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SLÆGTEN THOMSEN
fra

ANDST

om
Hans Thomsen, født 1834,

og hustru

deres forfædre og efterkommere

A/S NORDISK SLÆGTSFORSKNING
BREDEGAARD, SKALS
1969

Som dybest brønd gi’r altid klarest vand,
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder,

så styrkes slægtens marv hos barn og mand
ved folkets arv af dybe, stærke minder.
Din egen dag er kort, men slægtens lang;

læg øret ydmygt til dens rod forneden;
årtusind toner op i gråd og sang,

mens toppen suser imod evigheden.
Vi søger slægtens spor i stort og småt,
i flinteøksen efter harvens tænder,
i mosefundets smykke, plumpt og råt,

i kirkens kvadre, lagt af brede hænder.
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog

har gemt et gran af slægtens ve og våde;
nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog,
og løfte mig en flig af livets gåde.

Lad mig kun flagre hen som blad i høst,
når du mit land, min stamme, frit må leve,

og skønne sange på den danske røst

må frie, stærke sjæle gennembæve.

Da står en ny tids bonde på sin toft
og lytter ud mod andre lærkesange,

mens himlen maler blåt sit sommerloft,

og rugen gulnes tæt om vig og vange.

Jeppe Aakjær.

Forord.
J. C. Christensen har engang sagt:”Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og

det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu
ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt

efter slægt. ” Ved at foranledige nærværende slægtsbog udarbejdet har den nulevende slægt ikke
blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt

ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.
Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere slægtsbogen, selv om den
selvfølgelig også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle De imidlertid

under læsningen få den tanke:"Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af
en mængde forfædre, som jeg jo slet ikke har kendt? Vedkommer disse mennesker i det hele
taget mig?”, så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på forti

den, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Rigsarkivar Johan Hvidtfeld har
engang sagt: ”Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de man
ge forskellige, ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må

han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen, - Det slægtshistoriske studium er
derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkelig
heden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mange

artede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab. ”
En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som

kan hjælpe en til midt i den forjagede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og
tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. De fleste af de personer,
der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men De, kære læser, har et meget
nært fællesskab med dem den dag idag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved Deres tanker,

ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i f. eks. Andst, Sødinge og Ryslinge på Fyn

eller Løkkeby på Langeland, så er det - selv om billedet har ændret sig noget - på de samme
gader og veje, at slægtens gamle har gået, ligesom de bygninger, man passerer, er de samme,
som dem ens forfædre har henlevet deres liv i. Her har de slidt og slæbt for det daglige brød,

og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.
En slægt som denne kan sætte stærke præg på den egn eller by, den kommer til at leve i.
Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den

enkeltes liv, dagene skal lægges sammen i år, og disse år tæller slægten op i generationer. -

Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke som en
keltperson, men blot som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre
utidigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på eget værd.
En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert rigtigt, når det

drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står sum
men af de enkelte dages trofaste virke med den jord, de bygninger og de evner, som slægten
gav den enkelte at forvalte og give videre.
Til slut skal rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed udarbej

delsen af slægtsbogen er blevet omfattet, og for den hjælp, som fra alle sider er blevet ydet

med hensyn til oplysninger og udlån af billeder.
Med ønsket om at denne slægtsbog må blive til gavn og glæde for nulevende og kommen

de generationer
Skals, den 7. marts 1969.

A/S Nordisk Slægtsforskning.

Orientering.

Denne slægtsbog er opdelt i to afsnit. Første afsnit, anetavlen, omhandler Hans Thom
sen og Marie Kirstine Nielsen med forfædre, medens andet afsnit, efterkommeroversigten,

bringer en omtale af efterkommerne efter nævnte ægtepar.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er bl. a. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifte
protokoller, skøde- og panteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger og jordebøger samt for
skellige personal- og lokalhistoriske værker.

Hver slægtslinie er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de be
varede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svig
ter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer

ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen til
knytning til sognet. Almindeligvis er i sådanne tilfælde også omliggende sognes kirkebøger
undersøgt.
Om nummereringssystemet i anetavlen gælder, at alle mandspersoner har lige numre

og alle hustruer de umiddelbart derefter følgende ulige numre. En persons fader findes ved
at gange denne persons nummer med to, hvorved altså ane nr. 4’s fader har nr. 8 og moderen

nr. 9, ane nr. 8’s forældre har nr. 16 og 17, ane nr. 9's forældre nr. 18 og 19 etc. Hvis man
omvendt vil finde f. eks. barnet af ægteparret med numrene 66 og 67, så halverer man det li

ge nummer. Barnet er altså ane nr. 33 gift med nr. 32;
deres barn igen nr. 8 gift med nr. 9 etc.

deres barn er nr. 16 gift med nr. 17,

For overskuelighedens skyld findes i vedlagte pla

sticlomme en skematisk oversigt, hvoraf slægtsforbindelsen fremgår.
I samme plasticlomme findes nogle sole, på hvilke slægtens medlemmer ses opført. I
solenes midte står ægteparret Hans Thomsen og Marie Kirstine Nielsen, derefter følger i

første ring deres børn, mærket med romertal, i anden ring børnebørn, mærket med store
bogstaver, derpå oldebørn, mærket med arabertal, tipoldebørn, mærket med små bogstaver,

og eventuelle tiptipoldebørn, mærket med arabertal efterfulgt af en parantes. Dette bevirker,
at hvert medlem af slægten får sit eget registreringsnummer, under hvilket den pågældende
står opført i bogens tekst. Hvis man således f. eks. på solen finder personen Kim Holst Thom

sen, født 1962, vil man se at han er mærket med a. Bevæger man sig nu fra den pågældende

sols midte i en lige linie ud til ham, vil man passere gennem tre rubrikker, hvori står navnene
på hans oldeforældre, bedsteforældre og forældre, mærket med henholdsvis IV., IV. C. og
IV. C. 2.

Kim Holst Thomsen får derfor registreringsnummeret IV. C. 2. a. , under hvilket num

mer han ses opført i selve teksten. Sætter man sig grundigt ind i dette system, kan man ”sted
fæste” enhver person i oversigten i forhold til sig selv.

For efterkommeroversigtens vedkommende gælder iøvrigt, at denne hovedsagelig er
udarbejdet på grundlag af opgivne oplysninger fra slægtens medlemmer, oplysninger som det

ikke har været muligt ad anden vej at efterkontrollere eller supplere. Når stoffet således vis
se steder kan forekomme lidt mangelfuldt, skyldes dette enten, at de af slægtens medlemmer,
der er blevet adspurgt, ikke har vidst mere, eller at nogle af vore mange skriftlige forespørgs
ler ikke er blevet besvaret.

Hartkorn - landgilde.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier
- landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold
til 1 td. rug eller byg, der var ”hårdt” korn i modsætning til havre, ”blødt korn”.

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige be
regning var følgende:
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Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udar
bejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori

ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som
nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en ma

trikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således an
gav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed; enge, overdrev og skove tak
seredes efter det udbytte, de kunde frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden

m. m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter ind
tægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning
var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hun
drede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordernes

forbedring m. m. efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udar
bejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var

denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste
jorder beskattedes 6 1/6 td. land (å 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland
og Falster gik der 9 4/5 td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennem

snittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske
udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m. v. steg
stærkt, uden at dette medførte tak-stændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkorn -

skatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendomsskyld, hvilket
betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

Anetavle
for

Hans Thomsen
Og

Marie Kirstine Nielsens

børn

Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest

om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage i tiden, og som er udarbej
det på grundlag af de bevarede danske arkivalier. Måske skuffes De og finder, at de resulta

ter, der her er opnået, er meget sparsomme og mangelfulde og ikke står i forhold til det, De

har måttet betale for denne bog. Muligt er det også, at De er fuldt tilfreds og finder resulta
terne både gode og fyldestgørende.
Da disse divergerende opfattelser sikkert i de fleste tilfælde skyldes et naturligt mang
lende kendskab til forskningsarbejdet på vore arkiver, skal vi her give en kortfattet redegø
relse for arbejdets omfang og de kilder, som herunder benyttes.

I Danmark findes fem almindelige statsarkiver, nemlig Rigsarkivet i København og de

fire landsarkiver: København (dækkende Sjælland og de sydlige øer), Odense (for Fyn m. m. ),
Viborg (omfattende hele Nørrejylland ned til Kongeåen) og Aabenraa (dækkende Sønderjylland).
I Rigsarkivet opbevares Centraladministrationens arkiver (kongebreve, kancellikorrespondan

ce, folketællinger etc. ), medens landsarkiverne rummer de lokale embeders akter (kirkebø
ger, godsarkivalier etc. ).
Den uindviede, der første gang aflægger besøg på f. eks. landsarkivet i Viborg og her
får lejlighed til at kigge bag kulisserne, vil med største forundring konstatere, at denne store

bygning rummer kilometer ved kilometer af boghylder fyldt med håndskrevne bøger og proto

koller, prentet med gotisk, en skrift som forekommer nutidsmennesker komplet ulæselig.

I tilslutning til arkivet findes en stor læsesal, ved hvis borde man dagen lang ser folk

sidde bøjet over de gamle arkivalier, ivrigt optaget af at grave stof frem om de hedengangne.
Her sidder manden, der kun har været her nogle få gange, og for hvem det hele endnu er så
nyt og uforståeligt, hvorfor han holder sig til de nyere kirkebøger. Her finder man den mere
drevne amatør, som i flere år har tilbragt al sin fritid med at forske, som efterhånden har

fået lært at læse gotisk, og som foruden kirkebøgerne også gør brug af andre arkivalier. Og
endelig sidder her den professionelle forsker, eksperten, som kan spille på alle strengene,

dels fordi han tilfulde behersker gotisk, og dels fordi han kender brugen af alle typer arkiva
lier og de muligheder, disse giver. For alle tre kategorier gælder imidlertid, at de i deres

forskning konstant støder på problemer og vanskeligheder. Størstedelen af tiden går da også
med undersøgelser, som giver negative resultater, men så meget større er forskerglæden,

hvis omsider løsningen på problemerne foreligger.
Anetavlen i denne slægtsbog er udarbejdet af eksperten, som har lagt al sin professio
nelle kunnen og masser af tid i arbejdet. Skuffes De over resultatet, må De således huske på,
at det ikke er forskeren, der har svigtet Dem, men derimod de arkivalier, han har haft til
sin rådighed.
Hvilke arkivalier, der i det væsentligste er tale om, og hvorfor disse ofte svigter, frem

går af det følgende.
Kirkebøgerne er slægtsforskerens vigtigste kilde. I hvert af Danmarks ca. 1300 sogne
har præsterne igennem tiden i disse kirkebøger indført oplysninger om sognets beboere såsom

fødsel, dåb, konfirmation, vielse, død og begravelse. Kirkebogsføringen blev ved lov påbudt
i 1646, og i en snes tilfælde kan den jyske halvø endog opvise endnu tidligere førte og til vore
dage bevarede kirkebøger, hvoraf den ældste er fra 1573 og stammer fra Hjortkær sogn i

Sønderjylland. Dette betyder imidlertid ikke, at kirkebøgerne normalt findes fra 1646 og ned

til i dag. I de ældste tider førtes kirkebogen nemlig kun i ét eksemplar, der som regel opbe
varedes i præstegården. Krige, plyndringer, brand og manglende omtanke for disse arkiva
liers betydning resulterede i masser af tilfælde i, at kirkebøgerne gik tabt. Normalt er kirke

bøgerne således kun bevaret tilbage til ca. midten af 1700-tallet, og alene i Nørrejylland
findes 50 sogne, hvor alle kirkebøger er gået tabt før 1814, det år hvor der blev påbudt dob
belt kirkebogsføring i samtlige sogne.
Dels dette og dels den omstændighed, at mange af de ældre kirkebøger er ret mangel
fulde og i perioder slet ikke har været ført, er ting, der vanskeliggør forskerens vilkår meget.

Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845 er udmærkede hjælpekilder, der
som kirkebøgerne svigter. Især er tællingen fra 1845 af betydning, idet det af denne også
fremgår, hvor folk er født, medens de øvrige tællinger kun oplyser om navn, alder, stilling,

ægtefælle og hjemmeværende børn.
Skøde- og panteprotokollerne fortæller os om ejendomshandeler og optagelser af lån

etc. Protokoller af denne art blev påbudt ved forordning af 1738, men en stor del er gået tabt.
Det siger sig selv, at disse arkivalier kun har betydning, når man beskæftiger sig med per
soner, der ejer fast ejendom, såsom bedrestillede borgere og selvejerbønder.
Fæsteprotokollerne er af væsentlig betydning, idet den altovervejende del af landbefolk
ningen i tiden frem til omkring 1800 var fæstere under en eller anden herregård. Disse proto

koller indeholder fæstebrevene, dokumenter, som udfærdigedes hver gang godset bortfæstede
en af sine ejendomme. Fæsteprotokollerne er at finde i godsarkiverne og er mange steder be
varede fra første halvdel af 1700-tallet. Ofte må man imidlertid konstatere, at arkivalier fra

det gods, som de pågældende forfædre har været fæstere under, helt eller delvis er gået tabt.
Det kan nok generelt siges, at de større østjyske godskomplekser med deres bedre gennem

førte administration kan opvise det største antal komplette og velbevarede godsarkiver, hvori

mod det er småt med godsarkiverne i Vestjylland. Til gengæld kan Vestjylland opvise en langt
tidligere overgang til selveje, end tilfældet er i Østjylland.

Skifteprotokollerne omhandler skifte- og arvegang og fortæller os, hvad folk har efter

ladt sig ved deres død, samt på hvilken måde efterladenskaberne fordeles arvingerne imellem.
I et skifte vil således afdødes børn være nævnt, en omstændighed der kan tjene som bevis for
et slægtsskab, som ellers ikke på grund af manglende kirkebøger lader sig påvise. Skiftepro

tokollerne er at finde i de enkelte jurisdiktioners arkiver, i godsarkiverne og i de gejstlige

arkiver, alt afhængig af hvilken kategori de pågældende personer har tilhørt.
Tingbøgerne er en kilde, hvorigennem det nu og da lykkes at føre en bondeslægt endnu

flere led tilbage - ofte til 1500-tallet. Dette kan f. eks. ske på den måde, at der opstår en
strid om ejendomsforholdet til en mark, og ved den i den anledning foretagne tinghøring vil
de afgivne vidneforklaringer nøje være gengivet i tingbogen. Man kommer så ud for, at Peder
Jensen fremstår på tinge og vidner, at den pågældende mark har tilhørt hans far Jens Peder

sen, som har overtaget den fra sin far o. s. v.
Justitsprotokollerne fortæller os, om forfædrene har været indblandet i retssager, me
dens jordebøgerne og matriklerne giver oplysninger om de enkelte gårdes størrelse, om ejerog fæsteforhold etc.

Trykte kilder omfatter tidligere trykte stamtavler og anetavler, historiske årbøger,
stater, købstadshistorie, sogne- og egnsbeskrivelser etc. Hvis man således i en forslægts

linie kommer ind i et miljø, der ligger uden for den egentlige bondestand, det være sig degne,
præster, proprietærer, godsejere, herredsfogeder, herredsskrivere, prokuratorer, officerer
og underofficerer samt embeds- og be stilling smænd i by og på land, så viser der sig for for
skeren gode muligheder for gennem de trykte kilder at finde stof om disse personer og deres

forfædre.
Med denne indledning har vi forsøgt så kortfattet og enkelt som muligt at fortælle lidt

om arkivverdenen og de problemer, som møder slægtsforskeren.
Årsagen til denne indledning er dels, at vi har villet give Dem et indblik i arbejdets om

fang, og dels har villet bibringe Dem en vis viden om slægtsforskning, en viden, som muligvis

vil være Dem til gavn ved gennemlæsningen af anetavlen.

1. GENERATION

Ane 2

Hans Thomsen

er født den 9. september 1834 i Andst, og han døde den 20. marts 1897 i Sommersted Skov,
Sommersted sogn.

