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Slægten Lund:
a: Michel Johansen:
* 10-3-1776 på Kolsnaplund, Kolsnap, Nustrup sogn,
+ 19-10-1834 samme steds.
Ejer af Kolsnaplund fra 29-10-1807.
Gift i Nustrup 13-11-1813 med
Magdalene (Marthe Helene) Jørgensdatter Lund:
* 8-1-1792 i Kolsnap, Nustrup sogn,
+ 9-11-1862 på Kolsnaplund (aftægtshuset), Kolsnap, Nustrup sogn.
Børn:
a1: Maren Mikkelsdatter Lund:
* 4-10-1814 på Kolsnaplund, Kolsnap, Nustrup sogn,
Kolsnaplund 1947 med Jørgen Lunds stuehus fra 1847
+ 6-12-1873 i Kolsnap.
Gift i Moltrup ved huskopulation (vielse i hjemmet) 7-8-1840 med
Iver Thomsen Ravn:
* 13-1-1817 i Moltrup,
+ 28-5-1890 i Kolsnap, Nustrup sogn.
Gårdejer i Moltrup ved vielsen, fra før 1843 gårdejer og sognefoged i Kolsnap, senere gårdforpagter sst.
Der findes ikke billeder af denne gren af slægten.
a2: Jørgen Mikkelsen Lund:
* 20-11-1818 på Kolsnaplund, Kolsnap, Nustrup sogn,
+ 20-7-1882 samme steds.
Overtog Kolsnaplund 1-11-1846.
Gift i Nustrup 14-11-1846 med
Johanne Cathrine Iversen:
* 6-1-1821 i Gelting, opvokset på Haugård, Nustrup sogn,
+ 20-12-1903 i Gørding.
Børn:
a2a: Mikkel Jørgensen Lund:
* 25-9-1847 på Kolsnaplund,
+ 3-9-1917 i Kolsnap, Nustrup sogn.
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Jørgen Mikkelsen Lund

Johanne Cathrine Iversen

Gårdejer i Kolsnap på en afbyggergård fra Kolsnaplund.
Kommuneforstander.
Gift i Nustrup 11-11-1887 med
Marie Kjestine Ebbesen:
* 6-7-1866 i Skrydstrup,
+ 22-2-1953 i Nustrup.
Børn:
a2a1: Johanne Marie Cathrine Lund:
* 14-4-1889 i Kolsnap,
+ 6-6-1889 i Kolsnap.
a2a2: Mathilde Johanne Lund:
* 9-12-1891 i Kolsnap, Nustrup sogn,
+ 24-5-1974 i Kolsnap.
Gift i Nustrup med
Kresten Jensen Skrøder:
* 25-11-1888 i Bæk, Nustrup sogn,
+ 9-2-1970 i Kolsnap.
Ejer af sin kones fødegård.
a2a3: Johanne Jørgine Lund:
* 17-2-1893 i Kolsnap,
+ 8-12-1987 i Nustrup.
Gift i Nustrup 24-5-1918 med
Johanne & Mathilde Lund
Johannes Lund Christensen: (a3a3):
* 8-4-1882 i Harreby, Sdr. Hygum sogn,
+ 7-3-1929 i Kolsnap, Nustrup sogn.
Ejer af Lundsgård i Kolsnap efter Andreas Uldal Lund fra 1911. Soldat 1914-1918.
a2b: Cathrine Marie Jørgensen Lund:
* 23-11-1850 på Kolsnaplund, Kolsnap, Nustrup sogn,
+ 2-1-1930 på Lindevej 5, Haderslev Vor Frue sogn.
Gift i Haderslev Vor Frue 19-1-1883 med
Jørgen Jacobsen Nissen:
* 21-4-1854 i Haderslev Vor Frue,
Catrine m. børn
+ 28-4-1917 i Skibbrostræde 13, Haderslev Vor Frue. Vognmand.
J.J.Nissen
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Johanne M. & Jørgen

Børn:
a2b1: Johanne Marie Nissen:
* 13-5-1884 i Haderslev Vor Frue,
+ 24-12-1962 på Lindevej 5, Haderslev Vor Frue sogn. Skifte i Haderslev skifteret (27-12-1962).
Gift i Haderslev Vor Frue 22-5-1914 med
Jep Hansen Toft:
* 23-5-1873 i Brosbøl, Starup sogn,
+ 3-6-1951 på Lindevej 5, Haderslev Vor Frue sogn.
Handelsmand. Velhavende, men barnløst ægteskab, boede i et stort hus på Sdr. Otting. Bosat på
Lindevej 5 i 1929 og 1930 (folketælling).
a2b2: Jørgen Nissen:
* 29-9-1887 i Haderslev Vor Frue,
+ 21-1-1915 på Hartmannsweilerskopf, soldat i Infanteriregiment nr.84.

Mikkel, Johan & Jørgen Lund
Cathrine Marie, Magdalene & Ane Marie Helene Lund
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a2c: Magdalene Jørgensen Lund:
* 9-3-1852 på Kolsnaplund, Kolsnap, Nustrup sogn,
+ 28-2-1928 i Sdr. Gørding stationsby og sogn.
Gift i 1881 med
Jesper Skrøder:
* 3-4-1851 i Bæk, Nustrup sogn, søn af gdr. Christen Jespersen Schmidt og Mette Marie Hesselberg.
+ 12-2-1936 i Gørding Stationsby og sogn.
Gårdejer i Tange matr.1b, Sdr. Gørding sogn, 1882-1912.
Børn:
a2c1: Mette Marie Schrøder:
* 18-12-1881 i Bæk, Nustrup sogn, faderen opholdt sig da i Horsens,
+ 23-11-1967 i Sdr.Gørding by,
gift i Sdr.Gørding 19-10-1909 med
Søren Christian Knudsen:
* 9-1-1873 i Fonager, Sdr.Gørding sogn,
+ 9-2-1940 i Fonager.
Gårdejer i Fonager matr.5a, ”Anesminde”.
Han er bror til Knud Emil Knudsen.
Catrine & Magdalene
Ægteskabet var barnløst.
a2c2: Johanne Kristense Schrøder:
* 12-7-1884 i Tange, Sdr.Gørding sogn,
+ 27-1-1971 i Sdr.Gørding by.
Gift i Sdr.Gørding 14-11-1912 med
Niels Kristensen Nielsen:
* 28-9-1881 i Sdr.Gørding sogn,
Jesper & Magdalene Schrøder
+ 19-7-1946 i Tangeris.
Ejer af Tange matr.1f 1m 1s, Jernvedlund 2b
Johanne & Kirstine Schrøder
fra 19-11-1913, købt af Morten Jensen.
a2c3: Kirstine Jørgine Schrøder:
* 11-4-1890 i Tange, Sdr.Gørding sogn,
+ 1975 i Sdr.Gørding by,
gift i Sdr.Gørding 26-7-1912 med
Knud Emil Knudsen:
* 28-9-1881 i Fonager, Sdr.Gørding sogn,
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+ 24-8-1951 på Ribe Amtssygehus,
gårdejer i Fonager på ”Fonagergård” matr.5f.
a2d: Ane Marie Helene Lund:
* 23-2-1856 på Kolsnaplund, Nustrup sogn,
+ 12-9-1927 i Overgård, Ungstrup, Thorning sogn.
Gift i Sdr.Gørding 23-9-1886 med
Morten Jensen:
* 13-5-1843 i Vilslev sogn,
+ 3-7-1937 i Ungstrup, Thorning sogn.
Gårdejer i Tange, ”Tangeris” matr.1f 1m 1s.
Familien flyttede fra sognet i 1920 til Ikast (Folketælling Ikast 1921 ops.63).
Børn:
a2d1: dødfødt dreng:
*+ 27-2-1887 i Tangeris, Sdr. Gørding sogn.
a2d2: Johanne Marie Jensen:
* 26-3-1889 i Tangeris, Sdr. Gørding sogn,
+ 3-7-1976 i Højris, Ikast sogn.
Gift i Ikast 14-5-1919 med
Emil Bluhme Jensen:
* 8-11-1887 i Hold, Ikast sogn,
+ 3-6-1956 i Ny Højris, Ikast sogn.
Gårdejer i Ny Højris, Ikast sogn. 9 børn.
a2d3: Jensine Jensen:
* 23-10-1892 i Tangeris, Sdr. Gørding sogn,
Johanne Marie & Emil Blume Jensen
+ 25-12-1902 samme sted.
a2d4: Maren Jensen:
* 20-5-1895 i Tangeris, Sdr. Gørding sogn,
+ 22-12-1979 i Thorning sogn.
Gift 1925 (ikke fundet, boede i 1924 i Ikast) med
Arnold Overgaard Jensen Ravn:
* 28-7-1886 i Ulstrup, Thorning sogn,
+ 10-10-1965 i Thorning sogn. Ingen børn.
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Mikkel & Marie Lund, Jørgen Lund, Cathrine Nissen, Ane Marie Jensen
Magdalede & Jesper Schrøder, Kirstine Marie & Johan Lund

a2e: Johan Henrik Lund:
* 29-3-1859 på Kolsnaplund, Nustrup sogn,
+ 27-9-1937 i Haderslev, begravet i Nustrup.
Ejer af Kolsnaplund.
Gift i Nustrup 16-7-1887 med
Kjerstine Marie Elisabeth Popp:
* 28-7-1864 i Brøns sogn,
+ 23-5-1945 i Haderslev, begravet i Nustrup.
Børn:
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a2e1: Jørgen Mikkelsen Lund:
* 10-3-1888 på Kolsnaplund, Nustrup sogn,
+ 11-5-1974 i Genner, begravet i Nustrup.
Mejerist i Nustrup, fra o.1920 købmand i Genner.
Gift i Hoptrup 20-6-1919 med
Anna Helene Hansen:
* 29-3-1896 i Nørby, Hoptrup sogn,
+ 7-12-1981 i Åbenrå. Begravet i Nustrup. Ingen børn.
a2e2: Martin Johansen Jørgensen Lund:
* 28-4-1890 på Kolsnaplund, Nustrup sogn,
+ 18-8-1916 på Lazarettet i Flensborg som soldat i 1.Verdenskrig. Mindet på Mindemuren i
Århus, begravet i Nustrup.
a2f: Johannes Jørgensen Lund: kaldte sig Jørgen Lund, men står under sit rigtige navn i de officielle kilder:
* 18-1-1862 på Kolsnaplund, Nustrup sogn,
+ 24-10-1944 i Sct. Mathias sogn, Lübeck, begravet på Bürgerdorf Friedhof, St. Lorenz, Waldhusen, Lübeck.
Dyrlæge i Lübeck, uddannet i Kiel, i 1889 boede han som dyrlæge i Kolsnap, i 1890 var han dyrlæge i Leck.
Endte som slagtehusinspektør i Lübeck. Borgerskab i Lübeck 8-10-1898.
Gift i Lübeck 8-3-1892 med
Marie Caroline Friederike Militz:
* 22-6-1869 i Sct. Lorenz sogn, Lübeck,
+ 26-12-1947 i Sct. Matthias sogn, Lübeck, begravet hos manden.
Børn:
a2f1: Ludwig Hans Adolf Lund:
* 20-5-1893 i Wismar.
Dr.med.vet., professor i Hannover, bosat 1935 i Jorck Strasse 8, 2.sal.
a2f2: Johannes Heinrich Friedrich Lund:
* 6-4-1894 i Wismar,
+ 11-3-1952 i Sct. Mathias sogn, Lübeck, begravet hos forældrene.
a2f3: Ida Minna Alma Johanna Lund:
* 29-9-1897 i Wismar.
+ februar 1932, begravet 23-2-1932 i Rostock, Mechlenburg-Schwerin.
Gift i Sct. Mathias sogn, Lübeck 6-9-1921 med
Jørgen & Marie Lund
Julius Karl Hans Pötschke, Rostock.
Jørgen Lund & familie
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a3: Johannes Mikkelsen Lund:
* 11-8-1821 på Kolsnaplund, Nustrup sogn,
+ 28-11-1889 i Gørding Stationsby, Sdr.Gørding sogn.
Gårdejer i Harreby, Sdr.Hygum sogn 1847 – 1877.
Gårdejer i Ajke, Sdr.Gørding sogn 1874 – 1885. Brammingborgvej 28.
Husejer i Gørding Stationsby 1884 til sin død. Vestergade 23.
Gift i Nustrup 10-7-1847 med
Ellen Marie Lauridsdatter Lund:
* 25-8-1825 i Store Nustrup, Nustrup sogn,
+ 29-1-1912 i Harreby, Sdr.Hygum sogn.

