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FORORD

BOGEN om Slægten Thysen fra Aaved er nu færdig, og ved 
denne Lejlighed vil jeg gerne takke alle dem — i og udenfor 
Slægten —, som har givet deres Bidrag til Bogen i Form af Op

lysning om et eller andet. Jeg takker for de mange Breve, jeg 
har faaet. Og jeg takker iøvrigt alle dem, som har støttet Arbej
det gennem Oplysninger og i økonomisk Henseende. En væsent
lig Tak skylder Bogen her Peter Thysen, Aaved, der med Hen
syn til det økonomiske har maattet drage det tunge Læs fra 
Begyndelsen til Slutningen.

Nummereringssystemet i Slægtsregistret er noget helt nyt, 
næppe før anvendt i en trykt Slægtsbog, og dette System skylder 
vi Jørgen Fog, København, Tak for. Det er ikke svært at finde 
ud af, hvis man bare een Gang vil lægge grundigt Mærke til 
Fremgangsmaaden. Ægtefæller har samme Nummer, og skal 
man finde deres Børn, føjer man blot et Ciffer til deres Nummer, 
og Børnene findes ved det nu fremkomne Nummer. Skal man 
finde Forældrene til en eller anden, fjerner man det sidste Ciffer 
i vedkommendes Nummer. Der kommer altsaa et nyt Ciffer til 
for hvert Slægtled, saaledes at Stamfaderen har et Nummer 
med eet Ciffer, nemlig Nr. 1, Børnene har to Cifre, Børne
børnene tre og saaledes videre. — løvrigt betyder Numrene i sig 
selv ikke noget, Nummersystemet er blot indført for at gøre det 
lettere at holde Rede paa de forskellige Slægtled.

Jeg kunde rette en særskilt Tak til flere i Slægten, men det 
vilde blive for mange. Derfor vil jeg bare endnu en Gang sige 
Slægten hjertelig Tak for den Interesse, som fra mange Sider er 
vist Arbejdet.

Aaved, September 1945.
Hans Simonsen Thysen.



INDLEDNING

II AD det være sagt straks; Slægtsbogen er skrevet mere for 
II Slægterne, der kommer, end for dem, der lever nu.

Hvad skal vi da i det hele taget med Bogen? — Ja, den skal 
i hvert Fald ikke bare fylde en Plads i Reolen; den skal bruges. 
Ingen Eventyrbog er saa god som Danmarkshistorien med dens 
Fortællinger fra gammel Tid. En Slægtsbog bør ogsaa være en 
Del af Danmarkshistorien, og derfor vilde det være af Værdi, 
om Forældrene vilde bruge Slægtsbogen som en Danmarkshi
storie og fortælle Børnene om de gamle i Slægten. For nogles 
vedkommende er der givet en ret bred Skildring af deres Andel i 
den nordslesvigske Kamp for Danskhedens Bevarelse; der er 
givet en Skildring i det hele taget af Forfædrenes Kamp i Livet, 
og derfor vilde Slægtsbogen komme til ret at udøve sin Mission, 
dersom den kunde faa sin Plads ved siden af Danmarkshisto
rien, saa Børnene hørte til med lige stor Interesse, hvadenten de
res Forældre fortalte af Danmarkshistorien om vort Lands store 
Mænd og deres Bedrifter og deres Kamp, eller de fortalte af 
Slægtsbogen om vore egne Forfædres Indsats, selv om de kun 
var jævne almindelige Mennesker, og selv om deres Kamp er 
blevet ført i al sin Jævnhed og uden at hæve dem til Ærens 
Tinder. Thi Storhed og Magt er ikke faldet i denne Slægts Lod, 
og det skal heller ikke i Fremtiden være vort Maal at tragte 
derefter.

Bogen giver ikke — og skulde heller ikke give — en Skil
dring af berømte Mænds straalende Karriere. Den Slags er der 
kun faa eller ingen af i Slægten. Det er ikke en Beretning om 
Slægtens Vej til Indflydelse og Ære, men langt mere et Forsøg 
paa at skildre Bønderfolks jævne Færd gennem Livet. — Thy- 
sen-Slægten er i udpræget Grad en Bcndeslægt. En enkelt Gren 
rummer en hel Del Degne, men Akademikere er der kun ganske
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faa af. Det har da ogsaa været mit Maal at skildre^ Bønders 
Vanskeligheder i Livet, skildre deres Kamp mod disse Vanske- 
ligeheder og antyde Resultatet af denne Kamp. Ingenlunde vil 
jeg paastaa, at det er lykkedes, saaledes som Slægterne kunde 
fortjene det.

Hensigten med Slægtsbogen har da langt fra været at snage i 
Folks Privatliv eller at rode op i de Ting, som maaske burde 
hvile i Forglemmelsens Favn; havde Hensigten ikke været andet 
end en nyfigen Snagen i det sensationelle og i de Smaaskandaler, 
som vel ingen Slægt kan sige sig fri for, da havde det været 
bedre, om Bogen var forblevet uskrevet. — Heller ikke maa Bo
gen opfattes som en Dom over de forskellige Slægtninges Liv og 
Virke. Intet har været mig mere imod end at sætte mig til at 
være Dommer over andre Menneskers Liv, fordi jeg ved, at det 
ikke tilkommer noget Menneske at udtale en Dom over andre, 
da ingen har Forudsætninger for at kunne dømme retfærdigt, 
naar man staar over for at skulle bedømme andre Menneskers 
Færden og Handlen. — Naar jeg dog har ønsket at give en Lev
nedsskildring af de ældre i Slægten, saa er Formaalet et helt an
det. Jeg har taget alt det med, som jeg syntes kunde have Betyd
ning, fordi det har været min Hensigt at søge Slægtens Spor i 
stort og smaat, og fordi jeg derved ventede en Hjælp til at løfte 
„en Flig af Livets Gaade“. Saa vidt Bogen evner det, skulde den 
give en Skildring af Forfædrenes Færden og Virke, Forfædrenes 
Kamp i Livet, deres Nederlag og deres Sejre. Om der saa der
igennem kunde gives os en Hjælp til at leve vort Liv og lede os 
gennem vore Vanskeligheder og Kampe, om alle de Mennesker, 
som træder mere eller mindre levende frem i Slægtsbogen, kunde 
give os Rankhed og Fasthed i Karakteren, give os Vilje og 
Styrke til at arbejde for det gode og ophøjede, stræbe efter dan
ske og kristne Idealer, da var Maalet mere end naaet.

Naar vi, der lever i Nutiden, vil gaa bare Hundrede Aar til
bage i Tiden, saa er det meget sparsomme Oplysninger, vi kan 
hente frem om den Tids Mennesker og deres Liv. Hvor gerne vi 
end vil, saa kan vi ikke lære vore afdøde Forfædre at kende, selv 
de der døde for et lille Aarhundrede siden. Og meget vanskeli
gere bliver det, naar man gaar endnu længere tilbage i Tiden; saa
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tegner Fortiden sig i et uigennemtrængeligt Mørke; vi ved saa 
godt som intet om disse Tiders Mennesker, vi kan ikke danne os 
noget Indtryk af dem. Saadan maa det ikke være om Hundrede 
Aar. De Slægter, som kommer efter os, maa ikke kunne rette Be
brejdelser mod os, fordi de ikke kender de Mennesker, som le
vede omkr. 1850 til 1950, men som til den Tid forlængst vil være 
døde. Derfor skal ogsaa de Mennesker, som har levet i det sid
ste Aarhundrede saa vidt muligt gaa over i Historien, og der 
skal de bevares for Slægtens Skyld. — Saa vidt jeg har faaet 
Tid, har jeg medtaget en Levnedsskildring af dem, der er over 
50 — eller i hvert Fald over 45 Aar. Under denne Grænse er jeg 
kun gaaet i et enkelt Tilfælde, og jeg har ment det urigtigt at 
gaa under Grænsen for ikke at gøre mig Skyld i skæbnesvangre 
Misforståelser. Med Hensyn til Portrætterne har det været nød
vendigt at begrænse dem, og derfor har jeg kun medtaget Por
træt af dem, jeg har skrevet om, men dog ikke af dem, som har 
giftet sig ind i Slægten; kun af dem, der er født i Slægten. Men 
selve Slægtsregistret rummer jo os alle og har i den Henseende 
størst Betydning.

Og saa vil jeg da slutte denne Indledning med en Undskyld
ning; en Undskyldning for, at Slægtsbogen kommer allerede 
nu. Jeg ved nemlig godt, at man ikke skal skrive en Slægtsbog, 
naar man i Alder kun har naaet den første Snes Aar. Det er et 
Arbejde, som man skal gaa og nusse med i mange Aar; føje no
get til her, tage lidt bort der. Men naar jeg alligevel sender Bo
gen ud med det Stof, som jeg paa nuværende Tidspunkt har 
faaet samlet, saa er det, fordi jeg paa Forhaand ved, at i Løbet 
af de første 10 Aar eller mere frem i Tiden faar jeg ikke videre 
Lejlighed til at give mig af med Slægtsarbejde. Hvordan det 
senere vil gaa, ved ingen. Derfor synes jeg, at Bogen skal 
komme nu. Men saa skal det ogsaa betones, at den kommer med 
sine Mangelfuldheder, som de er. I hvert Fald er der meget, 
som burde have været med i Bogen, men som jeg ikke har kun
net faa fat paa i Løbet af den Tid, jeg har haft til min Raadig- 
hed. Efter Evne har jeg taget det med, som kan gøre sig fortjent 
til at blive skrevet i en Slægtsbog, men dertil maa jeg føje, at 
jeg utvivlsomt ikke har faaet alt det med, som virkelig er vær-
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digt til at bringes i en saadan Bog. Det har været mig umuligt 
at faa det med, fordi jeg saa skulde have besøgt alle Slægtninge, 
og det kan ikke gøres paa nogle Maaneder. Breve har jeg vel 
modtaget en Del af, men igen skriver om sig selv og deres Liv, 
ingen har gennem Breve fortalt mig om deres Forældres Levned 
og Virken. Derfor er det den eneste Vej frem, at man selv rejser 
rundt og taler med Folk. Derfor har Bogen her ikke faaet alt 
det med, som jeg gerne havde villet bringe.



SLÆGTSGAARDEN
Hvert skimlet Skrift, hver skjoldet Alterbog 
har gemt et Gran af Slægtens Ve og Vaade; 
nu skal de røbe mig, hvad Vej jeg drog 
og løfte mig en Flig af Livets Gaade.

Jeppe Aakjær.

DER er ikke saa faa af Bønderne i Thysen-Slægten, der er 
Ejere af Slægtsgaarde, og det kunde have været morsomt at 

have haft en Skildring af disse Slægtsgaarde hver for sig ned 
gennem Tiderne. Men for det første vilde Arbejdet med at ud
forske disse Gaardes Historie være blevet alt for omfattende for 
mig, og for det andet kunde det blive alt for ensformigt og vær
diløst med en Optrevling af en hel Række Gaardes Historie i 
Detaljer. I store Træk er det jo saadan, at Slægtsgaardenes Liv 
op gennem Tiderne i meget høj Grad ligner hinanden.

Men jeg synes paa den anden Side, at en saadan Gaardhi- 
storie rummer meget værdifulde Bidrag til vort Lands Kultur
historie. Derfor har jeg da bestemt mig til at skildre min Føde- 
gaard — Slægtsgaarden i Aaved — i det Par Aarhundreder, den 
nu har været i Slægtens Eje. Og denne Gaard har saa meget 
mere Interesse, som vi alle stammer ud herfra. Det er saadan, 
at alle nulevende Medlemmer af Slægten kan føre deres For- 
fædre tilbage til Gaarden i Aaved. Alle, der med Blodsbaand 
er knyttet sammen i Thysen-Slægten, har en Bedstefar, Oldefar 
o. s. v., der er født paa Gaarden her.

Det er da ogsaa mit Haab, at Skildringen af Gaardens Hi
storie kan kaste lidt Lys ind over det Liv, som vore Forfædre 
har levet her i den omstridte Landsdel. Jeg vil gerne fortælle 
alt, hvad jeg har kunnet faa oplyst af interessante Ting vedrø
rende Gaarden, og de mange store og smaa Bidrag til denne 
sønderjyske Gaards Historie kommer uden Tvivl til at danne 
Billedet ogsaa af andre Slægtsgaarde ned gennem Tiderne, selv
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om de tilgængelige Opslysninger oftest er saa spredte, at For
tiden ogsaa paa disse slægtshistoriske Omraader er temmelig 
dunkel og uklar. I mange Tilfælde er det ikke muligt at trænge 
til Bunds i det Liv, der levedes.

Forhistorien. Tiden op til 1750.
Landsbyen Aaved bestaar nu af fire Gaarde, men i Tidens 

Løb har Gaardenes Antal skiftet noget. En Tid var der foruden 
de fire større Gaarde ogsaa flere mindre Ejendomme, der hørte 
til Byen. Ogsaa den Jord, der nu hører til de fire Ejendomme 
paa Gejlbjerg, har hørt til Aaved en Gang for længe siden. 
Men allerlængst tilbage var der kun to Gaarde i Aaved.

Om Byens Beliggenhed i den sydlige Del af Sognet, Vod- 
der Sogn, kan det indføjede Kort give Oplysninger.

Landsbyens Navn er til de forskellige Tider blevet stavet 
paa forskellig Maade. Vi træffer første Gang Aaved i Løgum- 
bogen 1250—1300, hvor den er nævnt som Landsbyen „Aa- 
witth“. Senere er det blevet til Awith, og i nyere Tid staves 
Navnet Oved; i Nutiden skrives det Aaved. Dette sidste maa 
ogsaa anses for at være det korrekte, naar man betragter den ef- 
følgende Forklaring af Navnets Oprindelse. Selve Navnet stam
mer dels fra Aaen, der løber Syd om Byen. Det er den nuvæ
rende Brøns Aa, der tidligere kaldtes Ulvebæk. Den sidste Del 
af Navnet, -ved, har Forbindelse med den Træbeplantning, der 
har været og er ved Byen; de nuværende Rester er kun noget 
Egekrat. Det er altsaa Ved i Betydningen Træ, der danner sid
ste Del af Landsbynavnet.

Saa langt tilbage i Tiden som vore Oplysninger rækker, har 
Aaved været Adelsgods; men saa kom den heldige Periode, 
hvor den danske Konge, Frederik den Anden (1534—88), købte 
en hel Del Adelsgods, som han lagde ind under Kronen.

I Tiden forud for 1586 tilhørte Aaved Erich Lange til En
gelsholm ved Kolding. Ved Skøde af 9. Juni 1586 bliver Gaar- 
dene Krongods, idet Frederik II køber dem. — I det følgende 
gengives Uddrag af Skødet:

„Jeg Erich Lange till Engilstholm kiender och Giører for 
Alle witterligt med dette mit Oben Breff, at ieg med minn fri
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willie och welberaadt Huoff, haffuer undt Skiødt och Affhendt, 
och nu med dette mit Oben Breff, under, Skøeder och strax Aff- 
hender fra mig och Minne Arffuinger, och til den Stormechtigste 
Høybaaren første och Her; Her Frederich dend Annden Dan
nemarks, Norges wendis och Gottis Könning Hertug udi Sless- 
wig Holstien-------------------Tho minne Gaarde och goedts udi
Sønder Jueland udi Hvedingherritt*) udi offuidt**) Liggendis 
dend Ene Madts Nielsen, dend Anden Niels Nielsen paa boer, 
schylder huer dennem Aarlig 2 Ørtug Rug, 2 Mark lübsk for 
thienndekorn. 1 Lamb, 1 Suin, 1 Gaass, 2 Hønss, 1 Fod- 
nøed***), huilche fornævnte Gaarde och Goedts Med Aid deiris 
Rente och Rette thilliggelser, Agger, Eng, Skouff, Mark, 
Fischewand, Feegang, woett och thiuffuer (tørt) Aldellis 
Indtet Undertagendis.“

Af Skødet fremgaar det altsaa, at der var to Gaarde i Aaved, 
men der kan selvfølgelig godt have været flere Beboere end paa 
disse to Gaarde, for Eksempel Folk med jordløse Huse. De to 
Gaarde i Aaved har været hele Gaarde; det vil sige, de har haft 
et saa stort Jordareal, som skal til for at kaldes en Plov Land. 
En Plov inddeles i fire Ottinger, der altsaa tilsammen udgør en 
Helgaard.

Allerede i 1604 er der tre Gaarde i Aaved, hvad vi kan se af 
Jordebøgerne. Og endelig 1690 er der fem Gaarde. Det vil alt
saa sige, at det ikke mere er Helgaarde, men de to Plov Land 
er delt mellem fem Jordbrugere.

1 1690 er den ene Helgaard delt mellem to Mænd, Molte Pe
tersen og Truels Jessen. Mærkeligt nok betegnes alle fem Fæ
stere som fattige; de var jo alle Fæstere under Kronen. Truels 
Jessen havde tre Ottinger Jord, altsaa en 34 Part Gaard, og det 
maa være hans Part, der senere kommer i Thysen-Slægtens Eje. 
Afgifterne er ikke udspecificeret for de to Brugere, men tilsam
men skal Molte Petersen og Truels Jessen svare i Afgifter:

2 Ørtug Rug = 3 Rigsdaler 16 Skilling
1 Lam = 16 Skilling

*) Hvidding Herred.
**) Aaved.
***) Foderkreatur.
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1 Gaas “ 8 Skilling
2 Høns = 4 Skilling
1 Foderkreatur = 1 Rigsdaler
1 Svin = 1 Rigsdaler
Penge = 1 Rigsdaler
2 Læs Træ 6 Skilling
Tjenestepenge = 8 Rigsdaler 18 Skilling
Ialt 15 Rigsdaler 20 Skilling

I Nutiden gør man sig næppe noget Begreb om, hvor primi
tivt og fattigt det egentlig har været for disse Bønder. Det er 
ikke særlig store Afgifter, de skal svare, men den opdyrkede 
Jord har ogsaa dengang været meget begrænset; først i nyere 
Tid er der blevet mere af den udstrakte Hede opdyrket. Og 
selve Driftsformen har været primitiv; Studekørsel og daarlige 
Redskaber. Paa den magre Jord skulde man ikke synes, at disse 
Bønder kunde være andet end fattige.

Men een Fordel havde de Aaved-Bønder dog; de var fri for 
Hoveri. Som omtalt var de Fæstere under Kronen, og den me
get betydelige Post i deres Afgifter, der kaldes Tjenestepenge, 
vidner om, at Bønderne her var fri for at gøre Hovarbejde paa 
Herregaardene. Til Gengæld skulde de saa betale Tjeneste
penge, og de udgjorde en anselig Del af deres Udgifter.

Vodder Sogn taget under eet har i det hele og store været 
heldig stillet med Hensyn til Hoveri, og Grunden er den, at 
det allermeste af jorden har ligget under den danske Krone. Me
dens Bønderne i andre Egne af Landet led haardt under det 
Tryk, som Hoveriet lagde paa dem, har de vestslesvigske Sogne 
her haft meget blide Kaar. Paa de Herregaarde, hvor Hoveriet 
var allerhaardest, blev det Skik, at de unge Karle rømmede bort 
fra deres Fødestavn. Men saa indførtes Stavnsbaandet. Om dan
ske Bønder nogensinde har haft Slavekaar, saa var det dengang 
i Stavnsbaandets Tid. Det gik saadan, at Loven efterhaanden 
skærpedes til at forbyde Mændene at flytte fra deres Hjemstavn 
fra det 9. til det 40. Aar. Det var selvfølgelig en ubegribelig 
haard Skæbne at gaa ind under; men alt dette har da ogsaa vore 
Forfædre, de sønderjydske Bønder, været forskaanet for.

Vort Hjemsogn er det vestslesvigske Vodder Sogn, og der-
Thysen Slægten 2
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for maa Interessen naturligt samle sig om, hvorledes Livet leve
des her. Af den Grund kan jeg heller ikke lade være med at 
dvæle lidt ved Bøndernes Frihed. — Næsten helt op til Aar 
1800 var danske Bønder de fleste Steder i Landet berøvet det 
dyrebareste, et Menneske ejer, nemlig den personlige Frihed. 
Naar først man har mistet Friheden til at bestemme over sin 
egen Person, da maa alt være tabt. Men i al den Tid havde Bøn
derne hernede i Vestslesvig frie Kaar at leve under; det gjorde 
dem ranke i Sindet og stærke i Viljen ogsaa siden hen.

Fra Vodder Sogn har vi ret gode Oplysninger om Hoverifor
holdene i de ældste Tider.

I den nordøstlige Del af Sognet laa ganske vist Herregaar- 
den Holbæk. Den ejedes omkring 1640 af den danske Konge, 
men er forsvundet ret hurtigt, velsagtens brændt. Det har for
øvrigt ikke været nogen særlig stor Herregaard; dertil er Jorden 
ogsaa for daarlig, saa det har vel næppe kunnet betale sig at 
drive den. Kongen har altsaa ikke haft nogen af sine Hoved- 
gaarde liggende her i Nærheden, hvor Sognets Bønder kunde 
beordres hen paa Hovarbejde. Derfor er Hoveriet paa et meget 
tidligt Tidspunkt blevet afskaffet, og i Stedet for har Bønderne 
maattet udrede de omtalte Tjenestepenge.

Hel uden Pligter derudover var Bønderne i Vodder Sogn 
dog ikke. Som et Vidnesbyrd om, hvor omfattende Bøndernes 
Pligtarbejde var, er der overleveret en Erklæring fra Aaret 1706. 
Den lyder saaledes:

„Wodder Sogn giør effter Sognefogden Laurs Nielsens be- 
rettning ingen widere Hau Arbeit (Hoveriarbejde), uden allene, 
nar ved Brøns Mølle skeer nogen reparation, da ma samme Sog- 
nemænd giøre Hand Arbeit dertil, i ligemade give Tag til Mølle 
Huuset, Kiøre med Timmer og dislige, haver og deris Andehl 
ved Wodder Broe at forferdige, i ligemade Andehl paa Weijen 
fra Klare og til Uhlmøhl.

Lauritz Nielsen.“

Det er let st se, st Bønderne ikke Hsr været bebyrdet med 
særlig msnge og strenge Arbejdsydelser, og direkte Hovsrbejde 
har de været fri for. Det er jo nsturligt, st de hsr ydet Hjælp, 
bssde Arbejde og noget Msterisle, til Brøns Mølle, fordi de der
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skulde have deres Korn malet. Paa en vis Maade har det været 
en Slags Andelsforetagende, og Bønderne har kunnet være in
teresseret i at opfylde Kravene om de ovennævnte Tjeneste
ydelser. — Hvad Møllerne angaar, var det saadan — i hvert 
Fald i det 18. Aarhundrede — at der til en bestemt Mølle sva
rede et bestemt Distrikt, og inden for dette skulde Bønderne 
søge til den Mølle, de hørte til, ligesom man havde sin bestemte 
Kirke at søge. Overtraadte man denne Bestemelse, medførte det 
Straf, Bønderne i Aaved skulde til Brøns Mølle med deres 
Korn.

Heller ikke det Vejstykke, som Bønderne skulde hjælpe til 
med at holde i Orden, kan have voldt uoverskuelige Besværlig
heder. Selve Vejlængden er højst en 6—7 km, og saa langt til
bage som man har Vidnesbyrd om Vejenes Tilstand, kan man 
ogsaa skønne, hvor godt eller daarligt de almindelige Kom
muneveje er blevet holdt i Orden. Det er dog muligt, at der er 
blevet gjort noget mere ved Vejen fra Ullemølle til Vodderbro, 
fordi dette Vejstykke udgør den Del af den gamle Oksevej, 
som laa inden for Vodder Sogns Grænser. Der kom hvert Aar 
store Drifter af Kvæg og Svin paa Vej fra Nordjylland til Ham
borg. Men trods alt er det næppe ret meget, der er blevet gjort 
ved Vejene for et Par Aarhundreder siden. Man havde Stude 
for Vognen, og Hastigheden var ringe, saa der stilledes heller 
ikke store Krav til Vejene. Sædvanlig kørte man blot ind over 
Heden, som bredte sig overalt paa de lette Jorder, og saaledes 
dannedes Vejen af sig selv: ikke andet end to Hjulspor. Blev 
disse for dybe og hullede, kørte man bare ved Siden af det 
gamle Spor. Mindelser om den Slags gamle Veje, hvor Hjulspor 
ligger ved Siden af Hjulspor, er bevarede til vore Dage. — 
Hvor primitivt det i Virkeligheden var, kan man faa en Fore
stilling om gennem følgende lille Træk: Naar Folk i gamle Dage 
kørte over Heden i deres træstellede Vogne, hændte det, at Hju
lene peb alt for ynkeligt. Smørelse var det smaat med, og man 
klarede sig undertiden i en saadan Situation ved at tage en fed, 
sort Skovsnegl og putte den ind ved Hjulnavet. Saa kunde det 
gaa en Tid igen.
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Dernæst vender jeg saa tilbage til Slægtsgaarden. Inden vi 
naar til 1750, det Aar da Slægten kommer til Aaved, vil det 
være interessant at standse ved Aaret 1706. Der er overleveret 
en Beskrivelse over Gaardene fra dette Aar, og selv om det ikke 
er en af Thysen-Slægten, der da sidder paa Garden, er det dog 
ikke værdiløst at tage denne Beskrivelse af Gaarden med.

Bygningerne bestaar af:
17 Fag Beboelseshus.
9 Fag Lade.
9 Fag Tørvehus.

Udsæden er af Rug: 7 Tønder 4 Skæpper.
Byg: 1 Tønde 2 Skæpper.

Havre:
Boghvede: 1 Tønde 7 Skæpper.

Høindvindingen er 42 Læs, og der er Græsning til
15 Kreaturer.
12 Faar.

Besætningen bestaar af :
6 Køer.

11 Ungkreaturer.
13 Faar.
4 Heste.

Der hører Tørvejord til Gaarden.

Afgifterne er:
Landgilde og Tjenestepenge: 11 Rigsdaler 27 Skilling.
Contribution (= Skat): 18 Rigsdaler.
Magazin = Kornpenge: 2 Rigsdaler 3 Skilling 6 Penning. 
Restancerne var i salig Peter Hansens Tid

153 Rigsdaler 9 Skilling 9 Penning.

Denne Gæld bliver akkorderet til 40 Rigsdaler, som skal be
tales i 4 Terminer. (Den nævnte „salig Peter Hansen“ har anta
gelig været Amtsforvalter paa den Tid). Det er ikke noget 
usædvanligt, synes det, at gammel Gæld saaledes som her bliver 
afhandlet til en lille Del af den virkelige Sum. Det ser ud til, at 
de allerfleste i Vodder Sogn faar Gælden akkorderet, for 
Eksempel er det Tilfældet med samtlige Bønder i Aaved.
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Tiden efter 1750.
Hans Mikkelsen. — Slægten Thysen stammer fra 

Skærbæk Sogn, hvor den levede i over et Aarhundrede, inden 
Hans Mikkelsen den yngre flyttede til Aaved i Vodder Sogn. 
(Om selve Slægten se senere).

Den 11. Marts 1750 købte Hans Mikkelsen paa offentlig 
Auktion Vj Fæstegaard i Aaved. Gaarden havde tidligere tilhørt 
Peter Jørgensen, og i Købekontrakten forpligtede Hans Mikkel
sen sig til at tage den tidligere Besidders Enke, Maren Peders, 
paa Aftægt. Det er interessant at lægge Mærke til de enkelte 
udspecificerede Punker i Aftægtskontrakten fra 1750, fordi det 
giver et Indtryk af, under hvilke Forhold man levede, og hvilke 
Forpligtelser Hans Mikkelsen maatte gaa ind under. Derfor 
bringes Kontrakten i sin Helhed:

1751.
Siden jeg underskrevne Hans Michelsen i Oved har under 

ll.de Martii 1750, tilforhandlet mig ved lovlig og offentlig Auk
tion den fordum af nu salig Peder Jørgensen beboede halve 
Fæste-Gaard sammesteds cum omnibus pertinentiis, og i Anled
ning af Auktions-Protokollen og de derudi indskrevne Condi- 
tiones, er jeg skyldig, at give og forskaffe min Formand Peder 
Jørgensens Enke, Maren Peders, den hende udi samme Condi- 
tiones, stipulerede og nu her igien Ord fra Ord navngivne Af
tægt, siden hun cum cucatore Jannik Hansen af Birklev paastaar, 
at vilde have derfor en fuldkommen Forsikring. Altsaa tilfor
pligter jeg mig og i Kraft af dette, for mig og mine Arvinger og 
Efterkommere hermed:

1. no at indrømme hende til Aftægt 3 Fag af Søndre Ende i 
Laden, hvilke jeg paa min egen Bekostning indrette med Skor
sten, Kakkel-Ovn, Lofte-Skud (d. v. s. sammenpløjet Fjæleloft), 
Vinduer og Døre, som det bør at være, mens det fornødne Bo
skab forskaffer hun sig selv.

2. to holde hende en Koe, levende og aldrig død, paa fri Fo
der og Græs, næst min egen den bedste, fremdels 2 de Faar paa 
fri Foder og Græs, hvoraf hun beholder Uld og Yngel og jeg 
betaler Hyrde-Lønnen.

ll.de
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3 tio, give hende aarlig 18, siger Atten Skiepper Roug, 10, 
siger Ti Skiepper Gryn-Tadder, 5, siger Fem Skiepper Malt,l 
Rdlr., siger En Rigsdaler til Hummle og Salt, et fierde Part fedt 
Sviin.

4 to ved Aftægtsrummene anviser jeg hende Kaal-Gaarden, 
hvilken af mig bliver under Hægtholden; Brændsel maa hun 
tage af Laden til Fornødenhed, og Heste og Vogn til Kirken 
skal hende ikke nægtes; ydermere

5 to lade hende Sognbrugelig begrave, naar hun ved Doden 
afgaar; mens hvis hun sig efterlader deles imellem hendes Børn, 
undtagen Koen som falder til Stavnen igen, og hendes skaarne 
Livsklæder arver Datteren alene. Skulde i det øvrige og

6 to Aftægter-Tagerinden bortdød, forinden hans yngste 
Søn, Bertel, har bekommet sin Opdræt, da vil jeg tage ham til 
mig og forsvarlig forsyne og forsørge ham, til hans 18de Aars 
Udgang, saavel som og at forhielpe ham til Guds Bord.

Paa det hun nu, om alt forskrevet desmere kan være forsik
ret, pantsætter jeg, Hans Michelsen i Oved, fra mig, mine Ar
vinger og Efterkommere, til hende hermed, alt mit havende og 
fangende, rørende og urørende Gods og Formue, in specie min 
beboede halve Fæste-Gaard, cum omnibus pertinentiis, og be
vilger tillige derhos, at dette Aftægtsbrev og Pante-Forskrivelse 
maa, paa ommeldte Gaard forsikres i Hvidding-Herreds Skyld- 
og Pante-Protocoll, uden at jeg derhos er tilstæde, eller derom 
advaret vorden. Begiver mig i det øvrige velvitterlig og velbe
tænkte, alle Rettens Velgierninger, Indvendinger og Udflugter 
saavel i Almindelighed som i Særdeleshed, og til ydermere Stad
fæstelse har jeg dette selv egenhændig underskreven, samt der- 

' hos tienestlig ombedet, Kongl. Maiestæts Rettens Betienter i 
Hvidding Herred, med mig til Vitterlighed at subscribere.

Actum Oved, den 25de Junii 1751.

G. C. Hoffmann. Hans Michelsen.

I. F. Holm. Jannik Hansen, 

(begge med ført Haand).
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Slægtsgaarden i Aaved var en Fæstegaard i den første Tid, 
men der var ikke nogen ret stor Forskel paa Fæstebønder og 
Selvejere her paa Egnen. Alligevel blev der helt fra Midten af 
det 18. Aarhundrede eller før arbejdet paa, at Fæstebønderne 
skulde gøres til Selvejere. I en omfattende Instruks fra Land
kommissionen fra 1768 fandtes der en Udtalelse om, at det sik
kert i mange Retninger vilde være meget fordelagtigt for Fæ
sterne i Hertugdømmet Slesvig, hvis de fik fuldkommen Ejen
domsret over deres Gaarde ligesom de saakaldte Ejendomsbøn
der; saadant vilde bestemt opmuntre deres Flid og fremme Ager
brugskulturen. Det paalagdes derfor Kommissionen at under
søge, om det var tilraadeligt at give Fæsterne den hele Ejen
domsret, og paa hvilke Betingelser dette kunde ske uden Tab 
for de kongelige Indtægter. — Nogen videre Forskel paa Fæste
ren og Bonden var der jo ikke. For Eksempel skulde en Fæster 
ved sit Fæstes Indtræden betale Indfæstning, medens Bonden 
betaler Skøde og Indskrivningsgebyrer.

Der var imidlertid kommet en Forordning af 14. April 1766, 
og den betød, at Karakteren for Kronens Fæstere af Arvefæstere 
lovformelig fastsloges, altsaa der var Lov for, at de Fæstegaarde, 
der hørte under Kronen, skulde gaa i Arv fra Far til Søn. Skønt 
Kongen, hedder det i Forordningen, har det direkte Herre
dømme over Fæstegodset, og Amtmændene er bemyndigede til, 
hvis nærmeste Arving af gyldige Grunde ikke kan forestaa Fæ- 
stegaarden, da at fæste den til den derefter følgende Arving, vil 
Kongen dog, saafremt Landsherrens Interesse ikke er til Hinder 
derfor, at nærmeste lovlige Arving skal komme i Besiddelse af 
en ledig Fæstegard. Hvem den lovlige Arving var, gaves der 
nærmere Regler for: først den ældste Søn, saa den yngre, efter 
Sønnerne Døtrene o. s. v. — I en Forordning af 1777 fastsattes 
desuden, at Gaardens Bygninger, Besætning og Udsæd skulde 
medregnes ved Arvedelingen, dog at Bygningerne om fornødent 
ansattes saa taaleligt, at den fremtidige Fæster kunde bestaa der
ved. Selve Fæstejorden tilfaldt alene nærmeste Arving. Det be
tyder da, at naar der er Arvefæste — som det er Tilfældet med 
Hans Mikkelsens Gaard — faar den ældste Son alt Landeriet 
forud, og til Deling med de andre Søskende kommer kun i Be
tragtning: Bygninger, Besætning, rede Penge og øvrige Formue.
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Fæstegaardene kunde altsaa sammenlignes med en Slags 
Stamhuse, og de kunde ikke testamenteres. Staten havde egentlig 
Overejendomsret til Fæstegaardene, men de var dog i Ihænde
havernes frie, arvelige Besiddelse, saa at disse kun ved deres 
Gaards Tiltrædelse hvergang havde at erlægge en Pengesum, 
Fæstepenge, som betaltes een Gang for Livstid.

Med Forvandlingen af Fæstebol til Bøndergaarde gik det for
holdsvis langsomt. For Haderslev Amt, som Aaved dengang 
hørte under, blev der nedsat en Kommission under Foresæde af 
Amtmand Stemann, Haderslev. Den skulde altsaa tage sig af 
alle de Udskiftningsforretninger, der var tilbage, det vil sige, 
dens Virksomhed kom til at strække sig fra 1780’erne og ind i 
det 19. Aarhundrede. Kommissionen naaede trods den lange 
Aarrække ikke til Ende med Arbejdet, og 1823 standsede dens 
Virksomhed. Forøvrigt var Fæsternes Rettigheder næsten de 
samme som Bøndernes, og Fæsterne nærede i Grunden ikke 
større Ønsker om Forandring i deres Stilling.

Den Reformvirksomhed, som i al Korthed er omtalt i det fo- 
regaaende, havde som Baggrund de for Landbruget ualmindelig 
gunstige økonomiske Kaar, der herskede i dette Tidsrum. Fra 
Begyndelsen af den engelsk-amerikanske Krig indtil Aaret 1801 
oplevede Hertugdømmerne den mest glimrende Periode for 
Landbrug og Ejendomshandler. Handelen blomstrede, og alle 
Landbrugsprodukter var efterspurgte og steg fra Aar til Aar sta
dig højere i Pris.

Lutter Fremgang og Opgangstider var det dog ikke i den 
Aarrække, Hans Mikkelsen havde Gaarden. Den frygtelige 
Kvægpest hærgede nemlig ogsaa i Nordslesvig. Den begyndte i 
1745, og i Løbet af de følgende 36 Aar rasede den ialt tre Gange 
i Sønderjylland til stor Ødelæggelse for Bønderne. Som en Guds 
Svøbe drog den store Kvægdød over Landet og spredte Armod 
og Gru paa sin Vej. Det berettes, at 95 Procent af alt Kvæget 
blev angrebet, og af de angrebne Dyr døde 90 Procent. Overle
veringen melder, at en Mands hele Kvæghold kunde do i Lobet 
af faa Timer.

Paa Hans Mikkelsens 1 id havde de vestslesvigske Bonder 
efter Nutids Maalestok ikke ret meget at tage Indtægter af; der 
synes ikke at have været store Fortjenester at skaffe sig for dem
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paa noget Omraade. Og dog skriver Pastor Rhode, der havde 
været Præst i Sønderjylland, men senere kom til Lolland, føl
gende om Vodder Sogn i 1775.

„Sognets Indbyggere staar sig her saa vel, at naar jeg skulde 
sammenligne dem, ja alle Kongens Bønder i hele Amtet og begge 
Lehne med mine arme Laalandske Bønder her, saa maatte jeg 
stige og falde med mine Tanker, ligesom de stige og falde ved 
at sammenligne Borgemesteren i Hamborg med Hofapotekeren i 
Kongeriget Siam. Og efter Indtægts, Udgifts og Byrders Sam
menligning kunde paa lige Matriculs Taxt en Bonde i Haderslev 
Amt give næsten to Dalere, naar Laalænderen gav een, men det 
sker som er tvertimod, formedelst Jordens ulige Deling“.

Simon Hansen. — I en meget ung Alder — kun 18 Aar 
gammel — overtog Simon Hansen Gaarden i Aaved efter sin 
Far. Hans Mikkelsen overlader i Følge Kontrakt af 6. Januar 
1775 Gaarden til sin Søn, imod at denne skal udrede til hver af 
sine tre Søskende 100 Mark-lybsk, endvidere for den yngste Sø
ster Kiestens Vedkommende, „indtil hendes 20.de Aars Op- 
naaelse Føde, Klæde, Skolegang, Confirmation og Guds Bords 
Befordring, fremdeles en god daglig Kiste og Seng, et Festens 
011 til et flæske Børste.“ — Hans Halvbror Michel Hansen i 
Østergasse har faaet sin fædrene og mødrene Arv og har ikke 
noget at fordre af Gaarden. Til Forældrene skal Simon Hansen 
yde den i Kontrakten specificerede Aftægt.

Da Simon Hansen fik Gaarden, var Kvægpesten netop paa 
sin Slutning, idet det sidste af dens tre haarde Angreb varede fra 
Midten af 1770’erne til Januar 1782. Regeringen forsøgte, men 
forgæves at hindre dens Udbredelse dels ved Afspærringer — 
som dog vanskeligt lod sig virkeligt gennemføre — og dels ved i 
Begyndelsen at lade de syge Dyr slaa ned. Der var ingen, der 
vidste Raad for Sygen, og derfor greb nogle til de Raad, man 
fra ældgammel Tid havde hørt de gamle tale om. Der blev tændt 
,,Nødild“ — det vil sige, Ilden blev slukket paa alle Arnesteder i 
Byen, og saa gjorde man Ild for Eksempel ved at save med en 
ulden Tøjblok i en halv Egedør. Denne nyfødte Ild skulde efter 
gammel Tro have stærke rensende Kræfter. Der blev tændt Ild 
i Byleddet og alle Kreaturer blev drevet derover. — Tilsidst

20.de
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prøvede man ogsaa at vaccinere Kvæget for at gøre det uimod
tagelig for Smitte, noget der ikke overalt synes at have behaget 
Bønderne.

I Aarene 1779—81 blev der foretaget en Udskiftning af Jor
den. Til Simon Hansens Gaard var der følgende Areal:

Rugland: 27 Demat 54 Roder 17 Alen
Gadejord og Bygland: 3 Demat 64 Roder 34 Alen
Eng: 13 Demat 84 Roder 32 Alen

Ialt: 45 Demat 2 Roder 83 Alen

(1 Demat er 100 Roder, 1 Rode er 100 Alen).

Efter Kontrakt af 29. December 1812 overtager Simon Han
sen en 1 Ottings Fæstegaard i Aaved, altsaa en fjerdepart Gaard, 
som Peder Pedersen har besiddet før ham.

Om Sognets Kaar paa den Tid fortæller Provsten Knud 
Aagaard fra Agerskov i en Beskrivelse af Sognet 1815:

„Sognet regnes iblandt de gode; Høebjergningen er temmelig 
stor og god, som siden Udskiftningen i de senere Aar ved mange 
Enges Indgrøftning og ved Bækvandets Indledning over Engene 
er betydelig forbedret. De fleste Beboere især i Vodder og 
Birkelev beflitte sig ogsaa *meget paa Kleveravl, som formerer 
deres Høeavl. Til Vodder og Birkelev er Jordbunden muldig og 
lerig, hvor der saas alle Slags Korn; ved Vodder omtrent lige 
meget af Rug og Byg, mere af Havre, og mindre af Boghvede 
og Ærter; til Birkelev er den meste Sæd Byg, Havre og ikke faa 
Ærter, dog saaes ogsaa Rug og Boghvede til fornøden Husbrug. 
Til Gaansager og Oved er Jordbunden muldig og sandig, hvor 
den meste Sæd er Rug og Boghvede, men Byg og Havre neppe 
til fornøden Husbrug. I de sidste Aar have nogle især i de to 
første Byer lagt sig efter en liden Høravl, som lykkedes temme
lig godt. Ved alle Byer i Sognet findes Mergel, hvoraf ogsaa i 
mange Aar er gjort Brug, og derved er Kornavlen saavelsom 
Græsningen, især ved Vodder og Birkelev, betydelig bleven ud
videt og forbedret, saa at mange Beboere i frugtbare Aar avle 
dobbelt saa meget Byg og Havre som forhen, og kunne bedre 
græsse og fodre flere Kreature.“
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Fra 1815 nævner Aagaard følgende, som skal være den al
mindeligste Sædfølge her:

1. Boghvede (som her kaldes Tadder).
2. Giøderug (her Myntrug).
3. Andenkierrug.
4. Græsleie i 5 Aar.

Kornavl og Studefedning var de vigtigste Indtægtskilder in
den for Landbruget i Nordslesvig, og som jeg allerede har nævnt 
under Omtalen af Hans Mikkelsen, var det meget gode Tider, 
især i de første 25—30 Aar Simon Hansen havde Gaarden. Af 
den Kontrakt, der blev oprettet i 1823, da Simon Hansen afstod 
Gaarden og overlod sin Ejendom og Formue til Børnene, ser 
man ogsaa, at han har været i Stand til at lægge en hel Del Penge 
til Side i den Tid, han har haft Gaarden. De Børn, som ikke 
faar Gaarden, skal nemlig have eller har faaet ialt 3600 Mark 
Lybsk eller 1920 Daler i rede Sølv. Det var en stor Sum Penge 
dengang, og desuden fik Børnene jo Møbler og andre Ting som 
deres Arvepart.

Hans Simonsen. — Allerede 1813 overtager Hans Si
monsen en Gaard i Aaved efter sin Far. Det er en fjerdepart 
Gaard, altsaa den som Faderen havde købt af Peder Pedersen 
Aaret i Forvejen.

Nogle gamle Fæstebreve opbevares endnu paa Gaarden, og 
jeg kunde have Lyst at citere alt, hvad der staar i et saadant 
Dokument, der i sin hele Stil bærer Præg af at tilhøre en længst 
forsvunden Tid, og et saadant Minde er værdifuldt nok til at 
bevares. Paa Forsiden af Dokumentet staar der:

Og saa følger Dokumentets Indhold:

1813. „Fæste Brev
for

Hans Simonsen udi Owed
paa

En fierdepart Gaard sammesteds.“
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„Kongelig Majestæts til Danmark og Norge c. c. 
bestaltet

Kammerherre, Landraad og Amtmand p. p.
over

Haderslevhuus Amt
Jeg

Kaj Werner von Ahlefeld

Giør hermed vitterligt, at jeg paa Allerhøistbemeldte Hans 
Kongel. Majestæts, min allernaadigste Arve-Konges og Herres 
Vegne, haver stæd og fæst, saasom jeg Kraft dette hermed stæ- 
der og forfæster Hans Simonsen udi Owed, En fierdepart Gaard 
sammesteds.--------------
som Simon Hansen tilforn for hannem beboet besiddet, og udi 
Brug havt haver, med aid dens rette Tilligelse, det være sig udi 
Ager og Eng, Forte, Fiske-Vand og Fæegang, samt andet, som 
befindes ved samme, inden og uden Markenskiel, intet deraf 
undtagen eller forbeholden udi nogen Maade, men skal og maae 
samme have, nyde, bruge, og beholde sin Livs Tid, ligervis som 
hans Formænd for hannem og han selv hidindtil samme nydt og 
brugt haver. Dog skal han herimod være pligtig og skyldig, saa
vel her udi Amtstuen imod Quittering at erlægge Fæstepenge 
Fem Rbdlr. Courant, ligesom Fæste-Registeret pro Anno 1812 
som den lide November 1813 er sluttet, i Munde fører, nemlig 
at til Fæste af forberørte fjerdepart Gaard saa meget til Hans 
Kongel. Majestæt skal afdrages, som og herefterdags den sæd
vanlige Afgift, Pligt og Tynge, og hvad ellers i Fremtiden af 
Hans Kongel. Majestæt allernaadigst skulde vorde paabuden, 
aarligen, og til rette Tid at udrede, give, giøre og betale, som det 
sig bør; desligeste, uden min Tilladelse, ej noget deraf maae af
hænde, pantsætte, mageskifte, leje eller fæste, eller tilstæde 
nogen anden, at bruge noget af det, som Gaarden tilhører, og 
det altsammen ved dette Fæstes Fortabelse.

Haderslev, den 24. December 1813.

K. W. von Ahlefeld.
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Da Hans Simonsen saa i 1822 skulde giftes, overtog han og
saa Fødegaarden. Den var endnu Fæstegaard og havde aaben- 
bart endnu ikke haft at gøre med den Side 24 omtalte Kommis
sion. Fæstebrevet er udstedt 19. Juli 1823 og opbevares endnu 
paa Slægtsgaarden tilligemed Skødet, hvorved Hans Simonsen 
kommer i Besiddelse af Gaarden. Paa Grund af dette haand- 
skrevne Skødes Originalitet og særprægede Stil — set med Nu
tidens Øjne — vil jeg citere dets Indhold:

„1822.
Witterligt gjøres hermed, at imellem Simon Hansen i Oved 

som Overlader paa den enne —, hans ældste Søn Hans Simon
sen paa den anden — som Arvtager og hans øvrige 8te Børn, 
navnlig: Peder Thyssen, gift og bosiddende i Wodder, Anders 
Thyssen, 26 Aar gi., Niels Thyssen, 25 Aar gi., Michael Thys
sen, 18 Aar gi., med Formynder Peder Pedersen i Birklef, Mette 
Kjestine, gift med Matz Olufsen i Høxbroe, Maria, tilforn gift 
med Nis Jensen i Oved, men som begge ved Døden er afgaaet, 
Kjesten Thyssen, 31 Aar gi., med Lovværge Peder Pedersen 
Muurmann i Oved og Maren Thyssen, 20 Aar gi., med Formyn
der Peder Thyssen i Wodder, alle som Arvetagere paa den tre
die Side, er, under Dags Dato, oprettet, indgaaet, fastsat og 
sluttet følgende uryggelige og uigjenkaldelige Overladelses- og 
Deelings-Contrakt, nemlig:

1.
Efternævnte Simon Hansen, med hans Hustrue Kjesten 

Maria Simons Kones Vilje og Godtbefindende, overlader, over
drager og aldeeles afstaar fra sig og begge deres Arvinger, til li
geledes ommeldte hans ædste Søn Hans Simonsen, hans tilkom
mende Hustrue og Arvinger, hans hidindtil i Oved-Bye beboede 
Halve Fæstegaard med Huuse og Bygninger, i den Stand hvori 
de nu findes og hvad deri er jord — muur — søm og nagelfast; 
item (ligeledes) Aggere, Eng, Foerte, Fælled, Hede, Kjær, 
Mose, Kirkestandeiser og Begravelser, følgelig aid anden Ret 
og Rettighed, som nu dertil ligger og hører og med Rette der
til ligge og høre bør; desligeste Fæe, Beester og Sæd, Boe og 
Boeskaber, rørende og urørende Gods og Formue, slet intet 
deraf undtagen eller forbeholden i nogle optænkelige Maader,
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fremledes at foromrørte Hans Simonsen det altsammen nu 
straks maa antage, eje, nytte, bruge og beholde og for sig og 
sine Arvinger saa nyttig og gavnlig gjøre, som han best veed og 
kan derpaa har søgt og bekommet Fæste. Hvorimod.

2.
Antigeren Hans Simonsen allerførst deklarerer, at ham hans 
fædre- og mødrene Arv, i foranstaaende Overladelse, fuldkom
men er bleven bonificeret og godtgjort, som at han derfor efter- 
dags ingen Prætension eller Tiltale for. Dernæst.

3.
sig hermed for sig og sine Arvinger paa lovkraftigste Maader 

tilforpligter, ei allene svare af den ham overladte halve Fæste- 
gaard efterdags alle paakommende Skatter og Udgifter med 
hvis videre deraf præsteres og udredes bør; men endog at ved
tage aid, Boes vedhæftende Gjæld og Restanze, tilligemed Rigs- 
bankforhæftelsen, efter Forordn, af 5te Jan. 1813 uden nogen 
Concurence. Fremdeles

4.
at betale og give til hans Sødskende for aid fædre- og modre 

ne Arv udaf Gaarden, een for alle Gang, imod lovlig Afkald og 
Quiteering, som følger:

a. , til Broderen Anders Thyssen i rede Penge......  600 Ml.
siger Sex Hundrede Marklybsk Courant, er 320 rbd. i rede 
Sølv, og levere ham naar forlanges, et Chatolle og en affarvet 
Kjole.

b. , til Broderen Niels Thyssen i rede Penge ligeledes 600 Ml. 
siger Sex Hundrede Marklybsk Cour., er 320 rbdlr. i rede Sølv, 
og levere ham, naar forlanges, et Chatouille, en sort Klædning 
og en affarvet Kjole.

c. , til Broderen Michael Thyssen iligemaade..........  600 Ml.
skriver Sex Hundrede Marklybsk Courant, er eller 320 rbdlr. i 
Sølv og levere ham, naar forlanges, et Chatouille, en sort Klæd
ning, 2de affarvede Kjoler og et Par Manschester Buxer.

d. , til Søsteren Kjesten Thyssen i rede Penge......  300 Ml.
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siger Tre Hundrede Marklybsk Cour, eller 160 rbdlr. i Sølv, 
og give hende, naar hun begjærer det, en god daglig Kiste og 
Seng, en Dragkiste, 2de Stoele, et Speil, Yi Dosin Thekopper 
og 2de Fløiels Hatte, som maae være forsvarlig efter Skik og 
Brug.

og e., til Søsteren Maren Thyssen ligeledes i rede Penge den 
Summe .............................................................................. 300 Ml.
skriver Tre Hundrede Marklybsk Cour, eller 160 rbdlr. i Sølv 
og levere hende, naar forlanges, en god daglig Seng og Kiste, 
en Dragkiste, 2de Stoele, et Speil, V2 Dosin Thekoppe, 2 fløiels 
Hatte, en sort Kjole og en affarvet dito;

hvilke til Antagerens Sødskende belovede Penge forrentes 
fra Mai-Dag 1822 at at regne, à 4 p. C, pro an. og udbetales, lige
som de behøves og forlanges hannem, paa 1/2 Aars Opsigelse, 
dog hvad den yngste Broder Michaels Arveandel angaar, da 
forrentes samme først fra den Tid han opnaar sit 20de Aars Al
der, hvorved tillige bemærkes, at naar han skulde blive udskre
vet til Militair-Tjenesten, betales ham paa et halv Aars Advar
sel, foruden den foromskrevne ham belovede Arveanpart den

S........................................................................................ 50 Ml.
skrives Halvtredsindstyve Marklybsk Cour., er 26 rbdlr. 4 bf. i 
Sølv.

I Øvrigt tillader Antageren at hans forbenævnte ugifte Sød
skende, maae nyde ved ham af deres Fødestavn, fri Huusværel- 
se, Fælleds Seng, Ild og Lys, medens de henleve i ugift Stand. 

Videre.
5.

bemærkes, i Henseende til Overladerens øvrige Børn, nemlig 
Peder Thyssen i Vodder, Mette Kjestine, cum cur: marito Mads 
Olufsen i Høxbroe og afdøde, i Ægteskab med ligeledes afdøde 
Nis Jensen i Oved, at de alle for deres fædre og mødrene Arv, 
udaf Boen allerede ere tilfredsstillede og samme betalt og godt
gjort og det sidste førend hun, Maria Simonsdatter og hendes 
xMand Nis Jensen ved Døden ere afgangen — hvorfore de og
saa den Tid vedbørlig have quiteret—, saa at de ei videre derfor 
have at fordre, i hvilken Anledning begge første, resp. cum cur: 
marito ogsaa derfor lovformelig herved quitere. Ydermere
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6.
haver Overladeren for sig og Hustru, ved nærværende Over

ladelse, forbeholden sig et aarlig Ophold og Aftægt, hvorom 
Dags-Dato er sluttet en Aftægts-Contract.

Paa det nu Antagerens Sødskende om deres heri tilskrevne 
fædre- og mødrene-Arv desmere kan være forsikkrede, da pant
sætter han til dennem hermed alt hans havende og fangende, 
rørende og urørende Gods og Formue, hvorsomhelst det endog 
maatte findes og antræffes, intet deraf undtagen eller forbehol
den i nogle optænkelige Maader; in specie den ham overladte 
halve Fæstegaard cum omnibus pertinentiis, bevilgende: at sam
me derpaa, hvis Navn og øvrige Gods event: om forlanges maae 
forsikres i Skyld- og Pante-Protocollen, uden hans Hosværelse 
eller videre Advarsel.

Til Stadfæstelse have Parterne denne Gontract eegenhændig 
underskrevet og hørsommelig ombedet de Kongelige Officiales 
i HviddingHerred med dem til Bestyrkelse at subscribere.

Datum Oved den 5te Febr. 1822 og 
exp. den 13de May s. A.

Simon Hansen. Hans Simonsen.

Samtidig med at Hans Simonsen overtager Fodegaarden, bli
ver der oprettet en Aftægtsoverenskomst ved en Kontrakt, som 
jeg vil bringe nogle Uddrag af, fordi man derigennem faar et 
lille Indblik i, hvordan Folk levede paa den Tid.

Aftægts-Contract
imellem

Hans Simonsen i Oved
og hans

Forældre Simon Hansen og Hustru
Kirsten Maria sammesteds 

angaaende begge sidstes Aftægt.

Da Simon Hansen i Oved, i Anledning af den under Dags- 
Dato oprettede Contract, har overladt og afstanden til hans æld-
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ste Søn Hans Simonsen en halv Fæstegaard cum pertinentiis og 
sig derudaf et aarlig Ophold og Aftægt for sig og Hustrue Kje- 
sten Maria Simons Kone reserveret, saa er desangaaende imel
lem dem sluttet en Aftægts-Contract paa efterskrevne Maade —

Hans Simonsen forpligter sig til at yde sine Forældre føl
gende aarlige Ophold og Aftægt, saalænge de leve, nemlig:

forsyne og forsørge dem, da de for det Første vil nøies med 
at gaa paa Mad og Maal, med forsvarlig Føde og Klæde, Rygte, 
Tilsyn og Varetægt, samt hvis de vidre maatte behøve; men om 
de herefter skulle begjære at være for dem selv i Roelighed paa 
Aftægt, da at indrømme dem et Kammer i Bryggerhuset / : — i 
hvilket Tilfælde Ovnen flyttes til den vestre Side — :/ indrette 
samme forsvarlig og saaledes stedse vedligeholde, saavel, at le
vere dem deri en forsvarlig Seng, en jern Kakkelovn og alle an
dre Boeskaber af Kjedle og Kar med vidre som de maatte have 
fornøden, dernæst at holde dem en Koe, levende og aldrig død, 
paa fri Foder og Græs, og maa samme staae, om Vinteren, paa 
Stalden ved Stavnens den beste; ligesaa og at tillade i den Tid 
den er seen og ikke giver Melk, at Aftægtstageren malker den 
næstbeste melkgivende Koe, af Stavnens egen Melke-Køer.

Til Underholdning at levere dem aarlig i 2de Terminer, nem
lig: om Mai- og Martine-Dag 30 Skjepper Rug, 2 Skjepper Byg
gryn, 8 Skjepper Taddergryn, 12 Skjepper Malt og 4re Skjepper 
Byg; betale for dem aarlig: Extraskatten og til dem ligeledes 
aarlig til Humle og Salt 2 r. Cour, samt foruden i Haandpenge 
og til andre Fornødenheder 4 r. Cour., er ialt 6 r Cour, eller 93/s 
rbdlr. i Sølv. Desligeste at levere dem hvert Aar ved Slagterti
den 6 Lispund Flæsk og 6 Lispund Kjød og give dem ugentlig 
en halv Kande Brændeviin, tilstæde dem at tage Brændsel af 
Laden og Kaal af Kaalgaarden til Fornødenhed. Fremdeles at 
forskaffe dem fri Heste og Vogn til Kirken, Møllen eller anden
steds hvorhen deres fornødne Ærinde maatte falde, gaae dem 
tilhaande med Rygte, Tilsyn og Varetægt, baade i sunde- og 
Sygdoms-Dage, saaledes som for Gud og Øvrighed forsvarlig 
kan være. Endelig ved deres dødelig Afgang at bekoste dem 
hver en hæderlig Begravelse, efter Sognets Skik og Brug, da de
res Efterladenskabere hjemfalder til Gaardens Besidder, undta-
Thysen-Slægten 3
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gen deres skaarne Livsklæder, hvilke efter Døds-Tilfældene de
les saaledes, at Sønnerne arver Faderens og Døtrene Moderens.

Actum Oved den 5te Febr. 1822.

Hans Simonsen. Simon Hansen.

Det er ikke store Ting vi ved om Slægtsgaarden for bare 125 
Aar siden. Der er ingen Beretninger om den af nogen Art, men 
endnu paa det Tidspunkt, da Hans Simonsen overtog den, var 
der ikke sket videre Fremskridt inden for Landbruget. Den mo
derne Tids Udvikling havde slet ikke taget sin Begyndelse 
endnu, og Livet gik sin Gang næsten helt paa samme Maade 
som i Aarhundreder forud, selv om dog de første spæde Frem
skridt var begyndt. Man arbejdede stadig fremad med at udvide 
Bedriften og øge Produktionen, omend det gik smaat. Ny Jord 
dyrkede man ikke ret meget op af, og de fleste havde sikkert 
nok at rode i med det, de havde, naar man betænker den Tids 
primitive Driftsmetoder.

Simon Hansen Thysen. — Han overtog Slægtsgaar
den i 1847, kort før Faderen døde, og han sad som Ejer af den 
i 44 Aar.

Fødegaarden var en 2 Ottings Gaard, altsaa en halv Gaard, 
men tillige overtog Simon Thysen en 1 Ottings Gaard, som hans 
Bedstefar erhvervede af Peder Pedersen i Aaved ved Kontrakt 
af 29. December 1812. Disse to synes at være slaaet sammen si
den hen. — Simon Thysen overtager sin Fødegaard i Følge Kon
trakt af 11. November 1847, og her forpligter han sig til først at 
overtage den Gæld, Faderen har paa Gaarden, dernæst at ud
rede en bestemt Arvepart til sine Søskende og opdrage de yng
ste, til de kan klare sig selv. Den yngste Søster, Maria Thysen, 
var kun 7 Aar dengang. Endelig skal Simon Thysen ogsaa yde 
sin Far Aftægt, saalænge han lever og levere ham de Varer, 
som er nøjere opregnet i Kontrakten. (Forøvrigt døde Faderen, 
Hans Simonsen, netop en Maaned efter Kontraktens Ikrafttræ
den).

Simon Thysen købte noget Jord ind til Gaarden, og han er



SLÆGTEN THYSEN 35

aabenbart den første, der har gjort noget for at udvide og for
bedre Gaarden. Saaledes køber han i 1876 i Følge Kontrakt to 
Grundstykker kaldet Havkjær og Kirkeland i Kvantitet 3 Tøn
der 57/i« Skæpper og boniteret til 1 Tønde 10/ig Skæpper for 
en Sum af 2200 Mark af Ock Petersen Beier i Birkelev. Uden 
om Gaardene i Aaved laa den dyrkede Jord, Agerlandet; men 
længere ude begyndte Heden, ja, Lyngen strakte sig sine Ste
der næsten helt op til Husene. Der var Jord nok at tage fat paa, 
og Simon Thysen søgte ogsaa at forbedre sin Gaard ved at 
dyrke noget Hede op. Han fik en Del under Kultur, selv om 
det ikke blev til saa meget, da han var svag af Helbred.

Den nye Tids Udvikling og Modernisering naaede ikke 
Gaarden i Simon Thysens Tid. I det hele taget er Landet i Mod
sætning til Byen konservativ i sin Indstilling over for alt det 
nye. Bønderne vilde ikke prøve noget nyt; de havde en indgroet 
Angst for nye Metoder og Driftsformer, og derfor vilde de 
holde paa det bestaaende.

Hans Simonsen Thysen. — Det var først i den Tid, 
Hans Thysen drev Gaarden — han overtog den 1891 — at den 
moderne Udvikling bredte sig ud gennem Landet. De gamle 
Driftsformer afløstes af nye. Tidligere havde det kun drejet sig 
om at dyrke Korn til Husbehov; man skulde først og fremmest 
have Rug til Brød, og man skulde have Boghvede til Grød. El
lers bjergede man Hø i Engene for at faa noget at give Dyrene 
om Vinteren.

Men snart blev det anderledes. Paa Gaarden i Aaved be
gyndte der at komme andre Afgrøder; man forsøgte med Roer 
— i Begyndelse kun et lille Markstykke ad Gangen. Folk havde 
ikke megen Tillid til Roerne, og de havde heller ingen Redska
ber og intet Kendskab til at dyrke dem. Naar man i de første 
Aar skulde saa Roer, lavede man Kamme ned gennem Ageren, 
der hvor Rækkerne skulde være, og paa disse Kamme blev 
Roerne saaet. Men Saamaskiner havde man ingen af til at be
gynde med. Frøene blev derfor saaet med Haanden. Nogle 
saaede dem af en Flaske, idet man anbragte en Prop i Flaskehal
sen, og gennem et Hul i Proppen var der stukket noget af en hul 
Gaasefjer. Roefrøene løb saa ud af Flasken paa den Maade.



36 HANS S. THYSEN

Senere kom der en Roesaamaskine til Sognet. Det var Pæ Mik
kelsen (Westergaard), der havde den, og han drog saa i For- 
aarstiden rundt i Sognet og saaede Roer for Folk. Ogsaa da blev 
der lavet „Kamme“ før Saaningen. Naar der skulde saas, korte 
en Karl med Ploven, og Saamaskinen var saa spændt bagefter. 
Roerne blev ikke renset, da Folk ikke havde Redskaber til det; 
man maatte da nøjes med at luge dem. Men det saa ud til, at 
det slet ikke var saa galt endda med de Roer, og Arealet vok
sede fra Sommer til Sommer. Og Kornavlen øgedes; Hestene 
og Kreaturerne kunde ikke klare sig med Enghø og Halm; der 
skulde ogsaa Foderkorn til. Og de daglige Udgifter ved Gaar
dens Drift voksede ogsaa, efterhaanden som Udviklingen skred 
fremad; der skulde inddrives flere Penge, og de maatte enten 
komme ved Kornsalg eller ved Opdrætning af Kvæg til Salg.

Derfor blev det dyrkede Areal med Tiden for lille. Hans 
Thysen gav sig nu til at bryde Heden, der strakte sig vidt og 
bredt til alle Sider omkring Aaved; i nogle Retninger var der 
Hede saa langt Øjet rakte. Der var nok at tage fat paa, men 
der kom først for Alvor Skred i Opdyrkningen, da Hans Thy
sen fik en Dampplov til at pløje et stort Stykke af sin Hedejord. 
Det var i 1912, der kom en Dampplov til Aaved. Der var flere 
i Sognet, der fik et større Stykke Hede „damppløjet“, saaledes 
ogsaa Præsten i Vodder, Pastor Schmidt, der var ivrig efter at 
lave Forsøg paa Landbrugets Omraade. Hans Thysen fik 70 
Tønder Land Hede pløjet paa een Gang; — ved hver Ende af 
Ageren stod en stor Lokomobil og ved Hjælp af Staalvirer blev 
selve Ploven trukket gennem Heden fra den ene Ende til den 
anden. Og der hvor Heden havde bredt sig i Aarhundreder, og 
hvor Vildtet før havde levet sit eget rolige Liv, der laa pludselig 
den sorte Muld, Hektar ved Hektar, parat til at tages med i 
Gaardens Drift. Landet, der hidtil ikke havde været omrodet af 
Menneskehænder, blev fra nu af bragt under Kultur. For Hans 
Thysen var det en meget stor Fordel, at han fik saa betydelig 
en Del af sin Jord damppløjet.

I Hans Thysens Tid blev Hovedvægten lagt paa Planteavls
arbejdet, idet hans Interesse helt laa paa det Omraade. Kreatu
rerne beskæftigede han sig mindst muligt med, og dem passede 
i mange Aar Faderen, Simon Thysen. Hestene havde Hans Thy-
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sen heller ingen Interesse for; nogen særlig dygtig Kusk har han 
vel aldrig været, fordi Interessen manglede; men det skete ikke 
saa sjældent, at Hestene kunde løbe løbsk.

Derimod havde Hans Thysen Lyst til at arbejde i Jorden og 
Lyst til at plante. Saaledes drænede han ogsaa selv. Ind i Heden 
strakte der sig en Lavning, som efterhaanden blev til Græsmark 
eller rettere Eng, da Bunden var saa fugtig. Dernede gik Hans 
Thysen og drænede; han gjorde det selv og lagde ogsaa selv 
Rørene ned; naar han var i Gang med det, arbejdede han 
baade tidlig og sent, og det kunde trække længe ud, inden 
han kom hjem om Aftenen. — Det var ikke enhver, der 
fik drænet dengang, og det har uden Tvivl været en Fordel, 
at Hans Thysen fik det gjort paa noget af sin Mark. Men allige
vel var det ikke helt effektivt. Rørene lagde han ned med Hæn
derne, og de blev lagt saadan, at man nok mente, at det var dybt 
nok, men siden, da Marken blev pløjet, er de fleste af Rørene 
blevet pløjet op. Dræningen fik trods Anstrengelserne dermed 
ikke saa stor Virkning, som den burde, maaske især fordi Rø
rene ogsaa var for smaa.

I tidligere Tider saaede Bønderne ikke Græs; naar der havde 
været Korn i en Mark, og den skulde lægges ud til Græsning, 
lod man gro, hvad der kunde. Endnu i Hans Thysens Tid, var 
der en Del, som ikke saaede Græsfrø, og han selv sparede ogsaa 
paa det; derimod brugte han megen Kunstgødning, saa der gro
ede mange Hvidkløver, naar Kornet var høstet. Til Græsning 
kunde det godt gaa paa denne Maade, men der blev ikke saa 
meget Græs at slaa om Sommeren, saa den største Mængde Hø 
bjergedes i Engene, som aldrig blev pløjet. — Med Hensyn til 
Avlingen er det morsomt at lægge Mærke til, at endnu op mod 
Aar 1900 — altsaa ogsaa i Hans Thysens Tid, var det mest al
mindelige Sædskifte, som det var i hans Bedstefars Tid: 1. Bog
hvede. 2. Rug. 3. Andenkjærrug. 4. Græs i 5—7 Aar.

Den Aarrække Hans Thysen havde Slægtsgaarden i Aaved 
blev den mest begivenhedsrige Periode i Gaardens Historie. 
Dette kan siges, naar man betragter de nye Metoders og de nye 
Driftsformers rivende Udvikling i Tiden efter 1890. Inden for 
nævnte Periode fik ogsaa det sønderjydske Landbrug Præg af
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at være moderne Landbrug. Man begyndte at avle andre Planter 
særlig Rodfrugter, der snart fik stor Værdi, saa det allerede om
kring 1920 næsten vilde have været utænkeligt med Landbrug 
uden Roer. Kornarterne blev forøget, saa Rugen ikke længere 
omtrent var eneherskende som Kornsort. — Men større Betyd
ning fik dog alligevel den Mekanisering, som satte ind inden for 
Landbrugets Omraade. I Midten af 1890’erne fik Hans Thysen 
en Mølle bygget paa Gaarden og udnyttede saa Vinden som 
Drivkraft. Der byggedes ogsaa Møddinghus, men det var kun 
nogle faa Aar, man havde Møddingen under Tag; siden blev 
Huset brugt til Hø. Og der kom Maskiner til Græsslaaning, til 
Høstning og til Tærskning af Kornet. I Begyndelsen var der 
store Vanskeligheder med alle disse nye Instrumenter; man 
stod endnu paa Forsøgets Stade, og for Eksempel Slaamaskinen, 
der kom frem paa Egnen omkring 1890, gjorde saa afgjort ikke 
Lykke til at begynde med. Hestene skulde løbe i Trav, for at det 
kunde gaa nogenlunde. Men Engene blev ikke særlig fint slaaet, 
og de gamle Slættere haanede den nye Opfindelse, vel ogsaa 
fordi Slaamaskinen truede med at tage Brødet ud af Munden 
paa dem.

Tidligere blev alt Høet slaaet med Le, og hvert Aar ved 
Midsommertide drog Hans Thysen til Folkemarked i Ribe. Der 
lejede han sig saa nogle Folk for Sommeren til at hjælpe med 
Høsten. Baade Karle og Piger var at faa, og de fæstedes saa fra 
Midsommer til Mikkelsdag, den 29. September. Det var nemlig 
mest Fiskere, der om Sommeren kom til Vodder Sogn paa Høst
arbejde, medens de ved Mikkelsdagstide skulde begynde at 
fiske igen. De var fra Blaavand og Ho paa Vestkysten, og de 
var gode Slættere. Naar de kom, havde de selv deres Leer med, 
og det var de berømmelige Gaansager-Leer, som brugtes; disse 
Leer var særlig gode. Fiskerne boede og spiste hos deres Ar
bejdsgiver, og man levede godt i Høsttiden. De vaade Varer sør
gedes der ogsaa for, og man kan næppe tro det, naar de gamle 
beretter, at der regnedes en Flaske Brændevin til hver pr. Dag; 
og fik Daglejerne ikke den, løb de deres Vej. Forovrigt be
gyndte de meget tidligt om Morgenen. Ved Kl. 4 drog man ud 
og blev saa ved Slaaningen til Middag, kun med en Pause om
kring Kl. 8, hvor man spiste Mellemmad. Kl. 11 gik Slætterne
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hjem, og de gik straks ind i Køkkenet og fik en Taar varmt 01, 
som de drak af samme Krus (den saakaldte Ølpotte, der altid 
stod parat) og tillige en Punch. Naar det var overstaaet, gik dc 
ud igen for at hærde Leen („har æ Le“). Derefter fik de Mid
dagsmad. Som nævnt levede man godt i Slættiden, og Bønderne 
slagtede Faar eller Lam, saa man levede ved Steg og Suppe. Ef
ter en Middagssøvn gik man i Gang med Slaaningen, som om 
Eftermiddagen kun blev afbrudt af Mellemmad. Kl. 8 om Afte
nen var man hjemme. Det vil sige, saafremt man da havde faaet 
sit Dagsarbejde gjort. Reglen var den, at en fuldvoksen Karl 
skulde slaa 1 Tønde Land om Dagen; dette Areal kaldtes: en 
Karlsslæt. Ingen voksen Karl maatte gaa af Engen, før han var 
færdig med sin ,,Karlsslæt“. Naar saa Karlene kom hjem om Af
tenen, gik de ligesom om Middagen ind i Køkkenet og fik igen 
varmt, sødt 01 med Fløde i. Det drak man og gik saa ud for at 
hærde Leen igen, saa den kunde være parat til næste Morgen. 
Tilsidst gik man ind til Nadveren. Saaledes formede Høstdagen 
sig for et halvt Aarhundrede siden, en Høstdag, hvor der trods 
haardt Arbejde var Lystighed og Morskab blandt Folkene i 
Engen.

Men alt dette er nu et længst forsvundet Kapitel, maaske 
netop derfor et Kapitel, der for os rummer en særlig Charme, 
fordi vi aldrig har oplevet det. Vi kender kun den mekaniserede 
Verden, hvor en knebrende Slaamaskine trukket af et Par sve
dige Heste mejer Græsset af. Der er ingen lystige Slætkarle, der 
staar i en lang Række og stryger deres Le; der er ingen glade 
Piger, som gaar omkring i Engen paa bare Ben og „river af“. Vi 
er kapslet inde i en Mekanikkens og Teknikkens Verden. 
Denne Udvikling kom ret sent til Nordslesvig, senere end til de 
fleste andre danske Landsdele; men i de Aar Hans Thysen drev 
den gamle Gaard, trængte det moderne Landbrug med sine nye 
Driftsformer længere og længere frem og fik tilsidst næsten helt 
Bugt med det gammeldags Landbrug, som trods sit barske Krav 
om Slid og atter Slid alligevel havde noget gemytligt og fornøje
ligt over sig, især i Høstens Tid, naar alle maatte af Huse og 
tage en Tørn med i Arbejdet derude paa Marken.

Med Hensyn til at handle med Jord da har Hans Thysen 
solgt et større Stykke Hede, som laa paa Gejlbjerg Mark. Det
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solgtes til Hans Møller, Gejlbjerg. Hans Thysen har ikke købt 
saa meget Jord til Gaarden, men nævnes maa et mindre Jord
stykke, som har en interessant Forhistorie. Det er nemlig en lille 
Eng paa Birkelev Mark kaldet Boleng. Dette Jordstykke laa ind 
til Hans Thysens Enge og købtes da af H. P. Beier i 1921. En

Slægtsgaarden omkring 1900.

gen er kun en Del af den saakaldte Boleng, der omtales i en 
Bog af Feilberg 1889. Han skriver bl. a., at vigtig for Byens Bøn
der var Bytyren. Fra Vodder Sogn har vi Marknavnet: Boleng, 
hvad der tyder stærkt paa, at der har været henlagt et Stykke 
Jord i Skiftet til dens Underhold. Det sædvanlige har nok været 
at hver Mand havde Tyren et Aar. — I Aaved havde man en 
Aarrække tilbage ingen Tyr selv, men benyttede en i Birkelev. 
Det er derfor ikke usandsynligt, at der en Gang i fjerne Tider 
er blevet henlagt et Stykke Jord til Tyren, idet Boleng ligger 
omtrent Midtvejs mellem Aaved og Birkelev. Men et Stykke af 
denne Boleng er altsaa blevet tilskrevet Hans Thysens Gaard.

I 1914 fik Hans Thysen bygget ny Stald og Lade. De gamle, 
straatækte Staldbygninger var blevet for smaa og upraktiske, 
saa det var en vældig Forandring med rummelige og moderne 
Bygninger. Men endnu inden Byggeriet var bragt til Ende, kom
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Verdenskrigen. Den Periode, som nu fulgte ind til 1920, blev 
ikke nogen Fremgangstid; der var Knaphed paa Kunstgødning, 
saa Jorden blev udpint. Desuden blev jo ogsaa selve Krigen 
Skyld i, at Gaarden ikke kunde drives saa godt som i normale 
Tider, men da Sønderjylland i 1920 efter godt et halvt Aarhun- 
dredes Udlændighedstid vendte tilbage til Danmark, var der 
alligevel sket kolossale Fremskridt at regne fra den Tid, da 
Hans Thysen overtog Gaarden.

Mads Peter Thysen. — Efter Nordslesvigs Genfor
ening med Danmark kom der en Periode med Opgangstider for 
Landbruget. Verdenskrigen havde i meget høj Grad forarmet 
Europa, og der var overalt Brug for Landbrugsprodukter. Det 
gamle Land, som hele Tiden havde været uden for Krigen, var 
i alt væsentligt parat til at sætte ind med en stærk Produktion 
af Landbrugsvarer, men det var ikke Tilfældet med Nordslesvig. 
Landbruget der havde haft en haard Skæbne under Krigen. 
Jorden var udpint, og Bygninger og Besætninger var mange 
Steder forsømt. Hele Overgangen fra tysk til dansk Overhøjhed 
havde til Følge, at det sønderjyske Landbrug i de første Aar 
var noget bagefter.

I 1923 kom der nye Kræfter til paa Gaarden i Aaved, idet 
Peter Thysen da overtog den efter sin Far. Med hele Ungdom
mens Lyst og Energi gik han i Gang med Arbejdet og sled i de 
første Aar godt i det for at højne det endnu noget gammeldags 
Landbrug. Og der var god Brug for nye og stærke Kræfter; 
Slægtsgaarden maa nærmest siges at være en stor mager Gaard, 
og den kan nok kræve sin Mand helt. Efter at Peter Thysen 
sidst i 1920’erne har solgt en Del Jord fra til et Husmandssted, 
som blev oprettet paa den fra Slægtsgaarden fjernestliggende 
Jord, hører der nu 246 Tønder Land til den, og den er saaledes 
Sognets største Gaard. — Hans Thysen havde som nævnt ladet 
bygge ny Stald og Lade, saa der var gode Muligheder for Peter 
Thysen, da han skulde fortsætte. Bygningerne var nye og tids
svarende, og et meget stort Stykke Hede var fornylig taget un
der Kultur. Det har da ogsaa vist sig i Tiden, der fulgte, at 
Peter Thysen med Dygtighed arbejdede Gaarden op. Jorden 
kom stærkt i Kraft gennem Dræning og Mergling. Der avles nu
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en stor Afgrøde, til Trods for at Jorden er forholdsvis mager. 
Ogsaa Besætningen arbejdede Peter Thysen op til stor Ydeevne 
og god Kvalitet.

Moderniseringen af hele Gaardens Landbrug kan vel siges 
næsten at være fuldført i de forløbne Aar. Selv Trækkraften 
blev straks i 1923 mekaniseret, idet der anskaffedes Traktor; og 
nye Maskiner er dukket frem fra Tid til anden, saa der nu fin
des det meste af, hvad der inden for Landbrugsredskaber og 
Maskiner efter Egnens Forhold förstaas ved „moderne Bekvem
meligheder“. — Dette nævner jeg ikke som noget for Slægts- 
gaarden enestaaende, men blot for helt op til vor egen Tid at 
skildre den storslaaede Udvikling, som har fundet Sted inden 
for dansk Landbrug i Løbet af de to Aarhundreder, hvor Gaar
den har været i Slægtens Eje. Og derfor har jeg ment, at Gaar
den kunde give et Udtryk for den stedfundne Udvikling, som 
nu er ført helt op, og som jeg har søgt at give en Skildring af 
ved at fortælle om de Mænd, der har siddet paa Gaarden ned 
gennem Tiderne og ved at fortælle om deres Virke.

I de første Aar Peter Thysen havde Gaarden, var Tiderne 
forholdsvis gunstige. Produktionen steg og Priserne holdt sig 
foreløbig oppe. Verdenskrigen gjorde sit til, at Efterspørgslen 
var saa stor endnu de første Aar efter 1920. Baade med Hensyn 
til Landbrugsproduktion og Industriproduktion var der stor 
Fremgang, og denne naaede sit Højdepunkt i 1929. Men saa 
kom Omslaget pludseligt og haardt. Verdensproduktionen var 
blevet saa stor, at den ikke mere svarede til Efterspørgslen, og 
derved blev Priserne paa samtlige Landbrugsprodukter drevet 
ned. Krisen bredte sig selvfølgelig ogsaa snart til de andre Er
hverv, men intet af disse ramtes dog saa haardt som Landbruget. 
Arbejdsløsheden var overalt stigende, men Landbrugspriserne 
Jaldt. Med Hensyn til Korn, da var der Overproduktion, men 
dette var ikke Tilfældet med de animalske Produkter som Kod, 
Flæsk, Smør, Mælk, Ost. Med disse Ting var det i højere Grad 
et Fordelingsspørgsmaal. Levefoden var ikke saa høj, og Vel
standen var ikke saa stor, at de forskellige Lande kunde øge For
bruget af dyriske Produkter. Krisens allerhaardeste Tid var 
Aarene 1930—32. Efterhaanden kom der forskellige Regulerin
ger for Eksempel Ordningen med Svinekort, hvorefter den en-
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kelte Landmand kun kunde levere et bestemt aarligt Antal Svin, 
som saa ganske vist betaltes med en adskilligt bedre Pris end 
tidligere. Nogle Lande var slaaet ind paa Selvforsyning, og alle 
disse Ordninger lærte man med Tiden at indrette sig efter, saa
ledes at der efter 1932 kom en svag Bedring i Forholdet. Krisen 

Slægtsgaarden i Aaved.

havde dog været saa alvorlig, at dens Spor næsten ikke naaede 
at blive udslettet, for den anden Verdenskrig kom i 1939.

Her i Landet mindes man Tvangsauktionerne, som var saa 
talrige i Aarene efter 1930. De danske Bønder, og vel især de 
sønderjyske, maatte i disse Aar lære at indrette sig med Spar
sommelighed og Flid, men selv det kunde ikke gøre det. Der 
krævedes i disse Aar en vis Dygtighed for at klare sig. Mange 
sønderjyske Landmænd havde faaet større Gæld i Overgangsti' 
den omkring 1920, end de kunde bære, og dem gik det ofte galt. 
Naar de ikke længere kunde klare deres Forpligtelser, stod 
Tvangsauktionen for Døren. Men selv om Bønderne fik lært at 
spare, saa det forslog noget, lykkedes det da ogsaa for de fleste 
at ride Stormen af. Det skabte Bitterhed i manges Sind i disse 
haarde Aar, hver Gang en Bonde maatte gaa fra Gaarden, særlig 
da hvis det var en aarhundredgammel Slægtsgaard.

To Gange i den Tid Peter Thysen har siddet paa Gaarden,
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er der draget en Kvægsygdom i Gaarde. Det er Mund- og Klove
sygen, der først i 1925 og senere ogsaa i 1938 angreb Gaardens 
Kvægbesætning. Det er morsomt at lægge Mærke til, at den 
samme Fremgangsmaade, man da anvendte i 1938, ogsaa blev 
brugt for over halvandet Aarhundrede siden, nemlig i 1770’erne 
(se senere). I Sommeren 1938 blev alle Ungdyr paa Gaarden i 
Aaved — 34 i Tal — slaaet ned og begravet i een stor Grav, 
skønt dog mange af dem ikke var synligt angrebet af Sygen. 
Samtidig blev Gaarden afspærret fra Omverdenen i et Par Uger. 
Senere gik man dog bort fra saa haandgribelige Forholdsregler, 
idet man nøjedes med at foretage Afspærringer. Tillige gik man 
over til at lade Kreaturerne vaccinere.

Peter Thysen er den sjette Ejer paa Slægtsgaarden i Aaved, 
og i snart to Aarhundreder har Gaarden været i Slægtens Eje. 
Staaende over for Fremtiden fyldes man af Haab og Ønske om, 
at Tiderne maa forme sig saadan, at Gaarden ogsaa maa blive i 
Slægten. I de to Aarhundreder, der er gaaet, har det skiftet med 
gode og daarlige Tider, og saaledes vil det sikkert ogsaa fort
sætte i de kommende Dage. De to hundrede Aar danner et langt 
historisk Afsnit; vi staar nu ved en Milepæl. Og ved at skue 
tilbage føler man det strømme igennem sig med Glæde og Tak 
— Tak til dem, der indtil nu har drevet Gaarden og ført den 
gennem de undertiden ubarmhjertigt haarde økonomiske Storme. 
Og tillige fyldes man af Bøn — Bøn om, at saadanne Storme 
aldrig maa blive haardere, end at det maa lykkes at ride dem af 
ogsaa for de kommende Slægter.

Fortegnelse over Slægtsgaardsejerne.
1750-1775 
1775-1822 
1822-1847 
1847-1891 
1891 — 1923 
1923—

Hans Mikkelsen .......................... 1750
Simon Hansen ............................. 1775
Hans Simonsen .......................... 1822
Simon Hansen Thysen .............. 1847
Hans Simonsen Thysen ............. 1891
Mads Peter Thysen .................... 1923



SLÆGTEN THYSEN
Slægtshistorien

Tiden fra 1600-1800

AAR man skal udforske sin Slægt nogle Aarhundreder til
bage, er Kirkebøgerne de værdifuldeste Hjælpemidler. Men 

der kommer et Tidspunkt, da man ikke mere kan ty til Kirkebogen 
af den Grund, at Præsten i seneste Tider slet ikke har ført en 
Kirkebog, eller ogsaa er den i Tidens Løb gaaet tabt. Og naar 
man kommer dertil, hvor Kirkebogen hører op, saa bliver det 
hele meget mere usikkert. Man kan dog godt fortsætte sin 
Forskning længere tilbage endnu, nemlig ved især at søge i Jor- 
debøger. Ved en saadan Forskning er det en meget stor Hjælp 
med det Navnesystem, man har anvendt dengang. For Eksem
pel naar Truels Pedersens Sønner hedder Truelsen til Efternavn. 
Men naar man kommer saa langt tilbage i Tiden, bliver der kun 
meget sparsomme Oplysninger at finde.

Sin første Rod har Thysen-Slægten i Landsbyen Gasse i 
Skærbæk Sogn, der er Nabosogn til Vodder. Slægtens Stamfar 
er Truels Pedersen. Der kan ikke siges noget om hans 
Fødselsdato, men han er død ca. 1667 og sikkert født kort efter 
1600. Han var gift med Maren Michelsdatter fra Arrild og ejede 
en 1/8 Bondegaard i Øster Gasse. Men derudover kan der ikke 
oplyses meget. — Der var i Truels Pedersens Ægteskab to Søn
ner.

Mikkel Truelsen var den ældste Søn af Truels Pe
dersen. I Følge Jordebogen af 1690 kommer hans Mor, Maren 
Truels Kone, der nu er Enke, i Besiddelse af en Bondegaard, 
som tidligere har tilhørt Niels Nissen. Denne Gaard antager 
Mikkel Truelsen og hans Bror Jens Truelsen. 1692 staar Mikkel 
Truelsen skrevet for den 1/8 Gaard, der har tilhørt hans Foræl
dre, og er siden i Besiddelse af begge Gaarde. Desværre har det
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ikke været muligt at fastslaa hans Fødsel, Vielse eller Død, men 
han maa være død ca. 1737, fordi Sønnen Truels Mikkelsen da 
staar indført som Ejer. Kirkebogen mangler fra 1712—1740. 
Mikkel Truelsen havde tre Sønner, hvoraf den ældste, Truels 
Mikkelsen, overtog begge Faderens Gaarde i 0. Gasse. I Afgif
ter svarede han aarligt af den Bondegaard 5 Rigsdaler 8 Skil
ling og af den Vs Bondegaard 2 Rigsd. 21 Sk. 9 Penning. — 
Den anden Søn var Hans Mikkelsen (den ældre), der var Land
boelsmand i Ullerup, Skærbæk Sogn. Af Landbolet, som han 
fæstede 1773, svaredes der 12 Skilling i aarlig Afgift. (Se iøvrigt 
om disse Personer i Slægtsregistret.

Den tredie Søn var Hans Mikkelsen (den yngre), 
der i 1750 købte Gaard i Aaved. Han var blevet gift 1741, men 
Hustruen, Anna Pedersdatter af Skast, døde allerede et Par 
Maaneder efter, at de var kommet til Aaved. Da Hans Mikkel
sen ønsker snart efter at indgaa nyt Ægteskab, foretager han den 
13. November 1750 Skifte med sin otteaarige Søn Michel Han
sen, for hvem Broderen Hans Mikkelsen i Ullerup er Formyn
der. Som voksen bliver denne Søn, Michel Hansen, gift i 0. 
Gasse, hvor han lever til sin Død. Hans Mikkelsen havde, inden 
han kom til Aaved, boet i Ullerup, hvor han sandsynligvis 
havde en Ejendom .1 November 1750 bliver han gift med Mette 
Simonsdatter fra 0. Gasse, og i dette Ægteskab var der fem 
Børn, hvoraf kun de fire blev voksne. Om Hans Mikkelsen vi
des iøvrigt ikke andet end, hvad der er skrevet om ham under 
Slægtsgaarden, ligesom jeg stadig viser til Slægtsregistret.

Hans Mikkelsens Søn af andet Ægteskab var Simon 
Hansen, om hvem der ogsaa er skrevet under Slægtsgaarden 
Side 25. Simon Hansen havde i sit Algteskab med Kiesten Marie 
Pedersdatter fra Normsted ni Børn. Af disse er den ældste, 

-nemlig Datteren Mette Kiestine, paa en Maade forsvundet, og 
hendes Efterkommere har ikke været til at efterspore i Kirke
bøgerne. Jeg kender saaledes ingen af hendes eventuelt efterle
vende Efterkommere. Mette Kiestine Simonsdatter 
kendes kun gennem gammel Overlevering; men i hvert Fald vi
des, at hun knap 30 Aar gammel blev gift med Gaardmand og 
Enkemand Boy Nielsen i Høgsbro ved Ribe. Om ham fortælles 
det, at han i Statsbankerottens Tid var Falskmøntner. Han skal
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være blevet fanget ved det og indsat i Tugt- og Rasphuset; der
fra skal han have forsøgt at flygte, men blev skudt under Flug
ten. Det var noget, de gamle fortalte, men det er ikke sikkert, 
det passer helt. Jeg har forsøgt at efterspore ham, men har intet 
fundet. I hvert Fald døde han 1821 i Høgsbro. I dette Ægteskab 
var to Børn, hvis Skæbne ikke kendes. Mette Kiestine Simons
datter blev nogen Tid efter gift med Mads Olesen, og de boede 
nogle Aar i Høgsbro og fik en Datter, men saa maa de være 
flyttet fra Hvidding Sogn og har ikke været til at finde igen.

Simon Hansens tredie Barn, Datteren Maria Simons- 
d atter, blev gift med Nis Jensen i Aaved. Han havde været 
gift to Gange før og havde den Gaard, Simon Obling nu ejer. 
Maria Simonsdatter døde efter knap tre Aars Ægteskab kun 29 
Aar gammel. I Ægteskabet var der en Datter, der døde som 
lille, og en Søn, der var Skomager og blev gift i Arnum. Men 
han havde ingen Børn. Han var vistnok lam.

Slægtsnavnet.
For den, der har søgt Oplysninger om de gamle Slægter i 

Kirke- og Jordebøger, har de sønderjyske Stamnavne i ældre 
Tider ofte været forvirrende. Grunden hertil er de løse Stam
navne, der rummer et helt System, der gaar tilbage til de Tider, 
hvor man egentlig kun havde eet Navn.

For at tage et Eksempel kan man tænke sig en Dreng, der 
døbes Niels. Han faar ved Daaben kun dette Navn, og i Kirke
bogen staar der kun det ene. Dog maa man kunne skelne denne 
Niels fra andre af samme Navn, og hedder nu Faderen for 
Eksempel Peder, bliver Barnet benævnt: Niels, Peders Søn. 
Denne Betegnelse gaar over til at blive et selvstændigt Navn. 
Niels Pedersen. Efter gammel Regel vil Niels Pedersens ældste 
Søn komme til at hedde Peder efter Farfaderen, med Stamnavn 
Nielsen, lavet af Faderens Fornavn. — Saaledes fik Børnene 
Navne for to-tre Aarhundreder siden, og drejede det sig om en 
Datter, blev Navnet f. Eks. Maren, Peders Datter, senere blot 
skrevet Maren Pedersdatter.

Man vil let forstaa, at denne Ordning har været til Besvær, 
og faste Stamnavne har været langt at foretrække. Efter hvad 
man kan forstaa, har Sønderjylland været bagefter det øvrige
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Land og har længere end andre Landsdele bevaret den gamle 
Ordning. I „Königlichen Verordnungen und Verfügungen für 
die Herzogtümer Schleswig und Holstein“ finder man derfor 
ogsaa fra den 8. November 1771 Indførelsen af Slægtsnavne i 
Hertugdømmet Slesvig behandlet. Det hedder her i dansk Over
sættelse:

„Christian den Syvende, Konge af Danmark p. p.

Vi har umiddelbart erfaret, at der paa Landet i Hertugdøm
met Slesvig ingen Steder er indført bestandigt Slægtsnavne, men 
at Sønnen faar Faderens Fornavn til Efternavn, og at dette 
Skifte finder Sted ved hver Generation. Men da saadant i Arve
sager, med Hensyn til Legitimation, giver Anledning til megen 
Uvished og vidtløftige Stridigheder, finder Vi det nyttigt og 
godt, at der bliver sørget for Indførelsen af bestandige Slægts
navne. Og da saadant lettest og bekvemmest kan blive sat i 
Gang, naar i Fremtiden ved Daaben Børnenes Slægtsnavn, som 
ganske vist er overladt til Forældrenes Valg, men som siden 
ikke maa ændres af nogen efter eget Behag, bliver nævnt med 
af Præsterne — — —

Givet i Overretten og Consistorio.

Gottorp, den 8. November 1771.“

I Klamme er der tilføjet følgende Bemærkning:

(Extendieret auf den Törninger Lehnsdistrikt den 15. May, 
1790 —). Som det nøje stemmer overens med Virkeligheden, 
bliver Forordningen først udstrakt til det dansksprogede Tør- 
ning Len i 1790. Der var ligefrem Forordning om, at ovenstaa- 
ende Bestemmelse fra 1771 aldeles ikke skal „iagttages af Ind- 
vaanere i det törningske Len, som henhører under den danske 
Kirke“. Derimod træder Forordningen ogsaa i Kraft her fra den 
15. Maj 1790, og for Fremtiden er det Præstens Pligt at sørge 
for, at de Børn, som døbes, har et fast Slægtsnavn. En Række 
Familier i Vodder Sogn faar da ogsaa efter 1790 et nyt, ofte helt 
fremmed Stamnavn. Fra den 1. Oktober har Præsten i Vodder, 
Pastor Overbeck, indført faste Slægtsnavne i dette Sogn. Den 
19/n 1790 har Simon Hansen, Aaved en Datter, der bliver døbt:
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Kjesten Simonsdatter Tyssen. Den 27/9 1791 har Anders Truel- 
sen, Birkelev, en Søn, der døbes: Jens Andersen Tyssen. — 
Tænker man sig, at Forældrene har valgt Navnet til deres Børn, 
maa de uden Tvivl have hentet Navnet fra et andet Sogn, f. Eks. 
kunde man vælge sin tidligere Husbonds Navn som Stamnavn 
for sine Born. Men Præsten kan ogsaa have valgt Navnene, da 
man vil indse, at disse nye Navne længe har været fremmede for 
Folk, og derfor er der kun ofret dem liden Interesse. Det var for 
de fleste blot noget, der stod i Kirkebogen, og som man efter- 
haanden vænnede sig til.

Der var altsaa to Familier i Vodder Sogn, som tog det 
samme Slægtsnavn, nemlig Anders Truelsens i Birkelev og Si
mon Hansens i Aaved. Thysen-Navnet maa være hentet udefra. 
Ganske vist mener Efterkommere af forannævnte Anders Truel- 
sen, at Navnet direkte er taget fra ældre Slægtninge ved Navn 
Thygesen. Det kan der dog vist tvivles om, da der ligger et 
halvt Aarhundrede imellem. Men der er selvfølgelig ingen Be
viser hverken for det ene eller det andet. Simon Hansen i Aaved 
har i hvert Fald ikke haft en saadan Grund til at vælge dette 
Navn.

Som det lød i Forordningen af 1771, kunde man ikke ændre 
det Navn, man oprindelig havde taget. Der er dog mange Til
fælde, hvor det alligevel er sket. Et særlig interessant Eksem
pel har vi fra Skærbæk Sogn. I Kirkebogen er der anført føl
gende Vielse: Mette Jørgensdatter af Aaved, f. 1774, viet den 
4/4 1798 til Peder Nissen Justen af Skærbæk. (Se nærmere i 
Hundegad-Slægten senere). Navnet Justen har Peder Nissen 
føjet til sit oprindelige Navn, men har sikkert ikke brugt det. 
Sine Børn kalder han til Efternavn Prætorius. Men da det sjette 
Barn bliver døbt, kaldes Faderen Peder Nissen Prætorius. Nav
net er her gaaet fra Børnene til Faderen i Stedet for omvendt, og 
Justen er forsvundet. Men da den yngste Søn dør, kaldes han 
Johannes Prætorius Pedersen. Her dukker det gamle System 
altsaa op igen. Sidstnævntes Sønner hedder: Peter H. Petersen 
og Niels Peter Petersen. Ved dette Slægtled er saavel Justen 
som Prætorius forsvundet som Slægtsnavne, og vi er vendt til
bage til det gamle igen. Dette viser sammen med mange andre 
Eksempler, at de nye Navne, som man tog, ikke er blevet brugt
Thysen Slægten 4
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i daglig Tale og derfor ikke er groet fast i Folks Bevidsthed. 
Ret ofte er de nye Stamnavne da gaaet helt tabt, selv om de fle
ste Familier har bevaret deres oprindeligt antagne Slægtsnavn. 
Direkte Modvilje mod Forordningen af 1771 synes man at 
kunne se af, at der i hvert Fald i Vodder Sogn saa sent som i 
1847 døbes Børn, der faar Faderens Fornavn til Efternavn. Det 
er ca. 60 Aar efter, at Forordningen traadte i Kraft i Sognet.