Han blev døbt den 9. november 1834, og faddere var gårdejer Peder Andersen fra Andst,

husmand Lars Nielsen fra Gamst, ungkarl Christen Madsen fra Andst, husmand Mads Nielsens
hustru Maren Pedersdatter og husmand Peder Nielsens hustru Anne Elisabeth.
Hans Thomsen blev gift den 11. november 1857 i Andst med

Ane 3

Marie Kirstine Nielsen

Forlovere ved vielsen var husmand Hans Nielsen fra Horskær og Rasmus Jørgensen fra
St. Andst.
Marie Kirstine Nielsen er født den 12. april 1837 i Ennebølle, Snøde sogn på Langeland,

og hun døde den 27. februar 1906 i Sommersted.

Hun blev døbt den 18. juni 1837; pigen Dorthe Jørgenédatter fra Lykkeby bar hende til
dåben, og faddere var gårdmændene Søren Madsen og Henrik Hansen fra Ennebølle samt hus
mand Hans Jørgensen fra Tranekær og pigen Johanne Jørgensen fra Pæregaard.

Hans Thomsen var husmand i Andst indtil ca. 1895, da han og hans hustru flyttede til Som
mersted Skov, hvor han havde en ejendom indtil 1896, da sønnen Martin overtog den.

I ægteskabet var børnene I. Ane Cathrine Thomsen, født den 1. september 1858;
II. Hans Laurits Thomsen, født den 7. marts 1861, død ugift før 1897; III. Thomas Johan

Thomsen, født den 21. august 1863, død den 26. april 1865; IV. Thomas Johan Thomsen,

født den 1. maj 1866; V. Martin Thomsen, født den 21. november 1868; VI. Maren Thomsen,
født den 1. oktober 1871; VII. Kirstine Thomsen, født den 13. juni 1874; VIII. Peter Sølling
Thomsen, født den 28. marts 1878 og IX. Marie Kirstine Thomsen, født den 18. juni 1881.
Angående disse børn og deres efterkommere se bogens andet afsnit.

Ane 2-3 Hans Thomsen og hustru Marie
Kirstine Nielsen

2, GENERATION

Thomas Nielsen

Ane 4

er født 1802 i St. Andst, Andst sogn, og han døde den 23. oktober 1873 på St. Andst Mark og

blev begravet den 29. oktober.

Han blev hjemmedøbt den 1. september 1802 og derpå fremstillet i kirken den 14. novem
ber samme år; faddere var Christen Thomsen, Niels Sørensen, Søren Andersen, Christens
hustru Maren og Karen Pedersdatter, alle fra St. Andst.

Thomas Nielsen blev gift første gang den 25. november 1831 i Andst med Kirsten Hans
datter. Hun er født den 10. oktober 1805 i gården Toft, Brejning sogn, som datter af gårdejer

Hans Jensen Toft og hustru Vibeke Hansdatter, og hun døde den 5. juni 1833 i St. Andst og
blev begravet den 11. juni. Af kirkebogens tilgangsliste fremgår det, at hun i 1827 ankom til
Andst sogn som tjenestepige fra Nr. Omme sogn.

Efter Kirsten Hansdatters død giftede Thomas Nielsen sig anden gang den 29. december
1833 i Andst med

Ane 5

Anna Cathrine Hansdatter

Forlovere ved vielsen var gårdmændene Morten Michelsen og Niels Kruse, begge fra
St. Andst.

Anna Cathrine Hansdatter er født den 21. marts 1804 i LI. Snogdal, Brejning sogn, og

hun døde efter 1873, hvor vides ikke.

Hun blev hjemmedøbt den 21. marts 1804 og derpå fremstillet i kirken den 2. april sam
me år; Christen Madsen Hojmoses hustru Anna Cathrina Jørgensdatter bar hende til dåben,

og faddere var Anders Hansen Ravnsberg, Ole Jensen Blæsbierg, Jens Lassen Molberg og
Ole Blæsbiergs hustru Mette Larsdatter.

Det vides om Anna Cathrine Hansdatter, at hun var datter af Hans Lauritsen i LI. Snog

dal og dennes hustru Johanne Larsdatter. Hendes forældre ses imidlertid ikke at være blevet
født, døbt eller konfirmeret i Brejning sogn, ligesom de hverken er viet eller døde her. Der

hersker således ikke tvivl om, at Hans Lauritsen og Johanne Larsdatter er tilflyttere, som

kun har boet i sognet i nogle ganske få år, hvorefter de er fraflyttet igen. Medens de boede i
Brejning sogn, fik de foruden datteren Anna Cathrine, født 1804, også en datter Mette, født

1802. LI. Snogdal var på den tid et fæstehusmandssted, som ejedes af Brejninggaard, hvis
fæsteprotokol desværre ikke er bevaret. Godsets skifteprotokol er gennemgået uden resul
tater, ligesom en gennemgang af arkivalier for Andst og Hover sogn har været resultatløst.

Det er således ikke muligt at fastslå, hvor Hans Lauritsen og Johanne Larsdatter er kommet

fra, og hvem deres forældre var.
Thomas Nielsen var husmand og bødker i St. Andst, hvor han i 1873 døde som aftægts mand. Den 4. august 1838 ses han formedelst 344 rdlr. sølv at have købt et stykke jord på
St. Andst Mark, og han har muligvis herefter opført bygninger på jorden. Skødet på denne
jordparcel ses indført i Andst m. fl. Herreders skøde- og panteprotokol 1832-1835 og lyder

således:
”Undertegnede Selveiergaardmand Søren Hansen af Store Andst Sogn og Bye, Riber Amt,

tilstaar herved at have solgt, ligesom ieg herved sælger, skiøder og aldeles afhænder fra

mig og mine Arvinger til Thomas Nielsen og hans Arvinger den fra min Gaard i bemelte Store
Andst udstykkede Parcel Nr. 3, der efter det Kongelige Rentekammers Bevilling af 17. s. m.,
skylder af Hartkorn Ager og Eng 2 Skpr. 1| Alb., alt med den Ret og Rettighed jeg samme i
Forening med hele Gaarden eiet haver for Kiøbesumma 344 Rdr. r. Sølv. Og da nu Kiøberen

Thomas Nielsen derfor har betalt mig den accorderede Kiøbesumma 344 Rdr. Sølv, saa kiendes ieg herved for mig og mine Arvinger ingen videre Lod Del, Ret eller Rettighed at have til

eller udi berørte Parcel Nr. 3 af Hartkorn 2 Skpr. 1| Alb., men samme skal fra Dato af følge
og tilhøre Kiøberen Thomas Nielsen og hans Arvinger til uigenkaldelig Eiendom, som ieg skal

hiemle efter Loven. Til Bekræftelse under min og tvende Vitterlighedsvidners Underskrivter.

Skrevet i Colding d. 4. August 1838.

Til Vitterlighed

Ane 6

Søren Hansen.

Søren Kralund og Otto Sørensen. ”

Hans Nielsen

er født 1790 i Ryslinge sogn på Fyn, og han døde efter 1857, muligvis i Vamdrup sogn.

Han blev døbt den 31. januar 1790; pigen Maren Hansdatter, der tjente på Egeskovs-

gaard, bar ham til dåben, og faddere var Hans Larsen, Carl Christensen, Hans Jacobsen,

Christen Folcvartsen og Peder Hansens hustru, alle fra Ryslinge.

Hans Nielsen blev gift ca. 1826 med
An e 7

Ma ren

ens datt er

de" pr født den 10. april 1805 i Løkkeby, Tullebølle sogn på Langeland.
Hans Nielsen ses i 1820 at have fået fæste på et husmandssted i Ryslinge på de i efter
følgende fæstebrev nævnte betingelser:
"Frederik Greve af Ahlefeldt Laurvig til Grevskaberne Langeland, Laurvig og Rixingen

P. P.
Gjør vitterligt at have stædt og fæst, ligesom jeg nu og hermed stæder og fæster til Hans

Nielsen af Ryslinge i Fyn den, Udfløtter Søren Rasmussens Gaard i Ennebølle tilliggende,
men af ham nu afstaaede Vænge, Rævebanken kaldet, under mit Grevskab Langeland, hvilket

Vænge tilligemed derpaa opførte Huus, bemelte Hans Nielsen altsaa i Fæste maae bruge og

beholde paa følgende Vilkaar:
1. Saalænge Søren Rasmussen vedbliver sit Fæste paa Gaarden svarer Hans Nielsen til ham
den aarlige Afgift, ligemed andre Husmænd, da Gaardmanden fremdeles vedbliver at udre
de alle saavel kongelige som herskabelige Skatter og Afgifter af det fulde Hartkorn. Men fra
den Tid Forandring med Gaardens Fæster skeer, leverer Hans Nielsen kongelige Skatter
og Paabudde af det Hartkorn, hvortil Jorden ansættes og betaler i aarlig Afgift til Jorde-

bogen 3 Mark Sølv pr. Skp. Land. Desuden leverer han hver Midsommer 2 Høns og 2 Snese

Æg eller i Stedet for Høns 4 voxne Kyllinger, samt forretter aarlig, naar forlanges 6

extra Arbeidsdage til Herskabets Tieneste foruden sædvanlig Villighed.

2. Fæsteren opbygger for egen Regning 10 Fag Hus, paa hvilket Sted af Jorden han af Herska
bet vorder anviist, dog skal ham dertil blive leveret det fornødne Eege undertømmer imod
Sauglønnens betaling samt behøvende Lægter og 200 brændte Muursteen gratis, hvorefter
han modtager Huset ved en lovlig Synsforretning, som her hos hæfter i complet Stand og

holder det saaledes stedse vedlige.
3. Naar Huset vorder forsikret i Landets aim. Brandcasse da udreder han det aarlige Contin

gent, saavelsom Omkostningerne ved Assurancen.

4. Han opfylder den Accord, som mellem ham og Søren Rasmussen er sluttet,

Jordloddens

Afstaaelse betræffende.
5. Han maa ingen indtage til Huse hos sig, enten kort eller lang Tid, uden min foregaaende

skriftlige Tilladelse.
6. Forøvrigt udreder og opfylder han alle Pligter, Byrder og Arbeider, der som Fæster kan
paalægge ham til offentlig og almindelig Brug og Indberetninger.
7. Udi Indfæstning er accorderet 100 Rdr. Sedler - deraf rester 20 Rdr. Sedler som betales

11/12 1820. Udebliver Betalingen til bestemte Tid da ophører dette Fæste og al Ret til

Erstatning for Fæsteren.

8. Sluttelig skal og bør han som Fæster allerunderdanigst rette og forholde sig efter Loven
og de kgl. Anordninger samt være mig som Herskab og mine befuldmægtigede udi alt hvad
Ret er hørig og lydig.
Alt at efterkommes og opfyldes under dette Fæstes Forbrydelse samt anden Straf efter

lovlig Omgang.

Dets til Bekræftelse under min Haand og hostrykte grevelige Segl.
Tranekjær d. 1. September 1820.
Ahlefeldt Laurvig. ”
Hans Nielsen var nu fæster af dette husmandssted indtil omkring 1850, da han med hele

sin familie forlod sognet. Ved datteren Marie Kirstines vielse i 1857 nævnes han som husmand
1 Hoskjær, antagelig Horskær i Vandrup sogn, hvortil familien altså må være flyttet fra Ennebølle sogn.

Af folketællingen 1845 for Ennebølle sogn fremgår det, at Hans Nielsen og hustru havde
børnene Niels Christian, 18 år, Jørgen, 13 år, Hans, 11 år, Marie Kirstine, 8 år, Peder,

2 år, og Karoline, ligeledes 2 år gammel.

3, GENERATION

Ane 8

Niels Nielsen Kudsk

er født ca. 1759, antagelig i Brændstrup, Rødding sogn, og han døde den 8. april 1825 på
St. Andst Mark.

Han blev trolovet den 26. maj 1790 og derpå gift den 5. november samme år i Andst

med

Ane 9

Anne Kirstine Lauritsdatter

Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabs stiftende handling.
Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19.

juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse
blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre

personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter
kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de Trolovede Personer
at søge Seng sammen, førend de i Kirken rettelig en blive samlede", men blandt almuen over
holdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen

som den egentlige ægteskabsstiftende handling.
I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongelig reskript af 4. januar, men tro

lovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabs stiftende - og er i vore dage afløst af
forlovelsen.

Som ydre tegn på trolovelsen bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem
person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger

skriver, at der ganger en Aare fra Hjertet op til den fjerde Finger".

Anne Kirstine Lauritsdatter er født 1761 i LI. Andst, Andst sogn, (hendes daab fandt

sted den 20. december samme år), og hun døde den 21. juli 1843 som aftægtskone hos sønnen
Thomas i St. Andst.

Ved Niels Nielsen Kudsk og Anne Kirstine Lau rit s datt er s trolovelse ses præsten i kirke

bogen at have indført følgende:
"Da den unge Karl Niels Nielsen af Vester Linnet i Gram Sogn, Haderslevhuus Amt,
agter i Dag at indlade sig i Ægteskab med Pigen Anne Kierstine Laursdatter af Lille Andst,

at begge da ikke ere hinanden beslegtede, og at de ere frie for Ægteskabsløfte, saa indestaar
vi undertegnede som Forlovere efter Loven og holde velærværdige Hr. Høstmark (sognepræ
sten) frie for aid den Uleilighed og Ansvar, som af dette Ægteskab kunde flyde, hvilket vi med

vore Hænders Underskrift hermed tilstaar.

Lille Andst den 26. Maj 1790.
For Fæstemanden

Hans Smed

For Fæstemøen caverer Laurits Lauritsen

Michel Pedersen

Jørgen Michelsen. "

Af ovenstående fremgår, at Niels Nielsen Kudsk skal være kommet til Andst fra Gram

sogn, hvor han dog ikke ses at være født. Alt tyder imidlertid på, at han er identisk med den

Niels Nielsen, der nævnes i revisionen 1761 for Gram gods, og som da var 1| år gammel.
Han er i så fald født i Brændstrup, Rødding sogn, men dette sogns præstegaard nedbrændte i
1810, og alle kirkebøger før det år gik ved den lejlighed tabt.

Såfremt vor Niels Nielsen Kudsk er identisk med den i 1761 nævnte Niels, hvilket fore

kommer særdeles sandsynligt, er han søn af trælbonden under Gram gods Niels Nielsen, der
fødtes ca. 1723 og døde efter 1782. Denne Niels Nielsen var gift første gang med Anna Pedersdatter, i hvilket ægteskab var datteren Anna Marie, født ca. 1848. Niels Nielsen blev derpå
gift anden gang med Karen Jensdatter, født ca. 1735, og med hende havde han sønnen Niels.

Ifølge revisionen 1761 var Niels Nielsen Kudsk’s formodede fader Niels Nielsen da fæster
af en halvgaard, som han havde overtaget fæstet på efter en Knud Pedersen. Han ses ikke at
have haft noget fæstebrev og har heller ingen kvitteringsbog eller kvitteringer for indbetalt
landgilde til godset. Det fremgår således, at han ikke kan gøre rede for, hvor meget han har
indbetalt, dog vides det, at han i årlig landgilde skulle yde

får, | gås, 2 høns, 7 snese æg

og i svin.