Ellen Marie & Johs. M. Lund

Johannes Mikkelsen Lund var født på den nederste af de to Kolsnaplundgårde som søn nummer to. Det var selvfølgelig den
ældste søn, Jørgen Mikkelsen Lund, der fik fødegården, og så måtte Johannes se sig om efter noget andet. Om hans navn er
der det at sige, at det fulgte den gode gamle skik med at skifte fra faderens fornavn til sønnens efternavn. Hans forældre var
gårdejer Michel Johansen (1776-1834) født på Kolsnaplund og gift i 1813 med Magdalene Jørgensdatter Lund (1792-1862)
fra den gamle stråtækte gård, der ligger ved landevejen lige øst for Kolsnaplund, hvor familien Lund har boet i hvert fald
siden midten af 1600tallet, måske meget længere. Jeg har en lille sølvskål dateret Kolsnaplund 1813 og med hans faders navn,
Johannes Johansen, en bryllupsgave med giverens navn efter god gammel sønderjysk skik, en skål han i øvrigt selv havde fået
til sit bryllup i 1773.
Johannes Johansen (1740-1824) var født i Gabøl og havde giftet sig med en ung enke på Kolsnaplund, Maren Nielsdatter
(1743-1819) i 1773. Hun var født på gården, og da hendes første mand hed Michel til fornavn, blev den første søn i det næste
ægteskab opnævnt, og det blev altså Michel Johansen. Da han blev gift, var det blevet skik, at børnene skulle have et fast
kaldenavn, så derfor blev de tre børn døbt med Lund som efternavn, men man beholdt den gamle skik med at lade faderens
fornavn blive efternavn, blot blev det nu mellemnavn. At så vores oldefar fortsatte skikken og kaldte alle sine børn Johansen
til mellemnavn, er jo en anden snak, men det er jo derfor, at vi i vores gren stadig skifter med Johansen og Mikkelsen som
mellemnavn. Sønderjysk stædighed er som bekendt varig.
Johannes Mikkelsen Lund måtte altså se sig om efter en anden gård end sin fødegård. Først og fremmest havde han fundet sig
en kone, Ellen Marie Lauridsdatter Lund, eneste datter af gårdejer Laurids Pedersen i Nustrup. Hans børn blev også kaldt
Lund til efternavn af en eller anden uforklarlig grund, for jeg har ikke fundet nogle “Lund`er” blandt forfædrene der, selv om
der tilsyneladende ganske sikkert er et slægtsskab til familien på Kolsnaplund. Kirkebogen for Nustrup begynder desværre
først i 1758, så det hæmmer jo undersøgelserne noget. Ellen Maries bror, Peder Lauridsen Lund, blev senere ejer af Ganderupgård i Fole sogn, så familien har muligvis haft forbindelser til egnen, der kunne fortælle, at Peder Jensens 3½ ottings
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gård i Harreby med gode enge til studeopdræt var til salg. I hvert fald købte det unge par gården, og da Ellen Marie endnu
ikke var myndig, måtte hendes far skrive under for hende i skødet. De købte godt nok gårdens bygninger og besætning,
men gården var da stadig fæstegård under Kronen, og fæstebrevet udstedt af amtmanden i Haderslev amt af dato 16.maj 1850
findes stadig i gårdens papirer. Men 11.marts 1857 fik Johannes M. Lund kongelig tilladelse til, at fæstet blev ophævet, og fra
da af var han selvejer.
Johannes M. Lund og hans ældre broder samt deres moder havde overtaget fødegården Kolsnaplund ved faderens død, så da
broderen, Jørgen, overtog gården 1.november 1846, fik Johannes M. Lund i fædrene og mødrene arv 1000 rigsdaler Lybsk
courant eller 1600 rigsbankdaler sølvmønt, en god arbejdshest på 3-6 år samt en god forsvarlig seng med alt tilbehør af dyner,
puder og lagner. Han gav 3100 rigsdaler Lybsk courant eller 4960 rigsbanksdaler sølvmønt for gården og betalte 20 mark i
rede sølvpenge i indfæstning til husfogden i Haderslev Vesteramtsstue i Toftlund. Den 11. marts 1857 købte han gården fri
fra Kronen for 102 rdl 38 skilling og var nu selvejer.
Gårdens jordtilliggende var ved overtagelsen på omkring 93 tønder land, men i tidens løb solgte han noget fra og tilkøbte
andet, bl.a. en parcel eng i Vesterenge ved Ribe 10.oktober 1854, således at gårdens areal ved sønnen Mikkels overtagelse var
på omkring 73 tønder land. Hans gårds arkiv er bevaret hos oldebarnet Anne Margrethe Christiansen i Harreby.
Ejner Paulsen, der nu har gården og som byggede den helt om omkring 1965 fortæller, at der efter sigende tidligere havde
været drevet kro i det store stuehus. Der var et rundt vindue i døren mellem køkkenet og dagligstuen, så man kunne holde øje
med gæsterne i stuen. Der var en meget stor vesterstue, og der var bevaret en alkove med indgang fra bryggerset, da han
overtog gården.
Ved forlovelsen gav Ellen Marie sin tilkommende en merskumspibe med sølvlåg og en sølvpibekradser, hvorpå står
E.M.L.1845, deres forlovelsesår. Disse to ting hænger nu på det pibebræt, jeg arvede efter min far, som jo var opkaldt efter
sin farfar. Hun fik et sølvhovedvandsæg med glasflusser, som i mange år fandtes på Magnus`gård i Harreby, indtil det
desværre blev byttet ud med en plydses lænestol, som en geskæftig handelsmand prakkede Line på !.
De unge blev gift ved et stort bryllup, og Ellen Marie fik et gevaldigt godt udstyr med sig til sit nye hjem. Det kom bl.a. i to
egetræskister, en hel- og en halvkiste, som hendes mor havde fået med fra sin familie i Oksbøl i Gl.Haderslev sogn ved sit
giftermål i 1814, og som ifølge det malede årstal på forsiden er fra 1773. Hun fik så mange klæder med, at hendes døtre
kunne arve en hel del, da hun døde som en gammel kone. I vores familie findes et par meget gamle messingstager, som Ellen
Marie fik med fra sit hjem, jeg har den sølvpotageske, de fik til bryllup`et af hendes far, i øvrigt nøjagtig mage til en, som
broderen Jørgen Mikkelsen Lund og hans kone fik af hendes far til deres bryllup et halvt år tidligere, samt en salmebog med
sølvspænde og deres navn og bryllupsår. Der er desuden bevaret endnu en standkiste, der skal stamme fra Kolsnap eller Nu9

strup og også en gammel dragkiste fra Oksbøl samt et lille vægur.

Ellen Marie & Johannes M. Lund o.1887

Væguret

Dragkisten

Det fortælles, at Ellen Marie ikke var særlig glad for børn. I hvert fald viste hun det ikke. Børnebørnene kunne ikke huske, at
hun nogen sinde tog dem op til sig. Men jeg kan se i hendes efterladte breve, at hendes børn og børnebørn var meget i hendes
tanker, og når hun som gammel lå vågen om natten, bad hun for dem. Far mindedes hende som en gammel kone på aftægt i
Harreby. Når de var på ferie, skulle de altid ind og sige god morgen til hende, og det var ikke fars livret, for når hun så ham,
der jo var opkaldt efter hendes afdøde mand, sagde hun: “Hva skal der dog blyv af dæ, sølle baarn”, og det var jo ikke nogen
særligt opmuntrende morgenhilsen. Et andet af hendes omkvæd var: “ Vi er jævne bønder, og vi er kommen af jævne bønder”. Og så nedstammer hun alligevel fra de sønderjyske lavadelslægter Ytzen og Emmiksen, men derom under hendes forfædre.
Kusine Didde (Didde Hopballe) fortalte, at hendes far havde fortalt, at da han var en 4-5 år, og hans mor lå i barselsseng - og
dengang skulle barselskoner ligge i sengen uden at måtte forlade den i den første uge efter fødselen - havde børnene larmet
vældigt op, og deres mor havde råbt efter dem, at holdt de ikke inde, så vankede der. “Tag jer ikke af hende”, havde Mikkel
sagt, “hun skal blive liggende, så hun kan ikke komme efter os”. Det havde hun alligevel ikke kunnet lade være med at more
sig over, og havde da også siden fortalt om episoden, da børnene var blevet voksne. Samme Mikkel sagde altid: “Mutter var
en klog kone”. Det kan jo godt være, at der har været dybde i hende. Børnene sagde ikke “Du” til forældrene, men”I”.
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Hvordan Johannes Mikkelsen Lund var som landmand, ved jeg ikke, men det fortælles, at han sadlede sin hest, “Lise” kaldet,
to gange årligt for at ride til Ribe senere til Rødding for at sætte penge i sparekassen, og jeg har indtryk af, at der var en
ganske god velstand til stede. Børnene arvede i alle tilfælde hver en pæn sum penge efter forældrene, og der var
sparekassebøger både i Rødding sparekasse og i Gørding ditto. Sønnen Laurids sagde altid, at hans far var en god
handelsmand. Efter sigende havde han ikke så lidt af det såkaldt “pjattede” gemyt, som min far mente, var sprunget hans
generation over, men som både hans far og hans søn havde og har en god del af. Jeg har nu aldrig følt det som en belastning !
En del af gårdens enge lå i Vesterenge ved Ribe, og efter 1864 var det i Danmark, medens gården og dens tilliggende jo lå i
Tyskland. De måtte derfor have passérsedler, når de skulle arbejde på jorden på den danske side af grænsen.
Johannes M. Lund deltog også lidt i det offentlige liv, i hvert fald var han helligdagsfoged i Harreby. En helligdagsfoged var
en kommunal bestilling i de meget små sønderjyske kommuner oprettet efter den tyske reform i 1867, og sognets
helligdagsfogder udgjorde sammen med sognepræsten Fattigkommissionen, ligesom helligdagsfogden var den lokale
politimyndighed og snefoged.
I 1874 købte han gården matrikel 3a i Ajke i Gørding sogn, nuværende Brammingborgvej 28, (B85, SP29 s.412).
Sagen var den, at efter krigen i 1864 var Sønderjylland blevet en del af Tyskland, og det medførte, at en del sønderjyder søgte
nordpå bl.a. for, at deres sønner ikke skulle være tyske soldater. Der var også nogle af vor familie fra Nustrup-området, der
rejste til Gørding egnen, og der har jeg for mange år siden talt med en gammel kone, Christine Knudsen født Schrøder, hvis
mor var født Lund, og hvis forældre i sin tid flyttede derop fra Kolsnap. Mikkel og Laurids Lund og svogeren opterede til
fordel for Danmark, men fik trods alt lov til at forblive i Nordslesvig og drive deres gårde, da den tid kom. De lå derfor som
soldater i Fredericia.
Han købte altså gården, og jeg har hør fortalt, at den blev drevet med bestyrer i de første år. Senere var det sønnen Peter, der
tog sig af driften. I 1878 var der stort dobbeltbryllup i Harreby, idet Mikkel Lund blev gift med Elsebe Catrine Christensen
fra nabogården mod øst, og Magdalene Lund blev gift med Hans Therkildsen Christensen fra samme gård, hvortil hun
flyttede som kone. De var forældre bl.a. til Magnus, Karen , Line og Johannes, der senere giftede sig ind på den ene
Lundgård i Kolsnap. Det var et stort bryllup helt efter den tids skik. Broderen Peter red rundt med indbydelsen i den høje hat
og indbød naboer, venner og familie, og man festede i telt flere dage i træk. Det må have været et flot syn med de mange
hestevogne i bryllupsfølget fra Harreby og til Hygum kirke og retur. Året efter i 1879 overtog Mikkel så forældrenes gård,
men de flyttede først med de hjemmeboende børn til gården i Ajke efter 1-2-1880, idet beboerne på gården ifølge folketællingen det år var sønnen, Perter, der var bestyrer, datteren, Marie, som var husbestyrerinde, samt datteren, Petrine, der var
ung pige samt en tjenestekarl. Ifølge folketællingen i 1901 flyttede Ellen Marie Lund og dermed resten af familien fra
Harreby til Ajke i 1880. Gården, som nu er nedlagt, består i dag kun af et parcelhus, men et gårdmaleri fra o.1930 og et
luftfoto fra 1955 viser, hvordan gården så ud.
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Gården på Harrebyvej 13 i 1915