Det her anførte kan maaske kaste lidt Lys over Slægtsnavne
nes indviklede Forhold gennem Tiderne og skildre Udviklingen 
fra det primitive System med kun eet egentligt Navn til vor 
Tids faste Slægtsnavne.

Hvad angaar denne Slægts Navn, kan der altsaa ikke siges 
noget bestemt om, hvor Navnet er kommet fra. Der kan nær
mest kun være Tale om to Maader. Enten har Præsten valgt 
dette Navn og forelagt Familien det; denne har saa antaget 
Navnet som Stamnavn. Eller det kan tænkes, at Simon Hansen, 
der er den første, som lader sine Børn døbe med Thysen-Nav- 
net, engang har tjent hos en Gaardmand ved Navn Thyssen i 
Gesing ved Skærbæk. Det var som allerede nævnt ikke ualmin
deligt, at Folk omkring 1790 tog Navn efter deres tidligere Hus
bond; men i Tilfældet med vort Slægtsnavn kan intet siges med 
Bestemthed.

En anden Ting er, hvordan Navnet til de forskellige Tider er 
blevet stavet. I Kirkebogen træffes det første Gang i 1790 og 
staves da Tyssen. Imidlertid kom der en anden Præst til Vod
der, og af den Grund blev fire af Simon Hansens Børn, nemlig 
Anders, Niels, Maren og Michael, døbt Tychsen. Denne sidst
nævnte Stavemaade er der dog ingen i Slægten, der nogensinde 
har brugt. Af Kirkebogen kan man følgelig ikke se, hvilken 
Stavemaade den gamle Simon Hansen egentlig havde tænkt sig 
anvendt, da han lod sine Børn døbe med det nye Navn. — Efter 
min personlige Opfattelse bør vi søge tilbage og finde ud af, 
hvordan det fra Begyndelsen har været Meningen, at Navnet 
skulde staves. Paa Slægtsgaarden i Aaved opbevares endnu en 
gammel Slægtsbibel, hvor Navnene er opført paa den Søskende
flok, som første Gang fik Thysen til Stamnavn. Et Fotografi af 
det bagerste Blad i Bibelen bringes hosstaaende. Der ser man,



Fotografi af det bagerste Blad i Slægtsbibelen.
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at Stavemaaden — der er ens for alle Børn — er Tysen. Det er 
ikke sikkert, at Simon Hansen selv har skrevet Navnene ind i 
Bibelen (maaske Skolelæreren i Aaved har gjort det), men i 
hvert Fald har han været den, der bestemte, hvordan Navnet i 
Slægtsbibelen skulde staves.

Paa Slægtsgaarden i Aaved har man altid stavet Navnet som 
Thysen; denne Stavemaade er anvendt, helt siden Navnet blev 
taget i Brug. Og det er ikke helt tilfældigt, naar der endnu i 
Dag er en hel Del i Slægten, som skriver Navnet med kun eet s. 
I den Søskendeflok, som første Gang fik Thysen til Stamnavn, 
var der fem Brødre, og med Hensyn til dem er Forholdet dette, 
at Efterkommerne efter de tre skrev Navnet som Thysen, og ef
ter de to skrev Thyssen. Hans Simonsen — den ældste af Bro
drene — var født før 1790, saa han havde slet ikke Thysen med 
i sit Navn, men hans Efterkommere har holdt sig til denne Skri
veform med kun eet s. Den næste var Peder Thysen, der blev 
gift i Vodder. De seks første af hans Børn døbtes uheldigvis med 
Westergaard som Stamnavn, men de næste seks hed Thysen, 
altsaa ogsaa med eet s. Desværre var der ingen af Sønnerne 
blandt disse sidste, som efterlod sig Afkom. Niels Thysen i 
Honning skrev ogsaa sit Navn som Thysen, og den største Del 
af hans Efterkommere — saafremt de da har Slægtsnavnet som 
Stamnavn — gør det den Dag i Dag. Enkelte er dog i Tidens 
Løb inden for denne Slægtsgren gaaet over til Thyssen. Anders 
og Michael har derimod begge skrevet deres Navn med dobbelt 
s, og deres Efterkommere holder fast paa denne Stavemaade.

Det kan jo nu diskuteres, hvad der er rigtigst. Personlig kan 
jeg ikke andet end synes, at vi ikke bør tage noget Hensyn til, 
hvordan det til forskellige Tider er faldet de forskellige Præster 
ind at stave Navnet. I højere Grad bør vi søge at finde ud af, 
hvordan Simon Hansen i Aaved egentlig har tænkt sig, at Nav
net skulde staves, da han lod sine Børn faa det ved Daaben. Et 
fyldestgørende Svar paa et saadant Spørgsmaal kan vi ikke faa; 
men naar Simon Hansen har ladet sine Børn skrive op i den 
gamle Bibel med kun eet s i Thysen-Navnet, og de tre af Søn
nerne holdt fast derved, er der noget, der tyder paa, at han den
gang har tænkt sig Navnet stavet med eet s — stavet Thysen.

Slægtsnavnet er noget af det, der i ret høj Grad er med til at



SLÆGTEN THYSEN 53

knytte Slægten sammen, og trods forskellig Stavemaade skal 
Slægtsnavnet ogsaa være sammenknyttende for os. Havde man 
kunnet enes om at skrive Navnet som Thysen, vilde Slægten 
dog derved have faaet et Særpræg frem for andre Slægter af 
samme Navn.



AAVED SLÆGTEN
Din egen Dag er kort, men Slægtens lang; 
læg Øret ydmygt til dens Rod forneden: 
Aartusind toner op i Graad og Sang, 
mens Toppen suser imod Evigheden!

Jeppe Aakjær.

Slægtshistorien

E T skulde være Slægtshistoriens Opgave at finde de enkelte 
Mennesker frem i Forsøget paa at skildre dem, saadan som de 

virkelig har været. Og ved at fortælle om deres Levned skulde 
man gerne have Held til ogsaa at skildre deres Karakter. Det 
skulde være Maalet med denne Slægtshistorie at fortælle om, 
hvordan vore Forfædre er kommet gennem Livet. I den Periode, 
som vil blive skildret i det følgende, har det vekslet med Krig 
og Fred, gode Tider og onde Tider. Alt hvad Slægten har ople
vet i de svundne Dage, alt hvad den har lidt, det skal nu hjælpe 
os til at leve vort eget Liv. De ældste i Slægten har haft deres 
Kampe at fore; alle har haft noget at kæmpe med. Men hvad
enten de førte Kampen til Ende og vandt Sejr, eller de bukkede 
under, saa vil der være noget at lære for os og for kommende 
Slægter.

Den ældste i Slægten, som der er noget overleveret om ad 
mundtlig Vej, er Hans Simonsen (f. 1786), om hvem der 
iøvrigt er skrevet under Slægtsgaarden S. —. Det er ganske vist 
ikke ret meget, der kan oplyses om ham ,og det er uvist, hvor 
meget der er rigtigt af det. Det fortælles, at Hans Simonsen 
skulde have været med i Napoleonskrigene omkring 1815; i 
hvert Fald skal han have været Soldat en længere Tid end 
sædvanligt. Det har ikke været til at kontrollere, om Hans Si
monsen virkelig har været med i den franske Hær, men umu
ligt er det ikke. Det vides med Bestemthed, at der var to fra
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Vodder Sogn, som var med dengang, og af disse var den ene 
Marcus Østergaard, Birkelev, hvis Datter siden blev gift 
med Hans Simonsens ældste Søn. Marcus Østergaard fik 
1857 tildelt en fransk Orden, St. Helenamedaillen, der var ind
stiftet af Napoleon selv. Hans Simonsen døde allerede 1847, 
for hvis han virkelig ogsaa havde været med, havde han nok 
ogsaa faaet Medaillen, dersom han havde levet 10 Aar længere. 
Det vilde være for besværligt at undersøge, om han har været 
med, selv om det vel ikke var umuligt.

Hans Simonsen var 36 Aar, da han blev gift med Maren 
Basballe fra Gaansager. Hun døde ret ung, kun 44 Aar gammel, 
da den yngste Datter kun lige var fyldt 4 Aar. Hans Simonsen 
sad nu alene tilbage med flere mindreaarige Børn. Han har 
aabenbart ikke været rask de sidste Aar, han levede, for 1847 
afstod han Gaarden til den 23-aarige Simon Thysen, og allerede 
en Maaneds Tid senere døde Hans Simonsen.

11. Simon Hansen T h y s e n (f. 1824), havde over
taget sin Fødegaard paa de Betingelser, at han skulde opdrage 
sine mindre Søskende, hvis Forældrene døde. Da Faderen Hans 
Simonsen ogsaa var død, var endnu to af Børnene ukonfirme- 
rede. Simon Hansen havde dog Hjælp af sin ældste Søster, 
Hanna Thysen.

Simon Thysen havde været Soldat paa Fyn, vistnok i Ny
borg; han var Jæger. Aaret efter at han havde overtaget Føde- 
gaarden i Aaved, brød Krigen ud mellem Danmark og Holsten, 
og Kampen varede i tre Aar fra 1848 til 1850. Simon Thysen 
var dog ikke med som Soldat, hvad man kunde have ventet. 
Derimod var han med til Ægtkørsel og var borte en Uges Tid 
ad Gangen. Der maatte jo altid følge nogle Vogne med Arméen, 
hvilket kaldtes at køre i Ægt, og det var Simon Thysen ogsaa 
udkommanderet til. Der var iøvrigt ingen, der brød sig særlig 
meget om at køre i Ægt, og da Simon Thysen havde faaet be
gyndt, blev han ved længere, end han egentlig havde Behov, 
idet han ogsaa kørte for andre. I Krigen 1848—50 blussede der 
en usædvanlig kraftig Forsvarsvilje op i det danske Folk, ikke 
mindst i Sønderjylland. Det var ikke nok med, at Folk var ind
kaldt til Krigstjeneste og beordret til at køre i Ægt; men der
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dannedes ogsaa Bondevæbninger. En saadan Bondevæbning 
havde man ogsaa i Vodder Sogn i 1848. Folk samledes ved Kir
ken og holdt Øvelse der. Sognefoged Marcus Østergaard fra 
Birkelev, der var Veteran fra Napoleonskrigene, havde Kom
mandoen over Bønderne. De havde saadanne specielle Vaaben, 
som baade kunde hugge og stikke, og under Øvelsen stormede 
de Kirken, saa det smældede i Digets Sten. — Da den bekendte 
Træfning fandt Sted ved Brøns, skulde Bønderne fra Vodder 
Sogn ogsaa have været derhen for at hjælpe, men de naaede kun 
til Normsted; der mødte de nogen, som havde været derhenne 
og havde maattet trække sig tilbage.

I 1852 blev Simon Thysen gift med Else Maria Østergaard, 
der var af en anset og god Familie i Birkelev. Hendes Far, Mar
cus Østergaard, var Gaardmand og Sognefoged og fik som al
lerede nævnt en Mindemedaille for sin Deltagelse i Krigene 
1810—15 paa fransk Side. — Else Maria Østergaard lærte sam
men med sin Søster at kniple. Desuden var der to andre Søstre, 
hvoraf den ene var Johanne Bech, gift med Michel Wester- 
gaard; disse fire var de eneste i Birkelev paa den Tid, som knip
lede, og de gik da tit sammen og holdt hinanden med Selskab, 
medens de kniplede. Deres færdige Kniplinger solgte de til en 
Kræmmer i Skærbæk, og det var ham, der løb af med Fortjene
sten. Pigerne fik ikke nogen stor Betaling for deres Kniplinger, 
men de tjente da lidt Penge ved det alligevel.

I gamle Dage var den mest frygtede Sygdom Tæring, og da 
Simon Thysen var i Fyrre Aars Alderen, blev han angrebet af
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Sygdommen. Den ene Lunge blev fortæret, og den anden var 
ogsaa stærkt angrebet. Det var den almindelige Mening, at Si
mon Thysen ikke havde lang Tid tilbage at leve i. Folk talte 
om, at bare han endda kunde leve saa længe, at den ældste Son, 
Hans Thysen, blev konfirmeret. Men saa standsede Sygdom
men, og Simon Thysen blev over Firs Aar, skønt alle havde 
troet, at han skulde faa samme Skæbne som Svogeren, Nis Ob- 
ling, der døde af Tæring i en ret ung Alder. Efter dette Syg
domsangreb var Simon Thysen en forholdsvis svag Mand, der 
ikke kunde gaa op i Gaardens Drift med den Kraft, som Bedrif
ten egentlig krævede. Landbruget var nu kommet ind i en helt 
ny Periode, hvor Produktionen skulde sættes i Vejret; Simon 
Thysens forholdsvis svage Helbred gjorde, at Hedeopdyrknin
gen paa Gaarden endnu ikke ret blev til noget.

I sine sidste Aar var Simon Thysen en svagelig Mand, men 
trods alt gik han og hjalp en Del til; han malkede og passede 
Kalve, men paa Marken arbejdede han ikke i mange Aar. Han 
var en middelstor Mand med en rank, forholdsvis tynd Skik
kelse.

12. Hanna Thysen (f. 1826) blev gift med Gaardmand 
Nis Obling i Aaved. Det var anden Gang, at Datteren fra den 
østre Gaard i Aaved blev gift ind paa den vestre. Ægteskabet 
blev dog kun kort, da Hanna Thysen døde 1864.

Nis Obling var en streng og myndig Mand, synes det. Han 
kan vel siges efter Egnens Forhold at have hørt til Storbøn
derne, og han har nok krævet meget af sine Folk, saa Pladsen 
som Tjenestekarl hos ham har været streng. Forøvrigt var Nis 
Obling ikke saa meget Bonde. Han var meget musikalsk, saa 
han drog sammen med andre rundt og spillede ved Gilderne 
paa Bøndergaardene. Det var især til Bryllupperne, der varede 
tre Dage dengang. Men for Spillemændene var det et temmelig 
anstrengende Liv; Nis Obling var meget ude, og det gav gerne 
for lidt Søvn paa den Maade. Den megen Rejsen rundt til Gil
derne som Spillemand gjorde selvfølgelig ogsaa, at han ikke 
kunde gaa op i Gaardens Drift med hele sin Interesse og Energi. 
— Kun 50 Aar gammel døde Nis Obling af Tæring.
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Maria Thysen (f. 1840)
Se Teksten Side 63

14. Peder Hansen Thysen (f. 1831). — Det var 
ikke saa let for de yngre Sønner paa en Gaard, idet den ældste 
altid arvede Faderens Gaard, og saa kunde de andre se, om der 
blev noget til dem. Peder Thysen fik saaledes som sin Arvepart, 
da han var 16 Aar, 213 Rigsdaler, en halv Kiste og en fuldstæn
dig, sort Klædning. Saa vidste han altsaa, hvad han havde at 
regne med.

Fremtidsudsigterne herhjemme har sikkert ikke været tillok
kende nok for Peder Thysen, saa han besluttede sig til at rejse 
til Amerika efter nogle Aars Forløb. Det var i Guldgravertiden, 
men der er dog ingen, der rigtig ved, om Peder Thysen har væ
ret med i Guldminerne nogensinde. Han fik aldrig en selvstæn
dig Virksomhed derovre, men det menes, at han havde en hel 
Del Penge tjent sammen flere Gange. Som for saa mange, der er 
rejst til Amerika af Eventyrlyst, gik disse Penge tabt for ham 
igen.

Peder Thysen skrev ret jævnligt hjem, men det hørte op 
nogle Aar før han døde, nemlig dengang da hans Brodersønner 
kom derover. Han var ikke i Stand til paa det Tidspunkt at yde 
dem nogen virkelig Hjælp, men hans Udkomme var dog sikret, 
idet Brodersønnen, Marcus Thyssen mener, at han var Medlem 
af en Forening i Lighed med, hvad vi kalder en Frimurerloge; 
den havde Peder Thysen betalt til og kunde saa i Nødstilfælde 
faa Understøttelse fra den. Han døde ugift omkring 1882.
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18. Maria Thysen (f. 1840) kom til at gaa i Skole i 
Aaved hos Niels Eskildsen, Bedstefar til Niels Thysen Nielsen, 
Aavang. Han kaldtes altid „æ gammel Skaarmste“, det vil sige 
Skolemester. Efter at Maria Thysen havde været ude at tjene et 
Par Steder i sin Ungdom, blev hun gift paa Gejlbjerg, en lille 
Landsby, der oprindelig er udflyttet fra Aaved, idet de fleste 
Gejlbjerg-Marker har hørt til Aaved. Maria Thysen giftede sig 
med Mads P. Møller, hvis Far ogsaa havde boet paa Gejlbjerg.

Mads Møller var med ved Dybbøl i Krigen 1864. Han havde 
ikke været Soldat som ung, men havde været i Reserven. Da saa 
Krigen kom i 1864, fik han en kort Uddannelse i København og 
kom saa med i Krigen. Han blev ikke saaret, men Maria Thysen 
sagde siden, at han blev ødelagt i Krigen. Helbredet var siden 
den Tid daarligt paa Grund af den mangelfulde Forplejning un
der Krigen. Føden var meget ofte daarlig, og Soldaterne var 
udsat for Kulde og Regn. — Mens Ægtefællen var borte, drev 
Maria Thysen saa selv Ejendommen med en Karls Hjælp.

Efter Krigen kom der en Bestemmelse om, at danske Sønder
jyder kunde optere, det vil sige blive overskrevet til Danmark 
og altsaa forblive danske Statsborgere, skønt Landet, de boede 
i, efter 1864 var tysk. Og ogsaa Mads Møller blev Optant. Han 
fik Bevis paa, at hele hans Familie havde dansk Statsborgerret, 
og det betød, at Børnene blev Optanter — for nogles vedkom
mende endnu før de var født. Fra den Tid havde Familien 
Hjemsted i Ribe, og hvis de ikke selv kunde klare sig, skulde 
de forsørges af Kommunen i Ribe. Mads Møller døde i en ung 
Alder, og Maria Thysen sad da alene tilbage med en stor Bør
neflok. Børnene voksede dog snart til, saa de kunde hjælpe. — 
Maria Thysen levede til 1926 og naaede saaledes en meget hoj 
Alder.

111. Hans Simonsen Thysen (f. 1853) var det før
ste Barn i Simon Thysen og Else Marias Ægteskab. Han gik i 
Skole i Aaved de første Aar. Det var kun en Biskole, man havde 
her, og Børnene skulde da ogsaa sendes til Hovedskolen i Bir
kelev, naar de var blevet 10 Aar. Skolen i Aaved ejedes af Bøn
derne selv, og de skulde ogsaa ansætte og lønne Læreren. Men 
da denne saa godt som aldrig var seminarieuddannet, stilledes
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der ikke saa store Lønfordringer, og en Del af Lønnen blev be
talt i Varer.

Hans Thysen var den ældste Søn, og hans Søskende siger 
om ham, at han blev forkælet af sine Forældre. Det er maaske 
ikke helt unaturligt, at Forældrene ligesom gjorde mere ud af 
den ældste Søn; det var jo ham, der skulde arve Gaarden og 
føre Slægten videre her paa Stedet. Hans Thysens Søskende si
ger, at han som den ældste vilde raade over dem og vel nærmest 
uden at tænke over det ligesom tiltog sig mere Ret til at be
stemme over de yngre Søskende, end de syntes om.

Hans Thysen blev ikke Soldat og var ikke ude nogen Steder 
i sin Ungdom. Det var endnu ikke almindeligt at tage paa Sko
ler, i hvert Fald ikke i Sønderjylland, der kom under Tysklands 
Regimente, da Hans Thysen var 11 Aar. Egentlig havde han 
ikke særlig Lyst til Landbruget; han var slet ikke den fødte 
Bonde, og det laa ikke for ham med det jævne, støtte Slid Da
gen igennem, Dag ud og Dag ind. Men der har vel næppe 
været Tale om andet, end at han skulde være Bonde. Imidlertid 
havde han megen Lyst til at give sig af med boglig Syssel. Hans 
Thysen læste meget, og han arbejdede paa egen Haand med at 
lære Tysk. Han havde aldrig faaet Hjælp dertil, og af den 
Grund kunde han selvfølgelig vanskeligt blive perfekt i dette 
fremmede Sprog. Men overleverede Papirer, der er stilet til de 
tyske Myndigheder, viser ikke blot, at han havde en god og 
øvet Haandskrift, men tillige, at han kunde skrive næsten fejl
frit Tysk. — Heller ikke da Hans Thysen blev noget ældre og
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selv havde Gaarden, kunde han frigøre sig for en Dragen mod 
boglige Sysler. Saa selv om Gaarden krævede ham helt som 
den, der skulde lede Arbejdet, kunde det knibe for ham at rive 
sig løs. Jeg maa anføre et Træk, der vidner herom. Det fortælles, 
at undertiden naar man om Sommeren skulde ud at rive Hø, 
hændte det, at Posten kom, bedst som Folkene var færdige til 
at køre i Engen. Men naar det skete, forsvandt Hans Thysen 
ind og skulde først have Avisen læst, inden han kunde komme 
med. Det kunde blive lidt længe at vente efter ham, og saa 
længe Faderen, den gamle Simon Thysen levede, var det gerne 
ham, der skulde paatale det og faa Hans Thysen ud til Pligten 
igen.

Som flere af sine Brødre var ogsaa Hans Thysen Optant. 
Men i Længden blev det ubehageligt at være danske Statsbor
gere i et tysk Land. Dengang lige efter 1864 var Folk næsten 
nødt til at optere, hvis de vilde vise, at de regnede sig for at 
være rigtig danske; men efterhaanden som Tiden gik, indsaa 
man, at det ikke i det lange Løb var mest gavnligt for Dansk
heden, at alle de bedste Danskere var Optanter; de kunde gøre 
en langt større Indsats, naar de fik Borgerret og dermed Stem
meret foruden alle de øvrige Rettigheder, der fulgte med. Det 
gik ogsaa op for Folk, hvor farligt det var, at mange af disse 
Optanter blev udvist; ogsaa det var til stor Skade for Danskhe
den. — Optanterne havde jo ingen borgerlige eller politiske 
Rettigheder, og det var indlysende, at de maatte føle det, som 
om de var sat helt uden for Samfundslivet. Som Stillingen var, 
kunde det næsten synes haabløst at fortsætte ind i Fremtiden. 
De ønskede Stemmeret, og det var saadan, at de næppe kunde 
aabne Munden, uden at de straks stod i Fare for at blive udvist. 
Hans Thysen besluttede sig da til at prøve, om han kunde faa 
tysk Statsborgerret. Det var jo ikke saa lige en Sag, i hvert Fald 
for Folk, der var lidt oppe i Alderen. De, der var saa unge, at 
de kunde blive Soldat, havde ikke større Vanskelighed ved at 
blive tysk Statsborger; værre var det for de lidt ældre. Der 
skulde gerne noget Hjælp til fra Kommuneforstanderens Side i 
Form af en Anbefaling, og Optanternes Færd i Tiden forud 
skulde være nogenlunde upaaklagelig; de maatte ikke være 
Modstandere af Tyskerne. Ved Opnaaelsen af den tyske Stats-
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borgerret skulde de love, at de ikke vilde tage Del i Politik og 
den Slags; endnu en Smule lettere gik det, hvis de gav det Ud
seende af, at de i Virkeligheden var Tyske og ikke Danske, selv 
om det langtfra stemte overens med de faktiske Forhold. Ende
lig skulde Optanterne saa betale en vis Pengesum for at opnaa 
den nye Værdighed. Taksten laa omkring 50 Mark, men det 
kunde nok lade sig gøre at tinge lidt om Prisen og faa den no
get sat ned. — Hans Thysen i Aaved betalte saa sine 50 Mark 
og blev tysk Statsborger. Han drev heller ikke siden Politik, 
men holdt sig meget rolig paa det Punkt og blev inden for de 
Grænser, som blev angivet, da han opnaaede sin Statsborgerret 
i Tyskland. For Eksempel blev han ogsaa ved med at komme i 
Vodder Sognekirke, medens en Del — ogsaa af dem, der havde 
tysk Statsborgerret — sluttede sig til den danske Frimenighed i 
Vodder.

Hans Thysen var ikke særlig stærk af Helbred. Det skete 
tit, at han laa i Sengen nogle Dage; men saa kunde han ogsaa til 
andre Tider være ude i Marken, hvordan Vejret end var. Om 
hans Virke som Bonde og som Ejer af Slægtsgaarden er der 
skrevet udførligt fra S. 35 og frem.

Hans Thysen var henimod 40 Aar, da han i 1891 blev gift 
med Brigitha Holm fra Aastrup ved Haderslev. Hun havde i 
mange Aar tjent som Flusbestyrerinde hos Pastor Wolff i Vod
der Præstegaard, og Jomfru Holm, som hun altid kaldtes den
gang, var en meget dygtig Kvinde. Hun viste ogsaa sin Dygtig
hed, da hun kom til Aaved, hvor hun og Hans Thysen havde 
baade hendes gamle Far, Mads Peter Holm, og den gamle 
Simon Thysen boende hos sig. Brigitha Holm var dog ikke 
bare en dygtig og tillige myndig Kvinde, men ogsaa glad 
og munter. Hun var ikke særlig højt oppe i Aarene endnu, da 
hun pludselig blev saa tunghør, at hun ikke mere kunde følge 
med i en Samtale mellem flere. Men det ødelagde ikke hendes 
Livsmod og gode Humør; hun vedblev at være den samme 
glade Kvinde, og hun elskede at holde Snak med Folk, men 
kunde bedst føre en Samtale med en enkelt ad Gangen. — De 
Breve, hun under Krigen skrev til sine Sønner ved Fronten, 
vidner om Hjemmets gammeldags fromme og inderlige Kristen
tro. — Da Brigitha Holm var 70 Aar gammel, var hun en Gang
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Brigitha Holm (f. 1857)
Se Teksten Side 63

Jes II. Thysen (f. 1858)
Se Teksten Side 65

hos Lægen for sin Hørelses Skyld, og for en kort 1 id fik hun 
næsten sin normale Hørelse tilbage. Glad og lykkelig kom hun 
ud fra Lægen. Men Høreevnen svækkedes dog Gradvis igen, 
og kort Tid senere døde hun.

Paa flere Maader var Hans Thysen en direkte Modsætning 
til Hustruen. Hendes Sind var lyst og aabent; han var mere tavs 
og indesluttet. Han havde en sjælden Ro over sig, noget som 
gav sig Udtryk paa mange Maader. I Overgangstiden for 1920 
var det meget paa Mode, at Sønderjyderne drog over til Dan
mark og laante nogle Penge i Kroner. Med dem drog de hjem 
og købte tyske Penge, altsaa Mark, for dem, idet Marken stod 
meget lavt i Kurs, saa de kunde betale den Gæld, de havde, med 
et meget mindre Beløb, naar de betalte med Kroner. Ogsaa 
Hans Thysen havde Gæld i Mark, og han besluttede sig da og
saa til at faa et Laan i Kroner i det gamle Land for at betale sin 
Gæld. Men han blev bagefter Toget og maatte altsaa tage hjem 
igen med uforrettet Sag den Dag. Det berørte ham dog ikke vi
dere; han sagde blot: „Aa, hvad; det kan vel ogsaa være det 
samme!“ Og siden gik den tyske Mark helt ud af Kurs, saa det 
absolut var en Fordel, at han ikke fik noget Kronelaan. — En 
urokkelig Sindsro synes han at have haft. Det fortælles om ham, 
at han engang skulde holde et Barn over Daaben; det var Skik, 
at Drengebørn blev holdt af Mænd. Men da Præsten spurgte 
om Navnet, havde Hans Thysen rent glemt at faa dette at vide.
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Og han var en særpræget Mand; ikke blot hvad angaar det 
Ydre, hans Væsen og Væremaade; men han var ogsaa en Mand 
med et meget særpræget Sjæleliv. Han havde et meget overføl
somt Sind og hørte til de Mennesker, der kunde se og høre For
varsler. Naar han var ude ved Nattetid, kunde han undertiden 
mode Ligskarer, og senere naar et Menneske virkelig blev be
gravet, kunde han se, at han havde oplevet den samme Situation 
helt nøjagtigt engang ved Nattetid. Naar et Menneske døde, 
havde han næsten altid hørt eller set noget en Gang tidligere, 
som han nu oplevede igen i Forbindelse med vedkommende 
Dødsfald. For ham var Natten fuld af mærkelige Lyde, som 
siden viste sig at være Forvarsler for et eller andet. — Der gik 
en hel Tidsalder i Graven med Hans Thysen, da han døde 
i 1923.

113. Jes H ansen T h y sen (f. 1858). — I 1864 kom den 
ulykkelige Krig, hvor Danmark maatte afstaa Sønderjylland. 
Og i de første Aar derefter var der mange unge fra Nordslesvig, 
der opterede for Danmark, altsaa de beholdt dansk Statsborger
ret, men blev boende paa deres Hjemstavn i det tyske Rige, som 
Sønderjylland nu udgjorde en Del af. Men for mange blev det 
en kummerfuld Tilværelse som Optant.

Ogsaa Jes H. Thysen opterede, men efterhaanden som Ti
den gik, kunde han ikke godt blive i Sønderjylland. Han var 
dog i Hjemmet hele Tiden, og han var jo ogsaa helt ung endnu. 
Imidlertid besluttede han sig til at udvandre sammen med sin 
Bror, Anthon Thysen, for at komme ud af de fortvivlede For
hold, hvor alligevel en Udvisning til enhver Tid svævede over 
Hovedet paa dem som en stadig Trusel; de var jo som hjemløse 
paa deres egen Fødestavn. — I 1880 rejste Jes Thysen da til 
Amerika, og han var altsaa ikke mere end 22 Aar. Derovre 
havde han Arbejde vist nærmest ved Landbruget, men senere 
fik han sin egen Frugtplantage. Den drev han saa til kort Tid 
for sin Død. Han havde i Aarenes Løb samlet sig en helt god 
Formue derovre.

114. Anthon Hansen Thysen (f. 1860) var ligesom 
sine to ældre Brødre Optant, og han var mere i Klammeri med
Thysen Slægten 5



HANS S. THYSEN66

Anthon H. Thysen (f. 1860) Martin H. Thysen (f. 1863)

Myndighederne. For at komme i Sikkerhed var han en Tid i Ve
ster Lindet hos Mosteren, der var gift med en Holst. Men en 
Gang blev han taget og sat i Arrest. Det var en Paaskemorgen, 
da han gik til Kirke, at Gendarmen i Gram tog ham. Han blev 
ført til Rødding og sad der nogle Timer, men kom saa atter fri 
igen paa den Betingelse, at han skulde være ude af Landet i Lø
bet af nogle faa Timer. Han rejste imidlertid hjem og opholdt 
sig der en Tid. En Sommer havde han Plads i det gamle Land, 
og den følgende Vinter var han hjemme, uden at der skete ham 
noget.

Men Stillingen var næsten uudholdelig, saa i 1880 rejste An
thon og Jes Thysen til Californien. Anthon Thysen har arbejdet 
ved Landbruget og fik selv sin egen Farm; men desuden havde 
han visse Vejstrækninger, som han havde forpagtet og holdt i 
Orden. — Ret snart begyndte de to Brødre at holde Ridehest, 
hvad der fik den ældre Broder derhjemme, Hans Thysen, til at 
give dem en Paamindelse. Den har vel næppe hjulpet, da Brø
drene nu levede under helt andre Forhold end paa Hedegaarden 
hjemme, og desuden var de nu uafhængige af Hjemmet. Anthon 
Thysen har været gift flere Gange, men har ikke efterladt sig 
nogen Sønner. — Han har altid været den livligste af denne Sø
skendeflok.

115. Martin Hansen Thysen (f. 1863). Endnu en 
af de fem Brødre i Aaved valgte at udvandre; det blev jo stadig
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vanskeligere at leve under Fremmedherredømmet, saa der ved
blev at gaa en stadig Strøm af unge Sønderjyder bort fra Mo
derlandet; det var i nogle Tilfælde de bedste unge, og i hvert 
Fald kunde de have gjort deres Indsats i Folkets Tjeneste, om 
de ikke var blevet tvunget bort.

For Martin Thysen var det af militære Hensyn, at han i 1883 
rejste over til Brødrene i Californien. Han skulde møde til Ses
sion hos Tyskerne, hvad hans Brødre som danske Statsborgere 
ikke havde skullet; men saa rejste han fra Danmark. I Amerika" 
har han drevet en Vognmandsforretning, men han er forøvrigt 
den, der har haft mindst Forbindelse med sit Hjem i Nordsles
vig. Han har en Gang haft et Anfald af Solstik og har siden iso
leret sig helt fra Brødrene; de to andre har ikke mærket meget 
til ham, da han har levet helt tilbagetrukket.

116. Anne Cathrine Marie Thysen (f. 1865), 
kom som ung paa den grundtvigske Højskole i Vinding ved 
Vejle. Det var omkring 1890, da H. Rosendal — en af Tidens 
mest fremtrædende Grundtvigianere — var Forstander. I 1896 
blev hun gift med Mads1 Holst i Vester Lindet ved Gram. En 
Søster til Anne Cathrine Thysens Mor var gift med Jørgen 
Holst i Vesterlindet, og hende var Familien i Aaved ret ofte 
henne at besøge; derved knyttedes saa Forbindelsen mellem 
Anne Cathrine Thysen og hendes senere Mand. Han sad som 
Ejer af sin Fødegaard i V. Lindet, og der skabte de deres Hjem 
efter at være blevet gift.

Da Verdenskrigen kom, maatte Mads Holst ogsaa med. Han 
gjorde en Tid Felttjeneste, men i 1915 blev han overskrevet til 
en Arbejdskolonne efter at have været til Lægeundersøgelse, og 
han var saa i hvert Fald fri for at gøre Felttjeneste med. Efter 
sin Hjemkomst fra Krigen drev han Gaarden i Vester Lindet 
videre og havde den til først i 1930’erne, da han afstod den til 
Sønnen, Simon Thysen Holst.

Anne Cathrine Thysen og Mads Holst kom i Vester Lindet 
i nær Forbindelse med Indremissionskredse, og deres Liv har 
været præget af et stærkt kristent Indslag. Mads Holst har i 
mange Aar virket som Missionær og gør det endnu. Han har 
talt ved mange Missionsmøder og har været meget nidkær i sin
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Anne Cathrine M. Thysen
(f. 1865)

Marcus M. Thyssen 
(f. 1868)

Missionærgerning. Anne Cathrine Thysens og hendes Mands 
Liv har ikke blot været præget af deres stærke Tilknytning til 
Indremission, men ogsaa af deres levende Danskhed.

117. Marcus Martinusen Thysen, (f. 1868). — 
Simon Thysen og Else Maria havde i 1855 faaet en lille Dreng, 
som døbtes Marcus efter sin Bedstefar i Birkelev, Marcus 
Østergaard. Denne havde ogsaa en Søn, Peter Østergaard, der 
havde en Gaard i Birkelev. Hans Ægteskab var imidlertid barn
løst, og derfor tog han og hans Hustru den lille Marcus Thysen 
til sig og opdrog ham; det har saa været Meningen, at han 
skulde arve Gaarden efter dem. Men kun 10 Aar gammel blev 
den lille Marcus syg og døde. Et Par Aar senere fik Simon Thy
sen igen en lille Søn, som døbtes Marcus, og da han blev fire 
Aar skulde han over til sin Morbror, Peter Østergaard i Birkelev 
og opdrages der. Men han længtes saa meget, at de maatte lade 
ham komme hjem igen.

Marcus Thyssen kan huske mange Træk fra sin Skoletid; 
han gik først i Skole i Aaved og de tre sidste Vintre i Birkelev. 
I Aaved var der ikke uddannede Lærere, og Marcus Thyssen 
synes selv, at hans Skolegang ikke var særlig god. Den første 
Lærer, han havde, kaldtes „Gammel Hans“ — Hans Vester- 
gaard — og var fra Roager. Han havde tidligere været Tække
mand og blev saa Skolelærer paa sine gamle Dage, uden at han
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havde nogen Uddannelse; han var i det hele taget en gammel, 
tvær Karl. Siden blev Chresten Holbech Lærer. Han var for
holdsvis dygtig, men var noget griset, for Eksempel med sin 
Paaklædning og hele sin Person. Det var saa slemt, at han blev 
afskediget af samme Grund; han var siden Kommuneforstander 
en Aarrække og blev boende i Aaved. — Disse Smaatræk vid
ner saa tydeligt om Landsbyskolens Forhold paa den Tid. Kaa- 
rene var jo fattige dengang. Skolen i Aaved var kun en Biskole, 
som Bonderne selv ejede. De lønnede ogsaa Læreren, der altid, 
var ugift; han gik rundt paa Gaardene, spiste og sov der. Et 
Sted fik han maaske Kosten i 5 Dage, et andet Sted i 8 Dage; 
det afhang af, hvor stor Ejendommen var. Længst tilbage i Ti
den rummede selve Skolehuset kun en Skolestue samt Fyrerum 
og Torverum. Opvarmningen skete ved Hjælp af en Bilægger
ovn, som man fyrede i ude fra Fyrerummet. Læreren kunde saa
ledes ikke engang sove i Skolen. Omkring 1878 blev der bygget 
en ny Skole, hvor der tillige var et Kammer, som Læreren kunde 
sove i. Denne Skolebygning stod til først i 1930’erne, inden den 
blev brækket ned. Senere blev det almindeligt, at en af Gaard- 
mændene paatog sig at give Skolelæreren Kosten, og de andre 
betalte saa en Godtgørelse derfor.

Da Marcus Thyssen var 12 Aar, kom han til Birkelev Skole 
til den kendte Lærer Skov. De første to Vintre derovre var Sko
len lukket en Tid paa Grund af smitsom Sygdom, men i den 
Tid kunde Marcus Thyssen saa gaa til Aaved Skole; det samme 
havde han Lov til i Tilfælde af daarligt Vejr. Men da skulde 
han nu nok se at komme til Birkelev, hvordan Vejret end var, 
for der var ikke meget ved at sidde i Aaved Skole. Om Somme
ren var han kun henne to Dage om Ugen, saa det blev ikke til 
meget. — I Birkelev var der kun een Lærer, som saa havde en 
Klasse paa over 60 Børn. Følgelig kunde Undervisningen, der 
omfattede baade Dansk og Tysk, ikke blive alt for grundig. De 
store Børn maatte tillige hjælpe de smaa, fordi Læreren slet ikke 
kunde overkomme at lære den enkelte at stave og regne.

Fiele sin første Ungdomstid tilbragte Marcus Thyssen 
hjemme paa Gaarden i Aaved, hvor han havde sin væsentlige 
Andel i hele Driften. Det var ikke almindeligt, at Folk rejste 
meget omkring dengang, og Marcus Thyssen var ikke særlig



70 HANS S. THYSEN

ude om sig for at komme med, naar nogen skulde et eller andet 
Sted hen. Det var næsten først, da han skulde til Session, at han 
rigtig kom lidt ud. Han var til Session tre Gange. De to første 
Gange var i Gram, men sidste Gang var det ved Generalsession 
i Haderslev, hvor han blev fritaget for Soldatertjenesten. Han 
gik til Fods fra Aaved til Toftlund, kørte saa med Dagvogn til 
Vojens, og det sidste Stykke fra Vojens til Haderslev kørte han 
med Jernbanen. Det var første Gang, han var i Haderslev, ja, 
første Gang han var i en Købstad. — I 1891 kom Marcus Thys
sen ud at tjene første Gang. Han kom til Barsbøl ved Skærbæk; 
— det var dengang en stor Gaard, og han var der i 4 Aar. Fra 
Barsbøl rejste han til Testrup Højskole, hvor han saa var en 
Vinter hos Forstander Jens Nørregaard. Han var nu kommet til 
Nørrejylland og blev deroppe den første Tid; i halvandet Aar 
havde han Plads paa en Gaard i Salling. Men derefter vendte 
han tilbage til Sønderjylland igen og fik Plads paa Møllergaar- 
den i Vinum hos en Enke. Der blev han til 1901, da han købte 
en Gaard i Kastrup ved Gram.

Det var en god Gaard, Marcus Thyssen overtog, omend en 
hel Del af Jorden var noget lavtliggende. Han drev den til 1909. 
Da var han imidlertid blevet forlovet med Knudmine Ebsen, der 
var eneste Datter paa Genbogaarden til Marcus Thyssens 
Gaard. Hun havde mistet to Brødre og sad nu alene med sin 
gamle Mor, og da hun saa blev gift med Marcus Thyssen, over
tog han sin Svigermoders Gaard og solgte den anden. Den 
Gaard, han overtog i 1909, ejer han stadigvæk og leder den for- 
saavidt endnu. Det er en stor og god Gaard, men i den forløbne 
Tid har Marcus Thyssen forbedret den meget. Store Arealer laa 
tidligere hen som gammel Græsmark, men det meste er nu 
bragt under Kultur. Ved Sparsommelighed og Dygtighed har 
Marcus Thyssen drevet sin Gaard betydeligt frem i den Tid, 
han har haft den.

Marcus Thyssen har op i sin høje Alderdom bevaret sin 
ranke Personlighed. Jeg tænker ikke blot paa den ydre Skik
kelse, men ogsaa paa den indre Personlighed; der er en Karak- 
terfasthed over hans hele Væsen, og han har sine egne, selv
stændige Meninger. Det er ikke saadan, at Marcus Thyssen 
svinger fra det ene Standpunkt til det andet; han danner selv
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sin Mening om en Ting, og der bliver ikke noget stukket under 
Stolen. Vil man forestille sig en Idealskikkelse af en Thysen, 
synes jeg, Marcus Thyssen kommer dette Forbillede meget nær. 
En karakterfast, rank Mand, der har sine Meningers Mod; en 
Mand, der ved hvad der er hans Ret og tør se Verden lige i Øj
nene, fordi han holder sig til sin Ret; men tillige en Mand, der 
ikke er bange for at sige en Sandhed, om den er nok saa ilde 
hort. Marcus Thyssen er et Menneske af den gamle Skole; over 
hele hans Skikkelse er der lidt af den gamle Storbondeværdig
hed.

Udadtil er han en rolig, nærmest tilbageholdende Mand; dog 
kan det nævnes, at han i en meget lang Aarrække har været 
Formand for Mejeriet i Gramby.

121. Ane Kathrine O blin g (f. 1850) rejste i en ret 
ung Alder til Amerika. Hun tog af Sted helt alene forsaavidt 
som ingen af hendes nærmeste var med. Det har uden Tvivl væ
ret vanskeligt for en ung Kvinde at slaa sig igennem alene; men 
Ane Kathrine Obling havde trods alt Lykken med sig og blev 
snart gift derovre. Hendes Mand var fra Kolding Egnen og alt
saa født Dansk. Til at begynde med havde de vist kun et Par 
Køer derovre, men saa arbejdede de sig op. Ane Kathrine Ob- 
lings Mand — han hed Olsen — blev Farmer og Vognmand, og 
han fik tilsidst en stor Virksomhed. Han kom af Dage ved et 
Ulykkestilfælde; det menes, at han væltede med et Læs Hø og 
kom ind under Vognen.

Det er saaledes gaaet Ane Kathrine Obling godt, selv om 
hendes Fremtid kunde synes usikker, dengang hun rejste over 
til det fremmede Land. Hendes Mand kom i gode Kaar, saa de 
blev endog meget velhavende Folk. Der var en stor Børneflok, 
ni ialt. Nogle af Sønnerne er Læger. — Paa sine gamle Dage le
vede Ane Kathrine Obling som en lykkelig og tilfreds Kvinde 
sammen med sine Børn, der alle synes at være i gode Stillinger.

123. Hanne L a ur e Obling (f. 1855) lærte som ung 
Pige at sy, og hun slog sig da ned som Syerske i Birkelev, hvor 
hun sad til Leje i et lille Hus. Hun syede saaledes for Folk, ind
til hun blev gift. I 1884 holdt Laure Obling Bryllup med Peter
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Hanne Laure Obling 
(f. 1855)

Hans Lassen Obling 
(f. 1858)

Hausted og flyttede til Høm ved Ribe, hvor de fik en lille Ejen
dom. Siden blev det saa ikke mere til noget med at sy for frem
mede. Peter Hausted var egentlig fra Sønderjylland, men han 
vilde ikke være tysk Soldat. Som alle andre maatte han derfor 
drage af Lande i en Tid, og han blev dansk Statsborger. Solda
tertjenesten gennemførte han i Danmark som dansk Dragon, 
men han kom ikke tilbage mere; han blev boende lige paa den 
anden Side af Grænsen, og foruden at passe sin Ejendom var 
han ogsaa Murer. Laure Obling blev næsten 90 Aar gammel; jeg 
besøgte hende et halvt Aars Tid før hun døde, m£n hun var da 
mærket af Alderdomssvaghed og kunde ikke rigtig fortælle no
get fra sin Barndom, skønt hun dengang var den ældste fra 
Aaved, der endnu boede her paa Egnen.

124. Hans Lassen Nissen Obling (f. 1858). — 
Han var den eneste af Nis Oblings Sønner, der naaede at blive 
voksen; de andre døde som helt smaa. Da Faderen døde, var 
Hans Lassen Obling kun 14 Aar, og de første Aar havde Mo
deren derfor en Bestyrer; det var jo egentlig Hans Lassens Sted
moder, Anna Marie Thysen fra Vodder, idet hans egen Mor, 
Hanna Thysen, døde, da han kun var 5 Aar. Hans Lassen blev 
dog Ejer af Gaarden efter Faderens Død, men han havde Simon 
Thysen som sin Formynder. Han var saa ude at tjene et Par Aar 
og overtog dernæst selv Gaarden derhjemme. Soldatertjenesten
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slap han fri for af den Grund, at Faderen var død, og han derfor 
ikke godt kunde undværes i Hjemmet. Dengang da han selv 
overtog Gaarden, var han kun 18 Aar, men Bedstefaderen, den 
meget gamle Hans Lassen Obling, levede helt til 1879, saa han 
kunde maaske være behjælpelig med et og andet. I 1881 blev 
Hans Lassen gift med Ane Marie Thyssen fra Gaansager — det 
var fjerde Gang en Thysen blev gift ind paa Oblings Gaard.

I en meget lang Aarrække var Hans Lassen Obling Kirke
ældste, og nogle Aar var han stedfortrædende Kommuneforstan
der. Han var Stedfortræder for Chresten Holbech i Aaved, og 
da denne blev afskediget, blev Hans Lassen Kommuneforstan
der. Han var det i 2—3 Aar; saa blev der truffet en anden Ord
ning. Tyskerne kunde sikkert heller ikke saa godt have en 
dansksindet Kommuneforstander siddende.

Hans Lassen Obling var en meget ivrig Jæger, og helt op i 
hans høje Alderdom var det ham en kær Adspredelse at vandre 
ud over sine Marker med Bøssen. Han var en høj, noget mager 
Mand, og jeg husker tydeligt som Dreng at have været med paa 
saadanne Jagtture, hvor Hans Lassen, der nu var meget til Aars, 
vandrede rundt i Markerne med Brillerne paa Næsen, medens 
han opmærksomt spejdede efter Vildt — ret en typisk, gammel 
Jægersmand.

183. Peter Madsen Møller (f. 1868) var ogsaa Op
tant. Men da han naaede den Alder, hvor han skulde melde sig 
til Stamrullen, forlangte Tyskerne, at han skulde blive tysk 
Statsborger, ellers vilde han blive udvist af det tyske Rige, hvad 
Myndighederne uden videre kunde gøre, da han havde Borger
ret i Danmark og var hjemmehørende der. Peter Møller vilde 
ikke være tysk Soldat, og saa maatte han rejse. Han havde en 
Bekendt i Amerika og valgte saa at tage derover. Der var han 
saa en Del Aar og arbejdede ved forskellige Ting, indtil han 
endte i Californien. Efter ialt syv Aars Forløb var Peter Møller 
hjemme en Tur og blev da gift. Derefter drog de til Californien 
igen og købte en Æblefarm derovre.

Der gik nu nogle Aar, men saa drog Peter Møller atter hjem 
til Danmark og havde hele sin Familie med sig. De bosatte sig i 
Seem ved Ribe, og det var nu Meningen, at de vilde blive i Dan-
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Peter Madsen Møller 
(f. 1868)

Hans M. Møller 
(f. 1870)

mark. Men de kunde ikke vænne sig til Klimaet og Forholdene 
her; det var en haard Vinter det Aar, og Børnene frøs; saa efter 
et Aars Tid rejste de alle tilbage til Amerika. Peter Møller 
havde før sin Afrejse til Danmark solgt den Æblefarm, han 
havde i Californien; men nu købte han en anden i Nærheden af 
den, han tidligere havde haft. Han er nu død derovre, men han 
drev Farmen saa længe han levede. To af Sønnerne overtog den 
efter ham.

184. Hans Mikkelsen Møller (f. 1870) — Børnene 
fra Gejlbjerg hørte til Aaved Skole. Der skulde de dog kun gaa 
til de blev 12 Aar, saa skulde de til Vodder Skole; men Hans 
Møller kom kun til at gaa eet Aar i Vodder Skole, der da laa 
Øst for Kirken, hvor nu P. Toft bor. Ordningen var saadan, at 
Børnene om Sommeren kun var i Skole to halve Dage om Ugen, 
og naar de saa skulde hjælpe en Del til hjemme, fik de ikke ret 
meget Udbytte af Skolegangen om Sommeren. Den Vinter Hans 
Møller var i Vodder Skole, gik han ogsaa til Præsten, saa han 
synes selv, at han ikke lærte ret meget i Vodder. De Kundska
ber, han tilegnede sig, fik han i Aaved Skole hos Chresten Hol- 
bech, der ganske vist var ustuderet, men alligevel klog nok til 
at være Skolelærer.

Hans Møller var endnu kun et Barn, da hans Far døde, og 
han maatte derfor snart hjælpe til hjemme. Da han blev saa garn-
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mel, at han skulde melde sig til Stamrullen, blev han tysk Un- 
dersaat. Det var egentlig ikke hans Mening, at han vilde have 
været det, men saa skulde han have forladt Sønderjylland. En 
Tid tænkte han paa at udvandre, som Broderen havde gjort, men 
af Hensyn til Moderen, Maria Thysen, besluttede han sig til at 
blive hjemme og saa blive tysk Statsborger. Det var omkring 
1890. Hans Møller var Soldat i Altona, og han var inde i to Aar. 
Militærtjenesten tog ellers tre Aar, men Hans Møller søgte sig 
fri for det sidste.

I sin Ungdom havde Hans Møller Plads et Par Steder paa 
Gaarde, men drev saa siden Ejendommen paa Gejlbjerg for sin 
Mor. Senere overtog han den selv, men paa den Tid var det ikke 
nogen ret stor Gaard. Endnu i hans Tid fandtes der kun Stude 
som Trækdyr derude. Dem kørte de med og arbejdede med, 
indtil der kom Heste paa Ejendommen. Hans Møller begyndte 
med at købe een, men senere kom der jo flere til. Allerede Fa
deren havde dyrket noget Hede op, og nu fortsatte Hans Møller 
denne Opdyrkning. Dengang var den meste Jord mellem Aaved 
og Gejlbjerg Hede, saa der var noget at tage fat paa. Han købte 
et større Stykke Hedejord, der laa lige ind til hans Ejendom; 
han købte det af Hans Thysen i Aaved; der var vist 18 Tønder 
Land, som kostede 1100 Mark. Denne Hedejord har Hans Møl
ler siden dyrket op. — I Aaret 1900 blev han gift med Anne 
Marie Beck Thomsen, men allerede tre Aar senere døde hun fra 
to smaa Drenge.

Da Verdenskrigen kom i 1914 var Hans Møller endnu ikke 
saa gammel, at han uden videre kunde slippe for Krigstjeneste; 
— han var endnu ikke fyldt 45 Aar. Den eneste Maade det 
kunde lade sig gøre at slippe fri paa var ligefrem Bestikkelse, og 
det var da heller ikke noget usædvanligt Middel at benytte. 
H ans Møller henvendte sig til Kommuneforstanderen, der hed 
Ewald og afleverede til ham hele to Lam, som Kommuneforstan
deren skulde have til Løn for sin Hjælp; men desværre — Hans 
Møller kom ind alligevel! Han kom til Schwerin i Mecklenburg, 
hvor han stod Vagt i tre Maaneder. Heldigvis kom han ikke i 
Ildlinien, saa paa den Maade var det ikke saa farligt for ham, og 
efter Ansøgning kom han hjem igen efter de tre Maaneders For
lob. Ved Hjemkomsten var han ovre hos Amtsforstanderen i



76 HANS S. THYSEN

Skærbæk, hvor han betalte noget til Røde Kors og til Krigslaan; 
saadan var det Skik. Det med Krigslaanet var et tysk Paafund, 
og det var saadan set tvungent, men der fik man sine Penge igen. 
Havde man for Eksempel indbetalt 100 Mark, kunde man en 
Maaned efter hæve dem igen, og samtidig indbetalte man nogle 
andre. Man opdagede snart, at det kunde lade sig gøre at lade 
de samme Penge arbejde hele Tiden. De Penge, man hævede, 
kunde straks indbetales igen, saaledes at man bare hver Maaned 
skulde hen at hæve og straks igen indbetale en vis Pengesum.

Hans Møller har ikke taget videre Del i det offentlige Liv, 
men har ihærdigt passet sin Gaard i Gejlbjerg. Han har i Tidens 
Løb udvidet den meget. Oprindelig var der kun een Ejendom 
paa Gejlbjerg, men denne blev senere delt i to. Begge disse Ejen
domme blev hans Hans Mølleri Tidens Løb Ejer af, saaledes at hans 
to Sønner fik hver en. Han selv har bygget Villa i Frifelt, hvor 
han henlever sin Alderdom — endnu rask og uden at tynges af 
Aarene. Han er en gæstfri Mand at komme til og er ikke ked af 
at fortælle en om gamle Dages Sæder og Skikke.

1111. Simon Hansen Thysen (f. 1892) —. I Aar- 
hundreder har det været Skik i denne Slægt, at den ældste Son 
paa Gaarden, Slægtsgaarden, i Aaved blev Bonde og senere 
overtog Faderens Gaard. Det blev saa ham, der kom til at fore 
Slægten videre paa Gaarden. Denne ældgamle Skik blev brudt 
for første Gang, da Hans Thysen og Brigitha Holms ældste Son, 
Simon Thysen ikke vilde være Landmand.

Helt fra Barndommen havde han vist Ulyst til Bondens Ger
ning; han gik ikke op i Bedriften paa den Maade, som den fødte 
Bonde gør det helt fra Barnealderen. Derimod viste Simon Thy
sen snart Interesse for at læse, og da han blev lidt ældre, læste 
han meget i sin Fritid. Faderen, Hans Thysen, syntes ikke ret 
om det, og han vilde helst, at Sønnen skulde blive Bonde, saale
des som Forfædrene havde været det i umindelige Tider. Og der 
var heller ikke Lejlighed til bedre Skolegang. Det var ikke al
mindeligt, at Børn fra Landet fik anden Undervisning end den i 
Landsbyskolen. Det var jo tyske Lærere der var i Birkelev, hvor 
Simon Thysen fik sin Skolegang, og de var ofte dygtige nok, 
men de havde helt op til Hundrede Børn at undervise, saa der
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kunde ikke blive ’Tid til at tage sig noget af hver enkelt Elev, 
naar en Lærer skulde undervise saa mange. — Imidlertid blev 
Simon Thysen ved sit; han vilde bort fra Landbruget, og en Tid 
talte han om, at han vilde være Lærer. „Saa bliver du jo Tysk“, 
indvendte hans Far. Det mente Simon Thysen saa afgjort ikke, 
men han har dog senere villet indrømme, at der havde været stor 
Fare for det, da den tyske Seminarieuddannelse var saa ensret
tende og propagandistisk, at selv gode Danskere tilsidst kunde 
gaa hen op faa den Opfattelse, at Tyskland og det Tyske maa- . 
ske var det eneste rigtige. — I Skolen havde Simon Thysen som 
sit første Fremmedsprog lært Tysk, og siden gav han sig til paa 
egen Haand at lære noget Engelsk. Han havde ingen Hjælp til 
det ud over Bøgerne, men han gjorde alligevel gode Fremskridt 
i Sproget, og senere har han ogsaa vist, at han var noget af et 
Sproggeni, idet han med Lethed tilegnede sig fremmede Sprog.

Efter Konfirmationen var Simon Thysen hjemme de første 
Aar, men han talte stadigvæk om, at han ikke havde Lyst til 
Landbruget. I sin Fritid læste han meget, men det hele var jo 
ikke rigtig tilfredsstilende for ham. Saa kom han 17 Aar gammel 
paa Ryslinge Højskole, hvor han var en Vinter. Men derefter 
vilde han bort fra Landbruget, og han besluttede sig da til at 
soge Uddannelse som Journalist. Sammen med Faderen var han 
ude paa Visby Hedegaard, hvor Redaktør Nicolai Svendsen fra 
„Dannevirke“ opholdt sig, og denne lovede at antage ham ved 
sit Blad. Simon Thysen var sig stærkt nationalt bevidst, og selv 
om han var klar over, at det ikke var saa let en Sag at være 
dansk Pressemand i et tysk Omraade, lod han sig ikke af
skrække af det. Om Simon Thysens Bladvirksomhed har Nico
lai Svendsen selv skrevet i en Nekrolog, som jeg senere vil citere. 
Det var 1910, han kom til „Dannevirke“ i Haderslev.

Efter at have været godt et Aar i Haderslev besluttede Simon 
Thysen at tage en Vinter paa Askov Højskole, hvor han saa var 
i Vinteren 1911 —12. Opholdet her blev af Betydning for ham, 
og han var der sammen med Mænd som Forfatteren Salomon 
Frifelt, senere Højskoleforstander Kristen Nørgaard og senere 
Bibliotekar Jacob Petersen. Da jeg skulde til at skrive om Simon 
Thysen, fik jeg Lyst til at bede dem om at fortælle om ham, saa
ledes som de mindedes ham fra deres Højskoltid.
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Simon II. Thysen (f. 1892)

Salomon Frifelt skriver saaledes:
Direkte har jeg ikke haft nogen Forbindelse med Simon 

Thysen. Han var den Gang 1ste Aars og jeg 2det Aars Elev; vi 
var saaledes ikke paa Hold sammen i noget Fag.

Og dog — naar jeg nu sidder og tænker tilbage paa Kamme
raterne fra den Gang og prøver at mindes deres Ansigter og at 
skille dem ud fra hinanden, da er Simon Thysen mærkeligt nok 
een af dem, uden for min snævreste Kreds, jeg bedst mindes. — 
Hvorfor? — Ja, jeg kan egentlig ikke angi nogen Grund. Det 
er afgjort ikke, fordi Simon Thysen i nogen Retning var frem
trædende. Jeg mindes aldrig, jeg har hørt ham deltage i vore 
Diskussionsmøder, Underholdning o. 1. Stilfærdig og beskeden 
— lidt duknakket forekommer det mig — færdedes han mellem 
Kammeraterne. Og naar jeg endda trods de 33 Aar siden den 
Gang indbilder mig at ha et Indtryk eller Minde om hans An
sigt og Væremaade, da maa det jo skyldes noget andet, noget, 
jeg ikke i Dag er i Stand til at definere. — Har der alligevel 
trods det stilfærdige og tilbageholdne i hans Optræden været 
noget særpræget eller personligt, der har fanget min Opmærk
somhed, saaledes at jeg endnu i Dag mener at kunne mindes 
hans godlidende Ansigt. — Jeg kan ikke sige, hvordan eller 
hvorfor, men Simon Thysen er een af de faa fra den Gang, jeg 
endnu mindes uden at ha noget særligt at knytte Mindet til. —

Da jeg siden hørte om S. T.s ret ejendommelige Skæbne, 
tænkte jeg: Hvem tænkte sig vel den Gang paa Askov, at denne 
stilfærdige nærmest undselige Mand paa saa mærkelig en
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Maade skulde komme frem i forreste Linje ude i det frem
mede. — — —

Forstander Kristen Nørgaard skriver om Simon Thysen:
Jeg husker ham som en god, ikke særlig fremtrædende Kam

merat, men dog som en Mand, der ikke lagde Skjul paa sine Me
ninger, og som man ikke kunde undgaa at lægge Mærke til. Han 
var et ivrigt Medlem af vore fælles Bibelkreds, og han tænkte, 
saa vidt jeg husker, paa at blive Præst her i S. Jyll. I alle Til
fælde levede han stærkt med saavel i det folkelige som i det 
kristelige paa Askov.----------

Bibliotekar Jacob Petersen:
Simon Thysen var ikke nogen fremtrædende Mand som ung. 

Han var i Grunden slet ikke Journalist, han var langt mere en 
søgende Sjæl. Noget hvileløs, da det var svært for ham at finde 
ud af, hvad han egentlig skulde eller vilde være. Jeg har aldrig 
hort ham fremsætte Meninger, og naar han en enkelt Gang gjor
de det, saa var de alt andet end skarpe. Men han var en god 
Kammerat, og skal jeg sige noget, saa er det nærmest hans tro
faste Sind, der har fæstnet sig i min Bevidsthed. Om hans Evner 
har jeg saa at sige ikke bevaret noget Indtryk; han var vistnok 
noget af et Sprogtalent. Jeg har aldrig hørt ham tale eller sige 
noget, naar der var „Brand“ i den paa Askov. Her synes han at 
have været meget tilbageholdende, hvad der var et Særkende 
hos ham, saaledes som det staar i min Erindring.----------

Jacob Petersen rammer uden Tvivl Simon Thysens Karakte
ristik meget nær, naar han taler om ham som en søgende Sjæl. 
Helt fra Barneaarene har der været noget søgende over ham, 
fordi han ikke vidste, hvad han skulde slaa ind paa.

Simon Thysen talte en Tid lang om at rejse til Amerika, og 
Udlængslen blev nok især stærk, medens han var paa Askov. 
Det var nu hans faste Beslutning at rejse derover, men han be
stemte sig til først at rejse til Skotland; han vilde derover for 
ret at lære Sproget. I længere Tid havde han arbejdet selvstæn
digt med det, men nu ønskede han at sætte sig bedre ind i Spro
get, og han vilde imens tage Plads paa en Gaard for at tjene 
Penge til sit Ophold og Rejsen derover. — Jeg vil lige anføre et
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Brev til Hjemmet; deri skildrer han sine Planer, saaledes som de 
senere blev udført.

Askov Højskole, 31. Marts 1912.

Kære Forældre og Søskende!
Først siger jeg Tak for Pengene! Vedfølgende Brev forklarer 

sig selv. Jeg skrev til dem i Haderslev, at da det stadig var min 
Beslutning at rejse til Amerika, ansaa jeg det for rimeligt og 
heldigt at rejse til Skotland. Det er altsaa min Mening at rejse 
en af de første Majdage, jeg skal jo forhøre mig i Esbjerg. Det 
kan være, jeg kommer til at sejle til Newcastle i Stedet for til 
Edinburgh. Jeg vil sørge for at faa Arbejde hos Bønderne og 
iøvrigt læse saa meget som muligt. Svendsen, som har været 
derovre, siger, at man ved Roerensning let kan tjene 20 Shillings 
(20 Mark) om Ugen foruden Kosten. Saa faar jeg jo Midler til 
at se mig om, samtidig med, at jeg sætter mig ind i meget.

Jeg kommer ikke hjem i Paasken; jeg har jo været hos jer 
fornylig og iøvrigt rejst noget, saa jeg vil hellere læse i de fem 
Fridage. Peter Møllers*) rejser jo nu snart, hils dem og sig, at jeg 
venter at se dem om nogle Aar i Kalifornien og bed dem hilse 
vore Slægtninge fra mig.

Til Skotland skal jeg have saa lidt Tøj med som muligt. Jeg 
ved ikke, om Moder har nok uden noget af det, jeg har her; det 
skal være i ren Tilstand, naar jeg kommer hjem, thi jeg ønsker 
at tiltræde Rejsen straks. Her sluttes der den 27. April, saa jeg 
kommer den 28. Da jeg ikke faar Plads derovre, maa jeg have 
5 Pund Sterling (100 Mark) for at komme i Land. Imidlertid 
kan jeg jo hjemsende nogle af dem.

Nu vil jeg saa slutte med at ønske jer alle en glædelig Paa- 
' skefest og sender jer en kærlig Hilsen.

Eders Simon.

Og saa rejste han da til Skotland i Begyndelsen af Maj 1912 
og fik der Plads hos Bønderne. Han var flere Steder, og det 
kneb vel noget for disse Bønder at forstaa ham; alligevel synes 
han at være kommet godt ud af det med dem, da han gerne har

*) 183. Peter M. Møller se S. 73.
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faaet en Anbefaling med efter endt Tjenestetid. En af disse ly
der oversat fra Engelsk saaledes:

Hr. Simon Thysen fra Danmark har været hos mig, siden 
han ankom til Skotland, og jeg har fundet, at han er en højst 
respektabel ung Mand. Jeg kan med Tillid anbefale ham til en 
hvilkensomhelst Stilling i Samfundet, han ønsker at træde ind i.

Deres hengivne Hugh Armstrong 
Newhouse Farm, Dumfriesshire.

Simon Thysen opholdt sig saa en Tid i Skotland, men det 
varede ikke saa længe, inden han kom hjem til Nordslesvig 
igen, fordi han først vilde aftjene sin Værnepligt. Hvis han rej
ste bort, lige før han skulde indkaldes kunde han vanskeligt 
vende tilbage til Nordslesvig igen. Efter Hjemkomsten blev han 
udtaget til preussisk Soldat, og for selv at være lidt medbestem
mende og for at have en lidt begunstiget Stilling, meldte han sig 
frivillig til Altona. Han regnede med, at Forsyningerne var be
dre der; men han kunde nu ikke komme dertil, da der var fuldt 
belagt. I Stedet for blev han saa udtaget til Bremen. Inden han 
begyndte sin Militærtjeneste var han dog en Tur i Holland 
sammen med Nicolai Svendsen; men Simon Thysen rejste videre 
og kom til London; blev der nogle Uger og kom saa til Paris. 
Forst hen paa Eftersommeren vendte han hjem igen, og i Sep
tember 1912 blev han indkaldt som Soldat. Han laa saa i Bre
men hele Tiden, indtil Krigen brød ud. I Oktober 1914 vilde 
han have været færdig med sin Soldatertjeneste, men saa kom 
Verdenskrigen, og han maatte blive under Vaaben. Den 26. Juli 
1914 kom Simon Thysen til Münster Lejr i en Hedeegn i den 
sydlige Del af Lyneburgheden. Snart voksede Uroen dog, og 
han kom tilbage til Bremen igen. Men fra nu af og i den føl
gende Tid skrev han hjem hver eneste Dag. I Brevet fra den 29. 
Juli 1914 skriver han:

Kære Forældre og Søskende!

Vi fik nu Besked om, at vi endnu i Aften afrejser til Bremen. 
Klokken er nu» 4 Eftermiddag. Vi skulde i Morgen have haft 
Bataillonsbesigtigelse. I ved sikkert Besked, naar I faar dette
Thysen Slægten 6
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Brev; er det Krigen, da Gud være med Jer og mig, den enkelte 
af os kan intet udrette mod dette. Vi er forholdsvis rolige, man
ge synes næsten glade ved, at det gaar til Bremen. I l)ag er Tje
nesten her gaaet sin Gang, men man ser af Aviserne, at der er 
Fare paa Færde.------ —

Kærlig Hilsen Simon.

Den Uro og Spænding, som herskede i Europa i dc sidste 
Julidage 1914, har Simon Thysen skildret i sine Breve til For
ældrene, og jeg vil bringe Uddrag af disse Breve og sammen
stille dem til Dagbogsform.

Bremen, 30. Juli 1914.
Vi er altsaa igen i Bremen. Det var naturligvis lidt foruroli

gende, da vi i Gaar Eftermiddag fik Meddelelse om, at vi skulde 
pakke sammen og af Sted til Bremen. Dagen i Gaar vil man 
sikkert sent glemme. Vi havde Tid nok til at gøre os færdige, 
de, der var kloge nok til det, ogsaa at spise sig sat, drikke et 
Glas 01 o. s. v. En Gefreiter mente, idet han klinkede, at det 
maaske var det sidste. Sagen var den, at vi ikke vidste rigtig 
Besked, om der virkelig gjordes mobil. Det sagde Kaptajnen 
saa senere, var ikke Tilfældet. Vi havde en ganske dejlig Jern
banetur, godt et Par Timer. Münster ligger omtrent 15 km syd
øst for Soltan, hvis I kan finde det. Et godt Stykke vest for 
Uebzen. Overalt paa Strækningen blev der iøvrigt vinket til os. 
Stemningen er jo oppe. Kl. 10,40 ankom vi paa Banegaarden i 
Bremen, hvor der var en begejstret Menneskemængde forsamlet. 
Pladsen, hvor vi skulde træde an og mange Steder Gaderne, 
var afspærrede for Folkemængden ved Politi. Militærmusikken 
spillede paa Banegaarden: „Deutschland, Deutschland über al
les“. Menneskemængden sang med og raabte overalt, hvor vi 
kom, Hurra. Foruden nævnte Sang hørtes overalt: „Heil Dir im 
Siegerkranz“ og „Die Wacht am Rhein“.

Denne Formiddag har vi ingen Tjeneste, saa i den Hense
ende gør Krigsfaren sig ikke særlig ubehagelig bemærkbar. Sol
daterne tager sig det med Ro. De lystige Sange bliver sunget 
som sædvanlig tillige med patriotiske Sange. I er vel ikke sær
lig foruroligede, de nordslesvigske Blade smører sikkert ikke
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for tykt paa. Men kritisk er Stillingen naturligvis. — Med Hen
syn til Amerikarejsen kan jeg foreløbig ikke ændre min Plan. 
— — Den endelige Beslutning til Afrejsen tager jeg dog vist 
først, naar jeg kommer hjem, men jeg synes ikke, det kan blive 
andet.------

Bremen, 31. Juli 1914.
Hvad tænker I vel om den øjeblikkelige Situation? Lad os 

tage det, som det er, ganske ædrueligt og uden at grues. Vi har 
lige gennem Flyveblade faaet at vide, at Rusland har befalet 
mobil for Hær og Flaade. Det ser altsaa ud til, at det bliver Al
vor. Vi har det i Grunden godt i disse Dage, forbereder lidt og 
gaar ellers omkring som sædvanlig. I Gaar læste jeg Nyhederne 
hjemmefra. Som jeg antog, skrives der forsigtig, saa I maaske 
lidt forsinket faar at vide, hvor farlig Stillingen har været siden 
Søndag. Sandsynligvis kan vi igen i Aften gaa ud fra 7—10, men 
vi ved jo ikke, hvornaar det kan forbydes. Al Orlov er forbudt, 
tillige Øvelser uden for Kasernepladsen, hvor enkelte Komp. 
har været i Dag. Vi ikke. Rigsdagen er nu indkaldt, det kan 
ikke trække længe ud. Rusland gør nok store Forberedelser ved 
den østrigske og tyske Grænse, og Frankrig tager sikkert ogsaa 
Del, hvis Krigen udbryder. Naar det er saa vidt, faar I naturlig
vis ogsaa straks Besked.

Det er første Gang i mit Liv, at jeg har troet paa øjeblikke
lig Fare i Nordeuropa. Men straks Søndag indsaa jeg Faren, alt
saa helt kort efter at jeg sendte det første Brev fra Münster. 
Grunde: Østerrigs stejle Holdning, Ruslands skarpe Sprog og 
Frangkrigs og Tysklands faste Vedhængen til deres Allierede. 
I Gaar Aftes var det roligt i Bremen, men man talte om Krigen; 
mange mener, det er bedst for Tyskland, at det nu bryder ud.

Det bedst Haab for I Kæres Velgaaende og Gud være med 
os alle!

1. August 1914.
I er jo nu alle klare over Situationen. Mine Tanker er ikke 

mindst ved Broder Peter, som maaske allerede er borte, Vor
herre være med ham som med os alle. Lad os sætte vor Lid til 
ham alene; uden hans Vilje er Europa vel ikke raadet i Brand.
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Vi kan jo næppe fatte Rækkevidden, som denne Verdens 
frygteligste Krig, som det sandsynligvis vil blive, kan have. 
Næsten hele den civiliserede Verden med Undtagelse af Ame
rika. Ses vi igen, hvad Gud give, da bliver jeg vel ogsaa her
hjemme. Hvad der ellers foregaar, eller hvor vi kommer hen, 
kan jeg ikke sige.----------

Den Angst for, hvad der skulde komme, Angsten for Krig 
og Ødelæggelse af Menneskeliv synes at have gjort sit til, at Si
mon Thysen allerede nu har besluttet ikke at rejse til Amerika.

Bremen, den 3. August 1914, Kl. 5,30 Eftermiddag.
Som I kære ser, er jeg foreløbig endnu i Bremen til Trods 

for, at de skæbnesvangre Skridt nu er gjorte. Vi har Krigen 
mellem de store europæiske Nationer.

Ordet: Hvorfor — vil komme frem i de fleste Menneskers 
Tanker i disse Dage. Ja, vi fatter det vel næppe helt nogen af 
os. Vi kan vel kun bede: Guds Vilje ske. Allerede Krigens Ud
brud vil være et meget haardt Slag for jer i alle Henseender. I 
har en stor Høst, som I vil komme til at mangle Folk til at 
bjærge, og saa har I det store Byggeforetagende. I vil naturlig
vis gøre alt for at redde saa meget som muligt, men forsag ikke, 
om noget gaar til Grunde; der vil gaa saa meget ud over Europa 
denne Sommer.

Jeg havde troet, at det ikke saa let var kommen til Krig, men 
at Verdens største Fordærvelse vilde være kommen ved, hvad 
der kan sammenfattes under Nydelsessyge og Laster, netop i 
disse højtciviliserede Lande, men det er jo ogsaa de mindre-civi- 
liserede, slaviske Folkestammer, der ved Hjælp af Uenigheden 
og Nationalhadet mellem højtciviliserede Stater har hidført det, 
der vil komme----------

Hvad der ellers forefalder, faar I jo hurtig Besked om. Her 
er ogsaa Russere arresterede, som har været ved Telefonlednin
ger. Folkemængden er ophidset, dog hersker der Orden. Vor
herre være saa I kære Forældre og Søskendes Trøst og Støtte i 
den kommende svære Tid — —

Den 5. August 1914.
I kære forundres maaske over, at jeg endnu er her. Hvilken 

Stilling er vi ikke i nu? Tyskland og Østerrig, maaske ogsaa Ita-
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lien i Kamp mod Rusland, Frankrig og England. — — Fra i 
Gaar Aftes var jeg i Kvarter i Byen; meget godt. Den stakkels 
Kone bragte mig denne Morgen Meddelelsen, at ogsaa England 
havde erklæret Krigen; det er naturligvis haardt nok. Det tyske 
Folk vil nok gore alt; dets Holdning er i dette Øjeblik eksem
plarisk. —

Ja, kære Forældre, I veed i dette Øjeblik ikke saa meget som 
jeg. I Gaar samledes Rigsdagen, Kejseren gav Partiførerne 
Haand og bad om, at alt som havde skilt skulde være glemt. —.

Den 6. August 1914.
Jeg er i mit Kvarter for sidste Gang, hvor jeg har haft alt, 

hvad jeg kunde ønske. Kl. er nu 4 Efterm., og denne Aften ryk
ker vi ud. Jeg ved ikke bestemt, hvor jeg kommer hen. I maa 
heller ikke bestemt vente Brev fra mig de nærmeste Dage, men 
efter Mulighed vil jeg skrive.----------

Det var et alvorligt Øjeblik og Skue, da hele Regimentet i 
Formiddags stod samlet paa Kasernepladsen foran Obersten, de 
udfoldede Faner foran Fronten. Obersten holdt en kort Tale og 
sluttede med et Leve for Kejseren. Musikken spillede „Heil 
Dir im Siegerkranz“. Hvis vi tabte, var det forbi med det store 
Tyskland, mente han. Bagefter var der Gudstjeneste og Alter
gang for hele Regimentet, Officererne med deres Hustruer. 
Kære Forældre, jeg har skrevet, hvorledes jeg beder for Fremti
den, og bliver jeg paa Slagmarken, haaber jeg, Gud vil være min 
Sjæl naadig og beder og haaber det bedste for alt og alle, som 
jeg har kær, især mine kære Forældre og Søskende. — —

I Aftes mente man at have set Flyvemaskiner; det blev for 
Resten ogsaa bestemt paastaaet. Der blev endog fra Kaserne
pladsen skudt med Maskingevær. Det benægtes dog i „Bremer 
Tagebl.“, at der har været noget.----------

Aachen, den 7. August 1914.
Vi er her i Kvarter for denne Nat. Vi kommer ind i Belgien. 

Lüttich er indtagen under store Tab (fransk Liège).

Den 10. August 1914.
Vi er endnu paa denne Side Lüttich. Vi bliver her i Dag. Vi 

horer Kanontorden. Byen her er afbrændt. Beboerne har skudt
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tyske Tropper. Jeg har det ellers godt saa vidt. Men jeg har set 
Vederstyggeligheden. Gud naade os.------

De følgende Dage ligger Simon Thysen stille der inden for 
Belgiens Grænse. Maden er god nok, og de sover i Telte. Han 
er foreløbig ikke i Fare, da der ligger stærke Tropper forude, 
og han derfor ikke er i forreste Linie.

Den 19. August 1914.
Vi var i Gaar Eftermiddags i Fægtning i en By, som hedder 

Hougaerde, Herren førte mig uskadt ud af Kampen. Det er en 
By omtrent som Skærbæk, og for vort Kompagnis Vedkom
mende en Kamp i Byens Gader. Noget belgisk Militær og en 
Del Beboere skød fra Husene. Vort Kompagni (240 Mand) 
havde 5 døde og 25 saarede, et Par savnes. — Vi gik saa gen
nem Byen og „ryddede op“. Et Sted f. Eks. hvor vi trængte ind 
med opplantet Bajonet, kom en Mængde Kvinder og en ældre 
Mand os grædende i Møde i stor Angst. De greb mine Hænder 
o. S.V., da jeg venligt tiltalte dem paa Fransk. Noget lignende 
har jeg oplevet før, jeg er glad ved at kunne det bedre, end jeg 
havde troet. Angst havde jeg ikke, kun Spænding under Kam
pen. Jeg har set af belgiske Blade, at Engelske Tropper er sendt 
herover, men ikke hvor. Kommandørens Navn, Sir John French, 
kender jeg nok, ligeledes den franske General Joffré. —

Jeg er ved godt Mod i Haab om, at Herren er med mig og 
er mig naadig, ihvordan det end maatte gaa. — —

Waterloo, den 21. August 1914.
Vi er i Dag indkvarterede i et Hotel ved Mindesmærket her. 

— Det er i Øjeblikket næsten som i Freden.

Den 30. August 1914 .
Saa vidt alt vel. Vi er nu i Frankrig. To Gange har Herren 

været mig naadig i Fægtninger.
Men saa i September blev Simon Thysen taget til Fange af 

Franskmændene. Det kom ikke til Slag ved den Lejlighed; 
Franskmændene kom nærmest bag paa dem, da Simon Thysen 
var ude paa Patrouille-Tjeneste. Han havde nu en Fordel af at 
kunne det franske Sprog og blev saa sat i fransk Krigsfangen
skab. Først var han i Bretagne; han kom saa til Montfort, hvor
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han opholdt sig en længere Tid. I Fangenskabet havde han det 
forholdsvis godt; Maden var ordentlig, og han forsynedes godt 
med Læsestof. Og saa fortsatte han med det, der altid havde 
været hans Yndlingsbeskæftigelse i Fritiden, han gav sig til at 
lære fremmede Sprog.

I Begyndelsen af Maj 1915 kom Simon Thysen til Aurillac i 
Sydfrankrig, hvor han saa var til Efteraaret 1917. I Aurillac var 
Sønderjyderne samlet for sig selv og anbragt i en Lejr. En kort 
Tid var Simon Thysen i Etampes ved Paris. Den sidste Tid af. 
det virkelige Fangenskab tilbragte han i Aurillac. — I Fange
lejren var han sammen med flere Sønderjyder, han kendte; men 
den, han fik stærkest Tilknytning til, var Hans Fuglsang fra 
Ørsted, den senere Biskop Fuglsang Damgaard. Ham kom Si
mon Thysen meget sammen med, indtil han rejste til Paris. Om 
dette Venskab skriver Simon Thysen til sin Søster, Kathrine 
Thysen, langt senere, nemlig i et Brev den 4. November 1934.

------ Ja, min gode Ven, Fuglsang, blev altsaa sidste Søndag 
bispeviet. Det fremkalder hos mig utallige gode Minder. Jeg 
havde i Fangenskabet mange gode Venner. Men Fuglsang vil 
for mig altid blive staaende som Polarstjernen over Fangenska
bets graa Himmel. — Fuglsang kom til Lejren ret senere end 
jeg. Vi blev hurtigt Venner. De første Dage vidste jeg ikke, om 
han var dansk- eller tysksindet. Hans Fætter Ivar From var 
tysksindet, men deltog aldrig i politiske Diskussioner, som var 
hyppige, dog var vi altid paa god Fod med vore tysksindede 
Kammerater. Fuglsang havde den Gang tysk Lærereksamen, 
men var gaaet over til det teologiske Studium.

Da Jørgensen og jeg kom til Paris, skiltes jeg fra Fuglsang. 
I den Tid havde jeg som hovedsagelig Omgangsfælle Jørgensen 
og Dr. jur. Eckstein fra München, en Jøde, en af Münchens 
mest kendte Advokater. Jeg blev altsaa lidt forvænt med Hen
syn til Omgangsfæller. Jørgensen var ret god Kammerat.

Faa Dage før Hjemfarten kom Fuglsang til Paris, vi var sta
dig sammen, mens Jørgensen nærmest gik sin egen Vej. Da vi 
kom til Dunkerque, havde vi fire eller fem Dages Ventetid, in
den „St. Thomas“ kunde føre os hjem. Vi tre var i civil, men al
ligevel vilde Kommandanten ikke lade os gaa ud; vi gjorde det 
nu alligevel en Gang og var lige ved at vælte Kommandanten
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paa et Fortov. Imidlertid havde jeg vist ham min Udgangstilla
delse i Paris. Han fik Svaret næsten omgaaende — efter telegra
fisk Forespørgsel paa Krigsministeriet i Paris, og saa kunde vi 
gaa ud saa meget vi vilde. De fire Dages Frihed skylder Fugl
sang mit Initiativ.

Senere kom vi sammen i København.------

Andet Steds taler Simon Thysen orn H. Fuglsang Damgaard 
som sin „værdifuldeste Omgangsven“.

I Fangelejren, hvor de sønderjyske Krigsfanger opholdt sig, 
blev der iøvrigt gjort meget for disse Danskere. Den storste 
Indsats ydede dog nok Professor Paul Verrier, der var Profes
sor i nordiske Sprog ved Universitetet i Sorbonne. Men han var 
desuden en Kender og Elsker af den sønderjyske Sag, og han 
arbejdede selv med som faa. Hans Kendskab til Slesvig var 
enestaaende. Saaledes var han inde i hver Egns Historie, kendte 
alle fremtrædende Mænd. Og hans Kærlighed til denne danske 
Landsdel fik ham til at arbejde utrætteligt for Fangernes Vel; 
han fik dem samlet i en særskilt Lejr for Sønderjyder, nemlig 
Aurillac, og han skaffede dem Bøger og Korrespondance. Den
ne Professor Verrier blev en personlig Ven af Simon Thysen, 
og i et stort Værk, Professoren har skrevet en Del i om Sønder
jylland, omtaler han ogsaa Simon Thysen. Skønt denne kun var 
almindelig Krigsfange som alle andre, har han dog været en af 
de mest fremtrædende, fordi han talte det franske Sprog saa 
godt. Derigennem knyttedes Forbindelsen med Professor Ver
rier, der skaffede ham en foretrukken Stilling, idet han kom ud 
af Fangelejren og fik Lov at leve helt frit og tage Del i Livet, 
som det formede sig i Frankrig. Det sidste Aar af Krigen var 
Simon Thysen næsten hele Tiden i Paris, og derfra sendte han 
Artikler hjem til danske Aviser. Det kom ham saaledes til Gavn, 
at han var Journalist, og derigennem var han med til at danne 
Forbindelsen mellem Danmark og Frankrig i en Tid, hvor Ver
den var i Ulave.

Men endelig 1918 kom Freden. Simon Thysen skriver i et 
Brev:

Fred paa Jorden! Guds Navn være lovet! Hvor har vi ikke 
meget at takke Gud for. Nu kan vi vente, at alle undertrykte
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Nationer vil blive frie, de Lande og Befolkningsdele, som saa 
grusomt blev skændede 1914 og følgende Aar, vil faa fuld Op
rejsning. De skyldige og den skyldige Nation vil blive straffede 
for saavidt som de ikke allerede er det.

Magt er ikke mere Ret; deraf følger, at en ny og bedre Tid 
vil oprinde. Utrolige Summer af Heltemod har det kostet at 
komme saa vidt. Vi skylder Menneskehedens Forsvarere en 
uforglemmelig Taknemlighed; vi Danske især ogsaa dem af 
vore Landsmænd, som har kunnet og har kæmpet for den ret^ 
færdig Sag. Nu vil det ogsaa rigtig vise sig, at vore Fædres Blod 
ikke flød forgæves i 1864.

Mine kære Forældre, hvor er vi nu ikke glade og Gud tak
nemlige for snart igen at kunne samles derhjemme under Danne
brog! Jeg oplevede den store Dag i Paris. Kl. 11 om Formidda
gen den 11. November begyndte Kanonerne at tordne og Kirke
klokkerne at ringe; alle vidste i samme Nu, at den frygtelige 
Krig var til Ende, at Frankrigs og Menneskehedens Sag havde 
sejret. Næsten alle Vinduer var flagsmykkede i Løbet af en 
halv Time. Befolkningen grebes af en vild Jubel, der gav sig saa 
mangfoldige Udtryk, at det er umuligt at beskrive dem. Boule
varderne og Gaderne var sorte af Mennesker, der sang og lar
mede i alle Toner og i mange forskellige Sprog. Mænd og Kvin
der, Unge og Gamle, Civil- og Militærpersoner, Hvide og Sorte 
slog Kredse og dansede omkring paa Asfalten. Krigen var endt, 
lad os haabe for bestandig. Tyskland slaaet, Bismarcks Værk til
intetgjort saa grundigt, som vi kan ønske det. Verdenshistoriens 
afskyeligste Komplot mislykkedes. — —

Vive la France! Leve Danmark!

Leve de frie Nationers Forbund!

Simon Thysen havde som nævnt faaet en Særstilling frem for 
andre Krigsfanger, idet han gik helt fri. Og gennem de Forbin
delser, han havde faaet med indflydelsesrige franske Personer, 
kom han til at holde en Tale ved Fredsforhandlingerne. Da det 
sonderjyske Spørgsmaal kom til Behandling, faldt det i hans 
Lod at give en Forklaring af Slesvigs Stilling. Og den 26. Januar 
1919 talte Simon Thysen ved Fredskonferencen i Versailles for
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en Forsamling der. Talen, der blev holdt paa ulasteligt Fransk, 
begyndte han saaledes:

„Mine Damer og Herrer! Det er mig som Slesviger en stor 
Ære og en stor Glæde at have Lejlighed til at udtrykke Slesvi
gernes Følelser over for en fransk Tilhørerkreds. Jeg beder Dem 
bære over med mit Fransk.

Mine Damer og Herrer, den store Dag, vor Genforeningsdag 
med Danmark er nær; den Dag, vi næppe havde vovet at haabe 
paa for blot fem Aar siden.------ “

Simon Thysen gav saa en længere Skildring af de slesvigske 
Forhold helt fra 1864 og i Tiden under Verdenskrigen; han slut
tede sin Tale med disse Ord:

„Slesvigernes Haab blev tændt paany ved Krigens Begyndel
se; de første Uger blev fulde af Ængstelse. Men efter den straa- 
lende franske Sejr ved Marne var der næsten Sikkerhed. Befri
elsen for det forhadte Aag skimtedes ved Enden af Lidelsen. Nu 
er den straalende Dag ganske nær. Den er endnu ikke kommet 
som for Alsace-Lorraine. De tyske Arbejder- og Soldaterraad 
har endnu Magten hos os. Der er genoprettet en vis 
Frihed. Presse og Møder kan drøfte Genforeningen med Dan
mark. Men den onde tyske Tro har slet ikke abdiceret. Slesvi
gerne bør paatvinge sig en vis Tilbageholdenhed, hvad angaar 
deres Følelser over for Frankrig og den sejrende Entente. Freds
konferencen vil snart træffe Bestemmelse og de sidste tyske 
Undertrykkere blive fordrevet. Vi ved, at vor Befrielse helt og 
holdent skyldes Ententens Sejr. Vor Taknemmelighed kan først 
give sig til Kende efter Befrielsen. Saa vil vi overbringe en straa
lende Hyldest til Frankrig, vor gamle Ven og Beskytter, som 
efter 1864 var den første Magt, der anerkendte, at det slesvigske 
Spørgsmaal ikke var endeligt afgjort ved den tyske Erobring. Vi 
vil takke de heltemodige, franske Soldater, deres trofaste Allie
rede i den engelske Hær og Flaade, alle disse tapre og beun
dringsværdige Krigere, belgiske, serbiske, italienske og ameri
kanske, de sidstankomne, men ikke mindst fortjentsfulde, alle 
dem, som har kæmpet og ofret deres Liv for Menneskehedens 
Sag. Vi takker ligeledes de russiske og rumænske Soldater, som 
før det bolschevikiske Forræderi har kæmpet som Helte, vi tak-
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ker endelig de Danskere, som har ladet sig indrullere og har 
kæmpet i de allierede Hære.

Taknemmelighedens evige Baand har for Fremtiden knyttet 
os til Frankrig og Ententens sejrende Nationer“.

Talen blev senere udgivet i sin Helhed paa Fransk.

Simon Thysen fik saaledes Lov til at udføre sin lille Del af 
det Arbejde, som Fredsslutningen krævede. Gennem ham fik en 
sønderjysk Røst Lejlighed til at lade sig høre i Versailles paa^ 
det Tidspunkt, da de store Statsmænd skulde træffe Beslutning 
ogsaa om Slesvigs Fremtid. Gennem sin Redegørelse for de søn
derjyske Forhold lykkedes det ham efter Evne at øve sin Indsats 
for, at det evige Grænsespørgsmaal i Slesvig kunde blive løst 
paa en god Maade. Det var jo dog noget ret enestaaende for en 
almindelig ung Sønderjyde at komme til at tale for en fransk 
Forsamling, saaledes som det blev Simon Thysen til Del.

Efter Hjemkomsten til Danmark tog han ivrigt Del i Genfor
eningsforberedelserne; han rejste rundt omkring og holdt Fore
drag. I disse Aar gik han stærkt op i det Arbejde, der blev gjort 
for at faa Europa i Lave igen, og særlig var hans Opmærksom
hed selvfølgelig henvendt paa Nordslesvigs Genforening med 
Danmark. — Endnu i Begyndelsen af Verdenskrigen havde Si
mon Thysen tænkt paa at rejse til Amerika, men dengang han 
lagde de Planer, havde han ikke regnet med en fire Aars Krig 
og en Genforening i 1920. Han kom nu aldrig til Amerika, men 
fortsatte sin Journalistvirksomhed, idet han blev ved med at 
sende Artikler fra Frankrig hjem til danske Blade. Ret længe 
kunde Simon Thysen dog ikke blive i Danmark, da han var 
kommet hjem i Genforeningstiden. Han følte sig draget mod 
Frankrig, hvor han havde tilbragt saa lang Tid, og derfor rejste 
han derned igen.

I Paris havde Simon Thysen ogsaa faaet Forbindelse med en 
Del andre indflydelsesrige Franskmænd foruden den allerede 
nævnte Professor Verrier. Det var Mennesker, der alle nærede 
varm Interesse for det nordslesvigske Spørgsmaal, og blandt 
dem var ogsaa Madame de Quirielle. Hun gik stærkt op i det 
sønderjyske Grænsespørgsmaal — den samme Sag, som ogsaa 
Simon Thysen arbejdede for i Tiden før Genforeningen, og saa
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stærk Tilknytning havde hun til ham, at hun efter 1920 vilde be
søge hans Hjem i Aaved, da hun en Gang kom til Danmark. 
Simon Thysen selv var ikke hjemme dengang; han var allerede i 
Frankrig igen, og i Foraaret 1921 skrev Madame de Quirielle, at 
hun vilde komme til Frifelt med Amtsbanen en bestemt Dag. 
Det var en sjælden Fest for Aaved med dette franske Besøg, og 
Hans Thysen havde indbudt en Del af Egnens Danske til Fe
sten. Der var ogsaa beredt den franske Dame en smuk Modta
gelse; det franske Flag vajede paa Gaardens Flagstang, og der 
var en Flagallé og Guirlander fra Gaarden ned til Vejen. Ma
dame de Quirielle kom til Middag, og om Eftermiddagen samle
des der saa en Del indbudte fra Egnen til en lille Fest, hvor der 
blev holdt en Del Taler. Allerede samme Dag rejste Madame de 
Quirielle bort igen, men i de følgende Aar holdt hun Forbindel
sen med Simon Thysen og hans Familie vedlige.

Da Simon Thysen vendte tilbage til Frankrig igen, fik han 
en Tid Ansættelse paa et Kontor; men af større Vigtighed og 
Interesse for ham var dog hans Virksomhed som Korrespondent 
for danske Blade. Allerede før Verdenskrigen havde han sendt 
Breve hjem til „Dannevirke“, naar han var paa Udenlandsrejse, 
og nu efter 1920 havde han ogsaa Tilknytning til danske Aviser, 
som han skrev hjem til. For Eksempel skrev han til „Politiken“ i 
København og blev ved dermed i hvert Fald til faa Aar før sin 
Død. Det er iøvrigt karakteristisk for Simon Thysen, at han ikke 
hørte til de Mennesker, der kunde slaa sig ned og leve et roligt 
og stilfærdigt Liv; han kunde ikke slaa sig til Taals med det, 
han nu havde naaet. For det første havde han en uimodstaaelig 
Lyst til at læse og lære; det gjaldt i Særdeleshed Sprog, og efter- 
haanden beherskede han vistnok syv Sprog. De Fremmedsprog, 
han talte, havde han lært sig paa egen Haand og ved at rejse 
rundt i paagældende Land. Saaledes lærte han foruden de alle
rede nævnte Sprog for Eksempel Spansk. Og saa havde han Ud
længsel i sig; han skulde ud at se noget, og de færreste har op
levet at rejse saa meget rundt i Europa som han. Paa disse Rej
ser var han nøjsom og sparsommelig, og selv om det ikke var 
saadan, at han havde ubegrænsede Pengemidler til sin Raadig- 
hed, kom han i Tidens Løb vidt omkring. Han var i Aarene efter 
1920 meget ofte paa Rejse rundt i Europa. Snart var han i Italien
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og snart i London, snart var han i Spanien og snart paa Rejse 
rundt i selve Frankrig. Og det skete, at han tog en Tur paa 
Kryds og Tværs gennem Danmark.

I 1925 blev Simon Thysen gift med en fransk Dame, og han 
endte som Hotelforpagter i Lyon. Hustruen har paa en dygtig 
Maade forstaaet at hjælpe Simon Thysen, og efter hans Død 
har hun klaret det selv og samtidig sørget for deres to Børns Ud
dannelse. Den anden Verdenskrig ramte ogsaa dem i 1940, og 
selv om de slap med en stærk Rationering i de første Krigsaar, 
saa fik de dog siden Krigens Uhygge at mærke.

Nuværende Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen er en af 
dem, der bedst har lært Simon Thysen at kende, og ved hans 
Død skrev Nicolai Svendsen en smuk Nekrolog, som jeg synes, 
jeg maa bringe i sin Helhed, selv om jeg ikke undgaar Genta
gelse af enkelte Ting. „En sønderjysk Skæbne“ satte Nicolai 
Svendsen som Overskrift over den følgende Mindeartikel den 
51. Marts 1937:

Paa „Boulevard des Brotteaux“ i Lyon, Frankrigs næststør
ste By ligger „Hotel du Bugey“. Skiltet beretter, at Ejerens 
Navn er Simon Thysen. Det danske Navn lyder mærkeligt i 
Forbindelse med Omgivelserne, og mærkelig er ogsaa den 
Mands Skæbne, som bar det; thi nu er han ikke mere. En Som
merdag i 1910 saa jeg ham for første Gang.

Paaskedags Middag forkyndte den danske Radio, at Simon 
Thysen var afgaaet ved Døden, 45 Aar gammel.

Mange vil spørge: Hvem var Simon Thysen, og hvilken Be
tydning har han haft? — Svaret kan i Korthed lyde saaledes: 
Simon Thysen var en sønderjysk Bondesøn, som ved Skæbnens 
underfulde Spil i de bevægede Aar under Verdenskrigen kom 
ud at staa de store Afgørelser paa nært Hold og som dansk Søn
derjyde fik en lille Mission at udføre ude i den store Verden paa 
et Tidspunkt, da andre, der syntes kaldet dertil, ikke var i Stand 
til at bringe vort nationale Spørgsmaal ind i den offentlige 
Diskussion.