Efter hans første hustrus død blev der afholdt skifte mellem ham og datteren Anna Ma

rie, som i mødrene arv fik tillagt 13 rdl. 16 sk., hvilket beløb blev stående under faderens
formynderskab. Niels Nielsen var iøvrigt ikke i gæld til nogen, og han havde heller intet til
gode. Bygningen, der tilhørte herskabet, som også vedligeholdt den, bestod af 14 fag, dels
1er- og dels risvægge. Næsten alle bygningens remstykker var ”brøstfældige”, og til repara

tion behøvedes 6 stolper, 1 bjælke, 7 sparre og 2 snese lægter. Revisionen oplyser endvidere,
at Niels Nielsen ikke havde nogen aftægtsfolk boende, og at han gjord ægt og hoveriarbejde
på lige fod med de øvrige trælbønder. Til ejendommen hørte en køkkenhave, hvori stod et
æbletræ, og ved gærdet omkring haven havde han lidt humleavl. På ejendommens marker kun

ne årlig sås 3 td. rug, 6 skp. byg, 1 td. havre og 2 td. boghvede, og den årlige avl beløb sig

til 18 traver rug, 4 traver byg, 5 traver havre, 4 td. boghvede og 12 læs hø, hvoraf 4 læs

godt hø, mens resten var mose- og skovhø. Ejendommen havde 4 heste, 1 plag, 3 køer, 2

kvier og 6 får, og af redskaber fandtes en halv beslået vogn, halvanden trævogn, 1 plov og
1 træharve. Det fremgår sluttelig, at Niels Nielsen foretrak at udføre spindearbejde for god

set i stedet for at betale landgilde.
Ifølge en kontrakt af 23. november 1782 ses Niels Nielsen at have overladt ”min TrælleOtting” til Hans Andersen i Tiset. Der er imidlertid ikke i denne forbindelse nævnt nogen kø

besum, og ej heller ses nogen af Niels Nielsens familie nævnt. For hans eget vedkommende

gjaldt imidlertid, at han skulle have aftægt for resten af livet på ejendommen.

Niels Nielsen er muligvis identisk med kusken Niels, som ses opført i lønningsregiste
ret for Grem og Nybøl godser, og dette kan vel være forklaringen på, at sønnen fik navnet
Niels Nielsen Kudsk.

Ane 12

Niels 1E s p ems en

er født 1746 i Sødinge. Ringe sogn, og han døde den 25. januar 1797 i Ryslinge og blev begra-

vet den 29, januar.
Han blev døbt den 24, juli 1746, og faddere var Niels Smed og dennes hustru, Jørgen

Jensen, Poul Rasmussen og Mads Poulsen.

Niels Espensen var gift første gang med Hedevig Jacobsdatter, der døde 1785-1786,
hvorpå han giftede sig anden gang den 22. april 1786 i Ringe med

Ane 13

Marie Hansdatter

der døde den 1. april 1797 i Ryslinge og blev begravet den 5. april, 44 år gammel.

Niels Espensen boede til leje i Sødinge indtil ca. 1787, da han flyttede til Ryslinge

som fæster af et husmandssted her.
Efter hans første hustrus død blev der den 22. februar 1786 afholdt skifte mellem ham

og børnene Jacob,
år, og Karen 1| år gammel. På grund af boets fattige tilstand kunne
der imidlertid intet blive at arve for børnene, men faderen lovede at ville give datteren mode

rens gangklæder og hendes fyrretræskiste. Endvidere lovede han skifteretten "at skulde ved
Guds Hjælp stræbe at faae dem opfødt og oplært, saaledes som han agtede at forsvare kunde
for Gud og Mennesker".

Marie Hansdatter blev konfirmeret 1769 i Ryslinge, men hun ses ikke født her. Hun er

muligvis identisk med den Anne Marie Hansdatter, der fødtes 1754 i Stenstrup som datter af
Hans Pedersen og Maren Hansdatter.

Ane 14

J0rg§5_Ç?^ersen

er født ca. 1763 i Illebølle, Simmerbølle sogn, og han døde den 19. maj 1827 i Løkkeby, Tul

lebølle sogn.

Han blev trolovet den 21. august 1791 og senere gift i Simmerbølle med
Ane 15

Stine Olesdatter

Hun er født 1769 i Kassebølle, Tullebølle sogn, og hun døde 1806 i Løkkeby, idet der

det år afholdtes skifte efter hende.
Hun blev døbt den 22. oktober 1769; Christen Pedersens hustru bar hende til dåben, og

faddere var Hans Peder Hansen, Jens Hansen og Ole Knudsen samt Hans Jensen og Johannes
Jensens hustruer.
Jørgen Pedersen ses den 15. december 1798 af godsejeren på Tranekjær at have fået

udstedt fæstebrev på en gård i Løkkeby, som tidligere havde været fæstet af Lars Mikkelsen,
og som stod til hartkorn 5 td. 5 skp. I årlig landgilde skulle han til godset udrede 4 td. 4 skp.
rug og 1 td. byg. "Han skal med Flid og Troeskab udføre det ham paalagte Hoveriearbeide,
drage Omsorg for Skoven samt iøvrigt være hørig og lydig overfor Herskabet. " (Langelands

fæsteprotokol 1797-1844)

Jørgen Pedersen sad nu her som fæster indtil 1803, da han af godsejeren købte en gård

1 Løkkeby til selveje. Gårdens hartkorn stod til 2 td. 5 skp. 3 fjdk.
Efter Stine Olesdatters død blev der den 15. januar 1807 afholdt skifte mellem enkeman

den og børnene Peder, 14 år, Lars, 12 år, Hans, 6 år, Ole, 4 år, Anne Marie, 10 år, og

Maren 1| år gammel. Som formynder for børnene blev antaget morbroderen Mads Oluf sen
fra Snage, medens afdødes fader Ole Larsen fra Kassebølle var tilsynsværge.

Det oplystes først, at enkemanden, Jørgen Pedersen, havde et skøde på gården, som
var udstedt den 25. december 1803 af generalmajor, ridder og greve Ahlefeldt Laurvig til

Tranekær og Langelands grevskaber. Gården takseredes af vurderingsmændene til 2000 rdl. ,

hvoraf det 17 fag store stuehus sattes til 200 rdl. , og 3 udhuse samt en port på ialt 17 fag
blev anslået til 170 rdl. Til gården hørte en ”Hauge” med nogle frugttræer og en byggeplads,
som sattes til ialt 100 rdl.
Af indbo kan nævnes følgende effekter: 3 bagstole, 1 spinderok, 1 blåternet trykt om

hæng, 1 blåstribet ulden overdyne, 1 sortstribet ulden underdyne, 1 hvid linnedshoveddyne,
2 stribede hovedpuder og 1 par gamle blårlærredslagner. Endvidere 1 gammelt stueur med
futteral, 1 jernkakkelovn, 3 lertallerkener og 4 lerfade. Gårdens besætning bestod af 7 køer,
1 kalv, 3 heste, 2 får og 3 gæs.

Foruden ovenstående aktiver havde boet et tilgodehavende på 400 rdl. hos husmand Pe
der Nielsen i Stengade, som havde købt et stykke jord fra gården. Boets samlede værdi blev

herefter opgjort til 3239 rdl. 2 mk. 6 sk.

Derimod skyldte boet greven på Tranekær 1150 rdl

i henhold til en panteobligation med pant i gården. Hertil kom udgifterne til begravelsen samt
til skiftets afholdelse etc., hvorefter boets samlede passiver beløb sig til 1388 rdl. 2 mk. 2

sk.

Da blev således til deling arvingerne imellem 1851 rdl. 4 sk., en på den tid ret betragte

lig sum. Af dette beløb ses datteren Maren (ane nr. 7) at have arvet 92 rdl. 3 mk. 5 sk.

(Tranekærs skifteprotokol 17)

4. GENERATION
Ane 18

Laurits Lauritsen

der boede i LI. Andst, Andst sogn, er født 1734 i Roved, Andst sogn.

Han blev døbt den 18. april 1734; madam Svallebierg fra Kolding bar ham, og faddere
var Mads Hansen, Maren Lasdatter og Hans Pedersen.

Laurits Lauritsen blev gift den 28. juni 1757 i Andst med

Ane 19

Cathrine Marie Sørensdatter

Hun er født 1733 i LI. Andst, og hun døde 1798 samme sted og blev begravet den 7. ok
tober på Andst kirkegaard.

Hun blev døbt den 26. december 1733, og faddere var Lisbeth Jepsdatter, Seyer Ander
sen, Maren Pedersdatter, Søren Jensen og Karen Hansdatter.

Ane 24

?spen_Poulsen

er født ca. 1686 i Sødinge, Ringe sogn, og han døde 1784 samme sted og blev begravet den
27. maj på Ringe kirkegaard.

Han blev gift den 7. oktober 1731 ”med Bevilling” i Ringe kirke med

Ane 25

.Karen Nielsdatter

Hun er født ca. 1711, og hun døde 1771 i Sødinge og blev begravet den 17. marts.

Espen Poulsen må have været fæster af en gård under Tøjstrup, indtil han på sine ældre
dage har afstået fæstet til sønnen Christian, hos hvem han og hans hustru gik på aftægt.
Efter Karen Nielsdatters død, og endnu inden hun var blevet begravet, blev der afholdt
skifteforretning efter hende, i hvilken anledning følgende dokument ses udstedt:

”Anno 1771 dend 16. Martii mødte udi Stervboen efter afgangne Karen Nielsdatter, som

var til Huse hos Sønner* Christian Espen sen Gaardmand udi Sødinge; og som Enkemanden Es
pen Poulsen var med hans sal. Koens Arvinger, saaledes udi Eenig hed at de formedelst hans
Fattigdom ey forlangede noget til Arv efter dieris sal. Moeder, altsaa var Skifteforvalterens
Begiering paa høyvelbaarne Frue von Grambous Vegne, at Arvingerne ville give deris Svar

paa Enkemanden hvilket de og declarerede ey at have noget at forlange udi Arv efter dieris
sal. Moeder, men var fuldkommen fornøyet, saa de alle for een og een for alle ey haver no
get at fordre, eller fordre lade udi Fremtiden, siden de ere fornøyede med dette i Dag passe
rede, og derfor lovede at holde høye Herskabet paa Tøjstrup samt Skifteforvalteren frie for

videre Tiltale som af dette passerede kunde flyde.
og endelig udi Kiærlighed afgjort.

Datum ut Supra

Udi samme Henseende er da dette sluttet

Paa høystvelbaarne Frue Grambous Veigne

J. Bang.

Som Arving paa egne og Sy steres Vegne

Christian Espensen

Paa min Hustrue Ane Espensdatters Vegne

Hans Rasmussen Væver. ”

Niels Espensen.

Karen Nielsdatter nævnes ved vielsen som værende fra Tøjstrup i Ryslinge sogn. Hun

har dog muligvis kun tjent her, og sandsynligheden taler da også for, at hun er født i Sødinge.
Hun er måske identisk med Niels Hansens datter Karen fra Sødinge, der fødtes 1707 her.

Ane 28

Peder Hansen Smed

er født omkring 1725, og han døde 1770 i Illebølle, Simmerbølle sogn.

Han var gift med
An e 2 9

Ma ren Jørgen s datt er

der levede 1770 ved mandens død.

Det har ikke været muligt at konstatere, nøjagtigt hvornår Peder Hansen Smed og hustru
døde, idet kirkebogen med dødsindførsler mangler fra perioden 1761 til 1790. Da ægteparret
iøvrigt ikke ses viet i Simmerbølle sogn, har det ikke været muligt at stadfæste deres herkomst.

Maren Jørgensdatter synes dog at være identisk med den Maren Jørgensdatter, der fødtes 1729
i Illebølle som datter af husmand Jørgen Jensen og dennes hustru, men beviser herfor forelig

ger ikke.
Peder Hansen Smed ses i 1756 ifølge nedenstående fæstebrev at have fået fæste på et
husmandssted i Illebølle:
”Jeg Friedrick von Ahlefeldt, Greve til Langeland, Rixingen, Ridder, deres kongl. Mayst.

bestalter General Leutnant af Cavalleriet og Kammerherre, giør hermed vitterlig at have
sted og fæst som ieg og hermed stæder og fæster til Peder Hansen det mig tilhørende Huus i
Illebølle, som staar paa det saakaldte Carl Olufsens Byggested, hvilket Hus han paa Livstid

skal beholde og heraf aarlig betale i Husafgift 4 Rdr., holde Husets Bygninger i fuldkommen
og forsvarlig Stand. Retter sig efter Hs. Mayestæts Love og Anordninger og er sit Herskab

hørig og lydig, alt under Fæstebrevets Fortabelse og al anden Straf.

I Indfæstning betaler han 10 Rdr.
Tranekjær Slot d. 16. Sept. 1756

Fr. G. v. Ahlefeldt. ”
Den 16. juli 1770 blev der afholdt skifte i boet efter Peder Hansen Smed, som ved sin
død efterlod sig enken samt to døtre og to sønner, hvoraf den ældste var 15 år og den yngste

3 år gammel. Som nærmeste slægtning på fædrene side blev gårdmand Hans Pedersen i Kvindbjerggaard antaget som de umyndige børns formynder, medens Rasmus Smed fra Illebølle var

lavværge for enken.

Af boets fattige effekter kan nævnes: 1 egetræshalvkiste med lås og nøgle, 1 stueur ”til
24 Timers Trækning”, 1 brunmalet egetræsskab med 5 luger, 1 egetræsbord, 1 egetræshænge

skab, 1 egetræskiste, 1 pyramide, 1 brunmalet skrin, 1 bibel og 1 bog med titlen ”Hiertens

Speyl” skrevet af dr. Møller. Den afdødes gangklæder bestod af 1 gammel grå klædeskjole,

1 brun klædeskofte, 2 blårgarnskjoler, 3 par skindbukser, 1 par støvler, 1 par sko og 1 hat.

Selve husmandsstedets besætning var på 3 køer, 2 gæs, 1 gase, 16 unger, 4 svin og 3 får.
Boets samlede værdi opgjordes til 248 rdl. 2 mk., medens udgifterne kun var 12 rdl.,

og der blev derpå til deling arvingerne imellem 236 rdl. 2 mk.
Det blev på skiftet oplyst, at enken var frugtsommelig, og at hun regnede med at ned

komme til mortensdag. Ifølge kirkebogen holdt dette stik, og hun fødte en datter, som fik nav

net Ellen. (Langeland gods’ skifteprotokol XV, fol. 311 ff)

Ane 30

Ole Larsen

der boede i Kassebølle, Simmerbølle sogn, hvor han var fæster af en gård, som hørte under
Faarevejle gods, er født 1736 i Kassebølle, og han døde 1809 samme sted og blev begravet
den 6. september.
Han blev døbt den 29. januar 1736; farbroderen Knud Olufsens hustru fra Skrøbelev bar

ham, og faddere var morbroderen Mads Christensen, Anders Jensen, Henrik Jensen, Hans
Smeds steddatter og Mogens Christensens datter Maren, alle fra Kassebølle.

Ole Larsen var gift med
Ane 31

Johanne Madsdatter

Vielsen er imidlertid forgæves søgt i Simmerbølle sogns kirkebog.
Johanne Madsdatter er født ca. 1742, og hun døde 1808 i Kassebølle og blev begravet

den 5. april.

Hun er muligvis identisk med den Johanne Madsdatter, der sammen med tvillingesøste
ren Anna den 11. februar 1745 døbtes i Simmerbølle kirke. Disse to tvillingesøstre var døtre
af Mads Jensen i Rifbjerg, Simmerbølle sogn, og dennes hustru Kirstine Hansdatter. Sidst
nævnte var iøvrigt en datter af fæster Hans Jensen i Rifbjerg, der døde 1731 her.
Ole Larsen og hustru ses i folketællingen 1787 for Kassebølle by opført med børnene
Mads, 21 år, Lars, 11 år, Anders, 9 år, Niels, 5 år, og Stine, 18 år gammel.

5. GENERATION

Ane 36

Laurits Lauritsen

der boede i Roved, Andst sogn, er født ca. 1700, og han døde i 1785 i Roved og blev begravet

den 8. november.
Han var antagelig gift med
Ane 37

fra Roved, der døde 1774 og blev begravet den 22. februar, 74 år gammel.

Laurits Lauritsen har sandsynligvis været fæstebonde, men han er forgæves søgt som

fæster under rytterdi st riktet, Andst-Gjesten præstegods og Estrup- Skodborghus godser,

hvilke 3 komplekser skal have ejet alt gods i Andst sogn.

Hvem Laurits Lauritsen var søn af, vides ikke, men hans broder var vel den Hans Lau
ritsen, der optrådte som fadder ved hans børns dåb, medens Maren Hansdatter, der i 1737
optrådte som fadder ved datteren Marens dåb, vel er moder til Laurits Lauritsen. Denne Ma

ren Hansdatter døde iøvrigt 1746 i Roved og blev begravet den 24. april, 72 år gammel.