Gården i Ajke 1955

Han tilkøbte 12-6-1878 matr.4c af Ajke (B85,SP31 s.643) og blev på den måde medinteressent i anlægget Gørding Kanalen,
der vandede en del af engarealet i ådalen og drev således efterhånden hen ved 150 tdr.land. Ved købet af matr.4c overtog han
halvdelen af aftægtsforpligtelsen til aftægtsfolkene på matr.4a, Jens Mathiasen og hans kone, som først bortfaldt ved deres
død i 1882 og 1886 (B85,SP45 s.450).
I 1885 overtog Peter Lund denne gård, og hans forældre flyttede til et lille husmandssted inde i Gørding tæt ved stationen,
nuværende Vestergade 23, hvor det stadigvæk ligger (B85.SP36 s.545). De havde købt stedet i 1884. Her var der jord til to
køer, og det var en passende aftægtsbolig for de to ældre mennesker. Datteren Petrine boede stadig hjemme i perioder, og da
Johannes var blevet exam.juris, i 1888 og fik stilling hos dommeren i Holsted, flyttede han også ind hos forældrene. Mens de
øvrige døtre havde giftet sig med gårdmænd, havde hun valgt en hjuler som sit livs udkårne, men nok især hendes mor og
søstrene mente ikke, at det passede sig ikke for en gårdmandsdatter at ægte en håndværker, så kunne han være nok så flink og
akkurat. Det var det med at gifte sig udenfor sin stand, som klemte dem, men de unge holdt ud, selv om de først fik hinanden i
1896 og skal i øvrigt have levet i et lykkeligt, men meget kort ægteskab, da han allerede døde af TB i 1904. Sådan har
forældre gennem tiden ment, at de bedst vidste om deres børns skæbne.
I efteråret 1889 blev Johannes Mikkelsen Lund syg, og det viste sig snart, at det gik den fejle vej. Svigersønnen, Søren
Møllgaard, mente, at han skulle prædike omvendelse for svigerfaderen, men den gamle kiggede lidt på ham, og sagde: “Hold
din kæft, Søren” og vendte sig bort i sengen. Det sidste døgn, han var levende, gik han en omgang på ejendommen og tog
afsked med det hele og sov så fredeligt ind. Han blev begravet på Gørding kirkegård, syd for kirken, i et gravsted, hvor siden
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sønnen Peter Lund og en del af hans familie kom til at ligge ved siden af, mens Petrine og hendes mand lå i rækken bagved og
Møllgaard familien lige vest for tårne. Lund `ernes gravsteder er nu slettet. Jeg har et billede af hans gravsten, hvorpå står, at
han var født på Kolsnaplund og død i Gørding.
Han døde jo allerede i 1889, så derfor var det kun de ældste børnebørn, der kunne huske ham. Magnus fortalte, at han ikke var
så høj, men firskåren. Når han var på besøg i Harreby, og de gik ud i marken for at se på afgrøderne, havde han nogle mønter
i lommen, og dem smed han fremefter, så børnebørnene kunne finde dem. Magnus kunne stadig huske, at han kastede dem
således, at de børn, der var opkaldt efter ham og hans kone, lettest kunne få fingre i dem. Og det ærgrede Magnus, der jo ikke
var opkaldt og kun var fire år, da hans bedstefar døde, så meget, at han stadigvæk mindedes det firs år efter !
Det er så heldigt, at han og hans kone har ladet sig fotografere to gange, så vi ved, hvordan de så ud. Det var ikke så
almindeligt på landet dengang, men vi kan jo glæde os over, at de gamle var så fremsynede. Første gang er omkring
1865-70 hos fotograf Mathias Kretcmann i Flensborg, hvor de altså må have været på besøg, anden gang er hos fotograf i
Rødding omkring 1885.
Dengang sønnen Laurids blev gift i Nustrup i 1885, var det Peter Lund, der kørte hestevognen for forældrene, og da de kørte
hjem om aftenen retur til Harreby, hørte han følgende ordveksling mellem forældrene: “Det er en skidt familie, Laurids er
kommet i” sagde Johannes M. Lund. “Det er også din familie”, svarede Ellen Marie hvast. Sagen var den, at Laurids giftede
sig med sin kusine Laura og blev dermed ejer af sin mors fødegård. Lauras far, Hans Lauridsen Lund var bror til Ellen Marie
Lund, og hans kone, Marie Nielsdatter Lund, var fra Kolsnap og var kusine til Johannes Mikkelsen Lund.
Da de stod ved vognene og skulle til at køre, sagde svigersønnen, Søren Møllgaard, til “gamle Johannes Lund”: “Din hest er
glaryvet”. “Det kan Du selv være”, bed den gamle ham af og kravlede fornærmet op på vognen. At en hest er glasøjet betyder,
at Iris er hvid, og det ser ikke særligt godt ud, men ellers er hesten god nok, men det har nok ærgret den gamle, at det netop
var sådan en hest, der var med til bryllup. Det har vel været den stærkeste, de havde, og der var jo trods alt omkring 20 km
kørsel på dårlige veje mellem Harreby og Nustrup. Det er vel også derfor, at netop dette ordspil er blevet bevaret til nu.
Mens familien boede i Harreby, kom de meget sammen med familien Kloppenborg på Harrebygård. De havde stærke
forbindelser til Brødremenigheden i Christiansfeld, og budskabet derfra greb også Ellen Marie Lund, men ikke hendes mand,
som forblev almindelig kristen, om man kan sige det på den måde. Så det var Ellen Maries skyld, at børnene mere eller
mindre alle blev missionsfolk. Det gav sig nu ikke lige meget udslag hos dem alle. Laurids Lund ville gerne spille kort, og så
mødtes han med sine ligesindede på Nustrup station, og så sad de i venteværelset og spillede. Når så farfar, hans bror, kom
med Kleinbanen og skulle på missionsmøde, så opdagede han jo broderen inde i ventesalen og slog et smut indenom for at
hilse på og for at drille lidt, for farfar vidste godt, at der var gang i kortspillet. Når spillerne så missionæren i egen høje
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person, fik de travlt med at holde hænderne med kortene under bordet, men farfar gav sig god tid, talte om høst, regn og alt
muligt andet, og til sidst blev de så trætte i hænderne, at de med kortene måtte på bordet igen, og så kluklo farfar, som nok var
missionsmand, men ikke havde glemt sine rødder.
Da nu Ellen Marie Lund var blevet enke, fortsatte hun med at bo i den lille ejendom, men efter at datteren Petrine var blevet
gift i 1896, blev hun sparket af den ene af køerne, mens hun malkede og blev slået så voldsomt, at hun indså, at hendes tid
som husejer var forbi, så hun solgte ejendommen 4-4-1896 (B85,SP44 s.408) til en mand ved navn Christen Christensen og
kom på aftægt, ikke eet sted, men hele tre, idet hun var sådan cirka en trediedel af året hos datteren Marie Møllgaard i Lovrup
ved Gørding, en trediedel hos sønnen Mikkel Lund på gården i Harreby og en trediedel af året hos datteren Magdalene
Christensen på nabogården i Harreby. Hvert sted havde hun en aftægtsstue. Jeg kan huske hendes stue på Magnus` gård i
Harreby lige vest for indgangen, for her boede Magnus også på aftægt i en del år. Man kunne stadigvæk se, hvor alkoven
havde stået. Der var et par store jernspigre slået ind i bjælken, som var ved alkovens ende, og her hængte der altid røgede
pølse i bedstemoderens tid, fortalte Magnus. Der var tre vinduer ud mod vejen, og en dag kom den gamle ud til Magdalene i
køkkenet og sagde: “Der kom en vogn”. Det var der jo ikke noget nyt i, mente datteren, for landevejen løb lige forbi stuehuset. “Ja” sagde moderen, “men der var ingen heste for”. Det var den første bil, hun så, og hun mente, at det var den onde
selv, der kom farende.
I folketællingerne 1901, 1906 og 1911 var hun på aftægt i Lovrup.
Hun havde nok ikke syn for de moderne bekvemmeligheder. Når hun var på besøg i Haderslev, ville hun helst sidde i
Kleinbanens ventesal tre timer, før toget skulle gå, hvis det nu kom for tidligt og ikke ventede ! Iøvrigt syntes hun, at der var
for meget storhed på kroen på Gram, hvorfra farmor jo kom. Da farmor og farfar skulle giftes, skulle brudekjolen være af
silke, bestemte man i Gram, men Ellen Marie mente, at det var alt for fint, uldent stof måtte være godt nok. Så indgik man det
kompromis, at kjolen var af uld, men ærmerne af silke !
Engang, hun var på aftægt på gården i Lovrup, slog lynet ned i sydenden af stuehuset, hvor hun sad i aftægtsstuen, tændte
ikke ild, men strejfede hende, så hun fik en forbrændt arm. Det fortalte barnebarnet Ivilla, datter af Peter Lund, som havde
siddet sammen med bedstemoderen, da det skete. De var blevet væltet omkuld, men ellers skete der ikke noget.
Ellen Marie blev over 86 år og var meget sengeliggende i den sidste tid. Hun døde hos sønnen Mikkel i januar 1912, og da det
var streng vinter og snestorm, var det ikke muligt at transportere hende til hendes mands grav på Gørding kirkegård, så hun
blev begravet på Sdr.Hygum kirkegård i det gravsted, som hørte til gården, og hvor hun jo havde tre små børn liggende. Her
lå også Mikkels første kone, og meget senere blev Mikkel Lunds søn Hans og kone, Martha, begravet her, men Ellen Marie
Lunds sten stod stadig på sin gamle plads til 2008, hvor Hans Lunds svigersøn, Frode Christiansen, kom i gravstedet, og de to
gamle sten blev flyttet vestpå til samlingen af gamle gravsten, men i 2012 blev de destrueret.
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Barnebarnet Marie Møllgaard (1885-1966) (a3b2) har nedskrevet følgende om familien Lund:
Min mor var født i Harreby, Hygum sogn i Sønderjylland som datter af gårdejer Johannes Mikkelsen Lund og Ellen Marie
Lund. Bedstefar stammede fra gården Kolsnaplund i Nustrup sogn. Hans far hed vistnok Mikkel og hans mor hed Magdalene.
Bedstefar havde en søster, som jeg intet ved om, og en broder, Jørgen, som fik fødegården, og hans kone var vist fra nabogården Haugård. De havde flere børn. Min mormor var født i Store Nustrup vistnok 25-8-1825 som datter og yngste barn af
gårdejer Laurids Pedersen og Hustru Maren Bugholt eller Buchholt. Hun var kommen fra Oksbøl ved Haderslev. Bryllupet
stod i 1814. Fra Oksbøl stammer min gamle smukke dragkiste og andre møbler i familiens eje. Foruden mormor var der tre
sønner, Hans Lauridsen Lund, som fik gården i Nustrup, Iver, som også var gårdejer, samt Peter, som havde en gård i Ganderup. Iver havde en datter, som var gift Bjorholm og havde nogle børn, mens Peter i Ganderup ikke havde børn. Min oldemor
må være død ret tidlig, da min mor har fortalt, at hun og tante Magdalene før deres konfirmation hver var en tid hos deres
bedstefader, der da boede i aftægtsstuerne på gården. Selv har jeg som 12 årig under et besøg i Nustrup sammen med bedstemoder sovet i en af aftægtsstuerne, hvor jeg husker, der hang et såkaldt ”Himmelbrev” i glas og ramme. Min bedstemoder
færdedes i sin barndom og ungdom meget i Præstegården, som var nabo til hendes hjem, og hvor der var en jævnaldrende
datter. Bedstemoder var i besiddelse af større intelligens og større udsyn end de fleste, og hun bevarede sine mange og vidtgående interesser sit liv igennem. Efter min oldefar arvede sønnen Hans Lauridsen Lund gården i Nustrup, hans kone hed
Marie. Der var fire døtre, Anne Marie, gift med Hans Østergaard i Gabøl, Trinne, gift med Laurids Ankersen i Gabøl, gården
hedder nu Ankergaard, Laura, gift med min morbroder Laurids Lund fra Harreby, og Nicoline, gift med C.Simonsen i Gabøl.
Bedstemoder blev, som omtalt, gift med Johannes Mikkelsen Lund fra Kolsnap. De kom til at bo i Harreby og fik 10 børn,
hvoraf 3 døde som små. Den ældste, Magdalene, blev gift med Hans Therkelsen Christensen på nabogården, hvor der kom 5
børn, Karen som er ugift, Christian, der som ung døde ugift i 1924, Johannes, der fik en gård i Kolsnap, giftede sig og døde af
indvendig skade, han havde pådraget sig i første Verdenskrig. Han lå i lang tid på lazaret i Tyskland, kom hjem med nedbrudt
helbred og døde i 1929. Der var 2 døtre, hvoraf den ældste nu har gården og er gift med Hans Aagaard. Mikka har været gift,
men er enke.
Magnus har gården i Harreby, men er ugift, og Nicoline er død ugift. Min mor, Maria, blev født som nr.2 i Harreby, og nr.3
var onkel Mikkel, som fik fødegården i Harreby og giftede sig med søsteren til Hans Therkelsen på nabogården. De fik 3
børn, Clara, som blev gift med en præstesøn fra Vejleegnen og bor i Amerika, Eleonora blev gift med en gårdmand på Lolland, men er død, Johannes lever ugift i Jellinge. Deres mor, Cathrine, døde og onkel Mikkel giftede sig med Margrethe Lund
fra Sommersted. De fik flere børn, Cathrine, Marie, Hans, Kristine, Meta, Peter og Niels. Onkel flyttede 1913 til Hopballegaard ved Vejle. Han mente, at en krig var nær forestående og ville ikke, at hans sønner skulle kæmpe for Tyskland. Han var
meget nationalt indstillet. Han døde lige før 2den verdenskrig. Nr.4 var Laurids, som giftede sig med sin kusine, Laura, og
derved blev ejer af gården i Nustrup. Der var 3 døtre, hvoraf kun en var gift. Onkel og tante levede deres sidste år i Haderslev.
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Nr.5 og 6 var tvillingerne Peter og Petrine. Peter fik en gård i Ajke og giftede sig med Marie Pallesen fra Bøel, hun døde efter
få års ægteskab, og han giftede sig igen med Kirstine Jørgensen fra Vejrup, som fik 3 børn, Johannes, Marie og Ivilla, som
kun var 3 mdr. gammel, da hendes far døde. Gården i Ajke var da solgt, og de havde købt Gørding Bykro.
Hans enke voldte familien megen bekymring, og børnene blev delvis opdraget hos familien. Ivilla, den yngste, var hos os fra
sit 2.det år til hendes bryllup med dyrlæge Rousing og var os som en kær søster, Johannes og Marie rejste til Amerika, hvor
de begge blev gift, men Marie døde i en ung alder. NR.6 Petrine blev gift med karetmager Andreas Christensen i Gørding og
havde 4 børn.
7. Vor kære onkel Johannes fik som barn en benskade (antagelig børnelammelse), så han måtte gå ved krykke. Han var
exam.jur., men blev i en ung alder Indremissionær i Sønderjylland. Han var gift med Cathrine Lorentzen fra Gram, med hvem
han fik 8 børn. De ledede i flere år Missionshotellet i Haderslev og siden Betesda i Helsingør. De er begge døde i en høj alder.
Børnene er alle i meget gode stillinger. Henrik er lektor på Søofficerskolen, Ellen og Marie Magdalene missionærer i Indien
og Charlotte er massøse, (Kristine er lærer), Johannes er grosserer,
Poula er sygeplejerske og Kaj er maskiningeniør.
Børn:
a3a: Magdalene Lund:
* 22-2-1849 i Harreby,
Line, Magdalene,
+ 7-2-1934 i Harreby.
Hans Therkildsen
Gift i Sdr.Hygum 15-10-1878 med
Hans Therkildsen Christensen:
* 4-2-1851 i Harreby, + 26-12-1922 i Harreby,
gårdejer på sin fødegård i Harreby, Sdr.Hygum sogn.
Hans Therkildsen opterede til fordel for Danmark overfor herredsfogeden
i Rødding 11-7-1870 (RA: Optantsager 1870, nr.462).

