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Af Pallesen - Slægtens Historie
i Tanderup, på Frøsiggaard og i Hunderup.

Det er kun med stor betænkelighed, at man kan bruge betegnelsen

Pallesen - Slægten i forbindelse med de personer, der i det følgende
særlig omtales, nemlig slægtleddene på Frøsiggaard og i Hunderup, så
meget mere som disse ikke benyttede navnet, og måske slet ikke reg
nede sig som hørende til denne slægt; når jeg alligevel vover at benytte
denne fælles betegnelse, er det dels fordi de første slægtled, de der
boede i Tanderup, ubetinget kaldte sig Pallesen i tale og skrift, og dels

fordi der ikke findes noget andet slægtsnavn. - Der vides følgende om

hvorledes navnet Pallesen kom til denne slægt.

Den første begyndelse var så dramatisk, at den er husket og
fortalt fra slægtled til slægtled på egnen. Det er fortællingen om
Lille Palle, der boede i Tanderup under den frygtelige stormflodskata
strofe i 1634. Også Tanderup blev dengang oversvømmet, men Palle

reddede livet ved at kravle op på hanebjælken i sin lade, mens alle andre
i huset druknede. Da vandet sank, og Palle kom i forbindelse med folk,

skal han have taget tilskikkelsen med stor ligevægt. Fortællingen lyder
således: " Skuld et aller vaer go, saa lille Palle f raa Tanderup, hans
kuen wor drownd ". Om det nu er på grund af den store berømmelse,
Palle således erhvervede, eller tidens skik førte det med sig, så

hævdes det, at navnet herefter knyttedes til gården, således at nye
ejere overtog det, eller måske snarere blev det påtvunget; i hvert
fald er det givet, at den mand, vi kan føre vor afstamning tilbage til,

tog navnet, da han kom til gården udefra. Ham vil der blive fortalt om
senere, men det kan nok være rimeligt først at berette om Tanderups

noget ældre historie; det var dog i denne by, vor oldefader blev født,
og hvor hans fader og bedstefader havde deres hjem i mere end et
halvt århundrede.
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I Tanderup

Tanderup er den bebyggelse, der i hele den omliggende marsk lig
ger længst ud mod havet, bortset fra den enlige bakke, '’Bjerget'', udfor

Vilslev; der er kun 3 kilometer fra Tanderup til diget. Heroppe i sin

nordligste del snævrer marsken ind, og det højere, sandede land - sydpå
kalder man det Gesten - skyder med mellemrum sine udløbere ud i

marsken, og før marsken blev dannet, ud i havet. Ved Darum og Vester

Vedsted når det højere land endnu i vor tid helt ud til havet og disse

to udløbere danner mellem sig et marskbækken; i dette bækken skyder
sig tanger ud, og her er det, Tanderup rager længst ud mod vest og er
synlig vidt omkring. Her som alle andre lignende steder havde nybygger

ne dog vovet sig for langt ud så de som fortalt ikke var sikre mod
katastrofer. Efter anlæget af det store havdige fra Darum til V. Vedsted
ændres dette landskabsbillede fra år til år stadig mere, efterhånden
som bebyggelsen trækker ud mod diget. - Nutildags forstår man ved

Tanderup nærmest en enkelt storgård, men for ikke så længe siden og
så langt tilbage man ved, nævnes Tanderup. som en by i lighed med de

andre byer, Kirkeby, Kjærbøl, Fårup (Fardrup) og Mejlby, der dannede
Fårup eller Fardrup sogn. Tanderup bestod af 3 helgårde, hvor der ofte
levede 2 familier på hver gård. Det ses i Riberhus lensjordebøger, at

kronen på Lille Palles tid ejede alle 3 gårde, og at Palle Nielsen, som
han hed, besad den ene gård sammen med Frantz Nielsen. De var altså

kongens fæstere. Det ses ligeledes, at han var på gården før 1620 og til
efter 1645; han har således overlevet de hårde prøvelser, som storm

flod og krige i hans tid havde bragt over Sydvestjylland, men det er vel
tvivlsomt, om han som gammel mand har overlevet de langt værre ulykker,

der fulgte med Karl Gu s tav-krige ne og pesten, navnlig i 1659, da det

hændte, at byer affolkedes. Vi ved i hvert fald, at nogle få år efter (ma

triklen 1664) var Anna Pallisen og en anden på Gården; måske er hun
Palles datter eller enke, men hun kan også være den første, der som ny
besidder antog Palle s en-navnet. - Kgl. Majestæt begyndte nu at sælge
sine gårde i Tanderup, 24. novbr. 1670 (se Kronens Skøder) udstedtes
et mageskiftebrev, hvorved Matias Worm, Præsident, d. v. s. FørsteBorgmester, i Ribe får 2 gårde i Tanderup og afstår 2 andre andetsteds,
der blev gjort til ryttergårde. Dette var de 2 af helgårdene, og ved mage
skifteskøde af 12 juli 1692 får Worm endnu en gård i Tanderup by på 8 1/2
td. hk., hvilket var den tredje helgård, så han nu ejede alle Tanderupgårdene. Matriklen 1688 beskriver i overensstemmelse hermed forholdene
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således: Præsident Worm ejede en gård på ca. 17 td. hk., som Anders
Hansen var bruger af, Riberhus ejede 2 andre gårde på hver godt 4 td.

hk., af hvilke Frands Michelsen brugte den ene, mens den anden betegne

des som "øde".

På den tid var således de 2 helgårde samlet på en enkelt

fæsters hånd, og den tredje helgård var delt i 2, sandsynligvis 2 selvstæn

digt beliggende gårde, og af dem var Palles gård øde.
I en følgende længere årrække sad Anders Hansen (Vindfeld) på

den store gård i Tanderup, i hvert fald i den første tid som fæster.

På

et eller andet tidspunkt har ejeren solgt gården til brugeren til ejendom,
men om dette er sket til Anders Vindfeld eller til hans eftermand, Simon
Termansen, er ikke oplyst.

Vindfeld- og Terman-slægterne var meget

udbredt som bønder og handlende i Fårup og Ribe, og det er et eksempel
på deres driftighed, at der var adskillige i disse familier, der påtog sig
de 3-års forpagtninger, ved hvilke omegnens herregårde sædvanligvis

dreves. Man ved, at Simon Termansen i hvert fald havde Bramming i
forpagtning omkring 1720. Det er sandsynligt, at det er ham, der har
tjent penge nok til at købe gårdene i Tanderup, og han har købt dem alle,

for vi ved særdeles god besked om hans enkes forhold i 1743 gennem et

mandtal optaget i dette år i anledning af en ekstraordinær formues- og
kopskat,

selv var Simon Termansen død i 1738.

Hans enke, Maren Pe-

dersdatter (i sin selvangivelse underskriver hun sig Marren Pedersdatter,

mens hun et andet sted er kaldt Maren Simonsdatter) angiver, at hun ejer

"Store Tanderup", der står for godt 17 td. hk., "Liden Tanderup" på godt
4 td. hk. samt "en øde Gaard i Fardrup Sogn kaldet Palles øde Gaard" af

samme størrelse.

Mens det nære naboskab til Ribe med sine mange godskære myndigheder
og institutioner ikke havde levnet Tanderup mulighed for at vokse til en ho

vedgård som naboerne mod nord, Kjærgaard, Bramming og Sneumgaard, så

nåede stedet nu sin stærkeste koncentration på en privatmands hånd, hvilket
i hvert fald har kunnet give ejeren den tilfredsstillelse at bruge navnet Store
Tanderup, og oven i købet som baggrund herfor Liden Tanderup. Der er

en vis sandsynlighed for, at gårdene i Tanderup dengang var beliggende

samme steder, som man ser det på et matrikelskort henved 100 år se
nere, idet de havde næsten samme størrelse på de to tidspunkter. De
to helgårde ligger på kortet tæt op mod hinanden, den ene halvgård nog

le få hundrede alen øst for og den anden atter et lignende stykke mod
nordøst, alle ved vejen til Kirkeby og alle indelukkede 4-længede går
de, men halvgårdene naturligvis væsentlig mindre end helgårdene.

Jor

derne strækker sig i en stribe hele vejen ud til havet, altså gennem mar
sken; således kan det også godt have været før udskiftningen, Tanderup
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var jo en selvstændig by. Med denne beliggenhed er det en selvfølge, at
driften dengang var baseret på studefedning.

I 1743 stod som nævnt Simon Termansens Enke endnu som ejer,

skønt manden var død for 5 år siden. Han må være sent gift, eller også

er der tale om 2. ægteskab, idet børnene var små, en af døtrene var såle
des født 1736. Med tiden overtog sønnen Terman Simonsen Store Tande-

rup, og det synes at have føjet sig således, at også de to andre gårde
blev i familiens besiddelse. Simons to døtre, Ingeborg og Edel, kom

nemlig til at bo på hver sin af halvgårdene, den ene i ægteskab med Jep

Michelsen, den anden med Søren Pedersen, vor forfader - og hermed
begynder vor direkte interesse i Tanderup. Oplysningerne om døtrene
stammer fra kirkebogen, blandt andet i anledning af de sørgelige begi

venheder at begge hustruerne døde i en ung alder, Edel i 1762 og Ingeborg
i 1767. De døde begge i Barselseng. Navnet Jep Michelsen eller
Michaelsen tyder på, at han var af en familie, der i hvert fald siden

1688 havde boet på dem halvgård, der nu hed Liden Tanderup, og at
Søren Pedersen og Edel deres gård var Palles øde gård. At det var
Palles gård, Søren Pedersen fik, må være klart alene af den grund,

at der ellers ikke ville være nogen mening i overtagelsen af Pallesennavnet, hvorimod det er mere tvivlsomt, om Jep Michelsen blev ved at

bo på Liden Tanderup, idet han i 1787 synes at have haft en af helgårdene.

- Vi ville egentlig nok finde nogen forklaring på, hvilken position Søren

Pedersen havde, siden han kunne blive accepteret som svigersøn i den
snævre familiekreds på Tanderup i en tid, hvor man ikke mindst af hensyn

til besiddelsforholdene var meget nøjeregnende. At familien også var

lidt stor på det, ses deraf, at kirkebogen lejlighedsvis titulerer en af
døtrene med "Madam", og at begge døtrene blev gift på kongelig bevilling,
hvilket var sædvanligt blandt folk, der var lidt fornemmere end almindelige
bønder. Det er ikke bekendt, hvor Søren Pedersen havde hjemme, - det
er sagt, at det skulle være en kro øster henne ved toldgrænsen - men
det er temmelig rimeligt at gætte på, at han var kommet omkring på stude
handelen og var kendt af familien på Tanderup og var kommet der.

Måske var der også god brug for en svigersøn, der kunne sætte ødegår
den i drift; ifølge den omtalte formueangivelse sad enken på Store Tande
rup med temmelig megen gæld.

I Farup kirkebog skriver præsten under 1761: "Tirsdag d. 31—
octbr. efter kongl. allernaad. bevilling......................... copuleret Søren

Pedersen til Edel Simonsdatter af Tanderup". Den 27. august næste år

døbtes en søn Simon, opkaldt efter sin afdøde morfader, men som om-
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talt døde moderen, og kirkebogen meddeler, at d. 18. septbr. 1762 holdt
præsten ligprædiken over Søren Pedersens hustru paa Tanderup n. Edel

Simonsdatter; hun blev kun 26 år gammel. Som faddere ved Simons dåb
nævnes blandt andre Terman Simonsen og Jep Michaelsen "begge af
Tanderup", altså den afdødes broder og svoger.

Et årstid,efter sin kones død giftede Søren Pedersen sig igen, denne

gang med en pige, der hed Maren Clausdatter. Det var hende, der blev
vor stammoder, og vi ville derfor gerne vide noget om hende. Der er i-

midlertid kun få oplysninger i kirkebøgerne. Det første barn i ægteskabet

var en datter, der efter tidens skik blev kaldt Edel efter Sørens nylig
afdøde første kone. Ingeborg Simonsdatter, der levede endnu dengang,

bar barnet, der altså fik hendes afdøde søsters navn, og fadderne var
naturligvis overvejende fra Tanderup; ved de følgende børns dåb var fad
derne derimod oftest fra Hillerup, og der er ingen tvivl om, at Maren
Clausdatter var fra denne by. Faderen hed altså Claus, og efternavnet
var sandsynligvis Pedersen, men det kan ikke afgøres med sikkerhed.

Maren synes at have haft flere brødre, og en søster var gift med Jørgen
Vind i Hillerup. Thorvald Madsen fortæller, at han hed Jørgen Pedersen
Vind og gav sig af med studehandelen - deraf måske bekendtskab med

Søren Pedersen. Deres søn, Claus Pedersen Vind, der var en kendt,
men ikke særlig stabil, studehandler, blev gift med en datter fra herre
gården Jullingsholm, Ane Marie Johnsdatter, af Thorvald Madsens slægt.
Søren Pedersen og Maren Clausdatter grundlagde altså den nuværende
Palles en-slægt, der udgik fra Tanderup. Søren er nok straks blevet

kaldt Pallesen, men det vides dog ikke. Det vides heller ikke med sikker
hed, hvor hurtigt han indrettede sig på studefedningen; det er dog sand

synligt, at det er sket med det samme; han gav sig nok af med studehan
delen i forvejen, og det kan vel næsten antages, at det var ham, der genop

byggede Palles øde gård, så han har kunnet indrette den med fedestald.

Af betydning var det jo også dengang, at han ikke var fæster. Endelig kan
også bemærkes, at gården i en omtale af hans søns ejertid betegnes som
en af de gamle studegårde, hvilket nok skulle kunne række tilbage til hans
faders tid.

Søren Pedersen bosatte sig vel i Tanderup i 1760 eller 1761, og de
næste 3 generationer efter ham, søn efter-fader, havde alle hver sin
store virksomhed, gårde med fedestald og oftest mølle og derudover en
omfattende handel; men forholdene førte det med sig, at de hver boede
på sit sted, at stavnen flyttedes: Sønnen Peder Sørensen, kaldet Peder
Palle, var i Tanderup, sønnesønnen Hans Pedersen, kaldet Hans Pejsen,
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på Frøsiggaard og sønnesønnesønnen Hans Peder Hansen, kaldet Hans Peder

Møller, i Hunderup - og her kom der en afslutning omkring 1900. Vi
skal nu gøre op, hvad vi ved om denne "vestjydske Handelsslægt'’, som
T. Tobiassen Kragelund kalder den, og dens virksomme liv i mere end
hundrede år.

Det er altså Peder Sørensen, der er
hovedpersonen i den sidste del af slægtens Tanderup-tid, men inden vi
Peder Sørensens søskende.

beretter det lidet, der vides om ham, må Søren Pedersen og Maren

Clausdatter deres andre børn nævnes. Vi kender 4, 3 døtre, Edel, Bodil
Marie og Johanne og 1 søn, Claus. Om dem ved vi, at Bodil Marie blev

gift med ejeren af nabogården, Simon Jepsen på Lille Tanderup, hvis

fader Jep Michelsen som tidligere omtalt havde ægtet den ene af Simon
Termansens døtre. Simon Jepsen var opkaldt efter sin morfader. Der
var efterhånden blevet et nært slægtskab mellem alle Tanderup-gårdene
indbyrdes. Om Søren Pedersens døtre ved vi endvidere, at Johanne blev

gift med Mathias Andersen i Kirkeby.
Peder Sørensen (Pallesen), født 1766, fik gården i Tanderup efter

sin fader Søren Pedersen, den gård vi antager er "Palles øde Gaard".
Han fik navnet Pallesen knyttet til sig, og det fortælles, at han i omtale

altid kaldtes Peder Palle. Om ham ved vi med sikkerhed, at han drev
studefedning og handel; gården nævnes som en af "Studegaardene" i Syd
vestjylland. Vi nærmer os nu så meget til "Mands Minde", at nulevende

kan huske fortællinger om ham. Martin Jæger har fortalt, at han havde

14 børn, som han holdt særdeles god orden på. Peder Palles faderlige
myndighed er et træk, der er af slægtshistorisk interesse, idet deri tit

hørte fortælling om de 6 dygtige sønner, der udgik fra Tanderup, fra
Peder Palles hjem, sikkert som forudsætning har disse drenges gode opdra
gelse i hjemmet. Der er ingen tvivl om, at Peder Palle også har været
mellem de bedste, når det gjaldt behandlingen af jorden og kvæget og i

handelen, således at han har kunnet lære sine sønner. - Men vi er nu
gået lidt for rask frem og må tilbage til hans ægteskabs indgåelse.

Peder Palle giftede sig ikke i Tanderup-familien, således som
hans fader og søster havde gjort. Den 23 oktbr. 1801 blev han viet i
Vilslev kirke til Kirsten Hansdatter, som var datter af Gårdmand Hans
Hansen. Vilslev kirkebog meddeler herom i 1801:

"Den 25. Septbr. forlangte Ungkarl Peder Sørensen fra Tanderup i

Fardrup Sogn og Pigen Kirsten Hans Datter fra Vilslev, som vare forlo

vede, at der næste Søndag maatte lyses for dem af Prædikestolen, og
fremstillede sig som deres Forlovere Undertegnede Mænd fra Vilslev
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Hans Hansen

Simon Hansen".

Påtegning: "Copuleret den 23—October".

Kirsten var født 1782 og var således 19 år gammel, og Peder var
35 år. Dette var ikke noget usædvanligt aldersforhold mellem ægtefolk på

de tider, da de unge mænd sjældent giftede sig tidligt; det var ikke så

lige en sag at få de vigtige ejendomsforhold ordnet. Faderen, Søren Pe
dersen, var på den tid død. Hvilket bekendtskabsforhold der havde eksiste
ret mellem familierne i Tanderup og i Vilslev i forvejen vides ikke,

men fremtidig blev forbindelsen meget n^r, og det kan som indledning
til fortællingen herom vist være af interesse at se, hvad kirkebogen

for Fårup i 1804 meddeler om Hans Pedersen, det andet barn i ægte
skabet, hans dåb og fadderne:

"21. Jan. blev Peder Sørensen og Hustru Kjersten Hansdatter af

Tanderup deres forhen hiemedøbte Søn n. Hans hans Doob publ.
bar: Frantz Kjærs Hustru Ane Hansdatter af Darum

Maren Termans Datter af Tanderup

Hans Hansen af Vilslef

Simon Hansen ibidem
Simon Jespersen Tanderup

Niels Iversen i Jedsted "

Ane Hansdatter, der bar barnet, og Simon Hansen var søskende
og børn af gårdmand og sognefoged Hans Hansen i Darum, og det er
næsten fuldkommen sikkert, at Hans Hansen af Vilslev også var en broder
(Kirkebogen i Darum er ulæselig på dette sted). De tre af fadderne har
således været morfaderen og hans 2 søskende; det lyder jo lidt gammelt

af faddere at være, men de to har dog kun været midt i 30-erne, mens

morfaderen var mere til års, ca. 47. Det kan iøvrigt godt tænkes, at der
allerede dengang har været tænkt på, at drengen skulle til Vilslev til

bedsteforældrene. Sådan blev det i al fald, som vi senere skal se. Om
Simon Hansen kan lige nævnes, at han var blevet bosiddende i Vilslev
ved at indgå ægteskab med Niels Sørensen Skades enke Karen Pedersdatter, hvorved han var blevet ejer af gården matr. nr. 11, men det
er ellers Hans Hansen, vi på dette sted er særlig interesseret i, da
Hans Pejsen efter fortællingen blev opdraget hos sin moders forældre,

Hans Hansen og Maren Hansdatter i Vilslev, der altså er den ældste nu

levende generation i familien deres oldefaders bedsteforældre - se
hellere slægtstavlen. Jens M. Lauridsen fortæller i 1. bind af sin slægts
historie, As chou-Slægten, blandt andet følgende om dem s. 61:
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"Gamle Hans Hansens Fader, der ogsaa hed Hans Hansen, var fra

Darum, hvor han i sine unge Aar havde være Skoldeholder, - en Tid var
han ogsaa Skoldeholder i Sneum og Tjæreborg Sogne. Han kom til Vilslev

og blev Ejer af gaarden ved Giftermaal; derom beretter han selv i en
meget udførlig Regnebog, som han selv har udarbejdet til Skolebrug,
følgende:
"Jeg Hans Hansen, er født i Darum 1756 den 19. januar og kom i

Ægteskab med Maren Hansdatter i Vilslev 1781 den 16. November i

hendes Alders 22. Aar. Vor liden Datter, Kirsten Hansdatter, er født
1782 den 29. September".
Han blev en meget gammel Mand, døde den 20. September 1837,
81 1/2 Aar gi., hans Hustrus Dødsdag kendes ikke".
Hans Hansens livsbane var ikke almindelig. Bestillingen som

Skoleholder synes ikke rigtig at passe med stillingen som ældste søn
af en stor gårdmand, men kyndige folk siger, at der slet ikke er noget
usandsynligt eller usædvanligt i dette; den unge Hans Hansen har været

velbegavet, haft lyst til at undervise, og byfolkene har været interesseret
i at få ham, da det ikke altid var let at få en duelig skoleholder, det

var jo ikke noget embede sådan som degnekaldet og dårligt vederlagt.
Desuden er der det at sige, at han ikke behøvede at gå hjemme på gården
i mange år for at lære det fornødne om datidens landbrug, og hvad der
fortælles om hans tid i Vilslev tyder da heller ikke på, at han i nogen

henseende var fremmed for bondens problemer, tværtimod. Jens M.
Lauridsen fortæller en del om ham på det ovenfor citerede sted og i
"Vilslev-Slægten" s. 117 ff. Han var en af de meget få, der var forud

seende nok til at sikre sig velstend ved at købe jord i landbrugets krise

tid i 1820-erne. Dette tyder på dygtighed men var ikke egnet til at gøre
ham vellidt, og bedre blev omdømmet ikke ved en historie om, at han
skulle have hjulpet smuglere ved at skjule deres gods i sin lade. Til
at hylle denne beskyldning i et endnu tættere slør af usikkerhed kan tje

ne en fortælling om, at tolderen Peder Højer, der senere købte ejendom
i Vilslev, engang gjorde et vældigt kup ved at konfiskere flere vogne

med smuglervarer, efter at de var kørt over åen og ind i en lade, men
stedet angives i de forskellige beretninger enten som Gredstedbro Kro

eller som Hans Hansens lade i Vilslev. Hvordan det nu forholder sig
med dette, så har Hans Hansen været virksom på forskellige områder,
og det er ikke mærkeligt, at han er kommet i forbindelse med familien
fra Tanderup.
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Hans Hansens gård ligger vest for vejen, der forbinder kirken med
byens gade; den fik senere matr. nr. 8a. Jørgen Brok fortæller, at der

på en træskillevæg i dagligstuen fandtes malet et gammelt vers, der havde
årstallet 1803 og således stammede omtrent fra den tid, da den unge pige
Kirsten Hansdatter flyttede til Tanderup. I 1915, da gården blev ombygget,

var man så betænksom at save brættet ud og lade det indramme. Det opbe
vares nu af Kristine Andersen i Gredstedbro, hos hvem Jørgen Brok har

fået en afskrift, der lyder som følger:

Naar Madmor taler
pas vel paa tag straks

din Mad og spise, det færdig
skal paa Bordet staa,
glem ej Gud først at

takke prise, naar du
est mæt tak Gud igen

din Gerning, saa forrette
med Flid og Troskab for
min Ven, Gud velbehager dette
H HS
MHS

1803

Hans Pedersens søskende.

Inden den næste generations hovedper

son, Hans Pedersen (Pejsen) på Frøsiggaard omtales, er det bedst her først

at nævne Peder Palles og Kirstens Hansdatters andre børn. Det bliver
kun en kort omtale, da det ville føre for vidt her at give udførlige levneds

beskrivelser; Martin Jæger meddeler, at der var ialt 14 børn, og deres
navne er opført i slægtstavlen. Her er der grund til en sidste gang at be
rømme Peder Palle; der skulle mere end almindelig dygtighed til for
at sætte mere end en halv snes børn i god vej og samtidig gøre det muligt
for den ældste søn at overtage fødegården og blive ved den. Men vi skal
nok give hans kone, Kirsten Hansdatter fra Vilslev, en stor del af æren.
Da Peder Palle døde i 1831, var vistnok endnu ingen af de mange børn
kommet hjemmefra, vi ved i al fald, at i 1834 (ved folketællingen) var

det af de voksne børn kun Bodil Marie, der ikke var på gården i Tanderup,
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idet hun vistnok på den tid var blevet gift med Gårdmand Hans Simonsen i
Vilslev, og så Hans, som vi ved var flyttet til Frøsiggård året før. Enken

Kirstine Hansdatter, der i 1834 var 52 år gammel, havde da hjemme på
gården Søren, den ældste på 32 år og Claus på 24 år samt Niels på 18,

Anders på 17 og Antonius på 15 år og af døtrene Maren og Edel på 27 og
22 år; uden hjælp af tjenestekarle har familien således været fuldt istand
til at holde ejendommen og studedriften igang. Når den næstældste, Hans

så tidlig fik sit eget, har det sin forklaring i hans tilknytning til Vil

slev. Den ældste, Søren, kaldet Pallesen, født 1802 blev gift 29. septbr.

1839.med Mette Cathrine Ebbesdatter fra Ganer Mølle ved Skjern, og de
fik gården hjemme i Tanderup. I 1845 (folketællingen) boede der af fa
milien kun ægteparret og deres 3 små børn på gården; enken var død i 1841,
og den sidstfødte af Søren Pallesens søskende kunne være 23 år.

