indre. Paa en
Tid, da kun meget faa danske Bønder var naaet
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frem til at kunne glæde sig ved Billedkunsten,
men maatte nøjes med tyske religiøse Farvetryk
i alleliaande skrækkelige forgyldte Indfatninger,
ovcrraskedes man ved i Walthergaardcns Have
stue at finde en meget stor og pragfuld Gengivelse
i Litografi efter Exners berømte Maleri *Et Gilde
i Hedeboegnen«, som nu findes i Kunstmuseet i
København og netop blev færdigt fra Mesterens
Ilaand 1855, samme Aar som det ny Stuehus blev
bygget.
Da Niels Peder Walther ikke forefandt flere
Opgaver paa Byggevæsenets Omraade, kastede han
sig med levende Interesse over Engvandings-Anlæg.
Han byggede, ligeledes med egen Ilaand, Sluser
af Beton og Træ, og anlagde Kanaler og Led
ninger, hvorigennem Vandet kunde ledes ind over
Engstykkerne til Overrisling af disse. Først ud
førte han disse Arbejder ved den lille Eng »Pcblingchave« ved Bækken lige neden for Gaarden,
senere tog han fat paa den noget større Eng
strækning »Slagen« ved Lindved Aa. Saa gik
han i det tidlige Foraar med sit Thermometer og
fornøjede sig ved at maale Varmegraden i Vandet,
som rislede lavt hen gennem det tidligt frem
spirende, frodige Græs. Hans djærve og frittalende Broder i Kølstrup, Peder Kristian Wal
ther, bebrejdede ham en Gang, at han med sit
svage Bryst gik og hentede sig saa megen For
kølelse i de vaade Enge. »Han har jo nemlig
aldrig haft sig et Par ordentlige Træskostøvler,«
føjede han spøgende til. Den yngre Broder anede
maaske ikke den Ild, der hos den ældre laa paa
Bunden af alt delte.
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Niels Peder Walther var et beskedent Menneske,
som aldrig gav sig Tid til at vide ret meget om
sig selv og aldrig paa nogen Maade trængte sig
frem. Han bar sin Part af de borgerlige Ombud,
som horer Tiden til. Han var saaledes en Tid
Sognefoged og flere Gange Medlem af Sogncraadct,
hvis Formand han gentagne Gange var. Fra 9.
Juni 1861 til 16. Maj 1876 var han i 15 Aar For
mand for Sogncvurderingsmændene i »Den alm.
Brandforsikring for Landbygningcr.« Han skyede
ikke f. Eks. i Sogncraadct at tage et bestemt Stand
punkt til en Sag, naar han skønnede, det betød
noget; men ellers var han stilfærdig og tilbage
holdende, bøjede hellere af og paalrængte sig
aldrig noget Menneske med sine Meninger, satte
heller aldrig sin Mening haardt frem imod andre.
I Bymændenes Kreds, f. Eks. ved de aarlige Tiende
gilder, kunde han til Tider være særdeles munter
og spøgefuld, men altid ved en Side, aldrig saadan, at han gjorde sig til Midtpunkt i Selskabet,
ellers var han faatalende og alvorlig. Han spillede
aldrig Kort; saa satte han sig hellere hen ved
Grupperne og fornøjede sig med at samtale med
Folk, ikke netop med de korrekte, »kloge« og
selvbehageligc, men helst med saadanne, som havde
lidt originalt ved sig; det friskede ham svært op,
at høre paa deres Historier, saa kunde han under
tiden le ganske hjerteligt.
I Forhold til de Kampe og Stridigheder mel
lem Bymændcne, som Udviklingen nødvendig førte
med sig, holdt han sig noget ved en Side og lod
sig aldrig drage ind i de stridende Parter; ingen
af disse vovede heller nogensinde at trænge ind
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paa ham, eller tage ham til Indtægt for sig. Han
holdt sig stille — mange vil mene for stille —
for sig selv og passede sin Dont. Han smedede
aldrig Rænker mod noget Menneske; overfor
vrede eller onde Ord var han saa uhyre fin og
følsom, at han straks, naar de mødte ham, trak
sig underlig nedstemt tilbage i sig selv.
Niels Peder Walther var et Morgen-Menneske.
Han klagede somme Tider halvt spøgende, halvt
smerteligt over, at han ikke kunde sove for Natter
galen, som i Sommernatten, lidt over Midnat be
gyndte at slaa nede i Buskene ved Bækken. Han
praktiserede det gamle Ord: >Tidlig i Seng, tidlig
af Seng, giver Mennesket Sundhed, Rigdom og
Klogskab«, og dette Ords Rigtighed stadfæstede
sig igen paa ham. Klokken 4 om Sommermorgenen
var han paa Benene, til Gengæld gik han i Seng
om Aftenen Klokken 9.
Imidlertid er Menneskelivets Kaar i denne Ver
den ikke anderledes, end at selv den skønneste
og mest ideale Ungdomsstræben er udsat for med
Aarene at gaa i Staa, hvis den ikke paa en eller
anden Maade faar Tilførsel fra Livets evige Kil
der. Desværre synes ogsaa dette fine og evne
rige Menneske med Aarenc at være gaact i Staa.
Rent udvortes gav delte sig Udtryk blandt andet
deri, at han til stor Sorg for Husets bypatrio
tiske Venner tog Byens Stolthed, de prægtige og
i saa høj Grad karakteristiske Murkamme paa
Stuehusets Gavle og Frontcspi<;e ned. >Dc var
ikke til at vedligeholde,« sagde han. Men med
det samme tabte Stuehuset sin arkitektoniske Skøn
hed og Berøring med den gamle Landsbykirke
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hist henne paa Aasen. Saa satte han ingen ny
Foretagender, i Værk; saa kom meget af det, han
i de unge Dage havde glædet sig ved og higet
saa stærkt imod, til at staa for ham som uover
kommeligt. Den Skønhedens og Samstemningens
Verden, som havde staaet for ham og som han
utvivlsomt har elsket og higet imod, kom vistnok
til at synes ham uopnaaelig paa denne Jord. Og
hvad kunde det saa hjælpe alt, hvad vi Mennesker
stillede op? Saa kom der stundom noget tviv
lende og forskende i hans af Naturen saa vid
underlig milde Øjne, noget vemodigt, næsten sorg
fuldt over hans Træk.
Men underlig mild og god var gamle Walther
dog for dem, der kendte ham lidt nøjere, holdt