Harrebyvej 11

For min far og hans søskende stod “onkel Hans Therkildsen” og Magdalene som gode og varme mennesker.
Magdalene især skal have været meget mild og var god ved feriebørnene. Det siges, at Mikkel var et smut
derovre hver dag og fik en snak og vist også en kaffepunch, idet der stod en flaske brændevin i køkkenskabet.
Mikkel sagde i øvrigt, at når familien fik grønkålssuppe eller gule ærter, skulle alle også børnene ned til de
mindste have lidt brændevin, så tålte de bedre den fede tilmad !
Jeg har i øvrigt det indtryk, at farfar og hans søskende havde det særdeles godt med hinanden.
I Harreby havde Magnus overtaget gården efter forældrene og boede her sammen med søstrene Line og Karen,
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alle tre ugifte. Line kan jeg ikke huske, idet hun døde i februar 1946, men jeg kan huske hendes begravelse, som
foregik i streng vinter, og far ville med, så vi to små børn blev stoppet i bilen og så gik turen fra Fredensborg
over Storebælt med isbryder og til Haderslev. Der var det snestorm, så mor og far kom med kane til Harreby, og
vi to børn blev afhentet af Nis Iversen Nissen fra Bramdrup, vores farbrors svoger, og så var vi der i ly for naturens rasen. Fars gamle forældre i Snekkersten var dybt forargede over, at vi børn skulle med !
Line var i øvrigt den, der holdt kontakten ved lige til den øvrige familie. Hun skrev efter sigende nogle meget
muntre breve, som skal have vakt megen fornøjelse i familien. Hun var i øvrigt den sidste, der stod lig i gårdens
storstue østligst i gården, som var forsynet med en ligdør, en dobbelt dobbeltdør, der kun blev åbnet, når kisten
skulle af sted til kirkegården.
Karen husker jeg tydeligt. Hun var meget mild og dygtig i et køkken. Der var samtalestation på gården, telefonen stod i forstuen ud mod vejen, og så kunne folk gå ind og ringe – mod betaling forstås. Så faldt der jo
også en snak af med beboerne, så nyhederne kunne udveksles. Karen var så uheldig at brække sit ene lårben, da
hun var over firs år og måtte have ophold på et hjem i Brørup. Det var ikke muntert, og mon ikke vi alle havde
ondt af, at hendes liv skulle ende sådan.
Da Magnus i sin tid blev 60 år, var far og mor i Harreby, og de skulle med ham i Hygum kirke. Magnus var kort
forinden blevet forlovet med kusine Didde (Didde “Hopballe”), der var blevet købt hus i Ribe til Karen og Line,
hvilket efter sigende ikke passede dem særligt godt, men kusine Didde fik kolde fødder og hævede forlovelsen
omkring det tidspunkt, hvor Magnus havde fødselsdag. Da flokken ankom til Hygum kirke, kom der en kone
hen til den og sagde “tillykke, Magnus, med forlovelsen”. Line slog sig på knæene af grin og sagde: “Det er da
længe ovre”. Magnus sagde ikke meget. Man sagde i familien, at han havde friet til kusinerne efter tur, men han
forblev altså ungkarl.
Da prædiken var godt i gang, kom Magnus i tanke om, at han ikke havde fået penge med til klingpungen, og han
hviskede til far, om han havde nogen, han kunne låne. Far stak ham 1 krone, men da de igen kom udenfor
kirken, sagde Magnus: “Det var da en sær flothed med den krone”. Far spurgte, hvad han normalt gav: “25
ører”, sagde Magnus, og far mente efter at have hørt prædikenen, at det såmænd også var nok, men han synes jo,
at når Magnus fyldte rundt, burde beløbet være lidt større end til hverdag ! Det har været en munter fødselsdag !
I øvrigt var Magnus aldeles ikke påholdende. Blandt andet gav han et beløb til Sdr.Hygum kirke, så vinduerne
kunne fornyes. Derfor holder menighedsrådet gravstedet, hvor Magnus, hans søskende og forældre ligger lige
vest for kirken, ved lige fremover som en tak for gavmildheden.
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Magnus fornyede stald og lade omkring 1929, men jeg husker tydeligt den gamle hestestald med karlekammer
mod syd og indgang fra stalden til bryggerset og til den gamle kostald, som var meget mørk med små halvrunde
vinduer og senere brugt til svin.