Efter Hans kom Maren, født 1805 og Bodil Marie, født 1808. Bodil
Marie blev som nævnt gift med gårdmand Hans Simonsen i Vilslev,

der var søn af Simon Hansen og altså hendes moders fætter, idet Simon
Hansen og Hans Hansen i Vilslev var brødre. Hun overlevede Hans
Simonsen og blev senere gift med Søren Andersen (Rytter), som hun også

overlevede; gravstenen over Bodil Marie og begge hendes mænd kan

endnu ses på Vilslev kirkegård lidt norden for kirkedøren, på vestre

side af gangen. Jørgen Brok ved at fortælle, at hun var foretagsom og
dygtig, men vist noget påholdende, hvad forskellige erindringer sigter på.
Det var hende, der byggede den store lade til gården, matr. nr. 11, vist

for at efterligne sin broders frisiske lade på Frøsiggaard. De næste i
rækken var Claus, født 1809, Hans, født 1811, Edel, født 1812 og Karen,

født 1814. Om Edel vides, at hun blev gift med gårdmand Jeppe Knudsen i
Øster Vedsted. Næst efter kom Hans Simon, kaldet Simon, der kom til

Blaksmark og Niels og Anders, der kom til Bøel og endelig Antonius, der

kom til Ringkøbing-egnen og Johanne og Peder. De, hvis hjemsted er
nævnt, kom alle ligesom Hans Pejsen til at sidde med gode ejendomme;
disse unge mennesker var dygtige, og de fleste af dem optog handelen.
Foruden Søren, der så at sige arvede navnet med gården, antog i hvert
fald Simon, Anders og Niels Palles en-navnet, mens der fra Antonius

stammer en slægt, der hedder Antoniussen. I den gamle hjemby, Fårup
findes nu familier såvel med Pallesen- som med Antoniusen-navnet.
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På Frøsiggaard

Hans Pedersen var Peder Palles næstældste søn; han var født 17.
septbr. 1803, hjemmedøbt og fremstillet i'kirken 21 jan. 1804. Han var

opkaldt efter sin morfader Hans Hansen, mens den ældste broder Søren

havde fået navn efter farfaderen Søren Pedersen. Som det er omtalt i

forrige afsnit blev Hans opdraget i Vilslev hos sine bedsteforældre Hans
Hansen og Maren Hansdatter,
Da Hans Hansen havde en søn, der også hed Hans Hansen, som var

nogle år ældre, kan vi jo ikke rigtig forstå, hvorfor han tog sin dattersøn

til sig som sin egen, men de nærmere omstændigheder kendes ikke;
heller ikke om Hans Pedersen opholdt sig udelukkende i Vilslev eller

delvis i Tanderup; det må i al fald være sandsynligt, at han har sørget
for at sætte sig godt ind i sin faders drift- og handelsmetoder. Hvad vi

ved er, at Hans Hansen efter Jørgen Broks fortælling havde i sinde at
sætte ham i gang med en ejendom, da han blev voksen, og han købte
da jord til ham fra en gård i Vilslev, der blev udstykket. Imidlertid

blev den unge mand så forlovet med Kirstine Johnsdatter, hvis fader

var John Frandsen af en gammel Vilslev-slægt. Frøsiggaard blev da .
købt i stedet for. Det var i 1833. - Efter at han nu har overtaget sin egen

gård, vil vi kalde ham Hans Pejsen, da han udelukkende er kendt under

dette navn.

Om Hans Pejsen i Frøsiggaard-tiden er vi så heldige at vide sær
deles god besked. Det skyldes ikke alene, at der endnu huskes noget fra
den tid, den anden tredjedel af 1800-årene, men navnlig at der er skre

vet en del om ham. Tilsammen er de skrevne beretninger så fyldige, at
de dækker det meste af, hvad der vides, og da disse forfatteres egne

vurderinger af Hans Pejsen lejlighedsvis kommer frem, er en gengivelse
af disse beretninger her benyttet som hovedgrundlag til fremstillingen af
hans historie. Der er tale om en stor artikel af M. K. Jæger i Dagbladet
Vestkysten samt en bog af T. Tobiassen Kragelund. I og for sig er
Jægers artikel udtømmende, idet hele historien er med, men Tobiassens fortælling danner på en måde et supplement hertil, idet han an
vender en friere fremstillingsform og samtidig giver prøve på sin store

evne til detailskildring; der er således ingen af Tobiassens mangfoldige

skildringer fra landbrugets og landhåndværkernes arbejdsområde i
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ældre tid, som man læseri'Fra Ribe Amt og i særlige skrifter navnlig fra

40-erne, der i overbevisende sagkundskab overgås af den her gengivne

bogs fremstilling af tekniken ved den natlige drift af studene ud forbi
Kongeaaens udløb i Vadehavet. Skildringen er fremragende, og det for

ringer ikke dens værdi, at dens tilknytning til Hans Pejsen i Frøsiggaard-

tiden må tages med meget forbehold; ikke at Hans Pejsen ville være

blevet krænket derover, det ville han sikkert ikke, men da udførselstol
den for stude blev ophævet i 1827, 6 år før han kom til Frøsiggaard, må
det have været i hans yngre dage, han har været med dertil. Imidlertid
•har Tobiassen benyttet dette emne i en anden af sine bøger, og her er

ejeren af studeflokken Peder Pallesen fra Tanderup, Hans Pejsens fader,

hvilket lyder nok så rigtigt. Skildringen af denne episode bidrager
yderligere til at levendegøre denne dramatiske trafik og føjer tillige et

par træk til billedet af Peder Pallesen, hvorfor der i det følgende også
er gengivet et uddrag af denne fortælling.

Til Illustration af beretningerne er bag i dette skrift gengivet
nogle mestendels fra disse beretninger lånte billeder af gårdene og

ders ejere. Frøsiggaards imponerende bygninger og navnlig den meget
høje lade leder straks tanken hen på de frisiske gårde sønderude, og

det er ganske riméligt, eftersom det var dem, Hans Pejsen havde som

forbillede for sin ladebygning. Enhver kan overbevise sig derom ved
at gøre den meget interessante tur til Eiderstedt ved Tønning, hvor
der findes halvandet hundrede fredede "Hauberge", liggende på deres
opkastede "Warf", eller for den sags skyld til Frilandsmuseet i Lyngby

ved København, hvortil en Hauberg, der lå i Eiderstedt en mils vej

udenfor Tønning, er flyttet og genopført. Endnu bedre hvis man vil
unde sig den samme oplevelse som Rigmor og jeg, se stamtavlen, at
gøre turen rundt om den Tyske Bugt gennem alle Frisernes lande, fra

Nordfrisland over Eiderstedt, Ditmarsken og Østfrisland til Vestfrisland i Holland - så vidt muligt ovenpå digerne hvilket de fleste steder

er forbudt. Ingen steder bliver man så overbevist om, at ensartede

naturforhold må skabe samme erhverv og samme folk; hvor der er
marskdannelse - hvilket der er hele rejsen undtagen i Nedersaksen,
som man kan springe over - er landskabet overalt aldeles ens, som vi
kender i vore marskegne her, kreaturerne er ens, sortbrogede uden
en eneste undtagelse fra Ejderen til Rhinen, og gårdene er af samme
præg, selv om moderniseringen er ulige fremskredet i de forskellige

provinser. Hans Pejsen har set, at Tanderup- og Vilslev engene var
led i denne vældige frisiske marskverden, der ender netop her, hvor
Horns Rev har sat bom for Vesterhavets oversvømmelser, og han har
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følt trang til at markere det.

Gårdens store bygninger og ikke mindst møllen har været vidt syn
lige mod syd og vest over de udstrakte kær og enge - men mod nord var
det anderledes, her lå Kjærgaards skove. Vi kan godt forestille os landskabet

ved hjælp af et matrikelskort, som ganske vist er opmålt i 1789, men
er prøvet i 1820. Selve Kjærgaard har været skjult i træerne, men skoven

har ligget der omtrent som nu, og hele egnen mod nordvest har været
domineret af en række småskove, der nu er borte men i al fald for en
stor del har eksisteret i 1833. Yderst i hovmarken sydvest for Hunderup

lå Nørre Lund, lidt længere mod syd, vest for Kjærgaard ved Darumvejen lå Sønder Lund og imellem dem den lille Fruer Lund. Nørre og
Sønder Lund var på henved 100 tdr. land, og da lundene delvis var

beliggende på det høje terræn mod nord, må man i den retning have

fået indtryk af en udpræget skovegn. Hertil kommer at Kjærgaards ud
strakte kær og moser syd for skoven var bevokset med træer og krat.
Navnlig synes "Birkkier" at have svaret til sit navn. Birkkier strakte

sig på østsiden af Kjærgaard-Vilslev vejen næsten til Frøsiggaard, og
på hele denne strækning på næsten 1 kilometer ses der på vejens øst

side en allé, der ifølge markbogen til matriklen 1688 bestod af ensarte
de vejtræer.

Frøsiggaards omgivelser har således været særdeles afvekslende

og smukke - i al fald efter vore nutidige begreber om landskabelig skøn
hed.
Det må iøvrigt give os respekt for hans personlighed at se, hvor
smukke huse han byggede. Ikke alene Frøsiggaard men også Hunderup
Møllegaard og sandsynligvis også møllerne har været så stilfulde,

som man kan ønske sig. Naturligvis har han ikke selv givet tegninger

ne, men man kan være sikker på, at han har sikret sig de bedste byg
mestre; for ladens vedkommende utvivlsomt en mester sydfra. Retfær
digvis må man nok give hans forgænger Poul Magnussen æren for Frø
siggaards stuehus eller begyndelsen dertil, se Jægers artkel, men
Hans Pejsen har i al fald indrettet fedestalden og bygget laden. I denne

forbindelse er det også passende at huske, at han havde sans for i Ham

borg at få'dekoreret porcellænsstel med sit og sin kones navnetræk og
med billeder, der forestillede Møllen og en stud, der græsser i en
grøn eng; jo, Hans Pejsen skulle nok sørge for, at Frøsiggaard ikke i
nogen henseende kom til at stå tilbage for hans kones fødehjem, den
gamle slægtsgaard i Vilslev. Disse por cell æns genstande er endnu beva
ret hos efterkommere af hans andet ægteskab, se slægtstavlen.
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Af Frøsiggaards Historie ved M. K. Jæger.

"Vestkysten" d. 11 jan. 1930.

...................................... .. . "Til Frøsiggaard flyttedes i 1767 Kjærgaard
Mølle, der indtil da havde ligget Vest for Kjærgaard Skov, hvor en lille
Bæk var dæmmet op, saa der kunde blive tilstrækkeligt Fald til at drive

et Vandhjul.................................. Den nye Mølle, en firkantet Stubmølle, op

førtes Syd for Frøsiggaard, Vest for Vilslev-Hunderup Vejen. - Møllen

har antagelig de første Aar hørt under Kjærgaard, men 20 Aar senere -

ved Folketællingen den 1. Juli 1787 - anføres for Frøsiggaard Jacob
Pedersen som Selvejer og Møller................................Ogsaa Poul Magnussen

udvidede Mølleriet, idet han den 16. Juni 1806 fik kgl. Bevilling til at

indrette og bruge en Hestemølle til Grynmaling................ Poul Magnus
sen indrettede sin Hestemølle i Gaardens østre Længe. Senere - om
kring 1830 - flyttede han den over paa den anden Side Vejen, lige overfor

Stubmøllen....................... Hestemøllen blev, som før nævnt, trukket af et

Par Stude, men - trods det - omtales den dog altid som Rosmøllen. . . .
......................... Efter Rosmøllens Flytning ombyggedes Gaardens østre
Længe, hvortil der benyttedes Materialer fra Nedbrydningen af øverste
Stokværk paa Kjærgaard; blandt andet benyttedes i de to Stuer, der ind

rettedes mod Vejen, to Sæt pragtfulde Dobbeltdøre fra Herregaarden. Fra

Stuerne førte "æ Ligdør" ud til den lille Port, der ses paa ovenstaaende
Tegning. Det var en tilmuret Dør, der kun aabnedes ved Dødsfald.
Foran Gaarden anbragtes til Beskyttelse af Vinduerne mod Vejen en Række

Granitsten, forbundet med Jernkæder. Disse Sten, der ogsaa stammede
fra Kjærgaard, blev i 1902 benyttet til Indhegning af A. S. Vedel-Monumentet i
Ribe.

Efter Poul Magnussens Død solgte Hans Enke, Botille Ludvigsdatter,
i 1833 de to Møller og den firelængede Møllegaard til Hans Pedersen

fra Lille Tanderup i Fårup Sogn. - Møllerne og Gaarden var da brandas
sureret for 7270 Rigsbankdaler og til Gaarden hørte 74 Tdr. Land Ager
og Eng.
Hans Pedersen skal have faaet Gaarden paa lempelige Vilkaar, men
maatte forpligte sig til at svare Botille Ludvigsdatter en meget stor

Aftægt, dels Naturalier fra Gaardens Drift og dels i Kontanter og ind
købte Kolonialvarer. Desuden skulde han til Brug for Enken lade opføre
8 Fag grundmuret Hus Øst for Møllegaarden. Om dette Hus bestemmer
Aftægtskontragten bl. a., "at der skal indrettes et Kammer ved Siden af
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Forstuen med en Dør til herfra. I dette Kammer lover jeg, Hans Pedersen,

at lade en rask Karl overnatte hver Nat, som anses nødvendig for en eenlig Enke". Det blev saa Møllesvendens Bestilling at være Nattevagt i
Aftægtshuset.

Botille Ludvigsdatter døde 1843, 92 Aar gammel. Hun er blevet opnævnt i flere af Egnens Slægter, hvor Navnet Botille endnu i 3, Slægt

led findes og minder om den gamle Møllerkone paa Frøsiggaard. Blandt
dem, der plejede hende i hendes Alderdom, var Lovise Jensdatter fra

Henne Sogn. Hun kom senere til Hunderup, hvor hun blev gift med Tobias
Pedersen. En anden af de unge Piger, der var i Huset hos den gamle Kone,
hed Frederikke, og var fra Flensborgegnen, hun var i Slægt med Botille

Ludvigsdatter og blev senere gift med Mads Jespersen i Vilslev...............

......................................... Hans Pedersen og Kirsten Johnsdatter var et

stateligt Brudepar, og de var begge i Besiddelse af den Dygtighed, der
var nødvendig i den omfattende Virksomhed, de flyttede ind til. Kirsten
Johnsdatter blev en dygtig Husmoder, der sørgede for Møllegæsternes
Forplejning og passede sit Hus og sine Børn mønsterværdigt. Hans Pedersen
passede Møllerne (en Tid var de dog bortforpagte de) og Gaarden og

kastede sig desuden over Studehandelen. Hans Faders Gaard, Lille

Tanderup, var en af de gode gamle Studegaarde, og Hans Pedersen var
derfra kendt med Studeopdræt og Studehandel. Han indrettede sin Stald

med Studefedning for Øje, saa der blev Plads til 44 Stkr. Ungkvæg og 18

større Kreaturer, som han solgte paa Markederne sydpaa. Dette bragte

ham ofte paa Rejser til Husum og Hamborg, og der findes endnu i Slæg

ten Markedsgaver bragt hjem som Erindringer fra disse Rejser.
I 1845 havde han det Uheld, at Stubmøllen brændte ved Selvantænd
else. I sin Bog om Kjærgaard fortæller Jesper Madsen, at Branden fandt
Sted sidst paa Vinteren efter en travl Dag med Pillekværnen. Det havde

blæst stærkt, og om Natten stod Møllen i lys Lue. I Løbet af Sommeren

opførtes paa den gamle Mølles Plads en smuk hollandsk Vejrmølle. Den
var 8-kantet, tækket med Rør og lidt lavere end den nuværende Hunderup

Mølle.
I den nye Mølle blev der tillige Plads til Rosmøllens Værk, saa

da Aftægtshuset 2 Aar i Forvejen var blevet ledigt ved Botille Ludvigsdatters Død, lod Hans Pedersen de to Bygninger Øst for Vejen nedbryde

og benyttede Materialerne til Ombygning af sin Lade.
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Forbilledet for den nye Lade blev de høje holstenske Lader, han
havde set paa sine Rejser, og Rejsningen afpassedes efter Tømmeret fra

Rosmøllen. I den sidste Rest af Laden kunde man i Spærene se de gamle

Taphuller fra Rosmøllens Tid.

Den hollandske Mølle fik ingen lang Levetid, thi i Oktober 1858
slog Lynet ned i den. Under Branden kom den i Gang, og Stumper af de
brændende Møllevinger fløj ind i Stuerne og over Møllegaarden, der dog
reddedes, takket være en voldsom Regnbyge, der fulgte efter Uvejret.

Men Møllen nedbrændte fuldstændig og blev ikke genopført ved Frøsiggaard
paa Grund af Forhold, de nye Tider bragte med sig.
Før Bøn derne blev Selvejere, var der Møllepligt for Kjærgaards

Fæstere i Vilslev, Darum og Hunderup Sogne til Kjærgaard Mølle,
medens Riberhus's og Haderslevhus's Jorder i Vilslev var møllepligtige

henholdsvis til Jedsted og Skærbæk Mølle, Dette Forhold var jo nu for
andret. Folk kunde søge den Mølle, de ville, men kun de priviligerede

Møller maatte male Mel, og da der desuden var Udsigt til, at ogsaa dette
Privilegium vilde blive forandret ved de nye Næringsbreve, bestemte

Hans Pedersen sig til at flytte Møllen til Hunderup af Hensyn til de mølle

søgende fra Hunderup Sogn.

Hunderup Mølle byggedes Vest for Hunderup-Bramminge Vejen. Til
Underlag for dens Aksel blev benyttet en sort Marmorblok fra det smuk
ke Lange-Monument i Hunderup Kirke. Monumentet var nedbrudt i 1822,

og Stumper af det laa spredt omkring Kirkegaardsdiget......................................
............................................. Ved Møllens Flytning fulgte Hans Pedersens to
ældste Børn, Hans Peder Hansen og Maren Hansen, med til Hunderup som

Bestyrere. Hans Peder Hansen overtog Møllen faa Aar efter, og Maren
blev gift med Ejeren af Gørding Vandmølle, Hans Lorentzen Lauridsen.

.............................................. Efter Møllens Flytning var det store Bygnings
kompleks ved Frøsiggaard svundet ind til en stor firelænget Gaard, hvis

høje Lade saas viden om. Gaardens Facade mod Vilslev-Hunderup Vejen
ses af ovenstaaende Tegning, der er fremstillet for nogle Aar siden
tildels efter Maal opgivne af Gaardens senere Ejer P. K. Pedersen, der
forøvrigt har givet mange af de her nedskrevne Oplysninger om Gaarden
Den gamle Frøsiggaard mindede, set fra Vejen, om en hyggelig gammel

Kro, og det er hændt, at Vejfarende, der ikke har været stedkendt, er
traadt ind i Gaardens hyggelige Stuer og har krævet Mad og Drikke og
først, naar de vilde betale derfor, har opdaget, at de havde budt sig selv
til Gæst i et privat Hjem.
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I 1876 solgte Hans Pedersen gaarden til Jep Nielsen Brock, hvoref
ter han flyttede til Aldershvile paa Vilslev Mark. Hans Pedersen døde

1877 under et Besøg i Hunderup Møllegaard. Han og Kirsten Johnsdatter
ligger begravet paa Hunderup Kirkegaard, hvor deres Grave endnu ses".

Lidt om en vestjydsk Handelsslægt af Salomon J. Frifelt og T.

Tobiassen Kragelund: Afsides Kroge - midt i Verden. Vi hilser paa
Landsmænd II.

"....................... I Aarene mellem 1825 og 1835 drog den ene efter den
anden af en flok dygtige sønner ud fra lille Tanderup. Det var unge Mænd,

der havde udsyn; de havde lært Handelen hjemme og været med til
Markederne fra helt smaa. Hver for sig brugte de nu deres Øjne og køb
te Gaarde, der passede baade til Landbrug og til Handel med Kreaturer.
Navnet Pallesen er siden denne Udvandring godt kendt i Sydvestjyl

land. En søn købte Gaard i Bøel ved Gørding, en anden i Blaksmark; en

tredje købte Mejlbygaard ved Ringkøbing. Han fik ikke Pallesen-Navnet,
men hed ligeud Anthonius Pedersen og er Stamfader til den kendte Anthonius- Slægt.
En fjerde Søn, Hans Pedersen, blev heller ikke kaldet Pallesen,

men Hans Pejsen. Han købte 1833 Frøsiggaard i Hunderup Sogn, en efter

den Tids Forhold stor Gaard, hvortil hørte Sognemøllen med Mølletvang,

og det var særlig det, der tiltrak den unge Mand, der hjemmefra kend
te til Studefedning baade med Hø og Korn. Kort efter Overtagelsen af
Gaarden byggede han en stor Stald til den, samt en Fedestald til 18 sto

re Stude.

Det varede ikke længe, inden Hans Pejsen var Midtpunkt for Hande
len i Hunderup Sogn og langt længere omkring. Paa Markederne var han

kendt som en Mand, der hurtigt kunde vurdere et Dyr, og det var hoved
sagelig denne Egenskab, der snart gjorde ham til en holden Mand. Han
var ogsaa en Mand, der ikke gik af Vejen for et godt Kup, naar Kreatu
rerne om Efteraaret skulde over Grænsen sydpaa. Blandt de nærmestbo-

ende Husmænd havde han ualmindelig gode Hjælpere, naar en mørk og

taaget Nat en stor Flok Stude skulde over Kongeaaen. Hans Pejsen kendte
Kontrollørerne eller Toldkarlene, som de kaldtes, og han var ikke bange
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for at give dem en glad aften, naar Transporten skulde ske. Den Slags

foregik navnlig ved Vilslev Spang, hvor der var Vadested for Kørsel

gennem Aaen. Ejendommen Vilslev Spang, "Spanghuset", var Krosted
og Samlingsplads; her blev fortalt mange muntre Historier og drukket end
nu flere Kaffepunche. Adskillige Aftener blev Toldkarlene drukket under

Bordet, mens de travle Karle og Husmænd flyttede store Værdier fra
den ene Aabred til den anden gennem Vadestedet lige udenfor Vinduerne.
Hans Studedrifter kom dog sjældent over ved Vilslev Spang; han

samlede for det meste Kreaturerne i St. Darum, derfra blev Flokken

drevet op til Havet og paa den høje Haveng om til Kongeaaen. I passende
Afstand fra Kongeaaens Udløb gjordes Holdt, indtil der kom Bud fra

Vilslev, at alle Kontrollører sad godt bænket ved Kaffepunchene i Vilslev
Spang.

Saa snart denne Besked var kommet, sattes Kreaturflokken i Bevæ
gelse mod Havet. To af Trækkerne, der var godt kendt med Turen, fik

hver Reb paa to af Studene; disse skulde benyttes som Førere i Vandet

og var altid Dyr, der havde græsset ved Havet om Sommeren og ikke

var bange for Vand. Resten af Driverne passede paa, at ingen af Dyrene
kom bort fra Flokken.

Overfarten begyndte et godt Stykke før Aaens Udløb. Trækkerne
med Førerdyrene gik i det ravende Mørke ud i Havet paa den faste

Sandbund; Kreaturflokken kom næsten lydløst efter, kun Havets Dønninger

ude fra Dybet og en enkelt Maages hæse Skrig forstyrrede Stilheden.
Lang Tid gik det udefter. Karlene, der førte Flokken, vidste, at de
skulde et godt Stykke fra Land, inden de vandrede over Kongeaaløbet ude
i Havet, for ind efter Land var der i Løbet de fleste Steder Mudder,

som Trækkerne vanskeligt kunde slippe fra; desuden var der saa dybt, at

Kreaturerne vilde svømme, og saa var det umuligt at holde sammen paa
Flokken. Alt det vidste Trækkerne eller Lederne af Flokken, saa der var
en vis Spænding, hver gang en saadan Natmanøvre foregik, uden at man
kunde se det mindste; det var Instinkt eller Følelse i Fødderne, der
sagde dem, hvor de var.
Naar denne passende Afstand ude i Havet var naaet, førtes Flokken

over Aaløbet, der her paa det dybeste kun var fra 18-24 Tommer
(Overfarten skete altid ved fuld Ebbe). Saa snart Studene var kommet
over, aandede Driverne lettet op; nu gik det rask mod Land og videre
sydpaa, indtil det blev lyst, at der kunde holdes Tælling paa Flokken.
Der var saa godt som aldrig kommet nogen bort, for i Mørke og Vand
og navnlig paa ukendt Grund er Kreaturerne bange og gaar langsomt,
meget tæt samlet.
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Paa saadan en Tur var der altid et Stykke tørt Brød og en lille
Lærke i Lommen; det var, som om Legemet blev helt forynget, naar

det blev sat under Vesten. Man maa tænke paa, at det var sent paa Efter
sommeren - det skulde helst være Taage eller Regnvejr; ingen havde

Støvler eller Træskostøvler, der kunde holde Vand ude, Skafterne var ogsaa

for korte, naar de kom ud i Havet. Det var derfor en kold Omgang at

være Driver, saa det kunde nok gøres nødigt med en Bid Brød og en

Dram. Det var tørt Brød af praktiske Hensyn, og Lærken med Brændevin
var en flad Flaske, der passede til Lommen, saa den ikke kunde genere
under Arbejdet.