Ane 38

Søren Christensen

også kaldet Søren Juncker, der boede i LI. Andst, Andst sogn, er født ca. 1703, hvor vides
ikke, og han døde 1742 i LI. Andst og blev begravet den 3. juni.
Han blev trolovet den 8. november 1728 og derpå gift den 6. juni 1729 i Vejen med
Ane 39

Anne Andersdatter

Hun er født ca. 1704 i Vejen sogn, og hun døde 1771 i LI. Andst og blev begravet den
10. august. Hun blev efter Søren Christensens død gift anden gang den 15. september 1742

i Andst med Jens Nielsen fra Vejen, i hvilket ægteskab var sønnen Søren, født 1743.
Hvem Søren Christensen er søn af, vides ikke. Ved datteren Elses dåb i 1737 ses imid

lertid en Christen Juncker at have optrådt som fadder, og denne mand er givetvis fader til
Søren Christensen. Han ses dog ikke at have boet i Andst sogn, men må have været fra Skod

borg. En gennemgang af kirkebogen for Skodborg, Skodborg sognearkiv, jordebøgerne for
Haderslev vesteramt og Gram herreds skyld- og panteprotokol har imidlertid intet resultat
givet.

Anne Andersdatter er sandsynligvis en datter af den Anders Nielsen i Vejen, der døde
1740 og blev begravet den 16. marts, 64 år og 5 måneder gammel. Hans hustru døde allerede
1731 og blev begravet den 29. september, 50 år gammel.

Ane 48

PoulJEspensen

også kaldet Poul Bager er født ca, 1644, og han døde 1730 i Sødinge, Ringe sogn, og blev be
gravet den 27. august.

Han var gift med

Ane 49

Giertrud Pedersdatter

Hun er født ca. 1644, og hun døde 1723 i Sødinge og blev begravet den 18. april, 79 år
gammel.
Poul Espensen ses i matriklen 1688 opført som fæster af gården matr. nr. 6 i Sødinge.

Gården, der ejedes af doktor Christian Luja, havde tidligere været beboet af Laurs Rasmus

sen og stod til hartkorn 6 td. 1 fjdk. 1 alb.

Ane 60

Laurits Olufsen

der boede i Kassebølle, Simmerbølle sogn, er født 1708, hvor vides ikke, og han døde 1783 i

Kassebølle og blev begravet den 10. september, 75 år og 1 måned gammel.
Han blev trolovet første gang den 12. februar 1730 og derpå gift med

Ane 61

Anne Christensdatter

Forlovere ved vielsen var Christen Andersen og Hans Kiærudtsen.
Anne Christensdatter er født 1708 i Kassebølle, og hun døde 1741 samme sted og blev
begravet den 9. april.
Laurits Olufsen blev derpå gift anden gang med Maren Jørgensdatter, der imidlertid

døde allerede i 1742 og blev begravet den 10. maj.

6. GENERATION
Christen To sing

der boede i Kassebølle, Simmerbølle sogn, døde 1740 i Kassebølle. Den 6. januar ”blef

Christen Tosings Lefninger jordet. Gud gifve hannem en glædelig Opstandelse”.

Navnet på Christen Tosings hustru kendes ikke, men det vides, at hun døde 1743 i

Kassebølle. Den 27. januar samme år har præsten i kirkebogen skrevet: ”...kast ieg Jord
paa sal. Christen Tosings Encke”.

Efterkommere
efter

Hans Thomsen
Og

Marie Kirstine Nielsen

I. Ane Cathrine Thomsen

er født den 1. september 1858 i Andst. Hun blev gift den 10. juni 1893 i Andst med Hans

Christensen der er født den 4. juli 1857 i Vejen som søn af husmand Christian Christensen
og hustru Ane Marie Hansen.

Hans Christensen var gårdejer i Andst.
I ægteskabet er børnene I. A. - I. C.

I.A.
Christian Marius Christensen er født den 22. august 1894 i Andst, og han døde den

8. januar

1903 på Kolding sygehus.

I.B.

Hans Thomsen Christensen er født den 7. maj 1896 i Andst, og han døde den 19. maj samme

I. C.
Johannes Thomsen Christensen er født den 30. april 1898 i Andst.

Bosat: Enggaardslund pr. Andst.
Johannes Thomsen Christensen er gårdejer.

II. Hans Laurits Thomsen

er født den 7. marts 1861 i Andst, og han døde ca. 24 år gammel.

III. Thomas Johan Thomsen

er født den 21. august 1863 i Andst, og han døde den 26. april 1865 samme sted.

IV. Thomas Johan Thomsen

er født den 1. maj 1866 i Andst, og han døde den 8. januar 1938 i St. Andst, Andst sogn. Han

blev gift den 20. maj 1898 i Skanderup med Bodil Cathrine Kirstine Sartor. Hun er født den
10. maj 1866 i Skanderup som datter af husmand Niels Sartor og hustru Magdalene Ludevikke,
og hun døde den 23. januar 1949 i St. Andst.

Bosat: St. Andst pr. Andst.
Thomas Johan Thomsen var gårdejer.
I ægteskabet er børnene IV. A. -IV. H.

IV. A.

Hans Sartor Thomsen er født den 16. april 1899 i Lunderskov, og han døde den 1. maj 1901
på Kolding sygehus.

IV. B.

Niels Sartor Thomsen er født den 13. august 1900 i Lunderskov. Han var gift med Elna N. N.
og har sønnen Hans Thomsen der bor "Rolykkegaard" pr. Andst.

IV. C.
Hans Sartor Thomsen er født den 10. juli 1902 i Lunderskov, og han døde den 16. juni 1968 i

Fovslet, Ødis sogn. Han blev gift den 20. juli 1928 i Stenderup, Ribe amt, med Kirstine Holst,
der er født den 4. marts 1903 i Stenderup som datter af gårdejer Peter Holst og hustru Anna

Marie Laugesen.
Bosat: "Troldholm", Fovslet pr. Vonsild.
Hans Sartor Thomsen gik i skole i St. Andst. Han lærte efter skolegangen landbruget og

havde forskellige pladser, afbrudt af et ophold på Haslev landbrugsskole vinteren 1922-1923

samt af militærtjeneste i Tønder 1923. I nogle år hjalp han nu til hjemme hos faderen, og i
1928 købte han derpå gården Troldholm med 23 ha., som han drev indtil sin død, da den over
toges af den ældste søn. - Hans Sartor Thomsen var medlem af sognerådet fra 1946 til 1962.
Han sad endvidere fra 1940 indtil sin død i landvæsensnævnet.

Kirstine Holst gik i skole i Stenderup ved Holsted. Hun gennemgik uddannelse ved hus

gerning og tjente dels hjemme og dels i pladser ude, afbrudt af et ophold på Haslev hushold
ningsskole sommeren 1924.

I ægteskabet er børnene IV. C. 1. -IV. C. 2.

IV. C. 1.
Thomas Immanuel Holst Thomsen er født den 27. december 1929 i Troldholm, Ødis sogn.
Han blev gift den 11. februar 1961 i Ødis med Birgitte Bæhr, der er født den 3. januar 1937

i Drenderup, Ødis sogn, som datter af gårdejer Johan Ludvig Bæhr og hustru Tove Olsen.
Bosat: "Troldholm,,, Fovslet pr. Vonsild.
Thomas Immanuel Holst Thomsen gik i skole i Fovslet og var desuden vinteren 1944-

1945 elev på Hoptrup efterskole. Han lærte landbrug og var vinteren 1950-1951 elev på Hamme
rum landbrugsskole. Fra 1960 til 1965 arbejdede han på Kolding Andelsmaskinstation, og efter

i nogle år at have været tankchauffør på Ødis mejeri overtog han i 1968 fødegården Troldholm,
som han siden har drevet. - Thomas Emmanuel Holst Thomsen er gruppefører i hjemmevær

net samt gruppeleder for KFUM-spejderne i Ødis.

Birgitte Bæhr tog præliminæreksamen fra Vamdrup private realskole og havde derpå
plads 2 år i huset. Fra 1955 til 1956 var hun elev på Faarevejle sygeplejehøjskole, og i 1959
afsluttede hun sin uddannelse som sygeplejerske i Fredericia. Hun virkede herpå som sådan

i Fredericia samt i Kolding og er nu deltidsbeskæftiget sidstnævnte sted. - Birgitte Bæhr er
medlem af skolekommissionen i Ødis.

IV. C. l.a. Lene Thomsen er født den 23. oktober 1961 i Kolding.
IV. C. l.b. Hanne Thomsen er født den 31. december 1962 i Kolding.

IV. C. 2.

Peter Holst Thomsen er født den 4. april 1936 i Troldholm, Ødis sogn. Han blev gift den 22.

juli 1961 i Hjarup med Kirsten Elisabeth Kjeldsen, der er født den 22. februar 1937 i Hjarup

som datter af gårdejer Nathanael Kjeldsen og hustru Marie Dinesen.
Bosat: Danmarksgade 7, Vamdrup.
Peter Holst Thomsen tog i 1953 realeksamen i Kolding og dimitteredes i 1958 fra Nr.

Nissum seminarium. Han har siden haft ansættelse som lærer på Vester Vamdrup skole.
Kirsten Elisabeth Kjeldsen gik i skole i Hjarup. Hun dimitteredes i 1960 som lærerinde
fra Kolding seminarium, og efter 1 års ansættelse i Løgumkloster kom hun til Vester Vamdrup

skole, hvor hun siden har virket.

IV. C. 2. a. Kim Holst Thomsen er født den 8. oktober 1962 i Vamdrup.
IV. C.2.b. Lise Thomsen er født den 13. januar 1965 i Vamdrup.

IV. D.
Sara Sartor Thomsen er født den 22. november 1904 i Lunderskov, og hun døde som ung.

Hun var uddannet lærerinde.

IV. E.
Marius Sartor Thomsen er født den 6. maj 1906 i Andst, og han døde ca. 22 år gammel.

IV. F.
Peter Sartor Thomsen er født den 7. juli 1907 i Andst, og han døde den 5. november 1907

samme sted.

IV. G.

Magdalene Sartor Thomsen er født den 7. juli 1907 i Andst, og hun døde den 14. marts 1908

samme sted.

IV. H.

Marie Sartor Thomsen er født den 30. november 1908 i Andst. Hun blev gift den 24. juni 1962

i Sdr. Onsild med Jens Thomsen Jensen, der er født den 10. februar 1890 i Skanderup som
søn af gårdejer Hans Jensen og hustru Anna Marie Lund.

Bosat: Andst.
Marie Sartor Thomsen gik i skole i Andst. Efter at have hjulpet til i hjemmet og at have
haft plads i huset var hun elev på Haslev husholdningsskole, og senere havde hun et ophold på

sygeplejeskolen i Børkop. Hun gennemgik nu sygeplejeuddannelse på Brørup sygehus suppleret

med en tid i København og arbejdede i nogle år på sygehuse, hvorefter hun har virket som

hjemmesygeplejerske, sidst i Vammen, Lindum og Bigum.
Jens Thomsen Jensen lærte efter konfirmationen at lave træsko og reparere cykler. I

1913 fik han ansættelse ved postvæsenet, hvor han derpå i en lang årrække virkede som land

postbud, samtidig med at han drev cykle- og træskoforretning. - Jens Thomsen Jensen var

medlem af Andst sogneråd fra 1933 til 1943 og virkede i denne periode som folkeregisterfører
samt som formand for socialudvalget. Han var endvidere formand for Andst sogns sygekasse
indtil 1964.

IV. Thomas J. Thomsen og Bodil Cathrine K. Sartor

IV. C. Hans Sartor Thomsen og Kirstine Holst

IV.H. Marie Sartor Thomsen og Jens Thomsen Jensen

V. Martin Thomsen

er født den 21. november 1868 i Andst, og han døde den 1. oktober 1954. Han blev gift den 26.

juni 1896 i Uge med Marie Kirstine Damm. Hun er født den 19. januar 1871 i Almstrup, Uge

sogn, som datter af gårdmand Andreas Damm og hustru Margrethe Pedersen, og hun døde den
5. februar 1925.

Martin Thomsen lærte landbruget og overtog ved giftermaalet faderens ejendom i Sommer
sted Skov. Ca.1907 solgte han den og købte Dollerup-Nørgaard, som han havde i en længere aar-

række. De sidste aar inden sin død boede han i Lunderskov.
Marie Kirstine Damm var indtil giftermaalet beskæftiget som husassistent.
I ægteskabet er børnene V. A. -V. J.

V.A.

Marie Margrethe Thomsen er født den 25. maj 1898 i Sommersted.
Bosat: Iver Dahlsvej 32, Lunderskov.

Marie Margrethe Thomsen gik i skole i Sommersted samt i Lunderskov. Hun var i huset

hjemme indtil sit 18. år, og efter at have haft nogle pladser ude kom hun atter hjem, hvor hun
fra 192 5 til 1954 var husbestyrerinde for faderen. I 4 år virkede hun derpå som husmoderaf

løser.

V.B.

Hans Thomsen er født den 29. maj 1900 i Sommersted. Han blev gift første gang den 29. juli
1927 i Andst med Elsebeth Iversen, der er født den 8. februar 1894 i Andst. Ægteskabet op
hævedes imidlertid, og han blev derpå gift anden gang den 18. juni 1939 i Stigs-Bjergby på

Sjælland med Karen Marie Olsen, der er født den 11. marts 1919 i Stigs-Bjergby.
Bosat: Ringparken 2, Roskilde.
Hans Thomsen gik i skole i Sommersted samt i Lunderskov. Han arbejdede først 1 år
ved landbruget, og efter at have været 4 år på farbroderens betonvarefabrik i Vamdrup hjalp

han til hjemme på faderens gård indtil 1923. Han vendte nu atter tilbage til betonvarebranchen
og virkede i Tjæreborg og Jyderup samt i Aabenraa. Fra 1927 til 1931 drev han egen betonva

refabrik i Holsted, og i 1944 blev han forvalter på betonvarefabrikken i Roskilde. Han har si

den 1949 været driftsleder i asfaltfirmaet Luxol A/S, Næstved, hvis Ro skiide-afdeling han er
chef for.
Karen Marie Olsen gik i skole i Stigs-Bjergby og havde derefter plads som husassistent
indtil giftermålet.

I Hans Thomsens 2 ægteskaber er børnene V.B. 1. - V.B. 6.

V.B. 1.
Elver Kvist Thomsen er født den 20. juli 1928 i Holsted. Han er gift med Kirsten N. N. med

hvem han har to børn.
Bosat: Algade 71, Vordingborg.

Elver Kvist Thomsen er herreekviperingshandler.

V.B.2.

Edel Kvist Thomsen er født den 13. juli 1930 i Holsted. Hun blev gift første gang den 5. novem

ber 1949 med Harald Aage Jørgensen, men ægteskabet blev ophævet i 1967, og hun giftede sig

derpå anden gang den 24. september samme år med Andreas Bruun, der er født den 8. august
1936 i Vittrup, Lindknud sogn, som søn af landmand Thomas Christian Bruun og hustru Johan
ne Marie Nielsen.

Bosat: Vittrup pr. Brørup.
Edel Kvist Thomsen gik i skole i Andst. Hun havde først plads som husassistent i Gesten
og virkede derefter som telefonist i bl. a. Vordingborg og Nr. Alslev på Falster. En tid var

hun derpå husassistent i Skanderup samt på KFUM’s fritidshjem i Nr. Vium. Hun er nu kor

degn i Lindknud sogn.
Andreas Bruun gik i skole i Vittrup og var desuden vinteren 1951-1952 elev på Skande

rup efterskole. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og besøgte vinteren 1955-1956 Rød
ding højskole. En tid opholdt han sig i Sverige, fra 1959 til 1960 aftjente han sin værnepligt i

Fredericia, og vinteren 1961-1962 var han derefter elev på Ladelund landbrugsskole. I 1964
købte han i Vittrup en gård på 50 tdr. land, som han siden har drevet.
V. B. 2. a. Ilse Marianne Legarth Jørgensen er født den 1. oktober 1950 i Ribe.