Hvor Brøns Aa mellem brune Banker snor sig gennem et 
goldt Hedelandskab frem mod den flade, grønne Marsk og Va
dehavet, ligger ret afsides hans Fødegaard i den lille Landsby 
Aaved i Vodder Sogn. Hans Hjem var præget af dansk Flid,
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Nøjsomhed og gammeldags Sæd og Skik. Simon Thysen hørte 
til de unge, som i Aarhundredets Begyndelse blev grebet af Fol- 
kekampens Betydning og selv søgte en Plads i de kæmpendes 
Rækker i Stedet for at løfte Slægtsarven ved Bondebruget der
hjemme.

Jeg ser ham endnu staa foran mig, denne lidt duknakkede 
Skikkelse, noget tung af Tankegang og Tale og med et drøm
mende Blik, da han spurgte, om jeg vilde uddanne ham til Jour
nalist. Belært af adskillig Erfaring skildrede jeg for ham en 
dansk Pressemands Tilværelse under preussisk Herredømme 
som en tornefuld Vej. Men han lod sig ikke afvise, og saa be
gyndt i nævnte Aar hans Læretid paa „Dannevirke“s Kontor i 
Haderslev. — Simon Thysen var ikke den fødte Journalist. Hans 
reflekterende Natur egnede sig ikke til hurtig Indstilling over 
for en given Situation, selv om end hans Tankerigdom og klare 
Omdømme var værdifulde Evner, naar han i Ro og Mag fik Lov 
til at samle sig om Behandlingen af et Emne, men dertil var der 
sjældent Lejlighed. Han benyttedes en Del som Referent, og 
han bearbejdede til Eksempel gamle Urmager Marcussens Be
skrivelse af Rødding By og Sogn, som aftryktes i „Dannevir
ke“.

Imidlertid indsaa han selv efter nogen Tids Forløb Nødven
digheden af en videre Uddannelse, og han tog derfor paa Askov 
Højskole, et Ophold, der blev af varig Værdi for ham. Han 
vendte tilbage til Redaktionskontoret, opfyldt af Udlængsel og 
talte meget om at rejse til Amerika for at blive Præst for en 
dansk Menighed. Men Kærligheden til Hjemstavnen og An
svarsfølelsen over for Danskhedens Sag holdt ham tilbage. — 
Paa maa og faa tog han til Skotland, hvor han fik Plads paa et 
Par Bøndergaarde som Tjenestekarl — for at lære Sproget. Med 
et vist tørt Lune fortalte han senere om sine Oplevelser derovre. 
De skotske Bønder var mildest talt forundrede og mistroiske 
ved at se den fremmede Karl sidde fordybet i Læsning og sprog
lige Studier. Han var dem for aparte, og derfor blev Lejemaalet 
ingen Steder af lang Varighed.

Efter Hjemkomsten blev han udtaget til preussisk Soldat. 
Før Indkaldelsen fik han Lyst til engang i Sommeren 1912 at 
ledsage mig paa en Rejse til Holland. Her skiltes vore Veje. Si-
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mon Thysen rejste videre til London, hvor han opholdt sig nogle 
Uger, og herfra tog han til Paris for at sætte sig ind i franske 
Forhold. De Rejsebreve, han sendte hjem til Bladet, vidnede 
heri om betydelig Modenhed og et større Udsyn, end man 
kunde vente sig af en ung Mand i hans Alder. — I Efteraaret 
1912 mødte Simon Thysen som preussisk Værnepligtig paa Ka
sernen i Bremen. Der gik det ham til at begynde med som i 
Skotland, at hans Foresatte ikke rigtigt kunde forstaa denne 
mærkelige Soldat, der filosoferede og studerede i sin knapt til- 
maalte Fritid. I Eksercits og andre militære Forhold skal han 
aldrig have drevet det ret vidt. Men Officererne lagde Mærke til 
ham, og han nød tilsidst en vis Yndest hos de højere Befalings- 
mænd. Da Krigen brød ud, hørte hans Kompagni til de Regi
menter, som først faldt ind i Frankrig. Engang — der var vist
nok ikke gaaet ret mange Uger — sendtes han med en lille De
ling ud paa Patrouille-Tjeneste. Simon Thysen og hans Kamme
rater tog, efter hvad der fortælles, Sagen med stor Sindsro. I 
Stedet for at spejde i Landskabet slog de sig ned i en fransk 
Bondegaard, hvor Konen serverede, hvad Huset formaaede for 
de ubudne Gæster, som under Thysens Ledelse optraadte med 
Takt og Forstaaelse af Situationen.. Idyllen blev pludselig for
styrret ved, at en af Soldaterne raabte: Franskmændene, mens 
andre greb efter Bøssen, som de havde sat fra sig. Udenfor myl
drede det med Franskmænd i overlegne Skarer. — I dette Øje
blik var Simon Thysen straks klar over Situationen. Han for
klarede, at al Modstand var til ingen Nytte, og skyndte sig ud 
for at tage mod den franske Officer, over for hvem han opgav 
Tallet paa den lille Flok derinde og meddelte, at de var rede til 
Overgivelse, hvorefter han tilføjede, at han selv var dansk. 
Franskmanden tog det første til Efterretning, men stillede sig 
noget uforstaaende med Hensyn til den anden Meddelelse, ind
til en dansk Officer, som gjorde Tjeneste i den franske Armé 
og som tilfældigvis var i Nærheden, kom til Stede og forklarede 
Sammenhængen.

Hjemme i Aaved nærede man imidlertid Bekymring for Si
mons Skæbne. Han var meldt savnet, og der hengik en Rum 
Tid, før man hørte fra ham. En Dag fik jeg Besøg af hans Far, 
som fra Frankrig over Danmark havde modtaget et Billede med



96 HANS S. THYSEN

tre Personer, fotograferet i en stor fransk By. Den ene af dein 
var Simon, som tilsyneladende befandt sig i bedste Velgaaende
— saa vidt jeg husker i Civil. Den anden var den ansete Profes
sor Paul Verrier. Den tredie kendte jeg ikke; men jeg kunde nu 
give hans Paarørende den Forsikring, at de næppe behøvede at 
være bange for Sønnens Skæbne.

Der er mig ikke noget bekendt vedrørende Enkelthederne i 
Simon Thysens Virksomhed i Frankrig under Krigen. Saa vidt 
jeg kan skønne, lykkedes det ham ved Hjælp af sine Sprog
kundskaber og sit Kendskab til større Forhold at opnaa en Sær
stilling som dansk og paa dette Sted, hvor de allierede Landes 
Statsmænd allerede var i Færd med at forberede et nyt Landkort 
over Europa, at sprede Oplysning om den lille Landsdel, der var 
hans Hjemstavn. Jeg henholder mig bl. a. til et Telegram til 
„Berlingske Tidende“, hvori det hed, at Simon Thysen havde 
holdt Foredrag i Paris paa et ulasteligt Fransk om det sonder
jyske Spørgsmaal.

Da Krigen var forbi, meldte Simon Thysen sig atter til Tje
neste herhjemme. Han deltog i Genforeningsarbejdet og holdt i 
Tiden, der fulgte efter, oplysende Foredrag om Frankrig, lige
som han i nogle Aar vedblev at sende Skildringer dernede fra 
til den sønderjyske Presse. Hans Hjerte hang ved Frankrig; det 
blev hans andet Fædreland. — Han forsøgte sig som Forret
ningsmand i Paris og havnede endelig som Hotelejer i Lyon. 
Han havde opnaaet fransk Indfødsret og giftet sig med en 
fransk Dame. I Frankrig vilde han leve og dø. Alt for tidlig efter 
menneskelig Beregning er det sidste Ønske gaaet i Opfyldelse.
— Men selv om han end levede langt borte fra det Sted, hvor 
han var født, bevarede han sin Ungdoms Kærlighed til sin 
Hjemstavn. Han fulgte med i stort og smaat af, hvad der fore
gik her. Simon Thysens Levnedsløb, som her kun har kunnet 
skildres i faa og langtfra udtømmende Træk, er Beretningen on 
en ung Sønderjyde fra Tiden før Verdenskrigen, Manden med 
den store Udlængsel, der gribes af Eventyret, men under alle 
mærkelige Hændelser bevarer sin danske Natur og efter Evne 
under sære Omskiftelser i det Fremmede søger at tjene den Sag, 
han som Yngling viede sine Kræfter til.

Der er langt fra Aaved til „Boulevard des Brotteaux“ i Lyon;
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men stadig gik hans Tanker tilbage til den lille Landsby ved 
Brons Aa.

1112. Mads Peter Thysen (f. 1894) var allerede som 
Barn paa mange Maader en direkte Modsætning til den ældre 
Broder. Han var den fødte Landmand, og fra Barndommen gik 
han op i Landbruget derhjemme paa Slægtsgaarden med over
vældende Interesse og viste helt fra sin Ungdom praktisk Dyg
tighed.

Peter Thysen kom til Birkelev, da han endnu kun var 5 Aar 
gammel og begyndte at gaa i Skole der. Det var en meget lang 
Vej at gaa, men Biskolen i Aaved var flere Aar i Forvejen ble
vet nedlagt. Barndomslivet, som Børnene i Aaved oplevede det 
dengang, var i meget høj Grad forskelligt fra Nutidens. Det for
jagede Tempo, som Børnene i vore Dage kommer ud i allerede 
fra en tidlig Alder, eksisterede ikke dengang. De moderne Tra
fikmidler fandtes ikke; moderne Foreteelser som Forlystelser og 
Sport, som man kommer med i fra Barndommen nu, var ikke 
opfundet. Stille og roligt gled Livet; man passede i større Ud
strækning sig selv. Omkring Gaardene laa Bymarkerne, der næ
sten var den eneste Jord, som dyrkedes; men længere ude strakte 
Heden sig. I alle Retninger mødte Øjet kun den mørke Hede, 
Lyng og atter Lyng; langs Aaen var der Enge. Og ude i denne 
Verden færdedes Drengene paa den Tid; de fandt Fuglereder, 
satte Mærker ved dem og var saa rundt for at se til deres Reder, 
om der var Æg, og om der var Unger. De talte om deres Fugle, 
som Nutidens Børn taler om Filmshelte, og naar de gik hjem fra 
Skole, havde de Lejlighed til at besøge deres afmærkede Fugle
reder.

I Nutidens Øjne var det vel en fattig Tilværelse. Men allige
vel har disse Børn levet i en Verden, som vi i Nutiden aldrig vil 
komme paa nært Hold. De sandede Veje snoede sig i mange 
Krumninger gennem Heden og Engene; ingen Biler og Luften 
uforstyrret af Flyvemaskiner. Det var en Verden, der var præget 
af Uberørthed og en vis dyster Hemmelighedsfuldhed; thi stør
ste Delen af Jorden laa udyrket hen, og kun faa Mennesker fær
dedes ude paa de ode Strækninger. Og de gamle fortalte om 
mærkelige Ting, der gik for sig ude i Egnen omkring dem især
Thysen-Skvgten 7
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ved Nattetide. Der var Lygtemænd, som vilde lokke Folk ud i 
Mosen ved deres Lys. Og der var Forvarsler, som for Eksempel 
en Tid før Mergelbanen blev anlagt ud forbi Aaved. Da kunde 
man længe i Forvejen om Aftenen se Lyset fra et Lokomotiv 
bevæge sig ind over Markerne paa det Sted, hvor Toget virkelig 
kom til at køre senere.

Enkelte — i den moderne Tid saa kendte — Fritidsbeskæfti
gelser som for Eksempel Fodbold blev dyrket en Del i Peter 
Thysens Drengeaar; man spillede saaledes i Vodder. Fodbold 
havde Peter Thysen dog ingen Lyst til at løbe efter; hans In
teresse var hos Gaardens Dyr, og det kunde være ham en kær 
Adspredelse at gaa og iagttage dem.

Peter Thysen kom tidligt til at tage fat. Gaarden havde et 
stort Jordtilliggende, og særlig meget var der at gøre, efter at Fa
deren i 1912 havde faaet saa stort et Areal damppløjet. I Aaret 
1914 blev Udbygningerne revet ned, og nye byggedes; men de 
var ikke færdige endnu, da Faren for Krig rejste sig som en 
mørk Trusel over Europa. Augustdagene i 1914 kom saa med al 
deres Uhygge. Peter Thysen havde endnu ikke været inde som 
Soldat, men han var udtaget til Danzig. Ordren kunde komme 
til enhver Tid, og gennem de Breve, der daglig kom fra Brode
ren, Simon Thysen, holdtes Hjemmet underrettet om Stillingen 
ved Felten. Efterhaanden som Tiden gik og blev til Maaneder, 
undrede Peter Thysen sig mere og mere over, at der ikke kom 
Indkaldelsesordre, idet saa godt som alle andre af hans Aargang 
var inde. Men Tiden gik hen til Jul, og først omkring den 12. 
December 1914 kom Indkaldelsen. Ogsaa han maatte gøre sin 
tunge Pligt og gaa med i Krigen for det Land, han var Borger i, 
skønt han var dansk og ikke kunde have Sympati for det tyske. 
Han stillede i Flensborg og kom derfra til Slesvig, Regiment 84, 

> hvor Militæruddannelsen begyndte. Den egentlige Soldatertid 
blev for Peter Thysen i høj Grad præget af, at der var Krig. I 
Stedet for den sædvanlige to Aars Vaabenuddannelse foregik 
det hele nu paa otte Uger, og allerede den 12. Februar 1915 kom 
han til Vogeserne. Han blev sendt lige til Fronten og marcherede 
en Aften op mod det høje, sorte Bjerg. Et Par Timer var han i 
Skyttegraven og stod Vagt der, men blev saa afløst. Sammen 
med en anden kravlede han ind i en Understand, hvor der laa



SLÆGTEN THYSEN

Mads Peter Thysen (f. 1894)

99

cn Underofficer i Lyset af en Tællepraas. „Det er noget „grov“ 
noget“, sagde Kammeraten til Peter Thysen. „Ja, det er noget 
andet end at være hjemme hos Mor“, lød det paa Sønderjysk fra 
Underofficeren, der ogsaa var dansk. Peter Thysen traf iøvrigt 
mange Bekendte hjemmefra i den Tid, han var i Vogeserne.

I den første Tid da Peter Thysen var i Skyttegravene, gik 
det ikke særlig haardt til, og han kom forøvrigt dertil lige efter 
et stort Slag. Han var nu i Sennheim til den 8. Marts 1915, og 
kom derefter til Somme i Frankrig. Fra Slutningen af Marts laa 
han nu i Stillingskrig i Champagne, og selv om det i den Tid 
ikke kom til store, regulære Slag, kunde han undertiden komme 
ud i meget faretruende Situationer, idet Tyskerne og Fransk
mændene laa og underminerede hinanden i Skyttegravene. De 
horede ind mod hinanden og anbragte en Sprængladning saa nær 
ved Modstanderen som muligt, den Tragt, som derved frem
kom, naar Eksplosionen skete, gjaldt det om at tage i Besid
delse. Men engang da Peter Thysen sammen med en anden laa i 
en saadan Tragt, var det nær gaaet galt. De laa og fyldte Sand 
i smaa Sække, da Franskmændene begyndte at kaste Granater 
over til dem, ganske vist ikke i den Side, de laa i, men i den 
modsatte Side. Men havde Franskmændene for Eksempel ladet 
en Granat rulle ned ad Kanten, vilde den være løbet lige ned til 
dem. Tilsidst maatte de tage en rask Beslutning og løbe bort, da 
det begyndte at dages; men da de naaede i Sikkerhed, og den 
voldsomme Spænding udløstes, begyndte de pludselig at ryste 
over hele Kroppen. Tillige fik de nu at vide, at Tyskerne havde
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ment, at der var Franskmænd i Tragten, og de vilde derfor have 
været til selv at kaste Granater over i den.

Hen i Juli 1915 fik det Regiment, hvor Peter Thysen var, 
Ro nogle Dage, og det hed sig, at de skulde ligge stille i tre— 
fire Uger. De havde det meget godt og havde kun enkelte 
Marchture. Men en Nat kom der pludselig en og dundrede paa 
Dørene og raabte: „Alarm! Alarm!“ Saa skulde de op og med 
den nødtørftigste Udrustning maatte de træde an. Der skete 
imidlertid ikke noget, og der var Ro. Men det gik dog snart op 
for dem, at de skulde bryde op fra dette Sted. I Slutningen af 
Juli kom de i et Tog, og Turen gik nu ind mod Tysklands Indre, 
de kørte igennem Tyskland og standsede først ved Rusland. Pe
ter Thysen fortæller selv om det i et Brev.

Rusland, d. 27. Juli 1915.

Kære Forældre og Søskende!

I kære har vel længe ventet efter at høre lidt fra mig. Har I 
faaet det Kort, jeg skrev, da vi var paa Rejse herop? Ja, det gode 
varede saa kort; der i den By, hvor vi laa et Par Dage — fire 
Dage var vi der — da havde vi det saa godt. Frugt var der i 
store Masser. Men saa en Nat Kl. 1, vi laa og sov allerbedst, 
blev der raabt Alarm, og vi kom op og fik det hele pakket sam
men og var saa rede til at træde ud; da mente vi endnu, at det 
kun skulde være en Øvelse; men saa gik vi saadan rundt en 
halv Time. Alt var roligt, saa vi satte os hen og faldt snart i 
Søvn, men vaagnede hurtigt igen. Lyset brændte endnu, og alt 
var roligt. Saa fik vi vort Dækken ud og dækkede os til igen 
og sov roligt til om Morgenen. Kl. 7 skulde vi saa af Sted øg gik 
til Banegaarden og blev forladet.Vi havde fjerde og nogle tredie 

. Klasses Vogne, saa det var helt godt, og vi tænkte nok, det vilde 
blive en længere Rejse, men hvorhen vidste ingen.

Vi kørte saa i tre Døgn ud af Frankrig gennem hele Tysk
land helt op i Ostpreussen; der blev vi ladet ud og marcherede 
saa straks den første Dag 25—30 km. Der laa vi saa i nogle 
Huse. Vi gik vist 15 km, før vi gik over den russiske Grænse. 
Den næste Dag gik vi igen 30 km i Varme og Sand og Støv; der 
laa vi saa to Nætter over, gik saa videre hertil. Der kom vi Kl. 3
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Efterm.; vi slog straks vore Telte op, og der har vi nu sovet rig
tig godt i Nat. Vi er nu ikke langt bag Fronten; hvorlænge vi 
bliver her, ved vi ikke, men skal vi, saa gaar vi, med Gud, vi
dere. I Forgaars fik vi noget Post; jeg fik da et Brev fra dig, 
kære Mor, dateret den 17. Juli. Jeg ser deraf, at I Gud være lo
vet har det godt, som jeg jo med Guds Hjælp kan meddele 
Eder. — — —

Peter Thysen var nu ved Osterlenka fra Slutningen af Juli. 
Den 51. Juli 1915 indledtes Slaget om Narow, og der var Peter 
Thysen med; det varede nogle Dage, og saa blev han saaret den 
5. August 1915. Han var ved 6. Kompagni, og de Hændelser, 
han kom ud for i de første Augustdage, har han skildret i Breve, 
der er skrevet senere, da han var kommet til Ro. Da han blev 
saaret skrev han hjem hver Dag den allerførste Tid. Saaledes 
skriver han fra Lazarettet i

Culm, den 14. August 1915.
Ja, der er mange Kammerater saaret. Vi var sammen hele Ti

den. Det var netop vor Afdeling, der var saa haardt for den 30. 
Juli, da de alle blev saaret, men den Dag vidste jeg kun, at 
Schmidt fra Brons var saaret; han laa ved Siden af mig, da han 
fik det.----------

Det hele varede vist kun en Fjerding Time; vi fik Forstærk
ning, og saa trak Fjenden sig tilbage, og vi gik bagefter til Byen, 
der laa foran; der havde Fjenden sat sig fast igen. Vi gravede 
os ogsaa ned og laa der Natten over og mente saa, vi skulde 
storme Dagen efter igen; men det blev ikke til noget, og jeg tak
ker den kære Gud og Frelser, at vi ikke skulde videre; den Dag 
vidste jeg endnu ikke, hvem der var saaret. Vi laa saa der Natten 
og Dagen over. Da gik Reg. 90 for, og vi gik saa tilbage og sov 
i den lille Birke-Skov, hvor Kampen den 30. havde fundet Sted. 
Dagen efter blev det jo saa fortalt, hvem der var saaret og fal
den. Vor Afdeling bestod den 30. af 58 Mand; og nu var vi 23 
tilbage. Jeg takker den kære himmelske Fader, da jeg hørte, at 
saa mange derhjemmefra var kommet godt derfra.----------

Culm, den 19. August 1915.
Den 3. August gik vi længere til Venstre og gik der i Stil-



IO2 HANS S. THYSEN

ling om Aftenen. Der laa vi bag en Banelinje, som dem, vi loste 
af, havde stormet om Efterm. Vi fik Ordre til, at vi skulde grave 
os godt ned; vi skulde ikke videre. Naa, det var vi godt tilfreds 
med og gravede saa dygtigt, at vi kunde sove om Dagen, for 
Russerne var langt forude, og der faldt ikke et Skud. Da det 
blev Dag, var vi i Gang med at samle de saarede Russere sam
men, de laa langt forude. Vi kunde høre dem jamre; vi havde 
10—12 Mand samlet, alle haardt saaret; det var haardt at se de 
Stakler. De raabte altid om Vand; det fik de ogsaa, ogsaa lidt 
Brød. Kl. 9 fik vi Ordre til at gøre os færdige til at gaa videre, 
nogle havde lige lagt sig til at sove; det blev jo ikke til noget. 
Da vi var gaaet vel et Par Kilometer begyndte Russen at skyde 
med Granater og Shrapnel; det kom vi godt igennem, men snart 
derefter kunde han naa os med Maskingevær. Vi lagde os hen 
og gik nu frem med Spring i Afdelinger, saa længe vi naaede 
den næste Banelinje. Da vi kom dertil, havde vi 15 saarede og 
3 døde. — Vi gravede os saa lidt ned for at faa lidt Dækning, 
men lagde os snart lidt til Ro, da vi ikke havde faaet Søvn om 
Natten. Kl. 5 (om Morgenen den 4. August) skulde vi gøre os 
færdige til Storm; naa, det blev stille, enhver beskæftiget med 
sine Tanker, og der gik vel mange stille Bønner til den Almæg
tige og Alvidende; vi vidste, at det vilde kræve mangt et Hjærte 
og Legeme, da Fjendens Stilling var stærkt besat med Maskin
gevær. ------ —

Som nævnt var Peter Thysen ved 6. Kompagni. De kom 
godt over den 4. August, men fik Ordre til at rykke op langs en 
Banelinje og skaffe sig Tilslutning til 8. Kompagni. Men inden 
de naaede sammen, var 6. Kompagni kommet ud i helt fladt Ter
ræn, og Soldaterne fik Ordre til at grave sig ned for at søge 
Dækning. Peter Thysen var i en af de allerforreste Rækker, og 
medens han — liggende paa Knæene og dukkende sig saa godt 
kan kunde — prøvede at grave sig ned i Jorden ved Hjælp af 
den lille, korte Spade, som Soldaterne altid førte med sig, blev 
han ramt af en Granatsplint i højre Skulder. Han laa i Groften 
ved Banelinien, og Russerne laa paa den anden Side. De var 
godt forskansede og skød hele Tiden, saa Kuglerne slog ned 
rundt omkring Peter Thysen. Han fortæller om det i et Brev fra
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Culm, den 16. August 1915.
Jeg blev saaret den 5. om Morgenen tidligt henved Kl. 4; 

jeg kravlede straks tilbage paa Knæene og den venstre Arm. Da 
kom jeg forbi Niels Pedersen fra Kjærbølling; han laa der ogsaa 
og var saaret. Det var værre; han havde faaet et Skud i Ryggen 
og kunde knap røre sig. Jeg hjalp ham at strække Benene for 
at komme bedre i Dækning; forbinde ham kunde jeg ikke, da 
jeg og var saaret, men der var jo nok til det. Jeg var dog ked af, 
at jeg skulde forlade ham. Vi var nu de eneste herude fra Ve-' 
steregnen, og Niels var en meget god Kammerat. Jeg havde bedt 
til Herren, at vi nu maatte holde ud med hverandre, og da blev 
vi og saaret paa en Gang, ja maaske i et Minut. Han sagde: Gaa 
kære Peter, at du ikke faar mere; du kan dog ikke forbinde mig. 
Hils mine Forældre og min Kone; jeg ved ikke, hvordan jeg 
kommer herfra; jeg stoler kun paa Gud.

Jeg kravlede saa videre og blev snart forbundet af Veies Søn 
fra Spandet; vi blev snart fire fra vort Kompagni og gik saa 
sammen ned til Bagagen; der fik vi noget at spise. Der var Sa- 
nitetskomp.; vi blev saa bedre forbundet og gik videre til et 
Feltlazaret. Da var vi blevet 10 Mand samlet fra hver Komp., 
og saa var der flere, der ikke kunde gaa. Vi kom til et Feltlaza
ret henad Kl. 7 og var da saa gennemvaade, at der ikke var en 
tør Trevl paa os. (Der var kommet en Tordenbyge; de søgte Ly 
i en Granplantage, men det gavnede kun lidt. — H. T.). Vi fik 
saa tør Skjorte og Underbukser og kom i noget godt Halm og 
fik et Dækken. Derfra gik det saa den næste Dag videre.------

Det varede tre Dage, inden Peter Thysen kom paa Lazaret. 
Forinden var han dog blevet forbundet og tilset undervejs, men 
han maatte gaa næsten hele Vejen, indtil han naaede et Lazaret i 
Culm ved Floden Weischel, hvor han blev indlagt. I de Dage 
han gik ind mod Culm, var Føden højst elendig. — Paa dette 
Lazaret var han i 6 Uger; saa fik han Orlov og kunde rejse til 
Kiel. Helt hjem maatte han ikke komme, men havde saa Orlov i 
tre Uger og var hos sine Slægtninge. Da han for saa vidt var 
kommet sig efter det Saar, han havde modtaget, kom han tilbage 
til Slesvig. Der kunde jo nu lidt efter lidt blive Tale om, at han 
skulde til Fronten igen, men omkring den 20. Oktober blev han 
erklæret garnisonsdygtig uden Tornyster, og glad var han. Saa
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kunde han eventuelt komme til Artilleri eller Train, men det var 
ikke nær saa slemt som Infanteri. Peter Thysen var imidlertid 
klar over, at nu maatte han sørge for ikke at komme til Fron
ten nogensinde mere. Derfor blev han ved med at holde paa, at 
han ikke kunde gøre Felttjeneste endnu, han kunde ikke bære 
Tornyster, og der var i det hele taget meget i Vejen. Gang efter 
Gang var han til Lægeundersøgelse, og Tiden gik, uden at han 
blev erklæret tjenestedygtig, og det var jo Formaalet. Han skri
ver hjem i et Brev den 31. Oktober 1915, at han er kommet til 
Arbejdskompagniet. Det vil sige, at han kan komme til al Slags 
Arbejde; maaske kan han komme til Bønderne. Nogle mener, at 
de snart vil komme derfra og til Train. Det er muligvis ogsaa det 
bedste, skriver Peter Thysen, for ellers kunde de vel gerne en
gang finde paa at skrive ham felttjenestedygtig. Med Skulderen 
gaar det nu efter de ca. tre Maaneders Forløb helt godt, men no
get Tryk paa den taaler han ikke. Den 20. November 1915 kom 
han til Strassbourg, og i den følgende Tid prøvede han lidt af 
hvert. Man forsøgte at sende ham hen paa et Tøjdepot, men 
han lod, som han knap kunde røre den højre Arm. Den over
ordnede saa paa det og sagde saa: „Der er jo ogsaa noget, der 
hedder, at man vil ikke“. Det kunde Peter Thysen ikke svare 
meget til, men holdt paa, at han kunde ikke. Paa dette Sted 
kunde man dog ikke bruge ham. Siden blev han sendt ud til en 
Kostald, som han og et Par andre skulde passe, og der havde 
han gode Dage; det var næsten som i Fredstid paa en almindelig 
Bondegaard. Men en Dag mødte Peter Thysen en Officer og 
naaede ikke at hilse saa godt, som han skulde, og derfor skulde 
han straffes. Han kom nu ikke ud til Kostalden mere; derimod 
blev han sendt til Kasernen, hvor han kom til at staa Vagt, og 
ved den Lejlighed blev han kendt med en, der var paa Skrive
stuen, og som nu hjalp ham en Del. Peter Thysen opdagede, at 
hans Tilstand var saadan, at han kunde reklamere sig fri, og 
Kammeraten paa Skrivestuen hjalp ham med Ansøgninger. Som 
Grund til en eventuel Hjemsendelse blev angivet, at Faderen nu 
var ældre og svagelig og Broderen Simon i Fangenskab. Den 
yngre Broder Martin blev slet ikke nævnt. Peter Thysen ansøgte 
nu om at komme hjem for at hjælpe til paa Gaarden. Svaret paa 
Ansøgningen, som Kommuneforstanderen derhjemme havde no-
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get med at gøre, var dette, at Faderen ikke var saa svagelig end
da, men en længere Orlov til Høsten vilde man nok anbefale. 
Peter Thysens Kammerat tilraadede, at Faderen skaffede Læge
attest for, at han virkelig ikke var rask, og den kunde han nok 
skaffe. I August 1916 blev Peter Thysen hjemsendt.

Det lykkedes ham nu at blive hjemme, og i næsten et Aars 
Tid gik det godt. Men pludselig en Dag i Juli 1917 kom der 
Indkaldelsesordre igen, og Peter Thysen maatte møde i Flens
borg. Der skete dog ikke noget dengang, og han kunde rejse* 
hjem igen. Paa Skrivestuen fik de en Pakke med Madvarer af 
ham, og han skulde nu hvert Fjerdingaar indsende Ansøgning 
om at blive hjemme. Tillige vilde de gerne have en god Pakke 
en Gang imellem paa Skrivestuen. Saa gik det en Tid paa den 
Maade, men tilsidst maatte Peter Thysen til at betale for at 
holde sig fri. Der var tre Instanser, som skulde have Betaling 
for det, og Prisen blev 1800 Mark. Dem betalte han saa for at 
være sikker paa ikke at komme til Fronten mere.

Endelig kom Genforeningen, og i Tiden deromkring var Pe
ter Thysen ude at se andre Forhold. Han havde været hjemme 
og hjulpet til paa Fødegaarden hele sin Ungdom bortset fra 
Krigstiden, men nu kom han paa Roskilde Højskole straks den 
første Vinter 1919—20 og var derfra hjemme til Afstemningen 
den 10. Februar. Siden var han paa Ladelund Landbrugsskole. 
Derind imellem havde han Plads dels som Forkarl, dels som For
valter paa Gaarde i det østlige Sønderjylland. I 1923 overtog 
han saa Fødegaarden, den gamle Slægtsgaard i Aaved og holdt 
samme Aar Bryllup med Signe Kjems Gad (f. 1897) fra 
Ravnholt, Datter af den kendte Gaardmand Peter Gad. De var 
begge fra kristne, danske Hjem, havde begge været paa Høj
skole og skabte paa disse Forudsætninger deres Hjem.

Peter Thysen gik straks op i Gaardens Drift med al sin 
Energi og viede den sin Kraft. Men der er blevet gjort Brug af 
ham paa en Række Omraader, idet der er blevet betroet ham 
mange Tillidshverv i Tidens Løb. Saaledes blev han i 1929 
valgt ind i Vodder Sogneraad. Han var endnu ret ung, men gik 
op i Arbejdet med Interesse i de 8 Aar, han var Sogneraads- 
mcdlem. — Først i 1930’erne blev han Formand for Skærbæk 
Landboforening og var det i 9 Aar. Han har altid været Bonde
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Signe Gad (født 1897)

af Navn som af Gavn, og derfor har han altid taget ivrigt IDel i 
Tidens Rørelser inden for Landbrugets Omraade og ønsket at 
gøre sit til at gavne Egnens Landbrug ogsaa rent økonomisk set. 
Af den Grund har han ofret vel nok sin største Kraft til Opret
telsen af et Eksportmarked i Skærbæk i 1940. Som Udvalgets 
Formand blev han Selskabets Medstifter og har hele Tiden siden 
været dets Formand. Foruden forskellige andre Tillidshverv 
kan det nævnes, at han nu under Krigen har været udpeget som 
Medlem af Kornnævnet for Tønder Amt.

Det kan næppe paastaas, at det har været berigende paa no
gen Maade med de mange Tillidshverv; men Peter Thysen har 
altid haft den Tilfredsstillelse stadig at være i travl Virksomhed. 
Han er aldrig færdig, men altid paa Vej mod et nyt Maal, der 
skal naas. Gaardens Drift har nok kunnet kræve sin Mand helt; 
men i de unge Aar arbejdede han desto haardere paa, naar han 
var hjemme. Siden maatte han overlade noget mere til fremmed 
Hjælp.

1113. Martin Hansen Thysen (f. 1896). — Det var 
en mærkelig Overgang for ham og andre danske Børn at komme 
i Skole, hvor hele Aanden var tysk, efter at de hidtil havde faaet 
en dansk Opdragelse. Martin Thysens Far havde en lang Aar
række levet som Optant, og baade han og Hustruen regnede sig 
for danske og opdrog deres Børn i dansk Aand; men da Dren
gen kom til Birkelev at gaa i Skole, modte der ham det ufor- 
staaelige, at han skulde være med til at synge: „Ich bin ein Prøj-
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se“ som en kendt tysk Sang hed. Af Forældrene fik han at vide, 
at det skulde han ikke bryde sig om; men allerede paa et saa 
tidligt Tidspunkt mødte de danske Sønderjyder Brydningen 
mellem Dansk og Tysk, allerede saa tidligt fik de at mærke, 
hvad en Grænsekamp betyder i Praksis. Fra Barns Ben lærte 
Danskerne hernede at omgaas Tyskerne og alt det tyske, og 
hvor fortyskende det end kunde være at leve og at blive opdra
get i en Egn under tysk Herredømme, saa lærte de dog ogsaa fra 
en tidlig Ungdom at passe paa og ikke lade sig paavirke af tysk. 
Aand og Kultur. Martin Thysen blev da ogsaa tidligt rustet til 
at tage Kampen op mod den tyske Aand, som særlig i hans 
Ungdom, men ogsaa siden er trængt ind over Grænselandet fra 
Syd.

Første Gang han stod over for at tage en Beslutning i natio
nal Henseende, en afgørende Beslutning, var i 1915, da han 
skulde indkaldes til tysk Miltærtjeneste. Da Verdenskrigen 
kom i 1914, maatte begge hans Brødre med, og han blev tilbage 
som eneste Søn, fordi han endnu var for ung. Men da han fyldte 
19 Aar, kom Turen ogsaa til ham, og i det afgørende Øjeblik, da 
Beslutningen skulde tages, vaklede han ikke. — En Søndag i 
September 1915 var Martin Thysen sammen med Naboens Søn 
kørende i Marsken ,og paa den Tur hørte de, at en Del unge der 
paa Egnen af samme Aargang som dem havde faaet Indkaldel
sesordre og nu skulde ind at være tysk Soldat. Paa Hjemvejen 
ved Middagstide var de inde paa Posthuset i Skærbæk for at se, 
om der skulde være noget til dem. Og ganske rigtig. Der laa 
Indkaldelsesordre til dem ogsaa; de skulde være i Haderslev en 
Gang i Løbet af Mandagen. De kørte saa hurtigt hjem, fik noget 
at spise og tog deres Cykle; de fulgtes nu ad mod Nord. Det 
var den tredie Søn, Hans Thysen og Brigitha fulgte til Døren, 
og de har uden Tvivl været lidt beklemte ved Situationen; det 
var jo ikke helt ufarligt at være Overløber; de kunde blive op
daget af de tyske Vagtposter. Noget betænkelig ved det var og
saa Broderen, Peter Thysen; han var nemlig paa det Tidspunkt i 
Slesvig, og af de fra Vodder Sogn nyindkaldte fik han at vide, 
at Martin Thysen var løbet over Grænsen sammen med den før 
omtalte Kammerat, og at der var blevet skudt paa dem. Saa galt 
gik det dog ikke. De cyklede op gennem Roager og satte saa
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Cyklen ved en Gaard. Resten af Vejen tog de til Fods, men da 
det var højlys Dag, maatte de kravle af Sted i Grøfterne, og 
saaledes nærmede de sig Grænsen. Galt var det, naar de skulde 
fra den ene Grøft til den anden, og nær ved Grænsen blev nogle 
Kreaturer ved at følge dem oven for Grøften og glo forrædde- 
risk paa dem. Men da den tyske Vagt vendte Ryggen til, slap 
de over og var i Danmark hen paa Eftermiddagen.

De drog nu begge til Martin Thysens Moster, som var gift i 
Vamdrup, og den næste Vinter fulgtes de ad paa Børkop Høj
skole. Derfra fik de Plads paa en større Gaard, og Martin Thy
sen var i de følgende Aar Forkarl eller Forvalter paa større 
Gaarde forskellige Steder i Landet. Vinteren 1917—18 var han 
paa Lynby Landboskole, og Slutstenen paa hans Ungdomsud
dannelse blev for saa vidt sat under et Ophold paa Askov Høj
skole, inden han blev gift.

I 1923 blev han gift med Ellen Hansen fra Vodder og over
tog saa hendes Fødegaard, som han siden har drevet. Han er en 
dygtig Bonde, der stadigvæk har drevet Gaarden frem, og han 
har i Tidens Løb haft en Del politiske, faglige og nationale Til
lidshverv. — Hustruen hører til en gammel Slægt, der har boet 
i Vodder i flere Aarhundreder, og som i mange Aar har haft en 
bevidst dansk og grundtvigsk Livsinstiling. Ellen Hansens Far
far var saaledes en fremtrædende Mand i det offentlige Liv, idet 
han var Kredsdagsmand; han hed Hans P. Hansen og er skil
dret i Nicolai Svendsens Bog: Haabets Mænd. — Martin Thy
sen og hans Hustru havde en rig Arv at løfte, men de har ogsaa



SLÆGTEN THYSEN 109

evnet at skabe et godt og værdifuldt Hjem paa deres Gaard i 
V odder.

Martin Thysen er af Karakter en viljefast Mand, selvstændig 
i Tanke og Handling. De Egenskaber, som karakteriserer saa 
mange i Slægten, nemlig en indre Rankhed og Uafhængighed af 
andres Meninger, har Martin Thysen ogsaa; han danner sig sin 
egen Mening om Tingene, og den forfægter han.

Kathrine Thysen (f. 1900) Nis H. Obling (f. 1882)
Se Teksten Side 110

1114. Ane Kathrine Thysen (f. 1900) var den ene
ste Datter i Brigitha og Hans Thysens Ægteskab, og under Ver
denskrigen var hun en Tid lang den eneste af Børnene, der var 
hjemme, idet alle Brødrene var borte paa Grund af Krigen, og 
hun blev opdraget i et nøjsomt og arbejdsomt Hjem. Men da 
Freden kom, drog hun ud, og i sin Ungdom kom hun vidt om
kring og saa meget. Hun tjente forskellige Steder og var for 
Eksempel ogsaa en Tid i København. En Sommer var hun paa 
Ryslinge Højskole.

I 1924 var Broderen, Simon Thysen, hjemme fra Frankrig, 
og da han tog af Sted igen, rejste Kathrine Thysen med. Hun 
var saa dernede en Tid og rejste rundt til de forskellige Egne. 
1927 var hun igen dernede og fulgtes da med sin Mor, den 
gamle Brigitha Holm, der da var 70 Aar. Det var en temmelig 
anstrengende Rejse derned, men de fik meget at se paa Turen 
og naaede helt ned til Middelhavet. De var rundt mange Steder,
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og Kathrine Thysen fik paa disse to Frankrigs-Rejser et helt 
godt Indtryk af Landet.

Samme Aar som hun havde været i Frankrig sidste Gang 
blev hun gift i Ottersbøl med Hans Peter Hansen. Han er Son 
nesøn af den kendte Kredsdagsmand Hans P. Hansen i Vodder 
og i det hele taget af god dansk Slægt. Han havde været med i 
Verdenskrigen og har nedskrevet sine Erindringer fra den Tid. 
Under den anden Verdenskrig var han med i Modstandsbevæ
gelsen i Mjolden Sogn. Han driver sin Fødegaard, en ældgam
mel Slægtsgaard i Ottersbøl, hvor han sammen med Hustruen 
har skabt et godt og gæstfrit Hjem. — Kathrine Thysen har ar
vet sin Mors lyse og aabne Sind; hun er glad og hjertelig i sin 
Væremaade, saa man uvilkaarligt holder af at komme i hendes 
Hjem.

1241. Nis Hansen Obling (f. 1882) begyndte at gaa 
i Skole i Aaved, da han var 6 Aar. Han gik saaledes en Tid hos 
Chresten Holbeck, og efter ham kom en Mathias Andersen. Læ 
rerne ved en saadan Biskole som den i Aaved var iøvrigt ret tit 
Folk, der dumpede ved Oprykningen fra Præparandklasse til 
Seminarieklasse. Da Nis Obling var 11 Aar, kom han til at gaa i 
Skole i Birkelev; men det var et daarligt Bytte, idet der var saa 
mange Børn til een Lærer derovre. I Aaved kunde Læreren be
dre tage sig af den enkelte Elev. Samme Aar — altsaa 1893 — 
blev Skolen i Aaved nedlagt, fordi der ikke længere kunde gives 
Tilladelse til, at man holdt Lærere, der ikke havde Seminarie
uddannelse. Og de Aaved-Bøndere havde ikke Raad til at holde 
en saa dyr Lærer, selv om de vel nok kunde have faaet noget 
Tilskud. Nis Obling var altsaa med i det sidste Hold Børn, som 
gik i Skole i Aaved, og den Lærer, der underviste tilsidst, hed 
Hansen og var forøvrigt tysk. — Bønderne solgte nu Skolen, og 
selve Bygningen, der senere blev brugt som Beboelseshus stod 
endnu helt til omkring 1930, inden den blev brækket ned.

Som helt ung kom Nis Obling paa Vester Vedsted Efter
skole, men ellers var han hjemme og hjalp til, indtil han skulde 
være Soldat. Sin Værnepligt aftjente han fra 1902 til 1904 i 
Flensborg. Han havde meldt sig som Frivillig til Flensborg — 
ikke fordi han var særlig ivrig efter at blive prøjsisk Sol-
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dat, men fordi han saa selv kunde bestemme, hvor han 
vilde hen. Det var ellers det almindelige, at de unge Mænd her 
fra Egnen kom til at ligge Soldat i Øst-Prøjsen, men de, der 
meldte sig frivilligt, kunde altsaa slippe for at komme saa langt 
bort i de to Aar, Militærtjenesten varede. Efter Soldatertiden 
havde han forskellige Pladser omkring paa Egnen, eller ogsaa 
var han hjemme og hjalp til der.

Da Nis Obling giftede sig i 1909, forpagtede han Gaarden 
Barsbøl ved Skærbæk. Det havde tidligere været en stor Gaard, 
og den gamle Beier-Slægt havde ejet den meget længe; den blev 
imidlertid solgt og samtidig udstykket. Da Nis Obling købte 
den, var den brændt kort før, saa Bygningerne var nye, og det 
hele ejedes dengang af et Konsortium bestaaende af en Række 
danske Mænd i Skærbæk. Efter at have haft Gaarden i Forpagt
ning fra 1909 til 1911, købte Nis Obling den, og har drevet den 
selv til 1943, da han forpagtede den bort og købte Villa i Skær
bæk. — Nis Obling var med i Verdenskrigen en kort Tid; han 
kom ind den 5. August 1914, men gjorde kun lige Begyndelsen 
med. Han havde en Knæskade og naaede ikke at komme til 
Fronten; hen paa Efteraaret kom han hjem igen, og saa holdt 
han sig hjemme.

I det offentlige Liv er der blevet lagt meget Beslag paa Nis 
Obling. Elan har i Tidens Løb faaet en Række Hverv at røgte, 
og han har taget sig af de forskellige Ting med varm Interesse. 
Han har i mange Aar været i Bestyrelsen for Skærbæk Real
skole, nemlig helt siden Stiftelsen i 1919. Siden 1941 har han 
været Formand. Men allerede dengang Skolen blev oprettet, var 
Nis Obling blandt den lille Kreds, der gik stærkt ind for Sagen 
og fik Skolen oprettet. — Desuden er han Formand for Syge
plejerforeningen, hvor han gennem en Aarrække har gjort sin 
Indsats. Ogsaa inden for det rent faglige Omraade har man lagt 
Beslag paa ham; saaledes er han Formand for Hesteavlsforenin
gen og i Bestyrelsen for Eksportmarkedet. Tillige har Nis Ob
ling i en Aarrække siddet i Sogneraadet. Allerede 1919 da Skær
bæk Sogn var delt i flere Kommuner kom han ind i Kommune- 
raadet, hvor han sad til 1920. Da der saa kom Valg efter dansk 
Lov, gik han ud, men valgtes ind i Skærbæk Sogneraad i 1933; 
der har han haft Sæde siden.
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For alle disse Hverv gælder det, at naar Nis Obling sympa
tiserer med en Sag, gaar han op i den med varm Interesse og er 
ivrig efter at gøre en Indsats. Han er i det hele taget meget ak
tiv i den Henseende. I Sogneraadet tager han stærkt Del i De
batten og hører ikke til dem, der sidder passive og lader andre 
bestemme for sig; han vil selv have et Ord med at sige i de Sa
ger, han faar at gøre med. — Da Nis Obling blev gift og flyttede 
til Barsbøl, sluttedes han og hans Familie sig straks til Frimenig
heden, som de har været Medlemmer af lige siden.

1245. Simon Mikkelsen Obling (f. 1892). — Som 
ganske ung Mand havde Simon Obling den Oplevelse at 
komme en Tur til Danmark. Han levede hele sin Barndom, hvor 
jo alt var tysk. Men da han lige var blevet konfirmeret, fik Son
derjyderne Tilbud fra K. F. U. M. om at komme en Tur til Ko
benhavn, og det blev saa ordnet af Pastor Jørgensen i Skærbæk. 
Simon Obling kom saa ogsaa med, og i København var de unge 
Sønderjyder privat indkvarteret. Under Opholdet derovre var 
de rundt i Hovedstaden og saa de forskellige Ting, Musæer og 
den Slags. Det var en udmærket Rejse og i det hele taget en 
sjælden Oplevelse for en Sønderjyde paa den Tid, da den tyske 
Tvang lagde Baand paa Befolkningen hernede.

Da Simon Obling var til Session, kom han i Reserven, og 
derfor regnede han med aldrig at blive Soldat; men Indkaldel
sen kom alligevel i Efteraaret 1914, og saa begyndte Militær
uddannelsen, der dog ikke varede saa længe. Efter en Tids For
løb kom han til Fronten, nemlig i Marts 1915, og han kom nu til 
Vestfronten, bl. a. var han med ved Verdun og en Del Steder i 
Frankrig. Ialt var han 14 Maaneder i Skyttegravene, og han 
slap ogsaa fra det uden at blive saaret. Men da han i Sommeren 
1916 var hjemme paa Orlov, bestemte han sig til, at nu skulde 
det have en Ende med Krigsvæsenet, og Natten mellem den 4. 
og 5. Juni løb han over Grænsen til Danmark. De første Aar 
havde han Plads lige paa den anden Side Grænsen, og Vinteren 
1918—19 var han paa Ollerup Højskole.

I 1927 blev Simon Obling gift med Petrea Lastein og de fik 
deres Hjem paa hans Fødegaard, som han siden blev Ejer af. 
Det er en meget gammel Slægtsgaard; i det meste af tre Aarhun-
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dreder har den været i samme Slægts Eje, og i den Tid Simon 
Obling har været Ejer af Gaarden, har han drevet den godt 
frem, saa det maa ogsaa haabes, at Gaarden kan blive i Slæg
tens Eje. Det er den ældste Slægtsgaard i Vodder Sogn. — Si
mon Obling er en meget tilbageholdende og rolig Mand udadtil.

1246. Elis Obling (f. 1896) skulde ogsaa med i Krigen. 
Da han var saa ung, varede det dog en Tid, inden det kom saa 
vidt, men omsider kom Indkaldelsen ogsaa til ham. Ordren kom 
med Posten, men den var saa sent paa Vej, at da Elis Obling 
kom til Haderslev, hvor han skulde give Møde, saa var den Sen
ding, han skulde med, allerede borte, og saa kunde han rejse 
hjem igen, indtil han fik ny Ordre. Der gik saa igen en Tid, in
den der igen kom Indkaldelse; men da det skete, havde Elis Ob
ling faaet Tid til at betænke sig, og nu rejste han mod Nord i 
Stedet for mod Syd, saa det blev hans Redning. Han kom saa 
til sin Familie i Høm og tjente nogle Aar derovre i det gamle 
Land. Siden kom han paa Ollerup Højskole og Korinth Land
brugsskole, og da han en Gang havde Plads paa Taasinge, blev 
han der kendt med sin tilkommende Hustru, og efter deres Gif- 
termaal overtog de en mindre Gaard uden for Odense; den dri
ver de endnu. Det er paa den fede og frugtbare Jord, saa det er 
en god Ejendom.

Elis Obling har været meget plaget af Sygdom; til Tider har 
han endogsaa været meget haardt angrebet.
Thvsen-Slægten 8
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ER er endnu den Dag i Dag en ret stor Procentdel af denne 
Slægtsgren» som bærer Slægtsnavnet. Det gaar ellers i de fle

ste Tilfælde saaledes, at alle mulige andre Navne ved Indgiften i 
Slægten efterhaanden fortrænger det egentlige Slægtsnavn. Men 
som man kan se, er der født flest Drenge i de første Gene
rationer af denne Slægtsgren, og derved er Navnet blevet be
varet saa godt.

Den ældste i denne Gren af Thysen-Slægten er Anders Si
monsen Thyssen (f. 1795). — Hvad Navnet angaar, da var han 
døbt Tychsen, men skrev selv Tyssen, og hans Efterkommere 
skriver alle Thyssen. — Han havde ikke været Soldat nogen
sinde. Af Størrelse var han en forholdsvis lille Mand, og han 
var desuden — i hvert Fald i en senere Alder — noget lam 
paa det ene Ben, noget som velsagtens er kommet ved et Uheld 
med Benet. I 1825 holdt han Bryllup med Anna Kirstine Pe
dersdatter Gad fra Vodder, og samme Aar flyttede de ud paa 
Gejlbjerg, der var en Udflyttergaard fra Aaved og kun laa en 
Kilometers Vej fra Anders Thyssens Fødehjem. Gaarden er 
siden kommet i Familien Møllers Eje, men er nu delt i to.

Begge Anders Thyssens Sønner blev født paa Gejlbjerg, 
som han ejede i 7 Aar. Det var imidlertid en ret mager Ejen
dom, og den største Del af Jorden var Hede, saa de har nok 
syntes, den var for lille og for ringe. I hvert Fald solgte de 
den i 1832 og købte samtidig en Gaard i Allerup i Toftlund 
Sogn. De flyttede derhen i Foraaret 1832, men ind imod Jul 
samme Aar indtraf det forfærdelige Uheld for Anders Thys
sen og hans Familie, at Gaarden brændte. Det var en Aften, 
da de var kommet ind fra Stalden efter at have røgtet og fodret 
Dyrene. De stod nu i Stuen og kiggede i nogle Billedbøger, 
som Anna Kirstine Gad havde købt til Børnene, da Tjeneste-



116 HANS S. THYSEN

pigen udbrød: „Hvor er der da lyst udenfor!“ Men de op
dagede saa, at Gaarden stod i Flammer. Det var alligevel for 
sent at faa noget reddet; alt brændte. Det har været et alvorligt 
Tab for Anders Thyssen at miste alle sine Ejendele. Møblerne 
og hele Høsten brændte og desuden alt Kvæget. Og ingenting 
var forsikret; det var ikke almindeligt dengang med Brandfor
sikring. Gaardene i Allerup laa paa den Tid i een Række et 
Stykke Syd for den nuværende Landevej, og samtidig med 
Anders Thyssens Gaard brændte ogsaa en af Nabogaardene. 
Det var en vanskelig Situation at staa i, men han fik da Gaar
den bygget op igen, og det var saadan,-at Naboerne hjalp lidt 
ved Byggearbejdet; en kørte Tag, en anden Sand, en tredie Sten 
og saaledes videre. Anna Kirstine Gad fortalte senere, at Folk, 
der havde mistet deres Gaard ved Ildebrand, havde Lov til at 
tigge lidt. Anders Thyssens Nabo var paa Fyn for at tigge, og 
næste Gang han var derovre, tiggede han i Anders Thyssens 
Navn, fortalte hun. — Da Anders Thyssen skulde bygge igen, 
flyttede han sin Gaard et Stykke mod Nord til dens nuværende 
Sted, og det lykkedes ham altsaa at faa den rejst og faa en 
Besætning samlet, saa han har aabenbart ikke været helt ube
midlet, skønt han havde lidt et saa stort Tab ved Branden.

Dengang Anders Thyssen kom til Allerup, hørte der megen 
Hede til Gaarden, saa der var nok at gaa i Gang med. Det 
var nødvendigt at hænge i særlig efter det Tab, han led, straks 
efter at han var kommet til Allerup. Sparsommelighed har heller 
ikke været et ukendt Begreb. Saaledes fortalte en Mand, der 
engang havde været Kodreng hos Anders Thyssen, at naar 
Køerne var drevet hjem, kom Husbond og sagde: „Kom saa 
med og lad os faa Koklatterne samlet op.“ Disse blev saa samlet 
i en Trillebør og kørt hjem i Møddingen, for at der ikke skulde 
gaa noget til Spilde. Man kan forstaa, at Anders Thyssen har 
ført et sparsommeligt og flittigt Liv, stadigvæk beskæftiget med 
at opdyrke og mergle de endnu ukultiverede Arealer, som 
hørte til hans Gaard.

Anders Thyssens Hustru, Anna Kirstine Gad, var sin Mand 
en stor Hjælp, idet hun var en meget sikker Kvinde. Sin Dyg
tighed havde hun arvet efter Moderen, Agnethe Simonsdatter, 
der stammede fra Fæsted og var blevet gift med Peder Pedersen
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Foged i Vodder. Anna Kirstine Gad fik Aftægtsværelser paa 
Gaarden, da Anders Thyssen var død, og hun naaede ligesom 
sin Mor en meget høj Alder.

11. Peter Andersen Thyssen (f. 1826) 
overtog Faderens Gaard i 1866, og 4 Aar senere holdt han 
Bryllup med Anne Sofie Lund fra Gaansager. Brylluppet stod 
i Allerup, og der var Dans i tre Nætter ved denne Fest. Man 
dansede paa Stengulv, og det støvede slemt omkring de dan
sende, idet der blev slidt noget fint Støv af Gulvets Stenbe
lægning. — Peter Thyssen havde ikke været Soldat. Af Skik
kelse var han en lang og tynd Mand. Han var 40 Aar gammel, 
da han overtog Fødegaarden, og han var — i hvert Fald efter 
den Tid — aldrig rigtig rask. I sin Ungdom havde han hjulpet 
Faderen med at dyrke Hede op, og han fortsatte ogsaa selv 
dermed, da han havde overtaget Gaarden, men han kunde 
ikke holde noget af. 1874 købte han 8 ha Jord ind til Gaarden, 
og han har forbedret den meget baade ved at køre Mergel ud 
og ved at afvande. Men i 1881 blev han angrebet af en Lunge
betændelse, og Helbredet var ikke stærkt nok til, at han 
kunde staa Sygdommen igennem. I Foraaret 1881 døde han.

Anne Sofie Lund sad nu alene med Gaarden og de fem 
mindreaarige Børn, og det blev en streng Tid for hende. I de 
første Aar var det ikke særlig dygtige Karle, hun havde til 
at hjælpe sig med Gaardens Drift, og meget blev i den Tid 
forsømt. Karlene fik ikke altid passet, hvad der skulde passes, 
og det kneb ret ofte med Foderet hen paa Vinteren. I Løbet 
af Vintermaanederne lavede man Straatag af den hjemmeavlede 
Rug, saa man havde det parat til at lægge paa Huset først 
paa Sommeren. Men efterhaanden som Foraaret kom nærmere, 
svandt Foderet ind, og tilsidst maatte de ogsaa til at bruge 
den Rughalm, som egentlig var beregnet til Hustag, til Kreatur
foder. Senere fik de dog en mere stabil Karl, som var paa 
Gaarden, indtil Peter Thyssens ældste Søn, Anders, var gam
mel nok til selv at staa for Driften. Allerede 1890 døde ogsaa 
Anne Sofie Lund, da det yngste Barn endnu kun var 13 Aar.
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Simon Thyssen (f. 1831) Kiesten M. Thyssen (f. 1835)

12. Simon Andersen Thyssen (f. 1831)
havde heller ikke været Soldat. — Da hans Far vilde afstaa 
sin Gaard i Allerup til Sønnerne, var det paa Tale at dele 
Gaarden. Der skulde saa være taget noget Jord fra Føde
gaarden og lagt sammen med noget andet, som man tænkte 
paa at købe ind til. Imidlertid kom en anden dem i Forkøbet 
og købte den Jord, de havde tænkt paa at handle sig til, og 
Gaardens Deling blev derfor ikke til noget. I Stedet for 
købte Simon Thyssen en Gaard i Stenderupgaarde („æ Skrøp“) 
ved Toftlund. Han blev gift 1872 og drev derefter sin Gaard 
i henved en Snes Aar. Der voksede en stor Børneflok op i 
Simon Thyssens Hjem i Stenderupgaarde, men i 1891 døde 
han ret pludseligt af Lungebetændelse.

Enken Magdalene Jessen drev nu selv Gaarden en Del Aar, men 
den ældste Søn, Anders, var saa gammel, at han kunde være 
Moderen til betydelig Hjælp paa Gaarden. Men allerede i 
Aaret 1900 døde ogsaa hun.

13. Kiesten Marie Thyssen (f. 1835)
blev kendt med Læreren i Allerup, Jens Hansen Gram, og 
der sluttedes et Venskab mellem dem, som holdt Livet ud. 
Inden de blev gift, kom imidlertid den Bestemmelse i Sønder
jylland, at blandt andre alle Lærere skulde aflægge Ed til den 
tyske Kejser. Det var i Aaret 1867, dette Krav stilledes til 
de nordslesvigske Lærere. Eden, som blev affordret dem og
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de verdslige Embedsmænd som for Eksempel Sognefogder, 
lød saaledes:

Jeg N. N. sværger til Gud den Almægtige og Alvidende, 
at jeg vil være Hans Kongelige Majestæt af Prøjsen, min 
allernaadigste Herre tro, huld og lydig, og at jeg efter bedste 
Vidende og Samvittighed nøje vil opfylde alle mig i Embeds 
Medfør paahvilende Forpligtelser, saa sandt hjælpe mig Gud 
o. s. V.

For Præsterne og de gejstlige Embedsmænd var Edsformu
laren noget anderledes.

Den, som aflagde Eden, maatte udtale:

„Jeg N. N. sværger denne Ed, saa sandt hjælpe mig Gud 
o. s. v.“, idet han rækker Fingrene i Vejret. —

Det var for meget for Jens Gram. Han kunde ikke sværge 
Troskab til Tyskland og maatte saa tage Følgerne af sin Hold
ning som dansk Mand og forlade Allerup Skole. I 1867 blev 
han udvist fra Nordslesvig. Han havde Held til at komme 
for i en lille Lærerstilling i Lustrup ved Ribe, men kom siden 
til Seem, Øst for Ribe. Der blev han Degn og Kirkesanger, 
ligesom han jo ogsaa var Skolelærer. Om Vinteren var der 
to Klasser, den store og den lille. Den store Klasse blev un
dervist af Jens Gram, men den var fri for Skolegang hele 
Sommeren. I den lille Klasse underviste Andenlæreren, der kun 
tog sig af Lærergerningen i Vintermaanederne og om Sommeren 
var Haandværker; saadan var det i hvert Fald en Tid. Jens 
Gram tog saa den lille Klasse om Sommeren.

Han var egentlig en svag Mand og kunde ikke holde til ret 
meget. Hustruen Kiesten Marie Thyssen døde allerede 1888. 
— Til Lærerembedet hørte der ogsaa lidt Landbrug, hvor 
Jens Gram holdt et Par Køer, men han kunde ikke selv holde 
af at passe sin Bedrift. — I Seem var han Lærer i 33 Aar, og 
den sidste Tid han levede, var han meget svagelig. Dog var 
det ham en stor Glæde at opleve Sønderjyllands Genforening 
med Danmark. Han var jo især lykkelig derover, fordi han 
en Gang i sin tidligste Ungdom var blevet udvist af Nord
slesvig.
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111. Anders Petersen Thyssen (f. 1871) 
der var den ældste af de fem Søskende, var kun ti Aar gammel, 
da Faderen døde. — I hans Barndom skulde Børnene lære en 
hel Del Tysk i Skolen, men Anders Thyssen kom saa over til 
sin Faster i Seem, for at han kunde lære noget Dansk. Det 
kom paa Tale en Gang, da Jens Gram, kort Tid efter Peter 
Thyssens Død, var ovre i Allerup med en Karl, han havde 
fæstet til dem. Og det blev saa bestemt, at den lille Anders 
Thyssen skulde derover og gaa i Skole. Den 1. November 1881 
kom han til Seem og gik saa i Dansk Skole der den Vinter til 
hen midt i Maj. — Moderen fik ham den følgende Sommer 
fri for Skolen, idet hun havde haardt Brug for hans Hjælp 
hjemme, nu da Manden var borte, og han var saa Dreng hjemme 
paa Gaarden i Allerup hele den Sommer. Vinteren 1882—85 
var han igen i Seem og boede hos Jens Gram. Han var tillige 
Røgter for Degnen, da denne jo var saa svagelig, at han ikke 
ret kunde klare den Slags Arbejde. Ogsaa i Vinteren 1885—84 
var Anders Thyssen i Seem; men efter at den aarlige Eksamen, 
som fandt Sted i April Maaned, var overstaaet, fik han fra 
Myndighederne Skrivelse om, at han skulde melde sig ved 
den tyske Skole 1. Maj 1884, altsaa samme Foraar; ellers vilde 
han blive udvist. Det var jo statsfarligt for Tyskland, at Anders 
Thyssen gik flere Aar i Skole i Danmark. Det maatte ikke 
være. Og derfor gik man frem med saa skrappe Midler. Han 
meldte sig ogsaa, men kom ikke til at gaa i Skole om Somme
ren, fordi Moderen ikke kunde undvære ham. Derimod gik han 
saa i den tyske Skole i Allerup Vinteren 1884—85; men den 
sidste Vinter, da han ogsaa samtidig gik til Præsten, fik han 
næsten ingen Skolegang. Han havde vredet en Fod af Led 
et Par Gange, og det blev saa slemt, at han maatte holde sig 
i Ro med Benet i Maaneder. Præsten vilde helst have ham 
med, saa han maatte køre, hver Gang han skulde til Konfirma
tionsforberedelse. Med Skolen blev det nu ikke til noget videre. 
Deres Karl bar ham undertiden derhen, og nogle storre Drenge 
bar ham hjem, men Skolegangen blev ikke til meget.

Der var snart blevet Brug for Anders Thyssens Hjælp der
hjemme paa Gaarden, fordi Faderen var død saa tidligt. Men 
1891 blev han skrevet for Gaarden og drev den saa med stor
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Dygtighed til 1954. Anders Thyssen har forbedret sin Gaard 
meget og drevet den godt op. Store Arealer har han ladet til
plante, andet har han afvandet og merglet. 1907 byggede han ny, 
stor Lade og Stald og købte samme Aar 13 ha Jord, og 1916—17 
købte han andre 13 ha til Gaarden. Det er godt Jord, han har 
kobt, og han fik efterhaanden det hele i god Kultur.

I det offentlige Liv er der blevet gjort meget Brug af Anders 
Thyssen. Han synes selv, at han har faaet en alt for ringe 
Skolegang som Barn, og at komme paa Højskoler var der ikke 
Lejlighed til for ham. Men han har klaret sig gennem Livet 
og klaret sig godt. Man behøver bare at tænke paa de mange 
Tillidshverv, han har faaet og røgtet godt i Tidens Løb. Til 
at begynde med var han Formand for Allerup Mejeri, men det 
blev efter nogle Aar Forløb slaaet sammen med Toftlund 
Mejeri, som Anders Thyssen siden har været Kasserer for i 36 
Aar. — Han har gjort et stort Arbejde ogsaa paa andre Om- 
raader. Blandt disse maa især nævnes hans Virke inden for Toft
lund Sparekasse. Han blev Revisor ved den allerede sidst i 
1890erne og kom siden i Bestyrelsen og blev Næstformand. 
Hans Arbejde i Sparekassen har nu i mange Aar været en 
Gerning som stedfortrædende Direktør. I de senere Aar har han 
ikke haft saa meget at gøre med selve den daglige Ledelse, men 
endnu kaldes der ad ham til forskellige Tider. Her er et af de 
Omraader, hvor Anders Thyssen har gjort et stort Arbejde. —



122 HANS S. THYSEN

Fra 1920 til 1945 sad han i Landvæsenskommissionen, der har 
at gøre med Uddybning af Vandlob, Regulering og Nybygning 
af Veje o. s. v. — Endvidere var han fra 1920 til omkring 1940 
Overvoldgiftsdommer. — Alle de Opgaver, som er blevet stillet 
til ham paa den Maade, har han evnet at løse paa udmærket 
Vis, og der er ogsaa blevet ydet ham megen Anerkendelse for 
det store Arbejde, han har gjort paa de forskellige Omraader. 
Saaledes har han i 1942 modtaget Udnævnelsen til Ridder af 
Dannebrog.

I 1895 blev Anders Thyssen gift med Ane Marie Møllin, og 
de har sammen skabt et godt Hjem paa deres Gaard i Allerup, 
et kristent og dansk Hjem, hvor der har været godt at komme. 
Anders Thyssen er ogsaa en slægtsinteresseret Mand, der ikke 
er ked af at fortælle om det, han kan huske og det, han selv 
har hørt fortælle. Han er dertil en venlig Mand og en retsindig 
Personlighed, som man ikke kan andet end fatte dyb Tillid til 
og holde af.

112. Jens Petersen Thyssen (f. 1872)
fik hele sin Skolegang hjemme i Allerup. Som ung var han en 
Vinter paa Testrup Højskole hos den kendte Forstander Jens 
Nørregaard.

Da Jens Thyssen tænkte paa at gifte sig, købte han egentlig 
først en Gaard i Kastrup, men det var med Betænkning, og 
den Handel blev da heller ikke til noget. Derimod fik han en 
Gaard i Københoved. Han overtog den i Efteraaret 1901. Gaar
den havde tidligere været ejet af en Mand, der af Tyskerne 
var blevet udvist fra Nordslesvig.

Jens Thyssen har drevet sin Gaard i Københoved helt til 
omkring 1940, da han afstod den til sin ældste Søn, Peter 
Thyssen, og han har været en dygtig Mand. Udadtil har han 
været mere tilbageholdende, men sammen med sin Hustru, Han
sine Rosenlund, har han skabt et godt og gæstfrit Hjem i Ko
benhoved.

115. Anne Kjestine Thyssen (f. 1875) 
blev som ung gift med Hans Jørgen Hübschmann, der ligesom 
hun stammede fra Allerup. Han havde imidlertid solgt sin



SLÆGTEN THYSEN

Anne K. Thyssen (f. 1873)

123

Anders Thyssen (f. 1873)
Se Side 124

Fødegaard, som han havde drevet en Tid. Han var Enkemand 
og barnløs; men saa købte han en Ejendom i Toftlund, og der 
fik Anne Kjestine Thyssen sit Hjem.

Allerede tre Aar senere døde Hans Jørgen Hübschmann, og 
han naaede end ikke at se sit yngste Barn, der blev født nogle 
Maaneder efter hans Død. Anne Kjestine Thyssen sad nu alene med 
de tre smaa Børn og Ejendommen. — Tre Aar senere døde en Søster 
til Hans J. Hübschmann og efterlod sig tre Børn foruden sin 
Mand, Jesper Hjuler, og 1905 giftede denne sig med Anne 
Kjestine Thyssen og flyttede til Toftlund (Se ogsaa herom 
under Hjuler Slægten II S. —).

Ægteskabet blev imidlertid ikke langt, idet Anne Kjestine 
Thyssen allerede i 1915 mistede sin anden Mand, og der fulgte 
nu en streng Tid for hende. Den ældste Søn kom med i Ver
denskrigen og faldt i Flandern, og af hendes to Plejesønner, 
som hun tog sig af med moderlig Kærlighed, var den ældste 
meget plaget af Sygdom, den anden maatte med i Krigen og 
kom i engelsk Fangenskab. Den 19. November 1917 fik hun 
Bud om, at Georg Juhler var blevet taget til Fange, men Dagen 
efter, den 20. November, kom det tunge Budskab, at hendes 
egen Søn, Peter Thode Hübschmann, var blevet derude paa den 
fremmede Slagmark.

Paa sine gamle Dage bor Anne Kjestine Thyssen hos Sønnen, 
Sofus Hübschmann i Toftlund, og hun er et Menneske med
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et mildt og venligt Væsen, saa man uvilkaarligt er glad ved at 
komme i hendes Hjem.

121. Anders Simonsen Thyssen (f. 1875) 
var den ældste af den store Børnefolk i Simon Thyssens Hjem 
paa Stenderupgaarde, og selv om han ikke var mere end 18 
Aar, da Faderen døde, blev det jo ham, der skulde hjælpe Mo
deren og tage sig af Gaardens Drift, saa godt han kunde.

I sin Ungdom lykkedes det Anders Thyssen at faa Lejlighed 
til at komme paa Højskole. Han var en Vinter paa Grundtvigs 
Højskole i Lyngby, hvor den dygtige Hans Rosendal var For
stander. — Men ogsaa fremmed Soldatertjeneste fik Anders 
Thyssen at prøve, idet han maatte trække i den tyske Uniform. 
Det var dog kun en kort Tid, han var Soldat; han blev fri, fordi 
han havde daarligt Øje og kunde saa komme hjem af den Grund.

Anders Thyssen overtog sin Fødegaard i Stenderupgaarde, som 
han allerede havde drevet flere Aar, før han blev gift. Han havde 
den saa til 1912, da han solgte den og flyttede til Brem ved 
Rødding, hvor han havde købt en Ejendom. Denne sidste 
Ejendom havde han til omkring 1930, da han igen solgte den. 
Sammen med sin Hustru har han siden boet i Brændstrup.

122. Jes Mikkelsen Thyssen (f. 1875)
— Der var mange Børn i Hjemmet i Stenderupgaarde, og da 

kun een af dem kunde faa Fødegaarden, har flere af de andre 
syntes, at de vilde søge over i et andet Erhverv. De havde jo 
Evner nok til det, og Jes Thyssen besluttede sig til at komme 
til Postvæsenet. For at blive uddannet dertil kom han paa en 
Skole i Kiel og kom senere ud i praktisk Posttjeneste. Han var 
ikke ret gammel, da han kom til det, og han naaede ogsaa at faa 

'50 Aars Jubilæum inden for Postvæsenets Tjeneste, inden han 
tog sin Afsked. I Tidens Løb har Jes Thyssen gjort Tjeneste 
en Del forskellige Steder. Han var jo til at begynde med tysk 
Embedsmand, men han holdt sig mest oppe i Nærheden af sin 
Hjemstavn. Saaledes kan det nævnes, at han fra 1910 var ansat 
paa Postkontoret i Haderslev. Senere kom han dog længere 
Syd paa i Tyskland og var for Eksempel under Verdenskrigen 
1914—18 tjenstgørende i Heide i Holsten. Ved Genforeningen
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Jes M. Thyssen (f. 1875) Michael Thyssen (f. 1877)

benyttede han sig af sin Ret som Sonderjyde til at gaa over i 
dansk Tjeneste, og efter et Kursus i Silkeborg blev han Post- 
kontrollor i Sonderborg, hvor han var nogle Aar. I 1924 blev 
Jes Thyssen udnævnt til Postmester i Skærbæk. Dette Embede 
havde han saa helt til Januar 1944, da han tog sin Afsked og 
bosatte sig i Haderslev, hvor han havde købt Villa.

I den Tid Jes Thyssen var i Skærbæk, havde han flere, for 
Eksempel politiske, Tillidshverv, og han var respekteret som en 
samvittigedsfuld Embedsmand, hvis Færd — som en Avis skrev 
ved en eller anden Lejlighed — altid har været kendetegnet 
af Pligttroskab og venlig Tjenstvillighed. — For den, der ikke 
kender Jes Thyssen, er der noget stiligt, næsten fornemt og lidt 
afvisende over hans ranke Skikkelse; men iøvrigt er han en fin 
Personlighed og en god dansk Mand. Desuden er Jes Thyssen 
meget slægtsinteresseret. Han er den første, der har arbejdet 
med at udforske denne Slægt og finde vore Forfædre frem, selv 
om det vel aldrig har været hans Hensigt at gøre Arbejdet saa 
omfattende som til at gaa ud til de yderste Grene af Slægten.

123. Michael Simonsen Thyssen (f. 1877) 
gik til Præsten, dengang hans Fader døde. Det var egentlig 
Meningen, at han skulde have været i Købmandslære, naar han 
var blevet konfirmeret, og han havde allerede Plads et Sted, men 
naaede ikke at komme i den, fordi Faderen døde, og saa maatte 
han blive hjemme.



HANS S. TIIYSEN126

Anne Kj. Thyssen (f. 1878) Peter A. Thysen (f. 1881)

Siden den Tid blev Michael Thyssen ved Landbruget og over
tog en Ejendom i Vamdrup. 1902 blev han gift med Ane Bergithe 
Thuesen. Men senere købte Michael Thyssen en Gaard i Andst, 
og den drev han saa i en Aarrække indtil omkring 1936, da han 
igen solgte den og flyttede hen til den ældste Søn, Sofus Thyssen, 
der har overtaget en større Gaard i Vester Vamdrup.

124. Anne Kjestine Thyssen (f. 1878)
— Knap tyve Aar gammel blev hun gift med Christen Berndt 

paa Enemark ved Toftlund. Han havde overtaget sin Fødegaard, 
som han ejede til omkring 1941, og der paa Enemark har Anne 
Kjestine Thyssen siden haft sit Hjem. Hun er en dygtig Kvinde 
og har sammen med sin Mand skabt et godt og gæstfrit Hjem. 
— De bor paa deres gamle Dage hos Sønnen, Simon Berndt, 
der har overtaget Gaarden, men Anne Kjestine Thyssen er endnu 
en rask Kvinde, der ikke sidder uvirksom hen.

125. Peter Andersen Thyssen (f. 1881) 
tænkte ligesom sin ældre Broder, Jes Thyssen, paa at lade sig 
uddanne ved Postvæsenet. Han kom paa en Skole i Flensborg, 
men efter kort Tid lukkede Myndighederne hele Skolen, og 
Peter Thyssen kunde rejse hjem. Man vilde nemlig begrænse 
Adgangen til denne Erhvervsgren og lukkede derfor Skolen. 
— Da Udsigterne for Peter Thyssen imidlertid ikke var saa 
store ved det hjemlige Landbrug, bestemte han sig til at rejse
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til Amerika for at skabe sig en Fremtid der. Han kom saa til 
Dannevang i Texas og var der nogle Aar. I 1913 kom Søsteren 
Marie Thyssen over for at besøge ham og de andre Brødre, og 
da sagde Peter Thyssen, at om et halvt Aar vilde han rejse med 
hende hjem, og saa vilde han se at købe sig en Ejendom hjemme 
i Sønderjylland. De fulgtes saa ad hjem, men naaede lige til 
deres Land ved Verdenskrigens Begynden. Peter Thyssen reg
nede med, at han kunde slippe for at komme med, og der gik 
ogsaa nogen Tid hen. Men han slap ikke helt fri og maatte 
siden hen i den tyske Uniform. Han kom dog ikke til at gøre 
direkte Fronttjeneste, men slap med at passe Heste.

Da Peter Thyssen vendte tilbage til Nordslesvig i 1914, 
lykkedes det ham at faa en Gaard i Branderup, og der boede 
han til først i 1930erne. Medens han boede der, var han en 
Aarrække Sogneraadsformand; i 1918 blev han gift med Jo
hanne Andersen. — Men omkring 1930 brød Peter Thyssen 
op igen og rejste med sin Familie til Amerika. Han slog sig ned 
i Dannevang i Texas og er nu Farmer derovre; han avler 
Bomuld.

Kort efter at Danmark var blevet befriet for den tyske Be
sættelse i Sommeren 1945, kom der Brev fra Peter Thyssen om, 
at to af hans Sønner var Soldater i den amerikanske Hær. Den 
ene var paa Vej vestpaa, antagelig mod Japan, den anden var 
herovre i Europa et Sted.

126. Marius Simonsen Thyssen (f. 1884) 
rejste som ung til Amerika for ikke at blive tysk Soldat. Han 
har været sammen med Brødrene derovre, og nu er han ogsaa 
Bomuldsavler ligesom dem. Marius Thyssen blev gift i Texas 
med en dansk Pige i 1915, og de bor ogsaa i Dannevang, der er 
en stor dansk Koloni, hvor der lever mange danske Familier, 
saa de har en dansk Kirke og en dansk Præst. Søsteren, Marie 
Thyssen, fortæller fra sit Ophold derovre, at det aldrig var 
noget Spørgsmaal, om man skulde i Kirke eller ej. Og saa 
havde Folk deres Børn med; ikke sjældent snakkede disse med 
under Gudstjenesten, men Præsten var glad for, at Folk kom. 
Man har ogsaa sit eget, danske Forsamlingshus derovre, hvor 
Præsten saa holder Foredrag undertiden, og hvis Forældrene
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Marius Thyssen (f. 1884) Emil Thyssen (f. 1886)

ønsker det, kan Børnene faa Privatundervisning i Dansk hos 
ham.

127. Emil Simonsen Thyssen (f. 1886) 
gik som de fleste af sine Brødre til Landbruget, og han har nu 
i en Aarrække drevet en mindre Ejendom i Terp i Nærheden 
af Gram. Han blev i 1910 gift med Eline Enemark, der døde 
1940. Ægteskabet var barnløst, og Emil Thyssen er nu gift igen. 
Til at begynde med boede han i Branderup. — I Verdens
krigen var han med fra først til sidst og blev saaret en Gang i 
højre Arm.

128. Kirstine Marie Thyssen (f. 1888)
var ganske lille, da Faderen døde, og kun 12 Aar, da ogsaa 
hendes Mor var død. Hun blev nu hos Broderen, Anders 
Thyssen, der et Aar i Forvejen var blevet gift og nu drev Fode- 
gaarden. Marie Thyssen blev saa i det gamle Hjem, til hun var 
16 Aar og kom derefter til Søsteren paa Enemark. I 1910 var 

-hun paa Ubberup Højskole.
Hun havde jo nu tre Brødre i Amerika, og de tilbød hende 

at betale Rejsen til Amerika, saa hun kunde komme over og 
besøge dem. Og i April 1913 tog hun af Sted. Rejsen blev 
foretaget pr. Skib fra Bremen, og hele Turen derover og hjem 
igen varede alt ialt omtrent et Aar. Marie Thyssen var derovre 
i Texas nogle Maaneder og fulgtes med sin Bror, Peter Thyssen, 
hjem. — Siden har hun tjent forskellige Steder og har blandt
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Marie Thyssen (f. 1888)

andet været en Tid i Aagaard. I næsten 20 Aar har hun nu 
været Husbestyrerinde i Hjartbro ved Bevtoft. Marie Thyssen 
er en venlig og elskværdig Kvinde, der har et levende Kendskab 
til sin Slægt og nærer Interesse for den.

129. Carl Jessen Thyssen (f. 1889) 
blev ligeledes opdraget hos sin ældre Bror, Anders Thyssen, 
da Moderen var død. — Da han var blevet voksen, rejste han til 
Amerika som de andre Brødre og er Bomuldsfarmer i Danne
vang i Texas. Det er gaaet dem godt derovre, og det har været 
en Fordel for de tre Brødre, at de kom til at bo i samme danske 
Koloni, hvor der var saa mange danske Familier. — I 1920 var 
Carl Thyssen hjemme fra Amerika for at besøge sin Familie. 
Kort forinden var han blevet forlovet med en dansk Pige i 
Texas, og de blev saa gift i Danmark. En Tid efter rejste de 
igen tilbage til Amerika.

132. Maren Gram (f. 1875) 
var ganske ung, da Moderen døde, og en halv Snes Aar senere 
blev hun gift med Las Lassen paa Birkegaard i Seem. Han ejede 
en gammel Slægtsgaard, men foruden at være Gaardmand har 
han ogsaa været Hestehandler i lidt større Stil, og han er det 
trods sin høje Alder endnu. Selv om han næsten er 80 Aar, ses 
endnu hans brede Skikkelse paa Markederne, naar han staar og 
knalder med Pisken ved Hestemønstringerne, ret en typisk 
Hestehandler.
Thysen Slægten 9
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Mai en Gram (f. 1875) Peter Thyssen (f. 1897)

Ægtefællen har været meget hjemmefra, og Maren Gram har 
saa staaet alene med Ansvaret for det derhjemme. Hun har 
været en dygtig Kvinde, der ofte selv har staaet med Børnenes 
Opdragelse. Tre af Sønnerne rejste som unge til Californien, 
og Maren Gram har haft den Glæde, at det er gaaet dem godt 
ligesom deres øvrige Børn. Hun er en venlig og gæstfri Kvinde, 
og man føler sig velkommen i hendes og Las Lassens Hjem.

1111. Peter Andersen Thyssen (f. 1897)
er en af de faa af denne Slægtsgren, som maatte med i Verdens
krigen. Han skulde have været indkaldt i 1915, men slap fri 
et Aar. Han blev saa Rekrut i Bromberg i 1916. Men i al 
den Tid han var inde, blev han ikke andet end uddannet. 
Efter at han nemlig havde været til Uddannelse en Tid paa 
nævnte Sted, kom han til Egnen omkring Liège, hvor der var 
en stor Troppeøvelsesplads. Der blev han nu uddannet ved 
Maskingeværer. Men derfra kom han helt til Egnen ved Stettin 

" og blev der uddannet som Telefonist. Efterhaanden havde Peter
Thyssen nu været Soldat i et Aars Tid, og det kunde saa ikke 
gaa mere. Det var saa vidt, at han nødvendigvis vilde blive 
sendt til Fronten; men han ønskede nu ikke at sætte Livet i 
Vove for en Sag, der ikke var hans. I Oktober 1917 var han 
hjemme paa Orlov og løb da over Grænsen til Danmark. — Det 
var langt hen paa Eftersommeren, da Peter Thyssen gik over til 
det gamle Land, men han lod sig straks indmelde paa Vinding
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Højskole og var saa Elev der den første Vinter. Sommeren 
derefter tjente han i Thy og drog saa paa Korinth Landbrugs
skole den folgende Vinter. Siden blev det jo saadan, at han 
kunde komme hjem igen.

I Marts 1924 kom Peter Thyssen til Gravlund, en Domæne- 
gaard lidt Vest for Toftlund. Gaarden ejedes af Staten, og Peter 
Thyssen blev Forpagter derved, at den tidligere Forpagter — en 
Hjemmetysker — ikke kunde klare den længere; Peter Thyssen 
købte saa Forpagtningen af ham og overtog Gravlund. Samme 
Aar blev han gift med Marie Lautrup fra Vellerup. — Siden 
1909 havde Gravlund været Domæne, og der hørte 155 ha Jord 
til den. Men Jorden trængte for en stor Dels vedkommende 
stærkt til at blive afvandet og merglet. I den Tid Peter Thyssen 
har haft Gravlund, har han ogsaa forbedret Gaarden meget. Med 
stor Dygtighed har han drevet sin Ejendom, saa Jorden nu er i 
god Kultur og Kvægbesætningen meget fin. Gravlund er nu 
en veldrevet Gaard, hvis høje, noget grimme, men dog praktiske 
og for den tyske Domænegaardsstil meget karakteristiske Byg
ninger man kommer forbi ad Landevejen Brøns—Haderslev. — 
Peter Thyssen var Domæneforpagter i 13 Aar, men han havde 
hele Tiden hellere villet være Ejer af Gravlund. I 1932 var 
Købet egentlig gaaet i Orden, men Ministeriet slog det af. 
Først 1937 købte han Domænen, idet der dog var blevet taget 
godt 30 ha fra til Udstykning. — Foruden at være en dygtig 
Bonde har Peter Thyssen gjort en Indsats paa andre Omraader, 
for Eksempel i nationale Foreninger og som Formand for Til- 
synsraadet for Toftlund Sparekasse.

Peter Thyssen fra Gravlund er en ivrig dansk Mand, hvad 
han især har vist nu under den anden Verdenskrig, da Dan
mark var besat af tyske Tropper. I Januar 1945 dannede han 
sammen med to andre Mænd fra Toftlund Sogn en Gruppe 
inden for Modstandsbevægelsen. Deres Arbejde blev for en 
stor Del dette at føre Kartotek over de Folk, som var gaaet 
i Fjendens Tjeneste, og som derfor af Hensyn til deres egen 
Sikkerhed skulde arresteres. I Dagene før Kapitulationen op
holdt der sig flere Frihedskæmpere paa Gravlund hos Peter 
Thyssen, og da Befrielsens Time endelig slog, blev Gaarden 
Samlingsstedet for Modstandsbevægelsen paa Toftlundegnen.
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Jens Thyssen (f. 1901) P. Thode Hübschmann
(F. 1898)

I flere Dage havde Gravlund stor Indkvartering, idet Peter 
Thyssen for egen Regning gav en hel Del Frihedskæmpere 
Husly og Mad. Arrestanterne — altsaa alle dem, der havde 
været Haandlangere for Tyskerne — blev ført til Gravlund og 
i nogle Tilfælde afhørt der. Som Tak for Peter Thyssens 
enestaaende Gæstfrihed blev der ved en lille Festlighed over
rakt ham en amerikansk Karabin med Inskription. — Nu efter 
Kapitulationen er han blevet valgt ind i det sønderjydske 
Raad — en Institution, der i visse Tilfælde kan søge at gøre 
sin Indflydelse og sine Synspunkter gældende, naar der skal 
træffes Afgørelse om de særlige Anliggender, som kan frem
komme i Sønderjylland efter denne Krigs Afslutning.

1112. Jens Andersen Thyssen (f. 1901) ?
var for ung til at komme med i Krigen. Han skulde have 
været indkaldt i Løbet af kort Tid, men saa hørte Krigen op 
inden, og han blev dansk Soldat i Stedet for. — Ogsaa han 
var paa Højskole og Landbrugsskole og fik sin videre Uddan
nelse der. I 1934 overtog han sin Fødegaard i Forpagtning og 
har ejet den siden 1941. Ogsaa han er en dygtig Bonde, og 
han har staaet i Spidsen for forskellige landbrugsfaglige For
eninger der paa Egnen. Fra omkring 1940 har han været Over
voldgiftsdommer, et Hverv han overtog efter sin Far.
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Sophus Hübschmann (f. 1899)

Jens Thyssen er rolig og stilfærdig, ikke saa fremtrædende, 
en driftig Bonde og en god dansk Mand.

1131. Peter Thode Hiibschmann (f. 1898) 
havde slet ikke Lyst til Landbruget. Han var jo hjemme hos 
Moderen og Plejefaderen; sin rigtige Far havde han egentlig 
aldrig kendt. Han gjorde, hvad Jesper Hjuler sagde til ham 
og ikke mere; større Lyst havde han ikke til Landbruget der
hjemme. Da han blev konfirmeret, kom han paa Efterskole og 
siden i Købmandslære i Flensborg. Han var endnu ikke udlært, 
da han maatte med i Krigen, og han kom lige fra sin Plads i 
Flensborg til Militærtjenesten. Han kom ind i 1916 og maatte 
efter en kort Uddannelse, som han fik i Polen, til Fronten. Han 
havde dog været Soldat et Aars Tid, inden han kom med der, 
hvor det gik rigtig løs. Han var hjemme paa Orlov 1917, og den 
51. Oktober dette Aar rejste han igen til Fronten efter et kort 
Ophold i sit Hjem. Den 13. November faldt han i Flandern, kun 
et Par Uger efter, at han havde forladt sit Hjem.

1132. Sophus Petersen Hiibschmann (f. 1899) 
havde noget mere Interesse for Landbruget end sin ældre Bror; 
men hvis ikke Jesper Hjuler var død saa tidligt, var han nok 
alligevel blevet Mekaniker, idet hans Lyst egentlig stod til 
Maskinerne. Imidlertid maatte han blive hjemme og hjælpe 
sin Mor, Anne Kirstine Thyssen, og siden er han blevet ved 
Landbruget. — Ogsaa han skulde i Grunden have været ind-
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kaldt i Verdenskrigen, men han kunde reklamere sig fri. Der 
var saa mange Grunde, saa at han kunde holde sig hjemme. 
Moderen var Enke og kunde ikke klare Ejendommen selv; 
den ældre Bror var faldet, og det hed sig, at den Bror, der i 
Alder fulgte næst efter en falden, kunde blive fri, og tillige var 
Plejebroderen, Georg Juhler, i fremmed Fangenskab.

Efter 1920 har Sophus Hübschmann været paa Landbrugs
skole og har saa overtaget Fødegaarden i Toftlund. I 1925 blev 
han gift med Anne Rolskov fra Rurup, og de har faaet et godt, 
dansk Hjem paa deres Gaard.



BIRKELEV-SLÆGTEN

DENNE Slægtsgren hørte egentlig først hjemme i Vodder, 
men fik saa Hjemsted i Birkelev, den vestligste og dengang 

største Landsby i Vodder Sogn.
Slægtsgrenens Stamfader er

Peder Simonsen Thysen
(f. 1793). Han var en meget livskraftig Mand. Af Skikkelse var 
han stor og stærk, kraftig af Bygning; men Soldat blev han 
dog ikke nogensinde. Grunden var den, at han besvimede, den
gang da han skulde konfirmeres; mere skulde der ikke til for 
at blive kasseret.

Det er ganske morsomt at se, at Peder Thysen har været 
gift fire Gange. Og det er vel at mærke ikke paa samme 
Maadc som i moderne Tid, hvor det ikke er nogen større 
Kunst at blive gift mange Gange, da Folk bare kan blive skilt. 
Peder Thysen kan takke sin gode Konstitution for, at han 
naaede en saa høj Alder, at han endog overlevede sine fire 
Hustruer. Han blev ogsaa 86 Aar gammel.

Første Gang blev Peder Thysen gift i Vodder med Enke 
Anne Kiestine Jesdatter. Hendes Mand, Michel Andersen, 
havde ejet den vestligste Gaard i Vodder, og den overtog 
Peder Thysen saa. Saaledes gik det til, at Peder Thysens 
første 6 Børn fik Westergaard som Stamnavn, fordi de boede 
paa Vestergaarden i Vodder. Anne Kiestine havde vist nok seks 
Børn fra sit første Ægteskab, og sammen med Peder Thysen 
fik hun nu i Løbet af de følgende Aar andre seks. Af dem døde 
imidlertid de fem som helt smaa, og det er ikke noget usæd
vanligt med en saa stor Børnedødelighed paa det Tdspunkt. 
Med Hensyn til Gaarden var det saadan, at Peder Thysen 
skulde afstaa den til en Søn af Anne Kiestine fra første Ægte
skab; Afstaaelsen skulde finde Sted paa et bestemt Tidspunkt, 
vist nok naar Anne Kiestines Søn fyldte 18 Aar. Ordningen
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var saadan, at naar en Enke med smaa Børn vilde gifte sig 
igen, maatte hendes Mand for at faa Aftægt paa Gaarden, naar 
den ældste Søn skulde have den, hos Øvrigheden løse Kontrakt 
paa Gaarden i Sætteaar, det vil sige i saa mange Aar, indtil 
Sønnen blev myndig. Hele Gaarden blev takseret, før den blev 
overdraget til Sættemanden, og han skulde igen aflevere den 
i samme Stand, som han fik den. Han blev paa den Maade 
kun en Forvalter for sin Stedsøn, selv om han dog opnaaede 
at faa Aftægt. Men hvis han selv fik Børn, havde disse kun 
smaa Fremtidsmuligheder. Peder Thysen skulde altsaa have 
Aftægt paa Gaarden, skønt han ganske vist kun var 44 Aar, da 
han i 1837 flyttede fra Vodder. Han skulde siden have 18 
gamle Dalere Courant hvert Aar fra Gaarden i Vodder, og da 
han levede saa længe, er det utvivlsomt over det lange Aare- 
maal blevet en ret tyngende og betydelig Udgift med de 18 
Dalere hvert Aar.

Allerede efter 10 Aars Ægteskab døde Peder Thysens første 
Hustru, og han blev saa Aaret efter gift med den ganske unge 
Martha Gad fra Vodder. Ogsaa hun fik i Løbet af en kort 
Aarrække seks Børn, og 14 Dage efter den sidste Fodsel dode 
hun, kun 28 Aar gammel. Sammen med en Søster og Broder 
var Martha Gad vokset op i et Hjem, hvor der herskede stor 
Nøjsomhed og Flid. De to Søstre fik lært at kniple og kunde 
saa hjælpe godt til, at Hjemmet kunde svare enhver sit. Martha 
Gads Far, Terkel Jensen, var en dygtig Bonde; han havde tjent 
i mange Aar i Hygum Sogn, hvor han var fra, og han havde 
god Forstand paa at drive Jorden. Moderen Agnethe Simons
datter var Enke, da hun blev gift med Terkel; hun har nok 
været en rask og dygtig Pige som ung. 1798 kom hun til Vodder 
og blev senere gift; men flere Aar sad hun alene med sin 

" Ejendom og et lille Barn, Anna Kirstine, der siden blev gift 
i Allerup. Tappert klarede Agnethe alle Vanskeligheder, indtil 
hun blev gift igen med Terkel. Martha Gad havde den bedste 
Arv med sig fra sit Hjem, da hun blev gift; hun var blevet 
opdraget i Flid og Nøjsomhed og Gudsfrygt. Men saa dode 
hun ganske ung, endnu inden hun naaede at opdrage sine 
Børn og hjælpe dem gennem de første Vanskeligheder i Barne- 
aarene.
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Da Peder Thysen drog fra Vodder, købte han en Gaard i 
Birkelev; det var i 1837. Han købte den af Søsteren, Maren 
Thysen, og hendes Mand, Søren Pedersen. Den kostede 1500 
Dalere, men var betydeligt større, end den er i Nutiden. Gaarden 
ejes nu af Chr. Jørgensen, men var i Peder Thysens Tid meget 
større, idet den senere er blevet delt. Her i Birkelev blev Peder 
Thysen gift tredie Gang; Hustruen var fra Rejsby Sogn, men 
hun døde allerede efter fem Aars Ægteskab. Fjerde Gang blev 
Peder Thysen gift med Maria Kirstine Schau fra Roager Sogn; 
hun døde faa Maaneder før Peder Thysen. Gaarden i Birkelev 
drev han til hen i 1850erne. Men da saa den ældste Søn, Michel 
Westergaard, blev gift, lod han bygge en mindre Ejendom 
til sin Far paa Birkelev Nørremark, helt nede ved Stavedskov, 
medens han selv overtog Gaarden i Birkelev By. Peder Thysen 
drev saa i en Aarrække Ejendommen nede ved Skoven, men 
solgte den siden. Den ejes nu af Chr. Lorenzen.

Tilsidst havde Peder Thysen en anden Ejendom i Birkelev; 
den ejes nu af H. Clausen. Der var kun et Par Køer, men 
Peder Thysen var ogsaa kommet højt op i Aarene. En af de 
faa nulevende, der har kendt ham, er Sønnesønnen, P. Thysen 
Westergaard. Han husker den gamle Peder Thysen som en 
Mand, der var god til at fortælle om sine unge Dage og om de 
gamle i Slægten.

11. Michel Ander sen We st er gaar d (f- 1821) 
var Peder Thysens Søn af første Ægteskab og den eneste af 
de seks Søskende, der ikke døde som Barn.

Michel Westergaard blev Soldat omkring 1842, og han laa 
i København. Det varede ialt et Par Aar 1842—44. Men da saa 
Krigen kom i 1848, var han med som Soldat i den danske 
Hær og kæmpede mod de fjendtlige Tropper. Han var med 
i Krigen i alle tre Aar, men han undgik dog at blive saaret 
nogensinde. Krigen var jo ikke saa blodig dengang og Tabene 
derfor heller ikke saa store. Det var kun om Sommeren, de to 
Hære kæmpede; naar Sommeren var forbi, kunde Michel We
stergaard rejse hjem og holde Vinter, og han mødte saa igen 
det næste Foraar. Han var med i Ildlinien baade ved Dybbøl 
og Dannevirke. — Han var iøvrigt en meget ivrig Dansker,
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og han har sikkert især faaet sin stærke nationale Indstilling, 
efter at han havde været med til at forsvare sit Land i Aarene 1848—50.