Fra den Tid høres stadig Udtrykket: "Ska vi lerk ve æ Lærk" skal vi tage en Mundfuld af Flasken. Munden var det eneste Maal, de

havde, derfor blev Skraaen taget af Munden - ikke af Hensyn til Tobak
ken, men Maalet var ellers for lille, for Skraaen, der laa i den ene Side

af Munden, var for manges Vedkommende saa stor som et lille Hønseæg,

Brændevin og Skraatobak var for Trækkerne, paa hvis Arbejde
Handelsmændene tjente saa store Penge, om ikke det hele saa det halve
Liv.
Hans Pejsen forstod den Kunst at finde solide Drivere. Daglønnen,

de skulde have, var meget lille - Tobak og Brændevin var det vigtigste,

og det skaffede han paa en billig Maade. Fortjeneste paa Fortjeneste
til Hans Pejsen.

Handelen paa Markederne var den Gang for manges Vedkommende

fuldstændig Slump. Det var vanskeligt for Gaardmændene at have nogen
Mening om Værdien af det, de skulde sælge. Sjældent eller aldrig kom de
udenfor Sognets Grænser; skete det en enkelt Gang, da begyndte det for

de fleste ved Punchebordet, hvor de i Reglen tabte baade Vid og Sans.
Det var derfor ikke underligt, at de ingenting havde hørt eller set paa
deres Udflugt eller Markedstur. Den Handelsmand, der forstod sit
Haandværk og lod Brændevinen staa - som de sagde den Gang: "Han
kikket et i æ Glas, deerfor bløw han et fuld" - han kunde købe billigt og

tjene gode Penge.
Hans Pejsen var dygtig ikke alene til Handelen, men ogsaa til at

drive Gaarden og passe Møllen. Han havde Evne til at følge med og se
fremad. Mølletvangen var paa de fleste Omraader blevet ophævet
ved Bondens Frigørelse; det var kun Melfabrikationen, der endnu var
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forbeholdt Sogne møllerne. Der var stærke Bevægelser i Gang for, at og
saa den skulde frigives, og det var Grunden til, at Møllen efter Lyn

branden i 1858 ikke blev genopført ved Frøsiggaard, men flyttedes til
Hunderup By. Omtrent samtidig med, at Møllen blev opført, byggede

Hans Pejsen ved den en dejlig stor 4-længet Gaard, der den Dag i Dag
fortæller om Velstand og Fremsyn hos den Mand, der lod den bygge.
Hans Pejsen og Hustru, Kirsten Johnsdatter, havde 6 Børn, 3

Drenge og 3 Piger, der hver for sig kom til at betyde meget i det Hjem,
de senere fik.

Af Døtrene blev Maren gift med Hans Lorentzen Lauridsen i
Gørding Mølle, Juliane med Hans Hansen, Terpagergaard, og Botille
med Lærer Asmus Jæger i Hunderup. De var dygtige, karakterfaste

Kvinder, der mærkedes, hvor man traf dem, enten det var i deres Hjem
eller ude blandt fremmede.

Af Sønnerne købte John en Gaard i Sønderjylland. Hans Peder fik
den nye Møllegaard i Hunderup; hos ham boede den 3. Søn, Magnus,

ugift, til han døde, og paa et Besøg her døde Hans Pejsen 1877. Han
havde i 1876 solgt Frøsiggaard og var flyttet op paa en lille Ejendom
paa Vilslev Mark.

Paa Hunderup Kirkegaard rejste Børnene paa Forældrenes Gravsted

en sjælden smuk Mindesten af Sandsten med indlagt Marmorplade. Paa

Stenen læses følgende:
Kirsten Pedersen
født i Vilslev 22. Febr. 1814
død i Kjærgaards Mølle

Hans Pedersen

født i Tandrup, Fårup Sogn 1803
død i Hunderup 20. April 1877

13. Maj 1860
Haardt vi dig savne vor trofaste Støtte
Tungt skred dit Liv, men din Vandring
var skjøn.
Tidlig Gud tog dig fra Verden at flytte
Her er dit Støv, men hisset din Løn.

Vi dine Børn dette Minde dig sætte
Du var vor Fader trofast og kjær
Gud gav dig Bolig i Hjemmet det
rette
Tak for din Kj ærlighed mod os
her. tt
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Salomon J. Frifelt. T. Tobiassen Kragelund: Vi tapper af Tønden

s. 90

(Historier fra Maltkøllen)

. .Ja, Hans Peder Kraglund, saae æ Krivily, waa do mej i ae
Juel den Nat mæ æ Studflaak dæ kaam igjemel æ O ve æ Spaanghuus.
Ja, do ka trovet, de æ den væest Nat a haar aapløvet.
Vi haaj æ Flaak samlet i St. Darum, æ Joer waa baandfrøssen, dæ lo

nove Sne, grov kaalt waaet. - De waa æ Bestemmels, vi sku astej te æ Hav
o øwer æ Kongo. - Peder Pallesen fraa Tanderup kaam kjørrend i hans

Gig, o æ Solinderhat o æ Hue, - han slov ud mæ æ Haaend, o saae, de æ

gaat aald sammel, no maa I sie o kom astej.
De vel et blyv næem, saae Hans Baark, for a goer et ij æ Hav i

Nat, æ Stuud ka heller et haald te den Tuer. - Saa gek a hen te Peder
Pallesen o saae de samm. - Saa sku I lig ha sie ham, han bløv hiel hvied i

æ Hue a gall - saa saae han hiel stell. - Dæ æ wol ander, dæ ka o vel

- dæ waa ingen dæ swaaer.
Peder Pallesen gek fram o tebaag - saa vender han si te Hans

Baark o sejer: Hwa ska vi saa. - Hans Baark saae, æ Stuud ske te Velsle
o øver æ Waaestej ve æ Spaangg.

Mier bløv der et saae, Peder Pallesen kjoer, o æ Baark øvertov

æ Kommando, de waa saaen hen o Klok trej o æ Attermeje, de begyndt saa
smaat o blyv mørk, dæ foel saaen en stell Sne. Vi sjaasket au mæ æ

Studflaak, vi sku mæ æ Vej faabi Lundagergor Skov, da vi kaam deer te,
haaldt vi stell en Stuend, saa lestet vi au igjen atter Kjargor Skov o saa

mæ æ Vej te Velsle, æ Sne bløv længer jo mier, æ Stuud gek saa tæt,

te en sku væ baang for o kom ind i æ Flaak - æ Baark saae et en jeneste

Uer, inden vi kaaem tæt te Velsle, saa saae han, no maa vi fraa æ Vej, De æ da ov forbandet te Peder Pallesen et ka kom o sej wos Beskejen.

Æ Klaak waa iaald gu Law biøven manne, a trover dæ waa kun en Stuend
te Mindnet.
Saa endle kaaem Peder Pallesen, o han saae, de æ den væest Tuer,

a haa haaej ino, æ Kontrolører vild et drek Ponser føst o æ Auten, saa

maat vi te o spel Kaart, men no æ et aasse hiel i Orden - sie no endle o
kom astej.

Vi haaj et laandt ind i æ By, o æ Waaestej waa lig i æ O nejen
æ Kjærk. De gek saa stell, saa stell, æ Baark gek faarau ij æ O mæ æ
Reef, han haaj o en Par aa æ Stuud, aald di ander fulde snert ater.
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De waa en grem Faanemels o go faabi æ Spaangg Kro, dæ waa aaplyst

øver de hile, - deer ind sod æ Kontrolører døddraaken, o udenfaar æ
Vindere gek vi mæ 50 stuer Stuud.

Henad æ Maaenstuend waa vi komen tæt te Rief, da vi kaam te

Lundgoer, waa Peder Pallesen deer. - Hu saa æ Stuud kaam hen, ved a et.
Dæ waa noved Trækkere, dæ fæk'em, o vi trasket au hjemad. Da
Hans Baark o mæ kaaem te æ Spaang, saae vi te hverander, no vel vi ind
o ha en Pons o saa sie, hudan de sir ud ve æ Dau.
De waa hiel rolle, et saa møj som jen waa dæ ij æ Skænk stow. Vi snaket hiel stell om den stue Faatjennest, vi haaj tjent te Peder Pallesen,

- men no, - vi ku et klaev - en gue Dawløn haaj vi hver i æ Lomm. Î!

Bemærkninger til Jægers og Tobiassen skrifter. Det der ligger til
grund for gravskriftens ord "Tungt skred dit Liv" er, at Kirstine Johns

datter - efter Jørgen Broks oplysning - led af brystkræft, som blev årsag
til hendes tidlige død i en alder af 45 år.
- Gravstenen har iøvrigt, siden Tobiassen skrev, føjet et træk til
sin historie, der bør optegnes her som advarsel mod at forsømme forfæd

renes minde. Uden tidligere at have skænket det smukke gravminde om
vor oldefader og -moder nogen tanke ville jeg for nogle år siden opsøge
det på Hunderup kirkegård, men kunne ikke finde det nogen steder. Kort efter

kom jeg til at tale med min gamle skolekammerat fra Hunderup skole,
fhv. sognerådsformand Mads Bertelsen, og nævnede sagen, og han sagde

straks: "Jamen, den må da ligge på vort gravsted". Mads bor nu i besty
rerbygningen til det nu nedlagte Mejeri i Hunderup, men hans fader,
Bertel Bertelsen, havde ejet Møllegaarden efter Hans Peder Hansen, og
Mads regnede naturligvis med, at hans fader ved købet også havde over

taget gårdens gravsted. Det viste sig senere også at være rigtigt, idet
de følgende ejere havde revet jord hen over gravpladen men iøvrigt ladet den ligge

uforstyrret. Ved Mads' hjælp blev gravstenen taget op og flyttet hen til
min faders og moders gravsted. Hans Pejsens og Kirstine Johnsdatters
gravsten ligger nu ved siden af deres sønnesøns.
En lille korrektion må gøres med hensyn til citaternes henvisning
til Lille Tanderup som Pallesen-slægtens hjem i Tanderup. Det fremgår

af den foran omtalte undersøgelse af Tanderups gamle historie, at "Pal

les øde Gaard", hvor den første Søren Pedersen (Pallesen) må have boet,
og "Liden Tanderup" var to forskellige gårde, så familien kan ikke have
boet på Lille Tanderup.

23.

Om den række stenpiller, som forbundne med jernkæder stod foran

Frøsiggaards facade, fortæller Jæger og før ham Jesper Madsen i sin
artikel om Kærgaard i Fra Ribe Amt 1908, at de vistnok stammede fra

Kjærgaard, og at de nu stod som indhegning om monumentet for Anders
Sørensen Vedel i Anlæget ved Dagmarsgade i Ribe. Tobiassen omtaler

også stenene ved Vedel-monumentet i en artikel "De nyttige Sten og et
Par af deres Mestre" i Fra Ribe Amt 1949, men her meddeles, at det

var stenhuggeren Anton Bruun fra Sejstrup, der som et af sine smukke
arbejder havde udført "Tilhugningen af de smukke Sten med Lænker

imellem, der staar omkring Anders Sørensen Vedels Statue i Anlæget

ved Ribe. " Dette udelukker dog ikke, at det kan være stenene fra Frø
siggaard, idet Anton Bruuns opgave kan have været at oppudse og til
passe dem. Vedels statue blev rejst kort efter, at Østerhuset på Frø
siggaard var blevet nedbrudt.

Hverken i de gengivne skriftlige beretninger eller i mundtlige for
tællinger findes omtale af, at Hans Pejsen nogensinde blev kaldt Pallesen,

selv om det kan forekomme mærkeligt, at navnet har sluppet ham så

hurtigt. Detlkan vel ikke være anderledes, end at han selv ikke har

villet vedkende sig det; den eneste gang jeg har fundet det anvendt om
ham, er i folketællingslisterne fra 1834, hvor han kaldes Hans Pedersen
Palle s en.
De to. gengivne skrifter af Jæger og Tobiassen skulle give et almin

deligt billede af Frøsiggaard og dets beboere i Hans Pejsens tid. Det
dér beskrevne kan imidlertid på flere måder nærmere belyses og supple

res ved de offentlige dokumenter, som begivenhederne på Frøsiggaard

har fremkaldt. Hans Pejsens køb af ejendommen, gårdens størrelse,
hans pengeforhold o g; meget mere får vi rede på ved skødet og panteobli-

gationen til sælgeren, som her gengives efter skøde- og panteprotokollen.

Gørding-Malt Herreders Skøde- og Panteprotokol (1833)
Fol. 129

(af 8 maj 1833, tinglæst 17 maj 1833)

Skjøde
"Undertegnede Botille Pedersdatter Ludvigsen Enke efter afgangne
Poul Magnussen i Kjærgaards Mølle med Laugværge, gjør hermed vitter

ligt, at have i Overensstemmelse med hoshæftede Kjøbecontract oprettet

i min sal. Mands levende Live 27. Febr. f. A., solgt og afhændet, ligesom
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jeg herved for mig og mine Arvinger aldeles afhænder og sælger til’Gaardmand Hans Pedersen i Vilslef og hans Arvinger efternævnte min sal. Mand

tilhørende og i Kjøbe contract spesificerede Ejendomme, navnlig den saa-

kaldte Frøhsigs eller Kjærgaards Mølle med tilliggende Veirmølle samt
Hestemølle, og underlagte Ejendomme Hartk. : 1 Td. 1 Skp. 2 Fdk. 2 Alb., som
eies efter Vielses-Attest, tinglæst 2^en Novbr. 1832.
2 -- den 30*£.og 31—Parcel Hark. 2 Fdk. 1/2 Alb. fra Lambert

Sørensens Gaards Ejendomme i Stor Darum efter Skjøde læst 29 Juni
1798.
3 -- Parcellerne N— 7, 8 og 33, de 2 første kaldet langer, øster og

vester Deel, og den sidste kaldet Skidenvang Hartk. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Alb.

fra Niels Hansen Olesens Gaards Jorder i Vilslef, efter Skjøde læst 8
Juni 1810.
4 -- Nyegaards Skifte i den saakaldte øster Mose N— 2 af Kjærgaards

Ejendomme, efter Skjøde læst 14 Decbr. 1832.
5 -- Et Stk. Ejendom Fællesjord kaldet, beliggende Norden til

Vilslef Byemark, efter Skjøde læst samme Dato som N2. 4.
6 -- Et d—, ogsaa kaldet Skidenvang, efter Skjøde læst samme Dato.
7 -- Et Stykke Ejendom, Fælles jord kaldet, beliggende norden til

Vilslef Byemark, som ejes efter Skjøde, læst samme Dato som N— 4.

8 -- Et Skifte i den saakaldte øster Mose N— 1 af Kjærgaards

Ejendomme, som ejes efter Skjøde læst samme Dato. -- Paa disse Ejen
domme, nemlig N— 4, 5, 6, 7 og 8 er intet Hartk. anført.

9 -- Parcellen N—16, Skidenvang kaldet, fra Nis Pedersens Gaards
Ejendomme i Vilslef Htk. 1 Skp. 1 Fdk. 11/2 Alb. efter Skjøde læst

(20 Novbr. ?) 1812.
10 -- Parcellen N^- 1A, Storeng kaldet, fra samme Mands Gaard,

Htk. 7 Skp. 2 1/2 Alb efter Skjøde læst 11 Septbr. 1812.

11 -- Parcellen N— 35, Langeng kaldet, fra (Niels ?) Hansen Jedsteds Jorders Gaard i Vilslef, Htk. 2 Skp. 2 Alb. , efter Skjøde læst 23
Juli 1813.
12 -- Parcellerne N— 35 Htk. ufrie Hovedgaardstaxt 2 Fdk. 2 1/2

Alb., N— 36 ligeledes Htk. 3 Fdk., begge fra Fruerlundgaard, og N— 12,
beliggende i Vestermose fra Kjærgaard, Htk. 1 Fdk. 3/4 Alb. efter
Skjøde, læst 12. Febr. 1819.
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13 - Jesper Madsen af Vilslef, hans Gaards Anpart af Græsningen og

Engsletten udi den saakaldte øster Mose af Kjærgaards Ejendomme uden
Htk., som jeg ejer efter Skjøde læst 26 Juni 1829.

14 -- 3 Parceller af Kjærgaards Mark i den saakaldte øster Mose ved
Vilslef uden Htk., som ejes efter Skjøde læst 11 Jan. 1830. - Med Ejen
dommene følger samtlige paa samme opførte brandassurerede Bygninger,
og hvad løse Ejendomme og Mølleredskaber, som Contracten ommelder,

er Kjøberen overleveret, ligesom han og herved modtager indbemeldte

14 Skjøder, og 3ÉÉ. i Contracten paaberaabte allernaadigste Bevillinger.

- Nationalbankhæftelsen overtages af Kjøberen og han modtager samtlige
Ejendomme med de Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder, som

jeg og min sal. Mand har besiddet og ejet samme. - Jeg bliver Kjøberen
Hans Pedersens faste Hjemmelsmand til det solgte efter Loven, hvilken
Forpligtelse ogsaa er forbindende for mine og min sal. Mands Arvinger.
- Thi som Kjøbesummen for alt hvad Kjøbecontracten ommelder 2. 450ZÉ
H. C. eller rede Sølv 3. 920LÈÉ. nævner Tre Tusinde Ni Hundrede og Tyve
Rigsbankdaler rede Sølv er berigtiget saaledes:
Har Kjøberen her idag til mig betalt...........................................

720 -----

Er udstedt Obligation til mig idag for......................................... 3. 200
rbd
Anmærkning denne Obligation lyder paa 160----- meere,
men denne Sum er nærværende Handel uvedkommende.

"

____________

er 3. 920

"

Foruden ved Contract, dateret 13 Marts 1833 forsikkres mig Aftægt for
Livstid, saa skal forommeldte faste Ejendomme og alle øvrige løse Effecter

og Kreaturer m. m., som Contracten ommelder, herefter tilhøre og følge
Gaardmand Hans Pedersen af Vilslef og Arvinger, som en uigenkaldelig
Arv og Ejendom. - Dette Skjøde, som maae tinglæses, bekræftes vidnefast

med Underskrifter.

8 Maj 1833
Som Laugværge

Botille Ludvigs en
Foreviist Ørum Branddirector

Jens Nielsen Hollænder
til Vitterlighed

Neblerød - Hostrup
Tinglæst 17 Maj 1833 er uden Anmærk.
Muhle
"
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Gørding-Malt Herreders Skøde- og Panteprotokol (1833)
Fol. 134
(af 8 Maj 1833, tinglæst 17 Maj 1833)

Panteobli gation
"Underskrevne Hans Pedersen gjør herved vitterligt: at jeg ved at

tilforhandle mig Kjærgaards Mølle i Hunderup Sogn med Tilliggende er
bleven skyldig til afgangne Poul Magnus s ens Enke Botille Peder sdatter
Ludvigsen af bemeldte Kjærgaards Mølle den Summa 2. 100 H. C. eller i

Rigsbankpenge rede Sølv 3. 360
nævner Tre Tusinde Tre Hundrede og
Tredsindstyve Rigsbankdaler rede Sølv. - Denne Capital forrenter jeg

med 4 pct. Renter saalænge samme hos mig indestaaer, regnet fra næst
kommende 11 Juni Termin, og som i samme Termin hvert Aar erlægges

paa min Creditorindes Bopæl. - Af Capitalen forbinder jeg mig herved
til uden videre Opsigelse at udbetale til min Creditorinde 480 -— r. S.

nævner Fire Hundrede og Firsindstyve Rigs bankdaler rede Sølv i næst
kommende 11 Decbr. Termin, tillige med 1/2 Aars Renter af Summen. -

Restcapitalen forbliver derimod staaende hos mig uopsagt i 3 Aar til

11 Juni 1836. - Fra den Tid har min Creditorinde eller hendes Arvinger
Ret til med 1/2 Aars foregaaende Varsel at fordre Capitalen udbetalt,
rbd
dog kun forsaavidt 800 -— r. S. aarlig ad Gangen angaar, - Capitalen i
det hele kan derimod fra min Side opsiges til Udbetaling med 1 Aars
Varsel.

- Enhver Udbetaling skal ske i hele eller halve Speciger. - Skulde de
årlige Renter udeblive 14 Dage over Forfaldstiden, Pantet forringes ved

paadragne Skatter og Afgifter eller paa anden Maade, da skal Capitalen
uden nogen Opsigelse strax være forfalden til Betaling og Creditorinden

gives da Ret til at søge Skadesløshedsholdelse i Pantet. - I Søgsmaalstilfælde underkaster jeg mig herved den hurtige Retsforfølgning, som er

befalet ved Fr. 25 Januar 1828. - Envher af mig ved denne Forskrivning
vedtagen Forpligtelse har min Creditorinde ei allene Ret til at fordre
opfyldt men og hendes Arvinger efter hendes Død, eller hvem der maatte
blive retmæssig Eier af dette Document. - Til betryggende Sikkerhed for
rbd
indbemeldte Capital 3. 360 -— r. S. med Renter og skadesløse Omkost
ninger pantsætter jeg herved følgende mig ved Skjøde af Dags Dato over
dragne Ejendomme, nemlig:

N— 1 /: ligesom der anføres i Skjødet, dog igjentages ikke her
i Documenterne hvorefter alt eies og følgende er tilsat i Obligationen som
ei er i Skjødet:/
efter N— 1
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Herunder indbefattet alle paa Ejendommen opførte Bygninger og disses Assu
rancesum 7. 270
r> s., samt alle Veirmøllens og Hestemøllens Qværne,

Indretninger, Tilbehør og Redskaber, som det nu befindes i brugbar Stand,
som og endelig alt, hvad som er sømmet, muret og nagelfast. -

efter N— 8
N— 4, 5, 6, 7 og 8 faar intet Hartkorn. - I alt foranførte skal min Crédi

te rinde saalænge Capitalen hos mig indestaaeu, have tredie Prioritets Pant
næstefter 450^-^- r. S. paa første Prioritet til Ribe Stifts offentlige Midbd r. S. paa anden Prio
1er, og hendes Aftægt, som er anslaaet til 1. 000 —r—
ritet, men saafremt Stiftscapitalen udbetales og Aftægten ved Creditorin-

dens Død bortfalder, skal denne Obligations Beløb oprykkes i første Prio
ritet i foran beskrevne Ejendomme. - Overmeldte protesterer Creditorinden
eller hendes Arvinger (ei) imod ligesom jeg og herved lover, ikke at
oppebære Laan foran berørte 450^-^- r. S., Aftægten og 3. 360
r. S., da
alle foranmeldte Ejendomme skal tilhøre min Creditorinde som første og
anden Prioritets Pant naar Stiftscapitalen udbetales, hvilket i det seneste
vil skee i Juni Termin 1834.
Til endydermere Sikkerhed for bemeldte Capitals, Renters og Omkost

ningers skadesløse Betaling indestaar jeg underskrevne Ib Knudsen Vindfeldt som Cautionist og Selvskyldner, og derfor herved pantsætter:
a) Min i Tanderup, Fardrup Sogn i Riberhuus Birk eiende og be

liggende Gaard med Bygninger og Ejendomme, af Hartk. 8 Td 5 Skp
1 Fdk 1/2 Alb næstefter 1. 600 — HC. og
b) En Capital stor 2. 000 — HC af den Fordring 4. 000 — HC, som

jeg har tilgode efter anden Prioritets Panteobligation dateret 14 Octbr. 1829
tinglæst 22 samme Maaned hos C. L. Ganer paa Sønderriis i Guldager

Sogn, Skads Herred. - Denne Obligation, som maae til vedkommende Ting
læses, bekræftes vidnefast med Underskrifter.

Kjærgaards Mølle. Hunderup Sogn, Gjørding Herred, d. 8 Mai 1833.
Forinden Underskriften paa denne Obligation skede blev gjort føl
gende Forandringer i Prioritet, saaledes at Ib Knudsen Vindfeldt pantsætter
hans Gaard næstefter 1. 650 — HC istedetfor som her er anført 1. 600 -—

og at Creditrix selv besørger Stiftets i Ejendommene indestaaende Capital
450
r s., udbetalt, som paalægges hende at udrede og er mig uvedrbd
kommende. - Capitalen 480 ----- r. S., som skulle uden Opsigelse blive
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udbetalt i næstkommende 11 Decbr. Termin, udbetales først ill Juni Ter

min 1834 tillige med et Aars Renter af samme. -

Kjærgaards Mølle i Hunderup Sogn, Gjørding Herred 8 Mai 1833.

Som Cautionist og Selvskyldner

Hans Pedersen

Ib Knudsen Vindfeldt

til Vitterlighed

Neblerød

Hostrup

Læst 17 Mai 1833. Gjørding-Malt Herreders Ret uden Anmærkning.
Forsaavidt angaar Pantsættelsen af Ib Knudsen Vindfeldts Gaard i Tan

derup med Hartk. 8 Td 5 Skp 1 Fdk 1/2 alb, læst ved Riberhuus Birketings
Ret den 22 Mai 1833 uden Anmærkninger.