af ham og forstod ham, til det sidste.
Niels Peder Walther ægtede den 19. Februar
1859 Pigen Ane Pedersen, der var Ætling af en
meget anset Storbonde-Slægt i Skalbjerg, Vissen
bjerg Sogn. Hun var født i Skalbjerg den 7. Au
gust 1831. Ung og vakker var hun nogen Tid
forinden kommen til Aasum sont Husholdningselev
hos Gaardejer Peder Kristian Hansen. Ved sin
Indflytning i det ny Stuehus fandt hun alt beredt
for sig lige fra Salen til Køkkenet med Køkken
stolen, som hendes Mand selv havde lavet og
som ved en sindrig Mekanisme kunde slaas om
til Køkkentrappe for de høje Ræk.
Hine Aar faldt temmelig nøje sammen med
Opgangstiden i Landbruget; og med den unge
Kone i Huset begyndte ret egentlig den store
økonomiske Velstand, som senere i saa rigt Maal
har holdt til paa Stedet. I sine senere Aar kunde
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Niels Peder Walther en ganske enkelt Gang paa
Tomandshaand udtale sig med en vis Selvfølelse,
isprængt med lidt bittert om den store Forskel
paa de trange Tider for hans Forældre i Tyverne
og Trediverne og nu. Man forstod, at det sad
ham som en Brod i Sjælen, naar Folk i hine
længst forsvundne Dage saa smaat havde ladet
dem føle deres trange Kaar. »Nu vil vi ly’ til
dem,« sagde han eftertænksomt med sit tung
sindige Smil.
I Begyndelsen af deres Ægteskab havde Niels
Peder og Ane Walther den store Sorg at miste
deres førstefødte lille Søn, som døde den 20. Ja
nuar 1862, næppe 1/-j Aar gammel. Navnlig Moderen
tog sig dette meget nær og græd meget; det var
ikke uden Grund, at en af Husets nærmeste Ven
ner, Murer Hans Hansen, paa Begravelsesdagen,
hvor han hjalp til med Opvartningen, paa den
ham egne Maadc forestillede hende, at saadan en
lille Barnesjæl jo dog ret betænkt ikke kunde
times noget bedre, end at faa Lov til saa tidligt
at komme hjem til Gud. Senere fik de i Stedet
2 Sønner, som blev voksne og nu ejer Fædrenegaarden i Fællessitab.
Gamle Walther, som Folk i de senere Aar sæd
vanlig kaldte ham, blev 81 Aar gammel. Han
døde uden egentlig forudgaaende Sygdom af Alder
domssvaghed; men ligesom hos hans Moder, gamle
Lisbeth Walther, der dog blev 73 Aar gammel,
var det Brystet, som først tabte Evnen til at
fungere.
Han var en Personlighed og kunde ikke mættes
ved denne Verdens Ting.
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Underligt nok maa der i hans Personligheds
Dyb endnu have ulmet cn Glød fra hans Ung
doms Ild for Skønhed og ideel Virksomhed, thi
den blussede ganske svagt op paa det sidste. Han
følte sig henimod Iløsten 1906 ikke vel, og mens
Gaardcns Folk arbejdede med Høsten, holdt han
sig derfor inde, dog oven Senge. Og nu skete
det mærkelige, at medens han saadan gik i Stuerne,
begyndte han med Tommestokken at inaale ud
paa Væggen for en Dør, som han vilde have flyttet.
Hans Sønner mente senere, at han gjorde delte
halvt i Vildelse, thi der var slet ingen Mening i
at flytte den Dør. Saa fornøjede han sig med at
hænge Billeder af sin Svoger, Rasmus Hansen,
hans Søster, Maren Kirstine, og den gamle Stam
fader til Slægten, Peder Walther, op over Sofaen
i den mellemste blaa Stue under Aagaards Maleri
»En Smuglcrscenc«. >Er det ikke net?« spurgte
han med sin klingre Stemme, mild og glad, som
i de unge Dage. »Jeg synes det er net; er det
ikke?«
Men faa Dage efter var hans Kræfter udtømte.
Han døde paa cn stille og fredelig Iløstaften Lør
dag den 4. August 1906 Kl. S1/^, medens Bede
slagene fra den gamle Kirkeklokke lød ud over
Landsbyen. Fredag den 10. August næst derpaa
blev han begravet i samme Gravsted, hvor 2 Led
af Waltherslæglcn i Aasum forud var lagt til
Hvile.
Hans Hustru, Ane Walther, overlevede ham i
næsten 4 Aar. Hun døde den 26. Marts 1910,
79 Aar gammel.
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Tvillingbrodrene Hans Vilhelm og Peder Kristian
Walther var i Opvæksten et Par ualmindelig vel
voksne, ranke og muntre unge Mennesker. Det
var en Lyst at se dem, naar de en Høstmorgen
mødte omme hos Svogeren, Rasmus Hansen, med
Mejetøjct paa Nakken for efter hin Tids smukke
Skik at hjælpe til med Iløstarbejdet. Det kan
nok være, det var Folk, som havde baade Ilaandelag og Kræfter til at rydde op i Lejesæden, som
i hin Helbrakkcns gyldne Tidsalder var meget
almindelig paa Rasmus Hansens kraftige og vel
behandlede Jorder.
Peder Kristian Andersen Walther var født den
25. Februar 1829. Han tilbragte Ungdomsaarene
i Hjemmet og ægtede den 24. Marts 1860 Maren
Hansen, Datter af Gaardejer Hans Ludvig Jensen
og Hustru Marie Poulsdatter i Aasum. Deres
Bryllup var vistnok det sidste store Bryllup i
rigtig god gammel fynsk Bondcslil, som er bleven
holdt i Aasum. Det varede 3 Dage i Rad; der
var 4 Musikanter og unge Karle og Piger fra
Nabogaardenc til at varte op.
Det var i hine Aar, at de Rantzauskc Viser,
saasom »Barbcrvisen« og »Et Bondebryllup«, fra
det mere jævne københavnske Selskabsliv trængte
ud paa Landet, hvor disse lette, men dog i Reglen
ret harmløse Viser endnu fandt Lejligheden tom
og opnaaede en kort Blomstring. Ved Peder
Kristian Walthers og Maren Hansens Bryllup
spillede de endnu en ikke ringe Rolle. — Der
var imidlertid en Overgang til ny Tider i Luften.
Før Brylluppet havde de unge Folk købt Jør
gen Nielsens Gaard i Kølstrup, hvor de nu fæstede
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Bo. De havde i et langt og lykkeligt Ægteskab
4 Børn, 1 Søn og 3 Dølre, som alle naaede den
voksne Alder. Deres Efterkommere bebor endnu
det i alle Maadcr vel plejede og hyggelige Hjem.