Da Michel Westergaard var færdig med Krigen, blev han 
gift med Johanne Beck; hun var Datter af formuende Folk, 
der engang havde ejet en Kirke. Men de blev fattige ved 
Bankerotten. Siden overtog han sin Fars Gaard i Birkelev By, 
medens han som allerede omtalt lod bygge en mindre Ejendom 
til Faderen længere mod Nord i Birkelev. Michel Westergaard 
drev saa Gaarden i Birkelev indtil 1868. Da delte han den, 
idet han solgte selve Gaarden og lod en Del Jord blive ved 
den, og samtidig tog han saa noget af Jorden fra og byggede 
en ny Gaard i Birkelev Nørreby paa de Marker, der tidligere 
hørte til den gamle Gaard i Birkelev. I Michel Westergaards 
Tid var Landbruget endnu ikke kommet ind i den store Ud
vikling, som dette Erhverv senere skulde naa. Der var ingen 
rigtig Udførsel af for Eksempel Smør her paa Egnen; det var 
vist nærmest til Søfolk, man kunde sælge noget videre. Koholdet 
var derfor ikke saa stort, og der skulde her paa Egnen en stor 
Gaard til at have 10 Malkekøer. Michel Westergaard selv havde 
8 Køer, og de største Indtægter af Gaarden havde han af de 
Kreaturer, han kunde sælge. Han solgte dog ogsaa noget Korn 
og kørte for Eksempel helt til Højer med det, skønt han kun 
kunde have en 4—5 Tønder Korn i Vognen; Hestene var jo 
ikke saa stærke og Vejen daarlig; men det har aabenbart kunnet 
betale sig at køre den lange Vej alligevel.

Michel Westergaard var ikke med i Krigen 1864. Men han 
har syntes, at der kun var een Vej at gaa, da der ved Freds
slutningen med Prøjsen blev indføjet en Paragraf om, at danske 
Sønderjyder kunde optere. Det vil altsaa sige, at de kunde 
vedblive at være Statsborgere, selv om de efter 1864 kom til 

-at leve i Tyskland. Alle de, der vilde være Optanter, skulde saa 
inden for en vis Aarrække selv begære at blive danske Stats
borgere. Michel Westergaard selv opterede ikke, da han var 
saa gammel, at han i hvert Fald ikke mere kunde blive tysk 
Soldat, selv om han fik tysk Statsborgerret. Derimod fik han 
det ordnet saadan, at begge hans Drenge blev Optanter. Han 
rejste hen at faa det i Orden sammen med Soren Tønder fra 
Birkelev; ogsaa han lod sine helt unge Sønner optere.
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Det nationale laa Michel Westergaard meget stærkt paa 
Sinde; derfor var det ogsaa, at han fik Sønnerne til at blive 
danske Statsborgere, medens det endnu kunde lade sig gøre, selv 
om de begge endnu kun var Børn.

15. Anna Kiestine Thysen (f. 1831) 
blev i en ret sildig Alder gift med en Bonde i Vester Vedsted 
ved Ribe, Hans Adolf Davidsen. Han drev en Gaard i Vester 
Vedsted, men havde ikke saa store Midler. Hans Adolf David
sen var en godmodig og godsindet Mand, der ikke var bange' 
for at gøre andre en Tjeneste, men nogen særlig dygtig Bonde 
var han ikke. Anna Kiestine Thysen havde i dette sit Ægteskab 
kun een Søn, Peder Davidsen.

16. Anders Michelsen Westergaard (f. 1832) 
var, som man siger, noget tilbage. Han blev først konfirmeret, da 
han var 17 Aar, og selv da har det ikke staaet alt for godt til 
med hans Kundskaber. Paa den Tid var det almindeligt, at 
Præsten gav sine Konfirmander Karakter. De fik to; en for 
Kundskab og en for Opførsel. Anders Westergaard har som Ka
rakter for Kundskab faaet tg og for Opførsel mg.

I 1866 blev han gift med en Pige, der tjente i Birkelev, og de 
havde saa først en Tid en ganske lille Ejendom i Birkelev; den 
ejedes senere af M. Bøtker. Anders Westergaard blev ikke saa 
længe paa denne Ejendom, men kobte en anden i „Svinehøj“ 
i Honning. Det var ogsaa kun en lille Ejendom derude, og 
Jorden var mager. Anders Westergaard var ikke nogen dygtig 
Mand, saa han klarede sig kummerligt paa det lille Sted. — 
Han døde forholdsvis ung og havde ingen Børn.

18. Jens Terkelsen Thysen (f. 1834) 
tjente som ung i Vodder Præstegaard, hvor han havde Plads 
i mange Aar. Han beskrives som en rolig og stilfærdig Karl, 
der aldrig havde travlt, men som alligevel altid fik Tingene gjort 
til rette Tid og paa rette Maade. Efter at Jens Thysen havde 
tjent en Tid i Vodder Præstegaard, søgte han ud i andre Pladser; 
men det varede aldrig længe, før Pastor Jørgensen kom og fik 
ham tilbage igen, for intet gik, som det skulde i Præstegaarden,
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naar Jens Thysen var borte. Han blev tilsidst gammel i Gaarde 
og førte sit Frisprog i al Ærbødighed.

Jens Thysen var Soldat i Fredericia, hvor han var sammen 
med sin lidt yngre Fætter, Simon Thyssen fra Gaansager. Jens 
Thysen var i Fredericia, da Fætteren kom, og idet han var kendt 
med Forholdene, kunde han være Simon Thyssen behjælpelig, 
dengang denne skulde have Mundering. Det gik til paa den 
Maade, at en Officer bare kastede noget Uniformstøj hen til 
Soldaten og saa forøvrigt var lige glad med, om det passede 
eller ej. Simon Thyssen havde den Fordel, at han havde sin 
Fætter Jens med, og belært af ham kasserede Simon Thyssen, 
hvad der ikke passede ham. Men det holdt vedkommende 
Officer ikke af; tilsidst brølede han til Jens Thysen: „Hvad 
er det for en Djævel? Er det din Bror?“ — Nej, det var det 
da ikke. — „Er det din Landsmand?“ — Ja, det kunde Jens 
Thysen nok bekræfte. — De to var ogsaa sammen i Krigen 
1864, men derom er der mere udførligt fortalt under Gaansager 
Slægten om Simon Thyssen. De to Fætre var ikke store af 
Skikkelse, men det var et Par smaa tapre Soldater. Krigen var 
ikke særlig blodig, især ikke i Sammenligning med Nutidens 
Krige, saa Jens Thysen slap for saa vidt usaaret gennem Kam
pene med Tyskerne. Alligevel mener man, at Krigen ødelagde 
ham, idet hans Helbred fik et alvorligt Knæk i denne Tid. Han 
blev aldrig stærk mere efter Krigen, og han døde i en ung 
Alder af Vattersot. Han var sengeliggende mere end et Aar, 
inden han døde.

Døden indhentede Jens Thysen, inden han naaede at blive 
gift; men han var i flere Aar forlovet med en Pige, der ligesom 
han selv tjente i Vodder Præstegaard. Hun hed Karoline Buck 
og var fra Ribe, og hun var en stor og rask Pige; rask baade 
paa Hænder og Mund; tillige en myndig Kvinde, der havde 
tjent længe hos Præsten. Det fortælles, at hun nok en Gang 
havde været for rapmundet overfor Jens og maaske drillet ham; 
i hvert Fald afkølede han hende i Grebningen, saa selv om han 
var aldrig saa rolig og besindig, kunde man dog drive det for 
vidt med ham. Karoline blev efter Jens Thysens Død gift med 
en Mand fra Spandet, men det var hende, der regerede.

Jens Thysen var en meget dygtig Mand, og han havde allerede
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faaet en Ejendom. Han havde købt Jord nede Syd for Frifelt, 
og der lod han saa selv en Ejendom bygge. Men han kom 
aldrig i Gang med sit eget. Ejendommen blev solgt og ejes nu 
af A. Stenger. — P. A. Fog fortalte en Anekdote om Jens 
Thysen. Det var i Krigens Tid blevet en Talemaade at sam
menligne alt muligt med en Kanonkugle. Da Jens blev spurgt, 
om han havde lært at svømme, svarede han: „Svømme? Jeg 
kan svømme som en Kanonkugle“.

19. Anna Maria Thysen (f. 1837)
var kun to Aar gammel, da hendes Mor, Martha Gad, døde, og 
blev saa opdraget af en Stifmoder, der imidlertid ogsaa døde 
ret hurtigt, nemlig da Anna Maria Thysen var otte Aar. — 
I 1864 blev hun gift i Aaved med Nis Hansen Obling, der 
var Enkemand og sad med tre smaa Børn, efter at Hustruen, 
Hanna Thysen, var død godt et halvt Aars Tid i Forvejen. 
Hun var Kusine til Anna Maria Thysen. — Da hun og Nis 
Obling blev gift, varede Brylluppet i to Dage; men tidligere var 
ellers tre Dage det almindelige ved Bondebryllupper her paa 
Egnen.

Anna Maria i hysen fik fire Børn, hvoraf kun den ældste 
Datter levede. Allerede 1872 døde Nis Obling, og hun sad saa 
alene med Gaarden og Børnene. Svigerfaderen, den gamle Hans 
Lassen Obling, havde Aftægt paa Gaarden, og han levede endnu 
i syv Aar efter sin Søn.
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131. Ane Kjestine Westergaard (f. 1852) 
blev gift med Peter Evald Møller fra Ullemølle i Skærbæk 
Sogn. Han var Søn af Kromanden i Ullemølle, og Kroen dernede 
var dengang vidtberømt. Den gamle Oksevej, der kom helt 
oppe fra Nordjylland, gik over Ribe ned forbi Ullemølle. Naar 
de store Flokke af Kvæg og Svin drog ned mod Tyskland, 
gjorde man Holdt i Ullemølle. Der var nemlig en Dags Rejse 
med en Kvægflok fra Ribe til Ullemølle Kro. Paa den Tid 
af Aaret, da alle disse Kreaturer blev ført ud af Landet, var 
det gode Dage for Kromanden. Der blev Travlhed ude og inde, 
naar det strømmede til med Kvægdrivere, der kom med deres 
Dyr og skulde have Mad og Husly for en Nat. — Kroens 
Navn kommer af, at den laa lige ved den nuværende Brøns 
Aa, der tidligere kaldtes Ulvebæk. Til Kroen har der for været 
knyttet Mølleri.

Dernede levede Peter Evald Møller i sin Barndom, og Faderen 
havde i sine to Ægteskaber vistnok atten Børn. — Da han var 
blevet gift med Ane Kjestine Westergaard, fik de en Ejendom 
i Stenderup ved Toftlund. Den solgte de imidlertid i Foraaret 
1887 og flyttede saa til Højrup, hvor de havde købt et Hus. 
Faa Maaneder efter døde Ane Westergaard. Hendes Mand døde 
i sit gamle Fødehjem, Ullemølle Kro, som den ældste Søn drev 
paa det Tidspunkt.

133. Peter Thysen We st e r g a ar d (f. 1856) 
var kun 8 Aar gammel, da Sønderjylland kom under Fremmed- 
herredømmet. — Han husker endnu fra sin Barndom, at der kom 
store Drifter af Kvæg og Svin nordfra. De fulgte Vejen fra 
Ribe over Frifelt forbi Ullemølle, hvor som nævnt den tidligere 
saa bekendte Kro laa. Naar Driverne saa havde været i Itsehoe 
med deres Dyr — en for Nutiden utænkelig lang Vej at drive 
med Dyrene, især da Svin — kom de vandrende tilbage i deres 
Træsko op forbi Peter Thysen Westergaards Hjem og Vest 
om Stavedskov til Ribe.

Da P. Thysen Westergaard voksede til, kunde der snart 
komme en Tid, hvor han kunde blive tysk Soldat og maaske 
i en eventuel Krig komme til at kæmpe mod Folk, som aldrig 
kunde være hans Fjender. Derfor besluttede ogsaa Faderen,
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Michel Westergaard, at lade begge sine Sønner optere. Det var 
i Aaret 1870. Men efter den Tid var Stillingen noget usikker 
for P. Thysen Westergaard. Han kunde risikere at blive vist 
ud en skønne Dag. Som en Sikkerhedsforanstaltning kom han 
til at gaa til Konfirmationsforberedelse i Ribe; der havde man 
jo tillige danske Præster. Det var i Vinteren 1870—71, og han 
maatte gaa hele Vejen derud de to Gange om Ugen sammen 
med et Par andre; det var en meget lang Vej, og desuden var 
det en særlig streng Vinter det Aar. En Gang da Peter Thysen 
Westergaard var til Præst i Ribe, kom de tyske Myndigheder 
og vilde have ham udvist. Heldigvis var han ikke hjemme; men 
Broderen, der var i Skole, blev taget med.

Der skete ikke siden P. Thysen Westergaard noget, men han 
skulde hvert Aar møde hos Amtsforstanderen for at opnaa Til
ladelse til at blive boende i Sønderjylland. Det var ikke nogen 
tryg Tilværelse at føre som dansk Undersaat i Tyskland, og 
Stillingen var næsten ogsaa uholdbar for Optanterne, idet de 
slet ingen statslige Rettigheder havde. De kunde ikke stemme 
hverken til Kommunevalg eller andet Valg, og de var paa en 
Maade sat helt udenfor Samfundets Liv. P. Thysen Wester
gaard prøvede paa at opnaa Tilladelse hos Øvrigheden til at 
blive tysk Statsborger, men det lykkedes ikke. Amtsforstande
ren paa det Tidspunkt var saa umedgørlig, at der ikke kunde 
være Tale om at opnaa noget saadant. Men Peter Thysen Wester
gaard havde dog sit Hjem og sit Arbejde, og i de mange, 
lange Aar, indtil Udløsningen fra Fremmedherredømmet endelig
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kom i 1920, har han levet som en rolig og ihærdig Mand paa 
sin Gaard.

I 1889 havde P. Thysen Westergaard overtaget Fodcgaardcn 
i Birkelev Nørreby, og han drev den saa til 1956, en meget 
lang Aarrække. Forholdene gjorde, at han maatte leve saa ube
mærket og roligt, som det næsten var muligt, men han har 
i sit Sogn skabt Respekt om sig som en Mand, der altid forstod 
at passe sine egne Ting og ikke blandede sig i andres. — Han 
er en meget slægtsinteresseret Mand og er nu en af de ældste 
i Slægten. Da Hukommelsen er god og Interessen stor, kan han 
endnu fortælle mange Ting fra sin Barndoms- og Ungdomstid. 
Han har kendt sin Farfar, Peder Thysen, godt og kan huske, 
hvad han har fortalt, saa paa den Maade kan den mundtlige 
Beretning om Ting, der er sket meget langt tilbage i Slægtens 
Liv, naa op til os i Nutiden. Mange gamle Mennesker har det 
saadan, at selv om Hukommelsen er god nok, mangler de 
Interesse for at lade deres Oplysninger og deres Viden om 
Slægten gaa videre til andre. Helt anderledes er det med P. 
Thysen Westergaard; hos ham er Interessen for de bortgangne 
Slægter stor, og de mundtlige Beretninger er endnu levende og 
friske i hans Erindring.

Peter Thysen Westergaard er en rank Mand, selv om han 
ligesom de fleste Thysen’er af det ældre Slægtled ikke er særlig 
høj af Skikkelse; endnu i sin høje Alder har han bevaret sin 
Sundhed. — Personligt har jeg kun kendt ham som gammel 
Mand; men har man først været hos ham een Gang og talt 
med ham om de gamle i Slægten, holder man af at komme der 
igen. Der er noget ærligt og oprigtigt i P. Thysen Westergaards 
Væsen, saa man uvilkaarligt føler Tillid til denne stilfærdige 
Mand. — Skønt han nu snart er 90 Aar, tilbragte han, saa længe 
Tiderne var nogenlunde normale, sin meste Tid paa Rejser. 
I de senere Aar har han ikke haft noget fast Hjem, men har 
opholdt sig hos Børnene og saa rejst fra den ene til den anden.

134. Nicolai Hansen V^estergaard (f. 1859) 
blev ligesom sin Bror Optant. Han var endnu kun en Dreng, 
da den tyske Øvrighed mødte op for at afhente ham; han var 
i Skolen paa det Tidspunkt, da Tyskerne kom, og saa maatte
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han rejse ud af Nordslesvig. Et Par Aar opholdt han sig derefter 
paa den anden Side af Grænsen; men selv om han var nødt 
til at have Hjemsted i Danmark, saa var han dog hjemme i den 
Tid, han gik til Præsten. Han blev konfirmeret i Ribe. Naar han 
var i Danmark, holdt han sig i Nærheden af Grænsen, da han 
jo endnu var ganske ung. Siden kom han til Brede og fik altsaa 
Tilladelse til at opholde sig i Sønderjylland. Denne Tilladelse 
skulde som tidligere omtalt stadigvæk fornyes, og Nicolai We
stergaard besluttede da ogsaa at forsøge at blive tysk Statsbor
ger, og det lykkedes for ham en Tid, før han blev gift.

Nicolai Westergaard kom til Nr. Vollum i Brede Sogn og 
blev der gift med en Enke; han overtog saa en Gaard derude, 
idet han giftede sig til den. Hustruens første Mand havde ejet 
den for. Hun havde en Søn af første Ægteskab, og han blev 
opdraget hos Nicolai Westergaard, men saa faldt han i Verdens
krigen. Det var ellers Meningen, at Nicolai Westergaard i 1914 
vilde have afstaaet Gaarden til sin Søn og Plejesøn; den skulde 
have været delt, men saa kom Krigen. Begge de to unge maatte 
med, og Plejesønnen kom ikke tilbage. I Krigens Aar maatte 
Nicolai Westergaard saa selv drive Gaarden videre, men da 
Sønnen kom hjem, afstod han den til ham i 1920. Allerede i 
1914 havde han bygget en mindre Ejendom i Nr. Vollum, og der 
flyttede nu han og Hustruen om, og de kom til at bo der i 
mange Aar, idet begge naaede en høj Alder. Sine allersidste 
Aar tilbragte Nicolai Westergaard hos Sønnen, og han var ret 
rask til det sidste. Det kunde paa hans gamle Dage live ham 
stærkt op, naar han kom til at fortælle om Barndomsminderne 
derhjemme fra Sognet.

Af Skikkelse var Nicolai Westergaard en forholdsvis lille og 
ret klejn Mand; han havde et stille og tilbageholdende Væsen 
og passede mest sit eget. Al den Tid han havde Gaarden, var 
der tysk Styre, og der var ikke dengang Lejlighed til at tage 
Del i det offentlige Liv, især ikke for danske Mennesker.

138. Ot t elin e Westergaard (f. 1869) 
blev gift i Øster Aabølling, Roager Sogn. Hendes Mand var 
Anders Thomsen Beier, og de havde en mindre Landejendom 
i 0. Aabølling. Anders Thomsen Beier var Søn af velhavende 
Thysen-Sla'gten 10
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Forældre, og han fik selv en Gaard i Roager. Den solgte han til 
Broderen Chr. Beier, hvis Søn Truels Beier nu har den. Anders 
Thomsen Beier overtog saa den mindre Ejendom, hvor han havde 
nogle faa Køer. Men det var ikke Landbruget, han vilde leve 
af. Han sad i gode økonomiske Kaar og havde egentlig ikke Lyst 
til Landbruget. Derfor gav han sig efterhaanden af med mange 
andre Ting, idet han var en meget dygtig Mand. I Forhold til 
andre sad han inde med en betydelig boglig Færdighed, og han 
var i 30 Aar Kommuneforstander i Roager. Denne Bestilling havde 
han til 1920. Endvidere var han i en lang Aarrække Regnskabs
fører for Vodder-Roager Andelsmejeri, og ogsaa paa dette Om
raade var han en dygtig Mand.

Som en Avis skrev, var Otteline Westergaard en dygtig 
Hjemmets Kvinde, der tillige var meget afholdt af Naboer for 
sin Hjælpsomhed og venlige Sindelag. — Personlig har jeg kun 
besøgt Otteline Westergaard een Gang. Det var, da hun var 
en gammel Kone, men endnu rask. Og selv den, der kun talte 
med hende en enkelt Gang, vil sent glemme den Venlighed, 
eller maaske Kærlighed, der rørte sig i hende og lyste i hendes 
Blik. Allerede ved det første Besøg hos hende følte man det, 
som om man stod hende nær; følte, at der strømmede en usæd
vanlig Godhed imod en, naar man kom til hende. Det lyse Smil 
og det kærlige Blik, som hun traadte en i Møde med, kunde 
varme Folks Hjerte. Og det fyldte en med Glæde at mærke 
hendes Kærlighed til Børn og Børnebørn, naar hun fortalte om 
dem; dem, hun havde, og dem, hun havde mistet. Smilet i 
hendes Øjne skiftede med Taarer, medens hun fortalte. Alle, 
der kendte hende, vil bevare Mindet om en kærlig og trofast 
Kvinde.

151. Peder Davidsen (f. 1872) 
er eneste Søn af Anna Kiestine Thysen og H. A. Davidsen. — 
Han var Soldat i Fredericia og undgik, i Modsætning til sine 
sønderjyske Slægtninge, de mange Besværligheder med enten 
at optere eller aflægge Ed til den tyske Fane, idet V. Vedsted 
ligger lige Nord for den gamle Grænse, altsaa i selve Kongeriget. 
Peder Davidsen var Soldat en vis Tid og skulde have fortsat 
nogle Maaneder, men købte sig fri.
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Hanne Obling (f. 1866)
Se Side 148

I sin Ungdom tjente han forskellige Steder i Sønderjylland, 
men kom saa hjem for at hjælpe Forældrene paa deres Ejendom. 
Og efter at være blevet gift overtog han saa Gaarden. Den drev 
han i nogle Aar, rnen byttede den siden bort og fik en ny, 
smuk Gaard i V. Vedsted. Denne Gaard var en Del større, 
Jorden var mere samlet og Bygningerne nye. Gaarden staar 
endnu og er et smukt Eksempel paa en gammel vestslesvigsk 
Gaardtype. Peder Davidsen er en meget dygtig Mand, der med 
Forstand har drevet sit Landbrug og ofret sig for sit Arbejde 
med Gaarden.

Imidlertid var Helbredet ikke særlig godt. Han led af en 
Mavesygdom og havde gjort det helt fra sin Ungdom. Han blev 
gerne syg hver Vinter og skulde passe paa sit Helbred. Tilsidst 
tog Sygdommen Overhaand, og det blev for meget for Peder 
Davidsen at drive Gaarden. I 1939 solgte han den saa og 
byggede en god og rummelig Villa i V. Vedsted. Et Par Aar 
var hans Helbred daarligt, men efterhaanden fortog Sygdommen 
sig helt, saa Peder Davidsen nu paa sine gamle Dage er en rask 
Mand. — Dengang han holdt op med sit Landbrug, havde han 
faaet Gaarden drevet godt op, saa det var en god Ejendom.

Sammen med sin Hustru har Peder Davidsen skabt et godt, 
nationalpræget, dansk og kristent Hjem i V. Vedsted.
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191. Hanne Obling (f. 1866) 
gik i Skole i Aaved den første Tid. Hendes Lærer var den 
allerede omtalte Hans Vestergaard. 12 Aar gammel kom hun 
i Birkelev Skole.

Sin første Ungdom tilbragte Hanne Obling hjemme paa Gaar
den, og 16 Aar gammel kom hun hen at tjene hos sin Moster, der 
var gift med Hans Adolf Davidsen i V. Vedsted. Der fik 
hun rigtig lært at spinde, og siden kom det os til Gode i vor 
Tid, at hun dengang fik det saa godt lært. Tillige lærte hun at 
væve i sin Ungdom. Det var ikke almindeligt, at alle lærte det 
dengang, men Hanne Obling kom over til Marie Truelsen i 
Birkelev og lærte det der. Det var et Aar, da hun iøvrigt opholdt 
sig hjemme. Siden tjente hun hos Meyhoff paa Bredbjerg i 
Skærbæk Sogn, men blev saa gift og flyttede til Gaansager. 
Ogsaa der vævede hun en Del, men det var ikke mere ret 
meget for andre. — Dengang gik Folk næsten udelukkende i 
hjemmevævet Tøj. Man havde dog noget tyndere Sommertøj; 
men det, der brugtes om Vinteren, blev lavet i Hjemmene, og 
Hanne Obling hørte altsaa til dem, der kunde selv.

Hele sit lange Liv igennem har Hanne Obling været en ihær
dig og flittig Kvinde, og nu paa sine helt gamle Dage har hun 
foruden at være en stor Hjælp for Sønnen, Peter Thogersen, 
som hun bor hos, med Flid passet sin Spinderok, som hun fik 
saa vel lært at bruge i sine unge Dage.

1311. Michael Andersen Møjler (f. 1874) 
var den ældste af Ane Westergaards Sønner, og han kom som 
ung i Snedkerlære. Han har ikke været Soldat nogensinde, og 
da han blev gift, nedsatte han sig som Snedker i 0. Aabølling, 
men flyttede allerede Aaret efter til Birkelev, hvor han byggede 
den allerøstligste Ejendom, som nu ejes af P. Sørensen. Sam
tidig med at Michael Møller drev sit Landbrug, var han ogsaa 
Snedker. Senere fik han en Landejendom paa Birkelev Sønder
mark, og ogsaa der drev han sit Snedkerhaandværk. Landbruget 
var ikke saa stort; han havde en 16—17 Kreaturer. — Men saa 
i 1907 købte han Ullemolle Kro, hvor Faderen, der nu var hos 
Michael Møller, var født. I Mellemtiden havde en Halvbroder 
til Peter Evald Møller haft Kroen, men han døde tidligt. Enken
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Johannes Møller (f. 1879)

solgte saa Kroen og byggede Ejendommen Møllersminde et 
Stykke derfra. Kroen havde været paa fremmede Hænder, da 
Michael Møller købte den; men i den Tid han havde den, vilde 
det ikke rigtig gaa for ham, og allerede 1909 solgte han Ulle
mølle igen. Et Aars Tid var han saa atter Snedker i Birkelev.

Men dernæst besluttede Michael Møller sig til at udvandre, 
og med sin Hustru og deres Børn drog han saa til Amerika. 
Der nedsatte han sig som Snedker, og i de daarlige Aar drog 
han ud paa Arbejdspladserne et Stykke fra Hjemmet. Hustruen 
drev Pensionat derovre, og hun holdt et Par Køer der i Byen, 
hvor de havde slaaet sig ned. Imidlertid falder der slet ingen 
Regn, hvor de bor; i Haven kan der ikke gro Græs, men kun 
hvad der kan trives ved kunstig Vanding, for Eksempel lidt 
Blommetræer. Om Vinteren maatte de derfor købe alt, hvad 
deres Køer skulde æde. Men om Sommeren blev de ført mange 
Mil ud paa Bjergene, hvor de gik og græssede i Sommer- 
maanederne. Familien erhvervede sig nemlig noget Jord derovre. 
Ordningen var saadan, at de bare behøvede at indhegne et 
bestemt Jordareal og pløje om det, saa var det deres. Egentlig 
Betaling for Jorden var der ikke noget med ud over, at man 
skulde betale for at faa den juridiske Side af Sagen ordnet med 
Tinglæsning o. s. v. — Michael Møllers Hustru og den ældste 
Dreng pløjede selv omkring Jorden og hjalp hinanden ved dels 
at styre Ploven og dels at køre Hestene. Men selve Jordstykket 
har de siden anvendt til Græsning, og saa kørte Familien ogsaa



150 HANS S. THYSEN

gerne derud for at holde Week-end. Det er, som her skildret, 
gaaet Michael Møllers godt derovre.

1312. Johannes Møller (f. 1879) 
kom som ung til Vodder Sogn og fik Tjeneste der hos for
skellige Bønder. Han var flere Aar hvert Sted, og et Par Aar 
var han hos den kendte Pastor Schmidt i Vodder Præstegaard; 
dengang drev Vodder-Præsten endnu selv sit Landbrug, men 
det blev nedlagt, da Pastor Schmidt rejste ved Genforeningen. — 
I 1899 blev Johannes Møller tysk Soldat, og han laa i Schlesien; 
i to Aar var han borte.

Da han blev gift 1908 med Sine Skov, overtog de en Ejendom 
i Arnum. Det var en faldefærdig Gaard, da de købte den; 
baade Bygninger og Jord var forsømt af de tidligere Ejere. 
Johannes Møller gik i Gang med at drive Gaarden frem, og 
han fik den efterhaanden i god Stand. Men imidlertid kom 
Verdenskrigen, og saa maatte han med som Soldat. Han blev 
egentlig indkaldt straks den 1. August 1914, men man havde 
ingen Munderinger til dem alle paa det Tidspunkt. Derfor blev 
Johannes Møller blandt andre sendt hjem igen en Tid. Men 
i Slutningen af August 1914 blev han igen indkaldt og gjorde 
saa Krigen med praktisk talt fra først til sidst. Han var paa 
Sild til i Januar 1915 og kom saa til Frankrig. Siden var han 
i Frankrig og Belgien, og han var flere Gange ved Fronten, 
selv om det ikke var i de store Slag; han undgik ogsaa at 
blive saaret. løvrigt var han i et ældre Regiment og var paa 
den Maade ikke med i forreste Række, hvor det ret gik los. — 
I Oktober 1918 var han hjemme paa Orlov og var paa Vej 
tilbage igen. Han naaede dog kun til Flensborg og kunde saa 
rejse hjem. Det var endelig forbi med Krigen, der saa længe 
havde lagt et knugende Tryk af Uvished og Utryghed over 
Hjemmet i Arnum.

Johannes Møller har evnet at arbejde sin Ejendom godt op; 
der er blevet rejst nye Bygninger flere Gange; sidst efter en 
Brand i 1925. Ogsaa Jorden er blevet forbedret. Den var ikke 
meget værd, da Johannes Møller overtog den; men ved ihærdigt 
Arbejde med Mergling o. s. v. er Ejendommens Marker kom
met i god Kultur. — Sammen med sin Hustru har Johannes
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Gotfred Møller (f. 1886)

Møller skabt et godt Hjem, der er præget af de to nationalt 
interesserede, danske Mennesker.

1313. Gotfred Møller (f. 1886)
var den yngste af de tre Brødre, og han var kun et Par Aar 
gammel, da Moderen, Ane K. Westergaard, døde. Da han vok
sede til, satte han sig for, at han ikke vilde være tysk Soldat. 
Det var dog ikke saa helt lige til at slippe for det. En Maade 
at gøre det paa var at udvandre, og det bestemte Gotfred Møller 
sig da til. Han drog saa i 1904 eller 05 til Nordamerika. Der 
har han været ansat paa en Fabrik hele Tiden og er i en god 
Stilling derovre. Han er siden blevet gift og har i dette Ægte
skab en Datter.

1341. Anders Nielsen Westergaard (1892)
var eneste Søn, men havde en Halvbroder, idet hans Mor havde 
været gift en Gang før. Som tysk Undersaat blev han Soldat 
i Thorn fra 1912—14. Efter sin Soldatertid var det Meningen, 
at han og Halvbroderen skulde dele Faderens Gaard, og den 
nye Ejendom, som han skulde have, var allerede bygget. Men 
netop som han havde afsluttet sin Militærtjeneste i Tyskland, 
udbrød Verdenskrigen, og han gik saa lige over i Krigstjenesten. 
Først kom han til Rusland, hvor han var i tre Aar. Han var 
ved Trainkonstablen, det vil sige, han var med til at føre 
Materiel til de kæmpende Tropper med Hesteforspand; paa den 
Maade slap han for at komme med i forreste Linie, selv om han
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nok gjorde Tjeneste ved Fronten. Det sidste Aar var han i 
Frankrig. I alle fire Aar gjorde Anders Westergaard Krigen 
med, men han undgik at blive saaret og naaede hjem kort før 
Jul — den 18. December 1918 med sine Lemmer i god Behold.

Da nu Halvbroderen var faldet i Krigen, overtog Anders 
Westergaard sine Forældres Gaard, medens disse flyttede om 
i den nye Ejendom. I 1919 havde han giftet sig med sin Kusine, 
Signe Westergaard fra Birkelev. Han er iovrigt en dygtig Mand, 
der ihærdigt passer sin Ejendom; den ligger ude i det helt flade 
Vestslesvig paa Grænsen mellem Sandjorden og de frugtbare 
Enge. — Stilfærdig og tilbageholdende som Anders Wester
gaard er i sin Færd, er han ligesom sin Hustru blevet meget 
afholdt blandt dem, de kommer i Berøring med, og ved deres 
Sølvbryllup blev der skrevet om dem, at de for dem, som 
kender dem, er Indbegrebet af de solide Borgere, der i Krig og 
Fred er Samfundets Grundpiller.



FOG SLÆGTEN

etragter man hele Thysen-Slægten under eet, maa man sige, at 
kden i ret udpræget Grad er en Bondeslægt. Enkelte af Slægts-' 

grenene har dog specialiseret sig i et eller andet, og med Hensyn 
til Fog-Slægten er det saadan, at den har baaret Præget af at 
være en Degneslægt — tidligere mere end nu. Enkelte af denne 
Slægtsgren har skrevet en meget udførlig Beretning om deres 
Liv og Levned, og det er Grunden til, at vi har en saa udførlig 
Skildring, selv af de ældste af denne Slægt.

Stammoderen er Maren Jørgensdatter fra Aaved. Hendes 
Mor var født paa Slægtsgaarden. Maren Jørgensdatter, der 
var født 1771, blev gift med Degnen i Vodder, Peter Andreas 
Fog, der en Vinter havde været Lærer i Aaved. Sønnen Jørgen 
Fog skriver saaledes om sin Mor: „Hun, som vi mindes med 
samme Kjærlighed, fik ogsaa sin Del af Livets Besværligheder. 
Hun havde aldrig en Tjenestepige, og hun havde, saa længe jeg 
kan huske, et meget daarligt Ben, hvori hun led meget, især ved 
at gaa omkring i Huset ved den daglige Syssel, da hun havde 
kun liden Ro til at hvile. Hun var os en god Moder, saa vidt 
hendes svage Kræfter kunde naa, men hun havde altid mere at 
vare paa, end hun godt kunde overkomme; i sine sidste Aar, da 
hendes Døtre vare voxede til, fik hun det lettere. Et hjerteligt 
Forhold var herskende hjemme mellem os alle.“ — Det har ikke 
været nogen let Skæbne, Maren Jørgensdatter gik ind til, da 
Degnelonnen var lille. Der kom en stor Børneflok i Ægteskabet, 
og Midlerne i Hjemmet har ofte været smaa. — Baade Maren 
Jørgensdatter og hendes Mand var i deres Ungdom blevet kriste
lig vakte, dog nærmest i herrnhutisk Retning; de søgte ogsaa at 
give Børnene Ærbødighed for Gud og Frelseren og holdt dem 
tilbage fra Lystighed og slet Selskab, Dans og sligt.
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Peter Andreas Fog blev beskikket til Sognedegn for Vodder 
den 24. Januar 1800. Han havde, forinden han blev kaldet til 
Degneembedet, holdt Skole i 7 Vintre — i Birkelev 6 Vintre og 
i Aaved 1 Vinter. Han var af gammel Degneslægt, idet hans 
Far, Niels Lauridsen, var Degn i Vodder forud for ham, og 
Farfaderen, Laurids Nielsen, havde været Degn i Hvidding. — 
Om de Kaar, som P. A. Fog levede under, fortæller Sønnen, 
Jørgen Fog: „Degneembedets Indtægter var ikke saaledes, at 
P. A. Fog deraf kunde ernære en Familie, og Skolen var den
gang en privat Forretning, som ikke var forbundet med Degne
kaldet, og skjøndt de fleste Degne vare tillige Skolelærere, saa 
var dog ingen faste Indtægter forbundne med Skoleholdet, men 
dette var noget, Degnen ved Akkord maatte enes med Beboerne 
om; derfor maatte Fader (P. A. Fog) og Farfader (Niels Lau
ridsen) søge at tjene noget udenom for at friste Livet. Farfader 
gik virkelig de første Aar, han var i Vodder, ud paa Dagleje. 
Fader (P. A. Fog) sad paa Vævestolen tidlig og silde, og han 
tjente noget derved, da han havde Ord for, at han var den bed
ste Væver der i Egnen, og jeg er vis paa, at hans Væven ind
bragte ham mere end Degneindtægterne, saa han bragte vor 
timelige Forfatning i god Stand. Om Sommeren var der ingen 
Skolehold, og da kunde han uforstyrret drive sit Haandværk, 
men om Vinteren holdt han Skole. Han lagde ikke derfor Skyt
ten fra sig; han havde Børnene hos sig i Vævekammeret, og 
skjøndt det maatte synes, at dette maatte være et daarligt Skole
hold, saa gik det dog godt; Børnene holdt han i den bedste 
Orden, og der læstes ogsaa saa meget, som der dengang for
dredes af en Skole. Saaledes blev han ved til 1840, da der blev 
en Skoleplan gennemført, og Skolen blev forenet med Degne
embedet, og en fast Lønning blev bestemt, saa han nu kunde 
faa Hvile efter een i 40 Aar til Bedste for sig og sin Familie 
udholdende Anstrengelse. Han blev nu ogsaa fri for Skolen, 
da min Broder, Hans Kristian, som netop dette Aar blev færdig 
paa Seminariet, blev hans Medhjælper og overtog Skolen, saa han 
selv kun forrettede Kirkesangen, som han ogsaa blev ved med, 
saa længe han levede.“

P. A. Fog havde en Ejendom, som han havde købt ret tidligt 
og drev ved Siden af det andet, han havde. Det menes, at P. A.
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Fog selv har ladet Skolen bygge, da Jernankrene i Vestgavlen 
bar hans tre Forbogstaver P. A. F. — Bygningen, der laa i selve 
Vodder, blev senere Fattighus („æ Armhus“). — Da P. A. Fog 
var helt gammel, holdt han en Tid privat Skole for sine to 
Borneborn, Peter A. Gad og J. Chr. Fog, samt for en Søn af 
Pastor Boesen, Vodder. Det var i 1857, og Drengene var for 
livlige for den gamle Degn; han klager over de Bryderier, de 
volder ham.

I 1850 var det 50 Aar siden, P. A. Fog blev indsat som 
Sognedegn i Vodder, hvor han paa det Tidspunkt endnu fun
gerede. Han blev da udnævnt til Dannebrogsmand, og ved Ind
stillingen skrev Provst Matzen, Hygum: „Han er efter Præstens 
Vidnesbyrd, hvori jeg ogsaa er fuldkommen enig med ham, en 
værdig gammel Mand, exemplarisk i Liv og Forhold, og har 
virket og virker endnu i sin indskrænkede Stilling til Gavn og 
Glæde for Menigheden — — —“

Ribe Stiftstidende skriver den 1. Februar 1850:
„En sjælden Fest fandt Sted i Vodder Sogn Søndagen den 

27. Januar. Det var nemlig paa denne Dag 50 Aar siden, at 
Menighedens gamle værdige Degn, Peter Andreas Fog, blev ind
sat i dette sit Embede. Hans Fader var Degn sammesteds, og 
Jubeloldingen er saaledes født og opdraget i den Menighed, for 
hvem han siden blev kaldet til Degn i sit 25. Aar. Han er nu 
nærved 75 Aar, men hans Helbredstilstand er endnu saa god, at 
han med fuldkommen Sjæls og Legems Friskhed forestaar sit 
Embede, og ved sit stille troende Liv er han et lysende Ex
empel for Menigheden. I Anledning af Dagens Høitidelighed 
blev han i Hjemmet Søndag Morgen af Menigheden overrakt 
en Foræring (Luthers Huspostil). I Kirken havde imidlertid ind
funden sig en talrig Forsamling og efter endt Prædiken henvendte 
Stedets Præst fra Chordøren nogle Ord til Jubeloldingen og 
Menigheden om Dagens Betydning og overleverede Jubeloldin
gen Dannebrogsmændenes Hæderstegn, hvormed Hs. Majest. 
Kongen havde benaadet ham. Da Gudstjenesten derefter var til
ende samledes alle Sognemændene i Degneboligen, hvor de 
vare indbudne til Middagsspisning. En glad Stemning herskede 
blandt alle, og da Maaltidet var endt, sang de den Salme igjen,
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hvormed Gudstjenesten var endt, og som ligeledes for 50 Aar 
siden var bleven afsungen i Kirken ved Jubeloldingens Indsæt
telse. Hen paa Aftenen blev flere fædrelandske Sange afsungne 
og adskillige Skaaler udbragte, for Jubeloldingen, for Hs. Maj. 
Kongen, for Sognefolkene og for Stedets Præst m. m. Under 
megen Munterhed og almindelig Tilfredshed skiltes man ad 
om Aftenen, og der er ingen Spørgsmaal om, at jo denne Dag 
vil være den gamle Degn uforglemmelig og leve længe i Me
nighedens Erindring.“

Peter Andreas Fog naaede en høj Alder, inden han døde, og 
ved hans Begravelse talte Sønnen Jørgen Fog. Han sagde da 
bl. a.: „Mit Afskedsord skal være det, som du saa gjerne hore 
af dine Børn, nemlig en Tak for, hvad du har gjort for mig 
og mine Søskende: Ja, Tak Fader for den gode christelige Op
dragelse, du gav os og derved nedlagde Spiren i vore Hjerter 
til det Gode, til at elske ham, der har kjøbt os ved sit Blod; 
Tak for din Anstrengelse for at ernære os, medens vi vare smaa 
og ei selv kunde, ja Tak, Tak for din stedse, mod os udviste 
Kjærlighed, der forblev i dit Faderhjerte, indtil det brast i Dø
den. Nu er du faren herfra i Fred til de evige Boliger; men dit 
Minde vil aldrig udslettes af vore, dine Børns Hjerter, saalænge 
vi skulle færdes hernede i Støvet, og den glade Forhaabning, 
hisset at gjenfinde Dig vil leve i os, indtil Haabet afløses med 
Opfyldelsen.“

Niels Peter Fog (f. 1802).
Maren Jørgensdatter og Peter A. Fog fik ialt otte Børn. Den 

ældste Søn hed Niels Peter Fog (f. 1802), og han kom 
som ung i Smedelære. Efter at være blevet udlært bosatte han 
sig i Højrup i Sønderjylland, et Stykke Øst for Vodder og blev 

- en dygtig Smed. Det Haandværk drev han i mange Aar og 
tjente saa meget, at han i de sidste 10 Aar ikke behøvede at 
smede, men kunde leve af Renterne af sine Penge.

Niels Peter Fog blev i sin Ungdom kristelig vakt og fik For
bindelse med de saakaldte Herrnhutter. Han havde Tilknytning 
til fromme Mennesker og bragte undertiden Missionsblade med 
til Vodder; han havde faaet dem af gudfrygtige Folk i Gram 
Sogn. I disse Blade var der mange smukke Omvendelseshistorier
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om Mænd og Kvinder, der havde været meget vantro og vild
farende, ja, deriblandt endog grove Syndere, men som var ble
vet omvendt til ydmyge, troende og gudfrygtige Mennesker. 
Paa den Tid fandtes der ikke saa megen Læsning blandt Folk, 
saa disse Blade og vel især disse Historier fik Betydning ogsaa 
for Niels P. Fogs Søskende. — Selv var han en ivrig Modstan
der baade af den fynske Vækkelse og det religiøse Røre i Vod
der, som opstod med Broderen Jørgen Fog; disse Bevægelser 
blev mere og mere paavirket af Grundtvigs Tanker, medens- 
Niels Peter Fog vedblev at være streng herrnhutisk.

13. Jørgen Fog (f. 1805)
Han er den i Slægten, som udførligst har nedskrevet sine 

Erindringer, som siden er blevet trykt i en af Begtrups Bøger 
„Minder fra gamle grundtvigske Hjem“. Disse Erindringer dan
ner Kernen ikke blot i Skildringen af hans eget Livs Historie, 
men ogsaa i hans Søskendes Levnedsskildring.

Efter Konfirmationen drev han i nogle Aar Avlingen for sin 
Far, Degnen, paa den Jord, han havde. I 18—19 Aars Alderen 
kom han saa i Hjulerlære i Aaved hos Peder Pedersen Muur- 
mand, der var gift med en Søster til Jørgen Fogs Mor. Han var 
forst to Aar som Dreng og tre Aar som Svend i Aaved; men 
saa begyndte han at tænke paa selv at drive Haandværket. Der 
blev da indrettet et lille Værksted hjemme hos Forældrene, 
og saa begyndte han selv. Der kom Folk til ham langvejs fra, 
saa han endog maatte holde Svend. „Saa jeg havde en rigtig 
god Forretning og tjente godt,“ siger Jørgen Fog selv, „saa jeg 
var ved at blive en holden Mand, og det smigrede mig, den 
Ros, som jeg fik for mit Arbejde.“ — Da Jørgen Fog var hen- 
imod 30 Aar, kom han ud i en religiøs Krise; herom skriver han 
i sine Erindringer: „Min Sjæls Sag blev mig saa vigtig, at man 
maatte gjærne have taget alt det jordiske og timelige fra mig, 
naar jeg blot kunde faa Fred i mit Hjerte. Fred med den levende 
Gud. Endelig kom alt saa vidt med njig en Aften, vi var kom
met i Seng, at jeg brast i Graad og mine Taarer flød i Sengen. 
Saa jeg kan sige med David, at jeg vædede mit Leje med mine 
Taarer, og jeg bad saa hjertelig og endelig til min Frelser, at 
han dog vilde forbarme sig over mig og forlade mig min Synd.
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Efter at jeg saaledes havde grædt og bedet mig træt, faldt jeg 
i Søvn.

Om Morgenen da jeg vaagnede, følte jeg en sød Glæde i mit 
Hjerte, og jeg syntes, det var blevet saa lyst for mig, og at nu 
var min Sjæl kommet i en salig, himmelsk Tilstand, endskjondt 
jeg slet ikke vidste, hvordan jeg havde det. Men fra den Dag 
blev det mere og mere klart for mig, saa jeg nu vidste med Vis
hed, at Vorherre havde forladt min Synd og skænket mig en 
Fred. Jeg vidste nu intet bedre end at bede den Herre Kristus 
om, at han vilde bevare mit Hjerte fra Fald og Synd og han, 
den gode Hyrde, har vist sin Hyrdetrofasthed, saa jeg har fun
det, at han i Ord og Forjættelser er Sandhed. Jeg havde jo ingen, 
som forstod mig, jeg kunde tale med om det, men mine to 
Søstre havde lagt Mærke til min Uro og den Forandring, der 
var sket med mig. Saa jeg kunde vidne for dem om, hvordan 
det var gaaet med mig, at den Herre Kristus ogsaa gjerne vilde 
hjælpe dem til Syndsforladelse og Guds Fred. Saa vi var nu 
tre Søskende blevet som een Sjæl i Troen paa Guds Naade i 
Kristus Samfund. O, hvor vi Søskende tit glædede os med 
hverandre, og det var i Sandhed en aandelig Glæde, vi nod. 
Da vi følte en Fredens Aand nu boede i vore Hjerter. Vi var 
jo alle unge endnu og havde ingen aandelig Erfaring, ligesom 
vi ikke havde nogen Mening om, hvilke Fristelser der vilde 
komme for os at lede os vild. Vi var i megen Tvivl om, hvor
vidt vi skulde tale til andre om det uden for Huset eller ej, om 
vi skulde fortælle dem om, hvilken Naade der var blevet os 
til Del, da de fleste endnu laa i Syndesøvn. Dog tænkte vi paa, 
at det var bedst at give os Tid, til Vorherre selv viste os Lej
lighed til at tale. Det varede heller ikke længe, før det skete.

Jeg var nemlig engang i Birkelev et Ærinde, og da jeg paa 
Hjemvejen gik forbi Frifeldt (dengang kun en Gaard, hvor der 
ogsaa var Kro) der boede min Faders Søster som Enke sam
men med 4 Sønner, der alle var unge dengang, nemlig: Søren, 
Christian, Andres og Peter. Det var nogle lystige Fyre, der 
havde den Vane at bele Folk, naar de kunde faa dem til at 
sige noget, der ikke var helt passende, saa man skulde passe 
paa, hvad man sagde, naar man var sammen med dem, hvis 
man vilde undgaa at blive udlet. Saadan var det ogsaa den
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Aften, og jeg mærkede godt, at de var oplagt til Løjer. Uden 
at jeg havde tænkt derpaa i Forvejen, blev jeg ivrig og holdt 
en Tale for dem og straffede dem for deres Spøg og vidnede for 
dem om Guds store Kraft i Kristus. Ja, jeg kan vel sige med 
Sandhed, at det er den eneste Tale, jeg har holdt i mine Dage, der 
kendelig har haft nogen Virkning. Jeg har ingen Anlæg for at 
holde Taler, men den Aften kunde jeg tale, for Aanden drev 
mig dertil; jeg gik frem og tilbage paa Gulvet, som havde jeg 
været en Præst. Men hvad jeg sagde, husker jeg ikke et Ord af;- 
men jeg ved, at det ikke var noget forud udtænkt eller udrettet 
efter Kunstens Regler. Men saa meget er ogsaa vist, at det Ord, 
jeg sagde, blev ikke uden Virkning, saa de spøgte ikke mere. — 
Saa snart jeg havde faaet sagt, hvad jeg vilde, gik jeg hjem. 
Men den næste Dag kom Andres hen til mig og bad mig, om 
jeg vilde vejlede ham til en bedre Vej end den, han hidtil havde 
vandret paa. Jeg smigrede ikke for ham, men sagde, at dersom 
han vilde omvendes, maatte han gøre en sand og grundig Om
vendelse. Og kære Andres blev sit Forsæt tro. Han kom tit 
ned til mig, og vi var sammen en Gang hver eneste Dag enten 
hos mig eller i Frifeldt. Det varede ikke længe, for han kunde 
vidne for mig, at han nu ogsaa havde fundet Livet og Lyset i 
Herren, og det samme skete kort efter med Peter. — Fra den 
Tid var Andres og jeg næsten som een Sjæl, og vi gjorde mange 
Rejser sammen for at besøge kristne Venner baade til Arrild og 
Kloster og andre Steder. De fleste Kristne, vi fandt, var herrn- 
hutiske, men det var det samme dengang; naar det blot var 
alvorlig troende Kristne, saa var det os nok.

Da vi saaledes, saa faa vi endnu var, kom sammen om Søn
dagen, blev Folk snart opmærksom paa os, og flere kom til 
for at høre noget om den Sag. Nogen af Nysgerrighed og andre 
af virkelig Trang til at blive skilt ved sin Syndebyrde og faa 
Fred med Gud i deres Sjæl. Vor lille Menighed voksede derfor 
bestandig, og det varede ikke længe, inden de troende i Vodder 
udgjorde en skøn lille Skare, og det er vist, at det var en Hjerte
sag for dem alle at blive i Vorherres Samfund. Men det kan ikke 
nægtes, at vi var i Fare for at komme paa Afveje, da vi var 
helt overladt til os selv. Der var mange Spørgsmaal, der skulde 
afgøres; hvorledes vi skulde stille os til den offentlige Guds-
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tjeneste, og til dem, vi saa sovende i Synden omkring os og 
meget mere. Alt beroede dengang paa mig, for det, jeg sagde, 
blev optaget af de andre, som var det Guds Ord. Og jeg var 
imellem dem, som er Profeter, og jeg følte tillige, at jeg selv 
trængte til Vejledning. Men jeg tog min Tilflugt til Gud i Bon
nen, og han hjalp os ogsaa og skænkede os mere og mere Lys 
i Kristendommens Sandhed. Bestandig kom derfor flere og flere 
til vor lille Menighed, som vi nu kaldte det. Saa vi det forste 
Aar 1833 havde en Forsamling paa over 20 Personer. Og saa
ledes gik det Aar hen, at der kom flere og flere til. Selv fra 
Roager Sogn kom der Folk.

Jeg er vis paa, at den Vodder Opvækkelse baade i Livskraft 
og Oprigtighed i Hengivelsen i Guds Villie ikke stod tilbage 
for nogen Opvækkelse paa Jorden. Da vi nu var blevet saa 
mange, og da nogle af os altid var samlede om Søndagen, kunde 
det jo ikke undgaaes, at Folk blev opmærksomme paa os, og der 
kom mange urimelige Løgne ud om os, og jo længere de kom 
fra os, des større de blev. Men saa megen Ærbødighed havde 
disse Mennesker dog for os, at ingen vovede at spotte os lige 
op i Øjnene.“

Kredsen i Vodder fik Impulser udefra gennem „Dansk Kirke
tidende“, som blev udgivet af J. C. Lindberg. I dette Blad blev 
der fortalt om den fynske Opvækkelse. Jorgen Fog følte sig 
tilskyndet til at besøge de fynske vakte, og Vodder-Kredsen 
opfordrede ham dertil. Broderen, Niels Peter Fog, var en ivrig 
Modstander af den fynske Vækkelse, men Jørgen Fog lod sig 
ikke standse af nogen Modstand, da han nok regnede med, at 
Fynboerne var langt forud for dem i Vodder, og han tog saa 
Turen til Fyn til Fods. Han naaede Øen og vandrede saa over 
Fyn; hvor han kom frem, spurgte han, om der ikke var nogle 
„hellige Folk“ der paa Egnen; men de kendte ingen af den Slags. 
Endelig kom han til Tommerup, hvor han igen spurgte efter hel
lige Folk. Dem var der mange af, blev der svaret. Man gav 
Jørgen Fog Anvisning paa en Gaard, hvor der samme Aften 
skulde holdes Mode, og der overværede han sit første Mode 
blandt Fynboerne. Efter Mødet blev han indkvarteret paa en
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Gaard, og det viste sig, at det var Peter Larsen, Skræppenborg, 
han var kommet til.

Det var i 1834, og Aaret efter kom Peter Larsen til Vodder. 
Der var blevet sammenkaldt en stor Forsamling, som Peter Lar
sen, Skræppenborg, og andre talte til. Peter Larsen kørte hele 
Vejen i sin egen Vogn og med sine egne Heste, og han foretog 
en lang Tur i Sønderjylland. Siden kom Fynboerne ofte til Vod
der, og Jorgen Fog var flere Gange paa Fyn. — Han skriver 
selv saaledes: „Jeg er siden korhmet til at tænke paa, at vi den - 
Gang lagde mere Vægt paa de lange Rejser, som jo altid maatte 
gores tilfods, end fornødent havde været. Det er saadan, at op
vakte Kristne altid synes, at de skal ud til Møder og besøge 
ligesindede, ja mange kunde aldrig blive mætte af at høre. Men 
deri ligger ogsaa en Svaghed, at høre og tale og aldrig blive mæt, 
virkelig en aandelig Sygdom. Man mener derved at komme nær
mere til Vorherre, men det kan let fejle. Den bedste Troesøvelse 
er den, som Herren selv har vist os: Bønnen i Lønkammeret, 
og den forsømmes, naar man løber til saa mange Forsamlinger 
som mulig, det hjælper ikke, Hjertet vil bestandig føle Tomhed“.

Hvor mærkeligt det end maa lyde i vore Øren, saa blev disse 
fynske Kredse forfulgt af Øvrigheden, og især Præsterne var 
ivrige efter at sætte Forfølgelser i Gang; det var smaat med den 
aandelige Frihed. — Engang, da Jørgen Fog og flere andre var 
paa Fyn, blev de anholdt og var egentlig arresteret en Nat, saa 
de fik ogsaa Forfølgelserne at mærke. Men saa snart det blev 
opklaret, at de var Sønderjyder og ikke Fynboer, blev de frigivet igen.

Jørgen Fog skriver: „I 1836 gik et nyt Lys op for mig, 
nemlig Lys over vor Kirkes Daabspagt, dette Lys, som jeg for
hen ikke rigtig havde faaet Øje paa, gav min Tro forøget Styrke 
og Fasthed. Og nu kunde jeg ikke rigtig stemme overens med 
Peter Larsen og de andre Fynboer mere, da disse ellers Troens 
Helte dog endnu ikke havde set denne for vor Tro saa vigtige 
Grundsandhed med klare Øjne. Peter Larsen var endog streng 
imod mig derfor. Men det gjorde mig ikke noget, for nu følte 
jeg, at min Tro var lige saa fast og ren som mine Modstan
deres. Fra den Tid gjorde jeg ingen Rejser til Fyn mere.

Vor lille Menighed i Vodder var blevet mere og mere uaf
hængig af andre kristelige Aandsretninger. — —“

Thysen Slægten 1
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Det vil altsaa sige, at Kredsen i Vodder endnu tidligere end 
de nævnte Fynboere delte Grundtvigs Syn paa Trosbekendel
sen; senere blev ogsaa Peter Larsen, Skræppenborg, Grundtvig
ianer.

Jørgen Fog havde oparbejdet en god Forretning, men han 
havde efterhaanden faaet saa meget at gøre med kristelige Be
vægelser, at den Tanke slog ned i ham, om ikke det var det 
bedste at opgive Haandværket og hengive sig helt til aandeligt 
Arbejde. Han syntes dog, at han maatte have en fast Stilling, 
inden han kunde give sig til at rejse rundt og tale for Folk. 
Og det kunde egentlig kun ske ved, at han blev Skolelærer. 
Jørgen Fog tog da en rask Beslutning; men det blev vanskeligt 
nok at faa den udført. Forældrene syntes, det var Galmands
færd, og Broderen, Niels Peter Fog, haanede ham. Han var jo 
nu 32 Aar og var dermed egentlig for gammel til at blive op
taget paa Seminariet. Han begyndte da i Efteraaret 1836 at gaa 
til Pastor Hass i Mjolden en Gang i hver Uge til Privatunder
visning og læste iøvrigt hjemme; men senere flyttede han op 
og boede hos Præsten i Mjolden. Nu fik Broderen, Hans Chri
stian, samme Idé og begyndte at gaa til Forberedelse hos Præ
sten i Vodder. — I 1837 sendte Jørgen Fog saa Ansøgning til 
Det Kongelige Danske Cancellie om Tilladelse til at blive op
taget paa det kongelige Seminarium i Snedsted. Jeg vil lige 
citere et Uddrag af hans Ansøgning; han skriver:

„Som voxen Dreng satte han (Faderen P. A. Fog) mig til 
at lære Hiulmager-Haandværket, og jeg har nu i nogle Aar 
drevet denne Profession; men en betydelig Skade, som jeg for 
to Aar siden fik i min højre Arm, har forhindret mig i at fort
sætte mit Haandværk med Kraft. Da jeg nu tillige i de senere 
Aar har følt stor Lyst til at opofre mig til Ungdommens Tje
neste, og jeg formedelst min ugifte Stand, mine Hiælpekilder 
og mine Aands-Evner troer mig i Stand til, uagtet min Alder, 
at kunne gaae frem paa denne Vej og stifte Nytte som Skole
lærer og Kirkesanger: saa er det min underdanige Bon til det 
høie Collegium, at det naadigen ved sin Tilladelse vilde bort
rydde den Hindring, som ellers min Alder lægger mig i Vejen.

Jeg ansøger saaledes underdanigst om, at det maatte vorde mig 
tilladt i denne Sommer at begive mig til det Kongelige Semina-
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rium i Snedsted. Flere for mig behagelige Omstændigheder gjøre, 
at jeg helst vilde paa dette Seminarium modtage min nødvendige 
Dannelse.

Wodder pr. Ribe d. 12. Marts 1837. Underdanigst

Jørgen Fog.

Ansøgningen blev anbefalet baade af Præst og Stiftsprovst, 
men det ansøgte kunde ikke bevilges. Den væsentlige Grund 
var, at Seminariet var overfyldt. — Jørgen Fog tabte ikke Mo
det, men gik ud til Biskop Tage Müller i Ribe. Han gik med 
til at anbefale en ny Ansøgning. Dernæst vandrede Jørgen Fog 
den lange Vej til Snedsted i Nørrejylland. Der talte han saa med 
Forstanderen, Dr. Brammer, og efter at denne havde prøvet Jør
gen Fogs Kundskaber, var den ihærdige Sønderjyde klar over, 
at Optagelsen paa Seminariet var sikret. — Den nye Ansøgning 
blev anbefalet af: Pastor Hass, Mjolden, Pastor Koch, Vodder, 
Biskop Tage Muller og Dr. Brammer.

I sin Ansøgning skrev Jørgen Fog bl. a.: „— — — da jeg 
hverken af Frygt for at blive militair, hvorfor jeg som Degnesøn 
er fritagen, ej heller af nogen anden daarlig Bevæggrund hyk
lede Lyst til Undervisningsfaget, saa har jeg, baade dreven af 
egen Lyst og af min Lærers Opmuntring samt trøstet ved, at 
flere Kyndige fandt mine Fremskridt gode, vedblevet at formere 
min Kundskab.

Atter vover jeg nu derfor at henvende mig med underdanigst 
Bon til det høie kgl. Collegium om, at det maatte tillades mig 
i Aar at blive optagen som Elev paa Seminariet i Snedsted.

Min Profession har jeg opgivet hverken af Trang eller Ulyst, 
men kun fordi mit Hjerte drev mig til at lære noget og til, om 
Gud vil, at meddele Børn, hvad jeg selv har fattet---------- “

Medolden, d. 22. April 1838.
Underdanigst Jørgen Fog.

Og endelig den 5. Juni 1838 blev Ansøgningen bevilget. Tre 
Aar senere i 1841 blev Jorgen Fog dimiteret med Hovedkarak
teren „Duelig“. — Han blev saa først Hjælpelærer i Hammelev 
og siden i 1843 Lærer i Vilslev ved Ribe. Mange Aar senere
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skrev en af hans gamle Elever, Højskoleforstander Jesper Mad
sen, Jannerup, om Tiden i Vilslev: „Det var Skade, at de to 
Mennesker, Jørgen Fog og Hustru, ikke blev Degnefolk i Vils
lev; thi i den korte Tid Fog var Lærer i Vilslev, vandt han ikke 
faa Venner. Selv om man ikke lærte at forstaa ham, fik han dog 
Held til at lægge et Frø i enkelte Barnesjæle, for hvilket de i 
en fremrykket Alder maatte sige ham Tak. Den Dag, han tog 
Afsked med sine Skolebørn, var der næppe et tørt Øje i Sko
len; med dyb Smerte skiltes de fra den kærer Lærer.“ — Bank
direktør Madsen, Jerne, skriver om Jørgen Fogs Undervisning i 
Vilslev Skole: „------ Religion var det første, saa Regning indtil
Middag. Om Eftermiddagen Indenadslæsning og Skønskrivning. 
— Religionsundervisningen bestod kun i Lektielæsning og Op- 
ræmsning, indtil Fog kom. Han begyndte med en Morgensalme 
og katekiserede saa over det læste, og han indførte Sproglære 
og Retskrivning; men der var hverken Tale om Geografi eller 
Historie, hvortil der ogsaa manglede Hjælpemidler. Han sluttede 
med en Fædrelandssang, der paa den Tid var noget helt ukendt 
i Skolen.“ — Et Par Aar var Jørgen Fog Lærer i Egholt Skole 
ved Lunderskov, nemlig 1847—50. Saa blev han kaldet til Skole
lærerembedet i Ankelbo Skole i Grene Sogn, Slaugs Herred, 
hvor han tillige blev Kirkesanger og derfor fik storre Lon.

Jørgen Fog skildres af alle som en mild, sagtmodig og lige
vægtig Mand, men man tog meget fejl, hvis man ansaa ham for 
svag. Hvis en visiterende Provst ønskede en strengere Disciplin 
eller en anden Undervisningsmetode indført i hans Skole, stillede
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han sig skarpt afvisende, og det, han hele sit Liv havde levet i 
og paa, var naturligvis for ham den eneste rette Tro, og mod 
afvigende Meninger for han skarpt ud i Blade som „Budstikken“ 
og „Hojskolebladet“. — Hans religiøse Indstilling var streng, 
puritansk og pietistisk.

Jorgen Fog blev gift med Kristine Clausen, Datter af Bager 
Clausen i Vilslev. Hun drev selv et Bageri, saa Familien paa 
den Maade havde foroget Indtægt. Kristine Fog var særlig godt 
begavet og meget energisk, ligesom hun var en god, kærlig og 
trofast Mor for Børnene. Men der kom strenge Tider i Jørgen 
Fogs Hjem efter faa Aars Forløb. Hustruen blev alvorligt syg 
og døde nogen Tid efter. Sygdommen bragte saa store Udgifter 
med sig, at der en Tid var Fattigdom i Hjemmet. Men nu efter 
Kristine Fogs Dod maatte Børnene ret sande, hvor kærlig og 
trofast deres Far var. Deres Hjem syntes dem det bedste i 
Sognet, hvor fattigt det end kunde være, og det kom af, at 
Jørgen Fog ret kunde opofre sig for sine Børn. Og dog var han 
ikke rask selv. Med Aars Mellemrum blev han angrebet af Ros
feber, og disse Sygdomstilfælde kunde være haarde; men han 
fortvivlede aldrig; rolig og stille bar han den store Byrde, han 
maatte drage nu, da han ene stod med Ansvaret for de smaa 
Børn, og det kom af, at han som Kristen søgte til Gud i Bøn
nen, hvorfra han hentede sin Styrke. — Sønnen P. A. Fog skri
ver: „Far var ikke meget talende og overdængede os ikke med 
Formaninger, men til Tider var han livlig og munter; han vir
kede ved Eksemplets stille Magt. Da vi Børn voksede til, gjorde 
Ungdomslivet sig gældende, og vi vilde som andre unge Men
nesker gerne more os, vi holdt meget af at danse, men det kunde 
Far ikke lide, da han ansaa det for syndigt.“

I gamle Dage hørte der til Lærerembedet en Skolelod, som 
Læreren kunde dyrke, og Jørgen Fog drev ogsaa Landbrug ved 
Siden af, medens han var Lærer i Ankelbo. Han havde en ret 
betydelig Avling, idet han havde købt et Stykke Jord, mest 
Hede, og lagt ind til den forholdsvis store Skolelod. Han havde 
kobt Heden i 1869, og den skulde nu opdyrkes; tillige skulde 
der kores Mergel paa. Det var et besværligt Arbejde, men med 
Børnenes Hjælp fik Jørgen Fog en Del af Jorden under Kultur. 
— Foruden at passe Skolelærerembedet gik han ogsaa ud og
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aarelod Folk og Fæ. — I 1877 fik han sin Afsked fra Skolen, og 
1879 blev der bygget et Hus paa den private Jordlod. Paa denne 
Jord blev der saa drevet noget Landbrug, og det var i Tidens 
Løb blevet en god lille Ejendom. — Paa sine gamle Dage havde 
Jørgen Fog megen Sygdom at kæmpe med, og 1883 døde han 
højt oppe i Aarene.

14. Martha Kathrine Fog (f. 1807) 
var Jørgen Fogs Yndlingssøster. Der bestod et inderligt Forhold 
mellem dem, og Folk syntes senere, at deres to Hold Born lig
nede hverandre meget i Væsen og Væremaade. Hun og Søsteren 
Anne Marie var de to første, der sluttede sig til Broderen og 
sammen med ham kom til at danne Begyndelsen til Jørgen Fogs 
Menighed i Vodder. De to Søstre var med paa den anden Rejse 
til Fyn i Efteraaret 1835. De aandelige Rørelser, som disse So
skende tog Del i, fik varig Betydning for dem; det blev ikke ved 
en Ungdomsbegejstring, men det blev for dem det, der blev ved 
at fylde deres Liv. I Begyndelsen var det vel nærmest Pietismen, 
men senere kom de til at slutte sig til Grundtvig, baade i folke
lig og aandelig Henseende.

I 1841 giftede Martha Fog sig med Peter Jensen Gad. — 
Martha var Væver ligesom sin Far, men i de senere Aar vævede 
hun kun til Familiens eget Brug hjulpet af sin Datter, Anne 
Gad, der havde lært at væve af sin Mor. — Peter Jensen Gad 
har efterladt sig egenhændige Optegnelser, og der fortæller han 
om sin Slægt. Faderen Terkel Jensen Brem var fra Hygum Sogn, 
og der opholdt han sig, til han var henimod 50 Aar. Han tjente 
indtil den Tid en stor Løn som Avlskarl. I 1811 kom han saa 
til Vodder, hvor han blev gift med Agnethe Simonsdatter, sin 
Ungdomselskede. Hun var Enke, men stammede ogsaa fra Hy
gum Sogn. I 1798 var hun kommet til Vodder som Husholder
ske for Peder Pedersen Foged, der havde en Ejendom i Vod
der. Ham blev Agnethe gift med efter nogle Aars Forlob, men 
han døde efter kort Tids Ægteskab. — Agnethe og Terkel 
fik i deres Ægteskab tre Børn, nemlig to Døtre og Sønnen Peter 
Jensen Gad. — Den aabne Plads i den gamle Landsby kaldtes 
Gaden (i Sønderjylland udtalt „æ Gar“). Paa „æ Gar“ i Vodder 
laa P. Pedersen Fogeds Hus, og derfra menes Navnet Gad at
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være kommet. — Peter J. Gad maatte tage fat som Karl, da 
han var 15 Aar, og Terkel ikke mere var rask. Faderen var ellers 
en dygtig Mand og var blandt de første baade i det timelige og 
det religiose, fortæller P. J. Gad.

De tre Børn, der voksede op i Hjemmet i Vodder, fik en 
stærkt kristelig Indstilling allerede fra Ungdommen, og Peter 
Jensen Gad hørte til Kredsen i Vodder ogsaa før sit Giftermaal 
med Martha Fog. I de første Aar af deres Ægteskab var det vel 
nærmest i de gudelige Lægmandsforsamlinger, de søgte deres 
aandelige Næring. Men siden, da der kom Præster til Egnen, som 
de kunde samstemme med, brugte de dem. Til Vodder kom der 
en Pastor Boesen sidst i Fyrrerne, som de var glade for. Da han 
vistnok 1856 flyttede til Agerskov, blev de ved at bruge ham 
som deres Præst. — Efter sit Giftermaal overtog P. J. Gad Føde
gaarden og det blev et nøjsomt og arbejdsomt Liv, der siden 
fortes i deres Hjem; der var kun smaa Forhold, men det kom dem 
til Hjælp, at Martha Fog kunde tjene noget ved Væven. — 
„Mine Forældre var godt bevidst danske,“ skriver Sønnen P. A. 
Gad om Martha Fog og hendes Mand.

Allerede Terkel Jensen havde kobt saa meget Jord, at Peter 
Jensen Gad kunde slippe for Soldatertjeneste, og da denne nu 
fik Gaarden, købte ogsaa han mere Jord. I Vinteren 1862—63 
kobte han en selvstændig Ejendomsparcel „Ravnholt“ paa 0. 
Aabolling Mark i Roager Sogn. Her byggede han en Ejendom 
i 1871 og flyttede derud at bo Aaret efter, da Sønnen Terkel Gad 
overtog Gaarden i Vodder. Paa „Ravnholt“ begyndte de med 4
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Køer og en Hest, men der købtes mere Jord til Ejendommen, og 
da Peter A. Gad overtog „Ravnholt“ i 1882, flyttede Forældrene 
først til Vodder igen, men siden til Øster Aabolling, hvor Peter 
Jensen Gad havde en Ejendom.

15. Johannes Fog (f. 1809) 
var en livlig og munter Yngling; men han fik en Skade i Ryggen 
ved at forløfte sig paa en Trillebør, da han skulde køre Klyne 
(Tørv) bort fra Graven. Det blev uhelbredeligt, og han døde 
efter et Par Aars Svaghed og stor Lidelse.

17. Hans Christian Fog (1813) 
lærte som ung Mand et Haandværk ligesom sine Brødre. Han 
kom i Smedelære hos Broderen, Niels P. Fog, i Højrup, og da 
han var udlært, fik han sin egen Virksomhed i Roager, hvor han 
nedsatte sig som Smed.

Hans Chr. Fog var fra Begyndelsen med i Vækkelsen i 
Vodder, og han foretog Rejser til Fyn sammen med de andre 
Søskende. Efter nogen Tids Forløb fik han paa samme Maade 
som Broderen Jørgen og Fætteren fra Frifelt Lyst til at blive 
Skolelærer. Vanskeligheden var ogsaa for ham at blive optaget 
paa et Seminarium, fordi han var over den almindelige Alder. 
Omtrent samtidig med sin Bror begyndte Hans Chr. Fog at gaa 
til Privatundervisning; han gik til Præsten i Vodder, Pastor 
Koch.

For at komme ind paa et Seminarium maatte Hans Chr. Fog 
indsende en Ansøgning, og i den skrev han: „Jeg undertegnede 
tager mig herved den underdanige Frihed at ansøge det hoie 
Kongelige Danske Cancellie om Bevilling til at blive optaget til 
Underviisning paa et af de Kgl. Skolelærerseminarier, uagtet min 
Alder noget overstiger den i dette Tilfælde af Loven bestemte. 
— De Grunde, som have bevæget mig til at indgive denne An
søgning, vover jeg herved underdanigst at anføre:

Jeg er Søn af Degnen Fog i Vodder, Hvidding Herred under 
Tørninglehns Provsti, og blev i min Barndom af min Fader sat 
til at lære Smedehaandværket, ved hvilket jeg indtil nu har ernæ
ret mig. Men Brystsvaghed har gjort det umuligt for mig længere
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at fortsætte denne Næringsvej, og da jeg desuden alt længe har 
folt Lyst hos mig til at anvende min Tid til Børns Underviisning, 
har jeg fattet den Beslutning paa et af de Kgl. Skolelærersemina
rier at forskaffe mig Duelighed og Adkomst hertil. Men da jeg 
er 24 Aar gammel, maa jeg underdanigst henvende mig til det 
hoie Danske Cancellie med den ydmyge Begjæring at erholde 
Alders Dispensation. — Til hvilket af Seminarierne jeg maatte 
blive henviist, vil jeg med Glæde modtage Tilladelsen og med 
anstrengt Flid stræbe at erstatte den Tid, som ved min sildige 
Henvendelse til dette Fag er blevet spildt for mig.

Underdanigst

Hans Christian Fog.“

Pastor Koch medgav følgende Anbefaling:

„Ansøgeren Hans Christian Fog er Søn af Degnen her i Sog
net, er født den 20. August 1813. Hans Forhold har altid været 
sømmeligt og rosværdigt. Ogsaa besidder han fuldkomment de 
Kundskaber, som udfordres til at optages paa et af de Kgl. Sko
lelærerseminarier; hvorvidt han derimod har Anlæg til at lære 
Sang og Gymnastik, tør jeg ikke tiltage mig at bedømme.

Wodder Præstegaard, d. 5. Nov. 1837.
H. P. G. Koch.“

Og nu blev Flans Chr. Fog med det Kgl. Danske Cancellies 
Tilladelse optaget paa Seminariet i Lyngby 10 km sydvest for 
Grenaa, hvor Pastor Sidenius var Forstander. — I 1840 fik Hans 
Chr. Fog Eksamen, og han overtog saa Skolelærergerningen i 
Vodder efter sin Far, P. A. Fog, der dog beholdt Degneembedet. 
— I 1842 giftede Hans Christian Fog sig med Maren Jensdatter, 
der ogsaa hørte til de vakte. Hendes Mor hed Inger Kirstine 
Romo og var Datter af Martinus Nielsen Rømø, om hvis Mod 
og stærke Helbred der gaar Frasagn. Maren Jensdatter døde imid
lertid i en ret ung Alder. — Foruden sit Embede havde H. Chr. 
Fog ogsaa en Ejendom, som han drev; han havde faaet den med 
sin Kone, og den blev senere overtaget af Sønnen, Peter A. Fog. 
Nu ejes den af A. Feddersen. Til Distriktsskolen, som han senere 
blev Lærer ved, horte der selvfølgelig ogsaa Landbrug. — Men
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Hans Chr. Fogs Helbred blev daarligt med Aarene; han plagedes 
meget af Humorsyge, Hovedpine og Pirrelighed.

I næsten et Aarhundrede har Mænd, der tilhorer denne Slægt, 
staaet med Ansvaret for Undervisningen i Vodder Skole. Fade
ren er blevet afløst af en Søn, og det er tænkeligt, at Slægten 
vilde have fortsat med at øve en Indsats i Skolens Tjeneste her, 
men daværende Lærer i Vodder, Hans Chr. Fog, maatte mod sin 
Vilje opgive Embedet paa Grund af de Forhold, som Danmarks 
Nederlag i 1864 medførte. — Jeg vil gerne medtage lidt af Sko
lens Historie her i Sognet i Forbindelse med Omtalen af Fog’erne 
i Skolens Tjeneste.

Sognepræsten, der var højeste stedlige Myndighed i Skole
sager og var en meget myndig Herre, kom paa de Tanker at slaa 
Vodder og Gaansager Skoledistrikter sammen og lade opføre en 
ny Skole et Sted omtrent midtvejs mellem de to Byer, fordi der 
var saa faa skolesøgende Børn i Gaansager. Skønt Børnene for 
manges vedkommende derved maatte trave en meget lang Vej 
frem og tilbage i al Slags Vejr, synes der ikke at være opstaaet 
synderlig Modstand herimod. Dels saa man jo paa, hvad der 
kunde betale sig, og dels var man vant til at underordne sig 
Præsten, som paa dette Tidspunkt inden for visse Omraader var 
næsten enevældig i Sognet. Prassten fik i hvert Fald sin Plan 
gennemført. — Man tog fat paa at opmaale Afstanden fra de to 
yderste Gaarde i begge Byer for at finde det Sted, hvor Skolen 
skulde ligge. Helt retfærdig blev Opmaalingen dog ikke, idet 
man undlod i Gaansager at tage Hensyn til et enkelt Hus, der 
laa for langt uden for Bven. Det centrale Sted blev fundet ca. 
en Kilometer Øst for Kirken, og her blev Skolen opført og ind
viet i 1856. Huset var 7 m bredt og 19 m langt, og Skolestuen 
var 7 m bred og 7 m lang. Et passende Stykke Agerland og en 
Eng i Nærheden af den nye Skole — det var Jord, der hørte til 
Præstegaarden — blev mageskiftet med Skolefennen ved den 
gamle Vodder Skole.

Hans Chr. Fog blev senere hen ogsaa Degn efter sin Far, men 
det gik ikke saa godt med Helbredet. I 1857 skriver hans Far, 
P. A. Fog, at det bliver værre med hans Sygdom, og hvis det ikke 
forandrer sig, kan han ikke længere holde ud med Skolen. I Be-
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gyndelsen af Juli drog han til Sild for at tale med en Læge. 
Lægen vilde have, at han skulde blive derovre i en Maanedstid 
for at komme i Bad, da der var en Badeanstalt der. Opholdet var 
temmelig dyrt. H. Chr. Fog blev saa paa Sild helt til i Slutningen 
af September, og det blev da lidt bedre. Imens havde P. A. Fog 
en fremmed Lærer til at bestyre Skolen i Sønnens Fraværelse.

Tiden gik, men saa indtraf den ulykkelige Begivenhed i 1864. 
Paa saa mange Maader fik dette Aar noget aldeles afgørende at 
betyde for de danske Sønderjyder. De var kommet under et 
fremmed Herredømme, og det greb dybt ind i deres Liv. For 
Hans Chr. Fog betød det Afsked fra Skolegerningen i Vodder. 
— Lige straks skete der ikke noget, men i 1867 blev det krævet, 
at alle Præster, Lærere o. s. v. skulde aflægge Ed til den preus
siske Konge, og det kunde Hans Chr. Fog ikke faa sig til. Han 
skrev den 24. Marts 1867 til sin Bror, Jørgen Fog:

Kjære Broder!
Du længes vist efter at høre fra os, da du vist er blevet foruro

liget paa vore Vegne ved Rygterne om, hvad der er passeret i 
denne Tid; jeg mener Fordringen, som er blevet stillet til Em- 
bedsmændene her om at aflægge Ed til Kongen af Prøjsen. Den 
14. i denne Maaned vare Præsterne og Lærerne samt Sognefog
derne og Sendemændene i Hvidding og Rangstrup Herreder til
sagte til at møde i Toftlund for at aflægge den befalede Ed, og 
Dagen efter vare de samme Embedsmænd i Frøs og Kalvslund 
Herreder tilsagte til at møde i samme Anledning. Af Præsterne 
var der kun fire, der aflagde Eden i Toftlund, nemlig Præsten i 
Skjærbæk, Brøns, Arrild og Skrydstrup; de øvrige vægrede sig 
derved. Af Skolelærerne var der foruden mig kun 12, som næg
tede at aflægge Eden. Af Sognefogederne og Sendemændene vare 
der kun Timmermann i Skjærbæk og Sognefogden i Arnum, 
samt en Sendemand paa sidste Sted, som aflagde Eden; de andre 
nægtede det. I Rødding var der kun 2 Præster, som aflagde Eden, 
nemlig Kapellan Rasmussen og Pastor Rafn i Gram. De fleste 
Lærere dér aflagde derimod Eden; kun tre vægrede sig. Du kan 
tro, kjære Broder, at det har været en streng Tid for os, og et 
stort Røre har der været her i Anledning af denne Sag, idet nogle, 
selv alvorlige Folk, har ment, at det dog maaske nok kunde gaa
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an at aflægge den befalede Ed, ja, at man endog gjorde Uret i at 
vægre sig derved. For mig stod Sagen fra først af saaledes, at man 
ikke kunde gaa ind derpaa; men da det kom til Stykket, voldte 
det mig endda en Del Uro, inden jeg kunde komme over det, 
men Enden blev dog den, at jeg ikke kunde aflægge Eden, da 
det forekom mig, at jeg derved vilde blive bunden til at tjene 
Tyskeriet, der jo er en fjendtlig Magt mod vort danske Folk. 
Jeg vægrede mig altsaa i Guds Navn ved at aflægge den befalede 
Ed, skjøndt Følgerne jo efter menneskelig Beregning vil blive, 
at man blive afsat fra Embedet, hvilket vist ikke er saa let en Sag. 
Det var et haardt Stød for os, da vi fik Efterretning om, at Prov
sten havde gjort Ed, da han og Præsterne var enige om at nægte 
det, og dog gjorde han det, inden man vidste af det; han er nu 
kommet i skjæv Stilling og har ganske vist tabt den Anseelse, 
han havde iblandt os; nu gør han alt for at faa Folk til at indse, 
at han har handlet rigtigt, og at faa andre overtalt til at gjore det 
samme. Der er nu udgaaet Ordre til, at endeel af det ældre Mand
skab, som sidst har været med i Krigen i dansk Tjeneste, skal 
møde i Brøns den 8. April for at tages i Ed. Det er virkelig 
haarde Tider. Vor Herre hjælpe os og vende alt snart til det 
bedste. Din Broder

H. C. Fog.

Sammen med Claus Lycke og L. B. Poulsen fra Bovlund var 
Hans Chr. Fog oppe hos Overpræsident Scheel-Plessen for at 
bede om at blive fri for at blive edsfæstet, men fik selvfølgelig 
Afslag. — Da han mistede sit Embede, begyndte han i sin Privat
ejendom en Friskole, som vist er ophørt ved Nytaar 1875. Rentier 
Lund i Gaansager, som satte ham ualmindelig højt, fik hele sin 

, Skolegang her hos ham. — Hans Chr. Fog fik en lille Pension fra 
Danmark, og ellers levede han af den Ejendom, han havde faaet 
med sin Hustru. — Hans Sygdom tog tilsidst helt Overhaand, 
saa han blev sær og menneskesky; men til Trods for sin forpinte 
Tilstand var han til det sidste omhyggelig ikke blot for sine 
egne Sønner, men ogsaa for sine Plejebørn. Han havde to; deraf 
var den ene Søsterdatteren, Mariane Beck.
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18. Anne Marie Fog (f. 1817)
var det yngste af de Børn, Maren Jørgensdatter og P. A. Fog 
havde. — Hun hørte til de allerførste i Jørgen Fogs Menighed 
og var med paa Rejser til Fyn. Ogsaa efter sit Giftermaal blev 
hun boende i Vodder. Den gamle Degn, P. A. Fog, delte nemlig 
sin private Jord, kaldt „æ Fobejels“, mellem sine to Døtre. Den 
ene Lod blev lagt til P. J. Gads Gaard, medens der paa den 
anden blev bygget et Hus til Anne Marie Fog og hendes Mand, 
der hed Laurids Hansen Beck. Han var fra Skærbæk og var 
Bødker, saa han kaldtes Laust Børger (Børger =•• Bødker). Han 
var dygtig i sit Haandværk, men harmonerede ikke med sin 
Hustru, Anne Marie Fog, som han vist var ret haard imod. — I 
August 1844 fødte hun en Datter, og Ugedagen efter døde hun. 
Barnet døbtes Mariane Kirstine Beck, og det blev opdraget hos 
P. A. Fog og Hans Chr. Fog. — Laurids H. Beck giftede sig igen 
og fik en Del Børn; han blev boende i Vodder.

131. Marie Christine Fog (f. 1846)
Hermed er jeg saa naaet til Omtalen af Jørgen Fogs Børn. Den 

ældste Datter er Marie Fog. Hendes Mor døde som omtalt tid
ligt, og snart maatte hun selv i en ung Alder paatage sig hele 
Husførelsen. Jørgen Fog havde ikke Raad til at holde en Hus
bestyrerinde, saa Marie kom tidligt til at paatage sig det hele. 
Der stilledes store Krav til hende i en ung Alder, men hun ud
viklede sig til en dygtig og sparsommelig Husbestyrerinde.

Marie Fog var en meget begavet og tidlig udviklet Pige; hun 
havde gode Skolekundskaber i Forhold til den Skoleundervis
ning, hun havde faaet, og selv om Arbejdet i Huset lagde stærkt 
Beslag paa hendes Kræfter, var hendes Trang til at søge Kund
skaber dog saa stærk, at hun gennem Bladene fulgte med i det 
politiske og folkelige Livs Rørelser, ligesom hun ved at læse 
historisk og anden Litteratur udvidede sit Synsfelt. Hun blev 
en ivrig Tilhænger af Friskolen og Frikirken, og i politisk Hen
seende stod hun altid paa Venstres yderste Fløj. Senere blev hun 
en ivrig Tilhænger af Kvindesagen, og som Medlem af Hoved
bestyrelsen for „Dansk Kvindesamfund“ kæmpede hun i Tale og 
Skrift for Kvindernes Ligeret med Mændene paa alle Omraader.

I sin Ungdom kom Marie Fog ud for en stor Skuffelse og Sorg,
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der forte hende ud i en religiøs Krise. Hun fortes ind i stærke, 
religiøse Kampe, der havde en mærkelig Voldsomhed. Men i sin 
dybeste Sjæleangst fandt hun Hvile i Daabspagten, der lyste for 
hende. Broderen Claus skriver, at der kom en Glæde og Fred 
over hende, som kun den oplever, der trygt hviler i Troen paa 
Gud Faders Kærlighed og Omsorg for ens aandelige og timelige 
Vel. — Hendes Ungdoms Længsel var at komme til at virke i 
Friskolen, og det naaede hun gennem sit Ægteskab med Hans 
Gundesen.

Gundesen var Lærerson, og efter at have været paa Gedved 
Seminarium fik han Ansættelse ved Statsskolen i Opsneum ved 
Esbjerg. Men hans frie Livssyn, som han havde faaet under Paa- 
virkning af Grundtvig og Kold, gjorde, at han ikke kunde finde 
sig til Rette i Statsskolen. En lid havde han en lille Friskole 
ved Horsens, men kom saa til Svendborg, hvor han begyndte en 
Friskole. Der var smaa Kaar til at begynde med, men de unge 
Folk var nøjsomme og glade for deres Arbejde. I 1882 byggedes 
Sørup Friskole i Svendborg, og der var kommet saa mange 
Elever efterhaanden, at Skolen var fyldt med det samme. Hans 
Gundesen begyndte derfor at antage unge Piger som Hjælpere, 
og dem underviste han saa til Forskolelærerinder og kom saa
ledes ind paa Højskoletanken. I 1888 begyndte Hans Gundesen 
saa Højskolen med 16 Elever, og nogle Aar senere rejstes en ny 
Bygning med tidssvarende Lokaler. Skolen hørte ikke til de 
største, men der kom ikke saa faa Elever. — I en Nekrolog blev 
der skrevet: „Hvor Gundesen paa sine omfattende Foredrags
rejser mødtes med gamle Elever, fik han milde, taknemmelige 
Blikke, og Folk hørte ham gerne; der er Egne, hvor man gik 
baade halve og hele Mil for at høre et Foredrag af ham, stund
dom var det endda Folk, der ellers brød sig saare lidt om Præ
diken eller Foredrag, men Gundesens jævne Ord, kendte Billeder 
og Lignelser fra det daglige Liv vilde de gerne høre, og gennem 
det lærte de at lytte til „det levende Ord“. Ved Hans Gundesens 
Død lukkede en mangeaarig Venstremand sine Øjne“.

Marie Fog havde hele Tiden en ledende Haand med i det dag
lige Arbejde, og hun førte sit store Hus roligt og bestemt. — 
Dengang Højskolen blev bygget, forstod hun, hvor stor den 
økonomiske Risiko var ved dette Foretagende, og hun greb der-
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for myndigt ind i Arkitektens Arbejde, saa Huset blev indrettet 
saaledes, at det let kunde forandres til Beboelseshus, hvis Høj
skolen ikke trivedes. — Da Hans Gundesen døde i 1909, for
søgte Marie Fog at føre Højskolen videre, men hun opgav det 
Aaret efter og solgte Bygningen til Kommunen, der her indret
tede Kontorer og sligt. — Foruden Højskolen viede Marie Fog 
sine storste Evner til Kvindesagen, og ved hendes Død skrev 
Lærerinde Frk. Redder, Svendborg, om hende: „—------ Sam
men med Fru Bondegaard stiftede hun 1888 en Svendborg Kreds 
af „Dansk Kvindesamfund“, hvis Arbejde hun — ogsaa efter at 
hun for et Par Aar siden flyttede til Aarhus — fulgte med den 
største Kærlighed til det sidste. 1. Juni 1913 gæstede hun Svend- 
borgkredsen for sidste Gang; hun var indbudt som Æresgæst til 
dens 25 Aars Jubilæum. Sygdommen var allerede langt frem
skreden, men interesseret og glad deltog hun i Festen. — En 
Maaneds Tid før hendes Dod besøgte jeg hende. Døden havde 
allerede mærket hendes Træk, men livlig og let gled Samtalen. 
Hun sagde bl. a., da vi talte om Kvinders politiske Valgret: „Jeg 
oplever det ikke, men det gryr“.

Paa det sidste var Marie Fog angrebet af en uhelbredelig og 
lidelsesfuld Sygdom; det var en Skade i Lændehvirvlerne. — Da 
hun laa syg, havde hun Anfægtelser over, at hendes Liv ikke hav
de svaret til Idealet: „Det er saa let at bekende sin Tro og bede 
Fadervor, men Livet, at leve Livet; det er noget andet“. — Der 
var Fred over hende, da hun døde en Foraarsdag 1914.

132. Christine Bot hilde Fog (f. 1848)
Hun var født 1. April og sagde selv, at hun havde været Aprils

nar hele Livet. Og der ligger utvivlsomt en Del Alvor bag 
Ironien. Christine Fog var født i Egholt, og hendes Far skriver: 
„Det var i en urolig Tid, Bothilde blev født; det var i den Tid, 
det slesvigske Opror brød ud, og den Nat, Bothilde blev født, 
var det saa uroligt, at vi ingen Jordemoder kunde faa; en gammel 
Kone i Byen, der var noget øvet i saadan Forretning, maatte vi 
nøjes med, og det gik ogsaa godt“.

Bothilde Fog kom til at tjene hos Peter Larsen Skræppenborg, 
og siden var hun hos Faderen, Jørgen Fog, i Ankelbo Skole. Men 
da han døde, blev hun Husbestyrerinde for Fætteren, Jacob Peter
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Bothilde Fog (f. 1848)

Fog i Skovdallund Skole, 2 km Syd for Jelling. l)et var vist hen
des lykkeligste Tid. Der hos Fætteren spandt hun flittigt, og hun 
havde en Plads i Skovbrynet tæt ved Skolen, hvor hun sad med 
sit Spindearbejde.

Da Jacob Peter Fog døde 1904, arvede Bothilde lidt Penge og 
rejste saa op til Broderen, Claus Fog i Kjellerup. Det vilde ikke 
rigtig gaa, og saa købte hun selv et Hus i Odder. Men det var 
heller ikke rigtig godt. Da hun ikke mere havde noget at leve 
for, og Sygdom meldte sig, brød det hele sammen for hende. Hun 
var en Tid paa Sygehus, og der var Tale om, at hun skulde paa 
Alderdomshjem. Men saa tog Kristine Fog, gift Findal, hende til 
sig i Aarhus, hvor hun døde uventet allerede faa Dage efter, 
67 Aar gammel.

133. Andrea Marie Fog (f. 1850).
Broderen Claus Fog skriver om hende: „Min Søster var hjem

me noget pylret. Om Vinteren havde hun Frost i Fodderne og 
vilde gerne sidde og varme dem ved Kakkelovnen. Da hun blev 
konfirmeret og kom ud at tjene, viste det sig, at der var Kræfter 
i hende; hun var dygtig til at arbejde. — Hun vilde lære Mejeri 
og kom i den Anledning til Gdr. Simonsen i Trøllund, Hejnsvig 
Sogn. Her viste hendes Dygtighed sig ogsaa, og da Simonsens 
Hustru døde, blev hun hos ham og styrede baade Mejeriet og 
Huset i en Del Aar med stor Energi. Først da Simonsen giftede 
sig igen, kom Andrea derfra. Hun kom saa 1880 til Gelsted Fæl
lesmejeri paa Fyn“. — Tidligere havde Andrea sammen med
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Bothilde tjent hos P. Larsen Skræppenborg. Siden holdt hun Hus 
for Jacob Peter Fog og for Claus Fog; men saa søgte hun Plad
sen som Bestyrerinde paa Vejle Højskolehjem, og hun fik den. 
Her var hun paa sin rette Plads; arbejds- og forretningsdygtig 
som hun var, gav hun Højskolehjemmet et vældigt Opsving, saa 
det blev anerkendt som et af Landets bedste. — Det Ry, Andrea 
Fog havde faaet, bevirkede, at da der byggedes ct nyt Højskole
hjem i Aalborg, fik hun Anmodning om at overtage dette, hvad 
hun saa ogsaa bestemte sig til; det var ca. 1895. Hun var ikke 
rask, da hun tog fra Vejle, og Sygdommen tog Fart, da hun kom 
i fremmede Omgivelser og blev skilt fra den store Venneflok i 
Vejle. Hun kom til at længes, og det har maaske fremmet Syg
dommen. Der var ingen Helbredelse mulig, og selv om hun rejste 
til København for om muligt at underkaste sig en Operation, saa 
var ogsaa det forgæves. Det var for sent, og hun rejste da tilbage 
til Aalborg. Sygdommen tog stærkt til og var smertefuld.

Pastor Melbye, sagde bl. a. ved hendes Baare: „------ Jeg saa
hende i Sommer, hærget af Sygdommen og mærket til Døden; 
men med alt det triste, der var ved det Syn, saa var der dog noget 
eget velsignet derved ogsaa. For her var ingen høirøstet Klage, 
ingen Tagen paa Vei, ingen Striden imod, som det ellers kunde 
falde naturligt hos et Menneske, om hvem det med Sandhed før 
blev sagt: „Jeg vil saa gjerne leve, det er saa tungt at dø.“ Nei, 
en mild stilfærdig Fred var der over hende, vemodig, men skjøn.“

134. Peter Andreas Fog (f. 1851)
var den ældste Søn af Jørgen Fog i Ankelbo. Ved hans Død blev 
der skrevet om ham, at han altid havde været et godhjertet Men
neske; det var han allerede som Dreng i Skolen. Hvis der var 
en lille Dreng, som blev forurettet af de store, saa var Peter altid 
rede til at tage ham i Forsvar.

Da Peter A. Fog var 13 Aar gammel, blev der tilbudt ham en 
Plads i Vodder i Sønderjylland, hvor han skulde passe Krea
turerne om Sommeren. Faderen var betænkelig ved at sende 
Drengen saa langt bort, men da han selv havde Lyst til det, og 
de jo havde Familie i Vodder, blev de enige om at prøve en 
Sommer. Peter A. Fog rejste saa til Vodder, og Familien fulgte 
ham i Plads hos Gaardmand Nis Obling i Aaved. P. A. Fog 
Thysen Slægten 12
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fortæller selv, at der var løbet to Drenge af Pladsen det Foraar, 
og han mener, at Skylden var Nis Oblings. Det var sidst i Maj, 
P. A. Fog kom der, og han skulde have 18 Rigsdaler til Novem
ber; det var en stor Løn dengang, men Drengen havde det efter 
sin egen Beretning ikke behageligt. løvrigt tror jeg, der i deres 
Optræden har været nogen Lighed mellem Nis Obling og P. 
Larsen Skræppenborg, der senere omtales. Til Familien i Vodder 
klagede han aldrig, men da de spurgte, om han vilde dertil igen 
til næste Sommer, blev han betænkelig; det vilde han ikke. Han 
og Broderen Claus blev dog ved med at komme til Sønderjylland 
om Sommeren, fordi Drengelønnen var større der. 1865 kom P. 
A. Fog til Pastor Jørgensen, Vodder, og det var en god Plads. — 
Den følgende Vinter gik han til Præsten, men Konfirmationsfor
beredelsen foregik der paa gammel Vis med Remser og Uden
adslæren i det uendelige, saa det, Præsten sagde, efterlod sig ikke 
Spor i særlig Grad. Om Sommeren var han igen i Vodder 
Præstegaard.