Karen Hansdatter &
Chresten Knudsen

a3a2 Kristian

Magnus fik vi jo rigtig meget med at gøre, da far og mor på deres ældre dage flyttede til Gram. Han fik aldrig
bil, men benyttede sig af sin knallert, når han skulle i engene og se til sine kreaturer, og når han ellers skulle
rundt. Han solgte nok gården til Hans Lund på den betingelse, at han skulle have ophold der til sin død og boede
da også en del år i aftægtsstuen og de to tilstødende værelser, men fik dog de sidste år ophold på plejehjemmet i
Rødding. Han var en hyggelig mand og en god fortæller. Fra ham stammer udtrykkene: en overkadaus (overbygning), en faggeløjter (en landsstryger, egentlig tysk ”fachleute”), et klafysken (dårlig bygning, skur) og klytterrum (værksted, hvor men ”klytrede”).
Hans Therkildsens far, Christen Knudsen, havde bygget gården op efter brand i 1864. Gårdens bageovn blev
da placeret i sit eget lille hus øst for gården for lettere at undgå, at gnister fra skorstenen antændte stråtaget. Som
jeg husker det, var bagehuset omdannet til hønsehus !
For ikke at blive indkaldt som broderen Johannes, opholdt Christen og Magnus sig under 1. Verdenskrig
Gørding hos familien Møllgaard. De blev efterlyst i aviser o.l. som desertører.
Børn:
a3a1: Karen Krestine Christensen:
a3a1 Karen
* 22-8-1879 i Harreby,
+ 24-7-1962 i Brørup, ugift. Boede på fødegården sammen med 2, 5 & 6.
a3a2: Kristian Knudsen Christensen:
* 2-12-1880 i Harreby,
+ 4-5-1924 i Harreby, ugift. Boede sammen med 1, 5 & 6.
Under 1.Verdenskrig var han hos familien i Sdr. Lovrup, Gørding,
for ikke at blive tysk soldat.
Nævnt her i folketælling 1916.
a3a3: Johannes Lund Christensen:
* 8-4-1882 i Harreby,
+ 7-3-1929 i Kolsnap.
Ejer af Lundsgård, Kolsnap, gift med a2a3 Johanne Jørgine Lund.
Var med som tysk soldat i alle fire år i 1.Verdenskrig, kom hjem med TB.
a3a3 Johannes
a3a4: Eleonora Marie Christensen:
* 5-1-1884 i Harreby,
+ 4-7-1891 i Harreby.
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a3a5 Magnus

a3a5: Hans Magnus Christensen:
* 5-12-1885 i Harreby,
+ 20-9-1973 på Rødding Plejehjem, ugift. Ejer af fødegården, boede sammen med, 1, 2 & 6.
Under 1.Verdenskrig var han hos familien i Sdr. Lovrup, Gørding, for ikke at blive tysk soldat.
Nævnt her i folketælling 1916
a3a6: Nikoline Christensen:
* 13-5-1887 i Harreby,
+ 1-3-1947 i Harreby. Boede sammen med 1, 2 & 5.
a3a7: Elsebe Kathrine Christensen:
* 18-9-1889 i Harreby,
+ 22-10-1891 i Harreby.
a3a8: Eli Marius Christensen:
* 27-6-1891 i Harreby,
+ 11-11-1891 i Harreby.

a3b: Marie Lund:
* 14-3-1851 i Harreby,
+ 12-2-1928 i Sdr. Gørding by.
a3a6 Line
Gift i Sdr. Gørding 25-4-1882 med
Søren Eskesen Hansen Møllgaard:
* 27-7-1853 i Nr .Bøel, Sdr. Gørding sogn,
+ 4-2-1927 i Sdr. Gørding by.
Gårdejer i Nr. Bøel senere gårdejer og sognefoged i Sdr. Lovrup, Sdr. Gørding. Gården var en slægtsgård og
havde matr.4a Sdr. Lovrup og kaldes i folketælling 1901 for Sternbogaard.

Marie & Søren

Hjemmet i Lovrup hos “onkel Søren” og Marie Møllgard var et stateligt hjem, men de var da i øvrigt flinke og
hyggelige folk. Søren var sognefoged, det kunne jo nok sætte sit præg på et hjem ! Jeg kan huske, at når vi var
med rundt hos familien på en Jyllandstur, så bad Magnus i Harreby bordbøn, så Vorherre må have haft hørerøret
i brug for at høre hans hvisken, mens Kristian Møllgaard i Gørding bad, så loftet var ved at lette. Mon det ikke
også siger lidt om familierne ?
I 1917, da det var meget småt med mad i Sønderjylland, rejste min farmor til Lovrup med min fars to yngste
søskende, Paula og Kai, så de kunne blive lidt fedet op hos Marie og Søren. Min farmor rejste jo over grænsen
med to børn, men vendte hjem alene, og det betød, at hun under arrest blev ført til Flensborg, da hun ikke mente
19

Lovrup

at skulle gøre rede for de to børns forsvinden overfor de tyske grænsegendarmer. Hun slap nu løs igen efter et
par døgn, men da børnene senere på året var rekreeret nok og skulle hjem, måtte de først til Esbjerg og fotograferes til en ansøgning til de tyske myndigheder for at få lov til indrejse til deres forældre i Haderslev. Det er ikke
en ny opfindelse med problemer med familiesammenføring ! Jeg har min fasters passérseddel liggende med
fotografiet fra Esbjergfotografen og med påtegnelsen om, at hun havde ophold hos sognefoged Søren Møllgaard
i Gørding.
Børn:
a3b1: Karen Kirstine Møllgaard:
* 2-1-2-1-1884 i Nr.Bøel, Sdr.Gørding sogn,
+ 29-8-1885 i Nr.Bøel.
a3b2: Marie Møllgaard:
* 8-2-1885 i Nr.Bøel,
+ 18-11-1966 i Sdr.Gørding, ugift.
Bosat i Sdr.Gørding. Musiklærerinde.
a3b3: Hans Christian Møllgaard:
Marie
* 5-10-1887 i Nr.Bøel,
+ 21-7-1953 i Lovrup skole, Sdr.Gørding sogn.
Ejer af fødegården. Sognefoged og lægdsmand, Dannebrogsmand.
a3b4: Karen Johanne Møllgaard:
* 1-6-1889 i Sdr.Lovrup,
+ 25-2-1990 på Solbjerg Plejehjem, Mors. Begravet i Sundby.
Gift i Sdr.Gørding 26-6-1920 med
Christian Carl Pedersen:
* 18-2-1879 i Sønderhå sogn,
+ 27-2-1963 i Sundby Mors.
Karen
Gårdejer og lillebilejer i Sundby Mors.
a3b5: Johannes Lund Møllgaard:
* 4-8-1891 i Sdr.Lovrup,
+ 29-3-1895 i Sdr.Lovrup.
a3c: Michel / Mikkel Johansen Lund:
* 23-12-1852 i Harreby,
+ 15-3-1940 på Hopballegård, Jelling sogn.
Gårdejer i Harreby 1877-1913, på Hopballegård (Palermo) fra 1-5-1913.
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Opterede til fordel for Danmark overfor herredsfogden i Rødding 11-7-1870 (RA: Optantsager 1870, nr.1366).
Mikkel var døbt ”Michel”, som der også står på hans gravsten, men blev aldrig kaldt andet end ”Mikkel”.
Harreby stod for min far og hans søskende helt til deres gamle dage i et lyst skær, når de talte om ferieminder og
familien. Både Mikkel og hans anden kone, Margrethe var gode og varme folk. Far fortalte, at han en morgen
kom ud i køkkenet til Margrethe og gik og kløede sig på kroppen, hvor han havde fået noget udslæt. Klør det,
spurgte Margrethe, så kom lige med mig, og så gik turen ind i sovekammeret, hvor hun hentede natpotten frem
fra sengen og fandt en stump klud for at smøre det kløende sted med lidt urin. Så kløede det pludselig ikke
mere, og far var meget hurtigt væk. Det var jo et godt gammelt husråd, men far havde nu ikke lyst til at se det
praktiseret på ham !
Mikkel var en ualmindelig god fortæller. Når de var samlede om aftenen, kunne han fortælle historier, så hårene
rejste sig på børnenes hoveder, og når de så var nået til det mest hårrejsende sted i fortællingen, sagde Mikkel, at
nu var det sengetid, og så måtte de hellere vente med fortsættelsen til næste aften. Så var det ikke spændende at
komme ud i mørket, kunne far huske ! Og ud skulle de, for al nødtørft foregik i grebningen i kostalden.
Billedet er fra Harreby 1898. Øverst f.v. Clara, Johannes, Eleonora. Nederst f.v. Mikkel Johansen Lund m. Marie, Elsebe,
Margrethe med Hans.

Mikkel havde arvet sin mors gode hoved og havde ganske givet boglige evner, men traditionen bød jo at
følge i forfædrenes spor. Havde det været i dag, havde han sikkert fået lov til at læse og var ikke blevet
landmand. Magnus fortalte, at når alle andre fik Mund- og Klovsyge, bed det ikke på Mikkels besætning.
Magnus mente, at de dyr, der havde overlevet, var så stærke, at ingen sygdom bed på dem. Og i øvrigt hængte
der et rævekadaver i Mikkels stald, for lugten af det skulle holde smitsom sygdom væk ! Da min far som ung
skulle til København og videreuddanne sig, sagde Mikkel til ham, at han skulle passe på ”de røde” derovre. Der
var især én, der hed Borgbjerg. ”Han skulle kastreres” sagde Mikkel med alvorlig mine !
I Harreby boede der dengang en kone, om hvem man sagde, at hun var i besiddelse af bogen Cyprianus. Den
bog, der er skrevet med blod af den onde selv ! Mikkel fortalte Hans Therkildsen, at hun en dag var kommet ind
til Mikkel og ville ind i stalden. Hvad gjorde du så ?, ville Hans Therkildsen vide. ”A mødt hinne i æ dar” lød
svaret. Hun skulle ikke ind og forhekse dyrene !
Mikkel Lund

Man sagde om Mikkel, at han var synsk. I 1912, efter at hans mor var død, skal han i et syn have set tyske soldater stå i området mellem hans og Hans Therkildsens gård, og så var han sikker på, at der blev krig, og for at
hans sønner ikke skulle blive tyske soldater, solgte han fødegården og købte Hopballegård ved Jelling i stedet.
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Alligevel blev sønnerne Johannes og Hans efterlyst som desertører i tyske aviser o.l. i 1914-18.
Da min far 1.september i 1917 svømmede over grænseåen ved Foldingbro for ikke at blive tysk soldat, kom han
til Mikkel og Margrethe på Hopballegård. Mikkel var hans gudfar og hjalp ham med at komme videre i tilværelsen. Min far opterede til fordel for Danmark og blev dermed dansk statsborger, men det er en anden historie.