Hans Vilhelm Andersen Walther, født samme Aar
og Dag som ovennævnte, omtales af alle hans
jævnaldrende som et mageløst vakkert ungt Men
neske, der var meget afholdt og i hin gamle Tid
indtog en meget smuk Plads mellem Ungdommen
i Aasum. Desværre førte Forholdene med sig,
at han som saa mange flinke Bøndersønner endnu
i vore Dage kom til at gaa altfor længe i Hjem
met i Aasum og voksede altfor fast til Folkene
og Forholdene der, hvorved hans Livsmod og
Handlekraft svækkedes. Han var 45 Aar gammel,
da han den 13. Februar 1874 holdt Bryllup med
Ane Marie Hansen, født 6. Marts 1846 og Datter
af Gaardcjer Hans Andersen og Hustru Ane Marie
Larsdatter af Aasum. Vilhelm og Ane Marie Wal
ther købte en dejlig Gaard i Kertinge og bosatte
sig umiddelbart efter Brylluppet der; de havde
ligeledes 4 Børn, 1 Søn og 3 Døtre. I 1873 købte
en Søstersøn af Brødrene Walther, Anders Peder
Basmusscn, ogsaa en Gaard i Kertinge, og der
kom saaldes til at bo 3 Medlemmer af Slægten
Walther i Kølstrup Sogn, hvor de agtes som
jævne og arbejdsomme Mennesker, gode Borgere
i deres By.
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Som foran nævnt ombyggedes Walthergaarden
i Aasum i Halvtredserne og kom da til at ligge
lidt nærmere Hovedlandevejen med Stuehuset i
Vest. Oprindelig laa det ligesom alle de ældre
Bøndergaardes Stuehuse i Nord.
Men omme paa Skrænten ved Bækken paa den
gamle »Haugeplads«, hvor der nu er Vedkast,
staar endnu den Dag i Dag hvert Foraar de dej
ligste Blokke af »Paaskcliljcr« og »Kejserkroner« og
andre Bondeblomster fra Landsbyhave og fortæller
om, at fra dette Sted var det for langt over hun
drede Aar siden, at gamle Monsieur Wallhers og
Katrine Nielsdatters talrige og viden om spredte
Efterkommere gik ud til Livets Arbejde, dets
Sorger og dels Glæder.