Forsaavidt angaaer indbemeldt Pantsættelse af Ib Knudsen Vindfeldts

tilhørende Capital HC 2. 000 — af det Beløb 4. 000 — hos Ç. L. Ganer paa
Sønderriis, Guldager Sogn maa jeg ærbødigst bede nærværende Obligation

tinglæst og protocolleret ved Skads Herreds Jurisdirection og anmode
Retsskriveren om behagelig desangaaende at give C. L. Ganers Obligation,

der er tinglæst 22 Dec. 1829, fornøden Vedtegning.
Kjærgaards Mølle den 24 Mai 1833.
Botille Ludvigs en
Laugværge

Jens Hollænder

rd
Forsaavidt Pantsættelsen af berørte Obligations Sum 2. 000 — HC
angaaer, læst ved Skads Herreds Ret den 28 Mai 1833.

Muhle

"

Der kan være anledning til at hæfte sig ved, at Hans Pejsen i skødet
tituleres gårdmand i Vilslev, hvoraf skulle fremgå, at hans bedstefaders
foran omtalte køb af ejendom til ham i Vilslev har fundet sted.
Købesummen på ca. 4. 000 rigsbankdaler for hele ejendommen,
gården, møllerne og jorderne kan synes urimelig lille i betragtning af, at
bygningerne var assureret for 7. 270 rbd. ; men herved er forskelligt at

bemærke, for det første var møllebygningerne ligesom gårdbygningerne
ret nye, mestendels opført i Poul Magnussens tid og har nok krævet en ret
stor forsikring, medens jordtilliggendet regnet i hartkorn var langt mindre
end en almindelig bondegård, selvom Poul Magnussen havde tilkøbt gode
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marskfenner i Vilslev enge, navnlig en Storeng med næsten 1 td. hk., og
for det andet må det tages i betragtning, at en meget tyngende aftægtskon

trakt, der samtidig sluttedes, udgjorde en væsentlig del af sælgeren,
Botille Ludvigsdatter Magnussens betaling.

I panteobligationen er kautionisten af ganske særlig interesse for os.

Der udbetaltes 720 rigs bankdaler og udstedtes en obligation for restbeløbet
3. 920 daler. Det er ikke beløbets størrelse, der er bemærkelsesvær

digt, snarere må man vel hæfte sig ved, at det er en stor kontantsum, der
har kunnet udbetales, tnen det at Hans Pejsen ikke fik kautionen af sin
bedstefader og svigerfader, 2 velstående gårdmænd i Vilslev, men af Ib

Knudsen Vindfeldt fra Tanderup. Ved første øjekast synes der ikke noget
overraskende deri, da Hans Pejsen var fra Tanderup, og i denne by

var som tidligere omtalt alle mere eller mindre beslægtede, men en
nærmere undersøgelse viser, at Ib Vindfeldt kun var temmelig fjærnt
beslægtet med Hans Pejsen gennem ægteskab, idet hans fader var kommet

til Tanderup ved ægteskab med enken efter Simon Termansen, hvis
søster Hans Pejsens farfader havde været gift med. Der kan heller ikke

peges nogen anden ægteskabs- eller slægtsforbindelse, der kan have
knyttet Vindfeldt og Pejsen nært sammen, og det samme må nok gælde

det rent personlige forhold, idet de to vel var vokset op på nabogårde, der
havde haft nær forbindelse gennem lang tid, men aldersforskellen var

14 år. Hvis der ikke bag denne sag ligger et for os ukendt økonomisk
mellemværende, må vi altså lade den nære forbindelse mellem Tanderup-

gårdene være tilstrækkelig forklaring på Ib Vindfeldt's store imødekom
menhed.
De meget store afdrag Hans Pejsen påtog sig viser, at han var sikker

på at kunne tjene gode penge ved mølleriet og handelen, og det viste sig

da også at slå til; Botille Ludvigsdatter og Ib Knudsen Vindfeldt tabte
ikke penge ved ham.

Det er før nævnt, at den aftægt, Botille Ludvigsdatter betingede sig,
må betragtes som en del af salgssummen, og en meget betydelig del. I
panteobligationen er aftægtskontrakten, der skulle stå som en anden prio
ritet i ejendommen, anslået til en værdi af 1. 000 rigsbankdaler, men dette
har øjensynlig ikke noget at gøre med dens faktiske værdi, idet ydelserne
omsat i penge langt overstiger den årlige rente af 1. 000 rbd. Gør man sig
den ulejlighed at gennemlæse kontraktens punkter, begynder man at forstå
den lave pris for gården, og det forekommer én, at man nødig ville være
i Hans Pejsens sted. Faktisk var det ofte tilfældet, at aftægtsbetingelserne

var meget hårde, men dette mildnedes ved, at aftægtsfolkene tit ikke tog

det så nøje med at kræve det hele. Men man måtte jo tænke på, at ens egne
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børn kunne dø, så man var helt afhængig af fremmede på gården.

Gørding-Malt Herreders Skøde- og Panteprotokol (1833)
Fol. 130
(af 13 marts 1833, tinglæst 17 maj 1833)

Aftægt s contract

"Da min Botille Ludvigsdatters sal.Mand Poul Magnussen ved lovlig
Kjøbecontract har overdraget til Hans Pedersen i Vilslef vor eiende Kjær
gaards eller Frøesig Mølle med Tilliggende, saa er imellem os Contra-

hentere Botille Ludvigsdatter med Laugværge paa den ene og Hans

Pedersen paa den anden Side affattet følgende Kjøbecontract om den Aftægt,
som ved Salget af bemeldte Ejendomme i min sal. Mands levende Live
er bestemt aarlig at leveres, og som nu for mit Vedkommende bliver
som følger:
1

Inden den 24 Juni 1833 lover og forbinder jeg mig, Hans Pedersen
herved til at have opført 8 Fag Huus, Grundmur til Beboelseslejlighed

for Enken Botille Ludvigs datter. - Dette Aftægtshuus skal bygges

østen for Møllegaarden paa selvsamme Sted, som idag vidnefast er
aftalt og skal holde 12 Alen i Viden inden Remmen, og Højde i For
hold hertil, forsynet med nye forsvarlige Vinduer, Dørre og Loft
skud etc., og forresten skal berørte Aftægtshuus bygges og indret

tes i alle Henseender saaledes, som nærmere bestemmes af Aftægtskonen med Laugværge. - Aftægtshuset holder jeg Hans Pedersen
aarlig forsvarlig vedlige uden mindste Paaankning. - I Henseende til

Værelsernes Indretning bestemmes blandt andet, at der skal ind
rettes et Kammer ved Siden af med en Dør til herfra. - I dette

Kammer lover jeg, Hans Pedersen, at lade en rask Karl overnatte

hver Nat, som anses nødvendig for en eenlig Enke. - Karlens Seng
maa han selv forskaffe fra sin Hosbond Hans Pedersen. - Til
ovenberørte Tid nemlig 24 Juni, lader jeg, Hans Pedersen, paa min
egen Bekostning kaste en Brønd ved Huset, og forsyne samme med

Karm og Tilbehør af Brøndredskaber. - Alt forsvarlig, hvilken

Brønd jeg aarlig vedligeholder.
2

Aftægtskonen forbeholder sig til Nytte og Brug ligeledes som Aftægts -

huset, der tilhører hende saalænge hun lever, den Have, som ligger
østen for Møllegaarden og norden for Hestemøllen, hvilken Have jeg

Hans Pedersen lader aarlig forsvarlig grave og gjøde naar forlanges,
ligesom og jeg vedligeholder Hegnet om samme.
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3

Af Bohave leveres Aftægtskonen intet, undtagen 2 forsvarlige JernKakkel-ovne.

4

Aftægtshuset forsynes med Bagerovn, Hylder, Rækker, Vadsk og
Vaskebord med videre, som behøves af sligt.

5

Indtil Aftægtshuset er opført, og saaledes indrettet, at samme kan

beboes, har Aftægtskonen frit og ubehindret Adgang og Logis i Gaar
den hos Hans Pedersen, hvor hun da nyder Kost og Pleie i alle

Maader.
6a

For den Tid, Aftægtskonen beboer Aftægtshuset, da leveres hende

deri aarlig:
4 Td 4 Skp Rug - 6 Skp hele Byggryn - 6 Skp halve do. - 6 Skp Pille-

meel - 1 Td 7 Skp Malt - 3 Skp Salt - 1 Lpd 8 Pd Kaffebønner - 1 Lpd 2 Pd
bruunt Sukker - 1 Top Raffinade 7 1/2 Lpd Vægt - 6 Pd Puddersukker 12 Pd Cicorie - 2 1/4 Pd Kongethee - 37 1/2 Pd Sirup - 18 Pd

Røgtobak til 1 mrk. Pundet - 6 Pd Humle - 150 Hønseæg - 3 Fdk Bog

hvedegryn - 6 Pd grøn Sæbe - 12 Pd tørret og saltet Hvillinger 3 Fdk Bøgeaske.

Disse Vare, der alle maae være gode og sunde Kjøbmandsvarer, leve

res Aftægtskonen i hendes Huus hver 1ste Mai og 1ste November, hver

Gang med Halvdeel. - Aftægtskonen har Ret til at fordre Meel og Gryn ud
leveret skjæppeviis til forskjellige Tider, som hun selv bestemmer. - Med
Hensyn til Udtrykkene i § 5 og 6a bemærkes, at Aftægtskonen skal have

alle heri nævnte Naturalprestioner leverede, første Gang med Halvdeel den
1ste Mai 1833 hvorfor hun fra den Tid bestandig koster sig selv, men maa

tilligemed hendes Pige, benytte Skorstenen i Hans Pedersens Bolig til
Madlavning.
6b

Aftægtskonen leveres ugentlig 2 1/4 Pd veltillavet Smør, 18 Pæle

Brændeviin til 6 Graders Styrke og daglig hver Morgen 18 Pæle nymalket Mælk uden Vandblanding, og ved Midsommers Tid 2 søde Ost

af uskummet sød Mælk, til Vægt 18 Pd pr. Ost. - Ved Mikkels
dagstid leveres Aftægtskonen 9 Pd godt Uld, og til Juletid 18 Pd godt
Kjøbmands-Hør, alt hvert Aar, saa og aarlig naar forlanges fornø
den Rughalm til Sengene.
7

Aarlig hver Mikkelsdag leveres Aftægtskonen 10 — HC eller 16------r.

S. til en Piges Løn.
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8

Aftægtskonen leveres hvert Aars 20 Octbr. et fedt Slagthøved og

hvert Aars Decbr. Maaned et fedt Sviin. - Slagthøvedets Vægt be-

stemmes til 8 â 9 Lpd, og skal holde i det mindste 12 Pd Talg.
Sviinets Vægt ansættes derimod til 7å 8 Lpd. - Skeer saadant ikke,

skal øjeblikkelig leveres andre 2 Kreaturer, som holde den bestem

te Vægt og Talg, og de slagtede modtages da tilbage.
9

Saa og leveres Aftægtskonen aarlig, Tid efter anden som hun maatte

forlange det, 4 â 6 Stkr. fede Ænder.
10

Naar forlanges leveres Aftægtskonen i hendes Huus 2 gode Læs Gulv
sand.

11

Endelig leveres Aftægtskonen i ordentlig Indbjergningstid aarlig i
hendes Huus efter hendes Paavisning.

24 Læs Klyne og 6 Læs Tørv, der maa være af god Bonitet, og Læssene

ligesaa store som Marskbeboerne hjemkøre dem. - Ildebrændselet

besørger jeg, Hans Pedersen, i rette Tid gravet og rygtet.
12

Aftægtskonen fortror jeg, Hans Pedersen, med Heste og Stadsvogn,
naar forlanges, til og fra Kirke, ligeledes naar fordres til en eller

anden god Ven i Egnen, saa og endelig naar paafordres, 4 Gange

om Aaret til og fra Ribe, samt een Gang til hendes Familie i Besøg paa

en kort Tid. - Naar jeg, Hans Pedersen, ei selv kjører, skal jeg

finde en paalidelig Kjøresvand.
13

Aftægtskonen har Ret til at flytte med hendes Aftægt, og i saa Fald
skal jeg Hans Pedersen, levere den herved bestemte Aftægt i 2
Miles Afstand, og da bliver at erlægge en aarlig Afgift for Huusrum,
Haven, Reiser, Mælken og Brændsel 25 -— HC.

14

I Sygdoms og Alderdoms Tilfælde da skal jeg, Hans Pedersen, eller
Familien, stedse med Kjærlighed række Aftægtskonen en hjælpsom
Haand.

15

Naar behøves og forlanges, skal jeg, Hans Pedersen, strax lade
Doctoren hente og hjemkjøre til Aftægtskonen.

16

Naar Aftægtskonen ved Døden afgaaer lader jeg, Hans Pedersen,

hende paa min egen Bekostning hæderlig, christelig og efter hendes

Stand og Formue begrave, med alle de Ceremonier, som er Skik

og Brug i Sognet. - Derefter hjemfalder til mig, Hans Pedersen,
det opførte Aftægtshus med hvad deri er sømmet, muret og nagel

fast, 2 Jernkakkelovne, et Hjørneskab, et Bord og Hylderne, hvorimod
alt øvrigt, hvad Aftægtskoneri af Penge eller Pengesværd maatte efter-
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lade sig tilfalder hendes og afdøde Mands Arvinger til Deling efter
Loven, overensstemmende med de oprettede Testamenter.
17

Denne Aftægts contract, som jeg Hans Pedersen i alle sine Dele punkt

lig skal opfylde og hvert Aar saalænge Aftægtskonen lever præstere

til hende alle foranførte Naturalier, forbinder ei alene mig, men
ogsaa enhver efterkommende Eier af min herved pantsatte Ejen

dom.
18

At saaledes er vedtaget, bekræftes vidnefast med Underskrifter, og
til Sikkerhed for denne Contracts Opfyldelse i alle sine Dele, giver

jeg, Hans Pedersen, herved Aftægtskonen Botille Ludvigsdatter
første Prioritets Panteret i Frøesig eller saakaldet Kjærgaards
Mølle i Hunderup Sogn med alle de dertil hørende Bygninger, disses
r bd
Brandassurancesum 7. 270 —— r. S. samt underlagte Eiendomme
og Parceller alt saaledes som i Kjøbecontracten af 27 Febr. 1833
derpaa findes specificeret og nummereret fra 1 til 14 incl., og

hvorpaa Skjøde næstk. Maidag vil blive udstedt.

Kjærgaards Mølle d. 13 Marts 1833.
Som Aftægtstagerinde

Som Aftægtsgiver
Som Laugværge

Botille Ludvigsdatter
m. f. p.

Jens Nielsen Hollænder

Hans Pedersen

Til Vitterlighed
Sørensen M. A. Nørup

Læst 17 Mai uden Anmærkn.
Muhle

Botille Ludvigsdatters aftægt har dog nok hørt til de tyngeste; hendes
lavværge Jens Hollænder på Lundagergaard har sikkert været hende en god
støtte.
Botille Pedersdatter Ludvigsen har været en personlighed, der har
spillet en betydende rolle, således som det også antydes i Jægers artikel;

det vil derfor være rimeligt her at beskæftige os lidt mere med hende,
selv om hun ikke hører til slægten. For en ordens skyld er det bedst at
gøre det klart, at hun ikke hed Botille Ludvigsdatter, som hun kaldes i
aftægtskontrakten, og som hun der også underskriver sig "med ført Pen",
men Bodil Pedersdatter Ludvigsen, som hun kaldes i andre dokumenter.

Der kan ikke være nogen tvivl om, at det sidste er rigtigt, da hendes fader

1
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hed Peder Ludvigsen, men der er noget, der tyder på, at hun er blevet
kaldt og har kaldt sig Botille Ludvigsdatter, idet det som nævnt står i

aftægtskontrakten, der synes et meget personligt af hende selv præget
dokument, og Martin Jæger benytter det ligeledes i sin artikel, som i
stort omfang er baseret på mundtlig fortælling. - Botille døde 27 april

1843 og var da 91 1/4 år gammel, som der står i Hunderup kirkebog,
altså født i begyndelsen af 1752. Hun var fra Sønderjylland og kom til

Frøsig mølle i ægteskab med møller Jacob Pedersen, og efter dennes
død ægtede hun efterfølgeren Poul Magnussen i 1795. Det er nævnt foran,

at Poul Magnussen udvidede både mølleriet og gårdens tilliggende; han

har tjent mange penge, og hans enke var da også særdeles velstillet, da
boet blev gjort op. Vi kender ikke nogen særlige fortællinger om hende,
men kan dog slutte en del ud fra hendes dispositioner. Når man gennem

læser hendes aftægtskontrakt, får man det indtryk, at hun lagde mere
vægt på også som aftægtskone at blive behandlet som den ansete person,

hun uden tvivl var, snarere end at efterlade sig så stor en arv som mu
ligt; hun havde jo da heller ikke nogen direkte livsarvinger. Det er også

af interesse at se i skiftet efter hendes død, at hun har givet lån til
en række personer i omegnen uden at forlange skriftligt gældsbevis, og
hendes tillid synes ikke at være gjort til skamme.
I skiftet er der oplysning om, at hun betalte for en stol i kirken i
Vilslev, skønt Frøsig hørte til Hunderup sogn; der har været mere

forbindelse med den større by Vilslev, det var jo også nærmere, og det

var samme præst i begge sogne. Det kan antages, at Hans Pejsen og
Kirstine Johnsdatter har følt sig endnu nærmere knyttet til Vilslev, hvor
fra de begge kom. Botilles eneste arving var moderen til den unge pige,
Frederikke Clausen, der omtales i Jægers artikel; hun blev bedstemoder
til Thorvald Madsen, der har meddelt det meste af det her fortalte om
Botille Ludvigsen.

Bortforpagtningen af møllerne. Et par år efter den gamle Botilles
død, i slutningen af 1845, foretager Hans Pejsen sig det overraskende,

at han forpagter begge sine møller bort. Hans Jochum Fogh af Jedsted
Mølle og Hans Christian Møller fra Mølbye i Oxenvad sogn forpagtede
både vejrmøllen og hestemøllen for 10 år. Ved forpagtningskontrakten,

som er gengivet her nedenfor, får vi bekræftet, at stubmøllen var
brændt og erstattet med en hollandsk vejrmølle i det indeværende år,
1845, og vi får at vide, at Hans Pedersen også havde opført en hestemølle
for 2 år siden; dette sidste passer ikke rigtigt med Martin Jægers op
lysninger, med mindre der er tale om en reparation af den hestemølle

eller rosmølle, som Poul Magnussen havde opført for mange år siden.
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For at undgå misforståelser må det holdes fast, at betegnelserne rosmølle,

hestemølle og studemølle bruges i flæng; i Frøsig Mølle, eller Kjærgaardsmølle, blev vist altid kun brugt stude. - Hvorfor opgav den driftige og

dygtige mand, der nu var i sin bedste alder, godt 40 år, selv at drive sine
2 møller, der begge var nyopført ? Det synes ikke muligt på grundlag af

vort kendskab til Hans Pejsen og hans forhold at forklare dette, men man

har en fornemmelse af, at der må være noget afgørende, man ikke ved.
Det er ikke tænkeligt, at han har lejet møllerne ud. for større ïortjenestes
skyld, idet hans modparter var fagfolk og kunne bedømme forholdet, af
samme grund er det heller ikke sandsynligt, at den tale om frigørelsen af

møllenæringen, der en god halv snes år senere bevirkede, at møllen

flyttedes til Hunderup efter branden, har spillet en rolle; tilbage at gætte
på bliver nok kun det personlige: at han ikke kunne overkomme mølleri

et, og grunden dertil kan have været, at rejserne på handelen har taget
for megen tid, eller måske er møllegæsteriet, som det synes forpagterne

har overtaget, blevet for besværligt - men vi har ikke nogen viden
herom eller om, hvor mange år kontrakten var i kraft. Kontraktens ord
lyd var således:
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(af 31 decbr. 1845, tinglæst 9 jan. 1846)

"Forpagtningscontract imellem os underskrevne Hans Pedersen af

Kjærgaardsmølle som Eier og Hans Jochum Fogh af Jedsted Mølle

og Hans Christian Møller fra Mølbye Mølle i Oxenvad Sogn som
Forpagtere.

Jeg Hans Pedersen Eier af Kjærgaardsmølle i Hunderup Sogn bort
forpagter herved til Hr. Hans Jochum Fogh af Jedsted Mølle og Hans

Christian Møller fra Mølbye i Oxenvad Sogn mine eiende Møllebygninger
til Afbenyttelse, nemlig en af mig i aar fra nye opbygget hollandsk
Veirmølle, samt en Hestemølle som jeg har opført for 2 Aar siden.

2^_

Forpagtningen er contraheret i 10 siger ti Aar og regnes fra 1ste
Maj 1846 da den tiltrædes, og den aarlige Afgift er bestemt til 300 rd
H. C. eller 480 rbd. skriver Fire Hundrede og Firsindstyve Rigsbankdaler
rede Sølv, heraf betales Halvdelen hver 1ste Maj og 1ste November, og
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første Gang for 1/2 Aar den lste November 1846 med 150 rd H. C. eller

240 rbd. rede Sølv; desuden leveres Eieren aarlig 300 er Trehundrede
Tønder af det Svinemeel eller Affald som procuderes fra begge Mølle
stene i Mølleværket, som leveres successivt eftersom det produceres,

og skal alt være leveret ved Udgangen af hvert Forpagtningsaar, altsaa

første Gang den lste Maj 1847. - Endvidere leverer Forpagterne aarlig
til Eieren 1 / een / Tønde Boghvedegryn, forsvarligen tilberedte. -

Leverancen heraf skeer med 2 Skpr. hver Fjerdingaar, og altsaa første
Gang den lste August 1846. -

3^
Møllerne med alt det ved Drift værende Inventarium og Redskaber,
over hvilket sidste denne Contract skal vedhæftes en af begge Parter

underskrevet Specification, overleveres Forpagterne i den Stand samme
beskrives, i hvilken Anledning det er bestemt, at Overleveringen skal
skee efter foregaaende Taxation af tvende kyndige Mænd, som Contrahen-

terne vælger, en paa hver Side, og som herom forfatte en skriftlig
Forretning, af hvilken Originalen bliver i Eierens Bevaring. - Paa

samme Maade skal ved Forpagtningens Udløb i sin Tid Afleveringen
finde Sted, og den Sum som ved disse Taxationer udfindes skal tages

til Rettesnoer saaledes at hvad Summerne enten er mere eller mindre,
erstattes af enten af Parterne. -

Alle Reparationer som i Forpagtningstiden er nødvendige ved Møllen,
navnlig ved Værket, nye Steens Anskaffelse, Veirmøllens udvendige
Reparationer forsaavidt som henhører til Mølleværket, er Eieren uved

kommende, men besørges forsvarligen af Forpagterne.
5^

Eieren skal uden Vederlag forsvarligen koste og logere 2 Svende
som er nødvendige til Møllebruget, og naar Haandværksfolk nødvendigen

behøves ved Møllerne, da skal Eieren være pligtig til at forsyne disse
med Kost og Logi mod en Betaling af 3 sk. Cour, eller 9 3/5 Sk. r. S.
som Forpagterne udrede og erlægge hver Dags Aften.

6^

Eieren er pligtig uden videre Vederlag at holde 2 stærke Stude til
Hestemøllens Gang, som Forpagterne kunne til den Ende forlange til Afbe
nyttelse, naar og saa ofte som de fordre, dog maa de ikke anstrenge
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dem over Evne; kommer de til Skade eller Død i Forpagternes Værge,

skal disse give Erstatning herfor efter tvende kyndige Mænds Taxation.

7^
Af de til Møllegaarden hørende Eiendomme, have Forpagterne ude
lukkende Ret til Afbenyttelsen af et Stykke Jord til Græsning for Møllegjæsternes Heste, hvilken Jordlod er beliggende indtil Studemøllen

østen for denne.
8^

Den ved Møllegaarden værende Gjæstestald har Forpagterne Ret
til at afbenytte til enhver Tid for egen og Møllegjæsternes Heste, den

herved faldende Gjødning beholder Eieren uden herfor at betale noget
til Forpagterne,

Uden Godtgjørelse, og altsaa toldfrit, skal Forpagterne male alt

Eierens Korn, saavel hvad han behøver til sin Huusholdning som til
sine Kreaturer; alt Affaldet fra Boghvedemøllen er Eieren tilhørende.
10.

Eieren maa ikke lade Korn formale enten til Gryn eller male for
dermed at drive Handel, da saadan Handel med formalet Korn fra de
bortforpagtede Møller er forbeholdt Forpagterne.
11.

Alle Skatter i enhver navnlig Henseende saavel kongelige som
Kommune Afgifter, Brandpenge m. v. ere Forpagterne uvedkommende og
tilsvares af Eieren.

12.

Dersom det skulde hænde, at Veir møllen skulde afbrænde og ingen

anden Grund hertil kan fra Forpagternes Side bevises, end at dette er
skeet ved Selvantændelse, uforsigtig Omgang med Ild og Lys eller andet
som kunde tilregnes Forpagterne eller deres Folks Skjødesløshed, da

skal Forpagterne erlægge strax til Eieren 240 rbd er To Hundrede og Førgetyve
Rigsbankdaler rede Sølv; Forudsat at et saadant Ulykkestilfælde indtræffer
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i Forpagtningstiden, hvortil denne Contracts Poster i det hele refererer
sig, da skal Eieren paa egen Bekostning besørge Møllen gjenopbygget

saasnart skee kan, og naar den er forsvarlig istand overtages Forpagt

ningen atter paa foranførte Vilkaar.
13,

Dersom enten af Parterne i Tiden af Forpagtningen skulde finde
sig misfornøjedt med nærværende Forpagtning, da staaer det dem frit
for at opsige Contracten med lovlig Varsel 1/2 Aar forud til lste Mai eller

lste November, og paalægges i saa Fald den opsigende Part til den
rd
rhd
anden 40 — H. C. eller 64----- r. S. uafhængig af Forpagtningsafgiften,
og Forpagtningen ophører da. - Denne Sum regnes for hvert Aar som
et Tillæg af Forpagtningsladeren.