V. B. 2.b. Birgit Legarth Jørgensen er født den 28. februar 1955 i Okslund, Lindknud sogn.

V. B. 3.
Egon Anton Thomsen er født den 6. november 1939 i København.

Bosat: Rundhøj Alle 27, Højbjerg.
Egon Anton Thomsen gik i skole i Roskilde. Han udlærtes som elektriker hos et instal
lationsfirma i Roskilde i 1958 og arbejdede fra 1960 til 1965 på atomstationen Risø. I et år
var han nu elev på Ringsted byggetekniske skole, og efter i et par år at have været ansat ved

Roskilde amts vejinspektorat blev han i 1968 tekniker ved Jysk motorvejskontor i Aarhus.

V.B.4.
Bente Thomsen er født den 25. november 1940 i Glostrup. Hun er gift med Niels Munk Peder

sen, der er fabrikant.

Bosat: Fælledvej 59, Hasle.
I ægteskabet er 2 børn.

V.B. 5.
Leif Ingvard Thomsen er født den 13. oktober 1944 i Roskilde. Han blev gift den 9. april 1966
i Roskilde med Hanna Marie Larsen, der er født den 21. januar 1945 i Roskilde som datter

af chauffør Anders Troels Mikkelsen og Stella Gunhilda Viktoria Larsen.

Bosat: Fælledvej 14, Roskilde.

Leif Ingvard Thomsen gik i skole i Roskilde. Han udlærtes i 1963 som elektriker og af
tjente fra 1964 til 1966 sin værnepligt i Høvelte samt i Roskilde, hvorfra han hjemsendtes som
sergent. Han har siden virket som elektriker.

Hanna Marie Larsen gik i skole i Roskilde. Hun havde først plads 2| år som husassi
stent og var derefter barneplejerske indtil giftermålet.

V.B. 5. a. Kennet Thomsen er født den 16. maj 1967 i Roskilde.

V.B. 6.

Aase Kirstine Thomsen er født den 31. oktober 1948 i Roskilde.
Bosat: Amtssygehuset, Roskilde.

Aase Kirstine Thomsen er sygeplejeelev.

V.C.
Andreas Thomsen er født den 13. juli 1902 i Sommersted, og han døde den 11. oktober 1963 i

Vejen og blev begravet den 19. oktober. Han var gift med Margrethe Petersen, der er født den

5. december 1892 i Vejen som datter af smedemester Petersen og hustru Marie.

Bosat: Søndergade 16, Vejen.
Andreas Thomsen lærte landbruget og tjente bl. a. på herregården Løvegaard samt på
Sønderskovgaard på Lolland. Ved giftermålet fik han ansættelse på asfaltfabrikken Phønix i

Vejen, og her virkede han derefter i ca. 25-30 år.

I ægteskabet er ingen børn.

V. D.
Marie Thomsen er født den 25. september 1904 i Sommer sted. Hun var gift med Martin Niel

sen, der er født den 19. maj 1901 i Løgumkloster som søn af konduktør Andreas Nielsen og
hustru Anna. Martin Nielsen døde i La Grange, U. S. A., hvor han også ligger begravet.
Bosat: 749 Avenue Q. S. E. , Vinter Haven, Florida 33880, U.S.A.

I ægteskabet er sønnen V. D. 1.

V. D. 1.
Martin Johan Nielsen er født den 28. august 1938 i Chicago, U.S.A.

N. N.

Bosat: 26 South Drive Eggertsville N. V. 14226, U.S.A.

Han er gift med Bobby

Martin Johan Nielsen er så vidt vides uddannet teknisk tegner.

V.E.

Peter Thomsen er født den 17. marts 1906 i Sommersted. Han blev gift første gang den 16.
oktober 1934 i Sommersted med Mary Pedersen. Hun er født den 2. maj 1910 i Lunderskov,
Skanderup sogn, som datter af banearbejder Peter Karl Pedersen og hustru Eline Marie Niel

sen, og hun døde den 26. januar 1961 i Sommersted. Peter Thomsen blev derpå gift anden

gang den 1. marts 1965 i Sommersted med Ketty Marie Hansen, der er født den 17. marts
1909.
Bosat: Catherine Booths Vej 18, Hvidovre.

Peter Thomsen gik i skole i Lunderskov. Han arbejdede først et par år ved landbruget

og lærte derefter møllerifaget, indenfor hvilket han arbejdede indtil 1934. I 1935 fik han an
sættelse ved Sommer sted betonvarefabrik, og her virkede han nu indtil 1965, samtidig med at

han fra 1945 til 1965 var kirkesanger og kordegn i Sommersted. Han har siden været ansat

som varmemester på ”Svendebjerggaard ” i Hvidovre.
Mary Pedersen gik i skole i Gredstedbro. Hun lærte efter skolegangen husgerning og
var beskæftiget ved dette indtil giftermålet.

Ketty Marie Hansen gik i skole i Slagelse, hvorefter hun lærte husgerning.

I Peter Thomsens første ægteskab er børnene V. E. 1. -V. E. 6.

V.E. 1.
Ellinor Marie Thomsen er født den 2. december 1936 i Sommersted. Hun blev gift den 15. ju
ni 1957 i Sommersted med Jens Bertil Larsen, der er født den24. marts 1930 i Skanderup
sogn som søn af gårdejer Lars Peter Larsen og hustru Louise Jørgine Nielsen.

Bosat: Overgade 3, Vamdrup.
Ellinor Marie Thomsen gik i skole i Sommersted og var desuden elev på Grejsdalens
ungdomsskole.

Hun var derefter beskæftiget ved husgerning indtil giftermålet.

Jens Bertil Larsen gik bl. a. i skole i Lunderskov og arbejdede derefter ved landbruget.
Fra 1951 til 1952 aftjente han sin værnepligt i Esbjerg, og han har siden været beskæftiget som
murerarbejdsmand.

V.E. l.a. Solveig Larsen er født den 17. august 1958 i Vamdrup.

V.E. l.b. Ulla Larsen er født den 21. oktober 1960 i Vamdrup.

V.E. 2.
Tove Margrethe Thomsen er født den 15. november 1939 i Sommersted. Hun blev gift den 26.

oktober 1963 i Sommersted med Aage Pahus Toft, der er født den 16. oktober 1940 i V. Lindet,

Gram sogn, som søn af købmand Andreas Toft og hustru Kristine Pahus.
Bosat: V. Lindet pr. 0. Lindet.

Tove Margrethe Thomsen gik i skole i Sommersted og var desuden elev på Rønde efter

skole. Hun opholdt sig hjemme indtil sit 21. år og havde derefter en tid plads som husassi
stent. Senere arbejdede hun i 1 år på Jysk Telefon-Aktieselskab i Kolding.

Aage Pahus Toft gik i skole i V. Lindet og var endvidere elev på Sommersted ungdoms
skole. Han stod i koloniallære hjemme samt i Sommersted og aftjente efter at være blevet ud

lært sin værnepligt i Aarhus 1959-1961. I 1964 overtog han faderens købmandsforretning i
V. Lindet, som han siden har drevet.
V. E. 2. a. Gitte Toft er født den 14. oktober 1964 i Gram sogn.

V. E. 3.
Vera Andrea Thomsen er født ca. 1941 i Sommersted, og hun døde 8 måneder gammel.

V. E. 4.
Erna Agnete Thomsen er født den 19. juni 1943 i Sommer sted. Hun blev gift den 15. septem

ber 1963 i Sommersted med Anders Jørgen Jensen, der er født den 24. februar 1941 i Skær
bæk, Taulov sogn, som søn af købmand Carl Christian Jensen og hustru Kathrine Hansen.
Bosat: Hans Becks Vej 16, Kolding.

Erna Agnete Thomsen gik i skole i Sommersted. Hun arbejdede først nogle år i forret

ning, bl. a. i Skærbæk, og var derefter i ca. 1 år ansat på telefoncentralen i Kolding.
Anders Jørgen Jensen bestod realeksamen i Fredericia og udlærtes derpå som kommis
i faderens købmandsforretning i Skærbæk. Fra 1963 til 1964 aftjente han sin værnepligt i Pad-

borg, København og Aalborg, og han har siden været kommis hos faderen.

V. E. 4. a. Susanne Jensen er født den 14. juli 1965 i Kolding.

V.E. 5.
Karl Steen Thomsen er født den 17. februar 1947 i Sommersted.

Han er matros og har aftjent sin værnepligt ved søværnet.

V.E. 6.
Dora Annette Thomsen er født den 23. marts 1950 i Sommersted.

Hun er husassistent.

V.F.
Nicolaj Christian Thomsen er født den 20. april 1908 i Dollerup, Skanderup sogn. Han blev
gift den 9. oktober 1934 i Føvling med Thomasine Kristine Michaelsen, der er født den 10.

december 1911 i Tirslund, Føvling sogn, som datter af landpostbud Anton Michaelsen og

hustru Kristine Sørensen.
Bosat: Frederiksgade 8, Rødkjærsbro.

Nicolaj Christian Thomsen gik i skole i Lunderskov. Efter skolegangen blev han cement
støber hos faderen, og han har derefter arbejdet indenfor denne branche, afbrudt af militær
tjeneste i Ringsted 1926-1927. Siden 1936 har han været ansat på J. T. Birk!s cementvarefa-

brik i Rødkjærsbro.
Thomasine Kristine Michaelsen gik i skole i Føvling. Hun var derefter dels beskæftiget

som husassistent og dels som syerske indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene V. F. 1. -V. F. 7.

V.F. 1.
Verner Michael Thomsen er født den 28. oktober 1934 i Bækbølling, Føvling sogn. Han blev
gift den 30. juli 1960 i Sankt Jacobs kirke, København, med Birthe Kristensen, der er født
den 7. juli 1938 på Rigshospitalet i København som datter af konstruktør Søren Martin Kristen
sen og hustru Klara Elfrida Jensen.

Bosat: Vinkelhuse 21, Kastrup.
Verner Michael Thomsen gik i skole i Rødkjærsbro samt i Bjerringbro, hvor han bestod

realeksamen. I 1951 blev han elev ved Post- og Telegrafvæsenet, i 1956 udnævntes han til as

sistent, og siden 1964 har han været overassistent.
Birthe Kristensen er udlært kontorassistent.

V.F. l.a. Jan Michael Thomsen er født den 3. februar 1961 i København.

V.F. l.b. Ole Michael Thomsen er født den 21. marts 1965 i Taarnby.

V.F. 2.
Mona Marie Thomsen er født den 15. maj 1936 i Sparkær, Nr. Borris sogn. Hun blev gift den

1. oktober 1955 i Viborg med Hans Hansen, der er født den 22. oktober 1933 i Sparkær som

søn af postbud Kresten Fisker Hansen og hustru Anna Kirstine Madsen.
Bosat: Maare, pr. Herrested.
Mona Marie Thomsen gik i skole i Rødkjærsbro. Hun lærte efter skolegangen husger
ning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af en tid som telefonist på Sparkær

telefoncentral.
Hans Hansen gik i skole i Sparkær samt i Viborg, hvor han bestod realeksamen. Han
gennemgik uddannelse som skovfoged og har siden virket som sådan forskellige steder, fra

1964 under Hellerup gods på Fyn.

V. F. 2. a.

Anna Grethe Hansen er født den 15. december 1955 i Kjellerup, Hørup sogn.

V.F. 2.b. Marianne Hansen er født den 18. april 1959 i Bogense.

V. F. 2.c. Carsten Fisker Hansen er født den 16. oktober 1962 i Arnborg.

V.F. 3.

Lissie Greta Thomsen er født den 24. oktober 1937 i Rødkjærsbro. Hun blev gift den 21. april

1962 i Brandstrup kirke, Vindum sogn, med Karl Jensen, der er født den 16. november 1937

i Kjellerup, Hørup sogn, som søn af tilsynsassistent Christian Nicolai Jensen og hustru Anna
Mary Andersen.

Bosat: Dommerparken 5, Kjellerup.

Lissie Greta Thomsen gik i skole i Rødkjærsbro. Hun var først 2 år på kontor, og efter
i 2 år at have været medhjælper på et børnesanatorium virkede hun som syerske indtil gifter

målet.
Karl Jensen gik i skole i Kjellerup. Han var først 1| år ved landbruget og virkede deref
ter i 11 år på beslagfabrikken Hjerm A/S, Kjellerup. De sidste 2 år har han været tarmrenser

på Kjellerup tarmrenseri.
V.F. 3. a. John Eigil Jensen er født den 5. september 1956 i Kjellerup, Hørup sogn.
V.F. 3.b. Klaus Kristian Jensen er født den 29. november 1962 i Kjellerup.

V. F. 3. c. Henrik Michael Jensen er født den 9. maj 1965 i Kjellerup.

V. F.4.
Else Kristine Thomsen er født den 5. december 1938 i Rødkjærsbro.

Bosat: Frederiksgade 8, Rødkjærsbro.
V. F. 4. a. Susanne Thomsen er født den 1. september 1963.

V. F. 5.
Bent Ole Thomsen er født den 6. september 1941. Han er gift med Ingelise N. N., med hvem

han har 1 barn.

Bosat: Vollen Viksfjord, Sydnorge.
Bent Ole Thomsen er beskæftiget som formand.

V. F. 6.
Tom Erik Thomsen er født den 9. oktober 1943.
Bosat: Norge.

V. F. 7.
Svend Torsten Thomsen er født i januar 1946.

Bosat: Løndal pr. Silkeborg.

Svend Torsten Thomsen er specialarbejder.

V. G.

Gunner Thomsen er født den 23. september 1910 i Dollerup, Skanderup sogn. Hun er gift
Bourne, og hendes mand er teknisk tegner.

Bosat: 589 Lee Street, Glen Ellyn, Illinois, U.S.A.
I ægteskabet er sønnen V. G. 1.

V.G. 1.
Kenneth Martin Bourne er født den 4. juni 1940 i Chicago, U.S.A.

Han er gift med Carol N. N.

Bosat: 305 Maple Avenue, Glen Ellyn, Illinois 60137, U.S.A.

Kenneth Martin Bourne var oprindelig uddannet kemiker, men hindredes i sit arbejde
på grund af farveblindhed og virker nu som elektroingeniør.

V. H.

Karl Julius Thomsen er født ca. 1912 på Kolding sygehus, og han døde som lille.

V. J.

Karl Julius Thomsen er født den 26. juni 1914 i Dollerup, Skanderup sogn, og han døde den
11. januar 1943 i Vejstrup. Han blev gift den 17. oktober 1935 i Vejen med Anna Marie Kir
stine Buhl, der er født den 2. maj 1915 i Vejen som datter af husmand Anders Pedersen Buhl
og hustru Signe Dorthea Hjort. - Efter Karl Julius Thomsens død blev Anna Marie Kirstine

Buhl gift Rasmussen.

Bosat: Vesterbrogade 43, Vejle.
Karl Julius Thomsen gik i skole i Dollerup. Han lærte efter skolegangen landbruget og

var beskæftiget ved dette indtil sin død.
Anna Marie Kirstine Buhl gik i skole i Skodborghus, hvorefter hun lærte husgerning.
Hun driver nu slagterforretning i Vejle sammen med sin mand.
Karl Julius Thomsen og Anna Marie Kirstine Buhl har børnene V. J. 1. -V. J. 3.
V. J. 1. Dagny Buhl Rasmussen er født den 22. marts 1937 i Vejstrup.

V. J. 2. Betty Margrethe Buhl Rasmussen er født den 14. juli 1940 i Vejstrup.
V. J. 3. Lilly Buhl Rasmussen er født den 6. september 1943 i Vejstrup.