Men Gud er trofast. Han forlader ikke os,
selv om vi forlader ham. Ham være Ære, Pris
og Tak i al Evighed!
Hlidarcnde, Aasum, den 27. Juni 1915.

i

Peder Jacobsen Walther,
købte ca. 1773 Stamgaarden i Aasum af Vejrup,
f. i Ølsted ”/10 1746,
d. i Aasum *7» 1829,
g. ca. 1773 m.
Katrine Nielsdatter,
f. i Killerup............ 1752,
d. i Aasum 7« 1829.

BRUDSTYKKE AF EN STAMTAVLE
OVBB

WALTHERSLÆGTEN I AASUM

„Arbejdet fordeler Tankerne.“

1
Anders Pedersen Walther,
Grdr. i Walthergaarden i Aasum,
f. ■>/« 1775,
d. ’/i 1845,
g........................ inMarie Elisabeth Nielsdatter,
f.iDommestrup 1784,d.iAasum'/i> 1857.

Anna Pedersdatter Walther,
døbt 8/o 1777, d.......................... .

Marie Pedersdatter Walth«
døbt 7‘ 1779, begrav. “/• 779.

Marie Pedersdatter Walther,
dobt “/« 1780, d.......................... .

Niels Pedersen Walther,
Grdr. i Killerup,
døbt 7«. 1781, d............................
g.......................... m.
Marie Anderedatter af Killerup,
f........................... ; d............................

Mods Pedersen Walther,
ejede Tornbjergstedet ved Aasum Bom,
døbt "/• 1784,
d. “p 1857,
g. «7. 1810 m.
Ane Larsdatter,
f........................... ,
d. >7» 1856.

1 fans Kristian Pedersen Walther,
Grdr. i Allerup,
øbt ”/« 1786, g........................... m.
1) Ane Katrine Andersdatter,
2) Maren Nielsdatter,
begge af Allerup.

Kristiane Pedersdatter Walther,
døbt 7« 1788, d.......................... .
g. «/io 1812 m.
Søren Nielsen,
Grdr. i Dømmestrup,
f.......................... . d............................

Kristiane Anderedatter Walt ,eAr:
f. *7» 1819,
d.
i

Peder Kristian Andersen Walther,
f. '7« 1821,
d. '7. s. A.