Saaledes er denne Contract oprettet, og idet vi underskrevne For

pagtere svare in Solidum for den aarlige Afgift, bekræfte vi samme med
vores Underskrift, med tilførende, at dersom Forpagtningen ikke er

lægges til rette Tider saaledes som herom er bestemt, da skal Con
tracten fra Eierens Side være ophævet, uden at Forpagterne kan fordre
de
nogen Godtgjørelse af ham efter 13-— Post.

Skrevet paa Endrupholm den 31 December 1845.
Hans Pedersen

H. J. Fogh

H. C. Møller

Vidner

I. E. Bolvig
Læst den 9 Januar 1846

I. H. Lassen
Uden Anmærkninger

"

Om Hans Pejsens sidste leveår, der kun er meget kort berørt i de
gengivne beretninger, ved vi følgende. Møllen ved Frøsiggaard brændte
for 2-den gang om efteråret 1858, og det meddeles, at den blev genopført
i Hunderup i 1860 og møllegården sammested noget senere, og at de to
ældste børn, Karen og Hans Peder, der i 1860 var henholdsvis 26 og 22

år gamle, flyttede til Hunderup for at bestyre bedriften. Midt i den travle
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virksomhed der må have knyttet sig til opførelsen og indretningen af ejen
dommene i Hunderup, døde Kirsten Johnsdatter 13 maj 1861 efter sine lang

varige lidelser. I disse år har Hans Pejsen nok været fuldt optaget af
at tilse og hjælpe ved byggeret i Hunderup, som jo først og fremmest

må have været hans egen plan. I 1863, da man kan tænke sig, at Hans
Peder har fået Hunderup ejendommene i drift, foretog faderen det for os

at se lidt overraskende skridt at gifte sig for anden gang i en alder af 60

år og med en flok halv- eller helvoksne børn. Hans nye kone hed Kirstine

Christensen og var hans husbestyrerinde; hun har nok været i gården

hele Tiden siden 1860, da hun ses (folketællingen) at have været der som
tjenestepige, året før Kirstine Johnsdatters død. Hun har altså været

særdeles godt kendt med sine tilkommende stedbørn, hvoraf de ældste

var på hendes egen alder, og det er muligt, at forholdet har været
godt mellem hende og dem, men det er dog mest sandsynligt, at familien

og navnlig børnene ikke har billiget det nye giftermål. Der er en del,
der tyder på det, således havde Hans Pejsen øjensynlig ikke nogen af
sin familie med til bryllupet, da det ses, at han ikke havde noget familie
medlem som forlover, endvidere ses det af folketællingen 1870, at der

da kun var den yngste af børnene af første ægteskab, Magnus, tilbage på
fødegården, idet Botille på 24 og John på 21 år ikke nævnes og må have
boet eller tjent andetsteds, medens Juliane på 27 år, der endnu ikke

var gift, var i Hunderup hos Hans Peder og Abelone, og endelig må det
da heller ikke glemmes, at det nye ægteskab betød en forringelse af

børnenes arveudsigter. Disse mestendels usikre formodninger må her
fremsættes, fordi Hans Pejsens beslutning kan være af interesse for det

Billede, vi prøver at danne os af ham; vi maa vistnok slutte, at indtryk

ket af ham som en selvbevidst, vel også egenrådig, mand med en mening

og vilje til at gennemføre den, bliver styrket.

Det er så heldigt, at vi kender noget til det skifte, han måtte gøre
med børnene inden sit ny ægteskab; han havde hidtil efter sin kones død
siddet i uskiftet bo. Der er kun tinglæst en ekstrakt, men denne giver os
dog et højst værdifuldt indblik i familieforholdene.
Skifteprotokol for Ribe Herred 1860-68

Fol. 267

film nr. 10111.

"Aar 1863 den 31 October Eftermiddag Kl. 3 blev Ribe Herreds
Skifteret sat og holdt paa Herredscontoiret i Ribe af den ordinaire Skifte
forvalter og Skriver Herredsfoged C. Borch i Overværelse af Vidnerne
Fm. Stürup og O. Stephensen og blev da foretaget Skifte efter afdøde
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Kirsten Johnsen af Kjærgaardsmølle død d. 13 Maj 1861.

Enkemanden Hans Pedersen, der hidtil har hensiddet i uskiftet Bo,
mødte og begjærede Skifte foretaget i Overensstemmelse med Reglerne i

Fordn. 20 Maj 1845 § 19 imellem ham og hans Børn med hans afdøde
Kone, hvilke han opgav at være følgende:
Maren Hansen.................. .

28 Aar gift med Hans Lorentsen i Gjørding Mølle

Hans Peder Hansen .........

26
22

"
"

Botelle Hansen..................
John Hansen .......................

17

"

14

"

Poul Magnus Hansen ....

9

"

Juliane Hansen..................

Saaledes at han kand beholde Boet uden Realisation, imod at han for
pligter sig til at tilsvare al Gjælden uden Udstedelse af nogen Proclama

og udrede Skifteomkostningerne samt Arveafgifterne, dog saaledes at
samme afgaa i Boet førend der udlægges nogen Arv til Børnene, hvilken
Arv han derhos ønsker at beholde indestaaende hos sig mod lovbefalet
Sikkerhed i Boet, hvis Status han opgav at være følgende.

Indtægt.

Boets faste Ejendomme nemlig Frøsig
Kjærgaard af Hrtk............. 1 td. 2 skp. 1
3 - 1
Matr. Nr. 10.......................
tt
tt
44 .......................
1 - 1
tt
ti
II
2
45 .......................

ti

ti

t!

tt

29— ..................

1

-

Mølle, Gaarden Matr. Nr. 17 af
Fd. " Alb. skat 8 rd. 25 sk.
- 1 - 47 1/2 sk.
- 1/4"
- 1
- 2 1/2

tt - 1/2

med Konge- og Kirketiende
68 i Vilslev . . 1 - 7 - 1-13/4

194 i Vilslev .. " - "

-

" - 1/4

-

" -

94

-

11 ti

17
2

hvilke han ejer ifølge Skjøder af 8— læst 17 Maj 1833, 12 Decbr. 1841
læst 26 Aug. 1842, af 26 Octbr. 1857 læst 5 Marts 1858 og Mageskiftebrev
af 10 Marts læst 15 Decbr. 1858, hvilke Ejendomme ansættes til en
værdi af............................................................................................................... 14000 rd

Gaardens Besætning, Indbo og øvrige Løsøre....................................

trsp.

2000 -

16000 rd
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trsp........................................................................................................................ 16000 rd

Udestaaende Fordring Restbeløbet af Kjøbesummen paa den ham
a
forhen tilhørende Ejendom Nr. 6— i Hunderup med Mølle,
som han har solgt til Hans Peder Hansen ifølge Skjøde af 29

Novbr. læst 3 Decbr. 1861 ........................................................................

5000 21000 rd

Forskud i Arv, som samme Hans Peder Hansen allerede

har oppebaaret........................................................................................

2000 -

23000 rd

Forskud i Arv til Datteren Maren Hansen er udbetalt med

1000 -

24000 rd
Udgift

1. Gjæld til Sadelmager Funk i Ribe . . . .
2.
"
" Christian Hansen.....................
3.
"
" Jørgen Thomsen i ? ..............
4.
"
" Terkel Nielsen i Andrup .. .

1000 rd

5.

200
2000
300
100
200

"

"

Thomas Hansen i Føhr.........

6. Sebbers og Tiedemann i Hamborg . . .
7. Kjøbmand Lorentzen i Aabenraa.........
8. Niels Lang i Darum..................................

9. Anden løs Gjæld.........................................
Beholden Formue

600 600 1200 -

-___________ 6200 rd

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

17800 rd

Enkemanden erklærede, at han ikke vidste videre at

opgive til Indtægt eller Udgift for Boet.
Som Værge for de umyndige Børn mødte Gaardmand Søren Pedersen i

Tanderup, Frands Johnsen i Vilslev og Anders Pedersen i Sønderbøl; end
videre vare mødte de myndige Arvinger Hans Lorentsen, Hans Peder Hansen

og Juliane Hansen med Curator Hans Peder Hansen, hvilke alle erklærede,
at de ikke funde noget at erindre mod Skiftets Foretagelse paa den tilsig
tede Maade ligesom heller ikke mod den af Enkemanden opgivne Status,
eftersom de anse Enkemanden for vederhæftig og paalidelig, og da Skifte
forvalteren ejheller fandt noget i bemeldte henseende at erindre, blev
Skiftet fremmet og Repartition foretaget i Henhold til foranstaaende opgø
relse saaledes:
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Boets behoIdene Formue er som anført......................................

17800 rd

heri afgaar Skifteomkostningerne, nemlig

a. Skifte Sallair...............................................

240 rd

heri afgaar den tidligere erlagte

R e cognition

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

85 155 rd

b. 1/3 % Afgift til Statskassen ................

80 -

c. Justitsfondet af a og b...........................

47 -

d. Gebyhr for Skiftebrevets Beskrivelse

bortfalder paa Grund af den tidligere

Recognition
e. Gebyhr for Skiftebrevets Bekræftelse
med 20 °/oo .........................................

ft

3 mrk

306 - 3 mrk.

24 -

f. Vidnerne ..................................................

17493 rd 3 mrl
8746 - 4 - 8 s:

heraf tager Enkemanden forlods det halve Bo med

og af Resten udredes:

1/2 % Afgift med............................. . . . 43 rd 4 - 7
og stemplet Papir til Skiftebrevet
med......................................................... .. 58-2 It

102 - " - 7
8644 - 4 - 1

Massen til Arv . . . .

der deles saaledes:

Enkemanden Hans Pedersen................ 1234 rd 3 mrk. 11 4/7 sk.
Datteren Maren Hansen gift med

Hans Lorentsen Lauridsen i Gjørding
Sønnen Hans Peder Hansen . ..
Datteren Juliane Hansen ..............

Sønnen John Hansen

. .

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

Sønnen Poul Magnus Hansen

....

Som udgjør Delingssummen

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

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

8644 - 4 -1

Enkemanden erklærede, at han forhøjede hvert Barns Arvelod til 2000
rd., dog med Bemærkning, at Sønnen Hans Peder Hansen ikke har noget at

fordre hverken i Mødrenearv eller i sin evt. Fædrenearv, og Datteren Maren
Hansen kun 1000 rd. af sin Mødrenearv, hvilket disse indrømmede.
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Skiftet derefter udsat til Tirsdagen den 3 Novbr. førstkommende Kl. 2.

C. Mørch

H. P. Hansen
tillige som Cura
tor for Søsteren
Juliane Hansen

H. L. Lauridsen

Hans Pedersen

Frands Johnsen

Søren Pedersen

Anders Pedersen
Vidner

O. Stürup

A. Stephensen

Samme Dag Kl. 5 1/2 blev Skifteretten paany sat i Overværelse af de
samme Vidner i Steden for som: ovenanført Tirsdag d. 3 Novbr.
Mødte paany de i foranstaaende Skiftesamling nævnte Arvinger, hvilke
begjærede, at Skiftet nu strax fortsætter og slutter, da de Forhindringer,

der før var tilstede, nu ere fjernede. Enkemanden erklærede, at han

yderligere skjænkede sine Børn følgende:
Datteren Juliane Hansen erholder 3 fuldstændige Senges Klæder, der
ere beroende hos Enkemanden. Datteren Bolette Hansen erholder 3 fuld

stændige Senges Klæder til Udstyr af samme Beskaffenhed og Godhed

som hendes Søsters 3 Senge, hvorhos bemærkes, at hver af Sengene til
hendes førnævnte Søster og hende skal mindst indeholde 2 Lod Fyld af Fjær.

Hver ansættes til en Værdi af...........................................................................

60 rd.

Derhos skjænker Enkemanden til Udstyr til hver af bemeldte Døtre
250 rd. Rigsmønt nemlig Juliane og Botelle Hansen, hvilke 250 rd. til hver,

de skulle have ved deres Giftermaaller eller dersom de ikke ere gifte for
inden det 25 Aars Fyld, da til den Tid, hver af Sønnerne John og Poul

Magnus Hansen skulle som Æqvivalent for det Døtrene tillagde Udstyr have

500 rd. , som disse skulle have, naar de fylde 22 Aar. Samme Hans Peder
Hansen erklærede, at han frafalder et hversomhelst Krav paa Mødrenearv
og i sin Tid Fædrenearv, idet han erkjender at være fyldestgjort i begge
Henseender og skal hans Underskrift her under Protokollen være Qvittering for saavel Mødrene- som Fædrenearv.

Hans Lorentsen Lauridsen, gift med Maren Hansen, erklærede, at
have modtaget 1000 rd. paa sin Kones Mødrenearv, saaledes at han kun af
denne efter foranstaaende endnu har tilgode 1000 rd. og skal ligeledes hans
Underskrift i Protokollen være Qvittering for Modtagelsen af de betalte
1000 rd.
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De umyndiges Arvelodder og Gave som foranført inddrages under
Herredets Overformynderi, og for disse ligesom ogsaa for hvad der ved

Skiftet idag er givet de myndige Børn med Undtagelse af, hvad der allerede

er udbetalt, gives i Overensstemmelse med Reg. 7 Febr. 1794 § 2 Udlæg
i Boets samtlige ovenstaaende faste og løse Ejendele samt udestaaende

Fordringer, og ville de være at sikkre ved Tinglæsning af en Extract af
dette Skifte paa Enkemandens Bekostning. Enkemanden forbeholder sig

Fritagelse for at svare Renter af de umyndige Børns Arv, saalænge de
som hidtil forbliver til Forsørgelse hos ham, saa at Renter 4 % aarlig først
de Aar eller forinden den Tid maatte
svares, naar de have fyldt deres 18—
blive at forsørge paa anden Maade, hvorimod han forpligtede sig til at

svare Renter 4 % aarlig af hvad der ifølge Skiftet tilkommer de myndige
Arvinger fra Juni Termin n. A. Han forpligtede sig derhos til, naar

Børnene blive myndige eller af anden Aarsag raadige over deres Arvemidler, saavel som naar de Betingelser, under hvilke Udlæg i Boet efter
Loven kan gives, ikke mere er tilstede, da at udbetale Arven efter Opsigelse
med 1/2 Aars Varsel til en af de aarlige Terminer. Det er en Selvfølge,

at de myndige Arvinger ere berettigede til at opsige den dem tillagte
Arv og have og erholde den udbetalt efter Opsigelse med 1/2 Aars Varsel
til en af de aarlige Terminpr.

Saaledes er Skiftet sluttet.

Skifteretten hævet
(Samme underskrifter som ovenfor).

Først mærker vi os, at formynderne for de 3 umyndige børn er Hans
Pejsens 2 brødre fra Tanderup og Bøel Søren Pedersen og Anders Pedersen,
og Kirsten Johnsens broder fra Vilslev Frands Johnsen, og at den ældste
søn, Hans Peder Hansen er curator for den myndige søster Juliane, der
endnu ikke er gift, medens den ældste, Maren hendes mand, Hans Lorent sen Lauridsen møder for hende. Dernæst kan vi konstatere, at gården

var omtrent af samme størrelse, måske lidt større, som ved købet i 1833.
Når det også tages i betragtning, at møllen var brændt og mølleriet flyttet
til Hunderup, kan det synes en meget høj vurdering at sætte hele ejendommen
til mere end det 3-dobbelte af købesummen i 1833, men dels havde aftægten
dengang trykket værdien meget stærkt, dels havde der været en meget
stærk prisstigning i mellemtiden. Foruden de faste ejendomme havde Hans
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Pejsen 5. 000 rigsdaler stående i ejendommene i Hunderup, som Hans Peder

havde fået skøde på sidst i 1861.

Gælden var slet ikke så lille, og til trods for at den var spredt på
en række kreditorer, gør den egentlig ikke indtryk af at være forretnings
gæld, således som det ofte er tilfældet i handelsmænds dødsboer; snarere
kan man tænke sig, at ejendomskøbet og byggeriet i Hunderup, der må
have slugt en masse penge, har nødsaget Hans Pejsen til at låne, hvor penge

var at få, således øjensynlig i Hamborg. Gælden til købmanden i Aabenraa
kan måske direkte henføres til møllebyggeriet, der vist først kan være

afsluttet omkring ved denne tid, idet det vides, at den store mast til
møllen netop kom fra Aabenraa; det fortælles nemlig, at den fragtedes på

vogn tværs gennem landet fra Aabenraa til Ribe, men da vognen skulle
køre fra Hundegade ind på Støckens Plads, kunne den ikke få drejet, fordi
masten var for lang.

- At der ikke var nogen kontant formue, ses af skiftet og tillige af, at
Hans Pejsen ønsker, at arveparterne skal blive stående i gården for at

undgå boets realisation. Alligevel blev der jo en ganske pæn mødrenearv
til hver af de 6 børn, nemlig over 1. 200 daler, som faderen forhøjede til
2. 000.

Var det denne meget store gave fra faderens side, der var anled
ningen til, at arvingerne, såvidt det kan ses, umiddelbart efter mødets
slutning, anmodede om, at skiftet straks måtte blive fortsat og sluttet,
"da de Forhindringer, der før var tilstede, nu er fjernede". Det er

temmelig sikkert, at det har drejet sig om et fælles krav fra arvingerne

og formynderne deres side, og at baggrunden for det har været det
forestående nye ægteskab. Det er vel også naturligt, om der under disse
forhold har været næret bekymring for børnenes fremtidige fædrenearv

og for mødrenearvens sikkerhed. Man ville give meget for at høre på,
hvad Frands Johnsen sagde ved denne lejlighed. At udsigterne for fædre

nearven har spillet en rolle, herpå tyder det ellers på dette tidspunkt
påfaldende tilsagn fra Hans Peder om, at han giver afkald på sin even
tuelle fædrenearv.
Hans Pejsen levede på Frøsiggaard endnu i 13 år og har vel i den

tid stadig drevet handelen en del. I 187 6 overdrog han gården til et

konsortium bestående af sønnen Hans Peder, Gotfredsen på Lundgaard
og en til, og den endelige ejer blev Jep Nielsen Brok fra Vilslev.
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Man kan spørge, hvorfor Hans Pejsen solgte denne smukke gård,
som var hans første manddoms værk, til fremmede. Men der var nok
ikke andet at gøre, og han har længe været forberedt på det. Slægtstra
ditionen havde han selv overført til Hunderup ved at grundlægge virk

somheden der til sin søn, på Frøsiggaard var møllen og derfor vistnok

hovedgrundlaget for studefedningen ikke mere, og formuen rakte vel
ikke mere til at opretholde to store virksomheder. Selv købte han en
mindre ejendom i nærheden, som hed "Aldershvile" og lå på Vilslev

Mark; den var oprindelig bygget af en afgået Vilslev-degn, som dog
ikke kom til at bo der. Hans Pejsen boede der kun et årstid, inden han

døde og blev begravet i Hunderup, som det er fortalt før.
Hans Pejsens andet ægteskab, se slægtstavlen for andet ægteskab.

Kirstine Christensen var som tidligere omtalt husbestyrerinde på
Frøsiggaard. Hun var født 19 maj 1835 i Husted i den sydøstlige del af

Lunde sogn, og hendes forældre var Husmand Christen Pedersen og
hans hustru Maren Michelsdatter (på et lidt senere tidspunkt kaldes
ejendommen enggård). Vielsen fandt sted i hjemmet i Husted 17 novbr.

1863. Forloverne var gårdmand Hans Chr. Pedersen i Qvong, antagelig

brudens farbroder, og Christen Pedersen, brudens fader, der var
"Aftægtsmand paa Husted". Ejendommen har antagelig på den tid været

ejet af en søn. Som tidligere berørt hæfter man sig ved, at Hans Pejsen
ikke havde en slægtning med som forlover.
I ægteskabet blev født 2 sønner, begge på Frøsiggaard, nemlig

Hans Hansen født 3 august 1864 og Peder Marius Hansen født 26 decbr.
1867. Hans Hansen var kun knap 13 år, da hans fader døde, og moderen

drev ejendommen, indtil sønnen kunne overtage den. Han blev gift med
Else Andersen født 10 septbr. 1875, datter af Jeppe Andersen fra Vilslev,
kaldet Jep Bjerremand. Om dem fortæller Jens M. Lauridsen i sin
slægtshistorie følgende:

Jens M. Lauridsen: Min Slægtshistorie, Bind V, Næsbjerg-Slægten

s. 139

"a. -1.

Ane Else Andersen, født 10. September 1875 paa Bjerget i

Vilslev. Trods en møjsommelig, vanskelig og til Tider en meget uregel
mæssig Skolegang, blev hun dog en veloplyst og velbegavet Skolepige,
der efter at have endt sin Skolegang i Vilslev lod sig uddanne til Lærer

inde paa Hoven Kvindeskole, hvorefter hun i 6-7 Aar var Lærerinde i
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Jernved Sogn, indtil hun den 5. Oktober 1897 blev gift med Gaardejer Hans
Hansen, Aldershvile i Vilslev Sogn. - Han er født den 3. August 1864

paa Frøsiggaard i Hunderup Sogn, hvor hans Fader, Hans Pedersen, var
Gaardejer og Møller i mange Aar.

- Hans Pedersen havde været gift 2 Gange. I første Ægteskab var der

flere Børn. I det 2. det Ægteskab var der kun 2 Børn, nemlig Hans Hansen

og en yngre Broder, Peder Hansen. - Foraaret 1875 solgte Hans Pedersen
Frøsiggaard og købte i Stedet for Ejendommen Aldershvile, der laa lidt

Øst for Frøsiggaard, men i Vilslev Sogn. - Aldershvile var en mindre
Ejendom, der var opført af en gammel Degn, Hans Jørgensen i Vilslev,

der efter at have taget sin Afsked som Skolelærer agtede at friste Livet
som Landmand paa sine gamle Dage; dette blev imidlertid ikke til
noget, thi han solgte Ejendommen og tog Ophold hos en Søn, der havde

faaet Embede som Skolelærer i Tømmerby.
- Manden, der købte Aldershvile, hed Peder Risbøl, men han og hans
Familie var der ikke ret længe, før de solgte den til Hans Pedersen, der
nu var ved at være en aldrende Mand.
Hans Tid blev heller ikke ret lang paa denne Ejendom, da han døde
faa Aar efter dens Overtagelse, og det blev da Enken, Kirstine Pedersen

og hendes Sønner, der maatte varetage Ejendommens Pasning og Drift,
hvilket blev gjort med en Dygtighed og Akkuratesse, der var mønster
værdig.

Efter.Brylluppet overtog Else og Hans Hansen (hans Kendingsnavn

var altid "Hans Pejsen", det samme Navn, hans Fader havde haft) Alders
hvile, medens hans Moder og yngre Broder flyttede ind i en Aftægtslej
lighed, som var blevet indrettet i Stuehusets vestre Ende. . Ved dette

Ægteskab blev Aldershviles Jordtilliggender forøgede, idet Else med
bragte en Del af den Jord, der havde hørt til hendes Fødegaard paa

Bjerget, baade en Engfenne - Grøfteng - og den Del af Bjergets Agerjord,
der laa mellem Engvejen og Darum Bæk.
Else og Hans var et Par prægtige Folk af forskelligt Temperament,

men som vistnok udfyldte hinanden paa en udmærket Maade. - Else var
en høj, køn Kvinde med et lyst og livligt Sind, hun havde i Modsætning
til sin Moder udpræget Lyst til at være i Selskab med andre Mennesker.
- Hans derimod var et mere udpræget Hjemmemenneske, der ikke alene
passede sin Ejendom med Flid og Dygtighed, men som ogsaa havde god

Forstand paa og grundig Indsigt i offentlige Sager, ikke paa den Maade,
at han var en Bengnaver, der eftertragtede lønnede Bestillinger, tværti
mid. - I en Aarrække sad han som Medlem af Vilslev-Hunderup Sogneraad;
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da hans Funktionstid var udløbet, tog han ikke mod Genvalg; men saa snart
han atter var pligtig til at tage mod Valg, blev han indvalgt i Sogneraadet
igen, og nu sad han i en Række Aar som Kommunekasserer; han var en
dygtig og en klog Mand, der havde Orden i de Sager, han havde med at

gøre.
Da Vilslev-Hunderup Kommune paa Grund af Bramminge Stationsbys

Vækst var ved at blive saa stor, at den var vanskelig at administrere,
var Hans Hansen én af dem, der tog Initiativet til Kommuneadskillelsen i
1925, hvorved Vilslev Sogn blev en selvstændig Kommune.
Skønt Else var en sund og rask Pige at se paa, var hendes Helbred

dog i flere Aar mindre godt, hun led noget af den saakaldte "Basedows

Sygdom" - en Betændelse i Halsens Skjoldbruskkirtel, og da der stødte

nogen Sukkersyge til, overmandede Sygdommen hende. - Hun døde paa
Sygehuset i Varde den 20. September 1920, kun 45 Aar gi. Hans Hansen
overlevede hende i 18 Aar som Enkemand4. Efter hans ældste Søn var

blevet gift, knap 4 Aar efter Moderens Død, blev Hans gaaende hos ham

og hans Kone, saa længe han levede. Aftægtslejligheden efter hans
Moder, der stod ledig til ham, flyttede han aldrig ind i, han fandt sin
bedste Adspredelse ved at hjælpe de unge Folk med Arbejdet paa Ejen

dommen; fornuftig og vennesæl som han var, kom de altid godt ud af

det med hinanden; Hans satte øjensynlig stor Pris paa og var glad ved
sin Svigerdatter. Ved Juletid 1937 blev Hans angrebet af en ejendomme

lig Sygdom; han følte en kort Tid Krampesmerter i Bryst og Lænd, der
i Løbet af faa Dage lammede hans Ben, saa han ikke kunde gaa. - Efter

nogle Ugers Ophold paa Ribe Sygehus, blev han sendt hjem, hvor han

fik et længere Sygeleje paa ca. 4 Maaneder. Smerterne aftog, da Lam

melsen blev fuldstændig, og Lidelsen blev mere taalelig. Han var aands-

frisk og tankeklar til det sidste, men det var alligevel trist at se den før
saa raske og virksomme Mand ligge hjælpeløs og vente Døden. - Denne

indtraf den 12. Maj 1938 og kom vistnok som en ventet Forløsning. "

Else og Hans Hansen havde 2 sønner. Den ældste, Hans Christian

Hansen blev født på Aldershvile 27 august 1899. Han overtog ejendommen

efter sine forældre, da han 6 juni 1924 blev gift med Karen Pedersen
(Vind), født 17 septbr. 1898 i Hillerup, datter af gårdejer Laust Pedersen
(Vind) og hustru Grethe født Knudsen. Hans Christian og Karen har
4 børn: 1. Hans Hansen f. 30 juli 1925, 2. Laust Vind Hansen f. 24 novbr.
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1927, 3. Einer Hansen f. 6 august 1930 og 4. Else Margrethe Hansen f.
2 novbr. 1934. De er alle født på Aldershvile. Laust Vind og Else Mar
grethe er gift og har hver 2 børn, se slægtstavlen.