V. Martin Thomsen og Marie Kirstine Damm

V.A. Marie Margrethe
Thomsen

V.E. Peter Thomsen og første hustru
Mary Pedersen

V.J. KarlJ. Thomsen
og Anna Marie K. Buhl

VI. Maren Thomsen

er født den 1. oktober 1871 i Andst, og hun døde den 21. juli 1921. Hun blev gift den 14. no

vember 1892 i Sommer sted med Peter Iver Petersen. Han er født på Foldingbro Mark, Lin
trup sogn, som søn af husmand Lorents Peter Petersen og hustru Marie Jespersen, og han
døde i foråret 1930 i Brørup. - Han blev efter Maren Thomsens død gift anden gang 1926 med

Margrethe Høher.
Bosat: Brørup.
Maren Thomsen var syg en stor del af sit liv og henlevede sine sidste 21 år som lam.

Peter Iver Petersen var udlært snedker og rejste i mange år som indremissionær.
I ægteskabet er børnene VI. A. -VI. C.

VI. A.

Lorenz Petersen er født den 20. januar 1893 i Sommersted, og han døde den 19. februar 1958

i Skærbæk. Han blev gift den 18. juni 1916 i Brovst med Caroline Møller. Hun er født den 17.
juli 1890 i Nr. Sejerslev, Emmerlev sogn, og hun døde den 30. maj 1957 i Skærbæk.

Bosat: Skærbæk.
Lorenz Petersen udlærtes som smed. Efter giftermålet arbejdede han 1 år hos en ma

skinhandler i Brovst og 1 år som maskinmester på skærvefabrikken i Hedehusene samt 3 år

i Ansager, og i 1921 flyttede ægteparret derpå til Skærbæk. Her var Lorenz Petersen besty

rer af elektricitetsværket, indtil dette i 1924 nedlagdes, hvorpå han blev maskinmester på
slagteriet. I 1937 ophørte han hermed og begyndte radioforretning i Skærbæk, som han drev
indtil sin død.

I ægteskabet er børnene VI. A. 1. -VI. A. 2.

VI. A. 1.

Maren Petersen er født den 25. august 1917 i Hedehusene.
Bosat: Jernbanegade 4, Skærbæk.

Maren Petersen gik i skole i Skærbæk. Hun havde efter skolegangen plads ved husger
ning og arbejdede desuden en tid i forretning. Fra 1958 til 1967 drev hun egen musikforretning
i Skærbæk.

VI. A.2.
Jes Hansen Petersen er født den 13. januar 1921 i Ansager.
Bosat: Jernbanegade 4, Skærbæk.

Jes Hansen Petersen gik i skole i Skærbæk, Han stod i gartnerlære i Skærbæk, Ribe og
Børkop og udlærtes sidstnævnte sted i 1941. Fra 1942 til 1943 var han på gartnerskole, og han

har derefter drevet eget gartneri i Skærbæk.

VLB.

Hans Thomsen Petersen er født den 12. juni 1899 i Tønder, og han døde den 25. december
1960 i Astrup, Brøns sogn. Han blev gift den 14. juni 1925 i Ravsted med Maren Kirstine Klo
se, der er født den 25. juni 1897 som datter af gårdejer i Nees, Adolf Klose og hustru Karen
Margrethe Pedersen.

Bosat: Skolegade 37, Skærbæk.

Hans Thomsen Petersen gik i skole i Løgumkloster. Han lærte efter skolegangen land
bruget og arbejdede ved dette indtil 1928, da han flyttede til Astrup, hvor han derpå indtil
1960 drev hønseri.

Maren Kirstine Klose gik i skole i Nees. Hun lærte efter skolegangen husgerning og
tjente derefter forskellige steder indtil giftermålet.
I ægteskabet er børnene VI. B. 1. -VI. B. 4.

VLB. 1.
Karen Margrethe Petersen er født den 25. september 1926 i Ravsted.
Bosat: Jysk Nervesanatorium Vejlefjord pr. Vejle.

Karen Margrethe Petersen gik i skole i Astrup. Hun var sommeren 1948 elev på Haslev

højskole, og efter 2 år hjemme samt 2 år på Sankt Lukasstiftelsen i Hellerup blev hun økono

maelev, først på julemærkesanatoriet i Kolding og derefter på Sankt Lukasstiftelsen, hvor
hun afsluttede uddannelsen. I | år var hun nu på økonomaskolen i København, i 2 år havde hun
ansættelse på Tommerup højskole, og hun har siden været økonoma på Jysk Nervesanatorium

Vejlefjord.

VI.B. 2.
Peter Iver Petersen er født den 1. april 1928 i Astrup, Brøns sogn. Han blev gift den 25. ok

tober 1951 i Vesterhede, Hejnsvig sogn med Olga Hansine Højrup, der er født den 11. maj

1931 i Vesterhede som datter af landmand Knud Højrup og hustru Petrine Kristensen.
Bosat: Tofterup pr. Grindsted.

Peter Iver Petersen gik i skole i Astrup og var endvidere vinteren 1944-1945 elev på
Hoptrup højskole. Fra 1951 til 1956 drev han hønseriet '’Guldhorn” i Gallehus, og han flyttede
derefter til Tofterup, hvor han købte en mindre ejendom og indrettede rugeri og hønseri. Han

har siden drevet dette, samtidig med at han fra 1964 har haft gartneri. - Peter Iver Petersen
har været KFUM-spejderfører. Han har flere tillidshverv og er bl. a. medlem af bestyrelsen
for Dansk Andelsæg, avlscentret "Jylland”, Sydjysk Andelsfjerkræslagteri, Starup IFbderstof -

forening, I jerkræavlerforeningen Syd, Starup Transformatorforening og Soldatervennekred 
sen.
Olga Hansine Højrup gik i skole i Vesterhede. Hun lærte efter skolegangen husgerning,

og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet. - Olga Hansine Højrup har været medarbejder

ved KFUK samt ved søndagsskolen.
VI. B. 2.a. Knud Olav Petersen er født den 7. august 1953 i Gallehus, Møgeltønder sogn.

VLB. 2. b. Erna Kirstine Petersen er født den 1. april 1955 i Gallehus.

VI. B. 2. c. Erland Klose Petersen er født den 19. juli 1960 i Tofterup, V. Starup sogn.

VI. B. 2. d. Karsten Højrup Petersen er født den 22. oktober 1963 i Tofterup.

VLB. 3.
Adolf Klose Petersen er født den 24. januar 1934 i Astrup, Brøns sogn. Han blev gift den 29.

oktober 1955 i Vesterhede, Hejnsvig sogn, med Jenny Malene Højrup der er født den 7. juli
1934 på Hejnsvig Mark, Hejnsvig sogn, som datter af landmand Knud Højrup og hustru Petri

ne Kristensen.
Bosat: Marbæk fjerkræfarm pr. Brøns.

Adolf Klose Petersen gik i skole i Astrup samt i Brøns og var endvidere vinteren 19501951 elev på Hoptrup efterskole. Han arbejdede ved landbrug og hønseri fra 1948 til 1954 og
aftjente derpå fra 1954 til 1955 sin værnepligt ved civilforsvaret i Herning. I 1 år var han nu

på et hønseri i Søvind, og i 1956 overtog han derpå en ejendom på 8| ha i Brøns, hvilken ejen

dom han drev, samtidig med at han gik på skovarbejde. I 1960 blev ejendommen solgt, og
Adolf Klose Petersen blev nu medejer og bestyrer af I/S Marbæk. I 1968 solgtes virksomheden
til Padborg fjerkræslagteri, og han har siden været bestyrer på Marbæk fjerkræfarm.

Adolf Klose Petersen var medlem af FDF indtil sit 22. år.
Jenny Malene Højrup gik i skole i Vesterhede. Hun kom ud at tjene som 17-årig og var
bl. a. en tid i et lægehjem i Herning samt en sommer på Hoptrup højskole.

VI. B. 3.a. Bjarne Højrup Petersen er født den 3. juli 1958 i Brøns.
VLB. 3.b. Inger Højrup Petersen er født den 16. april 1960 i Brøns.
VI. B. 3. c. Jens Christian Højrup Petersen er født den 22. januar 1966 i Marbæk, Brøns sogn.

VI. B. 4.
Børge Klose Petersen er født den 4, marts 1938 i Astrup, Brøns sogn. Han blev gift i Henne
med Inger Thorø Martinsen, der er født den 9. juli 1939 i Filsø 0, Henne sogn, som datter af

gårdejer Hans Martinsen og hustru Augusta Larsen.
Bosat: Gissing pr. Skærbæk.
Børge Klose Petersen gik i skole i Astrup. Han arbejdede først 1| år ved landbruget og

hjalp derpå til hjemme hos faderen, afbrudt af militærtjeneste i Padborg 1958-1960. Efter
hjemsendelsen overtog han faderens hønseri, som han derpå drev indtil 1967, da han på grund
af dårlige tider indenfor fjerkræbranchen ophørte hermed. Han er nu depotbestyrer for mine

ralvandsfabrikken Vestjyden, Ølgod.
Inger Thorø Martinsen havde efter konfirmationen plads 1 år i huset samt 2 år som stue
pige på et alderdomshjem. Hun har endvidere i 1 år været kokkepige på luthersk missionshøj

skole. I 1955 var hun elev på luthersk missions efterskole i Løgumkloster, i 1959 var hun på
luthersk missions højskole i Hillerød, og i 1963 havde hun et bibelskoleophold sidstnævnte
sted.

VI. B.4. a. Bente Thorø Petersen er født den 18. juli 1965 i Astrup.
VI. B. 4.b. Britta Thorø Petersen er født den 28. april 1967 i Astrup.

VI. C.
Anna Petersen er gift med Holger Petersen, der er murer.

Bosat: Idrætsalle 5, Ribe.

VI. Maren. Thomsen og Peter Iver
Petersen med børn

VI.A. Lorenz Petersen og Caroline
Møller med børn

VI.B. Hans Thomsen Petersen og
Maren Kirstine Klose med børn

VII. Kirstine Thomsen

er født den 13. juni 1874 i Andst, og hun døde den 20. oktober 1949 i Vamdrup. Hun blev gift

den 3. maj 1901 i Sommersted med Albrecht Jessen Hagen. Han er født den 14. juli 1870 på
Stepping Mark, Stepping sogn, som søn af præstegårdsinderste Søren Hansen Hagen og hustru
Maren Sophie Juhl, og han døde den 12. februar 1958 i Vamdrup.
Bosat: Vamdrup.

Albrecht Jessen Hagen, der aftjente sin værnepligt som tysk soldat, var cementstøber
og arbejdede i en årrække på et cementstøberi i Vamdrup.
I ægteskabet er børnene VII. A. -VII. E.

VII. A.
Søren Hansen Hagen er født den 21. juni 1902 i Sommersted. Han blev gift den 11. november
1931 i Tønder med Louise Dähnert, der er født den 3. december 1904 i Aabenraa som datter

af overbetjent Carsten Dähnert og hustru Emma Hoffmann.
Bosat: Solbakken 1, Gram.
Søren Hansen Hagen gik i skole i Vamdrup. Han arbejdede ved landbruget indtil 1921 og

aftjente i 1922 sin værnepligt i København, hvorefter han optoges på Tønder seminarium. I
1927 dimitteredes han herfra, og efter at have været lærer 5 år i Uge samt 24 år i Tiset,

Gram sogn, kom han til Gram, hvor han siden 1957 har været viceskoleinspektør.

Søren

Hansen Hagen var forstander for Gram handelsskole fra 1956 til 1967 og har endvidere virket
som kirkesanger ved Gram kirke siden 1936.
Louise Dähnert gik i skole i Aabenraa samt i Hamborg. Hun havde først plads som hus

assistent i nogle år og gennemgik derpå sygeplejeuddannelse i Tønder. Senere virkede hun 1

år som assistent i Aabenraa.
I ægteskabet er børnene VII. A. 1. -VII. A. 3.

VII.A. 1.
Albert Hagen er født den 14. august 1932 i Uge. Han blev gift den 23. juni 1956 i Stenstrup

med Inge Marianne Petersen, der er født den 25. februar 1930 i Stenstrup som datter af sned
kermester Viggo Svend Petersen og hustru Karen Pedersen.
Bosat: Brombærvej 52, Haderslev.
Albert Hagen er tale- hørekonsulent, medens Inge Marianne Petersen er uddannet syge

plejerske.

VII.A. l.a. Karen-Birgitte Hagen er født den 25. december 1956 i Ribe.
VII.A. l.b. Lise Hagen er født den 23. juli 1959 i Ribe.

VII. A. 2.

Kirsten Hagen er født den 1. januar 1934 i Gram.

Bosat: Hoptrup.
Kirsten Hagen gik i skole i Tiset samt i Gram, hvor hun i 1952 bestod præliminæreksa
men. Hun udlærtes som kontorassistent på Gram tæppefabrik og virkede her indtil 1958, da

hun blev optaget på Tønder statsseminarium, hvorfra hun i 1963 dimitteredes. Hun har siden
haft ansættelse som lærerinde ved Hoptrup folke- og realskole.

VII. A. 3.
Emma Hagen er født den 18. april 1936 i Gram.

Bosat: Skjoldbjerg 5, Haderslev.
Emma Hagen bestod i 1953 præliminæreksamen i Gram og dimitteredes i 1960 fra Ribe

seminarium. Hun har siden haft ansættelse som lærerinde ved Haderslev kommunale skolevæ
sen.

VII. B.

Marie Kristine Hagen er født den 19. juni 1903 i Sommersted, og hun døde den 28. juni 1965
i Nørre-Aaby. på Fyn. Hun blev gift den 22. maj 1924 i Vamdrup med Carl Olufsen Hugger.

Han er født den 1. november 1899 i Aller, og han døde den 13. marts 1954 i Nørre-Aaby.

Bosat: Nørre-Aaby.
Carl Olufsen Hugger var beskæftiget som arbejdsmand.

I ægteskabet er sønnen VII. B. 1.

VII. B. 1.

Oluf Hagen Hugger er født den 17. oktober 1928 i Nørre-Aaby. Han blev gift den 24. maj 1958
i Nørre-Aaby med Sigrid Poula Frida Nielsen, der er født den 26. juli 1933 i Koppenbjerg,

Flemløse sogn på Fyn, som datter af arbejdsmand Hans Peter Nielsen og hustru Martha.

Bosat: Solvænget 15, Nørre-Aaby.
Oluf Hagen Hugger gik i skole i Nørre-Aaby. Han udlærtes som maskinarbejder i Nørre-

Aaby og har siden virket her, afbrudt af militærtjeneste ved søværnet 1949-1950.
Sigrid Poula Frida Nielsen gik bl. a. i skole i Flemløse. Hun lærte efter skolegangen hus

gerning og var desuden en tid beskæftiget indenfor hotelbranchen.

VII. B. 1. a. Conni Hagen Hugger er født den 4. juni 1961 i Middelfart.
VII. B. 1. b. Dorthe Hagen Hugger er født den 12. marts 1963 i Nørre-Aaby.

VII. c.

Hans Thomsen Hagen er født den 17. februar 1905 i Vamdrup. Han blev gift den 13. november
1932 i Granslev med Rigmor Nielsen, der er født den 12. juni 1904 i Ugerløse som datter af

gartner Jens Christian Nielsen og hustru Thora Johansen.

Bosat: Stavensbølgade 56, Augustenborg.
Hans Thomsen Hagen gik i skole i Vamdrup. Han udlærtes i 1923 som ortopædisk sko

mager og indkaldtes derpå i 1926 til militærtjeneste ved feltartilleriet i København, hvorfra
han i 1929 hjemsendtes som korporal. Efter hjemsendelsen blev han plejerelev i Viborg, og

i 1932 kom han derpå til Augustenborg, hvor han i en årrække virkede som plejerassistent.
Rigmor Nielsen gik bl. a. i skole i Favrholm. Hun udlærtes som gartner og startede i

1935 blomsterforretning i Augustenborg, som hun drev indtil 1965, da den afstodes til datteren.

I ægteskabet er datteren VII. C. 1.

VII. C. 1.

Thora Kirstine Hagen er født den 28. september 1933 i Augustenborg. Hun er gift med Kristen
Andersen, med hvem hun har 3 børn.
Bosat: Stavensbølgade 7 A, Augustenborg.

Thora Kirstine Hagen driver blomsterforretning, medens Kristen Andersen er special
arbejder.