Anna Katrine Anderedatter Walther,
f. "/o 1822,
d. *7« 1884.

Hans Vilhelm Andersen Walther,
Grdr. i Kertinge,
f. M/i 1829,
d.......................... .
g. ’7» 1874 m.
Ane Marie Hansen,
f. i Aasum 7« 1846, d...........................

Niels Peder Andersen Walther,
Irdr. i Walthergaarden i Aasum,
M/o 1826,
d. 7s 1906,
g. ‘7. 1859 m.
Ane Pedersen,
f.iS calbjerg’/olSSl, d i Aasum”/>1910.

Peder Kristian Andersen Walther,
Grdr. i Kølstrup,
f. *7« 1829,
d............................ ..
g.
1860 m.
Maren Hansen,
f. i Aasum............ , d. i Kølstrup.............

g........................«“•
Niels Pedersen,
Allerup Mark.

1
Anna Katrine Anderedattcr Walther,
f. “/io 1813,
d. *7o 1821.

Maren Kirstine Anderedatter Walther,
f.
1816,
d. ”/» 1875,
g. ’«.’ii 1841 m.
Rasmus Hansen,
Grdr. paa Brydeland i Aasum,
f. 7» 1805,
d. *7» 1865.

1
Hnns Kristian Rasmussen,
Grdr. paa Brydcland i Aasnm,
f. “/s 1842,
d. *7> 1893,
g. “/» 1872 m.
Hanne Frederiksen,
f. ’/ii 1844 pna Luudsg.,
<1. ‘/ii 1898.

Anders Peder Rasmussen,
f. *71» 1843, d. "/o 1844.

JL

Maren Rasmussen,
f. ’*/> 1845, d. ’/o 1845.

Anders Peder Rasmuss
Grdr. paa Kertinge M kJ
f.*7« 1846, d....................
g. ”/> 1873 m.
Marie Kirstine Anders«
f. i Aasum •/» 1849,
<1. *7«« 1914.

Marie Elisalieth Rasmussen,'
Kristian Lohmann,«)
Grdr. pau Hlidarende, Aasnm,
f. ’7» 1849, d.
f. ”/« 1852, d.......................... .
g. *7» 1881 m.
Anders Hansen,
g. 7» 1882 m.
Grdr. paa Solbakken i Aasum,
Johanne Nielsen,
f. i Holev *7. 1861,
f. 7« 1841, d...........................
d...........................

Laurids Rasmussen,
f. 7ii 1854, d. 711 1854.

Maren Lohmann Rasmussen,
f. 7i> 1855,
d. 7u 1903,
g. 1U io 1886 m.
Niels Peder Nielsen,
Grdr. paa Dalholm i Aasnm,
f. 7. 1858, d............................

Anders P •der Walther,
f. ”/« 1861,
d. “/1 1862.

1
[
Andere Peder Walther,
Hans Kristian Walther,
f. *7» 1865, d............................. ! f.”/»1866, d......................... .
Ejer i Fællesskab Wo lthergaarden i Aasum.

J
Maren Kirstine Lohmann,
f. ,t/h 1883,
døbt ’/io s. A.

Ingeborg Ixthnmnn,
f. 7« 1885, døbt 7« s. A.,
g. ,fh 1911 m.
Jørgen Kristian Olsen, Grdr. paa
I-andmaalergaardcn i Sletterod,
f. ‘71 1887, d............................

Helge Lohmann,
f. 7« 1887,
dobt *7« s. A.

Gudrun Lohmann,
f. 7» 1889,
dobt 7» s. A.

Gunnar Ixihinann,
f. ‘7u 1891,
døbt 7» 1892.

Estrid Ixihmann,
f. ‘71 1893,
døbt 7« s. A.

Huns Kristian I^ihmann,
f. ”/11 1894,
dobt 7i 189«

Else Lohmann,
f. *7» 1896,
døbt 7« s. A.

•) Modtog ved kgl, Devilling uf 29. Janunr 1001 Bat til for aig og aina Born at fore Dobenavnet L limann oom Slsgtnavn.

Johanne Lohmann,
f. 7« 1899,
døbt “/. s. A.

Hlidarende, Aasum, 27. Juni 1915. Kristian Lohmann.