Else og Hans Hansens yngste søn, Anton Jeppe Hansen blev født
11 august 1906 på Aldershvile. Han blev gift 20 novbr. 1935 i Tjæreborg

med Ellen Nielsen, født 6 novbr. 1906 på Krogsgaardsmark i Tjæreborg
sogn, datter af gårdejer Hans Peder Nielsen og hustru Ane, født Madsen.

De havde en ejendom i Terpager. Anton døde 1 jan. 1954, og enken bor

nu i Bramminge. De fik en datter Anna, der er gift med Ove Jensen.
Hans Pejsens og Kirstine Christensens yngste søn, Peder Marius

Hansen blev født på Frøsiggaard 26 decbr. 1867. Han blev gift 16 novbr.

1920 med Johanne Holm, født 8 febr. 1868. De boede i Vilslev, og her

døde Johanne 31 juli 1946 og Peder Marius 18 juli 1958. De havde ingen
børn.
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I Hunderup

Hans Peder Hansens søskende.

De fleste af Hans Pejsens børn kom

tid efter anden til at opholde sig på Hunderup Møllegaard. Den ældste,
Maren, flyttede med sin broder som hans husbestyrerinde, da gården i

Hunderup blev købt; hun blev senere gift med Hans Lorentsen Lauridsen
i Gørding Mølle (se den i forrige afsnit citerede bog: Afsides Kroge midt i Verden). Af folketællingen ses det, at Juliane Marie opholdt sig

der i 1870; hendes ægtefælle blev Hans Hansen på Terpagergaard, hvis
søster, Abelone, blev gift med Julianes broder, Hans Peder Hansen,

således at der blev dobbelt svogerskab. Også Botelle har nok været en
del i Hunderup, også inden hun blev gift med den nye degn, Asmus

Jæger (se Fra Ribe Amt 1940. T. Kragelund: Asmus Jæger), sidst i
70-erne. Botelle og Asmus Jæger fik børnene Hans, der blev snedker
i Hunderup og havde en ejendom der, Martin, der studerede, var en

tid i Amerika og senere ansat ved Københavns Telefonselskab; hans
enke, Thyra Jæger, der bor i Charlottenlund, og hendes sønner har

beredvilligt stillet oplysninger fra Martin Jægers store slægtshistori
ske samling til rådighed for vort arbejde. Det tredje af Asmus Jægers

og Botelles børn var Dorthea, der blev gift første Gang med Kresten
Boel, en søn af Niels Boel i Hunderup, men han kom ulykkeligt af dage

ganske kort efter brylluppet, og Dorthea blev gift anden gang med land

brugskandidat, gårdmand Peder Vesterby, Løvel ved Viborg.
Den yngste af de 6 søskende på Frøsiggaard, Poul Magnus eller
Magnus, som han kaldtes, kom til Hunderup mellem 1870 og 1876, og

han boede der, som også omtalt i Tobiassens beretning, til sin død.
Udover det af Tobiassen berettede er det oplyst (Jørgen Brok fortæller),
at Magnus døde i Ribe. Under et markedsbesøg der blev han angrebet af
tyfus og blev bragt til sengs hos gæstgiver Andreas Pedersen i Postgaarden, hvor Magnus og Hans Peder plejede at tage ind;

Magnus døde

på amtssygehuset 5. oktbr. 1880 og begravedes fra Domkirken.
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Som omtalt i forrige afsnit er det ganske naturligt, at Hans Pejsen

og Kirstine Johnsdatter deres børn ved deres moders død, da de var fra 7
til 26 år gamle, og deres faders påfølgende ægteskab i 1861 kom til at

føle sig hjemme på Hunderupgården hos deres to ældste søskende. -

Endnu mangler at omtale John, den næstyngste, der fik ejendom i Kastrup
i Sønderjylland.

Hans Peder Hansen (Møller).

Som det er fortalt i beretningen om

Frøsiggaard, tillagde Hans Pejsen mølleriet så stor betydning, at han

ikke mente, hans søn og arvtager burde fortsætte på Frøsiggård, når
mølleriet skulle flyttes; han måtte flytte med. Hans Pejsen har set,

at hele virksomheden uden vanskelighed, hvis man havde den økonomiske

evne, kunne flyttes: Møllen skulle jo opbygges efter branden, studefedningen
fulgte med møllen, da den mest var baseret på korn, en fedestald kunne
opføres, og handelen kunne lige så vel drives fra Hunderup som fra Frø

siggaard; og hertil kom at Hans Pejsen vidste, at han kunne skabe noget

smukt og imponerende i Hunderup, ligesom han havde gjort med Frøsig
gaard. Og han gennemførte alt dette. Man må vist beundre ham endnu
mere for denne bedrift end for Frøsiggaard, når betænkes, under hvilke
forhold det skete. Han var 55 år, da møllen brændte

sidste gang, hvilket

dengang må have været regnet for en ret høj alder til at begynde noget

helt nyt, og i Hunderup var der ikke som på Frøsiggaard noget at bygge
videre på, han byggede alt op bogstavelig på den bare jord. Han har

haft de høje marker lige vest for Hunderup by udset som et passende
sted for møllen, velbeliggende for de fremtidige kunder i Hunderup, Krage

lund og Sejstrup såvelsom for vestenvinden, om man så må sige.

Det blev til køb af gården matr. nr. 6 af Hunderup, der ejedes af
Knud Nielsen. Gården lå øst for byvejen, ligesom det siges, at de øvrige
Hunderup-gårde dengang også gjorde, med sin toft grænsende til engene

nedenfor.
Gårdens jorder var således beliggende ifølge målingerne til matrik
len 1844:

1. 000 Kv. Alen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Gaardsplads med Have og Toft midt i Byen................
En dertil grændsende Englod østen for Byen..............
En Agerlod vesten for Byen.............................................
En Agerlod norden for Byen..............................................
En Udlod nordvest for Byen ved Mulvad Markskel . .
En Hedelod (mod nordøst)..................................................
En Græsningslod ....................................................................

57
270
127
252
474
84
72
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Der var ialt 95 tdr. land, og det sattes til 4 tdr. og 1 skp. hart
korn. Det var lodden nr. C, Hans Pejsen skulle bruge; den strakte sig
fra byvejen mod vest op langs Darumvejens nordside, og møllestedet blev

lagt et par hundrede alen fra byvejen og så nær Darumvejen, at den byg

ning, der, vistnok senere, opførtes mellem møllen og vejen, nåede helt
ud til vejen, som det ses på billedet. Mellem møllen og byvejen, altså

på hjørnet af denne og Darumvejen, lagdes gården, således at den havde

facade mod syd ud mod Darumvejen og indkørsel fra byvejen. Jørgen
Brok fortæller, at denne indkørsel gik op imellem stuehuset og de tre

fløjede udlænger, der ikke var sammenbyggede, og den var tillige opkør

selen til møllen fra byvejen, og da der fra møllen naturligvis var udkør
sel til Darumvejen, forstår man, at mølle vognene har kunnet benytte en
praktisk rundkørsel. Planerne for det store anlæg, der skulle rejse sig
på den bare mark, har været udarbejdet i forvejen, men nøjagtigt hvor

når byggeriets enkelte afsnit udførtes, er vi ikke helt klar over. Møllen
på Frøsiggaard brændte jo i oktober 1858, og vinteren er nok gået med
planlægninger, eventuelt køb af gården i Hunderup. Vi ved fra folketæl

lingen, der afholdtes 1. febr. 1860, altså godt et år efter branden, at
Hans Peder Hansen da sammen med sin søster Maren boede i Hunderup
på den gård, Knud Nielsen havde ejet, og bliver benævnt forvalter i lis

terne. I husstanden tælles endvidere 1 møllersvend og en møllerdreng
samt en møllebygger og 2 svende. Man kan deraf se, at møllen er så nært
færdigbygget, at det* er brug for møllersvende i al fald til forberedelse

af driften og tillige for møllebyggerne til afslutningen af byggeriet.
Derimod er der intet, der tyder på, at opførelsen af den ny gård er be
gyndt, og dette stemmer også med beretninger om, at møllen byggedes
i 1860 og gården senere. Hans Peder og Maren har altså den første tid

boet i den gamle gård østen for vejen, og han har bestyret bedriften for
deres fader.

Hans Pejsen har lagt alt tilrette for sin søn - ligesom uden tvivl
meget i sin tid var blevet lagt tilrette for ham selv af hans morfader
Hans Hansen i Vilslev og af hans svigerfader John Frandsen (hans egen

fader var død et par år før han kom til Frøsiggaard) - men man har
indtryk af, at den unge Hans Peder hurtigt kunne klare det hele. Han
har da også haft al mulig lejlighed til at prøve sine kræfter, da han i
1859 som 21-årig flyttede til Hunderup for som "Forvalter" at forestå

opførelsen af møllen og driften af gården samtidig med opførelsen af den
ny møllegård.
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I 1862 holdt Hans Peder bryllup med Abelone Hansen fra Terpager-

gård; brylluppet stod 8 septbr. , og det kan være meget sandsynligt, at
den nye møllegaard på den tid var blevet færdig. Abelone eller Abelonne,

som hendes navn også ofte skrives, og som det udtaltes, var født 30
novbr. 1836 som datter af Hans Hansen og Ane Margrethe Hansen. Hun

var opnævnt efter sin farmoder, der også hed Abelonne Hansdatter og
ligeledes var født på gården i Terpager. Hans Peder og Abelonne var

omtrent lige gamle, han 24 år og hun 25. - Deres ældste barn, Hans

Peder blev født 24 decbr. 1863, og den næste, Kirsten blev født 14
decbr. 1865.
Men ved siden af alt det andet kom handelsvirksomheden også i

gang i Hunderup, og det var måske det, der interesserede Hans Peder
mest. Her fulgte han imidlertid ikke slægtstraditionen men gik sine

egne veje, idet han først og fremmest handlede med heste, mens hans

broder Magnus, da han blev voksen, tog sig af kreaturhandelen. Herom
fortæller T. Tobiassen - men lad os blot først her hidsætte et enkelt
andet træk til belysning af handelen ligeledes af Tobiassen (Fra Ribe Amt

1945: Nogle vestjyske Markeder. Af T. Kragelund og Niels Møller. ),
også for derved at give et vist billede af markedsforholdene dengang:

"Grygaard ligger øst for Sneum Bro paa Skraaningen, mellem Ager
marken og Aaengen. Da Aalbæk Marked var paa det højeste som Egnens
store Marked, var Grygaard næsten et helt Fæstningsværk af Kreaturer

og Heste. Gaardens Ejer Rasmus Rasmussen og Hustru Ingeborg var to
kendte og afholdte Personligheder. Grygaard havde hele Vejen rundt i

Ydervæggene Jernringe, 1 1/2 Al. fra Jorden og. med ca. 3 Al. imellem.
Igennem disse Ringe var trukket et stærkt Stykke Reb. Dette Reb var til
at binde Heste og Kreaturer ved.
De forskellige store Handelsmænd havde saa et bestemt Sted at

henvise til. Gottfredsen fra Lundgaard ved Ribe, der var en stor Krea
turhandler, havde altid Sidelængen mod Vest. Johannes Bendixen, altid
kaldet Johannes Kløj fra Jedsted, der også drev en meget stor Kreatur
handel, havde altid den vestlige Sidelænge inde i Gaarden. Hestehandler
Hans P. Hansen fra Hunderup med Kendingsnavn Hans Peder Møller,
havde Østlængens Østside til Hestene.

Saaledes havde de forskellige Handelsmænd et større eller mindre
Stykke, enten en Husende eller et Stykke inde i Gaarden eller ogsaa foran
Stuehuset, hvor der var en Række høje, runde Sten med Jernstang henover
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Toppene. Ved denne Stang blev der bundet mange Kreaturer.
Paa Markedet købte de forskellige Handelsmænd Heste og Kreaturer

med Besked at levere ved Grygaard, og saaoi bestemt Tid om Eftermidda
gen kom Vedkommende for at betale og give Lidkøb.

Konen Ingeborg var fra Nørregaarden i Hunderup af den paa hele
Egnen kendte Tobiassenske Slægt. Ingeborg forstod at være Værtinde for

Markedsgæsterne, derfor hørtes Navnet Ingeborg-Gry baade her og der,
ogsaa paa Markedet. "
Hans Peder Møller var hans kendingsnavn, og det vil vi herefter

også kalde ham; hjemme blev han kaldt Hans Peder. Han har sikkert be

hersket handelen i den nærmere omegn; han kom således en del på
Bramminggaard, der ejedes af løjtnant Fabricius, hvis handelsforbindelse

han nok har været. P. J. Nielsen fortæller i sin bog: "Fra Darum Sogn",

at Darum kirke fulgte med Bramminggaards skiftende ejere, "indtil Slut
ningen af forrige Aarhundrede, da Løjtnant Fabricius paa Grund af Armod

maatte sælge den til Gjørding og Hunderup Møllere, der beholdt den, indtil
dens Tiende afløstes ved Lov". Det vil sige, at Hans Peder Møller og

hans svoger Hans Lorentsen Lauridsen for en vis sum af løjtnant Fabricius
har købt retten til Darum kirketiende, hvormed fulgte forpligtelsen til
at holde kirken vedlige. - Hans Peder Møller nøjedes langtfra med at
handle på hjemegnen, han kom langt omkring og havde forbindelser op

langs hele vestkysten. Han har hurtigt udviklet sig til en værdig arvtager

efter sin fader og bedstefader, og den aldrende Hans Pejsen har sikkert

været godt tilfreds med sønnen; han er nok ofte kommet til Hunderup og
har glædet sig over at se, hvordan hans planer er blevet til virkelighed,
at se, hvad der havde rejst sig af den bare mark i Hunderup. Han døde

jo også, som fortalt, på et besøg i Møllegaarden i april 1877 .....................
men lad nu T. Tobiassen Kragelund fortælle:

Fortsættelse af "Lidt om en vestjydsk Handelsslægt11
(Om Hans Peder og Magnus). Hans Peder og Magnus blev Mænd,

der en Tid næsten beherskede Handelen med Heste og Kreaturer i en meget
stor Del af Vestjylland.
Hans Peder var Hestehandler i stort Format. Det var en Nydelse at

se de store Hestekobler drage af Gaarden i Hunderup eller fra Markederne
i Ribe eller Varde sydpaa over Grænsen til Hamborg eller længere.
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Hestene blev koblet sammen paa en bestemt Maade i en lang Række. Fører
hesten var gerne en stor flink Hest; i dens Hale var den næste bundet og

derefter en i dens Hale og saa fremdeles. Det kunde blive en meget lang

Række, der kunde være besværlig at styre, særlig naar det var helt unge
Heste.

Handelen med Hornkvæg førtes videre i Hans Pejsens Spor af Sønnen
Magnus, men i endnu større Omfang. Den gik ud fra Møllegaarden i Hunde

rup, der ikke alene var bygget og indrettet med Hestehandel for Øje, men
ogsaa havde Fedestald for Kvæg, og det var mange store Stude og Kvier,

der blev fedet paa Møllegaarden i Hunderup med Toldkorn fra den store
Mølle.

Magnus var paa flere Maader nærmest en Original. Gik han paa Mar
kederne blandt ukendte Mennesker, blev han vurderet forkert. Han gik

og daskede rundt i en stor Frakke, der var oversølet af Markedssnavset,
Kasketten sad nede i Nakken, en stor Stok havde han i Haanden, og i
lang Tid kunde han gaa om, som saa han hverken Dyr eller Mennesker -

saa alt i alt var det ikke underligt, at han blev takseret som en gemen

Studetrækker; men hurtigt kunde Folk faa noget andet at se; naar
Tidspunktet kom, da Magnus vilde købe, da opdagedes det snart, at en
rigtig Handelsmand var kommet til Marked.

Det fortaltes ogsaa (men passer efter senere Oplysninger ikke),
at han hverken kunde læse eller skrive eller maaske rettere regne og

skrive paa Papir. Sandt er det, at han havde alt i Hovedet. Hvordan han
kunde det, var for alle aldeles ubegribeligt. Det var ikke alene det store

Antal, han købte paa et enkelt Marked, han kunde holde Rede paa. -

Om Vinteren drog han rundt og købte til Levering om Foraaret, samtidig
aftalte han, hvor Dyrene skulde leveres, enten i Hunderup eller paa et
Marked i Ribe eller Varde; alt det kunde han huske, og aldrig hørte man,
han havde husket fejl, hverken med Leveringstid og -sted eller Pris.
Magnus var Handelsmand og rigtig Handelsmand - han var fuldstæn
dig Herre over sit Haandværk, hvis man kan sige saadan. Kom han ud
for Folk, der vilde fortælle ham om et Dyrs Værdi i Brug, og hvad det

var værd i Handel, da kom Vedkommende til at betale Lærepenge, saa
han ikke ønskede at lære Magnus noget, naar de en anden Gang mødtes for
at handle sammen.
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Han havde ogsaa en helt anden Side. I de fattige Aar i Firserne, da
blandt andet Salg af Kvæg næsten var umuligt, sendte adskillige Bud efter

Magnus, om han ikke vilde komme og købe deres Kreaturer, og, blev
der føjet til, faar vi ikke solgt, maa vi fra vore Hjem. Magnus var i
saadanne Tilfælde et Hjertemenneske. Han sendte Bud: "Kom med Dyrene.
1 skal faa hver Øre, de koster i Hamborg, Omkostningerne betaler jeg".
Adskillige havde Taarer i Øjnene, naar Pengene 8-10 Dage efter kom;

det var flere, end de nogensinde havde drømt om. I Foraaret 1884 sendte

T. Tobiassens Hustru i Kragelund Bud til Magnus: "Vi har en stor fed
2 1/2 Aars Kvie, kom endelig og køb den. Min Mand ligger syg, og vi

har ikke Renterne til Kreditforeningen betalt". Magnus tog Kvien med
til Hamborg - kort Tid efter kom han med 120 Kr. - godt betalt den Gang.

Magnus havde mange Venner. Der var Sorg, da den forholdsvis
unge Mand døde midt i Arbejdet kun 35 Aar gammel. Han efterlod en ret
betydelig Formue - et talende Bevis for hans Dygtighed. Mange Handels
mænd er i Tidens Løb døde fattige paa Penge; vanskeligt er det at afgøre,

om det skyldtes Mangel paa virkelig Dygtighed eller det, at Lysten til
at handle rev dem med, saa de glemte at beregne det Tidspunkt, de skul
de ligge stille, naar Priserne gik nedad. Magnus beregnede baade Tiden

og Dagen; flere Gange var han til Marked uden at købe et eneste Dyr,
skønt han stod med adskillige Trækkere, der var parate til at føre de
købte Dyr sydpaa over Grænsen eller til andre Markeder, alt efter hans

Ordre. "Magnus er uberegnelig", sagde Kollegerne, men alle maatte
indrømme, at han forstod Tiden og Handelen.

Det er nu mange Aar siden, den dygtige Børneflok drog ud fra Frø

siggaard, og nu en lille Menneskealder siden, de døde; men Mindet om
dem lever ikke alene i Slægten, men ogsaa i mange andre Hjem i Vest

jylland.

(Af Jens Hansen, Kragelunds Fortælling om Møllen
og Møllegaarden).

Frøsiggaard ejedes den Gang af Hans Pedersen (Hans Pejsen). Tæt
ved Gaarden laa den gamle Vindmølle, som ved Lynnedslag brændte i

Aaret 1858. Denne Møllebrand var i mange, mange Aar Udgangspunkt for
Tidsregning i en stor Omkreds - næsten saa langt Møllen kunde ses. Blev
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der fortalt om et eller andet fra den Tid, hørte man altid noget som: det
var eet-to eller tre Aar efter Møllebranden.
Naar denne Brand gjorde saa dybt Indtryk paa Egnens Befolkning,
saa var det, fordi den skete en meget mørk Nat, og det var Blæsevejr
- ikke almindeligt vindstille Tordenvejr. I en mørk Nat ses en Brand

meget, meget langt og særlig da en Møllebrand, da Bygningen rager højt

i Vejret. Her skete det tilmed, at de brændende Møllevinger begyndte
at dreje rundt. Det var Blæsten eller mere nøjagtigt: det var saa uhel
digt, at Møllen netop stod saaledes, at Vingerne passede i Vindretningen.

Kort Tid efter, at Vingerne var begyndt at dreje rundt, var de et eneste

Ildhav, og alle de mange Mennesker, der var samlet ved Møllen, flygtede

langt væk derfra for ikke at faa de glødende Træstumper, der fløj fra
Vingerne, i Hovedet. Dette, at de store, brændende Møllevinger drejede

rundt, gjorde, at de, der saa det, aldrig glemte synet, og at Branden

derfor gled ind i Tidsregningen.................................................................................
......................................... Det var en fornøjelig Tid, da vi boede og tjente
paa Gaarden. Hans Peder Hansen og hans Kone Abelone, der var fra Terpagergaard, havde den Gang 2 Børn, Hans og Kjersten. Hans var begyndt

at gaa i Skole, og Kjersten skulde lige til det. Hans var afholdt af alle vi
Folk paa Gaarden, en lille ejegod Dreng var han; Kjersten var derimod

"en galle Spetakkel".
Køkkenpigen Marie var en Søster til Abelone og forlovet med Søren
Ibsen fra Mulvad. En Søster til Hans Peder var ogsaa tit paa Gaarden -

hun hed Botille og blev forlovet med den nye Lærer, Asmus Jæger, der

lige var kommet til Byen. Den første Tid, Jæger var i Hunderup, spiste
han hos Søren Roust, men det varede ikke længe, før han fandt ned paa

Møllegaarden, hvor Ungdommen samledes, og der var Gemyt for alle
Pengene, som vi sagde. Det var ualmindelig fornøjeligt, naar alle de

mange, Møllens og Gaardens Folk, var forsamlede. Hans Peder, der
drev den store Handel med Heste, var meget ude, men naar han var
hjemme, blev der ikke mindre med Morskab. - Ved Middags- eller
Aftensbordet kom han med allehaande Spørgsmaal, der ordentlig kunde
faa Lattermusklerne til at dirre. Det var Spørgsmaal om Søndagen,

om en Fest, Skovtur eller Legstovaften - hvem den eller den dansede
med eller fulgtes med hjem. Der kom Gang i Snakken. Han kunde spørge
een, om hun kendte den nye Degn, eller een, om hun nys havde set
Søren fra Mulvad. Marie blev ved det sidste Spørgsmaal altid helt ildrød
i Hovedet. - Ja, det var ekstra fornøjeligt, naar Hans Peder var hjemme.
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....................... Efter en lille Pause fortsætter Jens Hansen:

"i 1888 døde Magnus kun 35 Aar gammel. - 1890 solgte Hans P.
Hansen Møllen, og nogle faa Aar efter solgte han Møllegaarden og flyttede
til Ribe.

Det var et stort Savn, da Magnus døde, og ligesaa da Hans P. Hansen

solgte Gaarden og flyttede bort. - Det var, som en stor Tid var gledet
forbi. "
Ja, det var, som en stor Tid var gledet forbi - men det var ikke

alene Hunderup

Møllegaards glanstid, der var ovre, det var også den

slægtstradition, der var begyndt i Tandérup og fortsat på Frøsiggaard
og i Hunderup, der nu var afsluttet.