VII. D.
Sofie Hagen er født den 26. januar 1908 i Vamdrup, og hun døde den 25. oktober 1948 og blev

begravet på Vamdrup kirkegård. Hun blev gift den 18. maj 1943 i Vamdrup med Jens Sønderager Madsen, der er født den 30. juni 1908 i Ørre ved Herning som søn af gårdejer Mads Aa-

gaard Madsen Ørre.
Bosat: Søndergade 20,

Vojens.

Sofie Hagen arbejdede ved husgerning indtil sit 21. år og blev så elev på amt sygehuset i
Gram, , hvor hun i 1932 bestod eksamen som sygeplejerske. Hun virkede nu 1 år her, og efter

i 3 år at have været på amtsygehuset i Haderslev var hun hjemmesygeplejerske i Vamdrup ind
til giftermålet.
Jens Sønderager Madsen gennemgik uddannelse ved landbruget og købte i 1939 gården

Sølyst i Vamdrup, som han derpå drev i en årrække.
I ægteskabet er børnene VII. D. 1. -VII. D. 4.

VII. D. 1.
Margrethe Sønderager Madsen er født den 11. marts 1944 i Vamdrup.

Bosat: Hans Knudsens Plads 1, lejl. 232, København 0.
Margrethe Sønderager Madsen gik i skole 0. Vamdrup og i Vamdrup samt i Løgumkloster,
hvorfra hun bestod præliminæreksamen. Hun havde først plads som husassistent forskellige

steder, og efter at have været på luthersk missions bibelskole i Hillerød blev hun elev på

Sankt Luka s stift el s en i Hellerup, hvor hun i 1967 tog sygepleje eks am en. Hun har siden været
beskæftiget her.

VII. D. 2.
Astrid Sønderager Madsen er født den 11. februar 1945 i Vamdrup. Hun blev gift den 1. juli
1967 i Sønderborg med Flemming Helge Pelle, der er født den 18. juli 1945 i København som
søn af gårdejer Frede Henning Pelle og hustru Ragnhild.

Bosat: ”Rosenlund”, Kastrup pr. Gram.
Astrid Sønderager Madsen gik i skole i 0. Vamdrup og havde endvidere et ophold på Rin
kenæs efterskole i 1962. En tid var hun nu husassistent på sømandshjemmet i Køge, fra 1963

til 1964 gennemgik hun uddannelse som barneplejerske på Ehlershjemmet i Sdr. Vilstrup, og
efter sommeren 1964 at have været elev på luthersk missions højskole i Hillerød var hun i 1
år på Bagsværd spædbørnehjem. Hun blev nu optaget på børneforsorgsseminariet i Jægerspris,
hvorfra hun udsendtes som praktikant til spædbørnehjezmmet Højvang i Aarhus.
Flemming Helge Pelle gik i skole i Kastrup og udlærtes derpå som snedker i København.

Fra 1965 til 1966 aftjente han sin værnepligt ved panserværnet i Slagelse, og han kom nu på
skole i Oslo, hvor han bestod mellemskoleeksamen. Han har siden arbejdet som snedker.

VII. D. 3.
Vera Sønderager Madsen er født den 18. juli 1946 i Vamdrup.

Bosat: Benrstorffsvej 20, Hellerup.
Vera Sønderager Madsen gik i skole i Vamdrup samt i Abild og havde endvidere et op
hold på Rinkenæs efterskole. Fra 1962 til 1964 var hun kokkepige på Køge sømandshjem, som

meren 1964 var hun elev på Haslev højskole, og hun kom derefter til Sankt Luka s stift el s en i
Hellerup, hvor hun i marts 1968 bestod sygeplejeeksamen.

VII. D. 4.

Gudrun Sønderager Madsen er født den 29. august 1947 i Vamdrup.

Bosat: Bernstorffsvej 20, Hellerup.
Gudrun Sønderager Madsen gik i skole i 0. Vamdrup samt i Abild og var endvidere elev
på Løgumkloster ungdomsskole. Hun lærte husgerning og havde en tid ansættelse på et syge
hjem, hvorefter hun havde et ophold på luthersk missions bibelskole i Hillerød. Siden 1967
har hun været sygeplejeelev på Sankt Lukasstiftelsen i Hellerup.

VII. E.
Peter Thomsen Hagen er født den 28. september 1912 i Vamdrup. Han blev gift den 1. marts
1942 i Skanderup med Martha Lund Hansen, der er født den 7. april 1908 i Skanderup som dat

ter af karetmager Rasmus Hansen og hustru Anna Kirstine Lund.
Bosat: Buddingevej 45, Lyngby.

Peter Thomsen Hagen er kordegn.

I ægteskabet er børnene VII. E. 1. -VII. E. 2.

VII. E. 1.
Ellen Kirstine Hagen er født den 17. februar 1944 i København.

Bosat: E. T. Jørgensens Vej 17, Vejle.
Ellen Kirstine Hagen er ergoterapeut.

VII. E. 2.

Bodil Agnete Hagen er født den 29. oktober 1947 i København.
Bosat: Buddingevej 45, Lyngby.

Bodil Agnete Hagen er uddannet sygeplejerske.

VII. Kirstine Thomsen og Albrecht J. Hagen

VII.A. Søren H. Hagen og Louise Dahnert

VII.B. Marie K. Hagen og Carl Olufsen Hugger

VII.D. Sofie Hagen og Jens Sønder
ager Madsen

VIII. Peter Sølling Thomsen

er født den 28. marts 1878 i Andst. Han blev gift før 1906 med Anna N. N. med hvem han hav
de 1 barn, der døde som lille.
Bosat: Vamdrup.

IX. Marie Kirstine Thomsen

er født den 18. juni 1881 i Andst, og hun døde den 26. juli 1946 i Nr. Hostrup,

Egvad sogn.

Hun blev gift den 8. juni 1905 i Agerskov med Christian Andersen. Han er født den 1. august

1879 i Hynding, Ravsted sogn, som søn af kådner Jens Peter Andersen og hustru Johanne Eli
sabeth Petersen, og han døde den 26. juni 1937 i Nitriskær, Agerskov sogn.

Bosat: Nitriskær pr. Agerskov.
Christian Andersen lærte efter skolegangen landbrug og købte ca. 1905 en gård i Nitris
kær, som han derpå havde indtil sin død, hvorefter enken videredrev den indtil 1946, da den

afstodes til sønnen Enoch.
I ægteskabet er børnene EX. A. -IX. L.

IX. A.
Jens Peter Andersen er født den 3. juni 1906 i Nitriskær, Agerskov sogn, og han døde den 26.

november 1946 i Nr. Hostrup, Egvad sogn, og blev begravet den 30. november.

Bosat: Nitriskær pr. Agerskov.
Jens Peter Andersen gik i skole i Agerskov. Han lærte landbruget hjemme og opholdt
sig her indtil sin død. Som 3-årig fik han engelsk syge, som bevirkede, at han resten af livet

var invalid.

IX. B.
Hans Thomsen Andersen er født den 18. september 1907 i Nitriskær, Agerskov sogn. Han blev

gift den 18. april 1936 i Løgumkloster med Kristine Petersen, der er født den 2. maj 1899 i
Ellum, Løgumkloster sogn, som datter af snedker Christian Petersen og hustru Marie Kirstine
Johansen.

Bosat: Nr. Hostrup pr. Rødekro.

Hans Thomsen Andersen gik i skole i Agerskov. Han gennemgik uddannelse ved landbru

get og købte i 1936 en ejendom på 15 ha i Nr. Hostrup, som han siden har drevet.
Kristine Petersen gik i skole i Ellum, hvorefter hun lærte husgerning og var beskæftiget
ved dette indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene IX. B. 1. -IX. B. 2.

IX. B. 1.

Marie Andersen er født den 19. februar 1937 i Nr. Hostrup, Egvad sogn. Hun blev gift den 19.

november 1960 i Egvad med Viggo Johannes Thomsen, der er født den 2. december 1928 i

Javngyde, Tulstrup sogn, som søn af landmand Kristian Thomsen og hustru Kristine Karoline
Pedersen.

Bosat: Hyvej 25, Skanderborg.
Marie Andersen gik i skole i Rødekro. Hun lærte efter skolegangen husgerning og var
beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Haslev højskole sommeren
1957.

Viggo Johannes Thomsen gik bl. a. i skole i Søballe samt i Skanderborg. I 1945 blev han
ansat ved Skagen-banen, og herfra kom han til Kjellerup-banen, hvor han virkede i nogle år af
brudt af militærtjeneste i København. Han gik nu i smedelære i Lysbro og læste samtidig til

maskinist samt derpå til installatør, hvorefter han sejlede som maskinmand. I 1965 fik han
ansættelse som maskinmester ved Aarhus-Kalundborg rut en, hvor han siden har virket.

IX. B. l.a. Gunnar Thomsen er født den 16. januar 1963 i Skanderborg.
IX. B. l.b. Bjarne Thomsen er født den 12. august 1964 i Skanderborg.
IX. B. l.c. Lisbet Thomsen er født den 11. januar 1967 i Skanderborg.

IX. B. 2.

Dagny Andersen er født den 9. maj 1938 i Nr. Hostrup, Egvad sogn. Hun blev gift den 19. no

vember 1960 i Egvad med Paul Eli Dahl, der er født den 30. marts 1928 i Sankt Knuds sogn,

Odense, som søn af reparatør August Dahl og hustru Edith Dorthea Krogsgaard.

Bosat: Koelbjergvej, Vissenbjerg.
Dagny Andersen gik i skole i Rødekro. Hun virkede som husassistent indtil 1958, og ef
ter at have været elev på Tommerup højskole arbejdede hun på Ny Missionshotel i Odense

samt en tid ved Thomas B. Thrige, ligeledes Odense.
Paul Eli Dahl gik i skole i Tarup. Han arbejdede først nogle år ved landbruget og havde
derpå fra 1953 til 1957 ansættelse hos Thomas B. Thrige, Odense. Han virker nu som isola-

tør.
IX. B. 2. a. Bent Palle Dahl er født den 1. februar 1962 i Skelsbæk, Norup sogn.
IX. B. 2.b. Torben Dahl er født den 15. marts 1963 i Skelsbæk.
IX. B. 2.c. Preben Allan Dahl er født den 19. maj 1967 i Vissenbjerg.

IX. C.
Andreas Andersen er født den 25. april 1909 i Nitriskær, Agerskov sogn. Han blev gift den 8.

december 1934 i Vedsted med Kristine Tingleff, der er født den 28. maj 1905 i Hammelev

som datter af gårdejer Lorenz Tingleff og hustru Ingeborg Rattenburg.
Bosat: Boj skov pr. Christiansfeld.
Andreas Andersen gik i skole i Agerskov. Han lærte landbruget og havde vinteren 1932-

1933 et ophold på Børkop landbrugsskole. I 1934 købte han en ejendom på 15 td. land i Bojskov,
som han siden har drevet.
Kristine Tingleff gik i skole i Arnitlund. Hun lærte husgerning hjemme og opholdt sig

her det meste af tiden indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Børkop højskole i sommeren
1925.

I ægteskabet er børnene IX. C. 1. -IX. C. 2.

IX. C. 1.
Louise Marie Andersen er født den 29. juli 1936 i Bojskov, Tyrstrup sogn. Hun blev gift den
28. juli 1962 i Tyrstrup med Gunner Madsen, der er født den 21. januar 1934 i Tarup, Sdr.
Næraa sogn på Fyn, som søn af landmand Martin Madsen og hustru Marie Nielsen.

Bosat: "Damgaard" Holse pr. Brenderup Fyn.

Louise Marie Andersen gik i Boj skov skole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og
tjente på forskellige gårde samt 1 år på Stefanshjemmet i Aarhus og | år på Hertug Hans hos
pital i Haderslev. Hun havde nu et ophold på Haslev håndarbejdsskole, og de sidste 4| år in

den giftermålet arbejdede hun i en manufakturforretning. Hun har efter giftermålet virket som
håndgerningslærerinde.

Gunner Madsen gik i skole i Sdr. Næraa og var endvidere elev på Sdr. Næraa efterskole.
Han lærte landbruget og tjente bl. a. på Sjælland og Fyn, afbrudt af et ophold på Nr. Nissum

højskole vinteren 1952-1953 samt af militærtjeneste ved sjællandske trænregiment i Padborg
og København og et ophold på Haslev landbrugsskole. Senere overtog han ejendommen Dam
gaard som han siden har drevet.

IX. C.l.a. Anna Marie Madsen er født den 10. august 1963 i Holse, Brenderup sogn.
IX. C. l.b. Kirsten Margrethe Madsen er født den 10. august 1963 i Holse.

IX. F.
Laurits Andersen er født den 31. maj 1914 i Nitriskær, Agerskov sogn. Han blev gift den 19.

november 1938 i Agerskov med Maren Hansine Hansen, der er født den 24. februar 1910 i

Strandelhjørn, Bevtoft sogn, som datter af gårdejer Hans Jørgen Hansen og hustru Hanne Kri
stine Riisbøl.
Bosat: Revsø pr. Sommersted.
Laurits Andersen gik i skole i Agerskov. Han lærte efter skolegangen landbruget og køb
te i 1938 en ejendom på 6 ha, som han siden har drevet.

Maren Hansine Hansen gik i skole i Strandelhjørn. Hun lærte husgerning og var beskæf
tiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Hoptrup højskole sommeren 1932.

I ægteskabet er børnene IX. F. 1. -IX. F. 3.

IX.F. 1.
Christian Andersen er født den 11. marts 1939 i Revsø, Sommersted sogn. Han blev gift den
24. juni 1966 i Bevtoft med Thomine Marie Duborg, der er født den 26. april 1944 i NederJerstal, Bevtoft sogn, som datter af gårdejer Christian Duborg og hustru Henny Jepsen.

Bosat: Neder-Jerstal pr. Over-Jerstal.
Christian Andersen gik i skole i Sommersted og var desuden vinteren 1954 elev på ung
domsskolen samme sted. Han lærte landbruget og tjente forskellige steder på egnen, afbrudt

af militærtjeneste ved artilleriet i Haderslev 1958-1959. I 1960 fik han ansættelse ved Brdr.
Gram, Vojens, hvor han nu er specialarbejder.

Thomine Marie Duborg gik i skole i Neder-Jerstal. Hun kom derefter i kontorlære og
blev i 1967 udlært med handelsskoleeksamen. Hun er nu hjemmegående husmor.
IX.F. l.a. Vivian Duborg Andersen er født den 29. juni 1967 i Neder-Jerstal, Bevtoft sogn.

IX. F. 2.

Børge Andersen er født den 17. december 1940 i Revsø, Sommersted sogn. Han blev gift den

13. november 1965 i Sdr. Vilstrup med Kirsten Signe Jensen, der er født den 19. oktober 1942
i Nr. Vilstrup, Sdr. Vilstrup sogn, som datter af gårdejer Kristen Jensen og hustru Ane Ma

rie Winther Lund.
Bosat: I. P. Nielsens Vej 13, Broager.
Børge Andersen gik i skole i Sommersted og var desuden vinteren 1956-1957 elev på ung
domsskolen samme sted. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og aftjente fra 1960 til 1961
sin værnepligt i Haderslev. Vinteren 1961-1962 var han elev på Tommerup højskole, vinteren

1962-1963 på Kerteminde husflidshøjskole, og vinteren 1963-1964 havde han et ophold på Vi

borg gymnastikhøjskole. Siden 1965 har han været beskæftiget som bygningsarbejder i Broager^
samtidig med at han er kirkesanger.
Kirsten Signe Jensen gik i skole i Vilstrup og var desuden sommeren 1958 elev på Som

mersted ungdomsskole. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente dels hjemme og dels
ude, afbrudt af et ophold på Tommerup højskole sommeren 1963.

1953-1954 samt af et ophold på Ry højskole vinteren 1956-1957. I 3 år var han beskæftiget med

entreprenørarbejde i Canada, og han har nu ansættelse som demonstrator ved International Har
vester Company A/S.
IX. E. 1. a. Leif Nielsen er født den 31. januar 1963 i Horsens.
IX. E. l.b. Linda Nielsen er født den 28. januar 1965 i Horsens.