BRUDSTYKKE AF EN STAMTAVLE

uelsignes

OVER

BERTELSLÆGTEN I AASUM
Kristen Bertelsen,
Grdr. paa Brydeland i Aasum,
f. ’»/. 1723, d. 7» 1797,
g. ni. 1) Anna Sabina Kristensdatter af Højby,
d. 1765.
2) Ane Knudsdatter af Næsby,
f........................... 1744, d. *7» 1816.
,I

Mads Bertelsen,
f •/. 1724, d. ’/i 1787.

Johanne Bertelsdatter,
f.
1726, d. ”/s 1726.

Abelonc Kristensdatt -r,
f. «/« 1767,
d. 1 □ 11768.

f.

Kristian Hunsen,
Grdr. pun Lille Lundsgaard,
f. ”/« 1800,
d. ”/w 1839,
g. 7« 1827 m.
Ane Margrethe Jørgensdntter,
f. 7« 1799,
d. ’7n 1884.

Rasmus Hansen,
Grdr. pua Brydelund i Aasum,
f. ’/» 1805,
d. '7» 1865,
g. «/il 1841 m. Maren Kir
stine Andersdutter Walther,
f. ’7o 1816,
d. *7» 1875.

Niels Bertelsen,
Grdr. i Aasum,
f. ‘Vit 1730,
d. 7« 1800,
g. M/ii 1769 m.
Ellen Pedersdatter,
f. i Aasum 1740, d. s. Sted ’/» 1792.

I’eder Bertelsen,
f. *7« 1727, d. »/r 1734.

Peder Hansen,
Gnlr. i Bullenip,
f. ”/» 1807, d....................
g........................... "i.
Karen Fmndsdatter
uf Ballerup.

Abelonc Kristensdatter,
f. 7, 1769,
d........................... ,
g.
1782 m.
Hans Rasmussen Roulund af Raagclund,
ejede Store Hesbjerg i Ubborud Sogn,
f..........................
d............................

Hans Hansen,
f. M/» 1810, d. w/n 1851
som ugift i Hjemmet.

Igiurids Hansen,
Skolelærer i Maderup,
f. '71 1812, d............. 1850,
g............................ '»•
Hansine Hansen,
d. som Enke i Nyborg.

u nnc Bertelsdatter,
1134, d......................
g w/ii 1758 ni.

f..

i Fnuigde-Kærby,
....... , d...................

Peder llirtelsen,
Grdr. i1■Aasum,
'*-----f. 7» 1738,
d. “/i 1806,
g..............
Ane Marie.......
Larsdnttcr,
.......
f. i Biskorup 1743, i. i Aasum 7io 1819.

Hans Kristensen,
Grdr. paa Brydcland i Aasum,
f. *7s 1773,
d. ”/ii 1834
g. 1797 m.
Maren Rasmusdatter Lohmann,
f. i Kissendrup d..................... 1777, d. i Aasum d. > 1836.
I

Kristiane Hunsdatter,
f. ”/; 1819, d............................
ir. *7o 1854 m.
Hans Andersen,
Grdr. puu Bunken i Igmgsted,
f.....................
d......... .............

r“/T"i

V

I

Hans Kristian Rasmussen,
Grdr. paa Brydeland i Aasum,
f. s7s 1842,
d. “/» 1893,
g. 7» 1872 m. Hanne Frederiksen,
f. paa Lundsgaard, Aasum,
Vi> 1844,
d. 7u 1898.

Maren Kirstine Lolinuinn,
f. «/» 1883,
døbt 7io s. A.,

Anders Peder Rasmussen,
f. ”/ii 1848, d. ”/4 1844.

Maren Rasmussen,
f. ”/» 1815, d. ’/• 1845.

A iders Peder Rasmussen,
Grdr. paa Kertinge Mark,
f. ’7» 1 146,
g.
1873 m.
furie Kirstine Andersen,
f. 7* 184) i Ausum, d. ‘"/i 11914 i Kert inge.

Gudrun Lohi
f. ’/« 1889,
dø

Maren Lol
f. 71» 1855,
N'J "

f. 7?"858’m 1

Estrid Uiliniiinn,
f. >7i 1898,
døbt 7i s. A.,

*) Modlog vod kgl. BuvIllliiglflØ. Juiiuiir 11101 Rot Hi Ibr nlg og alno Dorn al furo

Else. Ixilimunn,
f. "/» 1896,
døbt 7i s. A.,

Kirstine Hunsdatter,
14, <1............................
Ife. 7’ 1836 m.
asnius Hunsen,
Ejby, Frue Sogn,
....... , d.......................