Elsabe Cathrine

Gift 1. i Sdr.Hygum 15-10-1878 med
Elsabe Cathrine Christensen:
* 25-11-1853 i Harreby,
+ 25-4-1889 i Harreby, søster til a3a`s mand.
Børn:
a3c1: Clara Cathrine Marie Lund:
* 20-8-1879 i Harreby,
+ 19-7-1881 i Harreby.
a3c2: Clara Marie Lund:
* 26-11-1881 i Harreby,
+ 14-10-1963 i Phoenix, Maricopa County, Arizona, USA.
Bosat i Detroit, Michigan, USA.
Gift i Jelling 20-1-1921 med
Clara Lund & Anders Hassing
Anders Jakob Emil Hassing: (i USA ”Andrew”):
* 27-3-1890 i Vilsted præstegård,
+ 11-6-1976 i Phoenix, Maricopa County, Arizona.
Søn af sognepræst Karl Emilius Hassing og Gjertrud født Jakobsen. Fra 1903 i KollerupVinderslev sogn.
Præstegårdsforpagter hos faderen. Husdyrbrugskonsulent.
Immigreret til Canada 20-4-1921 med ”Hellig Olav”. De rejste over Ellis Island og Elmwood,
Winnipeg, Manitoba, Canada. Ifølge folketælling 1930 kom familien i 1924 fra Canada til Detroit,
Wayne Co., Michigan, hvor de boede i 1930.
a3c3: Eleonora Marie Lund:
* 10-6-1883 i Harreby,
+ 22-5-1945 i Viet, Tirsted, Lolland.
Gift i Jelling 17-5-1918 med
Peter Eriksen:
* 12-7-1871 i Tirsted,
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+ 31-3-1935 i Tirsted.
Gårdejer i Viet, Tirsted.
a3c4: Johannes Mikkelsen Lund:
* 1-5-1885 i Harreby,
+ 17-5-1973 i Jelling, ugift.
Medejer af Hopballegård efter faderens død, derefter ejer af et statshusmandsbrug på
Rugballegårds Mark, Hover sogn. Arbejdsmand i Jelling.
Dansk indfødsret ifølge lov af 13-6-1941 nr.247.
a3c5: Christian Knudsen Lund:
* 20-6-1888 i Harreby,
+ 15-12-1888 i Harreby.

Elsebe & Hans

Gift 2. i Sommersted 22-12-1894 med
Margrethe Hansen Lund:
* 11-5-1865 i Sommersted,
+ 29-9-1933 på Hopballegård.
Børn:
a3c6: Elsebe Katrine Lund:
* 27-3-1896 i Harreby,
+ 4-10-1980 i Taulov
Gift i Jelling 17-9-1926 med
Hans Jørgensen:
* 15-9-1892 på Mosegaard, Føvling sogn,
+ 20-2-1989 i Taulov.
Margrethe & Mikkel Lund
Gårdejer på Steffensminde, Føvling sogn, fra 1958 bosat i Taulov.
a3c7: Marie Lund:
* 22-2-1897 i Harreby, Sdr.Hygum sogn,
+ 28-6-1978 i Hørup, Jelling sogn.
Gift i Jelling 15-4-1934 med
Karl Nielsen:
* 25-4-1904 i Hover sogn.
+ 7-4-1977 i Hørup, Jelling sogn.
Marie
Gårdejer på Eliselund, Hørup.
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Nora & Peter

Hans

Kristine

a3c8: Hans Lund:
* 1-3-1898 i Harreby,
+ 8-12-1981 i Kalvslund. Begravet i familiegravstedet i Sdr.Hygum.
Dansk indfødsret ifølge lov 88 af 31-3-1926, nr.530.
Boelsmand i Granly, Jelling sogn, ejer af Hygum Mølle, Kollerup-Vindelev sogn samt af gården i
Harreby efter fætteren Magnus Christensen. Sidst bosat i Kalvslund.
Gift i Hover 28-5-1930 med
Martha Kirstine Pedersen Kolind:
* 20-6-1903 i Kolind sogn, forældrene ejer Rugballegård, Hover sogn ved vielsen,
+ 12-8-1992 i Kalvslund, begravet i Sdr.Hygum.
a3c9: Kristine Lund:
* 8-2-1900 i Harreby,
+ 4-7-1961 på Frederiksberg, begravet i Jelling.
Dansk indfødsret ifølge lov af 3-7-1942, nr.281.
Husbestyrerinde hos professor Oscar Andersen, Frederiksberg, senere hjemmehjælper, ugift.
Medejer af Hopballegård efter faderens død, derefter husejer i Jelling. Hun havde arvet sin fars
fortælleevne og varme.
* 3-4-1902 i Harreby,
+ 6-4-1903 i Harreby.
a3c11: Peter Lund:
* 14-3-1904 i Harreby,
+ 10-2-1986 i Farre, begravet i Give.
Dansk indfødsret ifølge lov af 26-4-1940, nr.363.
Gårdejer i Ullerup ved Give.
Gift i Randbøl 31-5-1932 med
Wilhelmine Dusine Petersen:
* 12-12-1912 på Lindegård, Almstok, Vorbasse sogn,
+ 10-5-1997 i Give.
a3c12: Metha Lund:
* 10-9-1905 i Harreby,
+ 8-7-1999 i Viet, Tirsted sogn, Lolland.
Peter
Metha
Dansk indfødsret ifølge lov af 3-7-1942 nr.282.
Medejer af Hopballegård efter faderens død.
Gift i Tirsted 18-5-1945 med
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Karl Frovin Lorentzen:
* 26-6-1913 i Viet, Tirsted sogn,
Hopballegård - Palermo
+ 28-6-1991 i Viet, Tirsted sogn.
Gårdejer på ”Kløverhøst” i Viet.
a3c13: Niels Lund:
* 27-11-1910 i Harreby,
+ 9-4-1993 på Beriddergården, Hover sogn, Vejle amt.
Medejer af Hopballegård, derefter arbejdsmand på Uhrhøj, Hover sogn ved vielsen, en kort tid
derefter bosat i Vejle og derefter forpagter af et statshusmandsbrug på Rugballegårds Mark, fra
o.1949 ejer af Beriddergården, Hover sogn, Vejle.
Gift i Hover 11-4-1943 med
Olga Kirsten Pedersen Kolind:
* 10-7-1911 i Dystrup, Ørum Djurs sogn, forældrene ejede Uhrhøj, Hover sogn ved vielsen,
+ 2-5-1983 på Beriddergården, Hover sogn.

Niels

a3d: Lauritz Johansen Lund:
+ 28-2-1935 i Haderslev. Gårdejer i Nustrup på sin mors fødegård. Derefter bosat i Jelling og Haderslev.
* 11-9-1854 i Harreby,
Lauritz opterede til fordel for Danmark overfor herredsfogden i Rødding 11-7-1870 (Rigsarkivet: Indenrigsministeriets 2.kontor: Navneregister til indfødsretssager 1848-1921, Reg.nr.297/91, K.K.99 456/1890, Ekstrakt
af hjemstedsbevis fra Gørding-Vejrup 10-4-1891 nr.2984-86, samt optantsager 1870 nr.1567.
Gift i Nustrup 15-10-1885 med sin kusine
Laura Marie Lund:
* 29-7-1865 i Nustrup,
+ 18-9-1951 på Ribe Landevej 8A, Gl.Haderslev sogn.
Dansk indfødsret ifølge lov af 15-3-1939 nr.335 (RA: Indfødsretsmatriklen, Indenrigsministeriets 3.kontor).
Mens broderen Mikkel og svogeren Hans Therkildsen lå soldat i Fredericia, var Laurids garder i København.

Laurids Lund

Min far og hans søskende fortalte, at onkel Laurids var både rar og fredsommelig, mens hans kone nok kunne
blive noget hvas, så de var ikke altid lige begejstrede for at komme der på ferie. Laura havde jo oplevet en
fordrukken far, som jeg fortæller ved Ellen Marie Lunds slægt, så det har måske ofte været nødvendigt at optræde bestemt for at få det fornødne fra hånden, og jeg kan da huske hende som en meget mild gammelkone, da
hun boede i Haderslev.
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Farbror Henne (Henrik) fortalte, at da han engang som barn var på ferie på gården i Nustrup og var kommet til
bords, og da ingen tilsyneladende tænkte på bordbøn satte han i med at bede bordbøn. Det var han vant til hjemme fra, men det vakte et vist postyr der på gården, ikke mindst blandt karlene, så inden næste måltid råbte hans
tante Laura ud på gårdspladsen: ”Henne, stræv og kom og bed, vi skal spise”. Det skulle gerne overstås, inden
resten kom til bords !

Laura Lund

Laurids solgte gården omkring 1.Verdenskrig (1914), og familien flyttede til Jelling. Prisen var jo i tyske mark,
og da krigen var slut i 1918, var Tyskland kaput og marken ikke det papir værd, den var trykt på. Mange, der
havde købt deres gårde for tyske mark, skyndte sig at betale gælden ud, nu i værdiløse penge, og sådan gik det
også for Laurids. Han sad pludselig med mange tusinde værdiløse tyske mark og havde selvfølgelig svært ved at
klare sig.
Laurids og familien flyttede så til Haderslev og boede til leje på Mariegård, og far fortalte, at da det blev muligt
at få aldersrente omkring 1933, sagde han en dag til sin far, at det var da godt for onkel Laurids, at han nu kunne
få aldersrente. Min farfar sagde ingenting, og far gentog, hvad han havde sagt og sagde “Hørte Du ikke, hvad
jeg sagde ?”. “Jo, sagde farfar, men det ville jeg ikke svare på, for en gårdmand og gårdmandssøn skal ikke have
fattighjælp”. Sådan så man på aldersrenten i dens barndom !
Johannes Christensen fra gården i Harreby købte Andreas Lunds gård, Lundsgård” i Kolsnap på samme tid, men
da marken blev værdiløs, fortsatte han sine afdrag i danske kroner, og på samme måde gik det for Andreas søster, Trine Ankersen fra Gabøl, så der var da også reelle folk imellem ! Lundsgård var en udflyttergård fra den
gamle gård i Kolsnap, hvorfra familien Lund stammer, og Andreas Lund og Trine Ankersen var næstsøskendebørn til min farfar og hans søskende.
Børn:
a3d1: Marie Hansine Lund:
* 3-2-1889 i Nustrup,
+ 4-4-1950 i Vamdrup.
Gift i Nustrup 26-9-1911 med
Marie & Emil,
Emil Jensen Kræmer:
Jens Laurids 1913
* 9-3-1875 i Nustrup,
+ 31-10-1972 i Tjæreborg.
Gårdejer på fødegården i Nustrup, senere på Enggården i Vamdrup.

Laurids Lund
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a3d2: Johanne Marie Lund:
* 6-12-1892 i Nustrup,
+ 3-4-1980 på Laurids Skousgades Plejehjem. Gl.Haderslev.
Ugift. Altid hjemmeboende sammen med forældrene og den yngste søster.
Dansk indfødsret ifølge lov af 17-12-1940 nr.210
a3d3: Hans Johansen Lund:
* 2-7-1901 i Nustrup,
+ 11-3-1902 i Nustrup.
a3d4: Laurids Ankersen Lund:
* 29-4-1903 i Nustrup,
+ 26-1-1904 i Nustrup.
a3d5: Ellin Nicoline Lund:
* 17-8-1906 i Nustrup,
+ 30-6-1976 på Laurids Skovgades Plejehjem, Gl. Haderslev.
Kontoruddannet. Assistent ved Haderslev Stift. Ugift.
Dansk indfødsret ifølge lov af 15-3-1939 nr.333.