Selv om det er vanskeligt at udrede begivenhederne nu så længe efter,
kan man vistnok forsvare at sige, at Esbjerg-grundene blev Hunderup

Møllegaards skæbne. Det er ikke stedet her til at gennemgå Esbjergs
dramatiske udviklingshistorie, det vil være nok at sige, at Hans Peder

Møller ikke blev trukket til Esbjerg af den fantastiske grundspekulation
i 90-erne, (bl. a. beskrevet af Søren Alkærsig i: "Esbjerg Havn og By"),

der med sine kriseperioder ruinerede mange mennesker i miles omkreds,
man han var allerede mange år i forvejen, kort efter at havnen var

blevet færdig, blevet stærkt indviklet i Esbjerg grundhandelen ved at blive

nødsaget til som 2. den prioritetshaver at overtage alle ejendomme til
hørende en mand ved navn Gebhardt ved dennes tvangsauktion. Det er
nødvendigt at berette, hvem denne mand var. Han var slagter i Kolding,

indvandret fra Tyskland, og han var øjensynlig en af de første, der så de kom

mende muligheder i Esbjerg og forstod at udnytte dem. Alkærsig fortæller
herom, at Gebhardt var i stand til, dagen efter at anlægget af havnen i
Esbjerg var vedtaget i Rigsdagen, at købe 50 tdr. land af Matr. nr. 1, den
ene af de to Esbjerggårde. Alkærsig har vist ikke rigtig tillid til Gebhardts

egen beretning om disse tildragelser, der kommer frem i Esbjerg Folkeblad-Kolding Folkeblad for 17. jan. 1895 og går ud på, at han havde set

efterretningen om havnelovens vedtagelse i et telegram i Kolding og begav
sig straks til Esbjerg; under temmelig dramatiske omstændigheder købte

han så samme dag 63 tdr. land af gården matr. nr. 1 for 5. 100 rigsdaler.
Dette var sidst i april 1868, bygningen af havnen påbegyndtes i 1869, den
toges så småt i brug ved materialetilførsler i 1873 og afleveredes 1. septbr.
1878. I al den tid kom der jo mange mennesker til Esbjerg både for at

arbejde ved havneanlægget og for at bosætte sig, men efter Gebhardts ud
sagn var der ingen, der havde penge, og han var ikke interesseret i at
sælge: "Hvad forslaar 100 Kroner for en god Byggegrund". Han forsøgte
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at sætte forskellige foretagender i gang, f. eks. en dampskibsrute til Eng
land, men kunne ikke klare sig mod DFDS, og i 1879 kom han under tvangs

auktion, hvor Hans Peder Hansen overtog alle ejendomme for 40. 000 kr.,
16 april 1879. Ved auktionen havde der kunnet sælges nogle mindre grunde,

men der var ingen tilbud på hele ejendommen, hvorfor 2-den prioritets

haveren måtte kræve sig den udlagt: det har ikke været nogen god forret
ning for Hans Peder Møller.
Men hvordan var det gået til, at han havde fået 40. 000 kr. tilgode

hos Gebhardt ? Selv om han havde den store handelsmands beslutsomhed
og måske også dristighed i det tilvante og vel også har været opmærksom
på chanserne i den kommende havneby, er det usandsynligt, at han har

været deltager i Gebhardts ejendomskøb fra begyndelsen af; Gebhardt

nævner da også andre navne ved den omtalte lejlighed men ikke Hans Peder
Hansens. På den anden side har han ikke kunnet undgå efterhånden at
komme i forbindelse med den særdeles foretagsomme forretningsmand,
der ejede jorderne, som stødte op til havn og banegård; Alkærsig nævner
således, at Gebhardt vistnok gav en markedsplads til byen og oprettede
en eksportstald, hvad der måtte interessere egnens folk og navnlig
handelsmændene meget. Særlig da, hvis de gav sig af med eksport over

Esbjerg, og det gjorde Hans Peder Møller øjensynlig; Jørgen Brok ved
således at fortælle, at Hans Peder og Magnus havde en indhegning i

Esbjerg, der kaldtes "æ Ronneverfen’", fordi den blev anvendt til at opstalde de væddere, de havde opkøbt til eksport med skib. Alt dette giver

imidlertid ikke nogen konkret forklaring på, hvordan det meget store
mellemværende kunne opstå, det gør derimod en udtalelse, jeg har fra

en mand, der måtte have megen viden om den tids forhold i Esbjerg, og
som gik ud på, at det måtte antages at stamme fra hestehandelen. Det er
nemlig en kendsgerning, at Gebhardt eksporterede heste til Tyskland,
men han foretog kun salget dernede, mens Hans Peder Møller indkøbte

hestene i Danmark. Hans Peder skulle således have fået sikkerhed i
grunde i Esbjerg, mens Gebhardt kunne bruge de penge, han fik ind for

hestene, til bl. a. at dække underskuddet på England s ruten, der sagdes
at have beløbet sig til 2. 000 kr. om ugen. Denne forklaring lyder ikke
usandsynlig - hvordan det så end er forløbet i praksis. Det kan også have

sin interesse i denne forbindelse at huske, at det var 2-prioritetsindehaveren, der begærede tvangsauktionen.

Lad os nu antage, at Hans Peder Møller kom ind i det på den måde,

hvordan klarede han sig så med det derefter ? Det er meget vanskeligt at
få rede herpå gennem retsprotokollerne, da der i disse tider foregik en
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uhyre masse udstykninger og handeler, og de blev ofte først tinglæst årevis

senere. Det ses dog, at han i de følgende år solgte en række små grunde
til håndværkere, der nedsatte sig, men det var ikke store summer, de ko

stede, nogle få hundrede kroner stykket. Byen voksede jo stadig, men af
sætningen af grundene synes ikke at have været stor nok til at dække skatter

og andre udgifter samt til at bringe den gæld ud af verden, han havde på
draget sig fra Gebhardt, og som sikkert var langt større end grundenes
værdi, i al fald end deres aktuelle salgsværdi. Om denne periode nåevner

Alkærsig, at Kongens gade var for det mest ubebygget endnu i slutningen

af 80-erne, og det var bl.’ a. dette strøg, Hans Peder Møller ejede. Det
ser ud til, at han efter 10 års mere eller mindre vellykkede forsøg på

stykkevis salg har foretaget en endelig afvikling ved et samlet salg til
en enkelt mand. Denne mand, der hed Hans Peder Jensen og stammede fra
Vilslev, begyndte som tømrer eller murer og blev efterhånden en stor
bygmester og grundejer i Esbjerg; han lod bl. a. Paladshotellet opføre.
Han blev mest kendt under navnet Hans Peder Teglbrænder. Til at begynde
med synes forholdet, at have været det, at Hans Peder Møller anmodede

Hans Peder Jensen om at varetage hans interesser i Esbjerg, men det
endte med, at H. P. Jensen overtog ejendommene. Salget skete i to om

gange nemlig ved udgangen af 1889 og i maj 1891 med halvdelen hver

gang og til en pris, der tyder på en meget dårlig forretning for sælgeren
i forhold til, hvad ejendommene stod ham selv i. Det kan være af interesse
for os at se ordlyden af et af disse salgsdokumenter.

Skads Herreds Skjøde- og Panteprotokol
Protokol Nr. 36 S. 68 Lb. Nr. 97/1889

Tinglæst 22-1-1889

"Jeg, H. P. Hansen, tilstaar og vitterliggør, at jeg til Teglbrænder Hans

Peder Jensen i Esbjerg har solgt og afhændet, og at jeg ved dette Doku
ment til ham skjøder og aldeles overdrager Halvdelen af efternævnte mig

ifølge Skjøder, tinglæst 13-12-1881 og 6-2-1883, tilhørende Ejendomme,
nemlig Jordene under I*’ n’ P’ u’ v’ aa’
c&’ cæ’
af Esbjerggaarde,
Jerne Sogn, således at Hans Peder Jensen og jeg i Forening og som Samejere og hver for Halvdelen bliver Ejere af nævnte Ejendomme med rette

Til- og Underliggende i enhver Henseende. Da Kjøberen Hans Peder Jensen
har berigtiget og betalt den accorderede Kjøbesum 5. 000 Kr. skriver fem

Tusinde Kroner, saa skal Halvdelen af nævnte Ejendomme, Matr. Nr. (o. s. v. ),

med rette Til- og Underliggende i enhver Henseende fra nu af tilhøre ham
som lovlig og vel erhvervet med fuldkommen Ejendomsret og med de
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Rettigheder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme ifølge nævnte
Skjøder, og således er jeg pligtig til at hjemle ham den solgte Halvdel

paa lovlig Maade fri for hver Mands Tiltale og fri for andre Hæftelser end
den under 13-12 1870 tinglæste Protokol om Bebyggelsen og den under

22-11 1887 tinglæste Declaration om Udredelsen af Udgifterne til Esbjerg
Kirkes Vedligeholdelse, hvilken Protokol og Declaration Kjøberen skal
holde sig efterrettelig. Til Bekræftelse med min Underskrift i tvende
Vidners Overværelse.

Hunderup d. 28/12 1888

sign.

H. P. Hansen

Til Vitterlighed

sign.
H. Hansen

sign.

M. Hansen

"

Købesummen var altså 5. 000 kr., og det samme gav Hans Peder
Jensen for den anden halvdel, som han fik overdraget ved skøde tinglæst 19

maj 1891. Denne pris kunne vistnok ikke tilnærmelsesvis dække det, ejen
dommene stod sælgeren i, - langt mindre hele gælden fra Gebhardt -

og må betragtes som en realisation med tab, der medførte salget af ejen
dommene i Hunderup; møllen blev vistnok solgt i 1890 og gården i 1893.

- Allerede i 1889, da sønnen Hans Peder Hansen blev gift og overtog
møllegården i forpagtning, rejste Hans Peder Møller med den øvrige
familie til Varde, hvor de boede, indtil de efter den ældste datter Kir

stens giftermål med Jens Jensen flyttede til Ribe i 1891. Men inden Ribe-

tiden er endnu tilbage at omtale den sidste periode af slægtens tilknytning
til Møllegaarden, nemlig den yngre Hans Peder Hansens korte levetid.
Hans Peder Hansen blev født i Møllegaarden i Hunderup d. 24 decbr.
1863, og han boede der hele sin livstid indtil kort før sin død. Han blev

kaldt Hans, med langt n som det brugtes dengang, mens hans fader, der
jo hed det samme, blev kaldt Hans Peder. Han var tilsyneladende be
stemt til at optage arven efter sine fædre, til at blive fjerde generation

af handelsslægten, der var kommen fra Tanderup og over Frøsiggaard
nu var i Hunderup, og det var da også hans faders mening. Det blev af
mere end een. grund ikke til noget; de ydre vanskeligheder kan vi dømme

om ud fra det foregående, men det afgørende for den unge Hans Peder
Hansen var hans personlige forhold. Han var ikke bestemt til at fortsætte
handelsvirksomheden og følte ikke lyst dertil. Det er snart blevet ham
selv klart, og det har været håns fader stærkt imod og har gjort ham ondt.
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Det er umuligt nu med rimelighed at skønne om, hvad der mest har bidraget
til denne ulyst, om det var en medfødt indstilling, eller det var påvirk

ning fra det åndelige røre på landet i hans ungdom, der gav hans tanker en
anden retning, eller det skyldtes legemlig svækkelse under en begyndende

indflydelse af den sygdom, der lagde ham så tidligt i graven; det tungsind,
han ofte har lidt under, må have fået ham til at føle sig uegnet til en så

udadvendt og handlingskrævende gerning som rejser og markedshandel.

Det er nu for os, der interesserer os for min faders liv, så heldigt, at
han skrev et langt digt som moder gemte, om hele sit levned, der bedre

end andres fortællinger sætter os i stand’til at forstå ham og hans tunge

sind. .Vi vil derfor lade denne levnedsbeskrivelse tale, men der er dog et
enkelt punkt, hvorom der må gives lidt fyldigere oplysning. Moder fortal
te, at fader meget tidligt fik en stærk uvilje mod handelen og al dens

væsen, hvilket vist knap kommer tydeligt nok frem i versene. Der tales
nok om en modsætning til faderen, og man mærker, den har spillet en

stor rolle, men det forklares ikke, hvori den nærmere bestod. Der er
grund til at nævne dette, fordi han netop på dette sted har rettet i manu

skriptet, tydeligt nok fordi han ikke har villet give udtryk for nogen kritik
af sin fader.

Jeg var en Purk paa otte Aar,
som gik i Skole fra Vaar til Vaar,
i godt Humør og glad i Sind,

var sund paa Legem med røden Kind.

Jeg havde et Hjem saa rent og net,
en Søster hos mig paa samme Plet,
en Moder, som var mod os saa god,
hvis Tanker fulgte os, hvor vi gik og stod.
En Fader jeg havde der Lydighed kræved,

jeg fulgte hans Røst om end jeg bæved,
han holdt ret meget af sin Dreng,

om end jeg ej altid var saa rar en Svend.
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Galhovedet var jeg vel ogsaa nok,
brugte vel ikke mod Søster en Stok,

men var dog en lig en Løveunge,
og skjældte ud over den lille Tunge.

Min Moders ømme milde Brøst,

kunde give mig en anden Røst,
saa jeg med det samme vendte,

og Armen om Søsters Hals jeg spændte.
Vi laa i en og samme Seng,

var smuk og blød som den grønne Eng,
Og mangen Aften sov vi ind,

ved Fadervor og Moders varme Kind.

En Tid gik saa og jeg blev stor
kom af min Skole og lidt fra Mor,
ud til min Fader i Mark og Stald,
jeg skulde lære, saa det havdde Knald.
Han lærte mig med bedste Forstand,
at jeg engang kunde blive en Mand.

Alligevel blev jeg i Grunden lidt sky,
i Hjemmet hvor før jeg havde været saa kry.
Det mentes godt med mig unge Fyr,
men ej jeg skued hvorhen hans Styr,

Jeg skulde gjøres til noget stort,
men bøjed af til en anden Port.

Jeg tabte Freden i mit Hjem,
jeg manglede nogen jeg ved ikke hvem.
Fadervor knap jeg ofred en Tanke
men stadig mig over andre anked.

Min Moders ømme milde Røst
ej mere kunde give Trøst.
Mit Hjerte blev paa sin egen Vis,
saa kold saa kold som det bare Is.
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Paa Højskolebænken jeg fik

en 3 Maanederskursus, gik
hele Tiden saa nogenlunde net,
men frossent Vand ej optøes saa let.

En Ungdomsforseelse jeg begik,

hvorfor jeg ogsaa Straffen fik.

Det skar i mig til Marv og Ben.
Mit Hjerte blev dog som en Sten.

Jeg blev Soldat og rask og sund,
jeg sprængte let i Trøjen den Stund.
Kun Lærerne der med deres Mund,
syntes mig slem en liden Stund.

Det tøede op lidt det kolde Hjerte,

jeg tænkte paa Hjemmet med Længsel Smærte.
Men Vanen er den halve Natur,

jeg blev igjen saa stiv som en Mur.
Dog meget jeg saa i den store By,

som var for mig aldeles ny.

Jeg saa jeg levede mere sundt
i Hjemmet fri for mere ondt.
Jeg tænkte mig ikke ret meget om,

men sæbede mig ind med de andres Skum.

Jeg nydede Livet, men ej med Forstand,
jeg syntes det hele gik godt den Gang.
Da hjem jeg kom jeg ej blev tilfreds,

jeg syntes det hele var altfor spids,
det stille Liv jeg ej fandt mig i,
det vedblev at bruse herinden i.
En Tid jeg gik saa med Buen spændt,

den skaantes dog fra at blive sprængt,
men Buen slappes naar den skal staa
saa længe spændt, det kan ej gaa;
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Jeg lod mig ikke til nogen forstaa,
at jeg var ved at gaa i staa,

Arbejdsløsten jeg tabte hel,

jeg tvang mig selv til at tage Del.
Jeg syntes jeg havde det meget svært,
endda jeg omtrent var min egen Vært.

Jeg kunde ikke til Ende se

men vaandede under Suk og vé.
Da smelted atter den haarde Is,

jeg kom til at tænke paa Barnevis.

Fik Kjærlighed til min Moder igjen
betragted hende lidt mere som en Ven.
Dog ej jeg talte til hende derom,

jeg syntes alene og var lidt tom.

Det skulde bøjes det stive Rør
og svaje igjen, som det gjorde før.
Der gik en Tid jeg i Kvasset laa,
sank dybere ned kunde ej staa.
Da mærked jeg, at en højere Magt

havde Øje med mig og var paa Vagt.

Jeg saa at jeg var en ussel Krop

og fortjente bedre noget af en Stok,
som før havde taget saa store Hop,
men kunde ej selv nu kravle op.

Jeg skued op mod den Himmel blaa,
jeg syntes jeg kunde ej denne naa.
Da voved jeg at sende en Bøn

til ham, som alene er i Løn.
Jeg bad saa inderlig og saa varm,

at han vilde række mig en Arm.
Han var ej vred den milde Gud,
han bad mig blot følge sine Bud.
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Jeg forstod nu, at jeg blev bøjet ned
for rigtig at lære Ydmyghed.

Vise Kjærlighed mod Næsten her

og dem som i Hjemmet havde mig kjær.
Han lærte mig hvad ej jeg forstod,

der i Arbejde Velsignelse boer.

At bruge sine Evner til
at gjøre Gavn hvor Gud det vil.

Lysere Dage for mig oprandt,

om ej de mørke hel forsvandt.

Jeg disse ej kan sætte hen,
kanske jeg da glemte min Gud igjen.
Da Foraarssolens milde Luft

kom med sin skjønne søde Duft,
jeg vaagned mere op,
det gav i mig saa store Hop.

Jeg bad Gud om at varme mig op
for rigtig at kunne gjøre godt.

Det bruste i mig ligesom før
men ikke ind ad samme Dør.

Jeg fik en Sygdom i min Krop,
der undertiden er haard nok.

Men et jeg lærer deraf og ved,
at den maa bæres med Taalmodighed.
Jeg gaar nu i min Faders Gaard
saar hans Korn hver eneste Vaar.

Er glad söm i min Barnestue
ved han har sat til mig sin Lid.
Jeg kan faa Lov at tage Del

raade for enten halv eller hel
i alt hvad der rører sig
og hvad der interesserer mig.
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I hele Verden ikke er

en Plet, som ligner denne her,

hvor kjære Øjne følger mig,
naar man ret betænker sig.

Jeg elsker alle i mit Hjem

og vil saa gjærne hjælpe frem.
Der er kun én Ting jeg har imod,

det er vel fattig med Guds Ord.
Jeg fik en Brud af denne Slags

som ikke altid er tilfals.

Jeg havde lært ej at spørge om Guld
kuns om et Hjærte saa tro og huld.
Jeg spurgte kan du dele min Tro,
saa bliver vi tre istedet for to.
Jeg fik et Svar som jeg havde vendt

af en ikke hel Ubekjendt.
Nu staar vi to paa samme Grund

og haabe der at blive en Stund.
Med frisker Kræfter og et Haab

og ere glade ved vor Daab.
Jeg mea dog stadig kæmpe mig frem,
for jeg hører ej mér til dem,

der leve kan som i en Dus,
men hellere der hvor der er lidt Brus.

Om Aftenen gaar jeg tidlig til Ro
saa beder jeg mit Fadervor.
Jeg synes da at have Kraft og Mod

til næste Dag at være god.

Kraften er ej Viljen tro,
jeg ejer dem ikke begge to.
Jeg straks den næste Dag tar fat
saa magtesløs hvor før jeg slap.
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Det dog ej tage kan mit Mod
naar jeg tænker paa Guds Naades Ord.

Hvad ondt vi gjør af Skrøbelighed
en mildere Dom der faaes vi ved.
Mit Liv er som en Bølgegang

naar Stormen farer over Strand.
Men uden Kamp vi ej naar frem

til det lyse sande gode Hjem.

Levnedsbeskrivelsen fortæller, at han var på højskole, og at han var

soldat i København. Digtet ser ud til at være blevet til i forlovelsestiden,
sandsynligvis i 1889, og i hvert fald ikke senere end i 1890, da det er
åbenbart, at den ældste søn ikke endnu var født.

Min fader og moder blev gift i Vilslev kirke d. 17. oktbr. 1889, hun

var datter af gårdmand Niels Skade Pedersen i Vilslev og var født d. 4.
febr. 1861, hun var døbt med det lange navn Ane Marie Gyde Margrethe

Skade, fordi hun blev opnævnt efter sin faders første kone, Ane marie
Jensen Hollænder, der var død efter halvandet års ægteskab, samt efter

en lille ligeledes afdød datter af dette ægteskab, Margrethe Gyde Marie
Skade. - Deres samliv blev kun kort; som det også fremgår af levneds

beskrivelsen, syntes det, at fader allerede dengang led af en sygdom, som
skulle lægge ham i graven efter få års forløb. De fik Møllegaarden i for

pagtning; møllen var på det tidspunkt allerede solgt. I 1890 og 1892 blev
deres 2 børn, Peder og Hans født, men allerede i det følgende år formede

det sig således, at de måtte flytte til Vilslev for at overtage den halve
gård, matr. nr. 24, som var moders arvepart, mens Møllegaarden blev

solgt. Dengang var Niels Skade død for et par år siden, men hans enke,
Ann', levede nogle år endnu. Fader og moder flyttede ind i matr. nr. 15,
nabogården, hvis bygninger var købt, da bygningerne til nr. 24 var
gamle. Det har ikke været nogen let tid for dem, og da navnlig ikke for
den meget syge mand: hans fødegård solgt til fremmede, flytningen til
den fremmede by, vanskelighederne ved at ordne ejendomsforholdene og
hans egen svaghed, mens alt dette stod på. Moder har fortalt, at han
allerede i Hunderup led meget, og det er derfor sikkert meget betegnende
for hans tilstand, når Jørgen Brok fortæller, at fader tit gik frem og
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tilbage på den sti, der løber ved åen bag præstegården. Her kunne han
være omtrent alene med sine Smerter i den fremmede by. Han blev dog

sparet for mere flytning, idet han døde i september samme år, 1893.
Han blev begravet på kirkegården i Hunderup, og hans enke blev begra

vet ved siden af ham 54 år efter, 1947. (Da hans bedstefader Hans
Pejsen som ovenfor omtalt lå begravet i et andet gravsted, som må

have været Møllegaardens, må der altså være skaffet et nyt gravsted til

fader) - Hvis man er fortrolig med bondeliv og folkeminder, virker det
ikke sært, at nogen i Vilslev havde set forvarsel for denne jordefærd,

idet der var set et ligtog, som kørte norden ud af Vilslev. - Ordningen
af ejendomsforholdene kom til at gå ud på, at enken og de to småbørn

rejste tilJSejstrup, hvor hun overtog sin svoger Kresten Nielsens gård,
mens han overtog hele gården i Vilslev; han var samme år blevet gift
med Niels Skades anden datter, Margrethe. Gården i Sejstrup havde
moder i 21 år, indtil hun i 1914 solgte den og flyttede til København for
at sørge for mig i resten af studietiden. I 1919, endnu inden afstemningen,
købte Peder en gård i Øster Gasse ved Skærbæk i Sønderjylland, og
moder flyttede nu derover for at bestyre husholdningen for ham. Da

Peder i 1921 blev gift med Kirstine Hansen fra Gredsted, flyttede hun

atter til København. Således - kort fortalt - sørgede moder for at være,

hvor der var brug for hende. Da jeg i 1932 blev gift med Rigmor E.
Gran fra København, rejste hun til Kobbelhavegaard i Vonsild, som

Peder og Kirstine nu ejede, og sine sidste år, da hun led af tiltagende

svagelighed, boede hun på sygehjemmet Bellavista i Kolding. Her døde
hun 19. jan. 1947 et par uger før sin 86-års fødselsdag, og hun blev be

gravet ved siden af sin mand på Hunderup kirkegård. Sådan er rammerne

om moders bevægede levnedsløb; der er fortalt mere detailleret derom
i Skade-historien.

Peder Skade og Kirstine fik en søn, Hans, født 6. maj 1926 i Vonsild,

og senere fik de en søn Bendt, der døde som lille. Hans Skade blev gift
i 1956 med Herdis Munk fra Tømmerby på Lolland. De har en søn, Per,
og en datter, Lene, se slægtstavlen. De har nu gården i Vonsild, og Peder

og Kirstine bor i et andet hus i byen.
Hans Niels Skade og Rigmor Skade, født Gran, er begge oand. polit,
og kontorchefer i Det statistiske Departement, København; Hans er pen

sioneret.