I Aarene, der fulgte, var Peter A. Fog dels hjemme i Ankelbo, 
hvor han hjalp Faderen med hans Jordbrug, dels var han ude at 
tjene. Fra November 1868 var han hos den bekendte Lægprædi
kant P. Larsen Skræppenborg, Damgaard i Alminde Sogn ved 
Kolding. P. A. Fog skriver saaledes: „Peter Larsen var en streng 
Mand, der krævede meget af sine Folk. En underlig Natur var 
han. Der holdtes i Damgaard mange gudelige Forsamlinger, hvor 
Præster og Lægfolk fra næsten alle Landets Egne strømmede til. 
Det var nogle gode velsignelsesrige Forsamlinger, og ved disse 
var der nok af Mad og Drikke til alle. Peter Larsen rejste meget 
rundt og holdt Møder i mange Egne af Landet: helt oppe i 
Vendsyssel, paa Mors, Fyn, Sjælland. — I det daglige Liv og 
Omgængelse var P. Larsen ikke behagelig, og vi var alle bange 
for ham. Han vilde herske despotisk over sine Folk. Vi skulde 
spørge om Tilladelse, naar vi vilde et eller andet Sted hen om 
Søndagen, og han vilde altid vide, hvor vi gik hen. Vi hørte sjæl
dent et godt eller opmuntrende Ord af hans Mund. — Han vilde 
have beholdt mig næste Aar igen, men jeg følte mig alt for for
trykket til at blive i denne Plads. De, der kunde gaa Peter Larsen 
under Øjnene og bøje sig ind under hans Vilje og helt gaa ind i 
hans Tankegang, kunde faa alt af ham. Naboer, der ikke kunde
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og ikke vilde det, kunde han godt fortrædige paa mange Maader. 
Det avlede vist nok en Del Hykleri.“

Men da Peter A. Fog var 19 Aar, vilde han gerne lære et 
Haandværk; hans Lyst havde altid været at blive Snedker, men 
inden han naaede at komme i Lære hos en Snedker derhjemme, 
døde denne. Jørgen Fog fik da Sønnen overtalt til at lære Smede- 
haandværket, fordi han syntes, det var et godt Haandværk; han 
havde jo en Bror, Niels P. Fog, der var Smed. Saa kom P. A. 
Fog da i Smedelære, og han var i de følgende Aar hos forskellige 
Stnede paa sin Hjemegn. — Da der var gaaet nogle Aar, kom der 
Tilbud til ham om en selvstændig Plads i Hejnsvig i Nærheden 
af hans Hjemegn. Han syntes godt om en selvstændig Stilling og 
sagde ja. Men siden fik han Betænkeligheder, da han var saa ung; 
han kunde ikke binde sig, da han maaske skulde være Soldat 
Aaret efter. Alligevel lod han sig overtale til at overtage Stillin
gen og var der i to Aar. Han tjente godt. — I 1875 mødte P. A. 
Fog i Fredericia som Soldat; han skriver selv: „Beboerne i Hejns
vig vilde holde Pladsen aaben, indtil jeg kom tilbage; men jeg 
havde aldrig haft Lyst til Smederiet og havde aldrig tænkt mig, at 
det skulde være min Livsgeming. Om Efteraaret skulde jeg blive 
som Underkorporal, og da vi næste Sommer skulde fra Lejren ved 
Hald, blev jeg opfordret til at blive som Korporal. Jeg var ked 
af Militærtjenesten og vilde hjemsendes. En Sergent Jensen op
fordrede mig indtrængende til at blive, enten som fast Under
officer eller blot som Korporal, da jeg saa havde Adgang til at 
søge ind ved Jernbane eller Postvæsen. Jeg lod mig overtale til 
at blive et Aar som Korporal.

Jeg havde en bekendt, der fra Korporaltjenesten var gaaet over 
til Postvæsenet. Jeg fik Lyst at forsøge, om jeg kunde komme 
frem ad denne Vej, da jeg ingen Lyst havde til at blive Smed 
igen. Ved Henvendelse til Chefen for Jyske Jernbanepostkontor 
opnaaede jeg Tilladelse til at begynde som Reservepakmester 1. 
August 1877. — Jeg havde holdt hemmeligt for mine overord
nede, at jeg agtede mig til Postvæsenet, hvorfor de mente, at jeg 
vilde blive som fast Underofficer. Nogle Dage før min Tjeneste
tid udløb, tilbød Oberst Vestergaard mig en Plads som Sergent. 
Jeg takkede, men jeg kunde ikke modtage Tilbudet, da jeg vilde 
til Postvæsenet. Obersten kaldte mig frem ved Øvelsen en Dag
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og sagde, at han gerne vilde have beholdt mig, men da jeg ikke 
vilde blive, ønskede han mig Held og Lykke til min Gerning i 
Postvæsenet. — Det var en Lykke for mig, at jeg ikke blev hæn
gende i Militærlivet, der dengang var bekendt for sin Raahed. 
Der skal en stærk Karakter til at gaa uskadt gennem alle de Fri
stelser og Farer, som Militærlivet fører med sig. Jeg tør ikke være 
helt sikker paa, at jeg vilde være naaet uskadt igennem“.

Peter A. Fog var nu Reservepakmester et Par Aar og blev 
saa i 1879 ansat som Postpakmester med Bopæl i Lemvig og med 
Tjeneste paa Banen Lemvig—Vemb. Det varede dog ikke saa 
længe, før han søgte derfra, og han gjorde nu Tjeneste i Frede
ricia, Hobro, Aarhus, Aalborg og Vejle; nogle Aar hvert Sted.
— Til Vejle kom Peter A. Fog i 1914, og han kom nu til at køre 
i den Egn, hvor han havde henlevet sin Barndoms- og Ungdoms
tid, og hvor Minderne var saa talrige. I 1920 blev han pensioneret 
og tog Bolig i Aarhus. — Han havde i 1882 holdt Bryllup med 
Augusta Madsen. Hendes Mor, der var Enke, havde en privat 
Skole, og hun stammede fra franske Huguenotter af Navnet 
Villien.

Om sig selv skriver Peter A. Fog: „I min første Ungdom var 
jeg af Naturen livlig, jeg saa Verden i et skønt Lys, og jeg syn
tes, at hele Livet laa dejligt for mig. Jeg deltog undertiden i glade 
Selskaber, der ikke alle var af den bedste Slags. Ungdommen 
gjorde sig gældende, uden at der rigtig var brudt kristelig Alvor 
frem i mit Hjerte. Dog laa den Sæd, der var lagt af vor gode 
Fader, paa Bunden af Hjertet. Jeg tror nok at turde sige, at jeg 
aldrig har lagt mig til Hvile om Aftenen uden først at have bedt 
Fadervor og slaaet Korsets Tegn for mig. Jeg var langt fra til
freds med mig selv og følte ofte, at mit Liv ikke var præget af 
den Alvor, som det burde være. Jeg kan ikke paavise nogen be
stemt Dag eller Tid, da jeg, som „Indre Mission“ siger, er bleven 
omvendt. Efterhaanden som jeg blev ældre, og især efter at jeg 
var bleven gift og havde faaet Familie, kom jeg mere og mere til 
at føle Ansvaret. Jeg vilde gerne skabe et godt Hjem for mig og 
mine, et Hjem, hvor det bedste til Sjæl og til Legeme var til 
Huse, og hvorfra alt ondt og daarligt maatte blive holdt borte“.
— P. A. Fog døde 1929.

Brodersønnen, Jørgen Fog, København, skriver: „P. A. Fog
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var en lykkelig Mand; rolig og tilfreds hvilede han i sine ret gode 
Kaar; god og gemytlig var han.“ »

135. Claus Andreas Fog (f. 1853) 
kom meget tidligt ud at tjene hos Bønderne. Han var kun 11 
Aar, da han blev Hyrdedreng i Billund. Siden kom han til Vod- 
der-Egnen, hvor han ogsaa var Hyrdedreng. I Sønderjylland var 
Lønnen jo som tidligere omtalt større end i det gamle Land. 
Claus Fog var bl. a. hos Pastor Jørgensen i Vodder. Senere kom 
han igen hjem til Ankelbo og dyrkede en Hedelod op, som var 
blevet købt i 1869.

I Barndomshjemmet levede Claus Fog sammen med sine andre 
Soskende et nøjsomt og fattigt Liv; men Børnene holdt af deres 
Hjem og følte sig stærkt knyttet til det. Da Kaarene var smaa, 
kom han ud at tjene den Sommer, da han fyldte 11 Aar; han 
havde sin første Plads hos Gaardmand Henrik Nielsen i Billund, 
hvor han var Faarehyrde. Lønnen var for den Sommer 2 Rigs
daler, 1 Pund Uld og et Par Træsko, saa det var ikke store Sager. 
Claus Fog fortæller selv, at han skulde gøre alt det, de andre 
ikke havde Lyst til; Dagen igennem lød det: „Det kan æ Dreng 
gøre“. Og medens de voksne Karle sov til Middag, maatte han 
springe. Konen roste ham: „Det var ret. Du er jo saa dygtig som 
en Karl“. Det fik ham til at anstrenge sig over Evne. Mest frede
ligt havde han det, naar han gik med Faarene ude i Lyngen, skønt 
han derude døjede meget med Vejret. Han skriver selv: „Tit gik 
jeg op paa en Høj, hvorfra jeg kunde se hjem til den gamle Sko
lebygning med den høje Poppel foran Huset; ja, jeg ser det end
nu ganske tydeligt. Naar saa min Far kom gaaende efter endt 
Skoletid ud i Marken til mig, saa var min Glæde ubeskrivelig. 
Han satte sig ned hos mig, tog min Haand i sin og saa paa mig 
saa kærligt ind i Øjet, ja, saa kærligt at det varmede igennem mig. 
lovrigt var jeg hjemme en Gang eller to om Ugen for at gaa i 
Skole, men saa kneb det jo lidt, naar jeg igen skulde af Sted. 
Hvor kan man dog holde af et Hjem, selv om det er fattigt.“ — 
Det fortælles, at Claus Fog kunde være meget drilagtig over for 
Skolekammeraterne, og naar de saa kom efter ham, smuttede han 
ind i den private Lejlighed, hvor de ikke kunde følge ham. — 
Denne Tilbøjelighed til at drille havde han ogsaa som ung.
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Claus A. Fog (f. 1853)

De næste Somre fulgtes Claus Fog og Broderen Peter ad til 
Vodder. Claus Fog skriver: „Vi gik den lange Vej, 9 Mil, med 
vort tarvelige Tøj paa Nakken sidst i Marts Maaned, og Rejsen 
varede gerne to Dage. Min Far fulgte os altid et langt Stykke paa 
Vej, og jeg mindes, at han havde Taarer i sine kærlige Øjne, naar 
han trykkede os ind til sig for at sige Farvel. Vi havde lidt 
Skillinger med til Fortæring og Nattelogi. Da vi det forste Aar 
passerede Holsted, var der Marked, og vi tog os Tid til at se 
lidt paa det. Der var en smart Kræmmer, der fik os til at give 
vore faa Mønter for et Par billige Piber, som vi aldeles ingen 
Brug havde for; han var maaske i den gode Tro, at vi skulde 
købe Markedsgaver; men Følgen var, at vi maatte betle os Vejen 
frem, hvad vi skammede os meget over. Hvert Aars 1. November 
gik vi Vejen tilbage, og jeg husker, hvor jeg kunde længes efter 
at komme hjem, og saa havde vi jo hele vor Løn i Lommen“. — 
Om Sommeren 1866 da Claus Fog var 13 Aar, tjente han hos 
Peter Jensen Gad i Vodder. Fra den Tid fortælles følgende Anek
dote: Det hørte til Drengens Pligter at flytte et Faar, der stod 
tøjret i Nærheden af en Grøft, og Claus fik strengt Paalæg om 
ikke at sætte det for nær ved Grøften, da der saa var Fare for, at 
det kunde komme til at begaa Selvmord ved at hænge sig, og han 
passede ogsaa paa, det har han selv fortalt. Men hvor stor var 
ikke hans Forskrækkelse, da han en Dag kom og fandt Bæstet 
hængende i Grøften, stendødt: det var alligevel kommet for nær 
til Kanten. Nu var gode Raad dyre, for P. J. Gad var en vanske
lig Herre i et saadant Tilfælde; men Claus fandt paa Raad; han
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fik Dyret slæbt op og et Stykke fra Grøften, og dernæst snørede 
han Tøjret om Faaret, saa det kom til at se ud, som om det havde 
kvalt sig i Rebet. Det gik virkelig, saa P. J. Gad opdagede aldrig 
den virkelige Sammenhæng.

Da Claus Fog skulde til at gaa til Præsten, kom han hjem, og 
da Grene Sogn var Annex til Grindsted, maatte Børnene gaa 
hjemmefra Kl. 6 om Morgenen for at naa til Præstegaarden til 
Kl. 9, da Præsten havde sat dem Stævne. Der var en lang Vej at 
gaa i Vintertiden, 15 km ialt. — Efter Aftale samledes Børnene 
— navnlig Drengene — for at følges ad den lange Vej, for Hen? 
og Hjemvejen de to Gange om Ugen havde langt større Interesse 
for Børnene end Timerne hos den aandløse Præst. Naar de kom 
ind i Konfirmationsstuen, var der væmmelig varmt — Klyne spa- 
redes der ikke paa — saa det kneb med at holde Øjnene aabne; 
af og til slumrede en eller anden ind, medens de andre nøjedes 
med at nikke, for de søgte at holde hinanden vaagne ved smaa 
Puf til Siderne. Naar Timen hos Præsten var overstaaet, kom der 
Liv i Gemytterne, for nu kom Hjemturen med Leg af enhver 
Art. Der var næsten ikke et Træ at finde, Hegn fandtes heller 
ikke, saa Vinden for hen over de sandede Egne med uhindret 
Fart. Var Vinden kraftig og vestlig, slæbte Børnene en „Stim
mel“ af et kasseret Sold med sig om Morgenen de to Mil for at 
benytte den paa Hjemvejen. En af dem blev tilbage, medens de 
ovrige Drenge gik et godt Stykke mod Øst og dannede en Kæde 
tværs over Vejen. Naar dette var sket, blev Stimlen stillet paa 
Højkant og overgivet til Vinden, hvis Fart den maatte følge. 
Ramte den mod en Sten eller en anden Ujævnhed, sprang den 
højt til Vejrs, naaede igen Jorden for Gang paa Gang at gøre det 
samme Hop, indtil den blev fanget af den opstillede Kæde, hvor- 
paa Legen begyndte forfra.

Efter at have tjent hos Bønderne en Del Aar kom Claus Fog 
imidlertid bort fra Landbruget og rejste til Blaagaard Semina
rium i 1875, idet han nu vilde være Lærer. Han fuldførte dog 
ikke sin Uddannelse, da Pengene slap op for ham; han brød saa 
af, og allerede i Oktober 1875 var han Hjælpelærer hjemme i 
Ankelbo Skole. Det er ogsaa nok muligt, at han ikke egnede 
sig saa meget til Gerningen som Skolelærer. — Saa kom han i 
Foraaret 1876 ind som Soldat; han mødte den 25. April i Odense,
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hvor han siden blev udtaget til Underkorporal. Og nu gik han 
Militærvejen, idet han fik Uddannelse paa Korporalskolen Vin
teren 1876—77. I 1877 blev han Korporal og blev efter Ansøg
ning forflyttet til Fredericia. Han udnævntes til Sergent, forfrem
medes til Oversergent og endelig til Stabssergent. Højere kunde 
han ikke komme, og 1904 tog han sin Afsked. Efter en kort Ud
dannelse fik han Ansættelse som Arrestforvarer i Odder. Men 
heller ikke det blev han ved, og i 1913 kom han paa et Sagfører
kontor i Kjellerup, og det var nok først nu, Claus Fog var kom
met paa sin rette Hylde. Han var godt inde i de Ting, som han 
kom til at arbejde med, og han egnede sig utvivlsomt mest for 
Jura, men han kom bare aldrig i Gang med det. Sagføreren satte 
megen Pris paa hans Hjælp, men gav kun en lille Løn. — Efter 
nogen Tid gik Claus Fog derfor over til at blive Redaktør af 
Kjellerup Venstreblad.

I 1889 var han blevet gift med Ane Pedersen fra Plougslund. 
Hun havde faaet Uddannelse som Friskolelærerinde i Svendborg 
og havde saa fra 1881 en Del Lærerindepladser for Eksempel 
som Privatlærerinde i Tonning og Højskolelærerinde i Hjor- 
lunde.

136. Johannes Fog (f. 1856) 
var knap to Aar gammel, da Moderen døde. Han kom saa i 
Pleje hos Martha Fog og Peter J. Gad, i Vodder, og der var 
han i tre Aar. — Broderen Claus Fog skriver: „Dette, at han i 
Barndomstiden var borte fra Hjemmet, havde til Følge, at han 
ligesom var noget fremmed blandt Søskendeflokken, og det var 
næsten, som dette Forhold aldrig ændredes.“

Johannes Fog blev Rekrut ved 12. Bataillon i Fredericia i April 
1879; Claus Fog var da Sergent ved samme Bataillon. Johannes 
Fog blev udtaget til Reservespillemand, da han var meget musi
kalsk og blev liggende til Tjeneste om Vinteren 1879—80. I 
Efteraaret 1879 klagede han over, at han under Felttjenesten blev 
saa træt, men ingen tænkte paa, at det var en alvorlig Sygdom, 
han led af. I Julen 1879 var baade Johannes og Claus Fog 
hjemme hos Faderen. Johannes rejste tilbage før Nytaar, medens 
Claus blev hjemme nogle Dage længere; men da han kom til
bage til Fredericia en af de første Dage i Januar 1880, var Jo-
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hannes syg og var blevet indlagt paa Garnisonssygehuset. Han 
følte Smerter i højre Side af Maven, og Madlysten var kun ringe; 
dog var der ingen, der anede, at Sygdommen skulde ende med 
Døden. Han blev imidlertid svagere og svagere, og dog var det 
til Tider, som om han blev betydeligt bedre, men saa fik han 
igen Tilbagefald paa Tilbagefald. Han blev hævet stærkt paa 
Ryggen oven for Lænden og led meget; saa gik der Hul paa 
denne Hævelse, og der flød en Masse ildelugtende Materie ud. 
Derved fik han Lindring i Smerterne, men Kræfterne tog af. — 
Tiden gik til hen i Foraaret 1880, og Broderen Claus Fog var 
hos ham næsten hele Tiden baade Dag og Nat. Han blev under
søgt af begge Militærlæger, men de var ikke klar over, hvad 
han fejlede. Den 7. April om Eftermiddagen klagede han 
over, at han frøs Fødderne; Claus Fog følte paa dem, og de 
var kolde. „Det er Døden,“ sagde Johannes, „i Morgen ligger 
jeg Lig, men det er ikke saa let at dø.“ Om Natten sov han ikke 
meget. Den 8. April 1880 om Morgenen sagde han til Claus Fog: 
„Nu kan jeg dø og ængstes ikke.“ — Kl. 8V2 bad han Broderen 
om at sende Bud efter Lægen, for der var noget i Halsen, som 
besværliggjorde Aandedrættet, og kom det ikke hurtigt bort, 
vilde han kvæles. Claus gik straks hen og kaldte paa en Syge
passer for at faa ham efter Lægen. Johannes gav selv Sygepas
seren Ordre til at bede Lægen komme straks og tage Instrumen
ter med til at fjerne det, der sad i Halsen. — Claus Fog skriver: 
„Lidt efter at Sygepasseren var gaaet, sagde Johannes til mig, 
at det varede længe, før Lægen kom, „og naar han kommer, er 
det for sent.“ Han bad mig om at løfte sig op i siddende Stilling 
for bedre at faa Luft. Han lagde Armen om min Hals, og jeg 
loftede ham varsomt op; men førend han endnu var kommet op 
at sidde, mærkede jeg, at Armen om min Hals slappedes, og hans 
Hoved sænkedes. Jeg mærkede da, at han var død og lagde ham 
varsomt ned i Sengen. Han sukkede et Par Gange, og Livet var 
udslukt uden nogen egentlig Dødskamp. I det Øjeblik han gav 
sit sidste Suk, kom Lægen.“

141. Anne B o t h i l d e Annelise Gad (f. 1841)
Hun fodtes i Vodder paa den Gaard, som nu Peter Gad ejer, 

og hun var det ældste Barn af Martha Fog og Peter Jensen Gad.
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Sammen med sine Søskende voksede hun op i et nøjsomt Hjem i 
Vodder, hvor der blev ført et arbejdsomt Liv, fortæller Broderen, 
Peter Gad. Det var kun smaa Forhold, og ligesom Moderen 
vævede, saaledes fik ogsaa Anne Gad det lært, saa hun kunde 
hjælpe til med at faa Udkommet. Hun gik i Skole hos Morfade
ren, Peter Andreas Fog, der holdt Skole i Vodder. Ogsaa efter 
Konfirmationen blev Anne Gad hjemme og hjalp sine Forældre. 
Hun har aldrig været ude at tjene, men var med i det første Pige
hold paa Askov Højskole. Det var i Sommeren 1866. Blandt dem, 
hun var sammen med, var Marie Abel, som da var forlovet med 
Ernst Trier, senere Højskoleforstander paa Vallekilde, og Geor
gia la Cour, der senere sammen med sin Mand, Knud Pedersen, 
oprettede og drev Skibelund Efterskole. — Naar man kender den 
Betydning, Højskolen har for Ungdommen nu, vil man forstaa, 
at dengang under Tyskerherredømmet var et Højskoleophold for 
unge Sønderjyder saa uvurderlig værdifuldt, og ogsaa Anne Gads 
senere Hjem bar Præg af den Aand, som Højskolen skabte.

En Gang var der Møde paa Askov, og efter Mødet fik man 
Kaffe. Nede ved Døren sad en af Kuskene uden Kop, fortælles 
det, og der var da en af Højskolepigerne, der fik ondt af ham og 
satte sin Kop hen til ham. Han sagde da til sig selv: „Denne 
lille Pige skal blive min“. Men først flere Aar efter fandt han 
hende. Det var Anne Gad og Niels Peter Gundesen. Tre Aar 
efter blev de gift, og deres Bryllup stod paa Askov Højskole den 
31. Juli 1869. Det var Forstander Ludvig Schrøder, der holdt det, 
da Niels Peter Gundesen havde tjent paa Højskolen og passet 
hans Landbrug i henved 3 Aar. Af Højskolepigerne fik de i 
Bryllupsgave et Dannebrogsflag, som dog laa paa Kistebunden i 
mange Aar helt til 1920. — Det fortælles, at ved Brylluppet i 
Askov bød Fru Schrøder Anne Gads to Morbrødre, Jørgen Fog 
og Hans Chr. Fog, op til Dans, men de undslog sig leende med, 
at de ikke forstod at danse (de ansaa det for syndigt).

Efter Brylluppet flyttede Anne og Niels Peter Gundesen til 
Ravnholt, hvor de havde købt den østre Gaard, og de blev saa 
Naboer til Annes Bror, Peter A. Gad, da de to Gaarde laa tæt 
ved hinanden. — Niels Peter Gundesen er født i Vimtrup, Lin
trup Sogn. Han havde været med i Krigen 1864, hvor han havde 
meldt sig som Frivillig. Han havde været til Søs og fik senere en
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Mindemedaille for sin Deltagelse i Krigen. Han havde tjent hos 
Pastor Svejstrup, der da var i Rødding, og kom senere til Schrø
der i Askov.

Anne Gad og hendes Mand skabte saa deres Hjem paa Ravn- 
holt, og den lidt afsides Gaard blev snart Midtpunkt for det 
aandelige Liv paa Egnen. Der var paa Gaarden en Storstue, og 
i den blev der holdt Møde en Gang om Maaneden. Det var nær
mest kristelige Møder, idet der først var Gudstjeneste. Salen 
(„æ Sal“), som Storstuen blev kaldt, var da smykket som en 
Kirkesal med Dannebrog paa den østre Væg og levende Lys 
foran. I Salen stod der kun Bænke; men naar Gudstjenesten var 
forbi, kom der tre Borde ind, og saa kunde Folk faa Lejlighed 
til at spise deres medbragte Mad ved disse lange Borde. Anne 
Gad serverede Kaffe og Te samt Tvebakker, som hun alt selv 
maatte lægge til. Ved Modet, der saa fulgte efter, var der fri 
Drøftelse af kirkelige, folkelige og andre Emner, og den frem
mede Taler, som var til Stede, har saa igen talt til den lille 
Kreds af Vestslesvigere. Til Møderne kom der trods alt mange 
Mennesker baade fra Vodder, Øster Aabølling, Lundsmark, Rav
sted, Arnum, Gaansager og flere andre Steder. Der kom Talere 
som Pastor Svejstrup, Frimenighedspræst Appel fra Rødding og 
L. B. Poulsen fra Bovlund. Han havde været Degn, men havde 
ligesom Svejstrup nægtet at aflægge Ed, og i November 1879 blev 
Poulsen ordineret som Præst; han overtog saa Gerningen som 
Frimenighedspræst paa Vesteregnen. Han havde undertiden 
andre Talere med sig, naar han holdt Møder paa Ravnholt og
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andre Steder. Og i de tyske Undertrykkelsestider blev Hjemmet 
paa Ravnholt et Fristed, hvor Danske fra Egnen samledes om det 
nationale og det kristne. — Det var et meget stort Offer, Anne 
og Niels Peter Gundesen bragte ved at indbyde Egnens Danske 
til Møde hos dem. Det var svære Tider for dem paa deres Gaard, 
og de havde altid Udgifter af Møderne. Niels Peter Gundesen 
hentede Talerne og undertiden ogsaa nogle af dem, som gerne 
vilde være med til Mødet. Og Anne Gad har haft sit at gøre 
med en stor Børneflok og saa Møderne hver Maaned. Der var 
som Regel Kaffebord, og Anne Gad skulde ikke sørge for andet 
end Kaffe og Te samt Tvebakkerne, men ofte maatte hun dog 
smøre mange Mellemmader desforuden, for Eksempel til Talerne, 
og de indsamlede Bidrag, som Folk gav i al Frivillighed, var ofte 
kun tilstrækkelige til Taleren.

Ogsaa kirkelige Handlinger blev forrettet i Storstuen paa Ravn
holt. Saaledes blev Annes Bror, Peter Gad, og Ane Elisabeth 
Kjems viet derovre, og Børnene blev døbt der. De levede deres 
Liv for sig selv derude paa Ravnholt, og trods Afsondringen 
fandt de Styrke i deres Danskhed. Peter Gad var Optant og 
havde slet ingen Rettigheder i statslig Henseende. Dog havde 
Niels Peter Gundesen ikke opteret. Da han i Rødding skulde 
aflægge Ed til den tyske Kejser, var der en paa Kontoret der, 
som sagde: „Det er jo kun en Tjenestekarl“, saa han blev fri for 
at sværge og havde ikke nødig at optere. Pastor Svejstrup sagde 
ogsaa: „Du har en Lykke som en eenøjet Hund, Niels Peter!“ — 
I 1870, da det første Barn blev født, traadte Anne og Niels Peter 
Gundesen ud af Statskirken. Deres Præst var ovre hos dem og 
fraraadede det stærkt; han foreholdt dem, at det var et alt for 
alvorligt Skridt at tage. Men Beslutningen stod fast. — Præsten 
har trods alt været en forstaaende Mand, og da han gik, sagde 
han til Barnet i Vuggen: „Ja, ja, lille Agnethe, du kommer jo 
nok i Himlen, selv om jeg ikke kommer til at døbe dig“. — 
De ældste af Børnene døbtes af Svejstrup; senere fik de deres 
egen Frimenighedspræst. — Da Børnene voksede til, fik de en 
Lærerinde til Ravnholt, og der blev holdt Skole i Niels P. Gunde- 
sens Stue for at undgaa den tyske Skole. Der kom Børn bl. a. 
fra Gaansager og Vodder til den danske Undervisning derude, 
men siden blev Privatundervisningen forbudt. Senere flyttede
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Niels P. Gundesen til Brøns, og allerede nogle Aar forinden var 
Moderne blevet flyttet til Lundsmark, indtil der blev bygget en 
Kirkesal ved Vodder Mejeri, og da Pastor Jørgensen blev ordi
neret, fik de herude paa Vesteregnen deres egen Frimenigheds
præst.

Paa Ravnholt drev Anne og Niels Peter Gundesen i en Snes 
Aar deres Gaard. Men i 1888 begyndte de med Fabrikation af 
Margarine. De havde i 7 Aar en Lærerinde, der hed Marie San- 
dahl; hun havde været i Holland, hvor hun bl. a. havde sat sig 
ind i den Fremgangsmaade, man anvendte ved Fremstillingen af 
Margarine. Ganske vist havde hun lært Kunsten paa den Betin
gelse, at hun ikke lod sin Viden gaa videre. Hun lærte imidlertid 
Niels Peter Gundesen det, og selv rejste hun af Sted til Amerika. 
N. P. Gundesen forsøgte da ude paa sin Gaard i Ravnholt, og 
der kom ret gode Resultater. — Der blev begyndt helt fra neden, 
og Begyndelsen var kun lille. Det første Margarine blev frem
stillet i en Flaske paa Ravnholt, men snart blev der anskaffet 
Redskaber, og det hele blev anstillet i Storstuen. Kraftkilden var 
en Hestegang, og der var ingen fremmed Hjælp ved Fabrikatio
nen, men Børnene hjalp til derved. Margarinen solgtes til Op
købere, for Eksempel i Husum. Forøvrigt gik det af i al Hemme
lighed med Margarinefremstillingen; ingen maatte komme ind paa 
„Fabrikken“, ingen maatte faa at vide, hvordan det hele egentlig 
gik for sig. Man regnede i det hele taget ikke Margarinen ret 
meget, og naar almindelige Bønderfolk her paa Egnen i den Tid 
brugte af det nye Produkt, maatte ingen vide det; det maatte ikke 
være; man syntes, det var noget sært noget med Margarinen. 
Den regnedes ikke for noget til almindelig daglig Brug; først 
lidt efter lidt begyndte man at bruge af den til Bagning. Efter
haanden var ogsaa Bagerne gaaet over til at bruge Margarine, 
men ogsaa det skulde være hemmeligt; Folk maatte ikke vide 
noget om det. Det var selvfølgelig ogsaa denne stærke Hemme
ligholden af det hele, som i den Grad øgede Mistroen til Marga
rinen. Det var saadan set uklogt at hemmeligholde alt paa den 
Maade, da det kun gjorde Folk mere mistroiske. — I 1889 flyt
tede Niels Peter Gundesen til Brøns, hvor der i Løbet af dette 
Aar blev bygget en ny Fabriksbygning. Der blev dannet et Aktie
selskab, og Niels Peter Gundesen blev Bestyrer paa Fabrikken.
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Her i Brøns, hvor den nye Virksomhed blev oprettet lige efter, 
at Banen Ribe—Tønder var blevet anlagt, blev Margarineproduk 
tionen væsentlig forøget, og der var en Del fremmede Folk be
skæftiget ogsaa. — Fabrikken blev drevet til 1903. Saa blev 
Driften indstillet af forskellige Grunde. Oplandet til Brons var 
alt for lille, da Grænsen til Danmark skar det nordlige bort. Der 
lavedes ogsaa nogle Arter af Margarine, som ikke var særlig gode. 
Man forstod ikke rigtig Kunsten endnu. — Selve Huset i Brøns 
blev solgt, og senere blev Datteren, Martha Gundesen, Ejer af 
det. Fabrikslokalet blev omdannet til Mødelokale; det var særlig 
Missionsfolk, som holdt Møder der.

Herefter drev Niels Peter Gundesen lidt Landbrug i Brøns og 
boede til sin Død i den tidligere Fabriksbygning. Han blev over 
80 Aar og var rask og stærk til det sidste. Af Væsen var han en 
glad Mand, og han forstod at tage Børn og unge; ingen kunde 
som han fortælle Eventyr og lede Legestue. — Som Olding, men 
endnu sund og stærk, havde han den Lykke at se Sønderjylland 
dansk igen, og han havde altid været ivrig og trofast i sin Dansk
hed. Men det gik ham meget nær, at ikke Sydslesvig ogsaa kom 
med til Danmark; det var noget, han tænkte meget paa.

En Gang før 1920 da han kørte over Grænsen til Danmark, 
havde han Dannebrog vundet omkring Kroppen inden for Frak
ken; men da Grænsen var passeret, kom Flaget frem, og sat paa 
en Stang blev det hejst i Vejret; paa Hjemvejen blev han grundig 
undersøgt af Gendarmerne. — Han var iøvrigt ikke bange for 
at sige noget, heller ikke dengang, skønt han undertiden kunde 
være skarp i sine Udtalelser, og det kunde nok have bragt ham 
i Fare. — Efter Genforeningen var Niels P. Gundesen i Tonder 
og hilste paa Kong Christian. Ved denne Lejlighed holdt Oldin
gen en Tale, og da han var færdig, vilde Folk raabe Hurra; men 

' Niels P. Gundesen sagde: „Her skal ikke raabes Hurra“. — „Nej, 
det siger jeg ogsaa; der skal ikke raabes Hurra“, sagde Kongen.

Niels P. Gundesen var en særpræget Mand af Væsen og af 
Ydre med sit lange, kraftige Fuldskæg. Han dode Sommeren 
1921 af en Lungebetændelse og blev begravet fra Salen i den tid
ligere Fabrik. Ungdomsforeningen, som han med varm Interesse 
havde arbejdet for, mødte ved hans Grav med Fane.

I 1919 holdt Anne Gad og hendes Mand Guldbryllup. De
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havde selv et stort Lokale, og der var mange med, saa de havde 
en stor Fest til Trods for, at Knapheden var stor paa mange Ting; 
Forbindelsen med Danmark var jo endnu ikke i Orden, og i 
Tyskland var alle Lagre paa den Tid tømte. Ogsaa Gæsterne fra 
det gamle Land kneb det med at faa over; men alt gik, og de 
kunde holde Fest.

Anne og Niels Peter Gundesen hørte til Frimenigheden i Skær
bæk; derovre byggedes nogle Aar efter, at Pastor Jørgensen var 
blevet ordineret, en Frimenighedskirke. — Anne levede længst og 
blev næsten 95 Aar. Jeg husker hende tydeligt som helt gammel 
Kone; tilsidst laa hun i Sengen det meste af Tiden. Dog var hun 
aandsfrisk til det sidste. Af sin Farmor Agnethe havde hun lært 
mange Kæmpeviser, som hun vist aldrig glemte. Helt op i sin høje 
Alderdom kunde hun blive ved med at citere Bjørnsons: „Naar 
du vil paa Fjeldesti —“. — Anne Gad talte undertiden om det 
gode Sammenhold, der var i Familien i særlig Grad, da hun var 
Barn og ung. Søndag efter Søndag kom hun og hendes Familie 
sammen med Brødrene, Terkel og Peter Gad; de sparede ikke 
paa at køre paa Besøg hos hinanden. Hun sagde ogsaa, at der 
aldrig var blevet skiftet et ondt Ord mellem de tre Søskende; et 
sjældent godt Forhold var der mellem dem. Selv havde hun et 
roligt og harmonisk Sind, og hun har trofast staaet ved sin Mands 
Side i gode og onde Tider. Hun sparede ikke sig selv, og skønt 
hun havde en stor Børneflok, tog hun et lille forældreløst Barn 
til sig. Niels Peter Gundesen kom uventet hjem med en halvandet 
Aar gammel Dreng, der lige havde mistet sine Forældre, og ham 
opdrog de saa paa Ravnholt; men 12 Aar gammel døde han af 
Tyfus. — Anne Gad døde den 11. Februar 1936, og hendes Baare 
stod i det tidligere Fabrikslokale. Datteren Martha talte bl. a. 
i Hjemmet. I Kirken talte Pastor Jørgensen, Skærbæk, ud fra 
den tit nævnte Sang: Naar du vil paa Fjeldesti —.

143. Terkel ]ensen Peder sen Gad (f. 1844) 
var vokset op i et Hjem med et stærkt kristeligt og nationalt 
Præg, og det var derfor naturligt, at han søgte paa Højskole. 
Allerede i en Alder af 18 Aar blev Terkel Gad Elev paa Rødding 
Højskole, hvor han saa var Vinteren 1862—63. Saa kom imidler
tid Krigen, og Sønderjyderne kom under Tyskernes Herredømme;
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det medførte mange nye Vanskeligheder for de danske Sønder
jyder. I Efteraaret 1865 kom Askov Højskole i Gang, idet For
stander Ludvig Schrøder flyttede Skolen fra Rodding til Askov. 
Terkel Gad var saa med igen den første Vinter, og det, han 
kom i Berøring med under disse Højskoleophold, blev af varig 
Værdi for ham i de svære Tider, som fulgte efter for Danske i 
Nordslesvig. — Da Fredsbestemmelserne i 1864 skilte Sønder
jylland fra Danmark, var Terkel Gad blandt de første, der op- 
terede. Som dansk Statsborger maatte han da møde til Session i 
Danmark, men han blev dog ikke udtaget til Soldat.

I Efteraaret 1868 fik Terkel Gad Plads som Landvæsenselev 
paa Bøtøgaard paa Falster, hvor han var et Aar og havde en god 
og lærerig Plads. I 1872 overtog han Fødegaarden i Vodder, 
efter at Forældrene var flyttet ud paa Ravnholt, hvor P. Jensen 
Gad havde bygget et Hus om Sommeren 1871. — Gaarden i 
Vodder laa oprindelig i selve Vodder By, men det var et be
sværligt Sted, da der ikke var mere Jord ved Huset end en stor 
Have; til Stedet hørte ogsaa Holbækskift, en Mark et Stykke 

' Øst for Byen. Huset var ret stort og velbygget og menes at være 
opført af en Præst som Enkesæde til sin Hustru; men hun dode 
inden ham, saa det blev ikke brugt efter sin Bestemmelse. Huset 
ejedes af Peder Pedersen Foged, der blev gift med Agnethe Si
monsdatter, og 1807 brækkede de Huset ned og flyttede det ud 
Øst for Byen paa den Mark, der hørte til Stedet. Men Peder 
Foged døde, inden Huset blev færdigt, og Agnethe giftede sig 
saa senere med Terkel Jensen. Stuehuset fra 1807 var meget stort
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og højt efter den Tids Byggeskik, og det stod til 1918. Baade 
Terkel Jensen og P. Jensen Gad udvidede Ejendommen ved at 
købe Jord til, saa den var blevet betydelig forstørret, og Terkel 
Gad maatte til at bygge Lade og Stald. Han fik indrettet en efter 
den Tid moderne Stald. Men der var meget Arbejde og Kørsel 
derved, da Tømmeret blev hentet i Aabenraa, og man gjorde 
selv alt Haandlangerarbejde.

Terkel Gad kom til at leve næsten hele sit Liv som Optant, 
og det var ikke nogen misundelsesværdig Tilværelse, Optanterne 
kom til at føre. Værst var det vel, at de ingen Rettigheder havde, 
som for Eksempel Stemmeret til Valg af forskellig Art; men tillige 
kunde de med kort Varsel blive udvist af Landet, saa de maatte 
forlade Gaard og Gods. Derfor prøvede Terkel Gad paa at skaffe 
sig tysk Statsborgerret; det var vist i Efteraaret 1894. Da han 
havde indsendt Ansøgning, blev han indkaldt til en Slags Forhør, 
men Svaret blev Nej. 1890 var Terkel Gad blevet gift med Laurid- 
sine Pedersen fra Holmsland, og i Tiden, der fulgte efter, var det 
en Hjælp for ham og hans Familie, at de havde sluttet sig til 
Frimenigheden i Skærbæk, hvor de af og til kunde samles med 
andre Danskere fra Egnen. Ganske vist var ogsaa Frimenighedens 
Mødeliv under stærk Kontrol af de tyske Myndigheder. Efter 
Gudstjenesten samledes man til Møde, men en tysk Gendarm tog 
Opstilling ved Siden af Talerstolen, og efter Ordre maatte Pastor 
Jørgensen henstille til alle i Forsamlingen, som ikke var tyske 
Statsborgere, om at forlade Lokalet. Terkel Gad blev roligt sid
dende i Tillid til, at Gendarmen ikke kendte ham, og det gik ogsaa 
godt; han havde ingensinde Sammenstød med Myndighederne. 
Men politiske Møder tog han aldrig Del i, fordi han ansaa det 
for at være for farligt. — Omkring 1910 fik Terkel Gad Børnene 
gjort til tyske Statsborgere, da han ikke ønskede, at de skulde 
leve som han uden nogen som helst Rettigheder. Dengang havde 
han ikke forudset, at Sønnerne kunde komme med i en Storkrig 
paa Tysklands Side.

I Tidens Løb forbedrede og forøgede Terkel Gad sin Gaard 
en hel Del; flere Gange byggede han til Gaarden, og han var 
iovrigt en dygtig Landmand. — I 1915 kom han af Dage ved 
et Ulykkestilfælde. Han stod og passede Kværnen, og da greb 
en roterende Møttrik fat i hans Ærme og trak den ene Haand i
Thysen Slægten 13
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Kværnen. Derved fik han Hovedet slaaet mod en skarp Kant paa 
Kornbeholderen, og saa haardt var Slaget, der ramte ham i Tin
dingen, at Døden straks indtraadte. Sønnen, Peter Gad, kunde 
høre, at Kværnen ikke gik, som den skulde; han løb ind og fandt 
Faderen død. Terkel Gad var en ret stilfærdig Mand, rolig og 
besindig.

144. Peter Andreas Petersen Gad (f. 1849)
Det er til uvurderlig Hjælp, naar der er nogle i Slægten, som 

har efterladt sig egenhændige Optegnelser om deres eget og deres 
nærmestes Levned. Saaledes er det med Peter Gad. Som gammel 
Mand gav han sig til at skrive sine Erindringer, og der fortæller 
han om sit Liv helt fra Barndomstiden.

Den første Skolegang fik Peter Gad hos sin Morfar, den gamle 
Degn i Vodder P. A. Fog, og siden kom han i Vodder-Gaans- 
ager Skole, hvor Morbroderen, H. C. Fog, var Lærer. Allerede 
i sin Barndom og Skoletid fik Peter Gad Lejlighed til at læse 
gode, danske Bøger, baade Danmarkshistorie og Ingemanns Ro
maner. Hans Forældre var godt bevidst danske, og endnu medens 
han kun var et Barn, vaktes Kærligheden til det danske i ham. 
I en halv Snes Aar havde de i Vodder en Pastor Boesen, som de 
syntes saa godt om, og da han flyttede til Agerskov, blev de ved 
med at bruge ham som deres Præst. Peter Gad kom da ogsaa til 
at gaa til Konfirmationsforberedelse hos Pastor Boesen. I den Tid 
han var derhenne, gik han i Skole i Rangstrup hos L. B. Poulsen, 
der senere blev Frimenighedspræst og fik stærk Tilknytning til 
dem derude paa Vesteregnen. Peter Gad gik i Skole hos Poulsen 
i to Vintre, og Venskabet, som derved grundlagdes mellem de 
to, kom til at holde for hele Livet. — I en meget ung Alder kom 
Peter Gad paa Askov Højskole; det var i 1867—68, faa Aar efter 
at L. Schrøder paa Grund af 1864-Krigen maatte flytte sin Skole 
fra Rødding til Askov. Peter Gad siger dog selv, at han nok den
gang var alt for ung til at faa fuldt Udbytte af de Foredrag, der 
blev holdt; men 1869—70 var han igen paa Askov Højskole. 
Ogsaa paa rent fagligt Omraade fik Peter Gad en god Uddan
nelse, idet han Vinteren 1876—'ll var paa Tune Landbrugsskole, 
og i 1873 havde han haft en meget lærerig Plads som Landvæsens-
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elev paa Amager paa Gaarden „Petersdal“, og siden havde han 
været paa „Svinningegaard“ i Nordsjælland.

Som tidligere omtalt var der i Fredstraktaten efter 1864-Krigen 
blevet indført en Bestemmelse om, at alle Sønderjyder, der øn
skede det, kunde optere for Danmark, og 1869 opterede Peter 
Gad. Han skriver selv om det: „Jeg husker endnu saa tydelig 
den Dag, jeg var i Toftlund hos Herredsfogden for at afgive Er
klæring om, at jeg vilde optere. Han var en ret human Mand 
og talte længe for mig for at faa mig til at lade være. Han sagde 
bl. a.: „De bliver ikke alene en fremmed i deres Land, De bliver 
ogsaa en fremmed i Deres Sogn og Deres By, og Deres Hjem“. — 
Dengang regnede jeg ikke med det og lo lidt ved mig selv af 
det. Men Tiden kom, da jeg maatte give ham Ret. Naa, i mit 
Hjem blev jeg jo aldrig fremmed. Men vi unge Mennesker gjorde 
jo lige som Esau. Vi solgte vor Førstefødselsret for en Ret Linser. 
Det bødes der for i mange Aar, som kun var en stakket Glæde“.

I Sommeren 1871 aftjente Peter Gad sin Værnepligt i Frede
ricia; han var jo nu Optant og skulde være Soldat i Danmark, 
men selve Uddannelsen varede kun 6 Maaneder, og Peter Gad var 
saa indkaldt et Par Gange til Øvelsen; det varede nogle Uger hver 
Gang, men alt ialt slap han betydeligt lettere fra sin Soldater
tjeneste end dem, der var tyske Statsborgere. — Da Peter Gad 
var færdig med sin Ungdomsuddannelse — en bedre Uddan
nelse end de fleste fik dengang — rejste han i Juli 1877 hjem til 
Forældrene, der i nogle Aar havde boet paa den nyerhvervede 
Ejendom „Ravnholt“ i Roager Sogn. Forældrene var ved at blive 
gamle og trængte til Hjælp, men han længtes vel ogsaa selv efter 
at komme hjem til Slesvigs omstridte Land, hvor saa mange Op
gaver ventede, og hvor de trængte saa haardt til alle de unge, 
som kunde faa Lov til at blive hjemme. Han var saa paa Ravn
holt og arbejdede som Karl til Foraaret 1882, da han overtog 
Gaarden og samtidig holdt Bryllup med Ane Elisabeth Kjems. 
Om deres første Møde fortæller Peter Gad:

„I Januar Maaned var jeg paa en Rejse til Askov, jeg blev 
skuffet, da jeg mente, at der var offentlig Møde, det var der nu 
ikke. Saa besluttede jeg mig paa Hjemvejen at rejse den Vej ad 
Mejlby og besøge Iver Kjems, som jeg havde været sammen med 
paa Askov Højskole. Hans Broder Peter kendte jeg ogsaa godt.
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Peter A. Gad (f. 1849)

Han boede paa Gudsnapgaard i Hjortvad. Deres Forældre var 
begge døde, og der blev jeg første Gang kendt med deres tre 
Søstre, som var hos Iver. Kathrine var dengang Husholderske. 
Ane var hjemme den Vinter paa Grund af Sygdom, Trine var 
nylig konfirmeret. Jeg blev der nogle Dage, og vi blev ret godt 
kendt. Et Bekendtskab og Venskab, der holdt Livet ud. Og den 
Rejse hører til et af mine lyse Minder. Det er den Slags Minder, 
Digteren synger om, naar han siger:

Naar engang fra fjerne Tider, 
med vemodig Lyst, 
Aandens Blik tilbage glider 
mod vor Ungdoms Kyst, 
da vil Mindet om hvert Møde 
med en Ungdomsven 
lyse som en Morgenrøde 
over Livet hen“.

I Marts 1882 blev Ane Kjems og Peter Gad viet af Frimenig
hedspræst L. B. Poulsen i N. P. Gundesens Storstue paa Ravn- 
holt, men forinden var de begge to traadt ud af Statskirken. De 
var Dagen i Forvejen blevet borgerlig viet paa det saakaldte Stan
desamt, og de var glade ved helt at kunne slippe for at have 
med Statskirkens Præster at gøre, og ikke en Gang Barnefødsel 
eller Dødsfald skulde meldes hos dem; det hele var borgerligt. — 
Derude paa Ravnholt begyndte de to unge saa deres Samliv, og
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Tilværelsen kunde tit blive urolig og angstfyldt for dem, selv om 
de levede paa den hjemlige Jord. Peter Gad skildrer selv Livet 
paa Ravnholt:

„Optanttiden og Optantemes Kaar.
I borgerlig og politisk Henseende var det ikke nogen misundel

sesværdig Plads for danske Folk at leve Livet som Optant i den 
tyske Tid. Vi havde ikke ret mange borgerlige Rettigheder. For 
hvem det var en ligegyldig Sag, enten vi var danske eller tyske,, 
kunde det jo sagtens gaa, de mærkede jo ikke stort til det. Men 
for dem af os, der var dansksindede og gerne vilde tage lidt Del 
i Arbejdet for at styrke og bevare Danskheden herovre, var det 
ikke nogen let Sag. Og det blev ikke lettere med Tiden, som 
Arbejdet med at fortyske Landet med alle Midler tog til, og der 
fra dansk Side mere og mere maatte arbejdes for at støtte Dansk
heden og modarbejde Tyskernes Bestræbelser for at faa Landet 
fortysket. Og det var ikke behagelig at vide, at en altid gik med 
en Landsforvisning med en Frist paa 24 Timer over Hovedet. 
Hvad vi faktisk gjorde i alle de Aar, fra den Tid vi satte Bo til 
Vaabenstilstanden 1918. Og det værste var jo snart, at det ikke 
alene var ens egen Forseelse, der kunde gøre det, men det kunde 
ogsaa komme til at gaa ud over os, hvad Slægt og Venner bedrev. 
Stemmeret havde vi jo ingen Steder, hverken i Kommune eller 
Sogn eller Kirke eller Skolesager. Ikke at tale om ved Rigsdags
eller Landdagsvalg. Møder, hvor der blev forhandlet politiske 
Spørgsmaal eller andre danske Møder, kunde vi jo ikke risikere 
at gaa med til. Til kirkelige Møder og Frimenigheden gik vi dog 
med omend med en vis Ængstelse. Og det blev værre og værre, 
mens Aarene gik, og de danske Sammenslutninger som Sprog
forening, Skoleforening og Vælgerforening blev oprettet, og den 
danske Modstand mod Fortyskningen blev mere organiseret, 
samtidig med at det tyske Fremstød blev mere hensynsløs, med 
Gaardkøb og Oprettelsen af Domæne og Nybyggerforening og 
andet.

I Førstningen var her mange Optanter, men i Aarene sidst i 
Firserne og først i Halvfemserne kom der en Tid, hvor det blev 
noget lettere at opnaa Naturalisation, som det kaldtes, altsaa at 
opnaa tysk Borgerret. Der var dengang en Regeringspræsident
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og en Rigskansler, der var noget betænkelig ved de mange Op
tanten der nu var blevet bosiddende Folk og sammen med deres 
Børn udgjorde et stort Tal. Det var nær ved at blive, som Rege
ringspræsidenten udtalte, „En Stat i Staten“, som ikke var heldig. 
Samtidig arbejdede Rigsdagsmand Gustav Johansen paa at skabe 
Stemning i Rigsdagen for en almindelig Naturalisation af de dan
ske Undersaatter, der ønskede det. I et Par Aar blev mange Op- 
tanter naturaliseret af dem, der ikke var fremtrædende, og det 
hjalp en Del, naar de havde gode Forbindelser. Men saa begyndte 
den tyske Forening at tage Affære, den fik en Deputation af Sted 
til den prøjsiske Regering og opnaaede ogsaa at faa den gjort 
ængstelig og fik Løfte paa, at hvert enkelt Tilfælde skulde blive 
nøje prøvet. Samtidig var Amtsforstanderembeder blevet indført, 
hidtil havde Herredsfogden haft med de Sager at gøre, nu blev 
det Amtsforstanderen. Herude paa Vesteregnen var Befolkningen 
for dansk til at faa Lov til at vælge Amtsforstanderen, skønt Val
get jo skulde anerkendes af Regeringen, saa der var ikke Tale 
om, at en Mand med venlige Tanker overfor Danskerne kunde 
blive antaget. Herude fik vi saa kommisarisk Amtsforstander, 
der blev udnævnt af Regeringen. Her kom han til at bo i Skær
bæk og havde 3 Amtskredse under sig med 6 Sogne, nemlig: 
Skærbæk, Brøns, Rejsby, Hvidding, Vodder og Roager. Det 
blev i Reglen en indvandret Tysker, med Amtstjener og Gendarm 
under sig og ret stort Kontorhold. Det forværrede Udsigten til 
at faa sin Borgerret tilbage.

Selvfølgelig var det ingen Anbefaling for os, at vi havde meldt 
os ud af Statskirken og sluttet os til de grundtvigske Frimenig
heder. Det var maaske nærmest det, der bidrog til, at min Broder 
Therkel og jeg saa det lidt paa med at faa begyndt at søge om 
det. Den første Amtsforstander, vi havde, hed Radbriick, var fra 
Slesvig eller Holsten, og havde vistnok været tysk Officer. Han 
talte godt dansk, og jeg var blevet ret godt personlig kendt med 
ham fra Brandsyn og Brandøvelse og andre Forretningssager, 
som han var med til paa Embedsvegne. Jeg opsøgte ham paa hans 
Kontor og spurgte ham, om han vilde anbefale en Ansøgning om 
at blive prøjsisk Borger. Vi fik en lang Samtale om det, han 
sagde bl. a., at han ikke kunde indse, hvad Gavn den tyske Stat 
kunde have af, at jeg blev prøjsisk Undersaat. Jeg indrømmede,
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at det heller ikke var af den Grund, jeg søgte. Men jeg mente 
ogsaa nok at kunne opfylde mine Borgerpligter. Han indrømmede 
mig ogsaa, at han godt kunde forstaa, at vi dengang havde op- 
teret, og fandt det helt naturligt, og den Gang havde vi jo ogsaa 
§ 5, sagde han, men nu maatte vi helst blive det, vi var. Saa næv
nede han mig nogle, som jeg godt kendte, der var blevet natura
liseret paa hans Anbefaling, der nu agiterede stærkt for Dansk
heden, og det havde han faaet mange Bebrejdelser for. Og han 
sagde mig rent ud, at han vilde gøre, hvad han kunde, for at jeg- 
ikke skulde faa tysk Borgerret. Ved Afskeden fik jeg dog Ind
tryk af, at han raadede mig til at prøve det, saa det var maaske 
alligevel gaaet. Jeg prøvede saa paa at faa en Ansøgning indgivet, 
Therkel prøvede det samtidig, det var vistnok i Efteraaret 1894. 
Men inden den kom hjem til Erklæring, var Amtsforstanderen 
rejst, det hed sig, at han var blevet Uvenner med Pastor Jakobsen 
og faaet sin Afsked. I hans Sted kom der en Petersen, en sleben 
Tysker. Da saa Ansøgningen var kommet hjem til hans Erklæ
ring, blev jeg indkaldt til et Slags Forhør. Først var det jo min 
økonomiske Stilling, og det var der vel ikke noget i Vejen med. 
Saa spurgte han mig, hvor min Kone og jeg var blevet viet. Jeg 
svarede ham paa Standesamtet i Høgsbro. Ja, det vidste han jo 
nok, men hvor vi var blevet kirkelig viet. Ja, vi var viet a£ Poulsen 
i Boulund. Om jeg var Grundtvigianer. Det er vel nærmest et 
Skældsord, svarede jeg. Om vi hørte til Frimeningheden. Ja. Hvad 
Aviser vi holdt. Det var dengang Hejmdal og Dannevirke. Ja, 
saa kunde jeg godt gaa, og saa vidste jeg ogsaa, at Svaret paa 
Ansøgningen vilde blive „Nej“. Therkel gik det omtrent paa 
samme Maade, der var ingen af os, der kunde faa det over vort 
Sind at skabe os som hel eller halv Tyskere. Hvad der var mange, 
der gjorde, mens det stod paa. De havde vel heller ikke troet os. 
Det var, som der staar et Sted i Landmandsliv, „de kender deres 
Dyr paa Gangen.“

Et havde vi dog for, at vi bekendte Kulør, de lod os i Fred og 
bød os aldrig noget, som vi ikke kunde være med til. Men trist 
blev det jo for os sommetider altid at skulle holde os hjemme, 
naar Venner og Naboer samledes til dansk Møde og andet. 
Haardest var det jo, naar vi sommetider kunde faa at høre af dem, 
som kaldte sig danske, og som vi af en eller anden Grund var
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kommet i Uoverensstemmelse med, at vi skulde passe paa, for 
vi havde ingen Rettigheder, og de kunde faa os udvist, naar det 
skulde være. Det var dog kun sjælden med den Slags Antyd
ninger, og dem blev der jo altid taget stærk Afstand fra, naar 
nogen hørte det. Men af mange Mennesker blev vi dog regnet 
for, at vi ikke var rigtig Mennesker, da vi ikke kunde tage Del 
i noget. Men vi havde det godt inden Døre. Vort Hjem var vor 
Fæstning, og den viste sig ogsaa uindtagelig. Om end der kunde 
komme Tider, da vi tænkte paa at flytte, men vi kunde ikke. 
Naar de Tanker kom op en enkelt Gang, saa traf det sig altid, 
at der kom en ny Tvangsforholdsregel og Uret fra Tyskerne. 
Saa bed vi Tænderne sammen og tænkte, vi bliver her og staar 
Last og Brast med de andre og viger kun for fysisk Magt.

Saa gik Tiden til 1907. Da blev der forhandlet mellem Tysk
land og Danmark, om hvad der skulde gøres ved de mange 
Optantbørn, som i Grunden ingensteds havde hjemme, idet de 
efter dansk Lov ikke var dansk Undersaat, naar de var født i 
Udlandet. Resultatet blev den saakaldte Optanttraktat, hvor efter 
de Optantbørn, og for de umyndige deres Forældre eller Værge, 
der søgte derom, skulde optages som tyske Undersaatter, for saa 
vidt der ikke forelaa særlige Tilfælde. Og de, der ikke blev tyske 
Statsborgere, skulde Danmark tage som Undersaatter. Saa ind
sendte jeg igen Andragende for min Hustru og mig sammen med 
vore 5 umyndige Børn. Martha, den ældste, var allerede blevet 
tysk Borger ved Giftermaal. Ejendommen her var nu blevet købt 
meget større, og jeg var mellem de højeste Skatteydere i Sognet, 
var født her og havde levet al min Tid her, med Undtagelse af 
de faa Aar, jeg i min Ungdom var i Danmark, var aldrig blevet 
tiltalt for nogen Forseelse eller taget Del i noget tyskfjendtligt. 
Saa der var jo Grund nok, der talte for, at det skulde bevilges. 

'Men nej, jeg blev kaldt til Amtsforstanderen og skulde give Er
klæring, om jeg vilde opretholde Ansøgningen for mine Børn, 
hvis det ikke kunde bevilliges for min Kone og mig. Derpaa 
udbad jeg mig og fik 8 Dages Betænkningstid. Det var i det hele 
ikke en let Sag at tage Bestemmelse om. Jeg var jo klar over, at 
nu kunde de jage mig ud af Landet og tage mine 3 Sønner til 
prøjsisk Soldat. Saa var vi værre stillet end nogen Sinde. Resul
tatet blev dog, at jeg svarede, at jeg opretholdt Ansøgningen
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ogsaa særskilt for Børnene. Saa blev alle Børnene naturaliseret 
mod en Afgift til Staten af 50 Mark for hver af de ældste og 
10 Mark for de yngste i Stempelafgift. 7 Aar efter kom Krigen, 
og alle vore 3 Drenge maatte med, den yngste, Uffe, havde ligget 
inde et Aar i Ratzeburg som Jæger, for ham tog det 5 Aar og 
3 Maaneder. Han blev indkaldt 1. Oktober 1913 og kom hjem 
15. December 1918. Men de kom dog med Guds Hjælp hjem 
alle, omend den ældste, Peter Jensen, blev haardt saaret det første 
Krigsaar. I Krigens Tid var der ikke saa lidt Ulempe ved at være, 
dansk Undersaat, vi maatte jo have Udlandspas, og vi kunde ikke 
rejse udenfor Amtsdistriktet, uden at vi skulde til Amtsforstan
deren og have Passet paategnet, baade før vi rejste, og naar vi 
kom hjem igen. Jeg husker en Gang, jeg var i Skærbæk med mit 
Pas, at jeg kom til at følges med Erik Jessen fra Vraa Skov, han 
var ogsaa dansk Undersaat, der sad vi to gamle Mænd med vort 
Udlandspas, skønt vi var født her og levet hele vor Liv her. Jeg 
havde 3 Sønner med i Krigen, og han havde 7 Sønner med, alle 
paa tysk Side, af hans Sønner blev de 3 derude, 2 faldt og 1 
hørte de aldrig fra mere.

Lidt Munterhed kunde det jo nok give Anledning til. Engang 
var saaledes Gendarmen rundt ved alle vi Optanter for at faa at 
vide hvilke Aviser, vi holdt, det var vel sagtens for at kyse os 
fra at holde danske Aviser. Han kom saa ogsaa ned til mig. Ja, 
jeg holdt da Haderslev Dagblad (saaledes hed Hejmdal her i 
Haderslev Kreds). Naa, Haderslebener Tageblatt sagde Gendar
men meget fornøjet, nævnte Blad var et lille tysk Blad, der 
fulgte med „Grenzpost“ og udgaves ogsaa særskilt. Saa gik han 
med den Besked, skønt, hvis han vilde have set nærmere efter, 
kunde han jo nok have set Hejmdal, der sad i Avisholderen. Jeg 
ved saa ikke, om Gendarmen virkelig mente, at jeg holdt det tyske 
Blad, eller han nok vidste, hvordan det hang sammen. — Vi 
skiltes i hvert Fald som gode Venner.“

I mange Aar levede Peter Gad og hans Familie under smaa 
Forhold derude paa Ravnholt, men der førtes et nøjsomt og slid
somt Liv, og efterhaanden levede de i gode økonomiske Kaar. 
Peter Gad købte Jord ind til Ejendommen, og det blev en god 
Gaard. Deres Omgangskreds var ikke stor, men de kom meget
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sammen med Familien, især i Vodder. En Optantfamilie maatte 
leve i Ubemærkethed, men paa Ravnholt levedes der til Gengæld 
et rigt og godt Familieliv. De havde ogsaa stadig Forbindelse 
med dansk Aandsliv, og i de første Aar havde de en Styrke i de 
Møder, der holdtes paa Nabogaarden hos N. P. Gundesen og 
siden i Frimenighedens Sal i Vodder.

Hjemmet var dog ikke forskaanet for Sorg. I de første Aar af 
deres Ægteskab mistede Peter Gad og Ane to smaa Drenge, og 
Ane Kjems var ikke selv rask heller. I 1883 havde hun været saa 
alvorligt syg af en Bulning i Ryggen, at de næppe troede, hun 
vilde komme over det; men hun blev dog helbredt. — I Aarene 
1911 og 1912 var hun syg af Hjerneblødning, der tilsidst lammede 
hende helt kort før hendes Død. Peter Gad skriver om deres 
Samliv:

„De omtrent to Aar hun var lammet og til Tider helt hjælpeløs, 
var trods alt et Par gode Aar. Hun var jo ret aandsfrisk hele 
Tiden, men det at vi kunde se, hvor det bar hen, kom jo til at 
sætte sit Præg paa vort Samliv, og da kom det til at gaa op for 
mig, hvor godt det er at have et lille Sted, hvor jeg kunde gaa 
ind i Ly, naar Stormen blæste udenfor. Og det var nok først, da 
hun var en hjælpeløs Stakkel, at jeg fik hende fortalt, hvor meget 
hun havde været og endnu var for mig. Det havde vel været 
bedre, om jeg havde faaet gjort det noget før, men nu trængte 
hun nok allerhaardest til det. — Jeg er glad ved, at jeg, den Tid 
hun var syg, trods al min Travlhed tog mig Tid til at være inde 
hos hende den meste Tid. Og jeg kan nu bagefter takke Vorherre 
for hende, og at hun kom paa min Vej. Hun kom til mig som et 
Menneske sendt fra Gud, og jeg vidste det ikke. Men der blev 
jo en tom Plads efter hende, hvor hun havde været, som for mig 
aldrig blev udfyldt.“

Peter Gad levede i mange Aar efter Hustruens Død, og som 
gammel Mand havde han den smertefulde Sorg at miste sin Søn, 
Iver Gad. I sin Alderdom kunde Peter Gad nyde Hvilen efter 
de mange Aars Kamp og Slid derude paa Ravnholt, og han var 
til sin Død en aandsfrisk og interesseret Mand, der til det sidste 
levede med i Tidens Rørelser, ikke mindst de nationale. Han var 
i det hele taget et smukt Eksempel paa en fribaaren, vestslesvigsk 
Bonde, der ikke havde ladet sig paavirke i nogen Maade af Tysk-
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heden. Han var en god dansk Mand, der med Rette kunde have 
baaret Ridderkorset. Han var indstillet til Udnævnelse til Ridder 
af Dannebrog, men han døde, inden Udnævnelsen kom, over 80 
Aar gammel.

172. Jacob Peter Truelsen Fog (f. 1845) 
var som Barn glimrende begavet og forkælet af Faderen; han var 
født og opdraget hjemme i Vodder. Hukommelsen skal have 
været saa god, at han blot ved at læse et Stykke een Gang over 
kunde huske det hele ordret. I Konfirmationsalderen fik han 
Hjernebetændelse; han led frygteligt under denne alvorlige Syg
dom, men alligevel kom han sig. Han selv mærkede ingen Forskel, 
men Broderen, Peter Andreas Fog, paastod, at hans Evner var 
svækkede efter den Tid.

Han hjalp Faderen i Vodder Skole og kom siden paa Jelling 
Seminarium, hvor han tog Eksamen i 1867. Hovedkarakteren var: 
meget duelig, 172 Points. — Efter at have haft flere kortvarige 
Stillinger som Lærer — dog var han 6 Aar i Brøndsted ved en 
Privatskole — fik han den 2. December 1875 Ansættelse som 
Skolelærer i Skovdallund, 2 km Syd for Jelling. — Tiden i Brønd
sted stod for Jacob Peter Fog som Glansperioden; han skrev 
Artikler i Fredericia Avis og var vist en Tid paa Tale som Folke
tingskandidat i Fredericiakredsen. Han stod i et ualmindeligt godt 
Forhold til Born og Forældre. En Anbefaling fra Brøndsted er 
underskrevet af samtlige Forældre. — I Skovdallund havde han 
som Regel et Barn eller ungt Menneske gaaende i Huset hos sig, 
næsten altid uden Vederlag, for Eksempel Hans Chr. Fog, Krog 
Skole. Med sin Kusine og Husbestyrerinde, Bothilde Fog, dan
nede han et gæstfrit og hyggeligt Hjem, hvor alle følte sig hjemme. 
I Halvfemserne var det Midtpunktet for en lille trofast Venne
kreds i grundtvigsk Retning.

Stunddom led Jacob Peter Fog en Del af Tungsind især over 
Børnenes Drillerier. Han holdt ellers god Orden i Skolen og stod 
i et godt Forhold til Børn og Forældre. En af hans Skoleelever 
fra Halvfemserne, N. C. Nielsen, Kolding, skrev bl. a. følgende 
ved hans Død: „Først naar man kommer ud i Livet, gaar det op 
for os: paa det Sted havde du det godt, og først saa har man faaet
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Jacob Peter Fog (f. 1845)

fuld Forstaaelse af Lærer Fogs Virksomhed. Han fulgte sine 
Elever med Interesse ikke alene gennem Skoletiden, men langt 
ud over denne. Kom nogen til ham for at søge Hjælp eller Vejled
ning, gik de aldrig forgæves. Sidste Gang jeg besøgte ham, var 
det allerede begyndt at gaa nedad med hans Helbred; hans Haar 
og Skæg var blevet hvidere, men dog modtog han mig med det 
samme venlige Smil og faste Haandtryk, som alle hans Venner 
kender. Nu er Fog ikke mere, men hans Minde vil længe blive 
bevaret i kærlig Erindring.“

Jacob Peter Fog var en alsidigt begavet Mand undtagen i Sang 
og Gymnastik. — Han kunde undertiden være noget uselvstæn
dig, naar han stod over for at tage en Beslutning.

173. Peter Andreas Fog (f. 1848).
Medens Faderen, Hans Chr. Fog i Vodder Skole, forkælede 

den ældre Bror, Jacob P. Fog, og Farfaderen, Peter A. Fog, tog 
sig af den yngre, Jens Chr. Fog, og Moderen døde, da den lille 
Peter Andreas kun var tre Aar gammel, var der ligesom ingen, 
der tog sig af ham.

Efter Konfirmationen kom han ud at tjene forskellige Steder, 
bl. a. hos Frimenighedspræst L. B. Poulsen i Bovlund. Sin Værne
pligt aftjente Peter A. Fog som dansk Soldat i Fredericia, og 
siden var han Elev paa Askov Højskole i to Vintre. — Hos 
Gaardmand Laust Nørgaard i Roager kom han til at tjene sam
men med sin tilkommende Hustru. Hun hed Kristine Nybro og 
var født i Hillerup ved Ribe. Efter Faderens Død i 1879 overtog
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Peter A. Fog Hjemmet i Vodder og blev gift samme Aar. I 
Köllertiden solgte de Ejendommen i Vodder og drog til Dan
mark; det var Aar 1900, og de købte nu Hornstrupgaard i Jelling 
Sogn. — Peter Andreas Fog var en rolig og tilbageholdende 
Mand.

174. Jens Christian Fog (f. 1849).
Han var kun to Aar gammel, da Moderen døde. Farfaderen 

P. A. Fog, tog sig særligt af ham, og da han voksede til, kom han 
over til Broderen, Jacob Peter Fog, der nu var Lærer, og der blev 
han forberedt til Seminariet. Siden kom han paa Gjedved Semi
narium, hvor han tog Lærereksamen. Dernæst var han Rekrut i 
Odense, og en Vinter var han Elev paa Askov Højskole, og der
igennem fik han sat en værdifuld Slutsten paa sin Uddannelse.

Sin første Stilling som Lærer havde Jens Chr. Fog i Nærheden 
af Ribe, hvor han var en kort Tid, men saa blev han Broderens 
Efterfølger i Embedet som Lærer i Nørup Sogn. 1879 blev han 
gift med Karoline Andersen fra Povlsker ved Neksø; hun var 
som Øbo af et andet Temperament end sin Mand, men blev ham 
en god og dygtig Hustru — en sang- og musikelskende Kvinde. — 
Efter nogen Tids Forløb flyttede Jens Chr. Fog til Vandel Skole, 
hvor han varetog Lærergerningen til sin Død i 1907. Han var en 
rolig og besindig Mand og var meget afholdt af Befolkningen.

Datteren Margrethe Fog skriver om sin Far: „Det mest ud
prægede Karaktertræk hos Far var hans Sandhedskærlighed og 
Angst for alt uægte. Jeg husker, mens jeg var Barn, at en af vore 
gode Venner spurgte ham, om det ikke kunde forsvares at bruge 
en Nødløgn, men det mente Far ikke, da Løgnen i sig selv stam
mede fra det onde. Far var stille af Væsen, og vi Børn havde stor 
Respekt for ham — ja, i god Forstand; vi var ikke bange for ham; 
jeg kan aldrig huske, han har straffet mig, men hans Ord havde 
Vægt, og dem bøjede man sig for. Til mine bedste Minder 
hjemmefra hører Vinteraftenerne, naar Far læste højt; det var vel 
mest underholdende Bøger som Oliver Twist, Zakarias Nielsens 
Bøger, Hjortens Flugt og lign. Far var en Mester til at læse Vers, 
og vi fik derfor Øre for og Kærlighed til Poesi; — men det 
kunde ogsaa være oplysende Bøger. Jeg kan for Eksempel huske, 
at han læste Snorre Sturlasons Sagaer, Naturfolkenes Liv af
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Mariane K. Beck (f. 1844)

„Frem“ og Livingstones Rejser. Det hører ogsaa til mine gode 
Barndomsminder, naar Far fortalte Bibel-, Kirke- og Danmarks
historie i Skolen, og jeg har tænkt paa det siden, at havde jeg 
ikke faaet anden Historieundervisning end den, jeg senere fik i 
Realskolen, saa havde det alligevel været fattigt. Jeg kan ogsaa 
huske endnu, hvilken gribende Klang det havde, naar Far læste 
Vers for os som: O Kristelighed — Vidunderligst af alt paa Jord 
— Der er et Land saa kosteligt. —.“

I en forholdsvis tidlig Alder døde Jens Christian Fog af en 
Hjertesvaghed, medens han endnu var Lærer i Vandel Skole.

181. Mariane Kirstine Beck (f. 1844) 
var kun en Uge gammel, da Moderen døde, og hun blev derfor 
opdraget hos Morfaderen, P. A. Fog, og var senere hos H. Chr. 
Fog i Vodder Skole. Da hun voksede til, fik hun lært at sy, og 
16 Aar gammel boede hun hos Morbroderen i Vodder Skole og 
benævnes da i Folketællingen som Sypige.

I 1870 blev Mariane Beck gift med Skomager Hans Holgersen, 
der var Enkemand og en hel Del ældre end hende. Han havde 
været med i Treaarskrigen 1848—50 og havde været saaret i 
Krigen. Det var i 1849 ved et Udfald ved Kolding, og Kuglen var 
blevet siddende i Kravebenet, men en Læge tog den ud med 
Fingrene, og seks Uger efter kom Hans Holgersen til Bataillonen 
igen. 1850 var han med ved Øvre Stolk og blev siden sat i Fan
genskab i Rendsborg. Danskerne fordrev dog de tyske Tropper 
igen, saa han atter kom ud og var med ved Fredericia.
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Da Mariane Beck og Hans Holgersen blev gift, kom de til at 
bo i Nærheden af Svendborg, hvor de havde et Husmandsbrug, 
indtil Hans Holgersen døde i 1900.

1341. Jenny Kristine Fog (f. 1882) 
tog Præliminæreksamen og var en Tid Huslærerinde paa Hanne- 
rupgaard ved Hobro; men allerede 1903 blev hun gift med Jens 
Kristian Findal. Under den anden Verdenskrig i 1940’erne var 
Jenny Fog Overlotte i Aarhus.

Ægtefællen, Jens Kr. Findal, var uddannet som Lærer og fik 
1902 Ansættelse i Aarhus, hvor han siden blev Viceskoleinspektør. 
Han havde specielt naturvidenskabelige Interesser — hans Om
raade var især Entomologien. Ved hans Død blev der skrevet, 
at han blev en af vore fineste Kendere af Net- og Slørvingerne, 
og at han havde den Tilfredsstillelse, at mange udenlandske 
Eksperter søgte Belæring hos ham. Oprettelsen af et naturhistorisk 
Musæum i Aarhus blev hans Livssag, og han var en af de dri
vende Kræfter, da det nye zoologiske Musæum i Aarhus skulde 
oprettes; han naaede at se Grunden blive lagt til det, før han døde.

1342. Jørgen H r o ar F o g (f. 1884) 
kom i Købmandslære, og 1907 blev han Uddeler i Faster Brugs
forening ved Skjern. Senere var han i København som Uddeler, 
havde saa egen Kolonialhandel, men dernæst fik han Ansættelse 
ved Fællesforeningen af danske Brugsforeninger i Aarhus.

1344. Johannes Evald Fog (f. 1887) 
besøgte som Dreng Realskolen, dels i Hobro, dels i Aarhus. 
Senere kom han paa Ask Højskole, hvor han forberedte sig til 
Seminariet; det var i 1905, og derefter tog han til Jelling Semi
narium. Efter at have faaet Eksamen havde han Ansættelse som 
Lærer forskellige Steder i Landet — oftest kun en kortere Aar- 
række hvert Sted. I 1922 kom han til Them, der ligger Syd for 
Silkeborg, og der blev han Førstelærer og Organist. I Them var 
han et langt Tidsrum, nemlig til 1943, da han flyttede til Ged
ved som Organist.
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1351. Jørgen Fog (f. 1890) 
kom til at gaa i den private Realskole i Fredericia, og i 1905 fik 
han Præliminæreksamen med Udmærkelse. Samme Aar kom han 
paa Sørup Højskole ved Svendborg, hvor han skulde forberedes 
til Seminariet. Imidlertid stod hans Lyst til at blive Gartner, og 
nogle Maaneder havde han da ogsaa Gartnerarbejde. Det følgende 
Aar havde han dels Beskæftigelse som Børnehjemslærer i Mars- 
lev, dels arbejdede han ved Landbruget, men Faderen, Claus Fog, 
holdt paa, at han skulde træde i Forfædrenes Spor og faa Semi
narieuddannelse som saa mange andre af den gamle Degneslægt. 
I 1907 begyndte Jørgen Fog da at forberede sig til Seminariet og 
tog Eksamen fra et Seminarium i København, hvor han opholdt 
sig fra 1908 til 1911. Efter nu at have virket en kort Tid som 
Lærer i Odder og ved Nr. Aaby Friskole paa Fyn, fik han An
sættelse i København, hvor han har været siden 1912. Indtil 1932 
var Jørgen Fog Lærer paa Vesterbro, men blev saa forflyttet til 
Brønshøj Skole som Kommunelærer dér. Jørgen Fog har ikke 
kunnet sige sig fri for Lysten til Gartnerarbejdet, og siden 1922 
har han været ansat ved Skolehaven. Arbejdet der er Fritids
beskæftigelse, saavel for Læreren som for Børnene, og Jørgen Fog 
gaar op i det med Iver og Interesse.

I 1916 giftede han sig med Dagmar Margrethe Nielsen. Hun 
var Vestjyde og havde været paa Uldum Højskole. 1915 tog hun 
Eksamen fra Frøbelseminariet og var en Tid Forstanderinde for 
Børnehaven paa Enghavevej i København. Hun er en dygtig 
Kvinde, tillige meget gæstfri. — Hun og Jørgen Fog har levet
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deres Liv i Sparsommelighed, og de har ikke flottet sig. Jørgen 
Fog sætter en stor Ære i at klare sig selv uden at stifte Gæld.

I en Aarrække har Jørgen Fog arbejdet med at udforske sin 
Slægtshistorie, og han har haft en stor Hjælp og et godt Udgangs
punkt i de Erindringer, som hans Farfar, Jørgen Fog i Ankelbo, 
skrev. Nærværende Slægtsbog skylder Jørgen Fog Tak for en hel 
Del Stof. — I sin Forskningsmetode er Jørgen Fog meget grun
dig; han tager alt med om sin Slægt, stort og smaat. Men han 
gaar videre ud endnu, idet han ogsaa omtaler og skildrer en hel 
Del Mennesker fra de forskellige Slægtninges Omgangskreds. 
Derved vil Jørgen Fog søge at naa frem til en fuldstændig Karak
teristik, og det vil sikkert i mange Tilfælde give et godt Resultat, 
dersom man undgaar den Fare at hæfte sig ved Udenværkerne. 
Jørgen Fog gaar op i Arbejdet med sin Slægtshistorie med meget 
stor Interesse.

1352. Katrine Fog (f. 1891)
tog ligeledes Præliminæreksamen med Udmærkelse i Fredericia. 
Senere kom hun paa Vordingborg Seminarium, hvor hun i 1913 
tog Lærerindeeksamen. Hun havde saa forskellige Vikarpladser i 
Jylland, men halvandet Aar efter, at hun havde faaet sin Eksamen, 
rejste hun til Amerika for at gifte sig. Hendes tilkommende Mand 
hed Axel Sørensen, og han var ligeledes fra Fredericia. Der var 
Barnekærlighed mellem de to, saa til Jul 1914 rejste Katrine Fog 
over til Amerika til ham, og faa Maaneder senere blev de gift. 
Axel Sørensen var uddannet som Gartner og havde saa været 
paa Valsen i Schweitz og Tyskland et Stykke Tid, hvorefter han 
drog til Amerika og bosatte sig der.

1353. Peter Fog (f. 1892) 
havde været paa Eriksminde Efterskole, hvor han første Gang 
traf sin tilkommende Hustru, og siden var han paa Arbejderhøj
skolen i Esbjerg. Imidlertid syntes han ikke, der var gode Frem
tidsmuligheder hjemme i Danmark; han vilde være Landmand, 
men havde ikke noget at komme i Gang med, saa han selv kunde 
faa et Landbrug at drive. En Tid var han Daglejer, fordi han 
derved tjente mere, men i 1911 rejste han til Amerika. I adskil
lige Aar arbejdede han sammen med Broderen, Harald Fog, og
Thysen-Slægten 14
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de havde en Farm i North Dakota paa 560 acres (ca. 550 Tønder 
Land). Efter Krigen 1914—18 maatte de dog sælge Størstedelen 
og havde saa 240 acres tilbage. Det gik vældig godt i Tiden lige 
efter Krigen, og de var sikkert ved at blive meget velhavende, 
men saa kom Krisen og ramte ogsaa dem haardt. Harald Fog 
afhændede da hele Ejendommen og Gælden til Peter Fog; Gæl
den var imidlertid større end Værdien af Ejendommen.

Senere maatte Peter Fog afstaa Farmen, og han forpagtede saa 
en anden. Nogle Aar slog det ind med Tørke, og det var saa 
katastrofalt, at Regeringen maatte træde til og hjælpe de Far
mere, der havde haft Misvækst paa deres Jord. De fik Saasæd, 
og den spirede, men saa blev den svedet af i den stærke Tørke. 
I den Tid blev Peter Fog Regeringens Tillidsmand dér paa hans 
Egn, og det var hans Opgave at rejse rundt til Farmerne for at 
undersøge, hvor meget de skulde have i Erstatning eller Hjælp. 
Hvervet var lønnet, saa det hjalp ham noget, og senere har han 
haft mere Fremgang igen.

1354. Kristine Fog (f. 1894)
tog Studentereksamen i 1912 og senere Filosofikum. I 1918 tog 
hun til U.S.A, og bestyrede Huset for Brødrene derovre et Aars 
Tid. Da de var hjemme i 1919, kom hun med tilbage til Danmark 
igen. — I 1925 kom Kristine Fog til Danebod Højskole paa Als 
og underviste der i Regning og Dansk; siden styrede hun en Tid 
Huset for Broderen Johannes Fog. — Nu er Kristine Fog ansat 
ved Hjemmet for Vanføre i København, hvor hun er Afdelings
leder.

1355. Jo hannes Fog (f. 1895)
gik den akademiske Læsevej. Han blev Student fra Ribe Kathe- 
dralskole i 1916 og læste saa til Filosofikum, medens han var Sol
dat i 1917. Dernæst gav han sig til at studere Teologi og fik Em
bedseksamen i 1923. Det første Aar var han saa Lærer paa Dane
bod Højskole i Sønderjylland. — I August 1924 blev han indsat 
i Embedet som Kapellan ved Hans Tavsens Kirke i København, 
men fra 1927 var han Sognepræst i Viborg, hvor han virkede til 
1938, da han kom til Svendborg.

Johannes Fog er Grundvigianer, og i Slutningen af sin Bog: 
Kirkelige Brydninger i Danmark i Nutiden, 1935, skriver han
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Johannes Fog (f. 1895)

bl. a.: „Til Grundtvigianismen staar jeg i særlig Gæld. Hos den 
fandt jeg det, jeg kalder den nytestamentlig-lutherske-grundtvig- 
ske Linie. Hos den fandt jeg et Hjemliv, et Ungdoms- og Menig
hedsliv, som jeg har svært ved at tænke mig bedre. Og dog maa 
jeg heller ikke være blind for dens Svaghed og dens tilsyne
ladende hendøende Tilstand. Hvor vilde jeg gerne, den skulde 
blive livskraftig paany.---------- Kunde vi møde Gud i Forsagel
sens og Troens Ord, i hans Ord som forkyndes i Daab og Nadver, 
da var vi vist paa den nytestamentlig-luthersk-grundtvigske Linie. 
Da skulde Menighedslivet blomstre blandt os paany, og da skulde 
ogsaa de timelige Ting gives os — i Grad og Maal forhaabentlig, 
som det vil tjene vor evige Eksistens bedst, ikke forhaabentlig 
mere, ikke mindre. — — — —“

1356. Harald Fog (f. 1897)
gik i Odder kommunale Realskole og blev konfirmeret den 1. Ok
tober 1911. Den samme Dag, Konfirmationen fandt Sted, rejste 
han om Aftenen af Sted til Amerika sammen med Broderen, Peter 
Fog. Som naturligt var, holdt Moderen ikke af, at Sønnen skulde 
rejse bort i saa ung en Alder, men Harald Fog holdt nu ikke af 
at gaa i Realskolen og vilde med sin Broder til U.S.A. — Det før
ste Aar havde han det ogsaa godt derovre, idet han var hos Tegl
brænder Hans Koch i Kinbalton Jowa.

Harald og Peter Fog var i Kompagniskab i adskillige Aar, idet 
de var beskæftiget ved Landbrug i Aarene under og efter Krigen. 
Men Krisen, der fulgte efter Verdenskrigen, tvang dem imidlertid
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til at sælge en Del a£ deres Jord. Krisen gjorde det dog umuligt 
for dem at nære sig paa denne Farm, og det førte til, at Harald 
Fog overlod hele Ejendommen og hele Gælden til Peter. Det var 
for Resten ikke nogen ædelmodig Gave, da Gælden alt ialt var 
større end Værdien af Ejendommen. Derpaa drog Harald Fog til 
Fargo, N. Dakota, hvor han gav sig til at studere i en Alder af 
26 Aar. Fire Aar senere fik han Eksamen: Bachelor of Arts (der 
svarer til vor Studentereksamen plus Filosofikum), og med et 
Stipendium paa 100 Pund pr. Maaned blev han sendt til New 
York til National Recreation School. Det følgende Aar fik han 
Eksamen derfra. — Kort før han forlod North Dakota, var han 
blevet gift, og hans Hustru sluttede sig nu til ham i New York. 
De brugte saa deres Sparepenge til en Rejse til Danmark og andre 
vesteuropæiske Lande.

Da Harald Fog vendte tilbage til U.S.A., opnaaede han en 
Stilling som Lærer, idet han underviste i de sidste Eftermiddags
timer og om Aftenen, medens den største Del af Dagen var fri. 
Han besluttede sig da til at studere videre ved New York Uni
versitet, og to Aar senere fik han derfra sin „Master of Arts-Eks
amen“ (svarende til Magister i Danmark). — Han søgte nu en 
Stilling som Lærer i Naturvidenskab og Matematik ved en højere 
Skole, og han fik Ansættelse i Setauket, hvor han blev Lærer 
sammen med 15 andre. En saadan højere Skole i U.S.A, svarer til 
Latinskolen i Danmark, og de er Statsinstutioner. De studerende 
ved disse Skoler er fra 14 til 21 Aar.

Det var en haard og vanskelig Tid for Harald Fog, medens 
han studerede. Han havde ingen Pengemidler selv, havde ingen 
Forbindelser og ingen Venner til at hjælpe sig. Derfor maatte 
han arbejde sig frem, næsten fra bar Bund, og ofte har Vanske
lighederne været store.

1358. Jacob Peter Fog (f. 1900) 
gik dels i Odder, dels i Kjellerup private Realskole, og efter sin 
Eksamen i 1918 blev han Discipel paa Kong Salomons Apotek i 
København. Siden kom han til Kjellerup Apotek, hvor han var 
et Aar, men saa kom han igen til København, og derovre tog han 
i 1925 Eksamen og blev cand, pharm. — Siden da har han været 
ansat ved Apoteket i Kjellerup.
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1411. Agnethe Gundesen (f. 1870)
— Anne og Niels Peter Gundesens ældste Barn døbtes Agnethe 
efter sin Oldemor. Da hun voksede til, hjalp hun Forældrene 
hjemme paa Gaarden og tog siden Del i Arbejdet med Margarine
fremstillingen. — Hun havde været Elev paa Vallekilde Højskole, 
og 1898 blev hun gift med Tømrer Niels Jensen i Bramminge.

Da Agnethe Gundesen var kommet et Stykke op i Aarene, blev 
hun angrebet af en Rygmarvslidelse, og hun led i mange Aar før 
sin Død af denne strenge og pinefulde Sygdom. I en halv Snes 
Aar var hun næsten bundet til en Stol og kunde ikke gaa uden 
Hjælp. Hun døde i 1941.

1413. Martha Gundesen (f. 1873)
hjalp i sin Ungdom ligesom Agnethe Forældrene, først paa Ravn
holt og siden i Brøns. En Sommer var hun paa Vallekilde Høj
skole. — Da Fabriksdriften i Brøns blev indstillet, var Niels P. 
Gundesen allerede ved at være en gammel Mand, og selv om han 
endnu var rask af Helbred, blev Martha Gundesen en meget stor 
Hjælp for Forældrene i den Tid, der fulgte efter; for Eksempel 
vævede hun ogsaa meget for fremmede og er en af de allersidste, 
der har brugt det gamle Haandværk. Martha Gundesen blev hos 
Forældrene og passede dem til deres Død. Moderen havde et 
langt Sygeleje til sidst, hvor Martha Gundesen helt ofrede sig 
for hende; hun har levet sit Liv i den største Flid og har nu det 
gamle Hjem i Brøns.
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Niels Gundesen (f. 1875)

1414. Niels Gundesen (f. 1875)
fik ingen blid Skæbne her i Livet. Faderen, Niels P. Gundesen, 
var saa dansk, at han ikke kunde faa sig selv til at lade den ene
ste Søn komme i tysk Skole. Det med det tyske var ham saa 
haardt imod, at han i Stedet for sendte den lille Niels Gundesen 
til det gamle Land, hvor han kom til at gaa i dansk Skole. Han 
boede hos en Familie, men havde en lang Skolevej at gaa, saa det 
var ikke let for Drengen at være helt blandt fremmede. Da For
ældrene flyttede til Brøns, kom han hjem og gik i Skole dér, saa 
han altsaa den sidste Tid gik i tysk Skole.

Det var næsten fortvivlede Udsigter for Niels Gundesen, da 
han blev en ung Mand. Han var Optant, idet Faderen ikke kunde 
tænke sig at lade ham blive tysk Statsborger og dermed tysk Sol
dat. Fremtidsudsigterne var derfor ikke saa lyse for ham, da han 
var fremmed paa sin egen Hjemstavn. Men 16 Aar gammel drog 
han saa ud som Sømand. Det var vel ellers ikke, fordi Lysten der
til var saa overvældende. De første Aar sejlede han med en Kap- 

- tajn Petersen fra Birkelev og kom kun til Havne paa Europas 
Nord- og Vestkyst. Men siden gik han paa Langfart. Han kom til 
fjerne Verdensdele, og mange smukke Ting, som han kobte af de 
Indfødte og nu opbevares i det gamle Fljem, vidner om hans Op
hold i varme Lande, hvor Folkets Kultur ikke har ret megen Lig
hed med vor.

Et Aar var Niels Gundesen hjemme i Danmark, og han udnyt
tede da Tiden til at komme paa Vallekilde Højskole. Men Havet 
blev hans Skæbne. Kun 24 Aar gammel druknede han ved Kap
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Maren Gundesen (f. 1879)
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Horn. Et smukt Sejlskib — Kopien af det, han sejlede med — 
opbevares ligeledes hos Søsteren, Martha Gundesen. „Det er mit 
Fritidsarbejde i to Aar til Far og Mor“, sagde han, da han kom 
hjem med dette Sejlskib i en Glasmontre.

1415. Maren Gundesen (f. 1879).
Oprindelig havde de paa Ravnholt en dansk Lærerinde, men 

da det blev forbudt Danskerne at give deres Børn privat Under
visning, og Skolevejen fra Ravnholt ogsaa var lang, kom Maren 
Gundesen over til sin Faster i Øster Hjerting og kom til at gaa i 
Skole der. Men da Forældrene flyttede fra Ravnholt, kom hun 
med dem til Brøns, 10 Aar gammel. Som de fleste af sine Sø
skende har hun været Elev paa Vallekilde Højskole; det var i 
1900.

I 1904 blev hun gift med Petræus Lassen fra Brøns, og de flyt
tede efter Brylluppet til Hjemsted ved Skærbæk, hvor de havde 
købt en Gaard. Her skabte de saa deres Hjem og levede Livet 
paa den kristne og nationale Arv, som de kunde tage med fra Ma
ren Gundesens Hjem, hvor disse Ting altid havde været det bæ
rende i Livet. — Petræus Lassen var en meget kendt Kvægopdræt
ter. Det var Korthornskvæg, han arbejdede med, og han gik stærkt 
op i det. Han havde indført en Del Avlsdyr Syd fra og fra Eng
land og var kendt viden om for sine Dyr. Gaarden ligger lige 
ud til Marsken, ret i en Egn for Kvægavl, og Petræus Lassen solgte 
i Aarenes Løb en hel Del gode Avlsdyr. I 1925 var der Græs-
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Anna Klinge Gundesen (f. 1881)

markssection, og Landmænd forskellige Steder fra var modt i 
Snesevis af Biler og besaa Petræus Lassens Bedrift. — Men i sin 
bedste Alder ramtes han af en uhelbredelig Sygdom, og efter et 
smertefuldt Sygeleje afgik han ved Døden 1926 i Julen. Maren 
Gundesen afstod senere Gaarden til sin Son, Niels Peter Gun
desen Lassen.

1416. Anna Klinge Gundesen (f. 1881).
Hun kom ca. 7 Aar gammel til Amerika. Marie Sandahl, der i 

saa mange Aar var Lærerinde paa Ravnholt, giftede sig med en 
Karl, der tjente hos Niels Peter Gundesen; han tog Navnet San- 
dahl. De rejste med hinanden til Amerika og havde den lille Anna 
Gundesen med sig. Hun blev hos dem derovre og blev siden hen 
gift med en Amerikaner, men kort efter døde hun. En lille Datter, 
de havde, og som hed Barbara, døde ganske lille.

1417. Marie Gad Gundesen (f. 1885)
var den yngste af Børnene i Anne og Niels P. Gundesens Hjem. 
Hun kom som ung paa Hong Højskole og havde en Del Aar An
sættelse i en Manufakturforretning. I 1921 blev hun gift med 
Gaardmand 1 homas Nielsen fra Spandet Kro. Kroen er forlængst 
nedlagt, og der er nu udelukkende Landbrug, medens Kro-Navnet 
dog stadig hænger ved. Thomas Nielsen var ligesom Marie Gun
desen fra et Hjem, hvor Danskhed og Kristendom var Grund
piller i Livet, og de skabte sammen et godt og gæstfrit Hjem i 
Spandet Kro.



Marie Gundesen var en livsglad Kvinde med et lyst og aabent 
Sind. Hun havde Evne til at sprede Glæde om sig, og fra Familie
festerne herude paa Vesteregnen mindes vi hende som en livlig 
og glad Kvinde. Hun holdt meget af Sang og kunde blive ved 
med at synge helt til kort før sin Død. I Foraaret 1941 døde hun 
efter nogen Tids Sygdom.

1432. Peter Lausen Gad (f. 1897) 
voksede op i et dansk Hjem, og som andre Optantbørn mærkede 
han tidligt Modsætningen mellem Optanterne og dem, der havde 
tysk Statsborgerret. Inden Peter Gad blev konfirmeret, opnaaede 
han Borgerret i det tyske Rige, og da Verdenskrigen kom, maatte 
han regne med snart at blive indkaldt til Krigstjeneste. Det skete 
den 1. August 1916, og han var nu Soldat i Rendsborg til i No
vember Maaned. Derfra blev han forflyttet til Belgien, hvor han i 
Gent fik Resten af sin militære Uddannelse; og saa den 9. De
cember blev han sendt til Fronten. Inden Peter Gad var kommet 
til Belgien, havde han været hjemme paa Orlov, og Moderen, Sine 
Gad, bad ham meget om at løbe over Grænsen. Peter Gad vid
ste, at det var noget, hans Far aldrig havde syntes om, saa han 
gjorde det ikke. Therkel Gad havde i saa mange Aar kæmpet og 
arbejdet for sin Jord og holdt Vanskelighederne ud, saa Peter Gad 
vilde tage den sidste haarde Tid med og kunde ikke lade Fade
rens Jord i Stikken.

Peter Gad var nu ved Fronten i fire Maaneder. I den Tid gik 
Kampen ikke saa haardt paa, hvor han var, men ved Juletid 1916
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var der dog Kampe, der medførte en Del Tab. Den 9. April blev 
han taget til Fange — der blev vistnok taget en halv Snes Tusind 
ialt den Gang. Peter Gad laa i 2. Linie den 9. April, saa der 
skete ikke saa meget for ham. Han gik frem sammen med en sær
lig ivrig Gefreiter, men ved at se tilbage opdagede han, at de fleste 
bagved forsvandt. Peter Gad kom i Tanker om, at det var vist 
bedst at trække sig tilbage ogsaa for ham, og han fandt da de an
dre, der var søgt ned i en Understand. Der sad de en Tid, men saa 
kom Englænderne; de kunde høre, at nu var de der, og Englæn
derne raabte saa til dem om at komme op, men de tyske Soldater 
turde ikke; de var bange for Englænderne, men det endte med, at 
disse kastede en Granat ned paa Trappen til dem. Saa kom Peter 
Gad, der sad inderst, hurtigt frem, og han var den første, der 
kom op over Jorden igen. Han gik uden Frygt hen mod Eng
lænderne, men han lagde med nogen Uro Mærke til, at de blev 
ved med at sigte paa ham; han saa sig tilbage og opdagede, at 
han i Modsætning til de andre havde glemt at strække Hæn
derne i Vejret. Englænderne fik sig en hjertelig Latter, da han 
hurtigt fik Armene op.