Hanne & Ellin

a3e: Peder Johansen Lund:
* 15-3-1856 i Harreby,
+ 26-5-1857 i Harreby.
a3f: Petrine Emilie Johanne Lund:
* 4-8-1857 i Harreby,
+ 8-7-1859 i Harreby.
a3g: Peder Johansen Lund: tvilling.
* 19-4-1860 i Harreby,
+ 6-7-1901 på Sdr.Gørding kro, Sdr.Gørding.
Gårdejer i Ajke på matr.3a fra 22-4-1885 til 18-10-1897, (B85, SP37 s.115), ejer af matr.8a Gørding, Lovrupvej
31 fra 21-7-1897 til 5-9-1899, (B85, SP45 s.245), hvor familien boede, til han købte Gørding Bykro ved et
fogedudlægsskøde i 27-10-1899, (B85, SP47 s.92). Inden han solgte matr.3a i Ajke, fik han tilladelse af 6-101897 til at fraskille matr.3c og 4c i Ajke, som siges, at være ubebyggede i december 1897, da han belånte dem
(B85, SP45 s.440 og 441).
Familien i USA har et billede antagelig af ejendommen på Lovrupvej 31 fra omkring år 1900.
Han drev Bykroen med forpagter. Til kroen var der tilknyttet en butik.
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Hans enke solgte ejendommen i Ajke til udstykning i 1902, samtidig med at hun solgte Bykroen til forpagteren
(B85, SP49, s.27, 184-188).
Gift 1. i Sdr. Gørding 6-11-1884 med
Mette Marie Pallesen:
* 11-2-1857 i Sdr.Bøel, Sdr.Gørding sogn,
+ 14-5-1890 i Aike.
Hun var husjomfru i 1880 hos papirfabrikant Peder Smith, Nymølle, Sdr. Lem sogn.

Peder J. Lund

Kirstine Marie

Gift 2. i Sdr.Gørding 16-12-1890 med
Kirstine Marie Jørgensen:
* 8-1-1871 i Tinglev sogn, bosat i Nr. Vejrup, Sdr. Gørding sogn ved vielsen,
+ 1954 i Waterloo, Iowa, USA. Immigrerede 1910. Massøse.
Gravsten på Elmwood Cemetery, Waterloo, hvorpå står: Kristine Lund Christensen 1871-1954.
Ifølge folketællingen 1890 var hun da ung pige hos Peter Lund og hans første kone i Ajke.
I folketælling 1920 bor hun i Black Hawk County, Waterloo, Iowa State, 48 år gl.og gift igen i Waterloo 9-21911 med Andreas Christensen, 52 år gl., født i Danmark 1867 og maskinist ved jernbanen. Hun ernærede sig
som massøse ved en badesalon samme sted, som datteren Marie, der boede hos dem. Han ankom til USA 1895,
hun i 1910.
Ifølge bevarede breve havde familien Møllgaard, hvor datteren Ivilla jo boede, en anelse om, at hun var gift
igen, men hun selv oplyste ikke derom i sine breve. Hun var hjemme i Danmark omkring 1924, hvor hun
besøgte mine bedsteforældre i Helsingør.
Børn:
a3g4: Johannes (John) Lund:
* 26-2-1892 i Ajke, Sdr.Gørding sogn,
+ 9-8-1979 i Moline, Rock Island, Illinois, USA, hos datteren Marjorie.
Ingeniør på John Deere Diesel Motors traktorfabrik i Waterloo.
Immigrerede 1910. Amerikansk statsborger 24-3-1921.
Bosat 812 Wellington Street, Waterloo, Iowa.
Gift i Waterloo, Black Hawk County, Iowa 30-9-1916 med
Bertha Bodholt:
John Lund
* 3-3-1890 i Waterloo, Black Hawk County, datter af Hans K. Bodholdt, født i Nord Slesvig 1869
og Meta Marie K. Nielsen født i Waterloo.
+ 10-6-1969 sst.
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Kirstine & Mette Marie

a3g5: Mette Marie Lund:
* 15-5-1894 i Ajke,
+ 1923 Waterloo.
Immigrerede 23-2-1911 fra Viborg over København til Waterloo med Oscar II. Ankomst til USA
10-3-1911.
Gravsten på Elmwood Cemetery, Waterloo: Marie Lund wife of B.B.Schou, 1895-1923.
Ifølge brev fra Marie Møllgaard til broderen Johannes i 1915, var hun da hjemme i København for
at uddanne sig til massøse, antagelig på Teilmanns Kursus.
Massøse i Waterloo, 25 år i folketælling 1920, bosat hos moderen og stedfaderen.
Gift i Cedar Falls, Black Hawk County, Iowa 11-3-1922 med
Bertel Bundgaard Schou:
* 1891 i Danmark.
Bosat i Waterloo, ingen børn.
a3g6: Ivilla Marie Lund:
* 26-2-1896 i Ajke,
+ 23-1-1901 i Sdr. Gørding.
a3g7: Ivilla Eleonora Lund:
* 22-3-1901 på Gørding Kro, Sdr. Gørding,
+ 25-1-1992 på Frederiksberg, begravet på Damager kirkegård, Haderslev.
Gift i Sdr.Gørding 9-5-1922 med
Axel Kristian Rousing:
* 3-7-1893 i Randers Sct. Mortens sogn,
+ 26-12-1944 i Haderslev.
Axel & Ivilla
Dyrlæge i Mørke (praksis m.m.), slagteridyrlæge i Skive fra 1935 og i Haderslev fra 1942.

a3h: Petrine Nielsine Mathilde Johanne Emilie Lund: tvilling.
* 19-4-1860 i Harreby,
+ 25-2-1947 i Valløesgade 11, Vejle, begravet i Sdr.Gørding.
Gift i Sdr.Gørding 21-2-1896 med
Andreas Christensen:
* 28-7-1865 i Sjølund, Vejstrup sogn,
+ 19-12-1904 i Sdr. Gørding.
Petrine Lund Hjuler, karetmager og husmand i Gørding Stationsby.
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Carl Adolf, Johannes, Emil

Johannes

Emil

Familien boede i 1901 i Nørregade 26, matr.3ah Gørding St. Den 17-10-1902 mageskiftede han huset med det
sted på Lovrupvej 31, matr. 8a Gørding, som svogeren Peter Lund ejede 1897-1899. (B85, SP49 s.97).
Enken solgte denne ejendom 12-12-1906, (B85,SP52 s.652), har antagelig de første år herefter boet til leje, men
købte 22-10-1909 et hus i Vestergade 19, matr.3cl Gørding St.,(B85,SP54 s.747), hvor hun boede, til hun solgte
det 6-12-1923 (B85,SP66 s.767) og antagelig flyttede sammen med de ugifte sønner til Gåskjær.
Børn:
a3h1: Johannes Lund Christensen:
* 30-11-1896 i Sdr.Gørding,
+ 20-12-1976 i Vamdrup.
Gårdejer på Holmsminde, Gåskær, Ødis sogn sammen med broderen, Emil. Ugift.
a3h2: Christian Emil Christensen:
* 2-10-1898 i Sdr.Gørding,
+ 8-2-1989 i Smørum.
Gårdejer på Holmsminde i Gåskær sammen med broderen, Johannes.
Flyttede som gammel med sin kone til datteren i Smørum.
Gift Davidskirken, København 20-4-1946 med
Anna Marie Christensen:
* 15-5-1909 i Aldersro sogn, København Ø,
+ 13-11-2001 i Smørum.
Sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital.
a3h3: Carl Adolf Christensen:
* 26-8-1900 i Sdr. Gørding,
+ 12-12-1988 i Vejle, Vor Frelsers sogn, bisat på Nordre kirkegård.
Uddannet mejerist, rejste omkring 1931 til Chicago og Boston i USA for at lære amerikanerne at
fremstille kærnemælk. Familien rejste til Danmark igen i slutningen af trediverne, hvorefter han
blev fyrpasser ved Elektro Isola, Vejle.
Efter hjemkomsten først bosat i ”Bøgely” på Vejle-Kolding Landevej, derefter i Valløesgade 11,
Vejle.
Gift i Vejle, Sct. Nicolai kirke 24-8-1930 med
Margrete Larsen:
* 20-3-1909 i Vejle, Sct.Nicolai sogn,
+ 29-11-1999 i Vejle, Vor Frelsers sogn, bisat på Nordre kirkegård.
a3h4: Kirstine Sørine Marie Magdalene Emilie Christensen:
* 8-7-1904 i Sdr.Gørding,
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+ 12-12-1979 i Næsby, Fyn.
Sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital, hjemmesygeplejerske i Moltrup sogn.
Bosat i Thomashus, Bjerning sogn.
Gift mellem 1947 og 1951 med
Anker Wolsmann:
* 21-3-1899 i Lille Andst,
+ 3-8-1988 i Næsby. Fyn.
Drænmester i Store Andst. Gartner i Odense fra 1959.

Petrine Lund

a3i: Niels Johansen Lund:
* 24-5-1862 i Harreby,
+ 23-10-1865 i Harreby.
a3j: Johannes Johansen Lund:
* 10-7-1863 i Harreby,
+ 19-11-1947 i Snekkersten, begravet på Egebæksvang kirkegård.
Examinatus juris 1888, Indremissionær i Haderslev 1890, i Helsingør 1920.
Bosat i Snekkersten i 1933.
Gift i Gram 14-4-1893 med
Johanne Catrine Lorentzen:
* 15-11-1864 på Farverstedet på Gram,
+ 5-10-1950 på Mariendalsvej 12A, Frederiksberg, begravet på Egebæksvang kirkegård.
Farfar var født som yngste søn og tiende barn af gårdejer Johannes Mikkelsen Lund og hustru Ellen Marie Lund
i Harreby. Fødegården lå lige vest for Magnus Christensens gård på den anden side af vejen til Fæsted (Poulsens
gård). Den er totalt ombygget i 1970ne, men der findes billeder af gården fra o.1915 og 1953, som den så ud på
farfars tid.

Catrine &
J. J. Lund

Da farfar var to år gammel, fik han børnelammelse. Det fortælles, at hans mor havde sat ham udenfor i haven
for at lege, og da hun senere hentede ham ind, kunne han ikke støtte på benene. Der blev prøvet alverdens kure,
både hjemmeråd, kure på Gram sygehus og på sygehuset i Kiel, hvortil hans mor rejste med ham, men lige
meget hjalp det. Dog fortog lammelsen i det ene ben sig fuldstændigt, men det venstre ben forblev lammet, og
farfar var henvist til at bruge en krykke resten af sit liv.
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Farfar var af en stærk natur med en harmonisk kropsbygning og havde ikke problemer med at klare sig med
krykken. Jeg kan huske, at han i sine sidste år havde en kørestol, så han kunne blive transporteret af sted over
længere afstande f.eks. til toget. Under krigen 1940-1945 var der jo kun få muligheder for bilkørsel. Jeg mindes,
at vi hentede dem ved toget fra Snekkersten og kørte farfar hjem til os i hans kørestol. Jeg husker i øvrigt også
en enkelt gang, hvor det nærmest gik i løb den modsatte vej for at nå toget. Det var ikke noget, der passede min
adstadige farmor. Vi børn ville gerne lege med krykken og fik da også lov dertil, men så lille jeg var, kan jeg
huske, at farfar egentlig ikke brød sig derom.