.............. Vi må nu følge Hans Peder Møller, den sidste handelsmand
af "den. vestjyske Handels slægt", på den sidste del af hans livsrejse.
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I Ribe

Hans Peder Møller var ikke nogen gammel mand, da han rejste fra

Hunderup, kun 51 år, men havde da drevet møllen og møllegården i næsten
30 år. Hans fader havde lagt den store virksomhed tilrette for ham og

overdraget ham ledelsen i så ung en alder, at man kan sige, at han i

Hunderup nåede at udfylde sin plads som slægtens tredje generation. I
1889 rejste han til Varde med familien, som da foruden ham selv og

Abelone bestod af de to døtre, Kirsten på 24 år og Margrethe på 13 år;
Kirsten var døbt Kjersten Margrethe Hansen og født 14 dec. 1865, og
Margrethe var døbt Ane Margrethe Hansen og var født 11 juli 1876, altså
hele 11 år efter sin søster. Kirsten var opkaldt efter sin farmoder Kirsten

Johnsdatter og fik tillige navnet Margrethe efter sin mormoder, der hed
Ane Margrethe, og Margrethe, som hun altid blev kaldt, fik altså begge
sin mormoders navne. I Varde boede familien tilleje hos hestehandler
Chresten Thomsen Hansen på Nymindegabsvejen. - Vi ved ikke noget
særligt om opholdet i Varde, men det kan antages, at Hans Peder Møller

har valgt denne by i stedet for Ribe, som jo ellers var købstad for Hunde
rup, fordi Varde lå mest bekvem for afviklingen af hans forretninger i
Esbjerg. Forøvrigt blev Varde-opholdet meget kort, for et par år efter

tilflytningen blev Kirsten gift med hestehandler Jens Nielsen Jensen og
rejste til Ribe, og snart flyttede hele familien derud. Kirstens bryllup
stod i Varde 8 november 1891, og ægteparret har antagelig med det

samme sat bo i Ribe, hvor en nybygget ejendom stod rede til dem i Tang- -

gade. - Hermed kommer Jens Jensen ind i slægtshistorien.

Jens Niels Jensen, eller Jens Jensen som han kaldtes, var født
13 august 1855 i Lintrup sogn lige syd for Kongeaaen som søn af forpag
ter Niels Jensen og hustru Dorthea Marie Aalling; han var således 36 år
og en halv snes år ældre end Kirsten. Han havde været gift og ejet
Lintrup Nørrekro, også i gammel tid kaldet "Skidenkro", men hans kone
var død, og han kom på denne tid til Ribe, hvor han opførte en stor

ejendom i Tangegade, det nuværende Nikolajgade. Af Skøde- og Pantepro-

tokollen ses, at han af "Bestyrelsen for Foreningen til Tilvejebringelse
af Alderdomsfriboliger i Ribe "købte" Toften Matr. Nr. 519a beliggende
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mellem Tangegade og Aaen......... .’... . tilligemed den til samme Toft stødende

Vej, den saakaldte "grønne Vej", der i sin Tid har tjent til Adgang for
Gaaende til den nu aflagte saakaldte "Langebro" og til Kreaturfærdsel til

Vandingsstedet ved Broen, begrændset mod Øst af bemeldte Toft Matr. Nr.
519a, mod Vest af Ejendommen Matr. Nr. 520 . . . ". Købesummen var
3. 200 kr. På denne Grund ligger der nu et moderne brugs- eller super
marked, eller hvad det nu hedder, men lokalkendte vil huske den oprinde
lige bygning, der lå der indtil for få år siden, mod vest grænsende til

musæumshaven. Gadefløjen var ikke særlig bemærkelsesværdig, men
sidefløjen, der strakte sig langs med musæumshaven, var virkelig impo

nerende. Den var da også bygget til at rumme flere forskellige erhvervs
grene, der var handelsstald til brug ved hestehandelen, der var porte
til at rumme vognmandsforretningens fine kareter og andre vogne, der

var stald og lofter til landbrug og kvæghold, og hertil kom at der tværs
over den nederste del af gårdspladsen, mellem denne og haven, lå en
stald, der gav plads til byens 6-7 tyre. Det ses af protokollerne, at assu

rancesummen for de nyopførte bygninger var 21. 375 kr. - Det er ikke

oplyst, om Jens Jensen havde indrettet sig i byen i forvejen med en del
af denne virksomhed, hvilket er tvivlsomt, da hans opholdssted i Varde

kirkebogs meddelelse om bryllupet angives som Nielsbygaard i Føvling
sogn, men selv om det har været tilfældet, er det en stor foretagsomhed,

han udviser med byggeriet, og da særlig påfaldende for den ellers så
forsigtige Jens Jensen; der melder sig en sammenligning med det, der

ligeledes fra grunden af skabtes i Hunderup i 1860, og man fristes til
at spore Hans Peder Møllers hånd, den mand hvis svigersøn Jens Jensen

blev netop på denne tid, og hvis dygtighed han satte overordentlig højt.
Omtrent samtidig med de nygifte flyttede Hans Peder, Abelone og
Margrethe også til Ribe, hvor de kom til at bo i den ene lejlighed i det
nye hus. Der er ikke fortalt noget, som særlig knytter sig til dette hjem,

førend der nogle år efter, i 1898, skete den store omvæltning, at Jens
Jensen solgte ejendommen i Tangegade til Kresten Nielsen fra Vilslev,
der er omtalt tidligere. I denne handel medfulgte et antal mark- og eng
parceller i byens opland, og prisen var 31. 000 kr. I stedet købtes to
ejendomme i Saltgade. Det virker noget forbavsende, at Jens Jensen efter
så få års forløb igen ville af med bedriften, men på den anden side er det
slet ikke vanskeligt at forestille sig, at han efter sin natur aldrig har
været rigtig glad ved at have så mange forskellige ting at ordne med.
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Men det må heller ikke glemmes, at det kan have været Kirsten, der var
besværet af den store bedrift og folkeholdet; hun var ikke altid rask. Nu

indskrænkede Jens Jensen sig til hestehandelen, som han iøvrigt drev

sammen med Kresten Nielsen. Jens og Kirsten flyttede ind i matr. nr.
501 i Saltgade, hvor der var en rummelig hestestald bagved gården og

bagved igen en have. Til husstanden hørte også Jens Jensens søn af første
ægteskab, Niels, senere Hjortvad. Han må omtrent ved den tid, da hans
fader blev gift anden gang, være begyndt at gå på Latinskolen, hvorfra
han tog studentereksamen i 1900, men han havde i en del år efter sin

moders død været i huset hos folk på sin fødeegn. Niels Hjortvad tog
medicinsk embedseksamen og havde lægepraksis forskellige steder, sidst
i Ringkøbing, hvor han døde i 1940.

Den anden familie kom til at bo i huset omtrent lige overfor, matr.
nr. 482a, og her blev den yngste datter, Margrethe, gift 12 oktbr. 1899

med tømrer Steffen Steffensen. Steffen var født 17 septbr. 1869 i Aale

ved Horsens; hans kendskab med Margrethe og hendes familie starpmede
oprindelig fra hans læretid hos Jeppe Smidt i Sejstrup. Der blev nu ind
rettet snedkerværksted på grunden, der strakte sig langs med vejen til
mejeriet, og senere møbelbutik og -lager i den ene stuelejlighed mod
gaden, mens den anden blev beboelse, og Margrethes forældre beboede

en af lejlighederne ovenpå.
De tre familier var nu samlet i Saltgade, hvor både bedstefader og

-moder og Jens og Kirsten skulle komme til at leve i mange år lige til
deres død. Bedstefader boede der således i 17 år, og der står nu tilbage
at gøre rede for denne sidste periode af Hans Peder Møllers begivenheds
rige og virksomme liv. Det er lidt vanskeligt at få et klart indtryk af

hans tilværelse i denne lange tid; her i Ribe sad han ikke, således som
han selv havde gjort i Hunderup, og som hans fader havde gjort før ham
på Frøsiggaard, som leder af en stor virksomhed, kendt og omtalt af alle,

men det er dog vanskeligt at forestille sig, at denne dygtige og erfarne,
nu 60-årige mand, skulle være i stand til at føre en uvirksom tilværelse.
Som allerede omtalt synes man da også at kunne spore hans medvirken ved
tilblivelsen af det store foretagende i Tangegade, og sandsynligvis har det
samme gjort sig gældende ved de senere ejendomsdispositioner i Ribe,
men det er tydeligt, at han ikke mere trådte i forgrunden, men han stod
bagved som rådgiveren og hjælperen. I denne egenskab ser vi ham gang
på gang, og det har ikke manglet på anledninger, idet hans samtidige be
rømmer hans dygtighed i handelen. Jeg husker således, at både Jens Jensen

og Kresten Nielsen fremhævede hans overlegenhed, ja, Jens Jensen sagde
med sin sædvanlige begejstring for det udmærkede sådan noget som:
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"Der haar alder vaen en Handelsmand som Hans Peder! "
Hvad der er fortalt om ham, står som spredte træk. Noget af det
første han har sat i gang, har været opførelsen af slagtehuset i Tangegade;

det ses på billedet på bogens sidste side, at forretningen var beliggende
ved siden af Jens Jensens ejendom, der ses til højre i billedet, og selv

boede Hans Peder Møller i gavlen, der vender ud mod slagtehuset. (Vi
må huske på, at perspektivet helt fortegner forholdet mellem de to byg
ninger, den røde gård var som omtalt meget høj, mens slagtehuset kun .var
en lille bygning). Hans Peder Møller står i døren til butikken og ryger på
sin pibe, mens Jens Jensen med sin store, sorte overskæg og den runde,

sorte filthat skimtes længere inde; de var da henholdsvis omkring 60 og
omkring 45 år gamle. Den unge mand, der holder det røde kreatur med

H. P. Hansens navn klippet på ryggen, er hans Peder Møllers brodersøn
Hans Jon, som han blev kaldt, søn af Jon Hansen; han var slagter og be

styrede forretningen. -- Manden med trommen repræsenterer et interes
sant tidsbillede fra Ribe ved århundredskiftet. Det er trommeslager, eller
tambour, Mikkelsen, der blandt andet havde til bestilling at drage rundt
i gaderne og forkynde, at der dagen efter var oksekød at få på torvet;

her er han øjensynlig lige kommet tilbage fra turen eller skal begynde
den. (Der kan læses mere om denne og andre skikke i Ribe i en artikel

af J. Lauritzen Thomsen i "Jul i Vestjylland" fra 1955, s. 17 ff. ) -- I
butiksvinduet ses rinkninger af små pølser; de leder tanken hen på for
tællinger om, at bedstefader oprettede dette slagteri i Ribe for at indføre
brugen af de små wienerpølser, som han havde set i Tyskland, og at han
indkaldte en tysk slagtersvend, der hed Toni til at lave dem. Om det er
ham, der står på billedet, vides ikke.

Forretningen i Tangegade kan kun have været drevet i nogle få år,
idet huset ikke erindres fra de første år af århundredet. Det synes at
være efterfulgt af en slagterforretning med butik, som Hans Peder Møller

indrettede i det hus, familien som fortalt flyttede til i Saltgade i 1898
eller 1899, på hjørnet af den gade, der fører ned til Hovedengen. Her var
Hans Jon bestyrer. Længere nede i gaden, nederst på den lange grund

hvor der senere indrettedes snedkerværksted, havde Hans Peder Møller
svinestalde, hvor han opdrættede svin til brug i slagteforretningerne.
Driften af disse forretninger har givet ham en del at gøre med handel
og andet.

Dernæst er der en række træk, som er fortalt af Jørgen Brok i
Vilslev og altså har den fordel, at de er iagttaget af en forholdsvis uden

forstående. Jørgen Brok fortæller, at Hans Peder Møller altid var med
på markederne og købte dyrene, for det kunne Jens ikke. Hans Peder og
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Jens handlede altså sammen dengang, og deres samarbejde passer meget

godt med det, der blev sagt om Jens og Kresten Nielsen, når de drev heste
handelen i fællesskab, nemlig at Kresten kunne købe hestene ude omkring

hos bønderne, fordi han var så kendt, og folk kunne godt lide ham og havde

tillid til ham, mens Jens kunne sælge dem i Hamborg, fordi han forstod

at "holde ved". Hans Peder købte jo også ind til slagtebutiken og foretog
den omsætning, der fulgte af, at han græssede meget på Ribe bys jorder.

Jørgen Brok fortæller også, at han sås på markederne sammen med

"de store folk", som han vist hjalp for gammelt bekendtskabs skyld; det
har uden tvivl været de store handelsfolk fra Nord og Syd, som han havde
handlet med i tidligere tid. Der er således ingen tvivl om, at han har

været temmelig virksom i en årrække i Ribe, men man må nok alligevel

regne med, at han med vemod har mindedes de store dage i Hunderup. I

sine senere leveår har han lidt af den sygdom, tæring, hvoraf han døde.
Om denne tid fortælles (bl. a. af gamle Ib Ibsen i Bispegade i Ribe

der har berettet en del af det foranstående), at Hans Peder Møller prøvede

at tage del i den handel, der fra begyndelsen af den første verdenskrig
blussede stærkt op, blandt andet ved at eksportere en mængde slagtede

svin til Tyskland; men sygdommen tog snart hans sidste kræfter. Han
døde 30 august 1915.
Når vi nu er kommen så langt og tænker os om, kommer det pludse
ligt: "Jamen Bedstemoder! " Hun er naturligvis nævnt som sig hør og bør

ved beretningen om Hans Peder Møllers bryllup og ved lignende uomgænge

lige lejligheder, men ellers ikke, og når vi tænker tilbage, så er akkurat
det samme tilfældet i Tobiassens fortælling, som er citeret foran, det er
kun lige nævnt, at Abelone var der, men intet om hendes person. Og dette

er selvfølgelig ikke en tilfældig overensstemmelse, manden i huset var
absolut den dominerende, og konen ønskede vist ikke andet. Og dog er det

billede, man på den måde får - naturligvis, kan man fristes til at sige -

ganske ensidigt; nok blandede hun sig ikke i forretningssager, fulgte må
ske ikke med i dem, men gik altid ud fra, at "Fatter", som hun sagde,
skulle jo nok ordne sagerne, men der er vist ikke tale om nogen underku
else - sådan var nu engang forholdet mellem ægtefællerne. Børnene ville

kunne fortælle om, hvad hun betød i hjemmet, som faderen var så meget
borte fra, men de er jo nu forlængst borte; da det imidlertid må være i
forholdet til børnene, at hun har gjort sin indsats, vil vi lade hendes billede

være tegnet af hendes ældste søn i hans digt om sit levned, som er gengivet
i Hunderup-af s nitt et. Og så kan man jo også se på hendes fotografi her i

bogen og så tillige ikke glemme, at en pige af den gamle slægt fra Terpagergaard sandsynligvis havde natur nok til at gøre sig gældende. Abelone døde
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19 marts 1908, altså 7 år før sin mand. De blev begravet på Ribe kirke

gård. Gravstedet findes ikke mere.
Jens og Kirsten boede som omtalt i matr. nr. 501 i Saltgade, hvor

de selv havde lejligheden på første sal. Huset lå på gadens østside lige
overfor vejen ned til mejeriet og hovedengen. Kirsten døde allerede i

1915, d. 2. august, mens hendes mand overlevede hende i næsten en
snes år og døde 13 juni 1931 under et besøg hos sin søn, Niels Hjortvad,

i Brabrand. Begge ligger begravet på Ribe kirkegaard.

Steffen og Margrethe boede i Ribe indtil 1921, da de flyttede til
Vejen, hvor Steffen døde 20 marts 1944, Margrethe døde 18 decbr. 1952

i Haderslev. De fik 7 børn, hvoraf 6 lever endnu, se slægtstavlen.
Thorvald Steffensen blev født 6 juli 1900 og tog studentereksamen

fra Kathedralskolen. Han er ansat i Handelsministeriets Licenskontor
som inspektør. Han er gift med Magna Thorsager, f. 4 febr. 1902, og

de har en datter, Kirsten, f. 16. septbr. 1944.
Dagny Steffensen er født 31 august 1902, og hun tog også studen
tereksamen i Ribe. Dagny er ansat som overassistent på dommerkontoret

i Haslev og er ugift.

Ingrid Steffensen blev født 30 marts 1907. Hun fandt sin død ved et
ulykkestilfælde, påkørsel af en motorcyklist, i Kolding i 1958. Hun var
gift med gartner Holger Kristensen, født 3. januar 1902. De havde et
gartneri i Bolderslev i Sønderjylland, og her døde Holger i 1941 i en
alder af kun 39 år. Ingrid flyttede til Kolding med de to døtre, Grethe og
Bodil, som da var 9 og 4 år gamle. Grethe er gift med Ingeniør Jens

Vange; de bor i Herlev ved København og har to døtre, Ingrid Marie og

Pernille. Bodil er ugift. Hun er ansat i Statens Hørecentral.

Elly Steffensen, født 9. oktbr. 1912, er gift med Willy Hübel, født
7. august 1913, der er mælkeassistent; de bor i Lyngby.
Svend er det femte af Steffen og Margrethe deres børn; han blev

født 30. oktbr. 1914, og han er stadsgartner i Haderslev; han er gift
med Bodil, født 1. decbr. 1914, og de har en datter, Inga.
Nr. 6 er Kirsten Steffensen, som blev født 29. oktbr. 1917; hun er

gift med driftsleder Herluf Regnar Nielsen, født 24 juni 1912. De bor i
Odense og har tre børn, Finn, Ole og Jette, af hvem de to sidste er gift,

se slægtstavlen.
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Endelig er den yngste af flokken, Hans Steffensen, født 9. jan. 1920;

han er anlægsgartner og har forretning i Slagélse. Han er gift med Erna,
født 7. maj 1923, og de har en søn, der hedder Sten Klavs Steffensen.

Alle Steffen og Margrethe Steffensen deres børn blev født i Ribe.

Hunderup Mølle og Møllegaard.

Hans Pedersen og Hustru, Kirsten Johnsdatter.

Hans Peder Hansen og Hustru Abelone, født Hansen.

Trommeslager Mikkelsen i funktion foran Hans Peder Hansens slagtehus.
Han selv og Jens Jensen ses i døren, Hans Johnsen ved det forreste kreatur.
Ejendommen i Tangegade ses delvis i baggrunden.
Tidspunkt: Antagelig lidt før 1900.

En "Pallesen" -slægtstavle

Søren Pedersen (Pallesen) g. 1. 30-10-1761 m. Edel Simonsdatter, Tanderup
f.
1726
f.
1736
d.
d. 18-9-1762
(Tanderup)

Simon Sørensen f. Domenica 14 post Trin.

( Søren Pedersen (Pallesen)) g. 2.

1) Edel Sørensdatter
døbt Dom. 7 p. Trin. 1764

1763 m. Maren Clausdatter, Hillerup
f.
1734
d.

2) Peder Sørensen (Pallesen) g 23-10-1801 m. Kirsten Hansdatter
døbt Dom. 6. p. Trin. 1766
f. 29-9-1782
d. 3-10-1831
d. 24-10-1841
(Tanderup)
Datter af Hans Hansen, Vilslev

-- V----- —-----—1
1
—1-----------------------1
4) Bodil Marie
1) Søren Pedersen
3) Maren
2) Hans Pedersen g. 1. 19-10-1833 m. Kirsten Johnsf. 1808
datter
f. 17-9-1803
(Pallesen)
f. 1805
g. m.
f. 22-2-1815
f. 17-8-1802
d. 20-4-1877
Hans Simond. 13-5-1861
g. 29-9-1839 m.
sen, Vilslev
Datter af John
Mette Cathrine
Frandsen, Vilslev
Ebbesdatter
(Frøsiggaard)
Ganer Mølle

1) Maren Pedersdatter
2) Hans Peder Hansen g. 8-9-1862 m.
f. 28-5-1834
f. 23-1-1838
g.m.
d. 30-8-1915
Hans Lorentsen Lauridsen
Gørding Mølle
(Hunderup og Ribe)

Abelone Hansen
fra T er pager
f. 30-11-1836
çi. 19-3-1908

3) Juliane Marie
Hansen
f. 25-2-1842
g.m.
Hans Hansen
T er pager

1) Hans Jæger
f.
d.

4) Johanne
f. 1773

3) Bodil Marie Sørensdatter
døbt Dom. 10 p. Trin. 1768
g- mSimon Jepsen, Tanderup

n

—!- --------

[

5-8)
9)
Claus f. 1809
Hans f. 1811
Edel f. 1812
d. 21. 2.1848
g. m. Jeppe Knud
sen, 0. Vedsted
Karen f. 1814

4) Botille Hansen
f. 19-8-1846
d. 15-10-1890
g. m. Asmus Jæger,
Hunderup

Hans Simon
Pedersen
(Pallesen)
Blaksmark
f. 1815

10-11)
Niels (1816) og
Anders (1817)
Pedersen
(Pallesen)
Bøel

5) John Hansen
f. 9-8-1849
(Kastrup)

2) Martin Kristian Jæger g. m. Thyra Kirkelund
f. 24-5-1880
f. 10-12-1880
d. 19-5-1954

T

i

5) Claus
f. 1777

n

12-14)
Antonius (1818)
Johanne (1820)
Peder (1822)

6) Poul Magnus Hansen
f. 25-7-1853
d. 5-10-1888

3) Dorthea Jæger
f.
d.

2) Thomas Jæger g. m. Betty Lind
f. 28-5-1914
f. 23-6-

1) Arne Jæger
g. m. Ellen Buhelt
f. 20-8-1907
f. 7-101) Gregers Jæger g. m. Irene
f. 17-5-1935
f. 30-71) Charlotte

1) Hans Peder Hansen
f. 24-12-1863
d. 20-9-1893

g. 17-10-1889 m. Ane Marie Gyde
Margrethe Skade
f. 4-2-1861
d. 19-1-1947

1) Per Skade
f. 31-10-1959

1) Marie Christine
f. 28-2-

2) Anne Elisabeth
f. 1-7-

3) Peder Martin
f. 4-6-

2) Birgitte
f. 28-4-

3) Ane Margrethe
Kirstine Hansen
f. 11-7-1876
d. 18-12-1952

g. 12-10-1899 m. Steffen Jensen
Steffensen
f. 17-9-1869
d. 20-3-1944

6) Kirsten Steffensen
f. 29-10-1917

7) Hans Steffensen
f. 9-1-1920

2) Kirsten Margrethe g. 8-11-1891 m. Jens Nielsen
Hansen
Jensen
f. 14-12-1865
Ribe
d. 2-8-1915
f. 13-8-1855
d. 13-6-1931

2) Hans Niels Skade g. 8-3-1930 m. Rigmor Emarenze Gran
f. 20-12-1892
f. 17-8-1897

1) Peder Skade g. 19-9-1921 m. Kirstine Hansen
f. 28-9-1890
f. 2-12-1894

1) Hans Skade g. m. Herdis Munk
f. 8-5-1926
f. 30-4-1930

2) Svend Jæger g. m. Anni
f. 8-12-1939
f. 15-5-

2) Bent Skade
f. 22-11-1928
d. 9-1-1929

2) Lene Skade
f. 3-2-1963

---- 1-----------1) Thorvald Steffensen
f. 6-7-1900

2) Dagny Steffensen
f. 31-8-1902

g.m.
Magna
f. 4-2-1902
-------- 1------------

Kirsten
f. 16-9-1944

3) Ingrid Steffensen
f. 30-3-1907
d. 26-11-1958
g. m.
Holger Kristensen
f. 3-1-1902
8-1941
d.

1) Grethe Kristensen
f. 29-11-1932
g. m.
Jens Vange
f. 26-7-1929
1) Ingrid Marie
f. 16-5-1954

4) Elly Steffensen
f. 9-10-1912

g.m.
Willy Hübel
f. 7-8-1913

2) Bodil Marie Kristensen
.f. 13-1-1937

2) Pernille
f. 23-8-1962

5) Svend Steffensen
f. 30-10-1914
g- mBodil
f. 1-12-1914

g. m.
Herluf Regnar Nielsen
f. 24-6-1912

g.m.
Erna Helene Rasmussen
f. 7-5-1923

1----------------Sten Klaus Steffensen
f. 30-7-1952

Inga
f. 7-5-1945

1) Finn Nielsen
f. 21-4-1937

1
2) Ole Nielsen
f. 1 -3-1938
g. m.
Eva Nielsen
f. 30-6-1941

]
3) Jette Nielsen
f. 9-10-1942
g. m.
Erik Rasmussen
f. 19-12-1939

Slægtstavle over Hans Pedersens (Hans Pejsens) 2^et ægteskab

Hans Pedersen g. 2. 17-11-1863 m. Kirstine Christensen fra Lunde sogn
f. 19-5-1835
d. 8-10-1907
(Frøsiggaard og Aldershvile)

1) Hans Hansen
f. 3-8-1864
d. 12-5-1938

g. m. Else Andersen, datter af Jeppe Andersen
f. 10-9-1875
(kaldet Jep Bjerremand,
d. 20-9-1920
Vilslev)

(Aldershvile)

1) Hans Christian Hansen g. 6-6-1924 m. Karen Pedersen, Hillerup
f. 27-8-1899
f. 17-9-1898
(Aldershvile og Vilslev)

2) Peder Marius Hansen
f. 26-12-1867
d. 18-7-1958
g. 16-11-1920 m.
Johanne Holm
f. 8-2-1868
d. 31-7-1946
(Vilslev)

2) Anton Jeppe Hansen
f. 11-8-1906
d. 1-1-1954
g. 20-11-1935 m.
Ellen Nielsen
f. 6-11-1906
(T er pager )

Anna Hansen
f. 14-9-1938

1) Hans Hansen
f. 30-7-1925
ugift

2) Laust Vind Hansen
f. 24-11-1927
g. 23-3-1958 m.
Anni Nielsen
f. 29-9-1933

1) Torben Vind Hansen
f. 23-6-1959

3) Einer Hansen
f. 6-8-1930
ugift

2) Grethe Vind Hansen
f. 19-4-1964

g. 17-8-1963 m. Ove Jensen

4) Else Margrethe Hansen
f. 2-11-1934
g. 30-12-1955 m.
Hans Madsen
f. 5-3-1923

1) Frede Madsen
f. 20-11-1956

2) Birgit Madsen
f. 12-5-1960