Da de vendte tilbage til Englændernes Kvarter et Stykke bag 
ved Fronten, gik de engelske Soldater uanfægtet og spillede Fod
bold, skønt Tyskerne ikke var længere borte, end at de kunde 
naa dem med deres Skyts. Det var i Frankrig i Nærheden af Arras, 
Peter Gad blev taget til Fange, og han blev derefter ført til en 
Fangelejr uden for Paris. Der var han saa nogle Maaneder, men 
blev i November 1917 ført til England. Der var han i en Fange
lejr, som kun var for Danskere, Polakker og Elsass-Lothringer. 
Alle disse Krigsfanger havde en Særstilling frem for Tyskerne, 
og blev noget begunstiget. I Modsætning til Frankrig, hvor de 
fik en meget lille Madration, fik de nu i England en bedre For
plejning. Desuden kunde de nu faa Pakker fra Røde Kors og 
havde det saaledes helt godt. Da der var gaaet en Tid, kunde 
Peter Gad skrive hjem hver 14. Dag. — I November 1918 kom 
Vaabenstilstanden, og Danskerne regnede nu med, at de kunde 
komme hjem til Jul samme Aar. Men det lod sig nu ikke gøre; 
Peter Gad maatte blive i England Vinteren over, og i de Maa
neder blev Tiden lang. Krigsfangerne var indespærret hele Ti
den; om Dagen blev de kørt ud paa Arbejdspladser og gik der
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ret fri, men blev saa om Aftenen kørt tilbage til Lejren. Først den 
5. Maj 1919 kom Peter Gad til København og kunde saa derfra 
naa hjem til Vodder.

Siden 1915 havde Moderen, Sine Gad, siddet alene med Gaar
den; det første Aar var Peter Gad hjemme, men saa blev han ind
kaldt, og Broderen, Peter Jensen Gad, løb over Grænsen. Det 
var besværligt for Sine Gad at drive Gaarden, og 1918 havde hun 
det Uheld, at den brændte ved Lynnedslag. Nu varede det dog 
ikke saa længe, inden Peter Gad kom hjem, men de kunde ikke 
faa bygget med det samme. De købte saa Naboejendommen, hvor 
de boede til 1924. Da solgte de den til A. Feddersen og byggede 
saa den nye Gaard; den blev moderne indrettet med et stort og 
anseeligt Stuehus. — Peter Gad har været baade paa Roskilde 
Højskole og Vejlby Landbrugsskole; han har siden været hjemme 
og driver stadig Slægtsgaarden i Vodder. Siden Oktober 1929 
har han været Sognefoged for Vodder Sogn og har desuden for
skellige Tillidshverv. — Peter Gad er en stilfærdig Mand, aner
kendt som en dygtig Bonde.

1433. Peter Jensen Gad (f. 1898).
Da Faderen var død og den ældre Broder indkaldt, var P. Jen

sen Gad den eneste til at drive Gaarden for Moderen; men der 
gik kun et Aars Tid, saa truedes han ogsaa med at blive indkaldt. 
Han besluttede derfor at gaa over Grænsen, hvad Moderen op
fordrede dem stærkt til. I Efteraaret 1917 løb Peter Jensen Gad 
over til Danmark, og han drog til Holmsland til Moderens Fa
milie. De følgende Aar tjente han saa forskellige Steder i Kon
geriget, og en Vinter var han paa Vallekilde Højskole.

Saa kom imidlertid Genforeningen, og han kunde faa Lov til at 
vende tilbage til Hjemmet igen. Efter at Sønderjylland var kom
met til Danmark, blev P. Jensen Gad Gardist i 1921—22. Siden 
købte han en Gaard i Branderup, og den driver han nu. Han er 
ligeledes en rolig og stilfærdig Mand; i nogle Aar var han meget 
plaget af Sygdom.

1441. Martha Gad (f. 1883).
Hendes Barndom faldt i den tyske Tid, og da Faderen var 

dansk Statsborger, blev Børnenes Skolegang et noget vanskeligt
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Spørgsmaal. — Hendes Far, Peter Gad, skriver saaledes om det: 
„Da Martha var bleven 6 Aar, skulde hun i Skole, og nu meldte 
Spørgsmaalet sig jo, hvad vi skulde gøre, skille os ved Børnene 
og sende dem til Danmark at gaa i Skole, syntes vi ikke, vi 
kunde, og tror ogsaa Børnene vilde have lidt mere ved at komme 
hjemmefra end i tysk Skole. Jeg husker godt i de sidste Dage, 
for hun skulde i Skole, talte vi om, om vi skulde prøve paa at 
faa det udsat et Aar med Skolen, det var der jo god Grund til 
med den lange, daarlige Vej for en lille 6 Aars Pige'. Men vi kom 
til det Resultat, at „Lad den Hund sove, som vil sove“, og vente, 
til der kom Bud, og Hunden sov virkelig i to Aar, saa kom der 
Bud efter hende, men nu var hun jo otte Aar, og vi havde un
dervist hende, saa hun i Dansk var ret fremmelig af sin Alder.“

Medens Martha Gad var hjemme paa Ravnholt, blev hun som 
ung forlovet med Johannes Petersen, der var Degn i Kirkeby, og 
1906 blev de gift. Derved undgik hun at komme ud for et Na
tionalitetsproblem, idet hun ved sit Giftermaal blev tysk Stats
borger; hendes Søskende blev det jo først senere efter Ansøg
ning. — I nogle Aar var Martha Gad Degnekone i Kirkeby, men 
saa flyttede de til Sdr. Hygum, hvor Johannes Petersen blev Degn 
og Førstelærer. Den første Tid de var i Hygum, var det under 
tysk Herredømme, men da Johannes Petersen, der stammer fra 
Randerup i Sønderjylland, var dansk af Sindelag, fortsatte han 
ogsaa efter 1920. — Martha Gad er en dygtig Kvinde med et ven
ligt og stilfærdigt Væsen, og i den lange Aarrække, de virkede i 
Hygum — 35 Aar ialt — blev hun og hendes Mand meget af
holdte af Befolkningen.

1444. Peter Jensen Gad (f. 1888) 
levede hele sin Barndom hjemme paa Ravnholt, og han kunde 
ikke undgaa at blive præget af den Kamp, som Forældrene forte 
for deres Danskhed. Hjemmet havde saa store kristne og danske 
Livsværdier som sit Grundlag, at ogsaa den Børneflok, som vok
sede op derude, var veludrustet og skikket til at tage Del i den 
nationale Kamp i Sønderjylland. En væsentlig Hjælp hertil har 
Peter Gad faaet gennem sine Højskoleophold, idet han 1905—06 
var paa Særslev Højskole og senere paa Roskilde. — Saa kom 
1909, og han var nu to Aar Soldat; han laa i Berlin og var Gar-
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der. Med Hensyn til Forplejningen var det saadan dengang, at 
hver Soldat fik et Brod hver 4. Dag; Peter Gad havde sluttet 
sig sammen med to andre, og disse tre havde altsaa tilsammen 
tre Brod til 4 Dage. Som Regel spiste de saa meget, at der ikke 
blev noget til den fjerde Dag, men de ældre Soldater kunde nok 
sælge noget Brød.

Da Peter Gad kom tilbage igen, opholdt han sig paa den anden 
Side Grænsen i flere Aar, idet han havde Plads paa Sjælland, og 
desuden var han en Maaned paa Vallekilde Højskole paa Gym
nastikkursus. Vinteren derefter 1912—13 var han Gymnastiklærer 
paa Skibelund Efterskole, og der traf han sin tilkommende Hu
stru, Signe Lycke, Datter af Frimenighedspræst Lycke i Rødding. 
Den næste Sommer tjente han i Frøslev og blev saa Elev paa Ko
rinth Landbrugsskole i Vinteren 1913—14; foruden at være Elev 
var han ogsaa Gymnastiklærer. Peter Gad havde nu naaet en 
saadan Alder, at han tænkte paa selv at stifte Hjem, og i 1914 
kobte han en stor Gaard i Hejsel i Rabsted Sogn. Gaardens tid
ligere Ejer var en Tysker; i første Omgang fik Peter Gad dog 
ikke megen Glæde af Gaarden, idet han snart maatte med i 
Krigen, endnu inden han naaede at holde Bryllup med Signe 
Lycke.

Peter Gad kom med i Krigen straks i 1914. Verdenskrigen 
brød ud en Lørdag, og den følgende Tirsdag Morgen skulde han 
være i Flensborg. Han kom saa til Berlin, men var der kun en 
Uges Tid og drog fra den tyske Hovedstad den 12. August. I 
Berlin var Folk helt tossede, nu da det skulde gaa løs; i den Grad 
var de begejstrede for Krigen. To Dage senere, den 14. August, 
blev Peter Gad sammen med de andre tyske Soldater udladet af 
Toget; der var iøvrigt 6—8 Danskere, der fulgtes ad. Marchen be
gyndte nu mod Belgien, og Vejret var hele Tiden godt, medens 
de drog gennem de smukke Landskaber. Mandag Morgen den 
17. August gik de over Grænsen ind i Belgien. Endnu mærkede 
de ikke meget til Slag, men de var tit meget udmattede af Mar
chen. Lørdag Eftermiddag naaede de en stor Skov og gjorde 
Holdt foran den; det var ved Fæstningen Namur.

Medens de var der, kom der Flyvere over, og nogle meget ner
vøse Soldater gav sig til at skyde. Selvfølgelig blev Kaptajnen ra
sende, og Peter Gad vogtede sig vel for at skyde; iøvrigt fik han
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Peter Gad (f. 1888)

ikke sin Bøsse skudt af under hele Krigen. Da Peter Gad var naaet 
derhen til Skoven, var det, som om den kogte, saa voldsomt blev 
der skudt hen over den med det svære Artilleri. Ved Middagstid 
Søndag den 25. August fik Soldaterne Ordre til at rykke frem, og 
Peter Gad mener, at Kompagniføreren nu var for ivrig og gjorde 
noget forkert, idet de nemlig kom ud af Skoven og gik op ad 
en Bakke. Det var sikkert slet ikke Meningen, at de skulde have 
været derop, for nu blev der skudt paa dem fra et Gærde nogle 
Hundrede Meter forude. De fik Ordre til at lægge sig ned og 
kunde nu hverken komme frem eller tilbage. Gærdet forude var 
nogle Grene, som Belgierne havde sat foran deres Skyttegrave, 
for at de kunde være usete, og de skød nu paa de tyske Soldater. 
Kuglerne faldt omkring Peter Gad og hans Kammerater som en 
tæt Regn, der slog ned foran dem, men som stadig kom nær
mere. De første blev derfor saaret i Hoved og Hals, og rundt 
omkring lød der Jamren. En af Peter Gads Venner, Eskild Han
sen fra Stenderup, blev ogsaa saaret; han var ramt i Bagdelen, 
og da han vilde grave sig lidt ned i Jorden for at faa Dækning, 
stødte han Foden mod en Bajonet og fik saaledes endnu et Saar.

Peter Gad laa med Geværet i Armen, men havde ingen Ordre 
faaet til at skyde. Saa blev imidlertid ogsaa han ramt af en Kugle, 
der gik gennem begge Ben, nemlig ind i højre Laar oppe ved 
Hoften og ud gennem venstre lige oven over Knæet. Han folte 
egentlig ingen Smerter; det var bare, som om han havde faaet et 
haardt Slag af en varm Genstand ned over begge Ben; derfor 
troede han heller ikke, det var saa slemt, især da han kunde
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bevæge Benene. Han prøvede nu paa at kravle ned ad Skraanin- 
gen, men det gik ikke rigtig. Saa prøvede han at rulle ned, men 
paa den Maade kom han til at danne større Skive for de belgiske 
Kugler. Til sidst blev han liggende og vilde prøve paa at grave 
sig lidt ned; han kunde mærke, at det blødte en Del fra Saaret, 
men han var meget træt, saa han vilde lægge sig roligt til. Imid
lertid kom nu Eskild Hansen med Fare for sit eget Liv hen til 
Peter Gad, og da han saa, hvor alvorligt det var, gav han sig til at 
forbinde ham med de Forbindssager, som var indsyet forneden i 
Frakken. Der var Fare ved det, fordi der blev skudt paa dem, 
alt imens Eskild Hansen var ved at forbinde Peter Gad. Denne 
blev nu ført af Sted paa en Baare, men Forbindingen var lagt saa 
godt paa, at den blev siddende længe; det var Pulsaaren, der var 
skudt over. Peter Gad blev først anbragt i noget Halm i et Skur, 
men senere ført bort paa en Baare, som var anbragt i en Vogn. 
Han blev ført til et Kloster, men netop som de naaede derhen, 
begyndte det med Skyderi, og alle løb deres Vej og lod Peter 
Gad samt andre saarede staa paa Vognene. Der stod de saa nogen 
Tid, og skønt der ikke var Opsyn med Hestene, gik det godt. 
Han blev nu anbragt i Klosteret, hvor han plejedes af nogle Non
ner; han var der kun en Uges Tid, og det gik helt godt med Be
net. Klosteret laa i Belgien foran Fæstningen Namur, og Peter 
Gad skulde nu føres ind til Byen; han blev anbragt i en Rute
bil, men maatte til sidst ned at ligge paa Gulvet, da han 
ikke kunde udholde at sidde op i Bilen. I Namur laa Peter 
Gad til hen i September. Det var som nævnt Pulsaaren, der 
var skudt i Stykker, og det blev nu helt galt med Benet, idet det 
blev unormalt tykt. Han havde meget stærke Smerter i det og 
gik forøvrigt ogsaa for at være en vanskelig Patient i den Tid. 
Den 18. September blev han saa opereret, og Operationen lykke
des, selv om et saadant Indgreb i mange Tilfælde gik galt. Om
kring 1. November blev det daarligere med Benet igen, og en ny 
Operation maatte til. Efter denne skred det godt fremad med Hel
bredelsen, saa Peter Gad — skønt efter Maaneders Forløb — 
kom til at bruge Benet igen. I Namur laa han ogsaa paa et Klo
ster, hvor han var til hen paa Foraaret; den 1. Marts 1915 kom 
han hjem, og snart efter holdt han og Signe Lycke Bryllup.

Peter Gad var nu ikke siden indkaldt til Militærtjeneste; han
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fik hele Tiden Orlov og holdt sig hjemme Krigen ud. Benet kom 
sig efterhaanden mere og mere, men han blev dog ved at bruge 
Stok under hele Krigen, i hvert Fald naar han færdedes uden 
for sin Gaard. — Efter nu at være kommet hjem kunde Peter 
Gad helt gaa op i Gaardens Drift. Omkring Halvdelen af det 
Jordareal, som hørte til Gaarden, har han udstykket, saa der 
nu ligger syv—otte Smaaejendomme. I den Tid han var indkaldt, 
drev Broderen, Iver Gad, Gaarden.

Saa kom Genforeningen i 1920, og i de Maaneder forud for den, 
tog Peter Gad stærkt Del i Valgkampen, som fandt Sted inden 
Afstemningen, den Afstemning, som kom til at bestemme Græn
sen mellem Danmark og Tyskland. I Tiden fra den 10. Februar — 
Afstemningen i 1. Zone — og indtil den 14. Marts — Afstemnin
gen i 2. Zone — var Peter Gad nede i Sydslesvig næsten hele 
Tiden. Han gik stærkt op i Bestræbelserne for at faa Sydslesvig 
med til Danmark, og han syntes, det vilde have været ret og rig
tigt, om det da var sket. Han var dernede for at holde Foredrag 
rundt omkring i Sognene, og hans Arbejde kom særlig til at ligge 
i Egnen omkring Ladelund. — Iøvrigt var Tyskerne blevet agres
sive i deres Agitation mod Danmark. I Fredstraktaten var der 
blevet indføjet en Bestemmelse om, at alle, der var født i Hertug
dømmet Slesvig i Tiden efter 1864, havde Ret til at komme til
bage til deres Fødested for at stemme. Fra dansk Side regnede 
man med, at denne Bestemmelse vilde blive til Fordel for Dansk
heden, og at den vilde øge Antallet af danske Stemmer; men det 
gik helt anderledes. Der kom mange flere tilrejsende Sydfra for 
at stemme end fra Danmark. Ogsaa dette var med til at rejse en 
stærk Stemning for agressiv Kamp mod Danskheden inden for de 
tyske Rækker. De Møder, som Peter Gad var med til at holde, 
og hvor han selv holdt Foredrag, kunde saaledes undertiden 
komme ud for Forstyrrelser. Folk, vilde ikke have, at Taleren 
maatte bruge det danske Sprog, det vil sige Rigsdansk. Peter 
Gad havde derved en Fordel, at han talte Sønderjysk, og hans 
Foredrag blev derfor holdt paa det samme Maal, som Folk nede 
Syd for Grænsen talte, idet ogsaa de benyttede det sønderjydske 
til daglig Brug. En helt enkelt Gang skete det, — for Eksempel i 
Humtrup — at et Møde ikke blev til noget, fordi Folk fanatisk
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forlangte, at Talerne skulde benytte det tyske Sprog, men det 
vilde Peter Gad ikke.

Ogsaa efter 1920 har Peter Gad taget meget ivrigt Del i det 
nationale Arbejde og har været en benyttet Taler i Forsamlings
husene ved nationale Møder. — Peter Gad har dog ikke blot taget 
Del i de nationale, men ogsaa i andre kulturelle Rørelser, som 
Grænselandet har været saa rigt paa siden 1920. Sønderjylland er 
den Landsdel, der haardest blev ramt af Landbrugskrisen i 
1930’erne, særlig haardt fordi der kom et nationalt Moment ind 
i Krisen. De haarde økonomiske Kaar var nemlig med til at 
skærpe Modsætningsforholdet mellem Dansk og Tysk. Derfor 
blev „Landeværnet“ oprettet som en Institution til Bevarelse af 
den sønderjyske Jord paa danske Hænder. Peter Gad havde paa 
den Tid et helt andet Forslag, som gik ud paa, at man skulde 
købe Ejendomme, men dog særlig større Jordarealer af de Ty
skere, som vilde sælge, og det var der nok, der vilde. Paa den 
Maade mente han, at det alvorlige Jordspørgsmaal kunde være 
blevet løst. — Af Peter Gads mange Tillidshverv er det vigtigste 
sikkert Hvervet som Vurderingsformand til Ejendomsskyld med 
et Omraade paa 11 sønderjyske Sogne.

Paa deres Gaard i Hejsel har Peter Gad og Signe Lycke skabt 
et ualmindelig godt og smukt Hjem, et Hjem, der i særlig Grad 
staar i Gæld til Højskolen og er præget af det, de som unge mødte 
paa Højskolen. Mange, som har tjent derude, vil sande, at det er et 
rigt Hjem at komme i. — I et Mindeskrift i Hundredaaret for den 
danske Højskole 1944 skriver Peter Gad saaledes:

Hvad jeg takker Højskolen for.
I mit Hjem var Højskolen — Askov og Rødding — næ

sten altid med, naar Far og Mor fortalte om deres Ungdom. Og 
at vi skulde paa Højskole var lige saa givet, som at vi i det hele 
taget skulde hjemme fra.

Og dog har jeg tit tænkt paa, om det for noget andet Slægtled 
kunde blive saa stor en Oplevelse at komme paa Højskole, som 
det blev for os, der ikke havde gaaet i nogen dansk Barneskole. 
Meget, som Børn ellers lærer at kende der, mødte os her for før
ste Gang. Jeg tænker især paa Dansk og Danmarkshistorie. For 
den 17—18-aarige var det som en straalende Solopgang over Livs- 
Thysen-Slægten 15
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dagen. Som at komme højt op og se den hele Verdens og Ly
sets Herlighed ligge udbredt for sin Fod. Folkefællesskabet op
levedes som en Virkelighed. Øret blev aabnet for Folkeaandens 
Tale og for Modersmaalets Skønhed. Vor egen sønderjyske 
Skæbne blev rykket ind i dens større Sammenhæng.

Næst mit gode Barndomshjem var det Højskolen, der gav Li
vet Maal og Retning. Under de seneste Ventetider og Ørkenvan
dringen var det Synerne fra Højskolen, man levede paa, og et 
Nummer af Højskolebladet kunde bringe kosteligt Budskab til 
den ensomme i det fremmede fra den Verden, man hørte hjemme i.

Det er denne indre Verden, dette skjulte Danmark, Højskolen 
lukkede op for os, og som vi ogsaa nu bygger vort Haab og 
vor Tro paa.

1445. Iver Kjems Gad (f. 1891).
Som Dreng havde Iver Gad stor Lyst til at slaas. Det var hans 

store Fornøjelse at komme i Slagsmaal, men han gav sig altid kun 
i Lag med dem, der var et Par Aar ældre end han selv. At slaas 
med yngre eller jævnaldrende Drenge regnede han ikke. I Øster 
Aabølling var der en Karl, der plejede at komme ud og tilse Krea
turerne paa sin Husbonds Mark i Nærheden af Ravnholt. Og en 
Gang, da Iver Gad var i 13 Aars Alderen, sagde han en Sommer
søndag: „Mon ikke han skulde komme herud i Dag ogsaa; jeg 
kunde da passende faa Tid til at give ham nogle Klø.“ — Og 
Karlen, der var flere Aar ældre, kom da ogsaa. Iver Gad lod 
Handling følge efter Ordene og geraadede i Slagsmaal med ham. 
Men det kom desværre til at gaa ret alvorligt ud over ham selv, 
idet han fik den ene Fod vredet helt af Led. Faderen maatte saa 
køre ham til Kolsnap til Benbrudslæge Dagen efter; men den 
Skade, der var sket, forvandt Iver Gad aldrig helt, og da han 

- blev saa gammel, at han skulde til Session, undgik han at blive 
Soldat paa Grund af den Skade, han i sine Drengeaar havde 
paadraget sig i Foden.

I sin Ungdom kom han en Vinter paa Vallekilde Højskole, 
og fra den Tid satte Forstanderen, Povl Hansen, og hans Hustru 
Sigrid Trier, meget stor Pris paa Iver Gad. Vinteren 1913—14 
var han paa Liselund-Skolen, men da Verdenskrigen kom, og 
Broderen, Peter Jensen Gad, blev indkaldt, var han en Tid ude
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at bestyre hans Gaard i Hejsel. Han undgik dog ikke selv at 
komme med i Krigen. I 1915 blev han indkaldt og fik saa sin 
Uddannelse i Slesvig. Men til Fronten kom han dog ikke; der
imod var han indkaldt til Vagttjeneste ved en Fangelejr i Tysk
land. Undertiden fik han Orlov nogle Maaneder for at hjælpe 
Faderen.

Af Væsen var Iver Gad stille og faamælt; han var kun om
kring en Snes Aar, da han havde Fuldskæg og kom derved til at 
se meget ældre ud og samtidig meget særpræget. Da Malerinden 
Agnes Slot-Møller en Gang traf ham paa en Udstilling i Køben
havn, ønskede hun, at han vilde staa Model til en af Personerne 
paa et Maleri fra Middelalderens Historie. — I 1918 blev han gift 
med Ellen Nielsen fra Raahede, og Iver Gad fik saa en Gaard i 
Lundsmark, som en Slægtning af Ellen Nielsen havde ejet. En 
Tid havde han vist ellers tænkt paa at blive Frimenighedspræst, 
men blev nu ved Landbruget. Det var en stor, mager Gaard, han 
overtog i Lundsmark, men han drev den mønsterværdigt. Dens 
Marker laa ud til den danske Grænse, og da Iver Gad en Dag 
gik ude i sin Mark, blev han skudt i Benet af den tyske Vagtpost, 
der troede, at han vilde løbe over Grænsen til Danmark.

Der stilledes store Forventninger til Iver Gad, og man vidste, 
at han havde Evner til og Forudsætninger for at indfri dem. Men i 
1925 døde han, kun 34 Aar gammel; han havde kun været syg i 
faa Uger af en Svulst paa Hjernen. Han fik det Eftermæle, at han 
havde kæmpet for og fulgt det ideelle i Livet, og at han som Leder 
af det store Ungdomsarbejde paa Egnen var næsten uundværlig,
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idet kun faa forstod og kunde samle de unge som han. En dybt 
alvorlig kristen Mand var han.

1446. Uffe Kjems Gad (f. 1893)
kom som nittenaarig paa Vallekilde Højskole, og da han skulde 
være Soldat, meldte han sig som Garder; det havde Broderen, 
P. J. Gad, været, og Uffe Gad blev ogsaa indskrevet som saadan; 
men da han blev indkaldt i Oktober 1913, var det som Jæger i 
Ratzeburg. Han skulde være der i to Aar, men allerede i 1914 
kom Verdenskrigen, og han maatte til at gøre Krigstjeneste. Han 
kom straks til Fronten, og nu gik Turen mod Frankrig. Uffe Gad 
var ved letbevægelige Tropper, og den 4. August gik hans Af
deling over den belgiske Grænse ved Aachen. En enkelt Dag var 
han med til at marchere 72 km, og i det hele taget havde de tyske 
Tropper vældig Fremgang den første Tid. En tre Ugers Tid var 
Uffe Gad med som almindelig Frontsoldat, men saa blev han 
Oppasser for en — iøvrigt meget hysterisk — Kaptajn, og han 
var nu med blandt de første, der gik ind i mange af de store Byer, 
som Tyskerne indtog. Hver Gang man kom til en saadan ny By, 
gik nogle Soldater ned langs Gaderne med Geværet parat og 
Blikket rettet mod Vinduerne i Husrækken paa den anden Side 
af Gaden af Frygt for, at Civibefolkningen skulde skyde paa de 
indvandrende tyske Tropper. Og paa Raadhuset i disse Byer 
maatte Befolkningen aflevere deres Vaaben; og hvis dette ikke 
skete, ventede der dem de haardeste Straffe, saa Folk strømmede 
til med deres Skydetøj, snart en gammel Muskedonner, snart en 
helt ny Pistol. Saaledes gik Fremmarchen mod Paris i hurtigt 
Tempo, indtil man var naaet til en Afstand af 38 km fra Paris. 
Der var Uffe Gad ogsaa med i Slaget ved Marne, og man reg
nede ud paa, at naar der var 38 km til Paris, kunde man være 
der til Kaffetid. De blev dog liggende der et Par Dage. Saa maatte 
de til at gaa tilbage, men blev imidlertid omringet af Englæn
derne. Et Stykke borte saa de en større Hærmasse, og Kaptajnen 
sagde, at det jo maatte være tyske Tropper; men det var engelske.

Uffe Gads Afdeling skulde ud i en Slugt og op paa den anden 
Side, og medens de gik op af denne „Gryde“, slog Granaterne ned 
om dem, saa der blev et frygteligt Virvar. Uffe Gad løb her med 
en Hest ved sin Side og prøvede at dække sig ved at holde sig
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Uffe Gad (født 1893)

tæt op til den og dukke sig. Han skulde imidlertid over en Vej, 
og paa denne kastede Englænderne med ganske smaa Mellemrum 
en Slags tidsindstillede Granater, der eksploderede, lige før de 
naaede Jorden; saadan en Granat kunde næsten rydde hele Vejen. 
Det gjaldt derfor om at komme over i Tiden mellem to Granat
nedslag. Uffe satte sig bag i en Vogn, som skulde over, og trak 
Hesten efter sig. Men saa kom der netop en Granat. Den Hest, 
han havde med, trillede i Grøften, og en, som var for Vognen, fik 
Bagpartiet frygtelig lemlæstet, men kunde dog gaa. Uffe Gad 
søgte nu Læ bag et Hæs, og lidt efter kom hans Hest og gned 
Mulen over hans Arm. Paa dette Sted kunde han imidlertid ikke 
blive liggende og gav sig derfor til at kravle bort ad en Hulvej, 
medens han trak Hesten bag efter sig. Saa kom Dyret til at træde 
ham over Foden, saa den ene Støvle gik af. Han kravlede bare 
videre for at komme bort, men han opdagede, at det var ikke godt 
med kun een Støvle, saa han maatte tilbage og have den paa igen. 
Endelig naaede han ud gennem Hulvejen og traf saa sin Kaptajn. 
Det var ved Marne, dette Slag stod i September 1914, og der gik 
mange Mennesker tabt den Dag, da Englænderne foretog et saa 
kraftigt Angreb. — Senere kom Uffe Gad derfra og laa saa i en 
By i Vogeserne fra Juletid til i Februar 1915. Kaptajnen spurgte 
ham, om han vilde med fra Jægerne til Infanteri Regiment 98. 
Men det vilde han ikke. Ja, saa kunde han blive tvunget. Uffe 
Gad syntes, at saa kunde han lige saa godt gaa frivilligt, og han 
kom nu til Argonne i Frankrig, men blev ved med at passe Heste. 
Og det han var beskæftiget med en væsentlig Del af de 4 Aar,
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Krigstjenesten varede, var at strigle Heste, idet han var hos en 
Forplejningsofficer. Uffe Gad var altsaa den meste Tid af Krigen 
fri for aktiv Skyttegravstjeneste. Da der engang kom en Ordre, 
at saadanne Stillinger ikke kunde indehaves af friske Folk, som 
skulde bruges ude i Linien, var han blevet saa uundværlig for 
vedkommende Officer, at han straks blev hentet tilbage igen. 
Ganske vist kunde en Kugle forvilde sig derhen, hvor han var, 
men ellers var han nogenlunde forskaanet for Krigens daglige 
Farer.

Uden Strabadser formede Livet sig dog ikke for ham derude 
i Krigen. Træt og udmattet af Anstrengelse og Sult har han 
ofte været; undertiden saa udmattet, at han under et Hvil har 
lagt sig paa den nøgne Stenbro, hvor intet bedre fandtes, og 
han faldt straks i Søvn. Maden har det ogsaa knebet med, og 
der er gaaet 8 Dage, hvor han har maattet undvære Brød; uen
delig sulten har han været i saadanne Tilfælde, ja, saa sulten, 
at noget tørt Brød smagte ham bedre, end den bedste Juleaftens
nadver nogensinde havde gjort. I halvandet Aar var Uffe Gad 
hos en Løjtnant Abel, og han var med Løjtnanten, naar denne 
skulde afgive Melding. Men det sidste Stykke skulde Uffe Gad 
ikke ride med, men blive tilbage i en lille Skov. Der kunde 
han saa staa en hel Dag uden Mad og hele Tiden frygtelig pla
get af Fluer. Løjtnanten, der var meget fordrukken, blev senere 
afsat. — Midt i Oktober 1918 var Uffe Gad i Marienborg, og 
derfra begyndte de paa denne Tid at gaa tilbage. Da Vaaben- 
stilstanden var kommet i 1918, marcherede de mod den tyske 
Grænse, og de skulde gaa 30 km om Dagen. De, der ikke kunde 
det og sakkede bagud, blev taget som Krigsfanger selv efter 
Vaabenstilstanden. Den 1. December gik Uffe Gad over Rhinen 
og kom til Køln, hvor der fra de høje Huse hang Faner næsten 
helt ned til Gaden med Indskriften: „Heil dem unbesiegten 
Krieger!“ Tyskerne vilde dengang ikke vide af, at de var slaaet. 
Da Uffe Gad naaede ind i Tyskland, blev han „entlassen“ og 
kunde rejse med Toget hjem.

I 1923 blev han gift med Anne Obling, og han overtog saa 
Faderens Gaard. I den forløbne Tid har han drevet den godt 
frem og for Eksempel gennem Dræning forbedret den meget, saa 
det nu er en god Gaard. Den gamle Peter Jensen Gad har aaben-
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Trine Gad (født 1895)

bart nok vidst, hvad han gjorde, da han købte Ravnholt med 
dens lavtliggende, men gode Jorder.

Uffe Gad er præget af en alvorlig dansk og kristen Indstil
ling, Arven fra Barndomshjemmet. Han er en interesseret Mand, 
hvad angaar aandelige og kulturelle Rørelser og lever med i Ti
dens Spørgsmaal, ligesom han har taget stærkt Del i Ungdoms
arbejdet i Hjemsognet.

1447. Trine K jerns Gad (f. 1895)
Hun var ikke mere end 17 Aar, da hendes Mor døde, og.hun 

var ung til at forestaa Husholdningen derhjemme paa Ravnholt. 
Men Faderen kunde ikke tænke sig at faa en fremmed i sin 
Hustrus Sted, saa hun og den to Aar yngre Søster, Signe Gad, 
klarede det alene, og det gik ogsaa rigtig godt for dem, fortæller 
deres Far. De hjalp nu hinanden en Tid, og medens Trine Gad 
var paa Vallekilde Højskole, Sommeren 1914, styrede Signe 
Huset.

1917 blev Trine Gad gift med Peter Mærsk fra 0. Aabølling, 
og de fik en Gaard paa Fyn. Siden gik Peter Mærsk dog fra 
Landbruget og havde først i nogle Aar en Ægforretning i Pad- 
borg og siden en anden Ægforretning i Aarhus. — Trine Gad 
er en dygtig og opofrende Kvinde, stilfærdig og mild, og hun 
har trofast staaet ved sin Mands Side i gode og onde Dage.

1751. Hans Christian Fog (f. 1880)
var en Tid i Lære i en Boghandel, men saa kom han til Skov-
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dallund Skole, hvor han af sin Farbror, Lærer Jacob P. Fog, blev 
forberedt til Seminariet i Ribe. Der opholdt han sig fra 1903 til 
1906, da han tog Eksamen. Saa blev han først Vinterlærer i Eske
lund pr. Brørup, og efter at han havde været Vikar en ganske 
kort Tid i Hinnum, kom han til Krog Skole pr. Billund. Der fik 
han fast Ansættelse i 1912 og har virket i denne Gerning siden.

I det offentlige Liv har Hans Christian Fog været en meget 
anvendt Mand. Saaledes er han Formand for Værgeraadet, For
mand for Venstrevælgerforeningen, Medstifter af, mangeaarig 
Formand for og nu Æresmedlem af Ungdomsforeningen, For
mand for Lærerraadet, og han har desuden flere andre Tillids
hverv. — I 1920 giftede Hans Chr. Fog sig med Kathrine Vibe 
Pedersen fra Plougslund. Hun havde været paa flere Højskoler, 
og i Vinteren 1913—14 tog hun paa Ladelund Landbrugsskole, 
hvor hun blev uddannet som Kontrolassistent. I tre Aar virkede 
hun som Kontrolassistent i Holsted. Senere opholdt hun sig en 
Tid i Norge. Efter sit Giftermaal har hun haft forskellige Til
lidshverv.

1811. Margrethe H olgersen (f. 1872) 
fik som ung Uddannelse som Forskolelærerinde, idet hun kom 
paa Seminariet i Vejle 1896. Allerede i 1899 blev hun gift med 
Holger Hansen i Malt. De boede en Tid ved Brørup, flyttede 
saa til Fyn omkring 1906, men købte allerede ca. 1910 en Gaard 
i Malt Sogn ved Brørup. Paa dette Sted har de boet siden.

1812. Laurits H olgersen (f. 1878) 
fik lige efter Konfirmationen Uddannelse som Rebslager, men 
Aar 1900 gik han over til Væveriet og blev Vævermester paa 
Fabrikken i Svendborg i 1904. Imidlertid blev Fabriken der solgt 
og flyttet til København; Laurits Holgersen fulgte med som Me
ster og ledede Væveriet derovre til April 1940, da han maatte 
forlade dette Arbejde af Helbredshensyn. Han flyttede saa til 
Hokkerup i Sønderjylland, hvor en Datter er gift, og han har nu 
genvundet sin normale Helbredstilstand.

1813. Thorvald Holgersen (f. 1881)
blev uddannet som Gartner og boede i Hømarken ved Svena-
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Margr. Holgersen (f. 1872)
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Laurits Holgersen (f. 1878)

borg. I 1903 var han indkaldt til Soldatertjeneste, men overtog 
derefter Ejendommen i Hømarken. Den solgte han imidlertid i 
1911 og købte en Gaard ved Skive. Men allerede 1912 brød han 
op og rejste til Argentina. De drog over til cn Broder til For
stander Lars Bækhøj, Ollerup, og han hjalp dem til at forpagte 
en Ejendom derovre. Senere købte Thorvald Holgersen selv Ej
endommen, som han siden har drevet.

1814. Anna Holgersen (f. 1884)
Hun havde i 1898 Væveri i Svendborg — det som Broderen, 

Laurits Holgersen overtog i 1900. Siden tjente hun forskellige 
Steder og blev til sidst Diakonisse paa Oringe Sindssygehospital. 
— Hun er nu gift med Kommunelærer Emil Bønsdorff i Frede
rikshavn.



GAANSAGER-SLÆGTEN

SKØNT denne Gren af Slægten har faaet Navn efter Gaansager 
— den østligste By i Vodder Sogn — hørte den til at begynde 

med egentlig hjemme i Stenderupgaarde i Toftlund Sogn. Men 
det er Gaansager, der maa siges at være blevet Slægtens faste 
Hjemsted, idet Stenderupgaarde efter nogen Tid gled helt ud 
af Slægten.

Stamfaderen er Simon Hansens yngste Søn

Michael Simonsen Thyssen (f. 1804), 
der egentlig ogsaa var døbt Tychsen. Han flyttede fra Aaved til 
Stenderupgaarde („æ Skrøp“), hvor han købte en Gaard. Det var 
ikke nogen veldyrket Jord, han fik, saa der krævedes haardt Ar
bejde. Dengang Michael Thyssen kom til Stenderupgaarde, var der 
Aftægt paa Gaarden, og siden havde han Lejefolk boende i Af
tægtsrummene. En Tid boede der en Brændevinshandler, og der 
fortælles et lille morsomt Træk fra dengang. Michael Thyssens 
Familie fra Vodder kom undertiden paa Besøg i Stenderupgaarde 
og havde engang Jes Westergaard fra Vodder med. De var saa 
ogsaa inde at se til Brændevinshandleren og skulde have en 
Punch, hvad Jes Westergaard ikke gik af Vejen for. Men Brænde
vinshandleren sagde, da de kom, at saa skulde han lige til Ørde
rup*) efter Brændevin. „Nej, hør,“ udbrød Jes Westergaard for
skrækket, „det kan vi virkelig ikke vente efter.“ Det viste sig, 
at Brændevinshandleren kaldte et lille Kammer Ørderup; i det 
Kammer havde han sit Anker. Siden blev det næsten et Mund
held paa Egnen, at man skulde til Ørderup at hente Brændevin.

Michael Thyssen havde været Soldat i Aarhus; han var Kaval
lerist og laa der i 3^ Aar. Det var jo en lang Tid, men da han 
havde været Soldat saalænge, slap han for at komme med i Kri
gen, der brød ud 1848; da var han ogsaa 44 Aar allerede. Der-

*) En Landsby flere Kilometer fra Stenderupgaarde.
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imod maatte han køre Ægt, og han var da hjemmefra en Tur 
flere Gange; det varede Uger, inden han kom hjem igen fra en 
saadan Tur. For Eksempel var han i Toftlund med Levneds
midler til de danske Soldater i 1848; Sønnen Simon Thyssen, d?r 
var Dreng dengang, sad omme bag i Vognen og delte Brød ud til 
Soldaterne.

I 1848 kom der overalt i Sønderjylland en Bondevæbning. Bøn
derne mødte op Mand af Huse, og saa øvede de med deres primi
tive Vaaben. Michael Thyssen regnede ikke meget paa denne 
Bondevæbning; han havde været Soldat saa længe, at han nok 
var klar over, at Bønderne ikke kunde stille noget op mod en 
veluddannet, fjendtlig Hær; men alle skulde tegne sig for et eller 
andet Vaaben; saaledes var Bestemmelsen, og Michael Thyssen 
lod sig vistnok skrive for en Økse. — Som et Led i Bonde
væbningens Indsats for Fædrelandets Sikkerhed var der nogle, 
der gik Vagt om Natten i Stenderup, og en Gang da Michael 
Thyssen var ude at køre i Ægt, kom der en Mand op til hans 
Gaard og raabte, at de skulde sætte Lyset ned under Bordet, 
for Fjenden søgte efter Lysskæret. Det var jo ved Aftenstid, og 
det vilde blive lidt uhyggeligt med en saadan Form for Mørke
lægning, saa Michael Thyssens Hustru, Hanne Basballe, græd 
over det; hun sad alene med Børnene. Den Mand, der gik Vagt, 
hed Hans Nørgaard, og Grunden til, at han var saa nidkær, var 
maaske nok for en Del, at han drak ikke saa lidt. — En anden 
Gang saa han nogle Arbejdsmænd, der gik hjem fra Arbejde; de 
havde Risknipper paa Ryggen og gik bag et Dige. Hans Nør
gaard, der ikke rigtig kunde se dem, troede straks, det var Fjen
den og alarmerede Sognefogeden, og snart mødte Bønderne op i 
stort Tal med deres Vaaben. Michael Thyssen var ogsaa borte 
dengang, men Drengen Simon sad ude paa Kaalgaarddiget og 
Trændte af Lyst til at komme med; han havde en Kæp som Vaa
ben. Men Moderen græd og vilde ikke lade ham komme med. 
Tilsidst kom Smeden og sluttede sig til Skaren. „Naa, kommer 
du nu, Smed,“ sagde de andre. „Ja, jeg skulde først have denne 
her lavet,“ svarede Smeden, der stammede meget. Han havde 
lavet et Vaaben, der baade kunde hugge og stikke. Men saa 
kunde den lille Simon Thyssen ikke holde sig mere; nu gik han 
med. — Efterhaanden som de forsvarsivrige Bønder drog frem,
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kom der flere og flere til, saa der tilsidst var en mægtig Skare. 
Hans Nørgaard, der havde været Kavallerist, var endog til Hest. 
Men tilsidst viste det sig, at det var blind Alarm; Fjenderne var 
bare et Par skikkelige Arbejdsmænd. — Hvor primitivt udrustet 
og værgeløs denne Bondeskare end var, kan man ikke nægte, at 
den rette Aand var over dem.

11. Hanne Thyssen (f. 1834) 
var Michael Thyssens ældste Barn, og hun blev aldrig gift. Hun 
bestyrede Huset for Broderen, Simon Thyssen i Gaansager, da 
hans første Hustru var død og var saa hos ham fra 1865 til 1871. 
Et Aar var hun sammen med Broderen, Hans M. Thyssen, ude 
paa den Gaard, Simon Thyssen, havde paa Gaansager Øster
mark. Siden var Hanne Thyssen Husbestyrerinde i Spandet og 
Toftlund og døde saa paa den gamle Gaard i Stenderupgaarde, 
som da blev drevet af Broderen Hans Thyssen. Det var omkring 
1880, Hanne Thyssen døde.

12. Simon Mikkelsen Thyssen (f. 1835) 
var Soldat i Fredericia, og der var han sammen med Kloppenborg 
fra Harreby; Venskabet mellem de to varede Livet ud. Simon 
Thyssen kunde ofte fortælle om sine Erindringer fra den Tid. 
I Fredericia havde han det godt som Soldat; han var jo ogsaa 
sammen med Fætteren, Jens Thysen. Kloppenborg og Simon 
Thyssen boede sammen hos en lille Købmand, idet Soldaterne 
laa i Borgerkvarter; der var nemlig kun Plads til 28 (otteogtyve) 
i Kasernen. Som Tidsfordriv hændte det, at de to Venner gav sig 
til at slaas. Det gik til paa den Maade, at de forsøgte at smide 
hinanden ud af deres Værelse, indtil Døren gerne røg med. Saa 
gjaldt det om at faa den i Stand igen, indtil den efter nogen Tids 
Forløb fik samme Omgang. Soldaterne fik paa den Tid tildelt 
Penge hver 10. Dag og skulde saa selv sørge for Mad. Enkelte 
ofrede deres Penge udelukkende paa Brændevin, ligesom det 
store Flertal af Underofficererne paa den Tid var fordrukne. — 
Simon Thyssen var Ordonans. Det var noget, de fleste var kede 
af, men det var han nu ikke.

I Fredericia var der en Kaptajn, der hed Gyldenfelt — ret en
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Simon Thysen (født 1835)

gal Karl. Da Soldaterne, og blandt dem Simon Thyssen, skulde 
rejse hjem, holdt han en Tale til dem og sagde tilsidst: „Nu 
maa I have Farvel. — Der har været mange gode Karle iblandt 
jer, men ogsaa nogle Svinebæster. Jeg haaber ikke, jeg ser jer 
mere; men ses vi igen, bliver det paa Livets Keglebane“. Det kom 
ogsaa til at slaa til. Simon Thyssen hørte i Krigen mod Tyskland 
1864 til 10. Regiment, der stod under Kaptajn Gyldenfelt.

Som ung kom Simon Thyssen hen at tjene i Gaansager hos 
Jes Beier. Han var Ungkarl, og det gik ret lystigt til hos ham. 
Alle Originaler fra vid Omkreds kom til Jes Beier i Gaansager 
og var der i flere Dage. Som gammel dvælede Simon Thyssen 
gerne ved Minderne fra den Tid. — I Gaansager blev Simon 
Thyssen saa ogsaa gift med Enke Else Maria Obling, f. Beier. 
Hun havde tre Børn og sad alene med en Gaard, som Simon 
Thyssen overtog i 1862. Gaarden laa Syd for den nuværende 
Smedie, og der var en Forstue, som gik tværs gennem Huset. 
Det fortælles, at Herremanden fra den forsvundne Gaard Holbæk 
paa Gaansager Nørremark om Natten korte gennem Forstuen med 
Bulder og Brag. Saadanne Spøgelseshistorier var den Tid jo rig 
paa. — Simon Thyssen havde kun Gaarden i 12 Aar; han var ikke 
egentlig Ejer af den, idet Stedsønnen, Peter Obling, skulde have 
sin Fodegaard, naar han blev myndig. Gaarden brændte iovrigt 
allerede 1879, og Peter Obling flyttede den saa længere mod Syd.

I 1874 begyndte Simon Thyssen saa med en Hedegaard Øst 
for Gaansager, og sammen med Sønnen, Michael Thyssen, kobte 
han i Tidens Lob en hel Del uopdyrket Jord, og han har faaet
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en stor Del Hede bragt under Kultur. Simon Thyssen drev denne 
Gaard til 1898, da han afstod den til Sønnen.

Allerede et Aar efter, at Simon Thyssen var blevet gift og 
havde faaet en Gaard, udbrød Krigen med Tyskerne. Han var 
som nævnt ved 10. Regiment og kom ind i November 1863; han 
var med ved Dannevirke. Det blev en begivenhedsrig Tid for en 
ung Sonderjyde, og som gammel Mand holdt Simon Thyssen 
meget af at fortælle om sine Ungdomsoplevelser. Han var en Tid 
dernede i Sydslesvig i Egnen ved Dannevirke og laa da i en Bon- 
degaard, der var bygget i saksisk Stil med Stuehus i den ene 
Ende. Der var ingen Skorsten, saa Røgen maatte selv finde ud; 
det kunde Nordslesvigerne ikke finde sig til Rette med; men de 
fik at vide, at det gjorde Tømmeret stærkt. Om Befolkningen 
sagde Simon Thyssen, at den var fredelig, skønt den ikke der 
var dansksindet overalt. Men fredelig var den nødt til at være, 
da man ellers havde brugt haarde Midler. — Paa dette Sted var 
Simon Thyssen til den 5. Februar 1864, da de rømmede Danne
virke. Saa kom Turen nede fra Danmarks gamle Fæstning til 
Dybbøl, og det blev en haard og anstrengende Tur med mange 
Strabadser. En hel Del af Sydslesvigerne blev liggende i Laderne 
for at lade sig tage til Fange. De var nemlig tysksindede og vilde 
helst slutte sig til Preusserne, som de vidste, fulgte lige efter. Om 
disse Sydslesvigere fortalte Simon Thyssen, at de var vældig dyg
tige til at synge og lave Gymnastik. Under Marchen sang de en 
tysk Sang, som var saa god at marchere efter; men Nordsles
vigerne vilde ikke staa tilbage, og de fik saa lavet en dansk 
Sang med samme Melodi som Sydslesvigernes, og den sang de 
saa under Marchen.

Medens de var paa Vej til Dybbøl, naaede de Sønderborg, 
hvor Kaptajn Gyldenfelt stod ved Broen og tog imod 10. Regi
ment. Han meddelte, at de skulde videre, nemlig til Ulkebøl, men 
paa Turen videre frem var Ordenen helt opløst, og Kaptajnen gik 
foran og raabte: „10. Regiment! 10. Regiment!“ — Saa maatte 
de følge efter som en Flok Faar til Ulkebøl. — Den følgende Tid 
laa Simon Thyssen saa ved Dybbøl, og det maa nævnes, at Preus
serne den 28. Marts tidligt om Morgenen foretog et Angreb. Da 
det blev lyst, var det 10. Regiment, der var for, og de slog Stor
men tilbage; Preusserne maatte vige. Siden hen var Simon Thys-



HANS S. THYSEN240

sen meget stolt af, at 10. Regiment havde kæmpet hæderfuldt, da 
Fjenden saaledes foretog en mindre Storm.

Saa gik Tiden, og Soldaterne laa skiftevis fire Dage ved Dybbol 
og to Dage paa Als. Hver Gang de gik fra Dybbøl, bad de til, at 
de ikke maatte komme der mere. Naar de var i Stilling, laa de i 
firkantede Huller og skød. — 1864 var i det hele taget et Nodsaar 
for Danmark, og man greb til mange forskellige Hjælpemidler. 
Paa et vist Tidspunkt kom der Kulsviere til Undsætning. Da 
sagde Gyldenfelt ogsaa: „Det er ikke Karle som jer. Gamle, for
drukne Karle — og stjæle vil de ogsaa“. Slesvigerne maatte saa 
se at komme saa godt ud af det med dem som vel muligt. Men 
disse Kulsviere var ikke tilfredse; de havde lyseblaa Uniform og 
var særlig iøjnefaldende for Fjenden. „Hvorfor skal vi være Sky
deskive?“ spurgte Kulsvierne.

Danskernes og Preussernes Følelser over for hinanden var den
gang ikke helt saa hadefulde, som man maaske kunde vente. Det 
var tit Forposterne var ganske nær ved hinanden, og Soldaterne 
fra danske og preussiske Tropper talte undertiden sammen; det 
maatte de ganske vist ikke. — Preusserne smagte endogsaa Dan
skernes Brændevin.

Saa kom 18. April 1864. Den Dag skulde 10. Regiment have 
været ud til Dybbøl igen, men Skanserne faldt inden, saa Simon 
Thyssen var ikke med, da Preusserne tog Dybbøl. 10 Regiments 
Kaptajn, Gyldenfelt, faldt i Kampen om Dybbøl. En Under
officer, de havde, Räder, faldt ogsaa; ham havde de ellers gravet 
ind under en Hyldebusk, men han blev dræbt alligevel. — Sam
men med en Del andre var Simon Thyssen paa Als, hvor de var 
til Kanonbedækning. Da nu Dybbøl var faldet, spurgte de, hvad 
de saa skulde. — „Gaa ad Helvede til,“ lod Svaret. — Saa kunde 
de selv om det, og Simon Thyssen vadede ud i Vandet, til det 
gik ham til Halsen, inden han blev taget op i en Baad, der sejlede 
til Fyn. Forøvrigt blev det meste af 10. Regiment taget til Fange 
af Preusserne, der stod og tog imod dem paa Broen ved Horup- 
hav. — Men Simon Thyssen slap til Fyn, hvor han saa var en 
Tid, og der havde de det dejligt. Det var efterhaanden blevet 
Sommer, og de boede i Løvhytter. Befalingsmanden var en for
drukken Karl; han skulde fordele Maden, men interesserede sig 
mest for Brændevinsuddelingen. „Nu ikke for meget,“ sagde han,



SLÆGTEN THYSEN 241

„der skal blive noget til alle.“ — Siden hen fik de en ung Løjtnant 
Monrad derovre, Søn af Biskop Monrad. Han vilde gerne ekser
cere med de gamle Karle, men de var ikke saa glade for det, da 
de var ældre end han og mente, at de selv var klogere paa det 
end han. Undertiden stillede Løjtnant Monrad dem Spørgsmaal, 
som de følte sig højt hævet over at svare paa. Han gjorde dem 
kort sagt stædige med sine Spørgsmaal. Engang spurgte han Si
mon Thyssen, der var venstre Fløjmand.

„Naar De nu gør omkring, hvad bliver De saa?“
„Venstre Fløjmand!“ lød Svaret, skønt han jo i Virkeligheden 

blev højre Fløjmand.
„Nej, naar De er venstre Fløjmand, og De gør omkring, hvad 

bliver De saa?“
„Venstre Fløjmand!“ lød Svaret igen.
Mere kunde Løjtnant Monrad ikke faa ud af Simon Thyssen 

dengang, men han undrede sig over, at nogen kunde svare forkert 
paa et saa let Spørgsmaal.

Fra Fyn kom Simon Thyssen.til Sjælland, hvor han var ind
kvarteret paa en Gaard i Omegnen af Sorø; der var han saa en 
Tid. Imidlertid var det blevet forlangt, at Slesvigerne skulde hjem 
inden Fredsslutningen. Før Afrejsen fra Sjælland fandt der for
skellige Ceremonier Sted, og Soldaterne skulde saa aflevere deres 
Uniform. Men uheldigvis havde de ikke noget andet Tøj at tage 
paa, og Militærvæsenet sørgede ikke for noget. Nogle, der havde 
to Skjorter, trak den ene paa Benene og brugte den som Bukser 
og den anden udenover som Kjole. Simon Thyssen havde et Par 
tynde Sommerbukser, og en Skjorte havde han paa som Kjole, 
løvrigt fik Soldaterne gamle Hatte og deslige hos Bønderne, og 
de var ukendelige, da de mødte efter Uniformsafleveringen, for
talte Simon Thyssen. I den lette Paaklædning maatte han saa rejse 
hjem. Over Fyn lejede man Vogne, men kunde ikke holde Var
men i det Tøj, saa de løb sommetider ved Siden af Vognen. — 
Det var i August, Simon Thyssen naaede hjem igen.

I 1864-Krigen var Simon Thyssen sammen med sin Fætter, Jens 
Thysen fra Vodder, og denne var ogsaa med paa Fyn efter den 
18. April med Dybbøls Fald. Herom vidner en lille Historie, idet 
det fortælles, at da de marcherede over Fyn paa den daarlige Jord 
Thysen Slægten 16
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ved Faaborg, raabte Jens Thysen om til sin Fætter: „Her kan du 
se Gaansager-Rug“. Paa den Egn var Rugen kort og tynd.

Simon Thyssen naaede en meget høj Alder, og i 1920 havde 
han den Glæde at faa tildelt Dannebrogskorset for sin Indsats i 
1864. Alt det, han havde oplevet dengang i sin Ungdom, blev 
ved med at staa levende og klart i hans Erindring. Og Simon 
Thyssen var i sjælden Grad en ypperlig Fortæller. Naar han for
talte, levede han selv med i Fortællingen, som derved fik særlig 
Liv over sig. Og da han blev en gammel Mand, kunde det live 
ham selv stærkt op, naar han kom til at fortælle. Han boede hos 
sin Sønnesøn i Gaansager, men det hændte, at denne sendte Bud 
efter Michael Thyssen, at han skulde komme ned til Faderen, 
Simon Thyssen, for det var daarligt med ham. — „Naa, Far, er 
det skidt med dig?“ spurgte Michael Thyssen. „Ja! — Ja, rigtig 
skidt. Jeg maa hellere komme paa Hospitalet“, svarede den gamle 
Simon Thyssen. Naa, ja, det var jo ikke saa godt. Saa talte de lidt 
om et og andet, indtil Michael Thyssen spurgte: „Hor, Far, hvor
dan var det nu dengang paa Als?“ — „Naa. Ja! Jo!------ “ og saa
begyndte Simon Thyssen at fortælle. Det blev gerne en lang Hi
storie, og alt imens steg Simon Thyssens Humør. Naar han var 
færdig, spurgte Sønnen: „Hvordan er det nu, Far? Er det ikke 
lidt bedre?“ — „Ja, det er, som jeg har det bedre“ — og snart 
efter stod Simon Thyssen op af Sengen igen.

Paa sine gamle Dage fik han stærk Tilknytning til den danske 
Frimenighedspræst, Ridder af Dannebrog, J. Jørgensen, der blev 
hans Sjælesørger og ligeledes talte ved hans Jordfæstelse. Da Si
mon Thyssen fyldte 94 Aar, skrev Pastor Jørgensen en lang Artikel 
om ham i „Modersmaalet“, og en god Maaned senere døde den 
gamle Dannebrogsmand. Uddrag af denne Artikel lyder saaledes:

Simon M. Thyssen fylder den 22. Juni 94 Aar. Et Liv med 
' ihærdigt Arbejde og Slid ligger bag den gamle Veteran, og han 

har prøvet adskilligt af det, Livet bringer, men kun faa har faaet 
Lov at beholde saa meget af Rørighed og Aandsevner som han. 
Bedst har den gamle Mand det, naar han kan udføre sin daglige 
Vandring op i „Lunden“, de nye Plantninger Syd for Gaansager. 
Selve Træerne er ham til Glæde. Simon Thyssen fortæller stadig 
livfuldt om sine Oplevelser, saa man mærker, at det, han har 
levet i, har han givet sin hele Sjæl hen til. Han har aldrig været
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lunken, det er Hjertet, der taler, baade naar han mindes sine 
Solskinsdage og sine Graavejrsdage.

tt

Sin Skolegang fik han i Stenderup, hvor Lærer Lagesen under
viste livligt og i dansk Aand. Det var til den Tid noget helt nyt 
med alle de smaa yndefulde Barnesange og Fædrelandssange i 
Skolen.

tt

Simon Thyssens Fader saa med Forventning hen til den Hjælp, 
han skulde have af sin kraftigt byggede Søn, da han var kommet 
ud af Skolen, men saa kom Hans Peter (Lund) af Gravlund for 
at leje Simon. Han talte ikke om, hvad han vilde. Det var Regn
vejr, og de sad og snoede Halmreb. Hans Peter talte om alt muligt 
andet, men tilsidst kom det: „Kan æ faa Simon til November?“ 
„Nej!“ sagde Mikkel Thyssen, men Enden paa det blev alligevel, 
at Simon kom til Gravlund et Aar, og endnu kan den gamle Mand 
tale med Taknemlighed og Ærbødighed om sin Husbond, der 
gjaldt for en Fremskridtslandmand. De gravede alendybe Grøfter 
for at afvande og sloges med Katskægknuder paa Gravlund Mar
ker. Den unge Simon syntes, han havde faaet meget ud af Op
holdet paa Gravlund.

Han var saa i sit Hjem til 1858, da han blev Soldat i Fredericia, 
hvor han laa ved 10. Regiment sammen med Jakob Kloppenborg 
og endnu levende Laust Wind af Rost. Med Jakob Kloppenborg 
vedblev Simon Thyssen at staa i Forbindelse, og da han var død 
paa Gram Sygehus paa sin 90 Aars Fødselsdag, udtalte hans 
gamle Soldaterkammerat: „Ja, Jakob har altid været foran mig 
som Soldat, og nu er han gaaet foran mig hjem“. Da Simon Thys
sen var kommet hjem fra Kongens Tjeneste, skulde han have den 
Fornøjelse at tage med sin Fader til Skærbæk Marked, andre For
nøjelser var der næsten ikke for Ungdommen. De bedede i Ulle
mølle Kro, hvor Kromanden Iver Møller mønstrede den unge 
Mand, og da han havde været ved Fodfolket i Fredericia, saa han 
overlegent paa ham og sagde: „Naa, do har væn Tudstriner“. 
Kromanden havde nemlig selv været til Hest.

I tre Aar tjente Simon Thyssen hos Gaardmand Jes Beier i
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Gaansager. Her blev han kendt med den unge Enke Else Marie 
Obling, f. Beier, der sad med en Gaard og nogle smaa Born. De 
blev gift i 1862, men saa blev Manden indkaldt, da Krigen ud
brød, og han maatte rejse fra Kone og lille Pige og Bedriften, og 
i den Tid han var borte, sørgede den unge Hustru, saa hendes 
Helbred blev nedbrudt, og hun døde i August 1865. Senere blev 
han gift med Cathrine Beier, der var Smedens Datter i Gaans
ager; hun døde ogsaa fra ham. Da det var mod Enden af Sæt- 
aaringerne, og Stifsønnen skulde overtage Fødegaarden, var der 
nogle Venner af Simon Thyssen, der vilde hjælpe ham til en 
Gaard i Birkelev (senere Peter Ostergaards), men han vovede sig 
ikke til det og valgte at flytte ud paa Gaansager Hede, hvor han 
lagde Kræfter i, saa det blev en vel opdyrket Ejendom, han kunde 
afhænde, da han som gammel flyttede tilbage til sit forste Hjem, 
som han købte. Her bor han hos sin Sønnesøn og dennes Hustru 
i et godt Hjem. Han vil helst blive hjemme, men engang imellem 
aflægger han Besøg hos Børn og Børnebørn. For to Aar siden 
var han med til at hilse paa Danmarks Konge, den sjette Konge, 
han har levet under. Da der blev spurgt, hvad han vilde have sagt 
til Kongen, hvis denne havde talt til ham, svarede han efter et 
Øjebliks Betænkning: „Æ vild ha saaj: Æ kan nok gaa en Parade
march ino for Deres Majestæt — men saa skal æ ha Musik te!“

I sit Hjem har han to gode Venner, han har daglig Glæde af: 
„Flensborg Avis“ og Salmebogen. Mange Salmer kan han udenad, 
og mange af de nye Salmer, der blev optagne i den slesvigske 
Salmebog af 1888, var gamle Bekendte af ham og hans Ægte
fælle. Hun havde nemlig som ung faaet fat i Aabenraa-Præsten 
A. Leths Tillæg til den daværende Salmebog, og gennem dette lærte 
de at holde af de nye Salmer, som de saa med Glæde fandt igen 
i Salmebogen af 1888. Naar Fødselsdagen oprinder paa Lørdag, 
vil han komme med sin kære Salmebog og opfordre Børn og 
Børnebørn til at synge med ham om Naaden, der er bleven kende
lig i hans lange Liv, og med den i sit Hjerte venter han med Fred 
paa at blive indkaldt til den sidste store Rejse.

Her er et af de Vers, der har levet i gamle Simon Thyssen helt 
fra de unge Aar.

Ved denne Grund jeg fast vil blive,
saalænge jeg paa Jorden gaar,
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det vil jeg tænke, tale, drive 
saa længe mig en Aare slaar! 
Hist synger jeg i Englekor: 
Barmhjertighed, hvad est du stor!

13. Jes Clausen Thyssen (f. 1840) 
fik Navn efter sin Bedstefar i Gaansager, Jes Clausen Jensen 
(Basballe), og da han kun var tre Aar gammel, da hans Mor døde, 
kom han der hen til sin Familie i Gaansager og blev opdraget hos 
dem. Faderen i Stenderupgaarde blev ellers gift med Drengens 
Moster allerede Aaret efter.

Jes Clausen Thyssen blev ikke Soldat, og da han skulde have 
en Ejendom selv, overtog han noget Jord fra Barsballes Gaard i 
Gaansager, og der byggede han en lille Gaard; den kom til at 
ligge langt ude i Heden Syd for Gaansager paa et ret afsides 
Sted. Det var da ogsaa mest Hede, Jes Cl. Thyssen fik; maaske 
nok lidt Agerland ogsaa. Den Jord, han overtog, bestod mest af 
Folde, hvor der havde gaaet Kreaturer. Disse Folde blev lavet 
paa den Maade, at der blev lavet Diger om et Markstykke, hvor 
Kreaturerne gik; naar Digerne forfaldt, lavede man nye Folde. 
Da Jes Cl. Thyssen nu dyrkede disse Folde op, avlede han meget 
især i Begyndelsen. Det blev en ret god Ejendom, han fik ud 
af det. Den ejes nu af A. Tilgaard.

Jes Cl. Thyssen boede derude paa Gaansager Mark til sin 
Død. Han døde imidlertid i en ret ung Alder af Lungebetændelse. 
Han var ikke nogen høj Mand, men godt bygget, saa han var 
kraftig og stærk.

14. Peter Mikkelsen Thyssen (f. 1843)
— Simon Thyssen blev gift og overtog sin Hustrus Gaard i 

Gaansager, Jes Cl. Thyssen blev opdraget hos Familien Barsballe 
i Gaansager og fik Jord derfra, saa det blev den yngre Bror, Peter 
Mikkelsen Thyssen, der kom til at overtage Faderens Gaard i 
Stenderupgaarde. Heller ikke han blev Soldat. Peter M. Thyssen 
var af Skikkelse noget højere end sine Brødre, men han døde i 
en ret ung Alder. Han var ellers en meget dygtig Mand og pas
sede sin Gaard godt. Ogsaa til at handle var han dygtig. — Der 
var megen Selskabelighed der i Hjemmet, men Peter Thyssen
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havde Raad til det, fordi han først og fremmest passede sit Land
brug. Naar Tiden var inde, gik han ud til sine Koer og Grise, 
og saa maatte Gæsterne vente, til han kom igen.

Ved sit Giftermaal overtog Peter Thyssen en Gaard mere i 
Stenderupgaarde. Denne Gaard overtog Peter Thyssen saa og 
drev dem en Tid sammen, men senere lod han Broderen, Hans 
M. Thyssen, faa den ene i Forpagtning. — Paa den Tid ejedes 
næsten hele Stenderupgaarde af Thyssen’er. Der er fire Gaarde, 
der kaldes Stenderupgaarde. De to havde Peter Thyssen, den tredie 
ejedes af Simon Thyssen fra Allerup. Den fjerde Gaard havde 
Hans Jørgen Skovrøy, en Farbroder til Redaktør Skovroy i Tøn
der. Han var ypperlig til at fortælle Historier og i det hele taget 
en interessant Mand og Nabo; han var f. Eks. en Gang sprunget 
ud fra et Kirketaarn. — Peter Thyssen havde i sit Ægteskab med 
Mette Thomsen kun een Søn, der ikke kom til Landbruget.

15. A n n e Marie Thyssen (f. 1851) 
blev gift med Hans Jørgensen. Han var egentlig langt oppe fra 
Jylland, men havde været Soldat sammen med Anne Marie Thys
sens Bror, Hans Thyssen, i Aarhus. Derfra kendte de hinanden, 
og da Soldatertiden var forbi, kom Hans Jørgensen med til Søn
derjylland. Han vilde gerne en Tur herned, fordi der gik Ry af 
denne Landsdel som et godt Tjenestested; der var ikke saa meget 
og ikke saa haardt Arbejde, medens Lønnen var større her i disse 
Egne. Sønderjylland har alle Dage været kendt for sin høje 
Karleløn.

Hans Jørgensen kom saa til at tjene hos Simon Thyssen i 
Gaansager og blev saaledes kendt med Anne Marie Thyssen. 
Da de blev gift, fik han Arbejde ved et Gartneri paa Horsens- 
egnen, og han var akkurat og dygtig ved sit Arbejde. Men han 
vilde ikke i Fagforeningen og kunde saa ikke saa godt være 
der mere. Derefter købte de saa en Ejendom i Nipsager, som 
de drev, til Hans Jørgensen døde. Anne Marie Thyssen levede 
sine sidste Aar hos deres eneste Datter i Frederikshavn.

16. Hans Mikkelsen Thyssen (f. 1854) 
var det yngste af Michael Thyssens Børn i Stenderupgaarde. — 
Han havde en Tid Fødegaarden forpagtet; den ejedes jo af Bro-
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Ane Marie Thyssen (f. 1863)

deren, Peter Thyssen. Men siden købte han en mindre Ejendom 
i Allerup.

Hans Thyssen var Optant, og derfor maatte han aftjene sin Vær
nepligt i Danmark. Han var Soldat i Aarhus. Ellers kom han ud 
af det uden Bryderier med Tyskerne, idet han holdt sig helt i Ro 
paa enhver Maade. Ellers kunde det være blevet vanskeligt nok. 
— Hans Thyssen har været gift to Gange, og nu i sin høje Al
derdom bor han hos sin Datter i Arnum. Han er en stilfærdig 
og tilbageholdende Mand, der nu næsten har naaet en lige saa 
høj Alder som sin ældre Bror. Naar man kun tænker paa dem, 
der bor her i Danmark, saa er Hans Thyssen nu den ældste i 
Thyssen-Slægten.

121. A n e Marie Thyssen (f. 1863) 
var kun to Aar, da Moderen døde, og det var Fasteren, Hanne 
Thyssen, der kom til at opdrage hende i de første Aar. — I en 
ung Alder kom hun til Aaved som Gaardmandskone, idet hun 
blev gift med Hans Lassen Obling.

Ane Marie Thyssen blev Mor til en stor Børneflok, og hun har 
været en dygtig og venlig Kvinde, der var afholdt. Ligesom sin 
Far var hun god til at synge, og der blev sunget meget dengang, 
naar de kom sammen til Familiefester. Da Ane Marie Thyssen og 
hendes Mand blev ældre, fik de en Villa ved Gaarden i Aaved, 
hvor de levede en Aarrække. De naaede en høj Alder og holdt 
Guldbryllup flere Aar, før de døde. — Ane Marie Thyssen le
vede et Aars Tid efter sin Mand.
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Michael Thyssen (f. 1871)

122. Michael Simonsen Thyssen (f. 1871) 
overtog Faderens Gaard paa Gaansager Østermark og havde den 
i 12 Aar fra 1898. Paa Spandet Mark ejede han et stort Stykke 
uopdyrket Jord, som han arbejdede med at faa ryddet for Lyng og 
Risbuske. Men Arbejdet blev for meget, da Michael Thyssen blev 
angrebet af en Mavesygdom. Da Helbredet derved svækkedes, gik 
det ogsaa ud over Arbejdskraften og Arbejdslysten; derfor solgte 
han Gaarden. Siden har Michael Thyssen dog talt om, at han 
skulde være blevet derude. Det var i 1910, han flyttede, og han 
købte nu den Gaard, hans Far tidligere havde ejet oppe ved 
Gaansager By. Denne Gaard var blevet solgt, idet Peter Obling 
døde, og efter at flere Ejere havde haft den, købte Michael Thys
sen Ejendommen. Den var i Tidens Løb blevet udstykket flere 
Gange, og der var kun godt 5 ha Jordtilliggende til Ejendommen. 
Michael Thyssen købte nu en Del Jord forskellige Steder fra, saa 
han efterhaanden fik en lille Gaard ud af det; der blev 22 ha. I 
1924 flyttede han op paa en mindre Ejendom nordligere i Gaans
ager By. Den driver han nu i sin Alderdom.

I en længere Aarrække — en 16—17 Aar — var Michael Thys
sen Kommuneforstander i Gaansager; han holdt op i 1919. Den
gang var Sognet delt i Vodder og Gaansager Kommuner. Michael 
Thyssen, der er en klog og skarpsindig Mand, har uden Tvivl 
røgtet de offentlige Hverv, han fik, med Forstandighed. — Michael 
Thyssen er ikke nogen helt almindelig Landmand at komme ind 
til; man mærker snart, at han har mere Kendskab til mange Ting, 
end de fleste har. Tillige er han en fornøjelig Mand at gæste,
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Else Maria Thyssen (f. 1874)
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fordi han er god til at fortælle om svundne Tider, og fordi han 
har et saa ypperligt Kendskab til Slægterne her paa Egnen. Sin 
egen Slægt kender han bedre end de fleste andre, men derudover 
ved han meget om de gamle Slægter her i Sognet. Meget har han 
faaet fortalt af sin Far, og han er god til at genfortælle, hvad han 
har hort en Gang.

Michael Thyssen er trods Alderen en forholdsvis rask Mand. 
— Paa Grund af hans Beredvillighed er han en af dem, Slægts
bogen er mest lak skyldig.

124. Else Marie Thyssen (f. 1874) 
tjente som ung forskellige Steder bl. a. i Allerup. Siden kom hun 
til Toftlund, hvor hun blev kendt med sin senere Mand, Lau
rits Christensen; han havde som ung været paa Askov Højskole. 
De blev gift i Toftlund og boede der et Par Aar, og han handlede 
med Cykler. Men omkring 1906 flyttede de til Møgeltønder, hvor 
de foruden Cykelforretning drev Afholdsbeværtning. Saa blev 
der imidlertid oprettet et Elektricitetsværk i Møgeltønder; det var 
et af de allerførste her paa Egnen. Da nu Laurits Christensen 
havde nogen Forstand paa de Dele, blev han ansat som Bestyrer 
ved Værket, og denne Bestilling havde han i 20 Aar, medens han 
tillige beholdt Cykelhandelen. Saa blev Elektricitetsværket dog 
efterhaanden for lille og blev lagt ind under Højspændingsværket; 
da det saa blev nedlagt, mistede Laurits Christensen den Bestilling, 
men overtog sidst i Tyverne en Kro i Møgeltønder og havde
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Andrea Thyssen (f. 1877)

samtidig flere Lejebiler. De havde dog ingen særlig Lyst til Kro
virksomheden, saa i 1939 solgte de den.

Else Thyssen og hendes Mand lever nu i en lille Villa i den 
før saa berømte Krohave, der bl. a. var kendt for sine sjældne 
Træer.

125. Andrea Thyssen (f. 1877)
blev gift med Antonius Warming, og ved deres Giftermaal bosatte 
de sig i Brøns. Antonius Warming var Karetmager og drev siden 
1904 sin egen Forretning i Brøns. Han var en dygtig Mand, og 
da Nordslesvig var blevet dansk i 1920, blev hans Evner snart 
taget i Brug i det offentlige Liv. I 1925 kom han i Sogneraadet, 
og allerede Aaret efter blev han Sogneraadsformand; denne Stil
ling sad han inde med helt til sin Død. Endvidere blev han i 1957 
Sognefoged og var det, saa længe han levede.

Andrea Thyssen og hendes Mand har været stilfærdige og ro
lige Mennesker, der er blevet meget afholdte. Gennem sit store 
offentlige Arbejde havde Antonius Warming efterhaanden vun
det sig megen Tillid, saa de mange Tillidshverv tilsidst lagde 
mere og mere Beslag paa hans Tid og Arbejdskraft. Fra 1936 
holdt han op med at drive sin Forretning.

133. Michael Simonsen Thyssen (f. 1869)
var 10 Aar gammel, da Faderen, Jes Clausen Thyssen, døde. 
Moderen giftede sig igen, og Børnene voksede op paa den af
sides liggende Ejendom paa Gaansager Mark; men da den Tid 
nærmede sig, at Michael Thyssen skulde indkaldes til Militær-
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tjeneste, besluttede han at rejse til Amerika, fordi han ikke vilde 
være tysk Soldat. En Broder til Inger Thyssen, der var gift med 
Jes Cl. Thyssen, levede i Amerika, og da Michael Thyssen blev 
18 Aar, rejste han over til sin Morbroder. Han havde forøvrigt 
ogsaa stor Lyst til at komme ud.

I Amerika kom han til at arbejde ved Landbruget, og han blev 
i det hele taget hjulpet noget i Gang af sin Morbroder. Det gik 
godt for Michael Thyssen, og han fik sig efterhaanden en stor 
Farm derovre; han er blevet gift med en Amerikanerinde. I Dan
mark har han aldrig været siden sin Bortrejse. Hans Planer om 
en Tur til Danmark er ikke blevet til noget; men gennem andre 
har Familien i Danmark faaet at vide, at det gaar ham udmærket; 
desuden har han indtil den anden Verdenskrig med Mellemrum 
skrevet hjem.

155. Andreas Petersen Thyssen (f. 1875)
— Af de syv Born, Jes Cl. Thyssen fik, var kun de to Drenge, 

og begge rejste til Amerika. Grunden dertil var, at Sønderjylland 
siden 1864 var under Fremmedherredømme, idet mange unge 
drog bort for at undgaa den tyske Militærtjeneste. Men tillige 
var Fremtidsmulighederne blevet meget usikre for den Slægt, 
der voksede op, i hvert Fald, naar det drejede sig om danske 
Mennesker. — Andreas Thyssen var ikke mere end 14 Aar, da 
han rejste til Amerika. Han blev konfirmeret i Foraaret 1889, 
og om Sommeren rejste han bort fra Danmark. Det var ret vove
ligt for en Dreng i hans Alder, men han havde selv Lyst til at
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komme ud. Desuden havde han nu sin Bror Michael og Mor
broderen derovre til at hjælpe sig.

Ogsaa Andreas Thyssen arbejdede med Landbrug, og han fik 
siden sin egen Farm, der ligesom Michael Thyssens var af større 
Format. Dog har Andreas Thyssen afstaaet Farmen til en Son, 
da han selv ikke er rask. Han er gift med en dansk Kvinde fra 
Løkken i Nørrejylland. Heller ikke han har nogensinde været 
hjemme i Danmark igen, og derfor ved man saa forholdsvis lidt 
om de nærmere Enkeltheder baade i hans og Broderens Skæbne 
derovre i det fremmede.

136. Hanne Thyssen (f. 1877)
blev i 1901 gift med Hans Hunderup, og de overtog en Gaard 
i Hjemsted i Forpagtning; den blev senere købt af Petræus Las
sen. Denne Gaard drev de kun i tre Aar; saa drog de til Vodder 
Sogn, hvor de overtog Hanne Thyssens Fødehjem paa Gaans
ager Mark. Denne Ejendom laa imidlertid saa afsides, at de 
daarligt kunde finde sig til Rette der, og i 1908 købte de en 
XSaard i Birkelev. Gaardens tidligere Ejer var Petersen Jensen, 
kaldet „Store Petersen“, i Birkelev, men den var efter hans Død 
blevet købt af et Konsortium, der lod den udstykke. Hoved
parcellen købte Hans Hunderup, men Bygningerne var alt for 
store til Jorden, saa en Del blev brækket ned.

Da Krigen kom i 1914, maatte Hans Hunderup med, og 
Hanne Thyssen sad nu ene med Ejendommen. Det blev en svær 
fid for hende med Gaardens Drift; ganske vist havde hun
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hjælpsomme Naboer, men det blev alligevel besværlige Aar. 
Hans Hunderup var med i alle fire Aar, men han undgik dog 
at blive saaret, idet han mest var ved en Arbejdskolonne; kun 
en 14 Dages Tid var han ved Fronten. Krigens Besværligheder 
og Byrder blev især følelige for Hustruen, Hanne Thyssen, der 
baade dengang, men ogsaa siden har været en dygtig Kvinde.

141. Frederik Mikkelsen Thyssen (f. 1879)
— Han var eneste Søn og var endnu kun et Barn, da Faderen 

døde. Moderen giftede sig igen, men Drengen blev ikke opdraget 
til at blive Bonde. Derfor fik Farbroderen, Simon Thyssen i 
Gaansager, Gaarden solgt.

Frederik Thyssen fik som ung Ansættelse ved Banen. I Ja
nuar 1905 begyndte han ved de tyske Baner, men gik ved Gen
foreningen over til de danske Statsbaner. — Til at begynde med 
var han Stationsarbejder, men avancerede saa efterhaanden. Fra 
1920, da han gik over i dansk Statstjeneste, var han Togbetjent, 
men blev siden Pakmester, og saaledes var han beskæftiget i 10 
Aar. Dernæst blev han forfremmet til Togfører og gjorde Tjene
ste i denne Stilling i andre 10 Aar, nemlig indtil 1944, da han 
tog sin Afsked fra Statsbanerne. — Frederik Thyssen har den 
for saa mange andre i Slægten karakteristiske Rankhed, og han 
er iøvrigt en stilfærdig og rolig Mand.

1221. Simon Mikkelsen Thyssen (f. 1898) 
hører til det Slægtled, der — skønt runden af en gammel dansk 
Slægt — maatte faa sin Uddannelse paa Tysk og derfor i 1920 
stod over for det vanskelige Valg imellem at søge sig en Stilling 
i Danmark eller i Tyskland.

Simon Thyssen havde ingen Lyst til Landbruget og kom der
for som ung til Toftlund, hvor han fik sin første Uddannelse 
og blev Landmaaler. Siden kom han til Rendsborg, men alle 
hans Studieaar faldt for saa vidt før 1920. Han blev uddannet 
som Ingeniør, men da Verdenskrigen kom, maatte han med der. 
Han blev saaret to Gange; første Gang i lettere Grad, men anden 
Gang gik en Granatsplint igennem Lungen, saa han fik varigt 
Mén deraf.

Efter Genforeningen i 1920 valgte Simon Thyssen at blive i
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Simon Thyssen (f. 1898)

Danmark, og han søgte Beskæftigelse i København. Men inden 
han naaede at faa nogen Stilling, havde han taget et Aars Ud
dannelse til „Gewerbelehrer“ paa et Institut i Berlin, og saa blev 
han siden i Tyskland. I en længere Aarrække havde Simon Thys
sen nu Ansættelse i Hardeburg som „Gewerbelehrer“, og i 1937 
blev han Dr. phil. i Hamburg paa en Afhandling: „Die Schul- 
welt im Bewusstsein der Berufschüler“. — Og da man senere 
manglede en Lærer i Pædagogik ved det Institut, hvor Simon 
Thyssen selv havde faaet et Aars Uddannelse, opfordredes han 
til at overtage Stillingen, og han blev saa Professor i Pædagogik 
i Berlin. Det Institut, hvor Simon Thyssen er Professor, be
søges af unge Ingeniører fra hele Europa, idet man faar en 2 Aars 
Uddannelse der, efter at man er uddannet som Ingeniør.

Simon Thyssen har aldrig været særlig politisk interesseret, 
heller ikke nu i den anden Verdenskrig. Han undgik ikke at 
komme med, men har haft Arbejde med at udpege Tankforere. 
— Det har taget haardt paa ham med de sidste Aars Udvikling 
i Tyskland, og han har selv syntes, at han efter det, der er sket, 
ikke har haft saa meget ud af at naa frem til sin Professorstilling.
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ortset fra den senere omtalte Hundegad Slægt er der ingen 
af de 12 Slægter, der tæller saa faa Medlemmer som denne

Hjuler-Slægt I. Grunden til, at vi i Dag kender saa faa Navne inden 
for denne Slægtsgren, er for en væsentlig Del den, at saa mange 
er rejst til Amerika og har bosat sig der. Vi kender nu ikke mere 
noget til deres Efterkommere, og det er muligt, at det store ameri
kanske Folk har opslugt den lille Flok derovre, som hører Thy
sen Slægten til; det er muligt, at de har mistet enhver Tilknyt
ning til Danmark, og at de ikke længere føler sig som Danske.

Jes Jørgensen.
Slægtsgrenens ældste er Jes Jørgensen, der var født i Aaved 

og blev boende der. Han var Nationalsoldat omkring 1800, og 
1817 blev han gift; da var han ogsaa 40 Aar. Jes Jørgensen 
overtog sin Fars Gaard i Aaved og drev den til 1837; det er den, 
der nu ejes af P. Ebsen. Han afstod den i 1837 til sin ældste 
Datter og hendes Mand, medens han og Hustruen fik Aftægt 
paa Gaarden. I denne Forbindelse maa ogsaa nævnes

Hanna J ø r g e n s d a 11 e r (f. 1786).
Hun var Søster til Jes Jørgensen, og hun levede ugift hele sit 

Liv. Derfor blev hun hjemme paa Fødegaarden, ogsaa efter at 
Jes Jørgensen havde overtaget den. Hanna Jørgensdatter var 
Kniplerske — og endvidere er hun aabenbart den eneste i Slæg
ten, som hele sit Liv har ernæret sig paa denne Vis. Da Jes Jør
gensen afstod Gaarden, blev Hanna der alligevel og blev altsaa 
ved med at have Aftægt paa Gaarden, helt til hun døde som en 
gammel Pige.
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11. Anna Cathrine Jes datter (f. 1819) 
var Jes Jørgensens ældste Datter, og hun var endnu kun 17 Aar 
gammel, da hun blev gift med Niels Simonsen Petersen, der stam
mede fra Gasse i Skærbæk Sogn. Han var Gaardmand i Aaved, 
idet han som nævnt overtog sin Svigerfars Ejendom. I sin Alder
dom boede han hos Sønnen, der overtog Slægtsgaarden. Niels 
Simonsen var en gammel, stærk Mand, og han hang godt i med 
Arbejdet, ogsaa da han kom op i Aarene; han var rask, lige til 
han døde, ramt af et Hjerteslag. Han blev fundet liggende dod 
bag Ploven paa Gejlbjerg.

12. Else Margretha Jesdatter (f. 1826), 
den yngste Datter af Jes Jørgensen, blev gift med Niels Ebsen, 
men hun døde ret ung. Niels Ebsen var Hjuler, og han har maa- 
ske lært sit Haandværk hos de kendte Hjulere i Aaved og er 
derved blevet kendt med sin Hustru. Efter Giftermaalet bosatte 
han sig i Brøns, hvor han selv havde en Hjulerforretning; der 
kunde desforuden holdes et Par Køer paa Ejendommen.

Niels Ebsen kunde imidlertid ikke godt lade være med at 
drikke, og af den Grund gik det ikke saa godt for ham. Da 
Datteren Else blev gift, afstod han Ejendommen til sin Sviger
søn, medens han selv fik Aftægt i et Par Rum hos en anden 
Hjuler i Brøns. Forøvrigt naaede Niels Ebsen en høj Alder.

111. Jes Pedersen Nielsen (f. 1838) 
var Niels Simonsens ældste Søn. Han kaldtes altid kun Jes Pæ- 
sen, og han var som Faderen Gaardmand i Aaved, idet han ejede 
den midterste Gaard. — Jes Pedersen Nielsen var imidlertid ikke 
nogen dygtig Mand, saa det kneb for ham at klare Udgifterne. 
Gaarden var ikke særlig stor, og i Forhold til Nutiden var Hus
dyrholdet ikke særlig stort paa Gaarden; der var kun to Heste 
og en 4—5 Køer der paa Gaarden, saa Indtægterne var begræn
sede. Hverken Jes Pedersen eller Hustruen, Christine Mærsk, 
var videre sparsommelige, saa de stiftede Gæld. Men saa fik de 
imidlertid en efter Forholdene ret stor Arv efter en Slægtning 
i Ribe. De kom ovenpaa, men Jes P. Nielsen var nu som altid 
for stor i Slaget; de kørte ofte ud med deres to eneste Heste, 
og tilsidst gik det galt. Han kunde ikke klare den mere, og
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Gaarden maatte sælges. Da havde den ellers været i Slægtens 
Eje i over Hundrede Aar. Jes P. Nielsen stod som Ejer af den 
allerede 1860, skønt han da kun var 22 Aar og ugift.

I 1882 rejste saa Jes Pedersen og den ældste Søn Niels til 
Amerika; de skulde jo se at i Gang med noget og maatte have 
saa mange Penge tjent sammen, at den øvrige Familie ogsaa kunde 
rejse derover. Hustruen blev i Danmark med de andre Børn; 
de havde jo egentlig ikke noget at leve af og boede rundt om
kring, for Eksempel en Tid hos Naboer i Aaved og saa i 0. 
Aabølling. Jes Pedersen fik det egentlig ikke meget bedre i 
Amerika; han var almindelig Arbejdsmand derovre, og det gik 
i hvert Fald den første Tid ikke saa godt for dem. — I Amerika 
blev Navnet til Jes P. Neilsen.

Allerede i 1891 kort før Jul døde Jes Pedersen Nielsen, og fire 
Dage senere døde den ældste Søn Niels.

112. Mette Maria Nielsen (f. 1842) 
blev 20 Aar gammel gift med Hjulersvend Jens Hansen Peder
sen i Aaved. De flyttede til Birkelev, hvor Jens Pedersen ned
satte sig som Snedker. Ægteskabet blev dog kun kortvarigt. I 
Sommeren 1864 blev deres eneste lille Søn, Niels Simonsen Pe
dersen, angrebet af Mæslinger og døde kun to Aar gammel. 
Samtidig var ogsaa Mette Maria selv angrebet af den samme 
Sygdom, og saa voldsomt var Angrebet, at hun døde kun en 
Uge efter sin lille Søn; hun var da kun 22 Aar gammel. — Jens 
H. Pedersen blev gift igen og havde flere Børn.

121. Ester Marie Eb sen (f. 1852) 
blev gift med en Møller, Gunde Knudsen. De havde først Fjal
tring Mølle; det var en Vandmølle, men de havde den kun i For
pagtning. Forøvrigt flyttede de et Par Gange, og de havde siden 
Foer Mølle ved Faare St. og dernæst Brejninggaards Mølle. Men 
saa brød de op og rejste til Amerika, hvor de var en Del Aar. 
De kom saa hjem igen og var i Danmark et halvt Aars Tid, 
men saa drog de derind igen. De havde ingen Børn og er siden 
dode. Gunde Knudsen er den sidste af dem, man har hørt fra; 
da var han gammel og havde Ophold paa et Hjem.
Thysen Slægten 17
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Ester Ebsen (f. 1852) Else Ebsen (f. 1854)

122. Else Ebsen (f. 1854) 
kom til Brøns og blev gift der efter at have været ude i sin 
Ungdom. Hendes Mand, Jørgen Jepsen, var ogsaa Hjuler, og 
han overtog saa Svigerfaderens Forretning; han drev ogsaa den 
Smule Landbrug, der hørte til Ejendommen. Det varede imid
lertid ikke saa længe, inden Jørgen Jepsen opgav sit Hjulerhaand- 
værk, og nu gav han sig til at handle med Kreaturer. Det gik 
dog ikke saa godt. En Tid boede de siden hen i Ribe, men saa 
rejste Familien til Amerika. Først rejste Jørgen Jepsen derover, 
og senere rejste Else Ebsen efter med deres tre Drenge; det blev 
en drøj Tur for hende. — Efter hvad man ved, havde de det godt 
derovre. Der var otte Børn ialt.

126. Jes Jørgensen Ebsen (f. 1870) 
voksede op i Brøns; men han var ikke ret gammel, da Moderen 
døde. Han var saaledes endnu ikke fyldt de 10 Aar, da han 
kom ned til sin noget ældre Søster, Ester Ebsen i Fjaltring Molle, 
især for at han kunde slippe fri for tysk Soldatertjeneste. Og nu 
var Jes Ebsen hos Søsteren og hendes Mand, og han fulgte dem 
til de forskellige Steder, hvor de flyttede hen at bo. Medens de 
var paa Brejninggaard Mølle, blev han konfirmeret, men derfra 
drog Ester Ebsen og Ægtefællen til Amerika. De vilde have haft 
Jes Ebsen med, men det vilde han ikke. Ligeledes da de var 
hjemme en Tid, forsøgte de at faa ham med til Amerika, men 
han vilde stadigvæk ikke.
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Jes Ebsen var paa Herregaarden Brejninggaard som Forkarl 
indtil 1895; sin Værnepligt havde han aftjent som dansk Soldat. 
Saa drog han fra Brejninggaard til Ringkøbing, hvor han først 
var Staldkarl i 8 Aar. Dernæst forpagtede han en Gaard og drev 
Vognmands- og Hakkelsesforretning dér paa denne Gaard i 
Ringkøbing. Da han blev gift, gav han sig ogsaa til at drive 
Landbrug, idet han fik en Besætning anskaffet; Mælken solgtes 
i Byen. Jes Ebsen havde altid haft Lyst til Landbruget, og det 
var derfor, han i 1913 købte den Gaard i Ringkøbing, som han 
drev siden; han holdt nogle Køer, men drev desuden Vogn
mandsforretning. Han var ogsaa Handelsmand. — Hele Virk
somheden drives nu af en Søn.

Af Væsen var Jes Ebsen en forholdsvis rolig og stilfærdig 
Mand, der passede sine egne Ting.

De følgende Slægtled ved vi næsten intet om, fordi saa mange 
nu opholder sig i Amerika. Det er maaske helt umuligt at faa 
dem opspurgt og at faa Forbindelse med dem, men uden Inter
esse vilde noget saadant i Sandhed ikke være.
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EN gamle Jørgen Jessen, der var Gaardmand i Aaved, var 
tillige Hjuler, hvad man ogsaa kan se af, at flere af hans Børn 

faar Navnet Bøddiker. Hans Søn, Jes Jørgensen, fulgte ikke efter 
Faderen som Hjuler, men fik Gaarden og drev den. Arvtageren 
af Hjulerhaandværket blev derimod Jørgen Jessens Svigersøn 
Peder Pedersen Muurmand, der i 1811 blev gift med

Anna ]ørgensdatter (f. 1779).
Det blev da ikke Peder Muurmand, der kom til at overtage 

Jørgen Jessens Gaard, men han maa aabenbart have købt en 
Gaard i det sydøstlige Hjørne af Aaved, og der drev han sit 
Hjulerhaandværk, foruden at han var Gaardmand. Hans nær
meste Nabo var Simon Hansen, hvis Gaard dengang laa ganske 
tæt op ad Hjulernes gamle Gaard.

14. Peter Jørgensen Hjuler (f. 1820) 
var den eneste af Peder Muurmands fire Børn, der levede til den 
voksne Alder; de andre døde, inden de naaede at blive gift. — 
Peter Jørgensen Hjuler er den første med Hjulernavnet, som 
virkelig har været Hjuler i Aaved.

Han var kun en lille Mand af Størrelse, men han var meget 
streng, og Børnene havde Respekt for ham. Naar Far kom, sagde 
Sønnen Jesper Hjuler, saa føjede alt sig efter ham. Han var selv 
Hjuler og vilde, at hans Sønner ogsaa skulde lære Haandværket. 
Han sagde nemlig til dem: „Hjulerhaandværket skal I lære; hvis 
I kan lave en Vogn, vil I aldrig komme til at lide Nød, for det 
vil aldrig gaa af Mode.“ Som han vilde, saadan blev det, saa selv 
om i Grunden ingen af Sønnerne rigtig brugte deres Hjulerhaand
værk, saa fik de det dog lært. Iøvrigt sørgede Peter Jørgensen 
Hjuler for, at hans Børn fik noget lært. Saaledes sendte han
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ogsaa Sønnerne til Angel for at gaa i Skole der en Tid; det var 
nærmest en Modesag paa den Tid, at man skulde sydpaa for 
at lære noget mere.

141. Peter Jessen Hjuler (f. 1846).
Da han blev saa gammel, at han ikke kunde gaa i Skole læn

gere i Aaved, kom han 12 Aar gammel i Huset hos Hans Chr. 
Fog, der var Lærer i Vodder, fordi han skulde gaa i Skole der 
i Vodder-Gaansager Distriktsskole. Egentlig plejede Børnene 
fra Aaved at komme til Birkelev, men P. Jessen Hjuler var lidt 
i Slægt med Hans Chr. Fog og kunde bo hos ham, saa derfor 
er han kommet i Vodder Slcole.

Da han saa blev gammel nok til det, overtog han Hjulerværk- 
stedet, der i Nutiden er nedlagt og kun drives som Landbrug af 
S. Ebsen. — P. Jessen Hjuler var udlært som Hjuler, men han 
lavede vist aldrig noget i Værkstedet, i hvert Fald ikke i den 
senere Alder. Det overlod han til sine Folk. Derimod passede 
han selv sit Landbrug; han pløjede næsten alt o.s.v. Han var 
en dygtig Mand, der havde en god Gaard og Forretning at lade 
gaa i Arv til Sønnerne. — I en Aarrække var han Kommunefor
stander. Ellers er det ikke almindeligt, at Medlemmer af denne 
Slægt har haft den Slags Hverv i Fremmedherredømmets Tid; 
mange har været Optanter og har af den Grund været afskaaret 
fra saadanne Poster. Men P. Jessen Hjuler var altsaa en Tid 
Kommuneforstander, og alligevel var han det kun af Navn. Egent
lig var det Chresten Holbæk, der havde været Skolelærer i Aa
ved, som havde denne Bestilling, og det var ham, der ordnede 
det hele. Men da han ikke ejede Jord, kunde han ikke blive 
skrevet for det, og P. Jessen Hjuler maatte lægge Navn til.

Hjulerværkstedet i Aaved var til en Tid det eneste i Sognet, 
og det var et meget kendt Værksted. Det, der var Specialet for 
den Aaved-Hjuler, var Vogne. Det var saadan, at Hjulerne her 
kun brugte det bedste og mest lagrede Egetræ, naar de lavede 
Vogne. Det var en meget solid Vare, der leveredes fra Aaved, 
saa selvom det nu er meget længe siden, der sidst er blevet lavet 
Vogne herovre, saa er der den Dag i Dag mange Steder her paa 
Vesteregnen, hvor Folk endnu har en Vogn, de kalder Aaved- 
Vognen, fordi den er kommet herfra. Disse Vogne er næsten uop-
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siidelige, fordi de er lavet af et saa ypperligt Materiale. — IP. 
Jessen Hjul ers Tid var der i mange Aar i Værkstedet en Svend, 
der hed Peter Schmidt, men altid blev kaldt „Peter fra æ Værk
sted“. Han var saa dygtig, at P. Jessen Hjuler betroede ham hele 
Værkstedet. Peter var ikke blot Hjulersvend, men han kunde ord
ne det meste paa egen Haand. Undertiden kunde der komme Strid 
mellem ham og P. Jessen Hjuler. Naar der nemlig kom Træ til 
Aaved, var de begge to ude at sortere det. Peter var meget kritisk, 
og naar noget Træ ikke var absolut 1. Klasses, kastede han det 
bort; det kunde ikke bruges til nye Vogne. P. Jessen Hjuler 
mente ofte, at det kasserede Træ vel var godt nok og kastede det 
tilbage. Men Peter gav sig ikke; han kasserede det paany, og saa
ledes kunde de staa og smide med Træet, indtil P. Jessen Hju- 
lers Hustru, Elsine Møller, maatte ud for at stifte Fred mellem 
dem. Men Peter fik vel altid Ret, og Resultatet blev godt; det blev 
gode og fine Vogne, der holder endnu i Dag. — Denne „Peter 
fra æ Værksted“ var ogsaa dygtig til alt muligt andet. Naar der 
skulde slaas Græs, kunde man ikke selv, men maatte have ham 
med. Det var iøvrigt saadan, at alle vigtige Begivenheder i Aaved 
ikke kunde finde Sted uden i Peters Nærværelse; han maatte 
være med, naar en Ko skulde kælve, han skulde med ud at føle 
efter, omKornet snart var tørt nok til Hjemkørsel og saaledes videre.