Cathrine & J. J. Lund

Da farfar ikke kunne færdes som de andre børn, fik han en lille hest og en jumbe og kørte med den til skole i
Kamptrup nord for Obbekjær. Som invalid havde han ingen mulighed for at blive landmand, som det ellers var
skik i familien. I 1879 havde den ældste bror, Mikkel, overtaget fødegården i Harreby, og i aftægtskontrakten til
hans forældre var der også en bestemmelse om, at farfar skulle have frit ophold i aftægtshuset i hele sit liv, hvis
han fik brug derfor. Nu gik det imidlertid således, at resten af familien flyttede til en gård i Ajke nær Gørding,
og 10.maj 1882 rejste farfar til København for at læse til præliminæreksamen på Linnégades kursus. Eksamen
blev bestået 22.januar 1884, og skoletiden kostede ialt 1266,85. Når jeg kan sige det så nøjagtigt, skyldes det, at
jeg er i besiddelse af farfars regnskabsbog, der begynder med togrejsen fra Gørding til København 10.maj 1882.
Jeg går ud fra, at farfar har læst en del af fagene i Gørding mellem 1879 og 1882, men det er der aldrig fortalt
noget om.
12.februar 1884 gik turen retur til København, hvor farfar begyndte at læse til dansk jurist også kaldet examinatus juris. Den 13.februar købte han en del bøger til studiet bl.a. Chr. V`s Danske Lov, som nu findes i
min bogreol. Farfar sluttede studiet med karakteren “ej ubekvem” 31.januar 1888, og så gik turen retur til
Gørding. Hele studiet inklusive tiden til præliminæreksamen havde kostet 4170,40. I studietiden havde han
selskab af Peder Jensen Christensen, senere Carvil, en bror til farfars svoger, Hans Therkildsen Christensen, i
Harreby, som var gift med søsteren Magdalene. Han blev ligeledes dansk jurist og forblev i København senere
som ejendomsadministrator. En tredie bror til de to hed Knud Hansen Christensen og boede i Ribe, så man
kan godt tale om navneforvirring ! Hans Therkildsen blev aldrig kaldet Christensen, og sønnen Magnus fortalte,
at en højskolekammerat til ham engang var cyklet til Harreby for at besøge ham. Han spurgte efter, hvor Hans
Christensen boede. Det var der ingen, der vidste, så han måtte køre hjem med uforrettet sag og var noget
underlig ved det, da han næste gang talte med Magnus.
Efter hjemkomsten til Gørding fik farfar ansættelse ved Gørding-Malt herreds tinghus i Holsted. Da hans far
døde i 1889, var det farfar, der førte skifteprotokollen, og her har han indført, at hans mor fik lov at sidde i
uskiftet bo som enke. Farfars uddannelse gav mulighed for bl.a. at blive herredsfoged, men tilværelsen kom til
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at forme sig helt anderledes.

Skifteretten i Gørding - Malt herreder 24-12-1889

Fra sin mor var farfar påvirket meget i religiøs henseende. Hun var påvirket af Herrnhutterne i Christiansfelt, og
den påvirkning gav hun videre, mere eller mindre, til sine børn. I slutningen af 1880ne fik Indre Mission en
opblomstring i Sønderjylland under pastor Hans Tonnesen i Åbenrå, senere i Hoptrup. Farfar sluttede sig hertil
omkring 1890, og 1.maj 1890 blev han ansat som den fjerde indremissionær i Sønderjylland med bopæl i
Haderslev. Han boede i Haderslev 1890-1912, derefter i Sønderborg 1912-1914, i Vojens 1914-1916 og fra
1916-1920 igen i Haderslev. Ved Genforeningen i 1920 blev Sønderjydsk Indre Mission en del af Dansk Indre
Mission, og familien blev flyttet til Betesda i Helsingør, ikke langt fra det gamle gymnasium, hvorfra jeg mange
år senere blev student. Ved pensioneringen i 1933 købte familien huset i Snekkersten.
På sine møder rundt om i de sønderjyske byer lærte farfar, der i øvrigt skal have været meget kvindekær, en del
unge piger at kende, men det blev kromand, bager og farver på Gram Johan Henrik Lorentzens yngste datter,
Cathrine, der løb af med sejren. Jeg har et brev liggende fra farmor til farfar, skrevet omkring den tid, hvor de
forlovede sig. Heri står, “at Anna” - som var farmors ene hjemmeboende søster - “siger, at fader har sagt til
hende, at han synes godt om Dig”. Der var ikke megen direkte snak der ! Det siger jo også noget om farfar, at
han trods sin invaliditet, ikke havde problemer med det modsatte køn. Det endte altså med giftermål, som stod
på farmors fødested, den nuværende “Den Gamle Kro”, med hendes forældres navnetræk og årstallet 1855 over
døren. Stort bryllup med mange hestevogne, det fortalte en gammel arbejdsmand i Fredensborg om tres år efter.
Farmors far mente, at brudekjolen skulle være af silke, farfars mor mente, at det var for megen storhed, hun
kunne godt nøjes med en vadmelskjole. Kompromiset blev en vadmelskjole med silkeærmer !
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Af den meget flotte underkjole syede farmor en dåbskjole til den ældste søns dåb i 1894. Denne dåbskjole er
siden blevet brugt af fire generationer i vores familie og er stadig i fin stand.
Det unge par bosatte sig først i en lejlighed i Pladsgade i Haderslev med Kleinbanen gående for enden af haven.
Her blev de første fire børn født. I 1900 blev der bygget Missionshotel i Haderslev, og hertil flyttede familien
1.oktober det år, og her blev min far født måneden efter den 21. Der fulgte siden seks børn mere efter, hvoraf tre
små drenge døde tidligt, således at der blev otte tilbage. Nogle vil sige, at det var mer` end nok ! men alligevel,
hvem skulle undværes. Når farfar blev spurgt om, hvor mange børn, han havde, sagde han to og et halvt dusin,
som jo er otte, men også kan forstås som tredive, så folk stejlede, indtil sandheden gik op for dem. Det let pjattede, der ligger til nogle af os i familien, havde absolut også en lun bopæl hos farfar !

Henrik, J. J. Lund, Ellen

Charlotte, Johannes, Kristine, Cathrine Lund

Paula, Kaj, Marie Magdalene, 1908.

Poul i dåbskjolen, 1904
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Børn:
a3j1: Johannes Henrik Lorenzen Lund:
* 23-1-1894 i Renden, Gl. Haderslev,
+ 29-7-1979 på Frederiksberg, begravet på Solbjerg kirkegård.
Gift 23-6-1923 i Sct.Olai, Helsingør med
Anne Dorthea Nissen:
* 28-11-1894 i Bramdrup, Moltrup sogn, datter af gdr. Iver Nissen (1870-1962) og Anna Kjerstine
Nyborg (1871-1935).
+ 21-7-1979 på Frederiksberg.
Henrik Lund var med som ”frivillig” i krigen 1914-1918 i Frankrig.
Handelsuddannet indenfor automobilbranchen. Uddannet som translatør i tysk, bevilling som tysk
translatør 15-8-1923.
Lektor på Handelshøjskolen og Søofficérskolen i København. R.af D.1951.
a3j2: Ellen Marie Anne Kirstine Lund:
* 10-10-1895 i Renden, Gl. Haderslev,
+ 31-12-1972 på Frederiksberg, Lindevang s.
Sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital 1923.
Missionær for DMS i Indien fra 1932.
Forstanderinde for Arogyavaram Tuberkulosehospital i Madras State, Sydindien 1932-1957.
Modtog Florence Nightingale medaljen 12-5-1957 efter indstilling af Indisk Røde Kors.
Bisat Egebæksvang. Ugift.
a3j3: Charlotte Anne Marie Lund:
* 27-4 1897 i Pladsgade, Gl. Haderslev,
+ 1-2-1980 i Helsingør. Bisat Egebæksvang.
Fysioterapeut fra Teilmanns Kursus 1926.
Ugift.
a3j4: Anne Kristine Lund:
* 23-11-1898 i Pladsgade, Gl. Haderslev,
+ 17-9-1984 på Frederiksberg.
Bisat Egebæksvang.
Lærer fra N. Zahles Seminarium 1927.
Ansat på N. Zahles Seminarieskole 1927-1968. Forstander for denne 1954-1968.
R. af D.1968. Ugift.
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Øverst f.v. Kaj, Charlotte, Johannes, Ellen, Cathrine Lund, Paula
Nederst f.v. Kirstine, Henrik, Johannes J. Lund, Marie Magdalene

a3j5: Johannes Mikkelsen Lund:
* 21-11-1900 på Haderslev Missionshotel,
+ 3-1-1983 på Haderslev sygehus fra Gram. Begravet i Gram.
Gift i Hellerup 21-11-1939 med
Maja Marie Nielsen:
* 8-9-1903 i Tjørnemarke skole, Møn, datter af førstelærer Ludvig Nielsen (1869-1909) og Thora
Sørensen (1874-1909).
+ 1-8-1997 på Fr.IX`s Plejehjem, Haderslev. Begravet i Gram.
Johannes M. Lund svømmede over grænseåen 1-9-1917 ved Foldingbro for ikke at blive tysk
soldat. Opterede til fordel for Danmark overfor amtmanden i Vejle 20-4-1921.
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Handelsuddannet i Kolding og i Frankrig. Han var grosserer i trikotage i Fredensborg 1939-1968,
hvorefter familien flyttede til Gram.
Maja Lund var uddannet sygeplejerske fra Bispebjerg Hospital 1930, hjemmesygeplejerske på
Amager til giftermålet.
Bosat i Gram til 1994, herefter hos datteren i Haderslev til forår 1997 og herefter på Fr.IX`s
Plejehjem i Haderslev.
a3j6: Marie Magdalene Lund:
* 5-1-1902 på Haderslev Missionshotel,
+ 6-4-1988 i Haderslev, bisat Egebæksvang.
Børnehavelærerinde fra Fröbelseminariet i København 1924.
Missionær for DMS i Indien 1930-1968, leder af Siloam Girls Bording School, Tirukoilur, Madras
State, Sydindien.
Bosat i Løgumkloster og Haderslev som pensionist.
Ugift.
a3j7: Peter Andreas Lund:
* 8-1-1903 på Haderslev Missionshotel,
+ 1-2-1903 sst., svagfødt.
a3j8: Poul Lund:
* 14-3-1904 på Haderslev Missionshotel,
+ 24-10-1904 sst., vuggedød.
a3j9: Poula Lydia Lund:
* 12-9-1905 på Haderslev Missionshotel,
+ 20-7-1982 på Frederiksberg, bisat Egebæksvang.
Gift i Frederiksberg kirke 23-12-1961 med
William Friis:
* 4-2-1902 i Hellerup,
+ 9-2-1993 i Flintholm sogn, Frederiksberg.
Paula Friis var sygeplejerske fra Bispebjerg hospital 1930 og var i mange år
sundhedsplejerske på Frederiksberg.
William Friis var prokurist og var fraskilt ved vielsen. Han har to døtre.
a3j10: Kai Lund:
* 26-2-1908 på Haderslev Missionshotel,
+ 4-11-1977 i Snekkersten, Egebæksvang s. Bisat på Egebæksvang kirkegård.
Gift 7-9-1945 i Virum med
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Else Lilli Hansen:
* 30-12-1919 i Gilleleje. Datter af møller Hans Christian Hansen og Ane Margrethe Hansen,
+ 1-12-2011 på Hillerød sygehus fra Snekkersten. Bisat på Egebæksvang kirkegård.
Uddannet kosmetolog.
Kai Lund var udlært på Helsingør Skibsværft og ingeniør fra Helsingør teknikum.
Drev ”Brdr.Lunds Maskinfabrik”, som blev startet af de tre brødre i Allersgade 8, København N
omkring 1946, og senere videreført af Kai Lund, som flyttede fabrikken til Glostrup o.1963 med
specialisering i flammeskæring af stål og fremstilling af råemner. De sidste år sammen med
sønnen, Søren.
Han overtog forældrenes hus i Snekkersten i 1948, Rørtangvej 5, nu Klostermosevej 5. Kom fra
Spurveskjulsbakken nu Kongestien 37, Virum.
a3j11: Dødfødt dreng:
*+ 28-6-1910 på Missionshotellet i Haderslev.

Missionshotellet i Haderslev o.1910
Johannes J. Lund,
Spjald, 2020.
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