IX. E. 1. c. Lone Nielsen er født den 7. januar 1967 i Horsens.

IX. E.2.

Hanne Andersen er født den 14. november 1941 i Gøttrup, Tislund sogn. Hun blev gift den 13.
maj 1967 i Bevtoft med Hans Egon Petersen, der er født den 14. februar 1941 i LI. Velling,
Smidstrup sogn.
Bosat: Vilstrupvej 120, Haderslev.

Hanne Andersen gik i skole i Strandelhjørn. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning

og tjente forskellige steder afbrudt af et ophold på Haslev højskole sommeren 1962. I ca. 3 år
var hun nu kokkepige på Erlev børnehjem, og siden 1966 har hun været assistent på et børne

hjem i Haderslev.
Hans Egon Petersen gik i skole i LI. Velling. Han arbejdede ved landbruget indtil sit

19. år og solgte derefter automobiler 3 år for Volvo i Vejle samt 2 år for Volvo i Holstebro.
Siden 1965 har han været assistent på et børnehjem i Haderslev.

IX. E. 3.

Aage Andersen er født den 22. oktober 1943 i Gøttrup,

Tislund sogn. Han blev gift den 21.

september 1968 i Alme, Græsted sogn, med Annie Norma Hjorth, der er født den 3. februar
1949 i Alme som datter af teglværksarbejder Aksel Hjorth og hustru Ruth Jakobsgaard.

Bosat: Rangstrup pr. Agerskov.
Aage Andersen gik i skole i Strandelhjørn. Han lærte hovedsagelig landbrug hjemme og

aftjente fra 1963 til 1964 sin værnepligt i Varde. Vinteren 1965-1966 var han elev på landbrugs
skolen i Hillerød, og han driver nu egen vognmandsforretning i Rangstrup.

Annie Norma Hjorth gik i skole i Alme samt i Græsted og var endvidere elev på eftersko

len i Løgumkloster. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og tjente bl. a. som køkkenpige
på luthersk missions højskole i Hillerød.

IX. E. 4.
Gerda Andersen er født den 17. august 1946 i Gøttrup, Tislund sogn.
«
Bosat: Sømandshjemmet, Gasværksvej 1, Haderslev.
Gerda Andersen gik i skole i Strandelhjørn samt i Bevtoft. Hun har siden haft ansættelse

som husassistent forskellige steder.

IX. C. 2.

Christian Andersen er født den 24. januar 1941 i Boj skov, Tyrstrup sogn.

Bosat: Boj skov pr. Christiansfeld.
Christian Andersen gik i skole i Boj skov. Han gennemgik uddannelse ved landbruget og

aftjente sin værnepligt i Avedørelejren. Siden 1962 har han virket som traktorfører.

IX. D.

Marie Kristine Andersen er født den 27. september 1910 i Nitriskær, Agerskov sogn. Hun
blev gift den 27. november 1932 i Hellevad med Jens Christian Lund, der er født den 20. ja

nuar 1898 i Branderup som søn af hjemmeslagter Niels Lund og hustru Marie Møller.

Bosat: Nørregade, Agerskov.

Jens Christian Lund lærte landbruget og deltog i den 1. verdenskrig som tysk soldat.
Senere købte han en gård i Nr. Hostrup, som han drev i 30 år.

I ægteskabet er ingen børn.

IX. E.

Johannes Andersen er født den 4. december 1912 i Nitriskær, Agerskov sogn. Han blev gift

den 16. april 1939 i Bevtoft med Kristiane Jørgine Hansen, der er født den 13. januar 1912
i Strandelhjørn, Bevtoft sogn, som datter af gårdejer Hans Jørgen Hansen og hustru Hanne
Kristine Riisbøl.

Bosat: Strandelhjørn pr. Over-Jerstal.
Johannes Andersen gik i skole i Agerskov. Han gennemgik uddannelse ved landbruget

Den havde han indtil 1948, da han solgte den og overtog
hustruens fødegård i Strandelhjørn, der er på ca. 50 td. land. Han har siden drevet denne.
og købte i 1939 en ejendom i Gøttrup.

Kristiane Jørgine Hansen gik i skole i Strandelhjørn. Hun lærte efter skolegangen hus
gerning og var beskæftiget ved dette indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på Hoptrup højsko
le sommeren 1934.

I ægteskabet er børnene IX. E. 1. -IX. E. 4.

IX. E. 1.
Ingrid Andersen er født den 3. august 1940 i Gøttrup, Tislund sogn. Hun blev gift den 19. april
1962 i Bevtoft med Henning Ernst Nielsen, der er født den 2. maj 1933 i Ølby som søn af gård
ejer Marius Nielsen og hustru Anna Petersen.

Bosat: Faistersgade 5, Horsens.
Ingrid Andersen gik i skole i Strandelhjørn. Hun lærte husgerning og tjente bl. a. på sy
gehuset og på sømandshjemmet i Haderslev. Sommeren 1961 var hun elev på Nr. Nissum høj

skole, og indtil giftermålet tjente hun derpå hos en direktør i Næsset ved Horsens, hvorefter
hun i i år var ekstrahjælp på KFUM i Horsens.
Henning Ernst Nielsen gik i skole i Ølby samt i Humlum. Han lærte efter skolegangen

landbruget hjemme og tjente desuden i et par pladser ude, afbrudt af militærtjeneste i Høvelte

IX. F. 2. a. Mary Andersen er født den 9. september 1967 i Sønderborg.

IX. F. 3.
Leif Andersen er født den 30. august 1948 i Revsø, Sommer sted sogn.

Bosat: Revsø pr. Sommersted.
Leif Andersen er i tømrerlære.

IX. G.

Johanne Elisabeth Andersen er født den 5. november 1915 i Nitriskær, Agerskov sogn. Hun
blev gift den 18. april 1946 i Egvad med Christian Christensen, der er født den 24. april 1900

i Klovtoft, Hellevad sogn, som søn af skræder Nis Christensen og hustru Kathrine Fuglsang.

Bosat: Nr. Hostrup pr. Rødekro.

Johanne Elisabeth Andersen gik i skole i Agerskov. Hun lærte efter skolegangen husger
ning og tjente dels hjemme og dels ude.

Christian Christensen gik i skole i Klovtoft samt i Nr. Hostrup. Han gennemgik uddan
nelse ved landbruget og blev som 18-årig indkaldt til militærtjeneste i Tyskland. I 1920 købte

han en gård i Nr. Hostrup, som han siden har drevet.

I ægteskabet er børnene IX. G. 1. -IX. G. 4.

IX. G. 1.
Nis Christensen er født den 14. marts 1947 i Nr. Hostrup, Egvad sogn.
Bosat: Nr. Hostrup pr. Rødekro.
Nis Christensen er landmand.

IX. G. 2.
Peter Andersen Christensen er født den 20. november 1948 i Nr. Hostrup, Egvad sogn.
Bosat: Nr. Hostrup pr. Rødekro.
Peter Andersen Christensen er udlært smed og arbejder som sådan.

IX. G. 3.
Johannes Christensen er født den 22. november 1953 i Nr. Hostrup, Egvad sogn.

IX. G. 4.
Kaj Christensen er født den 15. maj 1955 i Nr. Hostrup.

IX. H.

Marius Jensen Andersen er født den 21. oktober 1917 i Nitriskær, Agerskov sogn. Han blev

gift den 6. november 1943 i Rødding med Thora Elisabeth Nordam, der er født den 12. august
1922 i Rødding som datter af slagteriarbejder Arthur Emil Nordam og hustru Johanne Tandrup.

Bosat: Rangstrup pr. Agerskov.
Marius Jensen Andersen gik i skole i Agerskov. Han lærte efter skolegangen landbruget
og tjente i Gammelskov, Galsted og Jels. Fra 1943 til 1945 var han forpagter af en ejendom

på 10 td. land i Allerup, i 7 år havde han en ejendom ved Jels, og i 1952 købte han derpå en

anden ejendom på 10 ha, som nu er bortforpagt et. I 1959 flyttede han til Rangstrup og blev
montør ved Octav malkemaskiner A/S, hvor han siden 1965 har været salgsinspektør.

Thora Elisabeth Nordam gik i skole i Rødding. Hun gennemgik uddannelse ved husger
ning og tjente bl. a. hos en skræder i Rødding, hos præsten i Gram og hos en gårdejer i Jels.

I ægteskabet er børnene IX. H. 1. -IX. H. 3.

IX. H. 1.

Hans Christian Andersen er født den 23. marts 1944 i Allerup, Toftlund sogn. Han blev gift
den 20. august 1966 i Gram med Lisbeth Kirsten Jessen, der er født den 7. marts 1945 i Ti-

set, Gram sogn, som datter af mælkehandler Lorenz Jessen og hustru Anna Kathrine Jensen.

Bosat: Kongevej 30, Rødding.

Hans Christian Andersen gik i skole i Oksenvad. Han var en tid arbejdsdreng hos en
tømrer i Jels og havde derefter et ophold på Sommersted ungdomsskole, hvorpå han i 2 år
virkede som havemand her. I 2| år arbejdede han nu ved landbruget i Sommersted, og efter

at have aftjent sin værnepligt ved Dronningens livregiment i Nr. Uttrup blev han lagerekspe
dient på Dapa i Aabenraa. Han har siden 1968 været montør ved Octav malkemaskiner A/S.
Lisbeth Kirsten Jessen gik i skole i Tiset og var endvidere sommeren 1960 elev på Som

mersted ungdomsskole. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning og tjente bl. a. hos en urma

ger og en bygmester i Gram. Den sidste tid inden giftermålet var hun syerske på en fabrik.

EX. H. 2.
Arthur Nordam Andersen er født den 29. september 1946 i Oksenvad. Han blev gift den 25.

maj 1968 i Hammelev med Ruth Holm, der er født den 21. november 1947 i Bevtoft som dat

ter af murersvend Christian Holm og hustru Ingeborg Johansen.
Bosat: Mølby pr. Sommersted.
Arthur Nordam Andersen gik i skole i Oksenvad, Rangstrup og Agerskov. Han arbejdede
først I år hos en gårdejer i Jels, og efter at have været elev på Rinkenæs ungdomsskole kom

han i koloniallære hos L. Thorsen i Ørsted. I 1966 blev han udlært, og han var nu kommis i

Bramdrupdam, indtil han i 1968 begyndte egen kolonialforretning i Mølby.
Ruth Holm gik i skole i Strandelhjørn, Bevtoft og Hammelev samt i Haderslev realskole.
I 1964 kom hun i lære som ekspeditrice hos manufakturhandler Anton Hundevadt, hvor hun i
1968 udlærtes.

IX. H. 3.

Erik Nordam Andersen er født den 17. juni 1951 i Oksenvad.

IX. J.
Enoch Andersen er født den 29. marts 1920 i Nitriskær, Agerskov sogn. Han blev gift den 26.
april 1946 i Ribe med Magdalene Sørensen, der er født den 30. juni 1921 i 0. Vedsted, Ribe
domsogn, som datter af landmand Søren Sørensen og hustru Ingeborg Meier.

Bosat: Nitriskær pr. Agerskov.
Enoch Andersen gik i skole i Agerskov. Han lærte efter skolegangen landbruget og tjente
bl. a. nogle år i Galsted samt 3 år i Hynup. I 1946 overtog han derpå fødehjemmet i Nitriskær,

som han siden har drevet.
Magdalene Sørensen gik i skole i 0. Vedsted. Hun gennemgik uddannelse ved husgerning

og tjente bl. a. på forsøgsgården og på avlsgården i Ribe samt på Jerriggaard ved Grindsted.

Sommeren 1942 var hun elev på Tommerup højskole.
I ægteskabet er børnene IX. J. 1. -IX. J. 6.

IX.J.1.

Christian Andersen er født den 16. marts 1948 i Nitriskær, Agerskov sogn.

Bosat: Nitriskær pr. Agerskov.
Christian Andersen havde efter skolegangen ét ophold på Sommersted ungdomsskole. En

tid var han beskæftiget som lastbilchauffør, og han blev derpå indkaldt til militærtjeneste.

IX. J.2.

Inger Marie Andersen er født den 18. juli 1949 i Nitriskær, Agerskov sogn.
Hun havde efter skolegangen et ophold på Løgumkloster ungdomsskole og lærte derpå

husgerning. Hun er nu kokkepige på Erlev børnehjem i Haderslev.

IX. J.3.
Martha Andersen er født den 15. juni 1955 i Nitriskær, Agerskov sogn.

IX. J.4.
Viktor Andersen er født den 21. december 1958 i Nitriskær.

IX. J.5.
Birthe Andersen er født den 18. juni 1964 i Nitriskær.

IX. J.6,
Anette Andersen er født den 26. november 1967 i Nitriskær.

IX. K.
Carl Andersen er født ca. 1922, og han døde som lille.

IX. L.
Carl Andersen er født den 25. november 1924 i Nitriskær, Agerskov sogn. Han blev gift den

20. november 1947 i Høgen med Karen Pedersen, der er født den 17. februar 1927 i Lyngby,

Sporup sogn, som datter af Mikkel Pedersen og hustru Lene Christensen.
Bosat: Granbakkevej 3, Allingaabro.
Carl Andersen gik i skole i Agerskov. Han lærte landbruget hjemme og tjente desuden

1 år i Gern. I 1947 købte han en ejendom i Sommer stedskov, og denne drev han indtil 1952.
I 1955 flyttede ægteparret til Allingaabro og overtog en Tatolforretning, som de havde indtil
1958, da Carl Andersen blev repræsentant i malkemaskiner. Han har siden virket som sådan.
Karen Pedersen gik i skole i Røgen. Hun lærte efter skolegangen husgerning og tjente

bl. a. i Sorring samt i Rangstrup. Den sidste tid inden giftermålet var hun syerske i Gern, og
hun var nu hjemmegående husmor indtil 1955, da hun sammen med manden overtog Tatolfor-

retningen i Allingaabro. Fra 1959 til 1966 virkede hun som syerske på en systue i Assentoft.
I ægteskabet er børnene IX. L. 1. -IX. L. 3.

IX. L. 1.

Kurt Andersen er født den 15. januar 1949 i Sommersted.
Han er i typograflære.

IX. L.2.

Kell Andersen er født den 8. marts 1952 i Sommersted,

IX. L. 3.
Kirsten Andersen er født den 12. august 1958 i Allingaabro,

IX. Marie K. Thomsen og Chr.
Andersen med nogle af børnene

IX.B. Hans Thomsen Andersen og
Kristine Petersen med børn

IX.A. Jens Peter
Andersen

IX.D. Marie K. Andersen og
Jens Chr. Lund

IX. E. Johannes Andersen og
Kristiane J. Hansen

IX.F. Laurits Andersen og Maren Hansine Hansen

IX.H. Marius J. Andersen og
Thora E. Nordam med børn

IX.J. Enoch Andersen og
Magdalene Sørensen

IX.L. Carl Andersen og Karen
Pedersen med børn
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Supplement

til bogens
efterkommerov ersigt

Naturligvis er en slægtsbog ikke afsluttet, sålænge slægtens
medlemmer stadig er i live, idet der jo hele tiden sker nye ting lige
fra fødsler, giftermål og dødsfald, til stillings- og adresseændringer.

Nærværende slægtsbog er da også kun ført up-to-date og vil i løbet af
få år blive mangelfuld, såfremt fremtidige begivenheder indenfor

slægten ikke tilføjes. Det anbefales derfor slægtens medlemmer at
gøre brug af efterfølgende sider til nedskrivning af tilføjelser, efter

hånden som nye begivenheder indtræffer - i hvert fald indenfor ens
egen gren af efterkommeroversigten. Det er en ting, der let lader
sig udføre, og som vil være til stor hjælp sidenhen, ikke så meget
for Dem selv, som for de af slægtens efterkommere, der engang

skal arve denne bog.

For overskuelighedens skyld bør De ved hver tilføjelse anføre

det registreringsnummer, som den person, de omtaler, har i bogens

tekst.
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