Da Peter Jessen Hjulers ældste Søn, Iver Juhler, blev gift, 
flyttede Forældrene med ham til Arnum, hvor han havde købt 
Gaard. Der i Arnum blev der ogsaa indrettet et Værksted, men 
P. Jessen Hjuler selv arbejdede ikke i det.
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Det var en meget stor Sorg for P. Jessen Hjuler, da den ældste 
Søn døde helt ung; men et endnu haardere Slag var det, da 
Krigen tog Iver Juhler, der da var hans eneste levende Son. De 
sidste Aar levede P. Jessen Hjuler sammen med sin Svigerdatter 
paa Gaarden i Arnum; 1920 flyttede han med hende til Skærbæk, 
men døde allerede Aaret efter.

143. Else Marie Hjuler (f. 1849)
blev gift med Ole Jessen fra Gaansager. Han havde overtaget 
sin Fødegaard efter Faderen, og det var en ret stor Gaard den
gang. Ole Jessen vilde ikke være tysk Soldat, og derfor blev han 
dansk Statsborger. Resten af sit Liv var han Optant, men kun 
32 Aar gammel døde han, og Else Marie Hjuler sad nu alene 
med Gaarden og en Flok Børn. Hun drev derefter selv Gaarden 
i nogle Aar, men blev senere gift igen. Hendes anden Mand hed 
Peter Bennedsen, og han havde en Del Aar Gaarden i Gaans
ager, men da ingen af Else Marie Hjulers Born kunde overtage 
den, blev den siden udstykket og solgt.

144. Anders Lauridsen Hjuler (f. 1852)
Som helt ung var han en Tid i Angel, hvor han skulde lære 

noget mere, end Skolen kunde give, og han viste ogsaa siden, at 
han havde faaet noget mere Skolegang, idet han var dygtig til 
at skrive. I 14—15 Aars Alderen menes han at have opholdt sig 
hos en Mand i Søndernæs, og han var da med til at hente Stude 
ved Limfjorden. Ellers var han hjemme og fik Hjulerhaandvær
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ket lært, og han var ogsaa i sin Ungdom beskæftiget ved dette 
Haandværk.

Saa kom han imidlertid til Gravlund — en stor Gaard ved 
Toftlund; den ejedes paa dette Tidspunkt af Hans Peter Lund. 
Anders Lauridsen Hjuler blev forlovet og senere gift med Datte
ren, Anne Lund. De var saa først i hendes Hjem et Aars Tid, 
men købte derefter selv en Gaard i Allerup. Men et Par Aar 
senere døde Anne Lund, og dette Ægteskab var barnløst. I 1889 
blev han dog gift igen, denne Gang med en Enke, Hanne Sten- 
holt, født Gaarde. Imidlertid varede det ikke ret mange Aar, 
inden Anders Hjuler solgte Gaarden; han havde ikke saa megen 
Lyst til Landbruget, for nu gik han over til noget helt andet, 
idet han startede en Bank i Toftlund. Han havde faaet nogle 
Penge ved at sælge Gaarden; men det var dog ikke nok, saa 
han havde Broderen Jesper Hjuler til at hjælpe sig med at samle 
Kautionister. Banken hed „Toftlunder Creditbank“, og den gik 
fra ca. 1900 til Slutningen af Verdenskrigen, da den gik over i 
Holstens Bank. Anders Hjuler egnede sig ikke alt for godt til 
Bankvirksomheden, men det var ogsaa mere som en politisk 
Aktion, at Banken fik noget at betyde. Anders Hjuler var Tysk; 
det havde han altid været, og Faderen havde uden Tvivl været 
noget Skyld i det ved at sende ham til Tyskland paa Skole; 
bedre blev det ikke, da han blev gift med Hanne Stenholt. Den 
Bank, Anders Hjuler startede, blev ogsaa et Fremstød for Tysk
heden, og efter Bankens Oprettelse kom han især sammen med 
Byens og Egnens Tyskere.
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Straks da han flyttede til Toftlund, lod han bygge et fint Hus, 
og han var den første der i Byen, som havde Bil. Karosseriet 
havde han selv lavet, saa han benyttede sig undertiden af sit 
Haandværk; men det blev aldrig ret til noget for ham, fordi 
han var alt for akkurat ved dette Arbejde. I det hele taget var 
Anders Hjuler en meget pertentlig Herre, pertentlig med sit Ydre 
for Eksempel. Skægget skulde sidde rigtigt, og Baandene i hans 
Snørestøvler skulde ligge uden at være snoet; men saa var han 
ogsaa en fin Mand. Omgangskredsen bestod som nævnt mest 
af Tyskere, og Anders Hjulers Familie blev ikke regnet ret me
get. I 1914 holdt han og Hustruen Sølvbryllup, og Toftlund var 
i den Anledning for nogle Deles Vedkommende illumineret næ
sten til Ukendelighed. Men Brodren, Jesper Hjuler, var ikke 
med til Festen, skønt han boede i Byen.

Efter Verdenskrigens Afslutning maatte Anders Hjulers Bank 
gaa i sig selv, og han rejste siden til Tyskland, hvor han naaede 
en høj Alder, inden han døde. Han boede hos sin Søn, Peter 
Petersen Juhler og var i Tyskland, saa længe han levede.

146. Maren Pedersdatter Hjuler (f. 1856) 
blev gift med Peter Obling fra Gaansager, og der kom de til at 
bo efter deres Giftermaal.

Peter Obling var blevet opdraget hos Simon Thyssen i Gaans
ager. Faderen var nemlig død tidligt, og Moderen havde giftet 
sig igen med Simon Thyssen, der i 1874 afstod Gaarden til Peter 
Obling, idet han retmæssigt skulde overtage den, naar han havde 
naaet en bestemt Alder. Gaarden laa dengang Syd for den nu
værende Smedie, men da den allerede i 1879 brændte, blev den 
flyttet længere sydpaa — op mod „Lunden“. Peter Oblings 
Svogre, Hjulerne i Aaved, var Folk, der forstod deres Ting, og 
det fortælles, at de foreskrev ham, hvordan han skulde lade 
Gaarden bygge; der skulde være tykke Mure og noget svært 
Tømmer. Paa den Maade fik Bygmesteren, der var fra Honning, 
alt for lidt for det. En Del af den solide Gaard staar endnu. — 
Peter Obling var ikke særlig rask; han led af en Mavesygdom, og 
i den sidste Tid blev han udpumpet hver Dag; han døde i 1889.

Efter hans Død sad Maren Hjuler alene tilbage med Gaarden 
og en Flok Børn, og netop et halvt Aar efter Mandens Død fødte
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hun sin yngste Søn. Det blev en vanskelig Tid med saa mange 
smaa Born, særlig da Gaarden paa den Tid var meget stor. Hun 
drev den selv en hel Del Aar og havde en Karl til at hjælpe sig. 
Jes Jessen, der senere kom til Roager, var hos hende en Tid; han 
kom dertil, straks da han kom ud at tjene. Det meste af Gaar
dens Jordtilliggende var dog Hede, og Maren Hjuler solgte efter 
nogen Tid store Stykker af Heden. For Eksempel blev flere Hun
drede Tonder Land fra hendes Gaard solgt til den bekendte tyske 
Præst, Pastor Jacobsen i Skærbæk. Arealet laa lige Syd for Lun
den, og der blev der i Slutningen af Aarhundredet fra Præstens 
Side gjort storstilet Forsøg paa at anlægge Fiskedamme med Op- 
drætning af Karper; et Foretagende, der dog efter nogle Aars 
Forløb gik i sig selv igen.

Tilsidst solgte Maren Hjuler Gaarden ogsaa, og efter at den 
havde været ejet af flere forskellige og var blevet udstykket nogle 
Gange, blev den i 1910 købt af Michael Thyssen, Gaansager. — 
Maren Hjuler naaede en høj Alder, og hun sad Enke i 53 Aar.

147. Jesper Pedersen Hjuler (f. 1859) 
lærte ogsaa Hjulerhaandværket, og i sin Ungdom arbejdede han 
noget som Hjuler hjemme i Aaved. Senere var han en Tur i Hol
sten antagelig som Hjulersvend. Det var noget, man skulde den
gang, for at det skulde være rigtigt.

I 1888 blev Jesper Hjuler gift med Cecilie Hübschmann fra 
Allerup, og de overtog saa en Gaard i Fjersted i Forpagtning. 
Senere købte de en Gaard i Tiset ved Gram. I Mellemtiden havde
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Jesper Hjulers Svoger, Hans Jørgen Hübschmann, afhændet sin 
Fødegaard i Allerup til Gaardslagtere. Men han fortrød det nogen 
Tid efter og fik derfor Jesper Hjuler til at købe Gaarden tilbage 
og flytte til Allerup. Der boede han saa en Tid, men blev ked 
af det og flyttede til Skrydstrup, hvor han købte en Gaard. Her 
døde Hustruen, og da han nu var Enkemand med tre mindre- 
aarige Børn, giftede han sig i 1905 med Hans Jørgen Hübsch
manns Enke, Anne Kjestine Thyssen fra Allerup. Jesper Hjuler 
flyttede saa til Toftlund, og overtog den Gaard, som Anne Kje
stine Thyssen sad alene med. Han har siden udvidet den en hel 
Del.

Jesper Hjuler var en dygtig Mand, der vel forstod at drive 
de Ejendomme, han i Tidens Løb havde ejet. Tillige var han i 
Modsætning til sin Bror, Anders Hjuler, en ivrig dansk Mand. 
Han hjalp Broderen, da han skulde i Gang med sin Bank, men 
bagefter var Jesper Hjuler ikke god nok mere, fordi han var en 
saa bevidst dansk Mand. — I 1915 døde han efter nogen Tids 
Sygdom. Han søgte tilsidst Lægehjælp i København, men det 
blev Døden, selv om han ikke var mere end 55 Aar gammel.

1411. Peter Jørgensen Juhler (f. 1877) 
gik Læsevejen. Han havde nemlig som Dreng været ude for et 
Fald. Derved fik han en Benskade, som aldrig rettede sig. Det 
skete i Gaansager, hvor han som Dreng var paa Besøg en Gang. 
Den Skade, Benet tog ved Faldet, var saa alvorlig, at Knæet senere 
blev stift, da det blev til Benedder.
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Peter Juhler gik i Skole i Aaved, til han blev konfirmeret, og 
han har altsaa ikke gaaet i andre Skoler som Barn. Det var noget, 
som vanskeligt kunde lade sig gøre, men det hændte dog i enkelte 
Tilfælde, og Grunden har vel været den, at Peter Juhler havde 
et daarligt Ben. I Aaved var der ogsaa en særlig dygtig Lærer 
ved den Tid nemlig Berndt Johansen. Da det var Meningen, at 
Peter Juhler skulde læse til noget, kom han paa Præparandskolen 
og siden til Haderslev paa et Seminarium, hvor han tog Eksamen 
1899, da han var 22 Aar. Dernæst var han Lærer i Drengsted i 
Vestslesvig i fire Maaneder, men skønt han var helt ung endnu, 
ramtes han af en saa alvorlig Lungebetændelse, at han døde i 
Foraaret 1900. — Havde han ikke faaet Benskaden var han næppe 
blevet Lærer.

1412. Iver Simonsen Juhler (f. 1880) 
hører endnu til dem, der havde gaaet i Skole i Aaved; snart efter 
blev den nedlagt. — Han havde ingen Lyst til at lære Hjuler
haandværket, saa det syntes, som om P. Jessen Hjuler skulde 
blive den sidste af den gamle Hjulerslægt, som lærte og drev 
Haandværket. Iver Juhler havde derimod Lyst til Landbruget. 
Til Gaarden i Aaved, hvor Hjulerhaandværket vel nok altid 
havde været den vigtigste Indtægtskilde, havde der dog altid 
hørt en Del Landbrug. Dette Omraade af Bedriften ofrede Iver 
Juhler helt sin Interesse til.

I 1911 blev han gift med Wiebke Stamp, og Gaarden og Værk
stedet blev nu solgt. Iver Juhler købte en Gaard i Arnum, og
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de byggede straks nyt Stuehus. Hjulersvenden fra Aaved — Peter 
Schmidt — flyttede med til Arnum, hvor der indrettedes et Værk
sted til ham; men sit gamle Speciale, der var Vogne, ofrede han 
sig ikke rigtig for, efter at han var kommet fra Aaved; han lavede 
ikke ret mange flere Vogne, og da Iver Juhler maatte hjemmefra, 
gik Hjulersvenden helt over til Landbruget. Dermed var saa 
Hjulerhaandværket døet helt ud i denne Slægt, der en Gang tog 
Navn efter Haandværket.

Iver Juhler blev som ung tysk Soldat, og da Verdenskrigen 
brød ud i 1914, blev han indkaldt allerede den 2. August. Han 
kom til Haderslev og maatte saa derfra til Slesvig. I nogen Tid 
var han der og laa for saa vidt i Ro. Men saa kom han til Fron
ten, og han oplevede Krigen paa nært Hold første Gang i Rus
land. Medens han var der, blev han angrebet af Tyfus, men blev 
dog helbredet. Det var en jødisk Læge, der gjorde ham rask. 
Efter denne alvorlige Sygdom kom han en Tid hjem for at komme 
sig helt; men Amtsforstanderen kunde ikke taale, at han skulde 
gaa hjemme, saa han fik Iver Juhler hen paa et Lazaret i Toft
lund. Men snart blev han igen sendt til Fronten i Rusland. — 
Siden kom han til Frankrig, og der stred han sig igennem den 
sidste haarde Tid. Og vanskeligt har det ofte været for ham; 
stadig maatte Tankerne gaa til de hjemlige Egne. Iver Juhler var 
ikke længere nogen helt ung Mand; han havde Gaard og Hjem, 
havde Hustru og Barn, som maatte savne ham. Og den gamle 
Fader maatte overtage hans Pligter, mens han selv var i Krig. 
Der var hverken Kampglæde eller Lyst til at lide for Tyskernes
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Sag hos ham. Kun eet Ønske levede i ham, Ønsket om komme 
hjem. Men roligt fandt Sønderjyden sig i sin Skæbne som saa 
mange andre sammen med ham. Tankerne gik ofte hjem til 
Familien og de Vanskeligheder, som den havde at kæmpe med, 
saaledes som Brevene viser det. Vi, der lever saa mange Aar 
efter, faar bedst Indtryk af disse sønderjydske Mænd gennem 
de Breve, hvor de har skrevet deres Tanker ned derude ved 
Fronten. Og det gaar igen hos dem alle, at de ved, hvor nær 
Døden er inde paa Livet af dem. Men det er ogsaa, som om de 
altid er parat til at dø.

Gribende er saaledes det Brev, Iver Juhler skrev hjem til sin 
Familie to Dage, før han faldt.

Skreven den 16. September 1918.

Min kære Kone, Fader og lille Pige.

Det første, jeg kan meddele Eder mine Kære, er, at jeg endnu 
af Guds Nåde har det godt, og det er jo min stadige Bøn til den 
kære Gud Fader, at han også i Fremtiden vil beskytte mig, og 
når hans Tid er kommen, jeg så må komme hjem til Eder mine 
kære i Hjemmet. Men mine kære, er det bestemt for mig, at jeg 
skal blive her, så beder jeg den kære Gud, at vi må samles hos 
den kære Gud Fader i Himlen. Og det beder jeg Eder min kære 
Kone og Fader vær godmodig mod hverandre og gjør Eder det 
så let som muligt og sørg godt for vor lille Piges Opdragelse og 
glem hende ikke. Men mine kære, det er jo min inderligste Bøn 
til Gud, at jeg må komme hjem og leve endnu en Tid sammen 
med Eder alle mine kære. I Går modtog jeg Brev fra Dig min 
kære Kone, skreven den 1. i d. M. og ser med Tilfredshed, at I 
dog har det godt, men også I længes efter mig. Gud Fader hjælpe 
mig hjem til Eder i en nær Fremtid. Peter Schmidt og Hans Kjer 
er hjemme på Orlov, og Kristian Petersen han er dog ikke i 
Fronten endnu. Hils dem alle fra mig, hvis Brevet kommer tids
nok.

xMed Bjergningen gaar det vel langsom, da I har megen Regn; 
her har vi temmelig smuk Vejr. Jeg er jo ellers sammen med 
Nielsen fra Ballum endnu, og vi har det jo ret godt sammen, og 
det er jo godt med en god Kammerat i sådan Tid; vi smager
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jo altid hinandens Pakker, han synes også, at alt er godt, hvad 
jeg modtager fra Dig min kære Kone, men I maa jo miste det 
derhjemme, og det er jo vist meget knap.

Nu maa vi alle bede den kære Gud Fader, at vi igen må 
samles i vort kære og gode Hjem. Håbende I har det godt, de 
kærligste Hilsener til Eder alle mine kære fra Eders

tro Iver Juhler.

Hils alle i Hjemmet, Tante, Naboer og alle.

Gud beskytte os alle.

Det blev Iver Juhlers Afskedsbrev; to Dage senere faldt han 
i et voldsomt Slag. Han var haardt med lige til det sidste, og 
i det Slag, han var med i tilsidst, var der en saa stærk Ild, at 
Tyskerne næppe kunde faa deres døde begravet. En Feldwebel 
skrev tre Dage efter Iver Juhlers Død bl. a. cette i et Brev til 
Hustruen Wiebke Stamp: „Deres kære Mand var os alle en tro 
Kammerat; han gjorde stadig sin Pligt, stille og tilfreds, saa 
at han var velset af alle Foresatte“.

Iver Juhler var en stille og tilbageholden Mand; rolig passede 
han sin Gerning og de Pligter, som hvilede paa ham. Der blev 
holdt Sørgegudstjeneste for ham i Højrup Kirke den 15. Oktober 
1918. — Efter hans Død blev Hustruen og den gamle Far kun 
boende i Arnum et Par Aar; de kunde ikke have Gaarden selv, 
og 1920 flyttede de til Skærbæk, hvor de havde købt Hus. Alle
rede et Aars Tid senere døde Peter Jessen Hjuler, og Wiebke 
Stamp sad saa alene med en lille Datter. Hun bor nu hos sin 
Datter og Svigersøn.

1431. Jes Hansen Jessen (f. 1871) 
var kun 5 Aar, da Faderen døde, og han kom saa til Aaved til 
Morbroderen, Peter Jessen Hjuler, hvor han blev opdraget. Han 
var der, til efter at han var blevet konfirmeret, men kom saa hen 
at tjene hos Mosteren, Maren Hjuler i Gaansager.

Imidlertid var Jes H. Jessen dansk Undersaat, idet Faderen 
havde opteret, og da han skulde til Session, besluttede han sig 
til at blive tysk Statsborger. For at det kunde tilstedes ham,
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maatte han dog betale de nok som bekendte Halvhundrede Mark, 
og saa var den Sag i Orden. Han blev dog ikke tysk Soldat 
nogensinde alligevel. — Først i 1890’erne kom han til Roager, 
hvor han blev gift med Ane Schack; hun var eneste Datter og 
havde kun een Broder, som overtog Nabogaarden til hendes 
Hjem. Derfor fik Jes H. Jessen Hustruens Fødegaard, som han 
drev med Flid og Ihærdighed.

1432. Peter Jørgensen Jessen (f. 1872) 
vilde ikke til Landbruget, og han kom saa i Bagerlære og blev 
udlært i dette Fag. Tysk Soldat blev han ikke, men ogsaa han 
betalte 50 Mark for at faa Hjemstavnsret paa sin Fødeegn, 
idet han ligesom Brødrene blev tysk Statsborger. — Men siden 
kom der en Tid, hvor han fik Lyst til at komme Udenlands, og 
han vilde da til Amerika. I Aaret 1902 rejste han derover og slog 
sig ned i Syd-Amerika. Der kom han til at beskæftige sig med 
Landbrug og fik selv en Farm; siden blev han gift derinde. Han 
har aldrig været i Danmark igen, siden han forlod Fødelandet, 
men det er forøvrigt gaaet ham udmærket.

1433. Carl Jensen Jessen (f. 1875)
— I Slutningen af Halvfemserne blev Tyskerne særlig virk

somme med at udvise Folk fra Nordslesvig. Særlig galt var det 
med dem, der ikke vilde være tysk Soldat, idet de havde dansk 
Statsborgerret; de maatte søge over paa den anden Side af

Thysen Slægten 18
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Carl Jessen (f. 1875)

Grænsen. Carl Jessen var ogsaa dansk Undersaat, men da han 
skulde til Session, betalte han de 50 Mark og blev tysk Stats
borger. Og i 1895 blev han tysk Soldat og aftjente sin Værne
pligt i Bremen, hvor han var i to Aar indtil 1897.

Faa Aar senere blev han gift i Roager med Hansine Øster
gaard, og da hun var eneste Datter, overtog Carl Jessen hendes 
Fødegaard, en meget gammel Slægtsgaard, som kan føres flere 
Aarhundreder tilbage i Slægtens Eje. — I 1914 kom imidlertid 
Verdenskrigen, og da Carl Jessen havde været aktiv Soldat, 
blev han indkaldt straks efter Mobiliseringen og kom lige til 
Krigstjenesten uden forudgaaende Øvelse. I første Omgang blev 
det nu ikke saa langvarigt med Indkaldelsen, idet han snart kom 
hjem igen. Men det varede ganske vist kun en fjorten Dages 
Tid, saa maatte han i Krigen. Til at begynde med kom han til at 
passe Fanger i Mecklenburg, og der var han i 9 Maaneder. Der
næst kom han til Brüssel og blev der i Belgien i 11 Maaneder. 
Fra Belgien gik Turen til Rusland, hvor han laa ved Fronten i 
2V2 Aar; han var i Skyttegravene hver Dag, og det saa ikke godt 
ud, men han undgik alligevel at blive saaret. Imens sad Hu
struen selv med Gaarden, men havde dog ret god Hjælp for Ek
sempel af russiske Krigsfanger.

Engang da Carl Jessen var hjemme paa Orlov og vidste, at 
han om kort Tid igen skulde af Sted til Rusland, tænkte han 
stærkt paa at løbe over Grænsen. Det kunde maaske ogsaa have 
ladet sig gøre for ham, men Tyskerne holdt unægteligt et vaa- 
gent Øje med ham, naar han var hjemme paa Orlov. Noget af



SLÆGTEN THYSEN

Ole M. Jessen (f. 1877)
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hans Mark gik lige op til den danske Grænse, og naar han vilde 
tilse Kreaturerne der, skulde han altid have to Soldater med sig. 
Han maatte ikke gaa derop uden at anmelde det, men saa var de 
to Soldater ogsaa parat til at gaa med, hvor tit det skulde være. 
De tyske Myndigheder var aabenbart meget bange for, at han 
skulde løbe over Grænsen, og det var heller ikke helt uden 
Grund, de var forsigtige. Carl Jessen behøvede kun fra sin Mark 
at skridte over Grøften, saa var han i Danmark. Men han maatte 
altsaa af Sted igen, og fra Rusland kom han til Frankrig, hvor 
han var med til at lave Skyttegrave bag Fronten. Det var vel 
ikke saa udsat en Stilling at være i som direkte ved Fronten, 
men uden Fare var det dog ikke. Tilsidst var Carl Jessen i El
sass-Lothringen, og lige saa snart Revolutionen kom, marcherede 
de bort. De var paa Marchen i to Dage, saa stjal Carl Jessen sig 
bort sammen med nogle andre. De kom til et Tog, der var fyldt 
med Russere; dem smed de imidlertid ud og tog selv Plads i 
Toget, som de rullede bort i, medens Russerne, som ogsaa vilde 
hjem, havde anbragt sig paa Taget. Carl Jessen kom til Køln og 
blev afvæbnet der. Han var nu fri og kunde tage til sit Hjem 
i*;ed Lemmerne i god Behold trods fire Aars fremmed og ufri
villig Krigstjeneste.

Carl Jessen har siden med Dygtighed drevet sin Gaard i 
Roager; han er en ret stilfærdig Mand.

1434. Ole Marius Jessen (f. 1877)
blev ikke udtaget til Soldat, da han var til Session, men ogsaa
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han blev tysk Statsborger paa det Tidspunkt formedelst de 50 
Mark.

Selv om Ole Jessen ikke havde været Soldat, blev han alligevel 
indkaldt til Krigstjeneste, da Verdenskrigen havde varet en Tid. 
Han var en Gang hjemme paa Orlov, men kunde ikke tænke sig 
at vende tilbage til det, han var kommet fra, og han løb da over 
Grænsen til Danmark. — Men kort Tid senere døde han ovre i 
det gamle Land; han havde ikke været syg, før han løb over.

1441. Peter Petersen Juhler (f. 1890) 
kom som Dreng til at gaa i Skole i Flensborg, da Faderen var 
blevet Bankdirektør i Toftlund. Han vilde være Læge og stude
rede forskellige Steder bl. a. i Rostock, og i Verdenskrigen 
havde han saa megen Uddannelse, at han gjorde Tjeneste som 
Militærlæge under Krigen. Efter dennes Afslutning nedsatte 
han sig som Læge i Toftlund, og han var en dygtig Mand i sin 
Gerning, men førte et meget ustadigt Liv, saa Folk næppe kunde 
være tjent med ham som Læge. Det vilde altsaa ikke gaa for 
ham paa hans Hjemegn, hvorefter han flyttede til Tyskland og 
fortsatte som praktiserende Læge der. En Tid var han i Lang
horn og siden i Dömits. Hans Far boede hos ham der. — Men 
en Formiddag skete der en Ulykke. Det var et meget taaget 
Vejr, og Anders Hjuler advarede ham meget imod at tage ud; 
men der var et Par Patienter, som Petersen Juhler syntes, han 
skulde ud til. I det ugunstige Vejr kørte han imidlertid galt og 
mistede Livet ved denne Bilulykke. Han var blevet gift i Begyn
delsen af 1920’erne og havde tre Døtre.

1461. yldser Petersen O bling (f. 1876) 
var endnu ikke konfirmeret, da Faderen døde, og han kunde 
derfor ikke være Moderen til saa stor Hjælp med Gaardens 
Drift endnu. — I 1911 blev han gift og overtog da en Ejendom 
i Arnum. Den havde han kun et Aars Tid, og 1912 flyttede han 
til Roost og fik der den Gaard, hvor Hustruen var opdraget; 
det var hos et Par ugifte Søskende.

Imidlertid kom Verdenskrigen.. Adser Obling havde ganske 
vist ikke været tysk Soldat før, men han blev indkaldt til Krigs
tjeneste alligevel. I 1915 kom han ind, men Krigen igennem
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Adser Obling (f. 1876)

havde han dog Heldet med sig. I Foraaret 1916 var han med 
ved Verdun, og i en 3—4 Uger var han ved Fronten, hvor det 
ret gik løs; saa var han hjemme paa Orlov og kom derefter til 
Fronten igen. Det varede kun 14 Dage, saa vilde han ikke være 
med mere, men meldte sig syg; det var i Maj 1916. Det lykke
des ham ogsaa at blive fri for at komme med til Fronten igen, 
og hele Sommeren flyttede han fra Sygehus til Sygehus. — Efter 
nogen Tids Forløb kom Adser Obling til Spa til „Erholung“, 
Rekreation, og var derefter en Tid paa let Landbrugsarbejde. 
Fra Juni 1917 fik han Orlov, men slap alligevel ikke helt fri, 
idet han forsømte at sende Ansøgning ind om fortsat Orlov. 
Han blev indkaldt igen og kom nu til at passe russiske Krigs
fanger i Roost. Det var ikke saa farefuld en Post, og han blev 
ved med det til i April 1919.

Adser Obling drev Gaarden i Roost til omkring 1927; saa 
solgte han den og flyttede sammen med sin Hustru til Toftlund, 
hvor de bor endnu.

1464. Peter Jørgensen Obling (f. 1882) 
rejste til Amerika i Foraaret 1909. Sammen med ham rejste og
saa den yngste Bror Peter Nielsen Obling (f. 1887), der først 
blev født nogle Maaneder efter sin Fars Død. De to Brødre drog 
først ind til Peter Thyssen fra Stenderupgaarde; han boede i 
Dannevang i Texas, og der var de et Aars Tid. Peter Nielsen 
Obling havde imidlertid ikke været Soldat, saa han skulde paa 
et vist Tidspunkt melde sig hos den tyske Konsul i San Fran-



HANS S. THYSEN278

cisko. De to Brødre blev borte for hinanden der i Byen; de var 
nemlig rejst dertil sammen. Peter Jorgensen Obling drog videre 
til Canada, hvor han en Tid har haft en Ejendom. Han har og
saa til andre Tider fisket og arbejdet i Kobberminer. Peter Niel
sen Obling blev derimod i San Francisko, og han har vist prøvet 
alt muligt derovre; han har dog næsten aldrig skrevet hjem. — 
Der er sikkert ingen af dem, der er gift.

1465. Erik Marius Obling (f. 1884)
var som ung paa Lyngby Højskole og blev i 1911 gift med en 
Enke, Ingeborg Dyhrberg. Hun sad med en Ejendom, som Erik 
Obling siden drev. — Da Verdenskrigen kom, maatte han med, 
og han var en meget lang Tid i Rusland. I 1916 kom han i rus- 
sik Fangenskab og fik der en temmelig ublid Medfart. Han fik 
syv Bajonetstik og var saa medtaget, at man troede, han var 
død. I lang Tid laa han paa Lazaret, men kom derefter hjem paa 
Orlov. Siden blev han Armeringssoldat og var tilsidst i Fran
krig; han var med til at løbe hjem derfra i 1918.

Efter Krigen drev Erik Obling igen i en Aarrække sin Ejen
dom i Rørkær. I 1945 blev han imidlertid fundet forulykket, da 
han hjalp sin Hustrus Slægtning med Indkørsel af Hø. Man me
ner, at han er gledet ned fra Hølæsset og er da faldet saadan, at 
Vognen er gaaet over ham. Inden han blev bragt hjem, var han 
afgaaet ved Døden. Der blev ved hans Dødsfald skrevet om 
ham, at han var en kendt og afholdt Mand, Medlem af Besty
relsen for Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere.
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Georg Juhler (f. 1896)

1471. Peter Th ode Juhler (£. 1893) 
havde som Dreng stor Lyst til Landbruget, men da han var i 12 
Aars Alderen, faldt han og forslog den ene Arm. Dette Fald 
fik saa alvorlige Følger, at Peter Juhler for stedse mærkedes af 
Sygdommen. Det ene Ben blev angrebet, vist af Blodforgiftning, 
og hans Tilstand var til Tider kritisk. Han kom sig dog, men 
mange Gange har han haft alvorlige Tilbagefald og har hver 
Gang været plaget af store Smerter. Han har været paa Syge
hus i Kiel og forskellige andre Steder. Men under den haarde og 
pinefulde Sygdom har han bevaret et udmærket Humør, som har 
hjulpet ham igennem meget; thi er først Humøret og Livsmodet 
tabt, da er som oftest alting tabt. Ogsaa paa sine Medpatienter 
har Peter Juhlers gode Humør haft gavnlig Indflydelse under 
hans lange Sygehusophold.

Efter at have naaet den voksne Alder kom Peter Juhler paa 
Bramminge Efterskole og har siden været i Lære i en Manufak
turforretning. Han har nu en god Forretning med Manufaktur
varer i Rødekro, og det gode Humør har han i Behold endnu.

1472. Georg Juhler (f. 1896)
var som helt ung paa Efterskole; men da Verdenskrigen kom, 
undgik han ikke at komme med i den. Han blev indkaldt i 1915 
og fik sin Militæruddannelse i Slesvig. Siden kom han til Fron
ten, og i 1917 blev han en Gang saaret i Armen af en Bajonet, og 
han kom saa i engelsk Fangenskab efter nogen Tids Fronttjene-
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ste. Det var i November 1917, og nu var han altsaa uden for den 
direkte Krigsfare, som Frontsoldat altid gaar i.

Georg Juhler driver nu en Landbrugsejendom i Hønkys ved 
Hellevad.



HUNDEGAD-SLÆGTEN

DER er kun een af de 12 Slægtsgrene, som ikke har kunnet 
spores op til Nutiden, nemlig denne Hundegad-Slægt.

Hvad Benævnelsen Hundegad angaar, da er det et Navn, som 
nu helt er forsvundet ud af daglig Tale; man hører det ikke an
vendt mere, og det er vel de færreste, der overhovedet ved, at 
der er noget, som hedder saadan. Hundegad er i Folks Bevidst
hed smeltet helt sammen med Gesing. I en Beskrivelse af Sog
net fra 1854 omtales Hundegad som „en Rad af Steder, som 
grændse op til Kirkebyen Skjærbæk 2/2 Mil Syd for Ribe, 
Skjærbæk Sogn og Skoledistrikt; 1 Bondegaard, 4 Boel, 4 Kaad- 
nersteder og 3 Indersteder/4 — —

Mette J ørgensdatter, 
fodt 1774 i Aaved, er Stammoderen til Slægtsgrenen. I 1798 blev 
hun gift med Peder Nissen Justen fra Hundegad. Han var Hus
ejer og Gortler, og de fik seks Børn i deres Ægteskab. Disse 
Born fik som Stamnavn Prætorius, men mærkeligt nok beholder 
Slægten ikke dette Navn. Hvorfra det kommer, er ikke rigtig 
fastslaaet, men der kendes en Præst — dog ikke i Skærbæk — 
af dette Navn, og omkring 1750 boede der i Melby ved Skær
bæk en Mand ved Navn Henrik Prætorius. — Tre af de Børn, 
Mettte Jørgensdatter og hendes Mand fik, har det ikke været 
muligt at skaffe Oplysninger om ud over deres Fødselsdato og 
Navn.

Den ældste Søn hed Nis Petersen Prætorius (f. 
1799). Han var Blikkenslager og boede ogsaa i Hundegad. To 
Gange var han gift, første Gang med en Kniplepige Ane Kirsti
ne Pedersdatter, men begge Ægteskaberne var barnløse.

Mette Jorgensdatters ældste Datter blev ret sent gift med en 
Enkemand, Mads Poulsen. Hun hed Maren Pedersdat- 
t e r og ernærede sig — i hvert Fald indtil hun blev gift — som
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Kniplerske i Hundegad. Hendes Mand var Inderste i Hunde
gad, men de havde ingen Børn, og efter tre Aars Ægteskab døde 
Maren Pedersdatter, kun 39 Aar gammel. Saaledes efterlod hel
ler ikke hun nogen Efterkommere.

Den yngste Søn hed Johannes Prætorius Peder
sen, og han var født 1814. Han var ligesom Faderen Gortler 
og blev gift 1839, men efter et Par Aars Ægteskab døde han. I 
Ægteskabet var der to Drenge, hvoraf den ældste døde som lille, 
medens den yngste maaske flyttede med sin Mor til Ribe, da 
Johannes Prætorius døde. Men denne lille Dreng, Niels Peter
sen, er aabenbart den eneste, der kan have Efterkommere, der 
lever nu.



HØNNING-SLÆGTEN

DENNE Slægtsgren er den tredie, der endnu i Dag skriver 
Stamnavnet som Thysen, selv om dog en Del af dens 

Medlemmer er gaaet over til en Skriveform med dobbelt s.
Stamfaderen er Niels Simonsen Thysen (f. 1797). 

Han var en temmelig stor Mand af Skikkelse, høj og tynd. Han 
havde i Modsætning til de fleste af sine Brødre været Soldat og 
havde tilmed været i Trøjen i temmelig lang Tid.

Siden hen købte Niels Thysen en Gaard i Honning ved Ar- 
rild. Den ligger meget enligt paa et noget afsides Sted nede bag 
en Bakke, og man mener, at Niels Thysen havde brugt for 
mange af sine Penge, bl. a. dem han havde faaet som Arv hjem
me fra Aaved, i den Tid han var Soldat, saa han var nødt til at 
købe en saa afsidesliggende Gaard, for at han kunde komme lidt 
billigere om ved det. — Han døde 1884 og blev saaledes op mod 
90 Aar gammel.

11. Simon Nielsen Thysen (f. 1829) 
boede paa den Ejendom i Gaansager, som Anders Petersen nu 
har. Det var en ganske lille Ejendom til at begynde med. Simon 
Thysen havde faaet den ved sit Giftermaal med Botilla Jessen, 
idet den blev udstykket fra hendes Fødegaard.

Simon Thysen drev Ejendommen i mange Aar, og de klarede 
sig godt derude. De havde kun et Par Køer, og han gik saa en 
Del ud og arbejdede. De havde een Hest, men havde Held til at 
faa Føl næsten hvert Aar og Føllene var ret dyre; de kunde 
koste 300 Mark, og det var en meget stor Sum Penge dengang. 
Det var forøvrigt bedst med Hingstføl paa den Tid. — Tillige 
vævede Botilla og tjente en Del Penge ind paa den Maade.

12. Hans Jessen Thyssen, f. 1832 
havde været Soldat, og da han i 1869 blev gift med Nielsmine
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Hans Jessen Thyssen (f. 1852)

Caroline Høberg, overtog han en Gaard i Nr. Logum. Men han 
døde meget tidligt, og Hustruen giftede sig igen. Kort 1 id se
nere døde ogsaa hun, og deres eneste Son, Niels Simonsen Thys
sen, kom nu til Gaansager og blev opdraget hos sin Farbror Si
mon Thysen. — Hans Jessen Thyssen havde været med i Kri
gen 1864.

13. Bertel Iversen Thysen, (f. 1839)
var med i Krigen i 1864, men han undgik at blive saaret; han 
gjorde iøvrigt nærmest Tjeneste ved Ægtkørsel. Efter Krigen 
kom han hjem og blev gift, og saa overtog han Fodegaarden i 
Honning. Han havde dog lidt saa meget af Strabadserne i Kri
gen, at han en Tid led af Krampe, og han dode af Tæring i en 
forholdsvis ung Alder; han var en ret lille, noget klejn Mand.

Bertel Thysen opnaaede tysk Statsborgerret efter 1864, og det 
viste sig at være en Fordel, idet Børnene truedes med Udvisning 
en Gang i 1890’erne, da den tyske Politik blev strengere over for 
Danskheden i Sønderjylland. Bertel Thysens Born fik kun en 
Frist paa 24 Timer, inden de skulde være ude af Landet, og de 
tyske Myndigheder mente aabenbart, at de var danske Under- 
saatter, altsaa Optanter. De kunde imidlertid fremvise Papirer, 
der godtgjorde, at Statsborgerforholdet var bragt i Orden, og at 
de havde Hjemstavnsret, hvor de boede.

14. Hans Simonsen Thysen, (f. 1848)
var Optant. Han havde ikke været med i Krigen 1864, idet han
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var for ung til det, men han blev ved med ogsaa efter den Tid at 
være dansk Undersaat.

I sine unge Dage blev Hans Thysen forelsket i en Pige, Ane 
Else Andersdatter, fra Randerup, og de blev hemmeligt forlovet. 
Efter hvad man mener, satte Ane Elses Forældre sig imod, at de 
maatte blive gift, klans Thysen var iøvrigt ogsaa kun 18 Aar 
dengang, men i 1867 fik Ane Else en Son. Bestemmelsen var saa
dan dengang, at saafremt det kunde fastslaas, hvem der var Far 
til et Barn født uden for Ægteskab, saa skulde Barnet have hans 
Efternavn. I Kirkebogen er Hans Thysen fra Honning opført 
som Barnets Far, og Drengen blev da døbt Anders Nissen Thy
sen. — Moderen Ane Else Andersdatter kom senere i Tjeneste 
hos nogle gamle Søskende ved Navn Thyssen i Gesing ved 
Skærbæk, men trods Navneligheden har de ikke noget med 
denne Slægt at gore; de ejede en Gaard i Gesing. — Det fortæl
les nu, at Søsteren Kjesten Thyssen en Gang blev meget syg, og 
de troede, hun vilde dø. Broderen Hans Nielsen Thyssen stod 
hos hende; han var over 60 Aar og udbrød da:

„Ak ja, naar du nu er død, hvad skal jeg da saa gøre?“
„Du skal saamænd se at gifte dig“, svarede Søsteren.
„Men der er vist ingen, der vil ha mæ“, sagde Hans Thyssen. 

— Dette stod Tjenestepigen Ane Else og hørte paa, og hun skal 
da have sagt:

„Jo, det vil æ“. — Saa tilføjede hun: „Men æ har jo den hæ 
Dreng“.

„Ja, hvad vi faar jo vist ingen Børn alligevel“, svarede Hans 
Thyssen, der jo var gammel. Saa blev Giftermaalet da bestemt 
og kom i Stand. Ane Else blev gift med Hans Thyssen, men han 
var næsten 65 Aar, da de holdt Bryllup Nytaarsaftensdag 1870. 
Den gamle Kjesten Thyssen kom sig imidlertid og levede efter 
den Tid, men den yngre Svigerinde var dog ikke særlig god ved 
hende. Da hun saaledes kom til store Midler ved sit Giftermaal, 
steg det hende nok lidt til Hovedet. Hun købte Smykker, Sølv- 
skeer og den Slags op, og var især Aftager af en Del af det, der 
blev solgt paa Dodsboauktioner.

Ane Else fik en Gang som gift Kone Besøg af sin Ungdoms
kæreste, Hans Simonsen Thysen, og hun var nu ikke fri for at 
knejse lidt med Hovedet og sagde lidt rapt til ham: „Ja, nu kan
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du se, hvor stor Velstand jeg er kommet i“. — Og saa trak hun 
ham rundt i Stuerne og viste ham, hvad hun havde, specielt et 
stort firkantet Glasskab, som hun havde staaende i en af sine 
Stuer. I dette Skab havde hun anbragt alle sine Guldkæder og 
Solskeer, og hvad hun ellers havde. — Men den gamle Hans 
Thyssen, som hun var gift med, listede noget forskræmt bagefter 
og spurgte:

„Ven er dæ? — Ven er dæ?“
„Och, det er da Anderses Faer“, svarede Ane Else.
Efterhaanden som Tiden gik, blev Ane Else ene om hele Her

ligheden, idet de gamle døde. Og da hendes eneste Son giftede 
sig, købte hun en Gaard til ham, vist nok i Mosbol.

Hans Simonsen Thysen blev derimod gift i 1875 og fik en 
lille Ejendom i Tohede i Nr. Løgum Sogn. Han holdt nogle faa 
Køer, men gik ogsaa ud som Daglejer hos Bønderne. I dette 
Ægteskab var der to Piger, hvoraf den yngste døde som ung. 
Senere købte Hans Thysen et enligt Sted, der kaldtes Blæsom. 
Der var ogsaa Jord til, og han holdt et Par Koer. Her dode Hu
struen, men han blev tre Aar senere gift igen, denne Gang med 
en Enke, og i sit andet Ægteskab havde han en Datter.

I de sidste Aar formørkedes Hans Thysens Sind, og han 
døde i 1912 paa Sindssygehopitalet i Ribe.

16. Niels Simonsen Thysen, (f. 1854) 
var kun 10 Aar gammel, da Sønderjylland kom under tysk Her
redømme og han drog da som ung over til det gamle Land, hvor 
han fik Læreruddannelse paa et Seminarium.

Efter sin Uddannelse fik Niels Thysen Ansættelse forskellige 
Steder paa Sjælland. En Tid var han Hjælpelærer i Ramløse, 
blev saa Andenlærer i Græsted, og 12. September 1881 blev han 
kaldet til Skolelærer i Esbønderup, og der var han, indtil han 
døde i 1898 i forholdsvis ung Alder.

111. Marie Kjestine Thysen, (f. 1869) 
blev efter sit Giftermaal boende i det gamle Hjem i Gaansager. 
Hun holdt Bryllup med Søren Petersen, der overtog Ejendom
men i 1895; han købte siden en Del Jord, som han lagde ind til
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Marie K. Thysen (f. 1869)
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Niels Thyssen (f. 1870)

den, og den blev saaledes betydeligt forøget. Søren Petersen har 
drevet den frem til det, den er i Dag, en helt god Ejendom.

121. Niels Simonsen Thyssen, (f. 1870) 
blev som omtalt opdraget hos sin Farbror i Gaansager, og da 
han blev voksen, fik han en Ejendom paa Gaansager Østermark 
i Nærheden af Simon Thysens Hjem; den ejes nu af Richard 
Hansen.

Det var en Hedeejendom, Niels Thyssen overtog, og den var 
udstykket fra en af de saakaldte Kloster-Gaarde, som laa i 
Gaansager. Det var Gaarde, som tidligere havde hørt under Klo
stret i Logum. Den ene ejes nu af Jens Jensen, medens den anden 
egentlig er forsvundet; Niels Thyssens Jord var fra denne sidste.

Niels Thyssen var en Tid indkaldt i Verdenskrigen. Han kla
rede sig ellers godt derude, men ogsaa han døde ret tidligt, og 
det var nu ikke let for Enken at sidde med Ejendommen, saa 
hun solgte den.

141. Anders Nissen Thysen, (f. 1867) 
havde været tysk Husar i tre Aar, og den tyske Indflydelse var 
aabenbart ikke gaaet sporløst hen over ham, idet han siden var 
tysksindet. Han var dog ikke nogen særlig ivrig og fremtræ
dende Tysker.

I en ret ung Alder blev Anders N. Thysen gift og overtog 
selv en Gaard. Han var dog ikke nogen særlig dygtig Mand,



HANS S. THYSEN288

N. P. Thysen (f. 1879 Thorvald Thysen (F. 1880)

hvad der nok skyldtes Soldatertiden en Del, men ogsaa det, at 
han som eneste Søn var blevet stærkt forkælet i sin Barndom. — 
I Aaret 1890 fødte hans Hutru to Børn, nemlig den 4. Januar en 
lille Datter, der dog døde, inden hun naaede at blive fremstillet 
i Kirken — kun en Uge gammel, og kort for Jul samme Aar en 
Søn, Hans Thyssen. Denne Søn blev dog ikke ret gammel, idet 
han døde allerede 1907, kun 17 Aar. — Der var to Sonner i Æg
teskabet, men de fik begge to en meget kort Levetid, og ingen 
af dem fik Efterkommere. Den anden var Valdemar Thyssen, (f. 
1892); han maatte som ung med i Verdenskrigen, og i Sommeren 
1918 faldt han i Frankrig.

Anders Thysen selv blev kun 55 Aar gammel.

161. Niels Peter Thysen, (f. 1879)
Alle Niels Simonsen Thysens Børn blev ovre i det gamle 

Land, men et Par af dem er rejst til Amerika, hvor de er gift og 
bosat. Den ældste af Børneflokken i Lærerhjemmet var Niels 
Peter Thysen. Han kom som ung i Bogtrykkerlære, og siden fik 
han sin egen Forretning i Helsingør. Han var en dygtig Bogtryk
ker og arbejdede Forretningen godt op.

162. Thorvald Thysen (f. 1880)
Der er ingen af Niels Simonsen Thysens Børn, der er fulgt i 

Faderens Fodspor og blevet Lærer. Thorvald Thysen kom som 
ung i Købmandslære og fik selv en Købmandsforretning i Hel
singør, samme By som den ældre Bror. Han blev gift i 1917 og
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drev i en Aarrække sin Købmandsforretning, men allerede 1933 
dode han, kun godt 50 Aar gammel.

1414. Else Thyssen, (f. 1894)
er den eneste af Anders Nissen Thysens Børn, der naaede at 
blive gift. Hun holdt Bryllup med Hans Schmidt, der senere tog 
Navneforandring til Thyssen Schmidt. Han drev først en Gaard 
i Gesing, men under Verdenskrigen gav han sig til at læse til 
Læge, og han fik hurtigt sin Eksamen. Siden bosatte han sig i 
Sonderborg, hvor han imidlertid døde 1922.

Else Thyssen giftede sig senere igen med en Friis og har bo
sat sig i Flensborg. Begge hendes Ægteskaber er barnløse.

Thysen-Sla*gten 19



NORMSTED-SLÆGTEN

ENNE Gren af Slægten, som har faaet Navnet Normsted-
Slægten, har ikke vokset sig særlig stor; det er forholdsvis faa, 

denne Slægtsgren rummer. Med Hensyn til Slægtsnavnet, da er 
dette retteligt Lund, men der er ingen nulevende af vor Slægt, 
som bærer Navnet Lund. Det er egentlig beklageligt, at Slægts
navnet har faaet en saa haard Skæbne, men det skyldes, at der i 
Slægten kun har været een Mand ved Navn Lund, som naaede 
at blive gift; og han efterlod sig ingen Sønner. — Slægten Lund 
lever videre i Normsted, men den er ikke i Familie med Thysen- 
Slægten, idet den stammer ned fra nedennævnte Peder Laurid- 
sens første Ægteskab. — Paa en Maade kan Betegnelsen Norm- 
sted-Slægten siges at være misvisende, men Slægten har dog 
trods alt levet der det meste af et Aarhundrede.

Kirsten Simonsdatter Thysen (f. 1790) 
blev ret sent gift. Hendes Ægtefælle var Enkemand og havde 
otte Børn i Forvejen.

Oprindelig boede Peder Lauridsen og Kirsten Thysen i Ha
vervad, hvor de var Gaardmandsfolk. Men siden flyttede de til 
Normsted mellem Brøns og Frifelt. — Som gammel Kone havde 
Kirsten Thysen Aftægt paa den Gaard, som nu ejes af Niels 
Lund, Normsted. Dengang laa Gaarden et Stykke tilbage, og 
den laa meget lavt; men den brændte saa siden og blev bygget 
paa sit nuværende Sted. — Kirsten Thysen havde kun en Stue 
og et Køkken; i Stuen var der saa en indelukket Seng, en saa- 
kaldt Alkove; den udgjorde Sovekammeret. Af gamle Folk 
mindes hun som en meget gammel Kone, der bar noget mærke
ligt, kruset Hovedtøj — velsagtens en gammeldags Kyse. Hun 
blev 84 Aar, inden hun døde.

Sammen med Kirsten Thysen boede i Aftægtsrummene den 
ældste Datter Karen Lund (f. 1827). De boede begge i
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disse to Aftægtsværelser, og de laa i samme Alkove, der ganske 
vist ogsaa havde en anselig Bredde. Karen Lund var „gebræklig“ 
som det betegnes med et Egnsudtryk; det vil sige pukkelrygget, 
og hun blev aldrig gift. Hun døde i April 1875, kun en Maaned 
for sin Mor.

13. K jesten Marie Lund (f. 1832) 
blev gift i Brøns med Gaardmand Hans Jessen Schack. Han 
drev sin Fødegaard, som den ældste Bror, Hans Michael Schack, 
havde haft før ham en Tid. Han flyttede imidlertid til Dreng
sted, den store Gaard i Brøns blev udstykket, og Hans Jessen 
Schack købte saa Hovedparcellen. Denne Gaard drev han til sin 
Død, og den ejes nu af Kr. Lauridsen, Brøns. — Hans J. Schack 
har oplevet Landstormen i Brøns i 1848, og Broderen Hans Mi
chael findes omtalt i en Beretning om Kampen; det gik meget 
haardt til i Nærheden af Gaarden, men Hans J. Schack har dog 
aabenbart ikke været med.

Kjesten Marie Lund havde aldrig taget Del i Gaardens Drift 
og havde ikke haft ret meget at gøre med det, der var Mandens 
Arbejde. Men da han døde, havde hun Evnen til at sætte sig ind 
i alting, selv om Gaardens Drift havde været hende fremmed for. 
Derved kunde hun ogsaa hjælpe Sønnen, der var helt ung, da 
hans Far døde.

14. Peter Lauridsen Lund (f. 1836) 
fik den midterste Gaard i Normsted. Mærkeligt nok var der paa 
den Tid to Gaardmænd i Normsted, som begge hed Peter Lund; 
den anden var fra den gamle Peder Lauridsens første Ægteskab. 

Derfor kom Peter Lauridsen Lund — Kirsten Thysens Son — 
i daglig Tale til at hedde „Øster-Peter Lund“, og kun paa den 
Maade kunde man holde Rede paa hvem der mentes med Peter 
Lund i Normsted. — Peter L. Lund blev gift med en Pige fra 
Normsted, men de havde i deres Ægteskab kun een Datter, som 
ikke blev gift. Derimod havde Peter L. Lund en Steddatter, som 
blev gift med Carl Lauridsen i Normsted. De fik Peter Lunds 
Gaard, men denne Steddatter var ikke rask og døde forholdsvis 
hurtigt. — Endnu i Dag staar Peter Lunds gamle Gaard; kun 
Stalden er bygget om.
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Peter L. Lund (f. 1836)

Peter Lund blev en gammel Mand, inden han døde, og han 
overlevede saavel sin Datter som Steddatter og Hustruen. Me
dens han havde Gaarden, var der meget Hede helt op omkring 
Normsted; men Nord for Gaardene var Jorden ikke saa daarlig, 
saa de Normsted Bønder har altid nok kunnet klare sig dengang.

131. Kjesten Schack (f. 1864)
blev gift med Urmageren i Skærbæk, Andreas Schmidt. Han 
stammede fra Mjolden Sogn og kom efter at have lært Haand- 
værket til Skærbæk, hvor han slog sig ned som Urmager og 
Guldsmed, og Kjesten Schack var sin Mand en god Støtte i de 
Aar, de havde Forretningen. — Andreas Schmidt var en dygtig 
Haandværker og skabte sig snart en stor Kundekreds. Der kom 
et godt Tillidsforhold mellem ham og Kunderne, og selv om han 
nu er over 80 Aar, sidder han hver Dag paa Værkstedet. Folk 
gaar gerne til ham, naar der skal laves noget, saa den gamle Ur
mager har fuldt op at lave endnu saa højt oppe i Aarene. Han 
har en god Hukommelse, saa han har efterhaanden erhvervet sig 
megen Viden om Egnens Befolkning og Skærbæks Udvikling 
gennem de mange Aar, han har været i Skærbæk. Og Urmageren 
vil gerne fortælle om det, han kan huske fra svundne Tider. — 
Blandt sine Medborgere i Skærbæk har Andreas Schmidt nydt 
megen Tillid, og han har saaledes i 17 Aar uafbrudt været For
mand for den gamle Haandværkerforening i Skærbæk.

132. Andrea K j e s t i n e Schack (f. 1869) 
voksede op paa Gaarden i Brons, men efter sit Giftermaal flyt-
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tede hun til Søndernæs i Brøns Sogn. Hendes Mand, Andreas 
Bjerrum, var Gaardmand i Søndernæs. Han var den ældste af 
Søskendeflokken, men han var i 1879 draget til Amerika. De 
kunde ikke blive hjemme alle Søskende, saa han besluttede at 
rejse til det fremmede. I Amerika arbejdede han til forskellige 
Tider ved lidt af hvert; mest var han dog knyttet til Landbruget, 
idet han pressede Hø. Han havde en Presser, og ved den Tid, 
da Høet blev bjerget, drog han rundt til Bønderne og pressede 
Høet for dem. Men i 1886 drog han hjem til Danmark igen; hans 
Far havde skrevet efter ham, da han var ved at blive for gammel. 
Andreas Bjerrum var saa hjemme og drev Gaarden, og han blev 
ret hurtigt Kommuneforstander for Astrup og Søndernæs, der 
dengang udgjorde en selvstændig Kommune. Denne Bestilling 
havde han i 7 Aar, men da han blev gift i 1895, frasagde han sig 
Hvervet. — Da der nu skulde vælges en Stedfortræder for Kom
muneforstanderen, var Andreas Bjerrum paa Tale, men man 
fandt, at han var for dansk til det. Det var ingen kommet i Tan
ker om, dengang han selv var Kommuneforstander.

Andrea Schack og hendes Mand skabte et godt kristent Hjem 
paa deres Gaard i Søndernæs, og de har hele deres Liv været 
varmhjertede danske Mennesker, der ivrigt har taget Del i de 
nationale Rørelser, idet Danskheden altid har ligget dem stærkt 
paa Hjerte. — Senere hen har Andreas Bjerrum været i Menig- 
hedsraadet, men han var ikke rask de sidste ti Aar, han levede. 
Efter hans Død boede Andrea Schack en Tid paa Slægtsgaar- 
den hos Sønnen, Hans Jessen Bjerrum, men siden flyttede hun 
ind i et lille nyt Hus i Brøns. Hun er rask trods den hoje Alder, 
og hun er en venlig og gæstfri Kvinde at besøge. Andrea Schack 
er den ældste i denne Slægtsgren og den eneste, der har kendt 
de helt gamle i Normsted. Hun er derfor ogsaa den eneste, der 
endnu kan fortælle noget om den.

153. Niels Peter Schack (f. 1872)
var kun 19 Aar gammel, da Faderen døde, og han maatte nu selv 
drive Gaarden i Brøns. Moderen var dog hos ham, og hun satte 
sig ogsaa meget ind i det hele, da Manden var borte, og saaledes 
har hun ogsaa hjulpet Niels Peter Schack, da han skulde over
tage Driften.
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Niels P. Schack (f. 1872) Nielsine Lund (f. 1864)

Saa kom 1914 og dermed Verdenskrigen. Ganske vist havde 
Niels Peter Schack aldrig været tysk Soldat, men han blev ind
kaldt alligevel, da Krigen brød ud. Det varede dog ikke ret 
længe, inden han kom hjem igen. — Aar 1900 var han blevet gift, 
og han drev nu den gamle Slægtsgaard i Brøns til 1926, da en 
Svigersøn overtog den.

141. Nielsine Kirstine Lund (f. 1864) 
var eneste Datter af Peter Lauridsen Lund i Normsted. Hun var 
en stor og ret kraftig Kvinde, men hun havde en daarlig Ryg, 
saa hun var noget skæv i Kroppen. Tilsidst bukkede hun under 
for Sygdom i en forholdsvis meget ung Alder. Hun blev saale
des heller aldrig gift. Det var en stor Sorg for Faderen, den 
gamle Peter Lund, som levede en længere Aarrække efter sin 
Datter.

1521. Hans Michael Bjerrum (f. 1894) 
voksede op under Fremmedherredømmet, og da Krigen kom i 
1914, maatte ogsaa han med. Den 5. Oktober 1914 blev han ind
kaldt; han havde ikke været Soldat før, men efter at have faaet 
nogen Uddannelse kom han til Fronten. Han kom til Frankrig, 
og den 6. Juni 1915 blev han meldt savnet ved Molin. Tyskerne 
led ved den Lejlighed et stort Tab af Mennesker.

I sit sidste Brev skrev Hans Michael Bjerrum, at han sad i 
en Understand, og at der var Trommeild, saa han knap kunde 
samle sig om at skrive. Han laa i forreste Linie. Men siden har
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man intet hørt fra ham. — Pligttro mod en Sag, som ikke var 
hans, og som ikke kunde være hans, — alt for pligttro var Hans 
Michael Bjerrum blandt de mange unge Sønderjyder, der fik 
den tunge Lod at være med i Kampen sammen med et Folk, der 
var deres Fjende. Og Hans Michael Bjerrum faldt, pligttro, 
fordi han var Borger i det Land, han maatte kæmpe for.

1322. Hans Jessen Bjerrum (f. 1896) 
maatte ogsaa med i Krigen ligesom sin Bror, Hans Michael; 
men ham gik det bedre.

Hans J. Bjerrum kom med i Krigen i 1915, men han var fra 
første Færd besluttet paa, at Tyskerne ikke skulde faa ham læn
gere, end han selv vilde. Til en Begyndelse gjaldt det om at 
gøre gode Miner til slet Spil, og han var derfor ikke i mindste 
Maade opsætsig over for sine Overordnede; tværtimod. Han 
var yderst villig og føjelig. Egentlig havde han ogsaa Lyst til 
Eksercitsen og var slet ikke ked af Soldatertjenesten; men den 
stadige Trusel var Skyttegravene. Og det kunde ikke vare læn
ge, inden Turen ogsaa vilde komme til ham. Derfor maatte 
Hans Jessen Bjerrum prøve, om han kunde finde paa Udveje til 
at slippe for at komme til Fronten. Han var fast besluttet paa 
ikke at ville kæmpe imod sine Venner, og i 1916 meldte han sig 
ud af den Forening, som han selv udtrykker det. Det gik til paa 
den Maade, at han begyndte at melde sig syg. Det var Synet, 
det var galt med, og han vidste, at hvis han passede paa, kunde 
man aldrig kontrollere, om det virkelig var saa daarligt, som han 
gav det ud for at være. Sagen var den, at paa det ene Øje var 
Synet unormalt godt, medens Pupillen paa det andet Øje ganske 
vist hverken vilde udvide sig eller indsnævre sig, hvad den nor
malt skal gøre. Stadigvæk meldte Hans J. Bjerrum sig syg, naar 
han havde været bare et Par Dage ved Eksercitsen, og medens 

' han der gik og meldte sig syg til enhver Tid, havde han dog 
gode Dage. For hver Undersøgelse blev Synet daarligere og 
daarligere; over for sine Overordnede frygtede han for, at han 
skulde blive helt blind med Tiden. Og hvis det virkelig skulde 
blive Tilfældet, vilde Tyskerne foretrække at sende ham hjem 
inden, da de helst ikke vilde betale noget til ham som Erstatning 
for det eventuelt mistede Syn.
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Der er ogsaa et helt andet Princip, Hans Jessen Bjerrum er 
gaaet frem efter. Jo dummere de Overordnede mener, man er, 
des lettere har man ved at klare sig. Da han var tysk Soldat an
vendte han denne Metode med at stille sig dum an, og det lyk
kedes tilsidst for ham at faa en Erklæring paa, at han ikke var 
helt saa kløgtig, som Folk er flest — og glad var han. 1916 op
holdt han sig i Brüssel og derfra blev han sendt hjem, men fik 
Ordre til at melde sig baade paa det Sted, hvor han afleverede 
sit Kluns og hjemme. Men det med at melde sig holdt han ikke 
af, saa han undlod det. Egentlig var det saadan, at de hjem
sendte Soldater skulde melde sig til Kontrol to Gange om Aaret, 
men Hans J. Bjerrum udeblev altid. Naar man foreholdt ham, at 
han burde melde sig, svarede han, at han havde været Soldat, 
havde været indkaldt, og hvis nogen vilde ham noget, maatte de 
jo have ham i Papirerne. Og der var ingen, der kunde vide, at 
han selv havde sørget for, at de ikke havde ham i Papirerne.

Hans Jessen Bjerrum var jo kommet hjem, fordi han ikke var 
saa kløgtig, og den Omstændighed gjorde, at han blev dristi
gere over for Tyskerne. Han vidste jo, at dumme Folk kan ikke 
straffes, og derfor gjaldt det om, at alt, hvad han gjorde og 
sagde, kunde skydes ind under Dumhed. — Det lykkedes ham 
at holde sig hjemme under hele Krigen fra 1916. Men Lykke 
skulde der ogsaa til. Med List og. Omtanke kunde man opnaa 
meget, naar det drejede sig om at narre Tyskerne; men han 
havde ogsaa hele Tiden Lykken med sig.

Saa kom Genforeningen i 1920. Den Vinter opholdt Hans 
Jessen Bjerrum sig paa Grundtvigs Højskole, og han var rej
sende hjemme for at afgive sin Stemme for Danmark den 10. Fe
bruar. — Siden 1925 har han ejet sin Fødegaard i Søndernæs. 
Gaarden ligger langt ude mod Havet i det flade Ve^tslesvig, og 
den er nu delt, saa den ikke mere er saa stor som tidligere. Den 
storste Interesse som Bonde har Hans J. Bjerrum haft til Op- 
drætningen af Korthorn. Han har arbejdet med den samme 
Stamme hele Tiden og har en meget god Kvægbesætning.

Af Væsen er Hans Jessen Bjerrum en meget særpræget Mand, 
skarp i sine Meninger og helt uafhængig af, hvad andre mener. 
Han er ikke bange for at gaa lige tværs imod; sine egne Menin
ger holder han stejlt paa og forfægter dem, selv om det ogsaa
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skaffer ham Fjender. Hans Barndomshjem var præget af en 
stærk kristen og dansk Indstilling, som ogsaa har sat sig Spor 
paa ham. Med Hensyn til det nationale er han i Besiddelse af en 
smittende Iver efter at gore en Indsats. Det har han især vist nu 
i Besættelsestiden.

Frihedskæmper. — Ved nærmere Eftertanke er det klart, at 
Hans Jessen Bjerrum vilde have svært ved at holde sig passiv, 
medens Tyskerne Aar efter Aar plyndrede og udsugede det dan
ske Samfund. Man ser det ellers ikke paa hans Ydre, den kraf
tige og rolige Bondeskikkelse. Man tror snarere at staa over for 
en sindig Bonde, der bare passer sig selv og sit Kram. Men af 
Temperament er han en helt anden; han er ildfuld og ivrig, naar 
det gælder en Sag, han kan gaa ind for med hele sit Hjerte. — 
De første Aar af Krigen nøjedes han med en Gang imellem at 
skælde Tyskerne ud for det værste og stille dumme Sporgsmaal 
til dem, — men ganske vist Sporgsmaal, som havde en Brod i 
sig, om de blev forstaaet ret. Men i September 1944 blev Hans 
Jessen Bjerrum aktiv Frihedskæmper. Allerede en Maaneds Tid 
senere blev der taget et helt Komplot af Frihedskæmpere i 
Brede. Alle dem, som Tyskerne ikke fik fat paa, „gik under 
Jorden“. Men Hans Jessen Bjerrum slap fri. Og — som han selv 
siger — han var fræk nok til ikke at gaa under Jorden. I Ro og 
Fred lavede han saa sin Sabotage.

Naar man i Radioen hørte, at der fra England blev oplæst en 
hel Række Hilsener, sad man og vidste ikke, hvad det betod. 
Men hver Gang der kom en „Hilsen til Sjællænderen“, saa var 
det Tegnet til, at Hans J. Bjerrum skulde ud med nogle Spræng
bomber. Det vil sige, at naar denne bestemte Hilsen blev ud
sendt fra England, skulde Sabotørerne i Bredebro-Kredsen, som 
Hans J. Bjerrum hørte under, i Løbet af de tre følgende Døgn 
ud og lave Sabotage. Men efter de tre Døgns Forløb maatte de 
ikke lave noget, før næste Gang det samme Tegn kom. — Der 
var Fare ved Foretagendet, fordi Tyskerne eftcrhaanden passede 
meget paa. Og alligevel var Vagtposterne hundeangst, naar de 
formodede, at der var Sabotører i Nærheden. Hans Jessen Bjer
rum var ikke saa glad for Situationen, lige naar han skulde til at 
gaa hjemmefra; men naar han var ude i det, var Betænkelighe
der og sligt forsvundet. Saa kravlede han i morke Nætter over
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Marker og gennem Grøfter, stadig paa Vagt for det Tilfældes 
Skyld, at han skulde faa Hovedet saa højt op i Synskredsen, at 
Lyset fra en Bil eller en Lysbombe skulde ramme ham. Han 
kravlede op til Jernbanelinien, lagde Bomben og kravlede bort 
igen. Vaaben og Ammunition fik han fra Englænderne, men det 
kastedes ikke ned i selve Sønderjylland paa Grund af de 
mange Hjemmetyskere især. Det blev i Bil bragt til Skær
bæk, og der hentede Hans J. Bjerrum sin Ammunition i en 
Vogn ved højlys Dag. Bomberne, der var paa Størrelse med 
en god Næve, lavede han selv. To Gange er en Sabotagehand
ling glippet for ham. Han har ligget og set paa, at Tyskerne 
fandt Bomben og fik den fjernet. Der havde været den Udvej 
at skyde, men det var noget, han kun uhyre nødtvungent vilde 
gribe til. Han var altid selv ude, naar der skulde lægges Bom
ber. Han henvendte sig til flere, men ingen turde hjælpe ham. 
Og dog vilde det have formindsket Faren betydeligt for ham, 
om der havde været en til at holde Vagt, mens han lagde Bomben.

„Frækhed er det eneste, Tyskerne har Respekt for“, siger 
Hans Jessen Bjerrum. Og han har ogsaa selv taget Frækheden i 
sin Tjeneste baade i Ord og Handling over for Tyskerne. En 
Gang besluttede han sig til at vise Tyskerne, at deres Vagtpo
ster langs Jernbanen stod til Nar. De var til ingen Nytte, — og 
det vilde ikke hjælpe, om de saa stod med hinanden i Haanden. 
En Dag ved Middagstid cyklede han med en Bombe i Lommen 
op til Brøns Station i sit Dagligtøj. Der var en Vagtpost i Nær
heden, men Hans Jessen Bjerrum gav sig til at „lede“ efter no
get ved Jernbaneoverskæringen. Forinden havde han ubemærket 
faaet Bomben gjort klar, og medens Vagtposten vendte Ryggen 
til gjorde han, som om han samlede noget op. I Stedet for lagde 
han Bomben ind under et Sporskifte og tog roligt sin Cykle 
igen. En halv Time senere var Sporskiftet ødelagt af Bomben. —

Der horer Mod til en saadan Gerning, fordi man handler paa 
eget Ansvar, og fordi man gør det med Livet som Indsats; saa
dan er en Sabotørs Lod altid. Men Hans Jessen Bjerrum havde 
ogsaa Modet. — Da de tyske Tropper i Danmark kapitulerede, 
blev han Leder af Modstandsbevægelsen i Brøns Sogn og kom 
derigennem til at sørge for Varetagelen af de Pligter, som til
faldt Modstandbevægelsen i den første Tid efter Befrielsen.
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1324. Peter Bjerrum (f. 1900).
Der var udelukkende tysk Skole, tyske Myndigheder, og det 

officielle Sprog var Tysk i Vestslesvig, hvor ogsaa Peter Bjer
rum henlevede sin Barndom. Og da han var 17 Aar gammel, 
skulde han ogsaa være tysk Soldat, men saa sagde han Nej. Han 
vilde ikke med i Krigen, og i Marts Maaned 1918 gik han over 
Grænsen til Danmark — netop det Foraar, da han skulde have 
været indkaldt. Han kom til nogle Bekendte og tjente om Som
meren ved Vejen, medens han den følgende Vinter tog paa 
Grundtvigs Højskole i Lyngby.

To Gange i sit Liv har Peter Bjerrum haft Brug for at kunne 
skifte Navn, fordi det begge Gange vilde have kunnet bringe 
ham i Fare, hvis han havde brugt sit egentlige Navn. Første 
Gang var i 1918, da han gik over Grænsen. Det hed sig, at Dan
mark skulde udlevere alle Overløbere fra Sønderjylland. Naar 
de saa skrev hjem, og Brevet blev undersøgt af Tyskerne, kunde 
disse paa den Maade skaffe sig Oplysning om, hvor vedkom
mende, der skrev, opholdt sig og forlange af de danske Myndig
heder, at de skulde udleveres, efter at Tyskerne selv havde an
givet, hvor de var at finde. Derfor tog Peter Bjerrum af Forsig- 
tighedshensyn et andet Navn; efter en af sine forlængst afdøde 
Forfædre kaldte han sig Peter Olesen. — I Reglen gik det nu 
ikke saa galt for Overløberne, selv om de ogsaa beholdt deres 
eget Navn. Det danske Politi var helt paa Sønderjydernes Side, 
og naar en Betjent fik Besked paa, at han en bestemt Dag 
skulde anholde en Sønderjyde, som opholdt sig et angivet Sted, 
kom Politiet gerne Dagen før og underrettede vedkommende 
om, at nu skulde det gaa løs, og den næste Dag kunde Betjenten 
saa melde, at den paagældende Sønderjyde var forsvundet.

Anden Gang Peter Bjerrum skulde til at have Navneforan
dring, kom det ikke saa vidt, at han gjorde Brug af Dæknav
net. Det var under Tyskernes Besættelse af Danmark i Tiden 
1940—45, at det igen blev galt for ham. Ligesom Broderen var 
ogsaa han Frihedskæmper, men hans Arbejde laa inden for den 
illegale Bladvirksomhed. Han havde en Forbindelse i Fredericia, 
og derfra fik han stadigvæk en Bunke illegale Blade til Udde
ling; dem bragte han rundt til Folks Døre ved Nattetid. Peter 
Bjerrum støttede ogsaa stadigvæk dette Arbejde med Penge, og
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en Gang han igen havde sendt en Check til Pastor Jensen, som 
han stod i Forbindelse med, fik han at vide, at Præsten kort 
efter var gaaet under Jorden. Han var pludselig blevet nødt til 
det, og havde ikke naaet at faa noget af Vejen af det farlige 
Materiale, han laa inde med. Det er klart, at Peter Bjerrum en 
Tid følte sig truet, da ingen kunde vide, om hans Navn var 
kommet i Hænderne paa Gestapo, det tyske Politi. Derfor var 
han ogsaa parat til hurtigt at gaa under Jorden, og han havde 
sorget for at faa et falsk Pas; det nye Navn var Poul Frandsen, 
og af Stilling skulde han være Murerarbejdsmand. Han var alt- 
saa forberedt, men fik ikke Brug for at skjule sig, da Tyskernes 
Overgivelse kom, inden der skete ham noget.

For at fortsætte efter Verdenskrigen kan det nævnes, at Peter 
Bjerrum efter 1920 først blev Elev paa Askov Højskole; siden 
var han en Maaned paa Vallekilde Højskole, hvor han blev ud
dannet som Delingsfører og endelig var han 1924—25 paa 
Ladelund Landbrugsskole. I 1925 overtog han en Gaard i 
Søndernæs; Jorden var taget fra den gamle Slægtsgaard, medens 
Bygningerne var helt nye. Og 1927 giftede Peter Bjerrum sig 
med Klara Simonsen, Lærerdatter fra Hvam, og de skabte saa 
sammen deres Hjem, der fra Begyndelsen havde Betingelser for 
at blive godt og værdifuldt. Peter Bjerrum havde fra Barndom
men oplevet, at Kristendom og Danskhed havde haft Betydning 
i Forældrenes Hjem. Han er da ogsaa en ivrig dansk Mand, der 
driver sin Gaard med Dygtighed. — Ogsaa han er særpræget af 
Væsen; han kan være lige saa stejl som Broderen, og stejl bliver 
han især, naar han er gaaet ind for en Sag, som han ved, er god. 
Han er en Mand med et ideelt Livssyn, og ingen Anstrengelse 
er for stor, naar det gælder.

Det er især inden for Skolesagen, Peter Bjerrum har gjort en 
Indsats. Han blev i sin Tid Formand for Skolekommissionen i 
Astrup, og naar han først har faaet en Opgave overdraget, saa 
er han altid aarvaagen og viger ikke tilbage for at gøre, hvad 
han mener, er hans Pligt, selv om det kan være ubehageligt nok 
at komme igennem. Han lukker ikke Øjnene for Misbrug eller 
venter paa, at andre skal tage Affære; han gaar lige til Sagen og 
giver ikke op. Herom vidner en Skolesag fra Astrup. — Der 
blev snart Brug for en energisk Mand i Astrup Skolekommis-
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sion, idet Læreren dér blev saa umulig, at man var nødt til at faa 
ham afsat. Men det var ikke nogen lige Sag at faa en nok saa 
uduelig Lærer afsat. Det blev især vanskeligt, fordi Skolekom
missionen havde alle højere Myndigheder imod sig. Peter Bjer
rum havde i disse Aar store Vanskeligheder at arbejde med in
den for Skolevæsenet, men han gik ikke af Vejen for Anstren
gelserne, fordi han vidste, at Tilstanden var uholdbar. Og ende
lig lykkedes det for ham; Myndighederne maatte bojc sig, skont 
de gjorde det nødigt, og Læreren fik sin Afsked.

Men der kom nye Vanskeligheder. Tendensen er i de sidste 
Aar gaaet i Retning af en Centralisering af Skolevæsenet paa 
Landet, og man vilde nu have Astrup Skole nedlagt som selv
stændig Skole, og den skulde være Forskole for Børnene indtil 
10 Aar Alderen. De højere Skolemyndigheder og Sogneraadet 
vilde det, men Astrup Skolenævn sagde Nej. — For Peter Bjer
rum drejede det sig ikke om, hvad der var det billigste; han 
handlede ud fra ideelle Bevæggrunde, idet han anser en Lands
byskole for et Kulturcentrum, som det er af største Vigtighed at 
bevare ude i Forældrekredsen. Læreren har sin Mission ogsaa 
uden for Skoletiden, men den forsømmer han let, naar han flyt
tes ind til Byen. Peter Bjerrum var klar over, at Centraliseringen 
er et Vildspor, og han gik haardt imod. Der rettedes Henvendel
ser til Ministeriet, og han skrev i Bladene den ene Gang efter 
den anden. I sine Indlæg kunde han være skarp og bidende, vel 
især fordi han følte, at Retten var paa hans Side. Men Skole
myndighederne syntes ikke at ville give Astrup Skolenævn Ret 
en Gang til, og tilsidst blev Nyordningen, Centraliseringen, 
trumfet igennem paa Trods af, at saa mange Forældre ønskede 
noget andet. — Peter Bjerrum er en Mand, der lever stærkt 
med i, hvad der sker inden for Skolelivet.



REJSBY-SLÆGTEN
EN ældste i denne Slægtsgren er Maren Thysen født 1801 
i Aaved og egentlig døbt Tychsen. Hun blev gift med Sø

ren Pederen, der var Gaardmand i Birkelev. De boede saa nogle 
Aar i Birkelev paa den Gaard, som nu ejes af Chr. Jørgensen; 
dengang var den dog betydeligt større. Men 1837 solgte de denne 
Gaard til Maren Thysens Bror, Peder Simonsen Thysen, der 
tidligere havde boet i Vodder. Søren Pedersen købte saa en Ejen
dom i Rjsby, og derhenne blev deres eneste Datter født. Baade 
Maren Thysen og hendes Mand naaede en høj Alder,

Deres Datter hed Marie Kirstine Petersen (f. 
1838). Hun var født i Rejsby og blev som ung gift med Nis Pe
tersen fra samme By. Han var Skrædder, og ved Giftermaalet 
overtog de to unge den Ejendom, som Maren Thysen og Søren 
Petersen havde drevet; de kunde holde nogle faa Køer paa Ste
det. — Nis Petersen var saa moderne, at han som en af de aller
første der paa Egnen fik sig en Symaskine. Det vakte nogen For
argelse blandt Beboerne, idet man syntes, at det var forkasteligt 
af Skrædderen saadan ligesom at tage Brødet ud af Munden 
paa sig selv; de mente jo, at det vilde gaa alt for hurtigt at faa 
noget syet, naar man havde en saadan Maskine.

Imidlertid døde Nis Petersen ret tidligt, og Marie sad alene 
med en stor Børneflok, der endnu var uforsørget. Flun gav sig 
da selv til at sy for at skaffe Føden til Børnene, og hun blev 
forovrigt ved med det, til hun var næsten 80 Aar. Det, hun sy
ede, var mest Forklæder til Bønderkonerne, og naar de var fær
dige, gik hun selv ud med dem og fik sin velfortjente, men me
get sparsomme Syløn à en 15—20 Penning. — Hun var i sin Al
derdom en gammel sirlig Kone, der gik med en sort Kappe paa 
Hovedet.
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Marie K. Petersen (f. 1838)

112. Niels Peter Petersen (f. 1866) 
var den ældste Søn i Skrædderhjemmet. Han har fort en om
skiftende, til Tider ret eventyrlig Tilværelse. — Kun 8 Aar gam
mel lærte Niels Petersen at sy, og allerede 11 Aar gammel kom 
han ud at tjene om Sommeren. Han havde Plads paa Gaarde i 
Nærheden af sit Hjem, men om Vinteren lærte Faderen ham at 
sy, og alt skulde sys med Haanden; han skulde have Haandvær- 
ket lært til Bunds. Niels Petersen lærte lidt Tysk i Skolen, men 
dengang var det endnu ikke mere end Y2 Time hver Onsdag. Da 
havde Børnene saa noget Tysk, det vil sige Indenadslæsning i 
en Bog, men det kunde jo ikke blive til ret meget. — Senere hen 
fik han andet Arbejde om Sommeren; han kom til at drive med 
Faar til Tønder og blev siden Kvægdriver. Det fortsatte han 
med, til han var 20 Aar, men hver Vinter var han hjemme i 
Rejsby hele Tiden og syede i Skrædderværkstedet. Naal og 
Traad var dog ikke ret noget för ham, og derfor gav han sig til 
at tjene hos Bønderne; siden hen blev han Staldkarl i Rejsby 
Kro, hvor han var i en halv Snes Aar. I den Tid hjalp han Mo
deren, der var blevet Enke og sad alene med en Flok Born.

Da Niels Petersen saa blev gift, overtog han Fodeejedommen 
og drev desuden Vognmandsforretning; han kørte Torv og alt 
muligt for Folk. Men i 1928 rejste han til Amerika. Opholdet 
derovre blev dog ikke saa langt, idet baade Niels Petersen og 
flere af hans Børn vendte tilbage til Danmark igen efter nogle 
Aars Forløb, og det er Grunden til, at vi i Dag kender deres 
Skæbne i det fremmede, medens saa mange andre af Thysen-
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Slægtens Udvandrere er gaaet tabt og har mistet Forbindelsen 
med Danmark. — En Bror til Niels Petersens Hustru var rejst 
til Amerika, og siden fik han Niels Petersens ældste Datter der
over til at hjælpe sig. Efter nogen Tid igen kom ogsaa nogle af 
Sønnerne derover, og det gik dem godt; de kørte i Bil og saa 
videre, og da Tiderne for Landbruget blev saa daarlige i Aarenc 
omkring 1930, besluttede Niels Petersen sig til at rejse over til 
Bornene. Sammen med sin Hustru og øvrige Børn drog han saa 
til Argentina, efter at han havde solgt Ejendommen i Rejsby.

Da Familien kom til Argentina, var den yngste Pige endnu 
ikke konfirmeret, og Niels Petersen fik nu Arbejde hos Hustru
ens Bror, hvor han var nogle faa Aar. Det var imidlertid kun 
smaat med Fortjeneste, og Forholdene derovre svarede ikke hel
ler til de Forventninger, som Niels Petersen og hans Familie var 
rejst bort med. I seks Maaneder hvert Aar sad han paa Ploven 
fra tidlig Morgen til sen Aften, saa han tilsidst knap kunde ud
holde Synet af en Plov. — Det var næppe muligt at spare ret 
mange Penge sammen. Bebyggelsen derovre var meget spredt, 
og de Arealer, der hørte til det enkelte Jordbrug, var uhyre 
store. Der var milelange Veje til nærmeste Smedie eller nærme
ste Skole. — Efterhaanden blev Niels Petersen ked af at arbejde 
hos sin Svoger, og han rejste saa hen til sin ældste Datter, der 
var gift med en Dansker omtrent i samme Egn. Hos dem var 
han saa i et Par Aar.

Dengang da Niels Petersen kom til Amerika, havde han som 
nævnt baade Hustru og Børn med, men flere af disse rejste hur
tigt til Danmark igen, og efter 5 Aars Ophold i det fremmede, 
drog Niels Petersen igen tilbage til de hjemlige Egne. Han 
havde nogle Penge staaende fra den Ejendom, han i sin Tid 
solgte, men siden har han arbejdet ved meget forskelligt, og han 
er endnu i sin høje Alderdom en forholdsvis rask og rørig 
Mand.

113. Mette Marie Petersen (f. 1868) 
blev som ung gift med Christian Beck fra Fårup. Han var Sko
mager, en sindig og forsigtig Mand, der ikke havde alt for godt 
ved at klare sig. Grunden var sikkert den, at han ikke var For
retningsmand nok. Han kom saa til Esbjerg og blev Bestyrer 
paa et stort Værksted. Marie Petersen var Syerske, saa de kla-
Thysen-Slægten 20
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rede sig godt i den Tid. Imidlertid var Sønnen rejst til Amerika 
og havde tjent mange Penge, saa da ban kom hjem en Gang 
overtalte han Forældrene til at rejse med, da det gik saa godt.

De drog med Sønnen derover, og Marie Petersen drev et Pen
sionat, da hun var kommet til Amerika. Efter nogen Tid vendte 
hendes Mand dog tilbage til Danmark og købte en Gaard i Jyl
land, medens hun selv blev i Amerika. Christian Beck solgte 
snart Gaarden igen og rejste over til Familien. Det var en Slags 
Forsøg, og saa skulde Marie Petersen være kommet bagefter, 
men det gik aabenbart ikke saa godt. Hun døde derovre af Stru
bekræft omkring 1936.

116. Peter Vind Petersen
fik Navn efter en Gaardmand i Rejsby, der havde faaet en Del 
syet hos Nis Petersen, og hvis Ægteskab var barnløst. Peter 
Vind Petersen kom en hel Del om til denne Mand, og Grunden 
til, at han fik Navn efter denne ret tilfældige Mand, har uden 
Tvivl været, at man regnede med, at Peter Vind Petersen skulde 
arve noget efter Gaardmanden. Men saadan gik det nu ikke.

Peter Vind var en stabil Mand, der passede sine egne Sager 
godt og holdt sig fra andres. Han boede i Rejsby, hvor han 
havde et Hus. Men saa var der en Mand derhenne, som fik ham 
til at skrive under paa en Veksel, og nogen Tid senere da Peter 
Vind troede, at Vekslen skulde fornyes, fik Manden ham til at 
skrive under paa en helt anden Veksel, uden at Peter Vind var 
klar over det. Saa blev han lidt ængstelig og rejste til Amerika. 
Derfra skulde han sende Penge hjem til Hustruen, men det blev 
ikke til saa meget, og hun besluttede da at sælge Huset i Rejsby. 
Derved skaffede hun Rejsepenge for sig og Bornene, og hun 
rejste saa over til Manden. — I Amerika havde Peter Vind sam
men med en Brodersøn købt et større Jordstykke, og denne Jord 
drev han nu. Det var ialt 400 Hektar, og da han var en solid 
Mand, kom han snart til at leve i gode Kaar. For en Del Aar si
den skrev Søsteren, at han var halvvejs Millionær, men Forbin
delsen har været afbrudt saa længe, at man ikke kan vide, hvor
dan det siden er gaaet.

Han havde 6 Børn, inden han drog til Amerika og har faaet 
to siden.
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117. Marius Christian Petersen, 
kom som ung ned til en Hestehandler i Fårup. Der tjente han 
nogle Aar og var Trækker for ham; han drog saaledes rundt til 
Markederne med Heste. — En Dag kom Naboen og spurgte 
Marius Petersen, hvad han fik i Løn. Da han fik det at vide, 
sagde han, at han vilde give en halv Daler mere. Ja, saa flyttede 
Marius Petersen over til Naboen. Men da han havde været der 
en Tid, kom hans tidligere Husbond, Hestehandleren, derover 
og spurgte, hvad han fik i Løn. Han nævnte det, og Hestehand
leren svarede, at han vilde give en hel Daler mere, end han tid
ligere havde givet. Og Marius Petersen flyttede saa tilbage til 
ham igen.------

Siden brød Marius Petersen dog op fra Danmark og rejste til 
Californien, hvor han havde nogle Bekendte. Han arbejdede en 
Tid der, men saa blev han grebet af Guldfeberen; han vilde og
saa prøve at vinde Guld. Sammen med en anden drog han til 
Alaska. Det foregik paa Cykle over Sne og Is, og kommen 
derop fik han Arbejde i en Guldmine. Jorden var frossen, saa de 
behøvede ikke at stive den af, naar de gravede ned; i otte Maa- 
neder af Aaret gravede de op, og i fire Maaneder vaskede de 
Guldet ud af Jorden. Marius Petersen var i Guldminer ialt i tre 
Aar, og han tjente en Del Penge ved det. Efter først at have tjent 
noget sammen, købte han i Fællesskab med en anden en Guld
mine i Alaska, og de arbejdede sammen en Tid.

Efter de tre Aar i Alaska vendte Marius Petersen tilbage til 
Californien, hvor han slog sig ned i en By. Han har været gift 
og har to Børn.

1122. Nis Petersen (f. 1893) 
rejste som ung Mand — han var kun 16 Aar gammel — over til 
sin Morbror i Amerika, og der er han blevet. Han overtog siden 
hen et større Stykke Jord, hvor han væsentligst dyrkede Suk
kerroer, som blev leveret til en stor Sukkerfabrik der i Nærhe
den. Nis Petersen har ogsaa haft Arbejde paa denne Sukkerfa
brik. — Han er en stor og stærk Mand, meget kraftig; han lever 
ugift i Californien.

1129. Ottilie Petersen (f. 1907) 
kom 17 Aar gammel til København, hvor hun havde Plads i Hu-
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Ottilie Petersen (f 1907)

set, og siden blev hun i Byen. Foruden Sosteren Marine var hun 
den eneste af Søskendeflokken, der ikke rejste med til Amerika 
i 1928, idet hun ved den Tid blev gift med Kai Linné. De star
tede saa i 1928 et Transportkompagni inde i Kobenhavn. For
retningen blev begyndt helt fra Grunden, og siden har de ved 
egen Dygtighed drevet den op.

Lige siden Starten har Ottilie Petersen haft sin Andel i Arbej
det med Forretningen og havde paa Kontoret Beskæftigelse med 
det daglige Arbejde helt til Jul 1944. Imidlertid blev Kai Linné 
efter nogle Aars Forløb ramt af Sygdom og laa paa Sygehuset i 
lange Perioder. I den Tid laa Ledelsen af Forretningen helt i 
Hænderne paa Ottilie Petersen. Virksomheden er nu et af den 
indre Bys største Transportkompagnier og omfatter Budccntral, 
Vognmandskørsel, Spedition o. s. v. Forretningen har antaget et 
stort Omfang og beskæftiger over 40 Personer. Alt dette havde 
Ottilie Petersen Ledelsen af under Mandens Sygdom, og det si
ger sig selv, at der har været store Vanskeligheder forbundet 
dermed; Arbejdet har ofte været drøjt, naar hun skulde faa alt i 
Virksomheden til at gaa, og naar hun tilmed havde sit Fljem og 
sine Børn at sørge for. Men Ottilie Petersen er anerkendt for at 
have ledet Transportkompagniet med stor Dygtighed, og det 
var en Hjælp, at hun helt siden Starten havde været Virksomhe
dens Prokurist.



SKÆRBÆK-SLÆGTEN

OGSAA i denne Gren, Skærbæk-Slægten, her der været mange
Udvandrere. Det er saadan, at der i Dag uden Tvivl er flere af 

denne Slægtsgren i Amerika end herhjemme. Men hvor mange 
der lever nu derovre, det kan man ikke vide noget om, knap nok 
gætte sig til.

Stammoderen er Kjesten Jørgensdatter, født 1782 
i Aaved; hendes Mor var født paa Slægtsgaarden. — Som ung 
blev Kjesten Jørgensdatter gift med Johan Peter Christensen, 
der var 22 Aar ældre end hende; han var Indsidder i Hundegad 
ved Skærbæk, og der boede de saa efter deres Giftermaal. De 
fik kun een Datter, og 1817 døde Johan Peter Christensen. Godt 
fire Maaneder senere giftede Kjesten Jørgensdatter sig igen; 
denne Gang var det med en Enkemand, Anders Lausten Toft, 
der var Indsidder i Øster Gasse. Der blev de dog ikke boende 
ret længe, men allerede 1825 boede de i Skærbæk. I dette Ægte
skab var der fire Børn, hvoraf dog de tre døde som smaa; den 
fjerde har ikke kunnet opspores, efter at han 20 Aar gammel 
drog fra Skærbæk Sogn.

11. Anne Kirstine Peters (f. 1814) 
blev gift som Tjenestepige i Hundegad 1838; hendes Mand var 
Niels Jensen Lund, og han var ligeledes fra Hundegad, hvor 
han var Snedkermester. De fik 5 Børn i deres Ægteskab, men 
Anne Kirstine døde 1854. Hendes Mand giftede sig siden igen 
og blev Gaardmand i Øster Gasse; men han rejste vistnok med 
sin Familie til Amerika efter 1864; Sønnerne vilde nemlig und- 
gaa tysk Militærtjeneste.

111. K j e r s t i n e Marie Lund (f. 1839) 
var den ældste Datter af Anne Kirstine Peters, og hun blev gift 
med en Snedkersvend fra Nabosognet Mjolden. Han hed Niels
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Kjerstine M. Lund (f. 1859)

Mensel, og efter deres Giftermaal nedsatte han sig som Murer 
og Snedker i Mjolden.

Det var samme Aar, som de blev gift, at Krigen mellem Dan
mark og Prøjsen fandt Sted, og Niels Mensel var ogsaa med der 
i 1864 og kæmpede for Danmark. — Efter Fredsslutningen 
mente Niels Mensel egentlig, at han var blevet tysk Statsborger, 
men han var dansk. Som Optant kunde han altsaa ikke stemme 
og manglede i det hele taget en Borgers Rettigheder.

Kjerstine Lund fik i Ægteskabet med Niels Mensel en stor 
Børneflok, hvoraf flere siden hen drog til Amerika. Hun dode 
1901 og hendes Mand 12 Aar senere.

113. Jens Nielsen Lund (f. 1844) 
drog efter Krigen med Tyskland i 1864 til Amerika for at und- 
gaa at blive tysk Soldat. Det menes, at han er død ret ung af 
Blodforgiftning; han var dog gift og efterlod sig Born. — Og
saa den yngre Bror, Johan Peter Lund (f. 1850) rejste 
til Amerika, og Familien i Danmark har nu tabt enhver Forbin
delse med dem.

1111. Bothilde Men s el (f. 1865)
blev forlovet med Søren Møller fra Mjolden og rejste med ham 
til Amerika; de blev senere gift. Det var dengang almindeligt at 
rejse til Amerika, fordi det ikke var let at komme for i Dan
mark. De to unge rejste til Nebraska, hvor Bothilde Mensels 
Morbrødre havde slaaet sig ned. Søren Møller var Skomager,
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Bothilde Mensel (f. 1865) Kirstine Mensel (f. 1869)

men han kunde ikke rigtig komme for der, og saa flyttede de til 
Californien, hvor han ogsaa var Skomager. Han døde imidler
tid ret tidligt, og Bothilde Mensel opdrog saa selv deres to Børn. 
Hun ejede et Hus, hvor hun drev en Slags Café.

1113. Kirstine Me ns el (f. 1869)
Efter sit Giftermaal blev hun boende derhjemme i Mjolden, 

idet hendes Mand, Eskild Bramsen, var Landmand og drev en 
Ejendom der i Byen. — En hel Del Aar før Verdenskrigen 
solgte han imidlertid Ejendommen og drog til Amerika. Hans 
Hustru og Børn blev hjemme, men det var egentlig Meningen, 
at de skulde følge efter ham derover. De kom dog aldrig til 
Amerika, og Kirstine Mensel opdrog selv sine Børn. Da Ver
denskrigen kom, blev hendes Bror, Niels Jensen Mensel, ind
kaldt; han ejede en Gaard i Forballum, men da samtidig hans 
Hustru dode, flyttede Kirstine Mensel op paa hans Gaard og 
boede der, til hun døde i 1918.

1114. Hans Andersen Me ns el (f. 1872) 
er blandt dem, der rejste fra deres Hjemland for at undgaa tysk 
Militærtjenete. Allerede da han var 18 Aar gammel søgte han 
Udvandringspas og fik det ogsaa. Han var endnu saa ung, at 
han ikke netop paa det Tidspunkt behøvede at flygte bort fra 
Militærtjenesten, og Tyskerne er vel ogsaa gaaet ud fra, at han 
vilde komme tilbage og aftjene sin Værnepligt, naar den Tid en
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Hans A. Mensel (f. 1872) Kathrine /Mensel (F. 1874)

Gang var inde; men det var netop for at undgaa Soldatertjene
sten, at han rejste.

Hans Mensel rejste over til sin Søster Bothilde og blev Far
mer. Siden hen fik han sin egen Farm, og det var en temmelig 
stor Bedrift. Det gik ham i det hele taget godt derovre; men da 
han var i Halvtredserne blev han alvorligt syg og efter nogen 
Tids Sygdom døde han i 1927. Farmen havde han solgt noget 
forinden, og de fik et Hus i Stedet. — Der var ingen Børn i Æg
teskabet.

1115. Kathrine Me ns el (f. 1874)
var som sine Søskende født og opdraget i det lille Hjem i Mjol
den. De boede paa en lille Ejendom Øst for Ottersbøl Molle; 
Faderen var jo Snedker, men de havde dog et Par Køer og lidt 
Landbrug ved Siden af. — Kathrine Mensel blev derhjemme paa 
sin Fødeegn, helt til hun blev gift med Karl Uldahl, hvorefter 
de først flyttede til Esbjerg. Der var de dog kun et Par Aar; 
saa kom de til Skads, hvor de oprettede et Gartneri. Det drev de 
i 24 Aar og udvidede det meget i den Tid. Men da den ældste 
Søn blev gift, afstod de Virksomheden til ham og flyttede i 1922 
til Tjæreborg. Der oprettede de et nyt Gartneri, men Karl Ul
dahl drev det kun en halv Snes Aar, da han døde i 1932.

Kathrine Mensel sad nu alene, men hun fik saa bygget et Flus 
til sig selv og blev boende i Tjæreborg. Hun er en venlig og 
gæstfri Kvinde, som med Dygtighed har staaet ved sin Mands 
Side og været ham en Støtte.
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Nielsine Mensel (F. 1876)
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N. Jensen Mensel (f. 1878)

1116. Nielsine Mensel (f. 1876)
blev gift med en Gaardmand derhjemme i Mjolden. Han hed 
Nicolai Jessen, og i sin Ungdom havde han været i Amerika. 
Da han og Nielsine Mensel nu blev gift, blev de den første Tid 
boende i Mjolden og drev en Gaard der. Men det varede vel 
ikke mere end en halv Snes Aar eller saa, og nu bestemte de sig 
til at udvandre. De solgte Gaarden, og Nicolai Jessen rejste saa 
i Forvejen til Amerika; han havde som nævnt været der før. Se
nere rejste Familien over til ham. — Nielsine Mensel fik i sit 
Ægteskab tolv Born, men tre er døde som smaa.

1117. Niels Jensen Mensel (f. 1878) 
blev i Modsætning til sin Bror hjemme i Nordslesvig og derfor 
blev han ogsaa tysk Soldat. Han blev indkaldt som ung Mand 
og laa saa inde de sædvanlige to Aar. I 1902 blev han gift med 
Edel Jørgensen, og en Tid drev han „Kringelum“ ved Ballum, 
men kobte saa en Gaard i Forballum. — Da saa Verdenskrigen 
udbrod, maatte han med i den tyske Hær straks i 1914. Kort 
Tid efter at Niels Jensen Mensel var blevet indkaldt, døde hans 
Hustru efter kun kort Tids Sygdom. — Krigen maatte Jensen 
Mensel gøre med fra Begyndelsen til Enden, og han var med 
baade ved Øst- øg Vestfronten, baade i Rusland og Frankrig; 
men han slap dog med at blive saaret i en Finger. Under Krigen 
havde Søsteren, Kirstine Mensel, boet paa Gaarden i Forballum, 
men efter Krigen solgte han den og købte i Stedet for en mindre
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Ejendom i Mjolden. 1920 giftede han sig med Marie Dichmann.
Niels Jensen Mensel er af Væsen venlig og godsindet, ret en 

brav Mand i Ordets bedste Forstand.



EFTERSKRIFT

EFTER at jeg gennem fire Aar har arbejdet med at forske i min 
Slægt, ligger Slægtsbogen nu færdig. Hvadenten det er godt 

eller ondt, at den kommer nu allerede, maa vi tage den, som den 
er. Men jeg vil ved denne Lejlighed takke for alle de Bidrag, 
jeg har modtaget, alle de Oplysninger, som er blevet sendt til 
mig, hvadenten det har været faa eller mange.

Og dog vil jeg sige, at en af Grundene til, at Slægtsbogen 
ikke er blevet fuldkommen, er, at jeg har faaet alt for faa Op
lysninger tilsendt. Nu tilsidst lige inden Bogen skulde gaa i 
Trykken, opfordrede jeg igen alle i Slægten til at sende Oplys
ninger, men der kom langt færre, end jeg havde ventet. — For et 
Aars Tid siden, altsaa i Efteraaret 1944, udsendte jeg til alle i 
Slægten et gratis Slægtsregister, som jeg paa egen Bekostning 
havde faaet trykt. Hensigten med dette Register — som iøvrigt 
var endnu mere ufuldkomment — var denne at faa Slægtningene 
til at sende mig de manglende Oplysninger. Men jeg modtog 
alt for faa. — De fleste regnede vel ikke med, at selve Slægts
bogen skulde komme allerede Aaret efter, og det gjorde jeg hel
ler ikke dengang. Men nu beder jeg om, at man vil tage vel 
imod den.

Det har hele Tiden været min Mening, at der skulde Portræt
ter i Bogen. Da det kom til Stykket, viste det sig, at dette vilde 
fordyre Bogen meget stærkt, og derfor maatte der sættes en 
Grænse, saa kun de lidt ældre fik deres Portræt i. Jeg henvendte 
mig saa til Slægtningene om at faa disse nærmere bestemte Por
trætter tilsendt, men jeg fik langt fra saa mange, som jeg bad 
om. Nu ved jeg, at en Del af de Billeder, jeg skrev om, ikke ek
sisterer, men jeg er alligevel ked af, at saa mange svigtede med 
Portrætterne. Det gælder især nogle enkelte af Slægtsgrenene, 
og inden for disse er Billedstoffet da ogsaa blevet noget under-
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lig spredt noget. Og dette forringer ens Helhedsindtryk af 
Bogen.

Tilsidst vil jeg takke for den venlige Modtagelse, jeg har faaet 
hos dem, jeg selv har besøgt. Tak for de mange hyggelige Stun
der, jeg har haft i de mange forskellige Hjem, naar jeg talte med 
Folk om de svundne Slægter. Tak for al Gæstfrihed og Imøde
kommenhed.

Hans Simonsen Thysen.



TIDEN FRA 1600 TIL 1800

Trucks Pedersen, f. ca. 1600, d. ca. I C. 
1667. Gaardmand i O. Gasse, Skær
bæk Sogn, gift ca. 1648 med Maren 
Michclsdatter af Arrild, f. ca. 1626, d.
7-5-1704. Datter af Michel Madsen og | 
Chicsten i Arrild.
I MiKkel Trulsen, d. ca. 1737, ,

Gaardmand i 0. Gasse. !
II Jens Trulsen, Gaardmand i 0. < I CL

Gasse, gift 28-10-1694 med Chi- I 
sten Dansdatter, f. ca. 1672 i I C. 
Hoptrup, d. 1-4-1708. ;
gift 2. Gang med Maren Niels- 1 
datter af Ø.Gassc, viet 4-11-1708

1 A. Truls Mikkelsen. Gaardmand i 
0. Gasse, f. 13-9-1705, d. 12-5- ! 
1763. i
gift 18-5-1732 med Mette An- ! 
dersdatter af Skærbæk, d. 29-4- ! 
1763. i

IB. Hans Mikkelsen, Landbolsmand i 
i Ullerup, f. i ø Gasse 20-11- j 
1707, d. 13-10-1751 i Ullerup; : 
gift 1. Gang 23-10-1739 med Ka
ren Pedersdatter af 0. Gasse, d. 
1740; gift 2. Gang 19-10-1741 m. | 
Lene Pedersdatter af Skast.

I C. Hans Mikkelsen, Gaardmand i i
Aaved, f. i 0. Gasse 6-1-1709, d.
25-11-1786; gift 1. Gang 16-8- | 
1741 med Anna Pedersdatter af 
Skast, f. ca. 1720, d. 31-5-1750 i i 
Aaved; gift 2. Gang den 28-11- 
1750 med Mette Simonsdatter af i 
0. Gasse, f. 11-5-1722, d. 25-4- 
1793. Datter af Simon Nielsen. j

II A. Maren Jensdatter,, f. 1695. '
B. Trucls Jensen, f. 1697, d. 1704. i
C. Mette Jensdatter, f. 1703.
D. Trucls Jensen, f. 1705. ,
E. Kiesten Jensdatter, f. 1709. i

IB. 1. Mikkel Hansen, f. 1740. i
2. Anne Hansdatter, f. 1743. 1
3. Gyc Marie Hansdatter, f. 1745 I
4. Ingeborrig Hansdatter, f. 1750.

1. Michel Hansen, Gaardmand i* 
0. Gasse, f. i Ullerup 24-3- 
1743, d. i 0. Gasse 10-9-1801; 
gift 7-11-1777 med Anna Ma
ria Jespersdatter af 0. Gasse, 
f. 20-2-1759, d. 3-2-1842. Dat
ter af Kromand Jesper Peder
sen i 0. Gasse.

2. Gye Hansdatter, f. i Ullerup 
30-5-1745, dod som Barn.

3. Anna Cathrine Hansdatter, f. 
i Aaved 10-10-1751, d. 20-11- 
1814; gift 27-10-1770 med 
Gaardmand Jorgen Jessen, f. 
i Gaansager 22-3-1747, d. 12- 
11-1814 i Aaved. Son af Jes 
Jorgensen.
Børn:
a. Maren Jørgensdatter, f. 29-

11- 1771; gift med Degn Pe
ter Andreas Fog. Se Fog- 
Slægten.

b. Mette Jørgensdatter, f. 13-
12- 1774; gift med Peder 
Nissen Justen. Se Hun- 
degad-Slægten.

c. Jes Jørgensen, f. 7-11-1777. 
Se Hjuler-Slægten I.

d. Anna Jørgensdatter, f. 24- 
12-1779; gift med P. Pe
dersen Muurmand. Se Hju
ler-Slægten II.

e. Kiesten Jørgensdatter, f. 
7-7-1782; gift med Johan 
P. Christensen. Se Skær- 
bæk-Slægten.

f. Hans Michelsen Jørgensen, 
f. 19-2-1785, d. 22-1-1786.

g. Hanna Jørgensdatter, f. 
16-12-1786, d. 15-4-1858. 
Kniplcpige i Aaved.

h. Elsbc Jørgensdatter, f. 18- 
2-1790, d. 29-12-1791.

i. Hans Michelsen, f. 10-9- 
1792, d. 20-8-1793.
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j. Elsbc Bøddiker, f. 23-6- 
1794, d. 28-1-1796.

I C. 4. Anna Hansdatter, f. i Aaved
28-7-1754; gift 19-10-1781 med 
Peder Pedersen af Aaved. 
Børn :
a. Boel Pedersdatter, f. 18-7- 

1782.
b. Hans Peter Pedersen, f. 20- 

12-1783.
I C. 5. Simon Hansen. Gaardmand i 

Aaved, Ejer af Slægtsgaar
den, f. i Aaved 16-1-1757, d. 
27-1-1840; gift 25-10-1782 med 
Kiesten Marie Pedersdatter, f.
i Normsted 1-6-1760, d. 13-2- 
1834. Datter af Gaardmand 
Peder Pedersen i Normsted. 
Born:
a. Mette Kiestine Simonsdat

ter, f. 28-8-1784, gift 1. 
Gang 12-1-1814 m. Gaard
mand Boy Nielsen, f. i 
Høgsbro 8-5-1768, d. 1-2- 
1821 Søn af Niels Boysen. I 
dette Ægteskab to Børn:
I Ane Boiesen; f. 19-2-1815
II Niels Boiesen, f. 11-9- 
1816.
gift 2. Gang med Mads 
Olesen, Husmand i Høgs
bro, Hvidding Sogn; viet
29-11-1821. I dette Ægte
skab kendes en Dattter:
III Kirsten Marie, f. 31-3- 
1823.

b. Hans Simonsen, f. 24-4- I 
1786. Se Aaved-Slægten. i

c. Maria Simonsdatter, f. 10-
8-1788, d. 11-8-1817; gift ' 
med Gaardmand og Enke
mand Nis Jensen i Aaved,
f. 22-8-1756, d. 29-9-1819; i 
viet 3-11-1814.

Born :
I Ellen Marie' Obling, død 
som Barn.
II Hans Simonsen Nissen 
død ret ung; Skomager i 
Arnum; gift med Johanne 
Marie Thyssen, f. 8-10-1822
d. 23-4-1890. Datter af Tru
els Thyssen og Mette i Bir
kelev.

d. Kiesten Simonsdatter Tvs- 
scn, f. 19-11-1790; gift med 
Peder Lauridsen. Se Norm- 
sted-Slægten.

e. Peder Simonsen Tyssen, f.
23-2-1793. Se Rirkelev- 
Sl ægten.

f. Anders Simonsen Tychsen, 
f. 14-7-1795. Se Allerup- 
Slægten.

g. Niels Simonsen Tychsen, 
f. 9-9-1797. Se Honning- 
Slægten.

h. Maren Tychsen, f. 21-9- 
1801; gift med Soren Jor
gen Pedersen. Se Rejsby- 
Slægten.

i. Michael Simonsen Tych
sen, f. 14-1-1804.
Se Gaansager-Slægten.

I C. 6. Anders Hansen, f. 12-1-1759, 
d. 26-10-1759.

I C. 7. Kiesten Hansdatter, f. 8-12- 
1762, d. 10-5-1792 i Gaans
ager; gift 26-11-1784 med 
Snedker og Glarmester 
Mads Jannichsen af Oster 
Aabølling, f. ca. 1758, d. 
27-2-1827. Bom:
I Jannich, f. 11-9-1785.
II Hans, f. 15-1-1788.
III Hanna Maria, f. 22-6- 
1790, d. 23-4-1791.

AAVED-SLÆGTEN
1. Hans Simonsen, f. 24-4-1786, : 

d. 15-12-1847, Gaardmand, | 
Ejer af Slægtsgaarden; gift '
26-10-1822 med Maren Bas- 
balle, f. 5-3-1800, d. 11-10- i 
1844, Datter af Gaardmand 
Jes (Jausen Jensen og Hanna 
Pedersdatter i Gaansager.

11. Simon Hansen Thysen, f. 25-
3-1824, d. 21-4-1905, Gaardmd., 

Ejer af Slægtsgaarden; gift
30-10-1852 med Else Maria 

Østergaard, f. 30-6-1826, d. 7-1- 
1890. Datter af Gaardmand og 
Sognefoged Marcus Øster
gaard og Anna Cathrine
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Hansdatter i Birkelcv.
12. Hanna Thysen, f. 19-3-1826, 

d. 27-4-1864; gift 28-9-1850 
med Gaardmand Nis Hansen !

/Obling i Aaved, f. 23-4-1821, ' 
TI 1-12-1872. Son af Hans j 
Lassen Aabeling i Aaved. |

13. Jes Hansen Thysen, f. 28-9- 
1828, d. 17-4-1850.

14. Peder Hansen Thysen, f. 18-7- 
1831, d. 1882 i Californien.

15. Hans Michelsen Thysen, f. 
28-7-1832, d. 18-5-1835.

16. Hans Michelsen Thysen, f.
8-4-1836. d. 31-5-1868. Land
mand; ugift.

17. Jens Hansen Thysen, f. 7-4- 
1839, d. 19-4-1839.

18. Maria Thysen, f. 14-7-1840, d. 
7-11-1926; gift 1-5-1862 med 
Gaardmand Mads Pedersen 
Moller, Gejlbjerg, f. 7-3-1836, 
d. 24-6-1881. Son af Gaardm. 
Peder Madsen Møller og Met
te Kirstine, Gejlbjerg.

111. Hans Simonsen Thysen, f. 
7-10-1853, d. 3-5-1923. Gaard
mand i Äaved, Ejer af Slægts- 
gaarden; gift 18-5-1891, m. 
Christine Brigitha Holm, f. 
26-4-1857, d. 20-12-1927. Dat
ter af Gaardmand Mads Peter 
Holm og Ane Cathrine Bram
sen, Aastrup.

112. Marcus Martinsen Thysen, f. 
5-12-1855, d. 8-1-1866 i Birke- 
iev.

113. Jes Hansen Thysen, f. 4-2- 
1858, d. 1915 Californien.

114. Anthon Hansen Thysen, f. 
26-6-1860; Californien, gift m. 
Maren Friis.

115. Martinus Hansen Thysen, f.
4-2-1863; Californien.

116. Anne Cathrine Marie Thy
sen, f. 23-12-1865. d. 10-4- 
1939; gift den 14-11-1896 med 
Mads J / Holst f. 14-11-1872, 
GaardmancT Vester Lindet, 
Gram.

117. Marcus Martinuscn Thyssen, ■ 
f. 6-4-1868, Gaardmand, Ka- ; 
strup, Gram; g. 14-10-1909 m. I 
Knudmine Ebsen, f. 31-1-1880. i

121. Ane Kathrine^Obling, f. 2-10- j 
1850, d. 30-12-1944, g. i Arne- i 
rika m. Olson. 1

122. Maren Obling, f. 23-7-1853, d. 
21-3-1858.

123. Hanne Laure Obling, f. 21-11- 
1855, d. 8-12-1944, g. 23-5- 
1884 m. Peter J. Hausted, f.
31-7-1859, d. 1-2-1943, Murer, 
Høm.

124. Hans Lassen Nissen ' Obling, 
f. 5-9-1858, d. 23-9-1938, 
Gaardmand, Aaved; g. m. 
Ane Marie Thyssen (Se 
Gaansager-Slægtcn 121).

125. Maren Obling, f. 20-1-1862, d.
23-4-1863.

181. Mette Kirstine Møller, f. 18- 
12-1862, d. 10-10-1923.

182. Hans Simonsen Møller, f. 8-8- 
1865, d. 23-11-1917, Skoma
ger i Frifelt.

183. Feter Madsen Møller ,f. 19-1- 
1868, d. i Amerika; gift med 
Margrethe.

184. Hans Mikkelsen Møller., f. 15-
5-1870, Gaardmand, Gejl
bjerg; g. 6-5-1900 m. Anna 
Marie Christine Beck Thom
sen, f. 22-7-1877, d. 2-10-1903.

185. Carl Petersen Møller, f. 27-1- 
1873, d. 26-2-1932, Landmand, 
Gejlbjerg.

186. Maren Møller, f. 13-12-1875. 
d. 8-7-1925; g. 31-7-1903 m. 
Gaardmand Anders Bronk f. 
14-9-1872, Vester Lindet, 
Gram.

187. Anna Marie Møller, f. 30-3- 
1879, d.

1111. Simon Hansen Thysen, f. 18-
2-1892, d. 27-3-1937, Hotclfor- 
pagter, Lyon, Frankrig; g. m. 
Fernande 1925.

1112. Mads Peter Thysen, f. 11-5- 
1894, Gaardmand, Aaved, Ejer 
af Slægtsgaarden ; g. 8-6-1923 
med Signe Kjcms Gad. (Se 
Fog-Slægten 1448).

1113. Martin Hansen Thysen, f. 29-
9-1896, Gaardmand, „Lund- 
gaard“, Vodder; gift 23-5- 
1923 m. Ellen Marie Hansen, 
f. 18-1-1897. Datter af Gaard
mand Brodér Hansen og Ma
thilde From, Vodder.

1114. Ane Kathrine Thysen, f. 11-3- 
1900; g. 15-9-1927 m. Hans 
Peter Hansen. f. 17-8-1894, 
Gaardmand Ottersbøl, Skær-
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bæk. Søn af Niels Hansen og 
Marie, Ottersbøl.

1161. Else Marie Holst, f. 20-6-1898, 
Diakonisse, København.

2. Jacob Jørgensen Holst, f. 31-
3-1900, Mekaniker, Rødekro; 
g. 18-11-1927 m. Mira Chri
stensen, f. 22-12-1904.

3. Simon Thysen Holst, f. 1902, 
d. 1904.

4. Kirstine Holst, f. 4-9-1904; g.
19-7-1935 m. Jens Seeberg, f.
7- 10-1901, Hønseriejer, Gram. 

1165. Simon Thysen Holst, f. 22-5-
1906, Gaardmand, Vester Lin
det, Gram; g. 14-11-1933 m. 
Margrethe Andersen, f. 15-1- 
1902.

6. Obcl Kirstine Holst, f. 18-1- 
1910; g. 19-5-1933 m. Karl 

-Lindorfr, f. 29-6-1902, Land- 
Tnand, Gram.

1171. Mette Marie Thyssen, f. 4-7-
1910.

2. Else Marie Thyssen, f. 6-3- 
1912; g. 18-4-1935 m. Arne 
Winther, f. 13-8-1904, Gaard
mand, Aalkær, Gabøl; Søn af 
Gaardmand Peter Lausten 
Winther, Apterp, Brede.

3. Hansine Jørgine Thyssen, f. 
28-1-1914, d. 9-2-1920.

4. Elspe Kathrine Thyssen, f. 10-
8- 1916.

5. Hans Jensen Ebsen Thyssen, 
f. 18-4-1919.

1211. Mock Olson, Læge.
1 Søn: Edward Olson.

2. Cena Oison; g. m. Bobcock, 
Pittsburg.

3. Margaret Oison, g. m. Davis.
4. William Oison.
5. John Oison.
6. Warren Oison.
7. Ella Oison; g. m. G. B. Yca- 

ney, der er Doktor.
8. Hanna Oison; g. m. Corbett.
9. Carrie Olson; g. m. Ingeniør 

James Sloss.
1 Søn: James Olson Sloss.

1231. Kirstine Marie Hansen Hau
sted f. 31-7-1884, g. 1909 m. 
Niels Abrahamsen, f. 18-1- 
1883, Landmand, Hømlund.

2. Nis Hansen Hausted, f. 20-5- 
1886, Hømlund.

3. Ane Marie Hausted, f. 23-9-

1889; g. 14-3-1914 m. Peter 
Sønderup, f. 8-12-1882, d. 8-6- 
1932, Landmand.

1234. Adser Hausted, f. 14-2-1892, 
Landmand, Knudsbol, pr. Jor- 
drup; g. 16-2-1917 m. Karo
line Burchall, f. 16-2-1894.

5. Johanne Hausted, f. 6-7-1894; 
g. 20-5-1917 m. Peter Elkjær 
Johnsen, Amerika.

6. Alfred Hansen Hausted, f. 4-
10-1896, Overgendarm, Ud
bjerg; g. 1-1-1928 m. Cathari
ne von Eitzen, f. 18-4-19-- i 
Udbjerg.

7. Ejnar Hausted, f. 6-11-1898, 
Landmand, Starup; g. m. Kir
stine Iversen.

1241. Nis Hansen^Obling, f. 23-5- 
1882, Gaardmand, Barsbol. 
Skærbæk; g. 4-11-1909 m. Else 
Nissen, f. 21-1-1885.

2. Simon Mikkelsen Obling, f.
23- 1-1884, d. 24-1-1884.

3 2. Else Marie Obling, f. 14-3- 
1885, d. 11-5-1956; g. 6-10-1905 
med Peter Thysen, f. 6-10- 
1878, Gaardmand, Mosbol. 
Skærbæk.

1244. Hannc^Obling, f. 15-8-1887, d.
24- 6-1939; g. 1. Gang 11-1- 
1909 m. Thomas A. Eog, f. 1- 
1-1882, d. 2-1-1915, faldet i 
Verdenskrigen; Murer Span
det; g. 2. Gang m. Mads Ro
senhæk.

5. Simon Mikkelsen V Obling, f.
18-6-1892, Gaardmand, Aa
ved; g. 20-5-1927 m. Petrea 
Lastein, f. 31-10-1905. Datter 
af Christian Lastein, Birkelev.

6. Elis' Obling, f. 11-6-1896, 
Gaardmand, Sanderum, Oden
se; g. 30-5-1922 m. Hansine 
Svop, f. 11-3-1894. Datter af

”Niels A. Svop og Maren.
7. Anne Obling, f. 11-1-1902. 

1831. Marie Møller, Amerika.
2. Anne Møller, Amerika.
3. Frank Møller, Amerika.
4. Jens Møller, Amerika.
5. Lilly Møller, Amerika.
6. Arthur Moller, Amerika.
7. Mads Moller, Amerika.
8. Bernhard Moller, Amerika.

1841. Mads Petersen Moller, f. 16-
8-1901, Gaardmand, Gejlbjerg,
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Frifelt; g. 5-7-1928 m. Margrc- I 
the Petersen, f. 5-1-1894. Dat
ter al Søren Petersen, Bran- I 
derup. I

2. Hans Møller, f. 12-5-1903, ' 
Gaardmand, Gejlbjerg, Frifelt; , 
g. 22-5-1928 m. Kirstine Bruun ! 
f. 23-2-1904. Datter af Bonde I 
Bruun, Lustrup.

1861. Laurids Thomsen Brønk, f. i 
23-3-1904, LandmancC Üldal, 
Vojens; g. 11-5-1934 m. Kje
stine Wogensen, f. 23-12-1909. 
Datter af Landmand Jorgen 
Wogensen.

2. Mads Moller Brønk, f. 15-5- 
1907.

3. Maria Bronk, f. 10-2-1910; gift 
m. Jørgen Hansen. Vester Lin
det f. 18-11-1910; viet 26-5-
1938.

4. Thyra Brønk, f. 13-1-1913; g. 
m. Mejerist Kudsk, Arnum.

5. Frida Bronk, f. 16-6-1915; g. 
m. Evald P. Moller. (Se Birke- 
lev-Slægtcn 13121).

1871. Mads Moller, f. 16-7-1918, 
Postassistent, Nykøbing F.; g.
25-4-1942 m. Esther Jacobsen, 
f. 30-1-1918.

11111. Simone Thysen, Lyon, Fran
krig.

2. Fcrdnand Thysen, Lyon, 
Frankrig.

11121. Hans Simonsen Thysen, f. 20-
4-1924; Student, Aaved.

2. Anne Elisabeth Thysen, f. 31-
8-1925.

3. Birgtthe Kirstine Thysen, f.
21-8-1930. I

4. Ingrid Thysen, f. 31-8-1932.
5. Bent Gad Thysen. f. 15-12- i

1934. I
6. Astrid Gad Thysen, f. 14-12- i

1938. ' :
7. Peter Herluf Gad Thysen, f.

23-10-1940. I
8. Niels Simon Thysen, f. 23-8-

1943. !
11131. Broder Hansen Thysen, f.

10-6-1924, d. 21-8-1924. ;
2. Broder Hansen Thysen, f. 6- I

8-1925. I
3. Bente Else Thysen, f. 7-5- i

1934. :
11141. Birgith Marie Blcjken Han- i 

sen, f. 19-5-1928. I

2. Niels Blejkcn Hansen, f. 4-10-
1930.

11641. Anne Kathrine Sccberg, f. 26-
4- 1936.

2. Else Marie Seeberg, f. 20-12-
1937.

11651. Mads Andersen Holst, f. 27-
9- 1934.

2. Peter Andersen Holst, f. 17-1-
1936.

3. Kathrine Andersen Holst, f. 
25-4-1937.

11654. Laurids Andersen Holst, f^
5- 7-1938.

5. Hans Andersen Holst, f. 19-
10- 1939.

11661. Helge Holst Lindorff, f. 14-4-
1935.

2. Asta Holst Lindorff, f. 7-7-
1938.

3. Birthe Holst Lindorff, f. 6-3-
1944.

11721. Kirsten Winther, f. 11-3-1936.
2. Markus Winther, f. 9-6-1937.
3. Knud Winther, f. 25-5-1939.
4. Ellen Winther, f. 26-7-1944.

12311. Hanne Abrahamsen.
2. Laure Abrahamsen.
3. Martin Abrahamsen.
4. Peter Abrahamsen.
5. Irene Abrahamsen.

12331. Martha Sønderup, f. 19-11- 
1915; g. 13-11-19*5 m. Gaard
mand Hans Jensen, Tved, f.
27-9-1905.

2. Peter LI. Sønderup, f. 13-2- 
1919; g. 12-1-1940 m. Harriet 
Hansen f. 14-6-1918, d. 19-7-
1945.

12333. Hanne Laura Sønderup, f. 5-2- 
1923; g. m. Vognmand Jacob 
Tjørnelund, f. 22-10-1909.

4. Elly Sønderup, f. 15-6-1926.
12341. Peter Burchall Haustcd, f. 11-

6- 1918.
2. Louise Burchall Hausted, f. 6-

3-1920; g. 22-7-1945 m. Knud 
Høybjerg, f. 11-11-1920, Poli
tibetjent, Esbjerg.

3. Ketty Laura Hausted, f. 24-3- 
1922; g. 6-4-1944 m. Jens Han
sen, f. 29-1-1920, Chauffør, 
Bække.

4. Svend Burchall Hausted, f. 
12-4-1924.

12351. Ellen Johnsen.
2. Martin Johnsen.

Thysen Slægten 21
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3. Laure Johnsen.
12361. Peter von Eitzen Hausted, f. 

31-1-1928.
2. Magdalene von Eitzen Hau

sted, f. 6-12-1933.
3. Johann Christian von Eitzen 

Hausted, f. 20-7-1936, d. 6-1-
1937.

12411. Abeline Obling, f. 27-5-1911; 
g. m. Jens Petersen, Forpagter, 
Barsbøl, Skærbæk.

12412. Anne Marie Obling, f. 13-12- 
1914; g. 17-12-1936 m. Hans 
Clausen, f. 29-4-1907, Gaard
mand, Mjolden.

3. Hans Lassen Obling, f. 15-3- 
1919, Lærer, Esbjerg; g. m. ?

4. Helga Obling.. f. 15-4-1921. _
12431. Jørgen Nielsen Thysen, f. 2-3- 

1907, Landmand, Vodderbro, 
Frifelt; g. 22-1-1933 m. Johan
ne Frederikke Ebsen, f. 15-3-
1910, Datter af Kaadner Jo
hannes Ebsen og Marie Ka
thrine, Birkelev.

2. Anna Cathrine Thysen, f. 18-
7-1909; Sygeplejerske; g. 17- 
12-1938 m. Sigvald Schultz

i Kjerrumgaard, f. 16-3-1905, 
Smed, Præstegade, Ribe. Søn 
af KarL Kjerrumgaard og Dor
thea Marie, Ribe.

3. Anne Marie Thysen, f. 28-8- 
1911; g. 22-3-1935 m. Thor
vald A. Rossen fra Gasse, Søn 
af Mathias Nissenv Rossen og 
Anna Marie.

12434. Josias Thysen, f. 31-1-1914, 
Gaardmand, Mosbøl, Skær
bæk; g. m. ?

12441. Marie Fog, f. 7-3-1909; g. 1-12 
-1929 m. Carl Svendsen, f. 5-8- 
1906, Former, Jernkærvej, 
Ribe. Søn af Nis Svendsen og 
Kathrine, Ribe.

2. Hans Lassen Fog, f. 22-10-
1911, d. 12-3-1920.

3. Sorensen Fog, f. 1-11-1913,

Montor, Bispegade, Ribe; g.
5-1-1939 med Jenny Marie 
Lauridsen, f. 4-2-1916.

4. Anna Marie Rosenhæk.
5. Ingrid Rosenbæk.

12451. Hans Lassen Obling^ f. 28-1- 
1928, d. 14-6-1928.

2. Hans Lassen Obling, f. 12-2-
1930.

3. Anne Marie . Obling, f. 11-6-
1931.

12461. Arne Obling, f. 13-11-1923,
2. Frede Obling, f. 23-6-1925.
3. Hans Obling, f. 20-5-1928. 

18421. Marie Beck Thomsen Moller,
f. 20-2-1929.

2. Hans Bonde Moller, f. 28-5- 
1933.

3. Annalise Bruun Møller, f. 25-
1-1937.

! 4. Poul Erik Moller, f. 8-5-1939
j 18661. Anders Jorgen Bronk, f. 51-1-
I 1941.

18651. Se Birkelev-Slægtcn 131211. 
123431. Anne Margrethe Hansen, f. 4- 

7-1945.
124121. Georg Beicr Clausen, f. 4-5-

1938. '
2. Inga Obling ('lausen, f. 50-5- 

1942.
124311. Marie Thysen, f. 29-3-1937. 

! 2. Peter Thysen, f. 1-2-1937.
3. Inge Thysen, f. 13-6-1941.
4. Johannes Thysen.

124331. Else Marie Rossen, f. 7-3-1938. 
; 2. Mathias Nissen Rossen, f. 13-
! 3-1941.
i 124411. Arne Fog Svendsen, f. 51-5- 

1930.
[ 2. Borge Fog Svendsen, f. 51-12-
; 1938.
i 5. Carl Johan Svendsen, f. 1-10-

1940.
124431. Hanne Fog, f. 27-8-1939.

2. Ole Sørensen Fog, f. 27-1- 
! 1942.

124414. Erling Fog Svendsen, f. 6-5- 
1944/

ALLERUP-SLÆGTEN
1. Anders Simonsen Tychsen, f. 

14-7-1795, d. 25-3-1868, Gaard
mand, Allerup; g. 16-6-1825 
m. Anne Kirstine Pedersdatter > 
Gad, f. 19-9-1802, d. 11-10- i 

1887. Datter af Peder Pedersen 
Foged og Agnethe Simonsdat
ter, Vodder.

11. Peter Andersen Thvssen, f. 4-
10-1826 d. 4-4-1881, Gaard-
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mand, Allerup; g. 16-6-1870 i 
in. Anne Sofie Lund, f. 7-12- : 
1842, d. 7-12-1890. Datter af I 
Jens Madsen Lund, Gaard- ’ 
mand i Gaansager.

12. Simon Andersen Thyssen, i
f. 21-3-1851, d. 23-12-1891, ■ 
Gaardmand i Stenderupgaar- i 
de, Toftlund; g. 24-10-1872 m.
Magdalene Jessen, f. 22-3- . 
1844, d. 5-12-1900. |

15. Kiesten Marie Thyssen, f. 10-
5-1835, d. 25-1-1888; g. 20-10- ! 
1869 m. Jens Hansen Gram, f. |
28-4-1844 d. 14-5-1923. Degn i 
i Seem ved Ribe. ;

111. Anders Petersen Thyssen, f. ■
19- 5-1871, Gaardmand, Alle- |
rup, Toftlund; Ridder af Dan
nebrog; g. 16-5-1895 m. Ane 
Marie Mollin, f. 22-2-1875. |

112. Jens Petersen Thyssen, f. 29- j
8- 1872, Gaardmand, Kobcnho- 
ved, Skodborg; g. 28-12-1901 I 
m. Hansine Rosenlund, f. 50-
I- 1877.

115. Anne Kjcstine Thyssen, f. 14-
9- 1875; g. 1. Gang 4-6-1897 m. 
Hans Jorgcir/ÏIübschmann, f.
20- 9-1854, d. 16-5 1900; g. 2. 
Gang 1905 m. Jesper Hjuler. 
(Se Hjuler-Slægtcn II 147).

114. Sine Kathrine Thyssen, f.
1875, d. 26-12-1895, Bogholder. ;

115. Marie Thyssen, f. 1877, d.
1898.

121. Anders Simonsen Thyssen., f.
28-9-1873, Rentier, Brænd- ; 
strup, Gram, g. 28-9-1899 m. i 
Petrine Jørgensen, f. 23-7- | 
1877. ;

122. Jes Mikkelsen Thyssen, f. 10- I
7- 1875, fhv. Postmester, Ha- i 
derslev; g. 9-6-1900 m. Doro- I 
thea Helene Mollin, f. 21-8- !
1876. '

123. Michael Simonsen Thyssen, f. j
50-4-1877, Rentier, Vamdrup; ?
g. 15-1-1902 m. Ane Bergithc :
Thucscn, f. 16-12-1870. |

124. Anne Kjcstine Thyssen, f. 12-
8- 1878, g. 9-10-1898 m. Chri- ;
sten Berndt f. 28-5-1867, ! 
Gaardmand, Enemark, Toft- i 
lund. '

125. Peter Andersen Thyssen, f. 29-
II- 1881, Bomuldsfarm., Texas, I

U.S.A.; g. 11-10-1918 ni. Jo
hanne Andersen.

126. Marius Simonsen Thyssen, f. 
8-4-1884, Bomuldsfarm., Texas 
U.S.A.; g. 10-6-1915 m. Helga 
Andersen.

127. Emil Simonsen Thyssen, f. 16-
11- 1886, Landmand, Terp, 0. 
Lindet; g. 1. Gang 14-4-1910 
med Eline Katharina Marv 
Enemark^f. 22-6-1884, d. 1-6- 
1940; g. 2. Gang 9-5-1945 ni. 
Christine Domine^ Rosenberg,
f. 10-5-1909.

128. Kirstine Marie Thyssen, f. 11- 
5-1888, I Ijartbro pr. Bevtoft.

129. Carl Jessen Thyssen, f. 2-9- 
1889, Bomuldsfarnier i Texas, 
U.S.A.: g. 1920 m. Ida Ny
gaard.

151. Kjestinc Gram, f. 21-9-1871, 
d. 1902; g. m. ^Johannes Jo
hannessen, Karup pr. Næst
ved.

132. Maren Gram, f. 15-12-1875;
g. 10-5-1899 m. Las Mikkelsen 
Lassen, f. 15-5-1866, Gaard
mand og Hestehandler, Birkc- 
gaard, Seem.

135. Agnethe Gram, f. 11-7-1877. 
1111. Peter Andersen Thyssen, f. 

8-4-1897, Gaardmand, Grav
lund, Toftlund; g. 24-10-1924 
m. Marie Lautrup, f. 3-7-1896. 
Datter af Peter Lautrup, Vel- 
lerup.

2. Anne Marie Thyssen, f. 10-12- 
1898; g. 19-5-1922 ni. Laust 
Hansen, Gaardmand, Hindc- 
rup, Hellevad.

3. Jens Andersen Thyssen, f. 27-
12- 1901, Gaardmand, Allerup, 
Toftlund; g. 5-8-1937 ni. Ka
thrine Tychsen, Krammark.

1121. Anna Sophie Thyssen, f. 11- 
1-1903, d. 15-6-1903.

2. Peter Jensen Thyssen, f. 25-
12-1905, Gaardmand, Køben
hoved, Skodborg; g. 30-10- 
1941 ni. Kathrine Tychsen, f.
24-6-1925.

3. Anna Sophie Thyssen, f. 25-
4-1905; g. 20-1-1931 ni. Jør
gen Poulsen, f. 28-9-1904, 
Landmand, Eløjrup, Stepping.

4. Kathrine Marie Thyssen, f.
17-4-1906; g. 29-9-1932 m. Jes
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Bram Ravn, f. 31-1-1903, 
Gaardmand, Moltrup, Hader
slev.

5. Carl Rosenlund Thyssen, f.
25-3-1908, d. 6-8-1917.

6. Agnethe Christiane Thyssen, 
f. 22-8-1909; g. 1-7-1937 m. 
Erik R. Nielsen, f. 1-8-1913, . 
Landmand, Skovlund, Toft- [ 
lund.

7. Agathe Hansine Thyssen, f.
21-3-1911; g. 30-10-1936 m. Ej
ner Th. Andersen, f. 19-7-1909. 
Landmand, Rødding.

1128. Carl Rosenlund Thyssen, f.
6-6-1919.

1131. Peter Thode Hübschmann, f. 
25-5-1898, d. 13-11-1917; fal
det i Verdenskrigen.

2. Sophus Pcterscn^Hübschmann
f. 26-7-1899, Gaardmand, ! 
Toftlund; g. 16-10-1925 m. ! 
Anne Rolskov, f. 28-10-1899. I 

'S 2. Hansine Jorginc I Iübschmann I
f. 26-9-1900; g. 7-7-1921 m. | 
Eriedrich G. Kolberg, f. 24-
5-1896, Lærer ved den tyske 
Kommuneskole i Løgumklo
ster.

1211. Simon Andersen Thyssen, f. 
5-10-1902, Landmand, Møj- : 
bol pr. 0. Lindet; g. 30-5- | 
1935 m. Hedevig Kirstine Pc- i 
dersen, f.. 13-9-1903 fra Erø- | 
siggaard, Brammingc. !

2. Karoline Thyssen. f. 28-3- ! 
1904; g. m. Lorens Peter7 Ros
sen, f. 7-2-1896, Landmand, 
IToIbøl, pr. Tørsbøl.

3. Madsen Thyssen, f. 23-9-1905. 
1214. Magda Thyssen, f. 30-3-1906;

g. m. Peter Skøtt, Amerika.
5. Elise Thyssen, f. 23-5-1908, 

Mariehjem, Eladerslev; g. m. 
Jerikou, Arbejdsmand.

6. Kjestine Thyssen, f. 23-12- 
1909; g. m. Thomas Kølper, 
Arbejdsmand, Brændstrup.

7. Svend Thyssen, f. 4-12-1911.
8. Helga Thyssen, f. 27-7-1913;

g. 24-5-1935 m. Andreas 
Schultz Andersen, f. 10-8- 
1910, Gaardmand, „Krogs- 
gaard“, Hvorslev pr. Ulstrup.

9. Astrid Thyssen, f. 30-11-1914; 
g. m. Volmer Andersen, Sav
skærer, Lindknud, Brørup.

1210. Alfred Thyssen, f. 24-3-1919.
1221. Sophus Adolf Thyssen, f. 25-

3-1901, Landsretssagfører, Ha
derslev; g. 23-10-1926 m. Inga 
Kohier Larsen, f. 10-3-1905.

2. Anna Helene Thyssen, f. 19- 
8-1902, d. 12-8-1945; g. 24-2- 
1934 m. Georg Sigurd Jørgen
sen, If. 20-9-1890, Grosserer, 
Assens.

1231. Sofus A. Thyssen, f. 8-5-1903, 
Gaardmand, Vester Vamdrup.

2. Jacob L. Thyssen, f. 19-11- 
1907.

3. Cecilie Magdalene Thvsscn, f.
24-1-1910.

1241. Andreas Jensen Berndt, f. 9- 
8-1899, Gaa rdmancT Højrup, 
pr. Arnum; g. 2-7-1926 m. 
Kirstine Schjcrning, f. 28-2-
1904.

2. Marie Kirstine Berndt f. 24-
10-1900; g. 21-1-1930 m. Al
fred Schmidt, f. 9-5-1901, 
Gaardmand, Nygaard, Bev- 
toft.

3. Simon Andersen Berndt, f. 8-
7-1902, Gaardmand, Enemark, 
Toftlund.

4. Nis Berndt, f. 15-4-1904, 
Gaardmd., Stormsgaard, Rab- 
sted; g. 29-11-1932 m. Marie 
Ehlers, f. 13-1-1906.

5. Magdalene Berndt, f. 21-6-
1905.

6. Agnes Berndt, f. 16-1-1909; g.
3-7-1937 m. Aage Hansen, f. 
21-3-1910, Gaardmand, Dover, 
pr. Lintrup.

1251. Hcinede Thyssen; gift, født i 
Branderup, Sønderjylland, li
gesom alle sine Søskende; nu 
bosat i Amerika.

2. Sigurd Petersen Thyssen.
3. Magdalene Thyssen.
4. Dagny Andersen Thyssen.
5. Andersen Petersen Thyssen.

1261. Bertha Thyssen; fodt og bo
sat i Amerika ligesom alle 
sine Søskende.

2. Verner Thyssen.
3. Marie Thyssen.
4. Otto Thyssen.
5. Viggo Thyssen.

1291. Magdalene Thyssen; fodt og 
bosat i Amerika ligesom alle 
sine Soskende.
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2. Ingeborg Thyssen.
5. Gerda Thyssen.
4. Alfred Thyssen.
5. Gunnar Thyssen.

1511. Jens Johannessen.
2. ? Johannessen.

1521. Kirsten Marie Lassen, f. 2-2- 
1900; g. 24-1Ô-19Ô4 m. Peter 
Ebsen Jepsen, f. 29-12-1897, 
Gaardmand, Slifsgaard pr. 
Bække.

1522. Jens Peter Lassen, f. 4-2-1901, 
Gaardmand og Hestehandler, 
Seem. Ribe.

5. Hans Gram Lassen, f. 24-8- 
1902, Gartner, Californien; g. 
m. Selcnabella Mac Dermuth.

4. Gunnar Lassen, f. 18-4-1904, 
Gartner, Californien; g. den
25-2-1955 m. Astrid Justesen.

5. Viggo Lassen, f. 9-5-1907, 
Slagter, Californien; g. 9-5- 
1951 m. Doris Drew.

6. Bodil Lassen, f. 9-3-1907; g.
18-7-1936 m. Viggo Riisgaard, 
Amtsvejmand, Seem.

7. Tage Lassen, f. 9-6-1914, Læ
rer, Bajstrup, Tinglev; g. 24- 
7-1943 m. Marie Petersen.

11111. Anders Lautrup Thyssen, f.
I- 8-1926.

2. Jens Lautrup Thyssen, f. 16-
5- 1929.

11121. Mette Marie Hansen, f. 13-6- 
1927.

11131. Anders Tychscn Thyssen, f.
7-7-1938.

11221. Jens Rosenlund Thyssen, f. 3-
10-1943.

11231. Signe Thysscn-Paulscn, f. 18-
II- 1932.

2. Anne Marie Thyssen-Paulsen, 
f. 7-1-1954.

5. Kirsten Thyssen-Paulsen, f.
14-5-1935.

4. Birthe Thysscn-Paulscn, f. 15-
4-1937.

5. Ingrid Thysscn-Paulscn, f. 30-
9-1941.

6. Ragnhild Thvsscn-Paulsen, f
6- 6-1943.

12241. Mariane Bram Ravn.
2. Jens Laurids Ravn.

12261. Bodil Nielsen.
2. Ib Nielsen.

11271. Carl Thomsen Andersen.
2. Jens Rahbæk Andersen.

3. Elise Rahbæk Andersen. 
11321. Hans Jørgeri Hübschmann, f. 

27-8-1926, Student.
2. Kirsten Rolskov ' Hübsch

mann, f. 8-1-1931.
11323. Knud Rolskov Hübschmann, 

f. 7-9-1937.
13131. Karl Georg Kolberg, f. 7-3- 

1926.
12111. Ruth Thyssen, f. 9-4-1937.

2. Laura Thyssen, f. 6-7-1939. 
12121. Peter Jensen^Rossen, f. 19-9- 

1928.
2. Kristine - Rossen, f. 28-2-1931. 

12141. Anders Skott, Amerika, f. 18- 
12-1939.

2. Eilim Skøtt, Amerika, f. 12-5-
1941.

12151. Poul Jcrikou.
2. Asta Jcrikou.
3. Georg Jerikou. 

12161. Else Kølper.
2. Jørgen Kølper.

12181 Bodil Margrethe Andersen, L
20-1-1936.

2 Børge Schultz Andersen, r. 
25-3-1938.

3 Lars Thysen Andersen, L 4-4-
1939.

4 Anders Schultz Andersen, i.
6-1-1943. f

12211 Hans Valdemar Thyssen, i. 2-
11- I927. t

2 Karsten Peter Thyssen, 1. 16-
4-1930. „ c

12213. Henrik Jes Ingolf Thyssen, t.
12- 8-1933

4. Mogens Thyssen, f.
12411. Christian Berndt, 1. 1J-1Z-

1929
2. Viggo Berndt, f. 25-10-1930, d. 

1 Md. gi.
3. Anne Berndt, f. 5-10-1932.
4. Viggo Berndt, f. 9-6-1937.
5. Signe Berndt, f 10-11-1941.

12421. Astrid Nicoline SchmidL f.
13-9-1931.

2. Kirsten Marie Schmidt, f. 12-
3-1935. d f

3. Christian Berndt Schmidt, f. 
13-8-1938.

12441. Jens Christian Berndt, f. 14- 
12-1933.

2. Henrik Berndt, f. 31-10- 
1935.

3. Harald Berndt, f. 14-3-1939.
4. Anne Kirstine Berndt, f. 5-6-
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1944.
12461. Kirsten Marie Hansen, f. 22- 

6-1938.
2. Nicolai Christian Berndt Han

sen, f. 15-7-1941.
5. Ingefred Else Hansen, f. 1-8-

1945. i 
15211. Henning Kristen Jepsen, f. 12- |

5-1926.
2. Poul Lassen Jepsen, f. 2 2- 

1929.

15213. Kirsten Elisabeth Jepsen. f.
24-10-1950.

4. /Maren Hanne Jepsen, f. 12-6- 
1936.

13251. Kirsten Maren Lassen, f. 25- 
4-1945.

15251. Jarry Viggo Lassen, f. 2-4- 
1954.

13261. Birgith Lassen Riisgaard, f.
21-9-1956.

BIRKELEV-SLÆGTEN
1. Peder Simonsen Thysen, f. 23-

2- 1793, d. 15-6-1879, Gaard
mand, Birkclcv; g. 1. Gang 6-
11-1819 m. Enke Anne Kicsti- 
ne Jcsdattcr af Voddcr, f. 15- '
8-1787, d. 4-1-1829; g. 2. Gang
1-5-1850 m. Martha Gad. Vod- - 
der, f. 1-1-1812, d. 22-6-1840, 
Datter af Terkel Jensen og j 
Agnethe Simonsdatter i Vod- i 
der; g. 5. Gang den 8-5-1841 
m. Kicrstine Bcyr, f. 10-2- 
1794, d. 25-10 1846; g. 4. Gang |
3- 2-1855 m. Maria Kirstine
Schau, f. 23-6-1815, d. 25-3- 
1879. !

11. Michel Andersen Westergaard,
f. 18-10-1820, d. 10-11-1820. ,

12. Kiesten Marie Westergaard, f. 
18-10-1820, d. 13-11-1820.

15. Michel Andersen Westergaard, 
L 16-11-1821, d. 15-5-1897, 
Gaardmand, Birkclcv; g. 18-
10-1851 m. Johanne Beck, f.
4- 1-1827, d. 20-3-1895.

14a Dodfødt Barn, f. 8-11-1824. 
14b. Dodfodt Pigebarn, f. 16-6- 

1827.
14c. Simon Pedersen Westergaard, 

f. 15-11-1828, d. 13-4-1829.
15. Anna Kjestine Thysen. f. 25-

5- 1831, d. 6-2-1904; g. 1871 m. 
Lians Adolf Davidsen, f. 1-9- 
1857, d. 15-6-18987~Gaardmd., 
V. Vedsted.

16. Anders Michelsen Wester
gaard, f. 18-5-1852, Husmand, i
Honning, g. 29-6-1866 m. Else 
Marie Nielsen, f. 23-6-1845. ;

17. Dødfødt Pigebarn, f. 50-12- ;
1835. i

18. Jens Terkclsen Thysen. f. 29-
11-1854, d. 5-5-1871, Landmd.

19. Anna Maria Thysen, f. 17-11- 
1837, d.; g. 8-12-1864 m. Nis 
Hansen. Obling, Gaardmand, 
Aaved.

10. Simon Pedersen Thysen, f. 9-
6-1840, d. 15-6-1840.

131. Ane Kjestine Westergaard, f.
9-8-1852, d. 7-8-1887? g. 25-9- 
1874 m. Peter Evald Moller, f.
21- 1-1846, d. 26-8-1907, Land
mand, Stenderup.

132. Peter Thysen Westergaard, d. 
8 Dage gi.

155. Peter Thysen Westergaard, f.
22- 12-1856, Gaardmand, Bir- 
kelcv; g. 15-9-1894 m. Kathri
ne Sørensen, f. 27-10-1874, d.

154. Nicolai Hansen Westergaard, 
f. 16-2-1859, d. 6-1-1945, 
Gaardmand, Nr. Vollum. Brc- 
debro; g. 17-9-1891 m. Marie 
Kirstine Schmidt af Dreng
sted, f. 12-5-1850, d. 12-5-1941.

155. Anthon Gotfred Westergaard, 
f. 7-12-1861, d. 15-7-1864.

156. Anne Margrethe Wester
gaard, f. 10-7-1864, d. 15-10- 
1879.

157. Maria Kathrine Westergaard, 
f. 50-11-1866, d.; g. 16-8-1890 
m. Hans Peter Beier, f. 25-10- 
1862, Landmd., Birkelev, Son 
af Ock Pedersen Beier.

138. Ottclinc Westergaard, f. 25- 
4-1869, d. 22-2-1945, g. 25-6- 
1892 m. Anders Thomsen 
Beicr, f. 21-2-1862, d. 2-11- 
1941, Landmand, Kommune
forst., 0. Aabøliing, Frifelt.
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151. Peder Davidsen, f. 22-9-1872, 
Gaardmand, V. Vedsted, Ribe; 
g. 5-10-1902 m. Johanne Kir
stine Andersen, f. 24-6-1871. 
Datter af Jef Andersen og 
Christine Skov, Randerup.

191. Hanne Obling f. 9-8-1866; g. 
28-5-1891 m. Tøger Petersen 
Togersen, f. 2-10-1866, d. 14-
12-1931, Landmand, Gaans
ager.

192. Peter Thysenx Obling, f. 29-1-
1869. d. 10-4-1871.

193. Jens Lassen Obling, f. 28-7-
1870, d. 15-4-1871.

194. Martha -Obling, f. 23-10-1872, 
d. 2-2-1873.

1311. Michael Andersen Moller, f. 
17-11-1874, Snedker, Amerika; 
g. 1899 m. Karoline Sørensen 
af Brørup.

2. Johannes Møller, f. 10-1-1879, 
Gaardmand, Arnum; g. 9-5- 
1908 m. Sine Skov, f. 4-12- 
1884.

5. Gotfred Møller f. 31-5-1886; 
g. i Amerika.

1351. Johanne Westergaard, f. 50-
11-1894; g. 2-11-1917 m. Hans 
Peter Mikkelsen, f. 5-1-1883, 
Gaardmd., „Tranemosegaard“, 
Fruens Boge.

2. Ane Westergaard, f. 20-6- 
1896; g. 11-3-1927 m. Jørgen 
Mortensen, f. 11 - 3 - 1898, 
Gaardmand, Nortvig, Nr. Sne
de.

3. Signe Westergaard, f. 21-9- 
1898; g. 10-9-1919 m. Anders 
N. Westergaard. (Se 1541).

4. Betty Westergaard. f. 5-10- 
1900; g. 27-19-1922 m. Chri
sten P. Varming, f. 25-2-1890, 
Gaardmand, Gaansager.

5. Astrid Westergaard, f. 24-12- 
1903; g. 30-5-1930 m. Peder 
Pedersen, f. 6-1-1900, Forstan
der.

6. Michael Andersen Wester
gaard, f 4-10-1905, d. 21-5-
1906.

7. Ane Margrethe Westergaard, 
f. 27-2-1907; g. 28-5-1933 m. 
Christian N. Jensen, f. 2-7-
1907, Landmand: Vollum, Bre
de bro.

8. Michael Andersen Wester

gaard, f. 18-7-1910, Gaardmd., 
Birkclev; g. 28-6-1935 m. Ma
ren Mathie Nielsen, f. 24-1- 
1914, Datter af Niels Thyssen 
Nielsen, Aavang.

1339. Sophie Westergaard, f. 24-1- 
1914; g. m. Valdemar Volle- 
sen, Kærbølling, Rejsby.

1330. Klara Westergaard. f. 19-9- 
1915; g. m. Thomas Kristen
sen, Arbejdsmand, Børkop.

1341. Anders Nielsen Westergaard, 
f. 25-7-1892, Gaardmand, Nr. 
Vollum, Bredcbro, g. 10-9- 
1919 m. Signe Westergaard. 
(Se 1333).

1371. Aage Beier, f. 2-3-1891, Land
mand^ Rørnet, Toftlund; g.
19-11-1920 m. Marie Poulsen,
f. 5-11-1893.

2. Johanne Bcicr, f. 3-11-1894;
g. m. Martin Varming, Span- 
det, Arnum.

3. Karl Beier, f. 27-7-1898, død 
lille.

4. Karen Marie Beier, f. 9-5- 
1901; g. 20-5-1932 m. Marcus 
Hansen Vind, f. 13-4-1893, 
Landmand, Holmlund.

5. Anna Martha Beier, f. 31-7- 
1903; g. 30-6-1933 m. Magnus 
L. Jepsen, f. 4-4-1904, Land
mand, Birkelev.

1376. Michael Beier, f. 9-8-1906, 
Arbejdsmand, Frifelt; g. m. 
Abelone Ebsen, f. 18-1-1906.

1381. Kjestine Marie Caroline Bei
er, f. 30-3-1893; g. 20-12-1917 
m. Jens Bennedsen, f. 31-8- 
1888, Centralbcstyrer, Roager.

2'. Johanne Margrethe Beier, f.
7-6-1896; g. 10-1-1918 m. Otto 
Ehlers, f. 28-7-1891, Købmand, 
Goldberg, Mecklenburg.

3. Truels Andersen Beier, f. 7-2- 
1899, Bankfuldmægtig, Es
bjerg; g. 1. Gang 3-8-1924 m. 
Valborg Elise Helene Grun- 
dahl, f. 21-5-1900, d. 12-8^1931 ; 
g. 2. Gang d. 29-3-1934 m. 
Martha Hertha Lauridsen, f. 
1-12-1904.
Hertha Lauridsen, f. 1-12-1904

4. Michael Andersen Beier, f. 
17-8-1903, Møller, Chicago; g.
26-11-1929 m. Birthe Hoven, 
f. 15-4-1908.
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5. Harry Beier, f. 4-1-1905, Køb
mand, Ribe; g. 17-7-1934 m. 
Caroline Lassen, f. 13-3-1909. 

1511. Christine Davidsen, f. 17-6-
1904.

2. Anna Kjestine Davidsen, f.
21-11-1907, d. 14-1-1908.

1911. Johannes Thøgersen, f. 13-3- 
1892, faldet i Verdenskrigen.

2. Nis Hansen Thøgersen, f. 16-
4-1893, faldet i Verdenskrigen.

3. Anton Marius Thøgersen, f. 
30-3-1895, d. 2-1-1902.

4. Ane Methce Thøgersen. f. 
1897; g. 28-3-1930 m. Peter 
Nielsen Pedersen, f. 19-4-1870, 
Maler, Frifelt.

5. Peter Nissen Thogersen, f. 
1900, Landmand, Gaansager;
g. 7-11-1931 m. Karen Peder
sen, f. 22-4-1914.

6. Anthon Marius Thogersen, f. 
9-6-1902, Plejer, Nykobing S.; 
g. 30-3-1927 m. Karen M. Ras
mussen, f. 21-11-1904.

7. Martha Thøgersen, f. 2-1- 
1907; g. 1-11-1927 m. Peter L. 
Sorensen, f. 9-3-1907, Tørvc- 
fabrikant, Arnum.

13111. Peter Møller, Købmand, Ame
rika.

2. Dorthea Moller, Amerika.
3. Anne Møller, Amerika.
4. Berteline Møller, Amerika. 

13121. Evald Peter Møller, f. 27-8-
1909, Landmand, Arnum; g. 
24-4-1944 m. Frida Brønk. (Se 
Aaved-Slægten 1865).

13131. Evelyn Møller, Amerika.
13311. Helga Westergaard Mikkel

sen, f. 13-8-1918; g. m. Henry 
Foged, f. 18-3-1914.

2. Katrine Westergaard Mikkel
sen, f. 16-5-1925.

3. Knud Erik Westergaard Mik
kelsen, f. 23-1-1930.

13321. Niels Vagn Mortensen, f. 31-
3-1929, d. 31-7-1943.

2. Tove Mortensen, f. 8-4-1934. 
13331—2. Se i Stedet: 13411—2. 
13341. Ingeborg Varming, f. 17-4-

1923.
3. Peter Thysen Varming, f. 17-

8-1923.
3. Kathrine Varming. f. 5-2-1932. | 

13381. Kathrine Bothilde Wester- • 
gaard, f. 21-12-1939. I

13411. Marie Kirstine Westergaard, 
f. 5-11-1920, d. 16-7-1952.

2. Chresten Andersen ' Wester
gaard, f. 2-9-1923.

13721. Hans Peter Varming.
2. Elise Varming.
3. Marie Varming.
4 Anne Varming.
5. Chresten Varming.

13741. Hans Peter Vind.
2. Else Vind.

13761. Marie Kathrine Beier.
2. Tove Beier.

13811. Anders Thomsen Beier Bcn- 
nedsen, f. 3-2-1920.

2. Hannv Bennedsen, f. 25-8- 
1922. '

13821. Theo Thomsen Ehlers, f. 26-
4-1920, d. 7-7-1942, faldet i 
Rusland i den anden Verdens
krig.

2. Otto Sigfried Thomsen Ehlers, 
f. 2-4-1923.

13823. Harrv Ehlers, f. 3-5-1932.
13831. Svend Aage Beier, f. 51-7- 

1931, d. 2-8-1931.
2. Mogens Bcier, f. 25-3-1936. 

13841, Ervind Bcier, f. 8-12-1955.
2. Karl Michael Bcier, f. 2-1- 

1939.
13851. Gurli Bcier, f. 7-12-1954.

2. Inga Bcier, f. 2-12-1959.
19141. Johanne Nissinc Thogersen, f.

24- 10-1918: g: 19-11-1957 m. 
Aage Pedersen, f. 50-11-1908, 
Arbejdsmand, Frifelt; Son af 
Maler P. Pedersen.

2. Thygc Pedersen Thogersen, f.
4- 11-1926.

5. Hanne Pedersen, f. 19-1-1950. 
19151. Anne Kjestine Thogersen ,f.

25- 1-1952.
2. Hans Petersen Thogersen, f.

5- 2-1953.
3. Ingrid Margrethe Thogersen, 

f. 23-5-1935?
4. Nis Hansen Thogersen, f. 25- 

8-1957.
5. Irene Marie Thogersen.
6. Erling Marius Thogersen.

19161. Else Inger Margrethe Thoger
sen, f. 50-6-1927.

19162. Svend Aage Peter Thogersen, 
f. 17-5-1955.

19171. Kaj Leonhardt Sorensen, f. 
30-7-1927.

2. Iver Thogersen Sorensen, f.
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30-11-1928.
3. Toger Petersen Sorensen, f. 9-

11-19129. ;
4. Ejner Marinus Sorensen, f. 27- 1

6-1931. j
5. Herluf (ohannes Sorensen, f.

9-10-1932. i
6. (ohannes Nissen Thogcrsen 

Sorensen, f. 18-3-1934.
7. Erik Sorensen, f. 24-9-1935.
S. Holger Sorensen, f. 15-1-1937.

9. Asta Sørensen, f. 18-3-1938. 
0a. Inge Sørensen, f. 2-8-1939. 
Ob. Anne Marie Sørensen, f. 15-

12-1940.
0c. Verner Sørensen, f. 15-5-1942 
Od. Sonja Sørensen, f. 13-8-1943.

133111. Kirsten Marie Dyrby Foged 
f. 23-12-1942.

2. Hans Peter Foged, f. 22-9- 
1944.

131211. Ragnhild Møller, f. 1-3-1945.

FOG-SLÆGTEN
1. Maren Jørgensdatter, f. 29- I 

11-1771, d. 10-6-1842; g. 1-7- | 
1801 m. Peter Andreas Fog, i 
f. 2-9-1775, d. 13-8-1859, i 
Degn, Vodder, Dannebrogs
mand, Son af Degn Niels 
Lauridsen i Vodder.

11. Niels Peter Fog, f. 7-6-1802, 
d. 2-7-1874, Smed, Højrup. I

12. Jørgen Fog, f. 1-3-1804, d.
23-4-1804. i

13. Jørgen Fog, f. 23-3-1805, d.
15-11-1883. Degn, Ankelbo, i 
Grene; g. m. Kristine Clau- ! 
sen, f. 1-2-1822, d. 5-5-1858.6^.

14. Martha Kathrine Fog, f. 31- :
3-1807, d. 28-7-1892/g. 24-6- ; 
1841 m. Peter Jensen Gad, f. !

14-4-1813. d. 17-8-1901, Gaard- : 
mand, Vodder.

15. (ohannes Fog, f. 7-10-1809,
d. 31-1-1827/ ;

16. Hans Andreas Fog, f. 15-9- 
1810, d. 28-9-1813.

17. Hans Christian Fog, f. 20-8- 
1813, d. 7-5-1879, Degn, Vod
der; g. m. Maren Jensdatter, 
f. 30-7-1819, d. 16-1-1851.H

18. Anne Marie Fog., f. 14-2-1817, 
d. 4-9-1844; g. m. Laurids 1 
Hansen Beck, Bødker.

131. Marie Christine Fog, f. 3-8- , 
1846, d. 21-3-1914; g. 28-11- : 
187S m. Hans Ditlev Vakker 
Gundesen, f. 23-6-1845, d. 8- 
TCF-T909, Højskoleforstander, 
Sorup Højskole, Svendborg.

132. Christine Bothilde Fog, f. 1-4-
1848, d. 4-5-1915, Skovdallund : 
Skole. i

133. Andrea Marie Fog, f. 31-3-
1850, d. 31-1-1897, Bestyrer
inde, Vejle Højskolehjem.

134. Peter Andreas Fog, f. 15-6-
1851, d. 7-4-1929, Postpakmc- 
ster, Aarhus; g. 3-6-1882 m. 
Augusta O. Madsen ,f. 22-8- 
1859.-4^.

135. Claus Andreas Fog, f. 29-6- 
1853, d. 26-12-1925, Redaktør, 
Kjellerup; g. 27-8-1889 m. Ane 
Pedersen, f. 12-2-1860, d. 24-10 
-1937.

136. Johannes Fog, f. 16-6-1856, d.
8-4-1880.

141. Anne Bothilde Annelise Gad, 
f. 19-11-1841, d. 11-2-1936; g. 
31-7-1869 m. Niels Peter Gun- 
desen, f. 18-8-1831, d. 18-6- 
1921, Margarincfabrk., Brøns.

142. Terkel Jensen Pedersen Gad, 
f. 3-6-1843, d. lille.

143. Terkel Jensen Pedersen Gad, 
f. 2-6-1844, d. 24-9-1915, 
Gaardmand, Vodder; g. 2-6- 
1894 m. Lauridsine Pedersen 
f. 7-5-1866, d. 10-8-1936.

144. Peter Andreas Petersen Gad, 
f. 28-12-1849, d. 28-1-1931, 
Gaardmand. Ravnholt; g. 31- 
3-1882 m. Ane Elisabeth 
Kjems, f. 10-5-1856, d. 29-11-
1912.

145. Marie Gad, f. i Vodder, d. ca. 
1880 i Gaansager; g. m. An
dreas Jensen, Landmand, 
Gaansager Hede.

171. Jacob Peter Truelsen Fog, f. 
25-7-1843, d. 1-3-1845.

172. Jacob Peter Truelsen. Fog, f.
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17-4-1845, d. 29-1-1904, Lærer, I 
Skovdallund Skole, Jelling. | 

175. Peter Andreas Fog, f. 25-1- 
1848, d. 17-2-1929, Gaardmand, 
V. Hornstrup; g. 1879 m. Kri
stine Nybro, f. 26-3-1852, d.
7- 2-1901

174. Jens Christian Fog, f. 6-9-1849, 
d. 26-8-1907, Lærer. Vandel 
Skole; e. 15-4-1879 m. Karoli
ne Andersen, f. 21-8-1854, d.
12-7-1928.

181. Mariane Kirstine Beck, f. 28-
8- 1844, d. 20-10-1903; g. 2-12- 
1870 m. Hans Holgersen, f. 21-
12-1823, d. 27-12-1900, Hus
mand, Hømarken, Svendborg.

1311. Signe Gundesen f 19-10-1879, 
Lærerinde; g. 10-5-1913 m. Jo
han M. Mejldam, f. 20-5-1880, 
Kommunelærer, Aarhus.

2. Christine Gundesen, f. 22-8- 
1882, Kommunelærerindc, 
Aarhus.

1313. Jørgen Fog Gundesen, d. lille.
4. Peter Gundesen, f. 27-11-1884, ! 

d. 1898.
5. Ingefrcd Gundesen, f. 5-10- 

1887, Sygeplejerske, Køben
havn.

1341. Jcnnv Kristine Fog, f. 21-12- 
1882;' g. 17-10-1903 m. Jens I 
Kristian Findal, f. 9-4-1871, d.
16-11-1938, Viceskoleinspektør, 
Aarhus.

2. Jørgen Hroar Fog, f. 4-3-1884, 
Kolonialhandler Aarhus; g.
26-12-1904 m. Johanne Mik
kelsen, f. 2-5-1875, d. 26-10- 
1943.

3. Johannes Evald Fog, f. 15-2- 
1885, d. 6-7-1885.

4. Johannes Evald Fog, f. 17-8- 
1887, fhv. Lærer, Gedved; g.
1. Gang 3-1-1913 m. I.aura 
Bcnncdsen, f. 3-1-1889 ,d. 20- 
4-1922; g. 2. Gang m. Dagmar 
Petersen.

1351. Jørgen Fog, 23-1-1890, Kom
munelærer, Sv. Gøngesvej 8, 
Brønshøj; g. 23-7-1916 m. 
Dagmar M. Nielsen, f. 26-1- 
1885.9^

1352. Katrine Fog, f. 28-2-1891, Læ
rerinde; g. 2-3-1915 m. Axel 
Christian Sørensen, f. 6-5- 
1885, Gartner, U.S.A.

3. Peter Fog, f. 5-8-1892, Farmer, 
U.S.A.; g. 27-3-1921 m. Ka
ren Bredkjær, f. 23-2-1894.

4. Kristine Fog, f. 14-3-1894. Af
delingsleder, København.

5. Johannes Fog, f. 24-8-1895, 
Præst, Svendborg; g. 11-10- 
1927 m. Margrethe Kornerup. 
f. 2-4-1886.

6. Harald Fog, f. 1-9-1897, Lek
tor, New York; g. 12-6-1929 
m. Gertrud L. Peterson, f. 6-9-
1908.

7. Marie Fog, f. 12-11-1898, d.
6-8-1899.

8. Jacob Peter Fog, f. 28-12-1900, 
cand, pharm., Kjcllerup; g. 28- 
12-1926 m. Karen B. Petersen, 
f. 3-5-1904.

1411. Agnethe Gundesen^ f. 12-5- 
1870, d. 1V-T-Î94Ï; g. m. Niels 
Jensen, Tømrer, Bramminge.

1412. Niels Gundesen, d. 4 Aar 
gammel.

3. Martha Gundesen, f. 10-5- 
1873, Brøns.

4. Niels Gundesen, f. 17-3-1875, 
d. 15-10-1899, Somand.

5. Maren Gundesen, f. 24-10- 
1879; g. 19-11-1904 m. Petræus 
Lassen, f. 16-3-1872, d. 26-12- 
1926, Gaardmand, Hjemsted 
Skærbæk.

6. Anna Klinge Gundesen, f. 21-
9-1881, d. 1902; g. i U S A.

7. Marie Gad Gundesen, f. 15-12 
-1883, d. 5-5-1941; g. 14-10- 
1921 m. Thomas Nielsen, f. 6-
2-1885, Gaardmand, Spandet 
Kro.

1451. Martha Kathrine Gad f. 8-7- 
1895; g. 24-4-1925 m. Peter 
Toft, f. 14-11-1895, Landmand, 
Vodder.

2. Peter Lausen Gad, f. 16-5- 
1897, Gaardmand og Sognefo
ged, Vodder; g. 19-6-1936 m. 
Karen Marie Jessen, f. 25-7-
1905.

1435. Peter Jensen Gad, f. 1-6-1898. 
Gaardmand, Branderup; g. 25- 
4-1928 m. Kirstine Gaarde, f 
25-6-1905.

4. Mariane Gad, f. 1-9-1900; g
27-4-1929 m. Peter Nielsen. 
Gaardmand, Strandelhjørn. 
Over Jersdal.
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1441. Martha Gad, f. 30-1-1883; g.
28-12-1906 m. Johannes Peter
sen, f. 15-9-1879, pens. Første
lærer, Gram.

2. Peter (ensen Gad, f. 2-6-1884, 
d. 1-2-1888.

3. Thomas Kjems Gad, f. 4-8- 
1886, d. 21-1-1888.

4. Peter Jensen Gad, f. 15-6- 
1888, Gaardmand, Hcjsel, pr. 
Rabsted; g. 12-3-1915 m. Sig
ne Lycke, f. 20-2-1889.

5. Iver Kjems Gad, f. 4-4-1891, 
d. 7-12-1925, Gaardmand, 
Lundsmark, Hvidding; g. 18-
5-1918 m. Ellen Nielsen, f. 1-
5-1894.

1446. Vffe Kjems Gad, f. 6-6-1893, 
Gaardmand, Ravnholt, Fri
felt; g. 12-5-1923 m. Anne E. 
Obling, f. 21-6-1895.

7. Trine Kjems Gad, f. 5-5-1895; 
g. 19-6-1917 m. Peter Mærsk, 
f. 27-4-1892, Kobmand, Skov
vej 50, Aarhus.

S. Signe Kjems Gad, f. 8-11- 
1897; g. 8-6-1923 m. Mads 
Peter Thysen, Gaardmand, 
Aaved, Frifelt, (Se Aaved- 
Slægten 1112).

1731. Hans Christian Fog, f. 30-5- 
1880, Krog Skole, Billund; g.
27-11-1920 m. Katrine M. V. 
Pedersen, f. 28-4-1898.

2. Jes Christensen Fog, f. 19-12-
1882, Gaardmand, V. Ilorn- 
strup; g. 7-6-1907 m. Larsine 
Sørensen, f. 18-12-1881.

3. Maren Log, f. 3-1-1891; g. 
1914 m. Mads P. Jensen, Mu
rer.

1741. Maren Kathrine Fog, f. 8-3- 
1880, d. 16-2-1939; g. m. An
ders Sondcrgaard, Lærer, Ny
købing M.

1742. Maria Fog, f. 10-7-1884; g. 8- 
4-1914 m. Peter Vibe, f. 19-4-
1883, Gaardmand, Vognsv<d, 
Borkop.

5. Margrethe Fog, f. 7-2-1890; g. 
23-10-1916 m. Niels M. Dis
sing, f. 3-1-1881, Lærer, Hou- 
strup Skole, Taars.

1811. Margrethe Holgersen, f. 28-2- 
1872; g. 20-10-1899 m. Holger 
Hansen, f. 24-5-1862, Gaard
mand Malt, Brorup.

2. Laurits Holgersen, f. 11-5- 
1878, Vævermester, Hokkcrup; 
g. 6-11-1906 m. Kathrine Niel
sen, f. 15-6-1878.

3. Thorvald Holgersen, f. 18-10- 
1881, Gartner, Argentina; g.
15-9-1906 m. Kirstine Kresten- 
sen, f. 6-12-1881.

4. Anna Holgersen, f. 5-1-1884; 
g. 1924 m. Emil Bonsdorff, 
Lærer, Frederikshavn.

13411. Arne Findal, f. 13-8-1904, Læ
rer, Middelfart; g. m. Ellen.

13412. Karen Findal, f. 7-3-1907; g.
13-12-1932 m. Gerhardt Niel
sen.

3. Peter Aksel Findal, f. 1-3-1915, 
Kommunelærer, Aarhus; gift. 

13421. Gunner Fog, f. 28-3-1907, 
Lærer, Moldaugade. Køben
havn S.; g. 28-3-1945 m. Ag
nethe Marie Buch, f. 11-6-
1906.

13441. Gudmund Fog, f. 19-12-1913, 
Maskinarbejder, Silkeborg; 
gift.

2. Ragna Fog, f. 30-8-1915; gift 
m. Jensen, Silkeborg.

3. Asta Fog, f. 30-8-1916; g. m. 
Postpakmester.

4. Lis Fog.
5. Esther Fog. 

13511. Dødfødt Pige.
2. Asger Fog, f. 1-5-1919, Lærer, 

København; gift.
3. Bjarke- Fog, f. 13-12-1921, 

stud, polit.
4. ErlingiFog, f. 8-11-1924, Gart

ner.
13515. Dagny Fog, f. 8-11-1924. 
13521. Dødfødt Dreng.

2. Kathrine Fog Sørensen, f. 25-
5- 1924.

3. Elisabeth Fog Sørensen, f. 16-
6- 1926.

4. Axel Christian Sorensen, f. 7-
6-1928.

5. Alice Fog Sørensen, f. 8-5-
1930.

13531. Marie Bredkjær Fog, f. 27-7-
1922.

2. Anna Fog, f. 10-7-1923.
3. Peter Andreas Fog, f. 22-7-

1924.
4. Asger Fog, f. 28-9-1925.
5. Jorgen Fog, f. 23-1-1927.
6. Gunnar Fog, f. 12-3-1928.
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7. Holger Fog, f. 13-11-1930.
13561. Dolores Irene Fog, f. 6-1-1935,

2. Roland Fog, f. 13-12-1936.
13581. Claus Andreas Fog, f. 3-6- 

1927.
2. Dorthe Fog, f. 20-9-1928.
3. Vilhelm Fog, f. 19-11-1932.

14111. Kristen Nansen Jensen, f. 2-8- 
1899.
1899; g. m. Kristiane Kristen
sen.

14112. Niels Gundescn Jensen, f. 22-
2-1901; g. m. Astrid Abild- 
gaard.

3. Alfred Nansen Jensen, f. 28-
2-1908.

14151. Maren Lassen, f. 19-7-1906; g.
24-5-1930 m. Michael Mikkel
sen, f. 6-12-1901, Gaardmand, 
Voddcr, Frifelt.

2. Niels Peter Gundescn Lassen, 
f. 12-3-1910, Gaardmd., Hjem
sted. Skærbæk; g. 15-9-1934 m. 
Ottelinc Berg, f. 15-9-1914.

3. Arne Lassen, f. 31-7-1915, Es
bjerg; g. 12-2-1942 m. Anna 
Elisabet Hermanscn, f. 12-2-
1919.

14311. Ellen Toft, f. 4-3-1925.
2. Signe Gad Toft, f. 4-7-192/.
3. Therkcl Gad Toft, f. 13-7-

1934.
14321. Terkel Jensen Gad, f. 30-5- 

1937.
2. Vera Gad, f. 30-11-1938.
3. Aase Gad, f. 8-7-1940.

14331. Andreas Gaarde Gad.
2. Terkel Gad.
3. Gudrun Gaarde Gad.

14341. Kirstine Nielsen, f. 22-1-1930.
2. Signe Nielsen, f. 3-7-1931.
3. Hans Christian Nielsen, f. 10- 

11-1938.
14411. Johan Christian Gad Peter

sen, f. 26-3-1908; g. 13-4-1935 
m. Ane Cathrine Poulsen, f.
17-10-1909, Ringkobing.

2. Anne Gad Petersen, f. 26-10- 
1910, Lærerinde, Hellevad.

3. Helga Gad Petersen, f. 20-6- 
1927.

14441. Holger Lycke Gad, f. 25-1- 
1916, stud, polif.

2. Anne Elisabeth Gad, f. 25-1-
1916.

3. Alfred Lycke Gad, f. 11-4-

1917, Forpagter, Hedsgaard, 
Tinglev; g. 5-4-1944 m. Inge 
Schultz.

4. Dorthea Gad, f. 21-11-1919; g. 
17-9-1942 m. Aage Petersen, f.
4-10-1906, Gaardmand, Kniv
sig, Rabsted.

14451. Sigrid Kjems Gad, f. 24-9-
1920.

2. Anne Kathrine Kjems Gad, f.
22-3-1924.

14461. Anne Elisabeth Gad, f. 2-3- 
1924.

2. Kirstine Obling Gad. f. 16-1-
1926.

3. Peter Andreas Gad, f. 26-8-
1927.

4. Hans Obling Gad, f. 51-10- 
1929.

5. Rigmor Gad, f. 7-7-1954.
6. Asger Kjems Gad, f. 12-5- 

1958.
14471. Anna Elisabeth Gad Mærsk,

f. 1-12-1917; g. 25-6-1919 m. 
Jorgen Bertelsen, f. 16-2-1912, 
Politibetjent, Lemvig.

2. Maren Helga Mærsk, f. 14-12- 
1919, Forretningsbestyrer, Ko
benhavn.

3. Else Gad Mærsk, f. 24-2-1922, 
Kontordame, Aarhus.

4. Wera Gad Mærsk, f. 29-6- 
1924, Børnehavelærerinde, Ko
benhavn.

14481—-8. se Aavcd-Slægten 11121—8. 
17311. Kristine Nybro Fog, f. 28-8- 

1921; g. 29-10-1944 m. Heine 
Hede Jensen, f. 10-1-1922, 
Lagerforvalter, Tarm.

2. Annelise Fog. f. 22-4-1925; g.
25-10-1942 m. Erik Jensen, f.
28-2-1917, Købmand. Hygum 
pr. Jelling.

5. Peter Andreas Fog, f. 11-4- 
1926.

4. |ohn Pedersen Fog, f. 24-5-
1932.

17521. Aage Fog, f. 16-3-1908, Gaard
mand, V. Hornstrup. Jelling;
g. 7-5-1940 m. Dagny Gron.

2. Hakon Fog, f. 20-7-1909, 
Gaardmand, Faarup, Jelling; 
g. 7-11-1935 m. Anna M. Niel
sen.

5. Thorvald Fog, f. 11-11-1910, 
Lærer, Rousthoje, Varde; g.
6-10-1940 m. Gerda A. CZhri-
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stensen, f. 14-12-1916.
4. Kristine Eog, f. 3-9-1912; g. 

m. Johannes Smaakjær.
5. Signe Eog, f. 26-3-1914.

17326. Inge Fog, f. 16-1-1923.
7. Arne Fog, f. 19-1-1924.

17421. Bodil Fog Vibe, f. 3-5-1916, 
Lærerinde, Daler Skole pr. 
Hojer.

2 .Jacob Fog Vibe, f. S-9-1923, 
d. 23-4-1924

3. Inger Fog Vibe, f. 22-3-1925, 
d. 20-11-1925.

17431. Jens Kristian Fog Dissing, f. 
28-1-19 IS, Lærer, D verget ved 
Skole, pr. Kvissel; g. 4-9-1941 
m. Kirsten M. Nielsen, f. 30-
6- 1918.

2. Elisabeth Fog Dissing, f. 11-
7- 1919; g. m. Anker Moller, 
Carl Jacobsens Vej, Valby.

3. Karen Fog Dissing, f. 26-11-
1921.

4. Ellen Fog Dissing, f. 22-1-
1923.

5. Ruth Fog Dissing, f. 26-7-
1926.

6. Peder Fog Dissing, f. 23-8-
1929.

7. Agnethe Fog Dissing, f. 27-2-
1933.

18111. Hans Frederik Hansen, f. 7-
9- 1900, Gaardmand, „Frede- 
riksmindc“, Vejen; g. 29-10- 
1927 m. Margrethe Petersen, f. 
22-12-1906. 1

18121. Hans Holgersen, f. 2-9-1907, 
Birkholmvej, Kobenhavn; g.
10- 11-1934 m. Lilly Larsen, f. 
6-11-1914.

2. Petra Holgersen, f. 15-10-1908; 
g. 18-7-1936 m. Gunnar Niel
sen, f. 22-6-1904, Gaardmand, 
Ingcrslcvgaard, Hokkcrup, 
Torsbol.

3. Anna Holgersen, f. 11-4-1910; 
g. 28-10-1942 med Anton

Bjornsholm, f. 29-10-1901.
4. "Ruth Holgersen, f. 18-1-1912; 

g. 15-8-1935 m. Reinholdt 
Harndahl, f. 23-1-1912, Meka
niker, Odense.

134111. Preben Findal.
141511. Mathias Mikkelsen, f. 25-3-

1931.
, 2. Anne Kathrine Mikkelsen, f.

31-1-1933.
3. Maren Mikkelsen, f. 2-4-1935.
4. Vagn Mikelsen, f. 3-10-1939. 

141521. Petræus Lassen, f. 19-7-1935.
2. Johanne Berg Lassen, f. 22-11- 

1936.
3. Soren Berg Lassen, f. 6-8-1939. 

144111. Anna Marie Gad-Petersen, f.
30-8-1935.

2. Johannes Gad-Pctcrscn, f. 10-
4-1939.

3. Martha Margrethe Gad-Peter- 
sen, f. 1941.

144431. Peter Jensen Gad.
144441. Signe Gad Petersen.
144711. Niels Jorgen Mærsk Bertelsen, 

f. 4-9-1940.
2. Aase Mærsk Bertelsen, f. 14-

10-1942.
135121. Lis Fog, f. 1-8-1944.
173121. Finn Fog Jensen, f. 3-4-1943. 
173221. Rita Fog, f. 28-8-1936.

2. Ruth Fog, f. 6-10-1940. 
181111. Frede Hansen, f. 25-8-1929.

1 2. Herdis Hansen, f. 26-10-1930.
3. Ejler Flanscn, f. 28-11-1933.

j 4. Arne Hansen, f. 27-7-1943. 
181211. Knud Aage Holgersen, f. 26- 

4-1941.
! 181221. Jens Nielsen, f. 12-5-1938.

2. Öve Nielsen, f. 21-2-1940.
3. Gunhild Nielsen, f. 21-6-1941. 

181224. Helga Nielsen, f. 22-3-1944, 
181241. Tove Harndahl, f. 31-12-1935.

2. Grethe Harndahl, f. 15-2-1938.
3. Kirsten Harndahl, f. 2-5-1941.

i 181225. Ingeborg Nielsen, f. 26-7-1945.

GAANSAGER-SLÆGTEN
1. Michael Simonsen Tychsen, f.

14-1-1804, d. 9-1-1876, Gaard
mand, Stenderupgaarde; g. 25- 
4-1832 m. Else Maria Basballe, 
f. 8-11-1802, d. 31-3-1844?"Dat
ter af Gaardmand Jes Clausen 

Jensen og Hanna Pedersdatter 
i Gaansager; g. 2. Gang den 
14-5-1845 m. Hanne Basballe, 
f. 25-11-1813, d. 3-4-1904, Dat
ter af Jes Clausen Jensen og 
Abclone, Gaansager.
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11. Hanne Thyssen, f. ca. 1833, d. 
ca. 1880, ugift.

12. Simon Mikkelsen Thyssen, f. 
22-6-1835, d. 27-7-1929, Gaard
mand, Gaansager, Danne
brogsmand; g. 1. Gang 13-11- 
1862 m. Else Marie\Obling, f. 
Beyer, d. 8-8-1865; g. 2. Gang 
1871 ni. Anna Cathrine Beier,
f. 3-5-1836, d. 2-2-1913.

13. Jes Clausen Thyssen, f. 26-10- 
1840, d. 21-4-1879, Landmand, 
Gaansager; g. 6-4-1865 m. In
ger Petersen, f. 25-12-1842. d. 
30-12-1917.

14. Peter Mikkelsen Thyssen, f. 1
9-1843, d. ?-4-1888, Gaardmd., 
Stenderupgaarde, Toftlund; g.
4-4-1877 m. Mette M. Thom
sen, f. 3-11-1843, d.

15. Anne Marie Thyssen, f. 6-9- 
1851; g. 8-11-1881 m. Hans 
Jørgensen, f. 18-3-1853, d. 12-
3-1933, Landmand.

16. Hans Mikkelsen Thyssen, f.
11-8-1854, Landmand, g. 1. 
Gang 4-3-1881 m. Mette M. 
Rossen, f. 18-8-1853, d. 17-12- 
1890; g. 2. Gang 26-10-1893 m. 
Johanne Hansen, f. 4-3-1866, 
d. 3-1-1941.

121. Ane Marie Thyssen, f. 11-8- 
1863; g. m. Hans Lassen^ Ob- 
ling (Se Aaved-Slægten 124).

122. Michael Simonsen Thyssen, f.
15-7-1871, Landmand, Gaans
ager; g. 1. Gang 12-1-1897 ni. 
Marie M. Reggelscn. f. 28-1- 
1871, d. 16-6-1913; g. 2. Gang 
22-6-1918 m. Ingeborg Agathe 
Lund, f. 19-4-1893.

123. Andreas Simonsen Thyssen, f.
18-5-1873, d. 27-9-1873.

124. Else Maria Thyssen, f. 29-5- 
1874; g. 13-12-1902 m. Laurits 
Christensen, f. 23-2-1875, pens. 
Elektricitetsværksbestyrer, Mø
geltønder.

125. Andrea Thyssen, f. 6-1-1877;
g. 9-7-1904 m. Antonius War
ming,. f. 14-7-1877, d. 13-2-' 
1945, Karetmager, Brøns.

126. Jes Brodersen Thyssen, f. 4- 
6-1881, d. 1899.

131. Else Marie Thyssen, f. 29-6- 
1865, d. 14-10-1922; g. 3-12- 
1892 m. Jens Peter Peters, f.

20-10-1869, d. 26-7-1925, Bane
formand, Tjæreborg.

132. Maren Kjestine Thyssen; g. 
m. Soren Sørensen, d. 3-11- 
1921, Landmand, listed Bram
in inge.

133. Michael Simonsen Thyssen, f. 
18-7-1869, Larmer, Amerika; 
g.ift med en amerikansk Kvin
de.

134. Hanne Thyssen, f. 6-5-1875; 
dod lille.

135. Andreas Petersen Thyssen, f.
23-5-1875, Larmer, Amerika; 
gift med en dansk Kvinde.

136. Hanne Thyssen, f. 30.-6-1877; 
g. 14-12-1901 m. IlansAlunde- 
rup, f. 22-2-1877 Gaardmand,

”“Birkclcv.
157. Jcssinc Claumine Thyssen, f. 

22-5-1879; g. 1. Gang m. Peter 
Lauescn, Brons; g. 2. Gang 
20-2-1930 m. Peter J. Beck, f.
15- 8-1875, Rentier, Rejsby.

141. Ercderik Mikkelsen Thyssen,
f. 1-4-1879, Togforer, Tonder;
g. den 21-5-1910 m. Anna 
Louise Henriette Schmidt, f. 
14-1-1884, d. 27-5-1958.

151. Karen Jorgensen, f. 29-9-1882; 
g. 15-1Ö-1904 m. Tinus Ravn,
f. 10-8-1881, Maskinarbejder, 
Ercderikshavn.

161. Johanne Thyssen, f. 27-1-1883;
g. 12-5-1906 m. Hans J. 
Schmidt, f. 11-9-1877, Land
mand, Arnum.

1221. Simon Mikkelsen Thyssen, f.
16- 7-1898, Professor, Dr. phil. 
Berlin; g. 29-12-1950 m. Lotte 
Brandt.

1222. Esther Erederikka Thvssen, 1. 
1900, d. 13-1-1922.

5. Lorenz Reggelscn Thysscn, f. 
2-2-1902, Landmand, Gaans
ager; g. 17-5-1925 ni. Gerda 
Carl^f. 17-3-1902.

4. Anne Cathrine Thysscn, f. 15-
7-1905, Lærerinde; g. 8-10-1955 
ni. Kristian Vcstergaard f. 22- 
2-1903, Lærer,”Tradsten.

1241. Carl Thyssen Christensen, dod 
27 Aar gi.

2. Gunde Marie Christensen, f.
16-9-1903; gift m. Hans (Chri
stensen, Arbejdsmand, Skads, 
Esbjerg.
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5. Anne Cathrine Christensen, f. I
10-12-1905; g. 4-3-1931 m.
Elans Eeddcrscn, f. 25-4-1905, ! 
Vognmand.”Møgeltønder.

4. Simon Thyssen Christensen, 
dod 17 Aar gl.

5. Elna Laurine Christensen, f. 
1-9-1911; g. 8-9-1935 m. Axel 
Henriksen, f. 10-8-1908, Bar
ber, Mogeltonder.

6. Christian Laurits Christensen, 
t’. 2-10-1913, Værkforer, Søn
derborg; g. 4-4-1944 m. Johan
ne Andersen, f. 16-7-1920.

1247. Astrid Helene Christensen, f.
29-7-1920; g. 18-5-1944 m. Car
sten Peter Linnet, f. 3-12-1912, 
Landmand, Holmergaard, Mø
geltønder.

1251. Simon Thyssen Warmin.g f.
18- 8-1907, d. 21-1-1935, Meje
rist.

2. Anna Cathrine Warming, f.
17-9-1909; g. 31-5-1934 m. Pe
ter Rasmussen, f. 19-11-1909, 
Landmand, Brons.

1511. Jess Clausen Peters, f. 20-11- 
1894; Zcmavcj 10, København; 
g. 22-8-1920 m. Anna Nielsen, 
f. 26-5-1894.

2. Johan Gotfred Peters, f. 19-2- 
1896, d. 30-6-1916.

5. August Adolf Peters, f. 24-6- 
1897; g. 17-11-1923 m. Jenny 
Pctrea Frederikke Hansen, f.
19- 3-1903.

4. Bodil Kirstine Peters, f. 1-5- 
1899; g. 27-3-1921 in. Niels 
Kristian M. Jensen, f. 3-5-1897, 
Hvidding.

1515. Inger Marie Peters, f. 24-12- 
1900; g. 7-4-1922 m. Niels 
Storgaard, f. 29-3-1895, Tjære- 
bor<T7

6. Sigrid Petrca Peters, f. 11-11- 
1906; g. 21-12-1928 m. Aksel 
Peder Munk, f. 11-4-1905, d. 1-
4-1934, Gammelby, Esbjerg.

1521. Severine Sørensen, f. 13-11- 
1892, g. 13-11-1914 m. Knud 
Schmidt, f. 27-4-1891, Land
mand, Terp, Bramminge.

2. Inge Marie Sorensen; g. m. 
Frederik Junker.

5. Hans Sorensen, f. 27-5-1905, 
Landmand listed Mark; g. m. 
Jcnsine Kristine Hunderup, f.

15-10-1904.
1361. Inge Maria Kathrine Hunde- 

_rup, f. 25-5-1903 ; g. 10-T1-1925 
m. Carl Lorenzen, f. 17-10-
1898, Landmand, Rejsby.

2. Kristine Hunderup (Se 1323).
3. Jens Hunderup, f. 8-1-1906, 

Arbejdsmand, Spandet; g. 
6-10-1929 m. Clara Andreasen, 
f. 21-11-1906.

1364. Jes Clausen Tlunderup, f. 9-
10-1909, Landmand, Gaans- 
ager; g. 30-10-1935 m. Petra- 
Jette Petersen, f. 26-3-1914. 
(Første Gang gift m. Ingeborg 
Hansen).

5. Thyra Hunderup, f. 12-7-1912, 
d. 15-12-1912.

6. Hans Mathiesen'Hunderup, f.
4-6-1917.

1411. Peter Nielsen Thyssen, f. 4-6- 
1910, Handelsgartner; g. 2-12- 
1944 m. Aase Lyngby Jensen,
f. 25-2-1916.

1412. Otto Bernhard Thyssen, f. 7-
6- 1912.

3. Bruno Gustav Thyssen, f. 5-
9-1915, Fængselsbetjent, Bo
bakke 17, Vanløse; g. ?-2- 
1942 med Gurli Nielsen, f. 19-
7- 1921.

4. Helmut Thyssen, f. 22-10-1917, 
Gartner.

1511. Hans Tinus Ravn, f. 24-5-1906 
Frederikshavn; g. 17-5-1930 m. 
Dagny Jørgensen, f. 21-12- 
1908.

2. Ellen Ravn, f. 4-11-1907; g. 
23-1-1943 m. Niels Nielsen, f. 
23-1-1897, København.

3. Ragnhild Ravn., f. 25-11-1908;
g. 9-12-1933 m. Poul Christian
sen, f. 18-4-1910, Hjallesc.

1514. Karl Laurits Ravn, f. 17-6- 
1912, Frederikshavn; g. 13-7- 
1933 m. Nikoline Rönnest, f. 
2-1-1910.

5. Karen Ravn, f. 12-5-1924; g.
6- 11-1942 m. Ejner Mortensen,
f. 18-5-1918, Blikkenslager, 
Frederikshavn.

1611. Jørgen Nissen Schmidt, f. 10-
1-1907, Landmand. Bjerndrup;
g. 8-5-1938 m. Thyra Jensen, f.
7- 10-1915.

2. Meta Marie Schmidt, f. 4-4- 
1908; g. 9-11-1934 m. Andreas
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Andresen, f. 2-4-1908, Ar- i 
bejdsmand, Arnum. |

3. Hans Thyssen Schmidt, f. 28- 1
2- 1911, Landmand, Arnum. j

4. Kristian Marinus Schmidt, f. ;
28-2-1911,, Arbejdsmand, Da
ler; g. 12-7-1935 m. Jenny Lau
ridsen.

5. Johannes Schmidt, f. 25-9- 
1912, Landmand, Bjcrndrup;
g. 9-9-1941 m. Anne Petersen, 
f. 11-5-1914.

1616. Oskar Schmidt, f. 4-2-1914, 
Langetvcd, Rodding; g. 4-5- 
1945 m. Dorthea Bjerregaard 
Pedersen, f. 27-4-1916.

7. Viggo Hansen Schmidt, f. 17-
3- 1923.

12211. Uve Michael Thyssen, f. 8-11-
1939.

12231. Peter Michael Thyssen, f. 5-5- 
1929.

2. Marie Christine Thyssen, f. 2-
3-1934.

3. Else Margrethe Thyssen, f. 18-
7-1944.

12241. Lejf Thyssen Vestergaard, f.
5-12-1936.

2. Sune Thyssen Vestergaard, f.
20-1-1943.

12421—4.
12431. Frede Feddersen, f. 3-2-1933.

2. Hugo Feddersen, f. 10-3-1934. 
12461. Birta Christensen.

2. Kjeld Thyssen Christensen. 
12521. Thyra Warming Rasmussen, 

f. 12-5-1925.
2. Andre Antonius Warming i 

Rasmussen, f. 2-5-1945.
13131. Ib Peters, f. 19-3-1927.

2. Liddy Peters, f. 14-3-1934, d. |
18-3-1934.

3. Ove Peters, f. 20-6-1938. 
13141. Else Marie Kirstine Jensen, f.

30-9-1923.
H3151. Ruth Storgaard, f. 19-7-1924.

2. Villy Ejvind Storgaard, f. 9-11- 
1931. I

13161. Erik Kristen Munk, f. 18-4- 
1931. '

13211. Marie Schmidt, f. 9-2-1916; g.
m. Kristian Hansen, Sejstrup, i 
Grcdstcdbro. |

2. Soren Hansen Schmidt, f. 7-7- ! 
1917.

3. Niels Iversen Schmidt, f. 14-/- 
1919.

4. Mary Kirstine Schmidt, f. 8-3-
1921.

5. Kirstine K. Schmidt, f. 29-8-
1922.

6. Astrid Schmidt, f. 16-5-1924. 
13231. Viggo Sorensen, f. 24-2-1926.

2. Maja Sorensen, f. 30-7-1928. 
13611. Janke Hans Lorenzen, f. 19-1- 

1926.
2. Ejner Lorenzen, f. 14-5-1928.
3. Harry Lorenzen, f. 12-6-1930. 

13614. Egon Lorenzen, 1. 26-7-1932.
5. Johanne Mathilde Lorenzen, 

f. 31-8-1934.
6. Aage Lorenzen, f. 31-8-1934.
7. Else Lorenzen, f. 26-12-1936. 

13631. HansH Iunderup, f. 27-7-1930.
2. Christine I Iunderup, f. 5-10-

1932.
3. Svend Aage I Iunderup. f. 29-

1- 1936.
4. Martin I Iunderup, f. 24-12-

1940.
13641. Erik Hupderup.

2. Ingeborg Hunderup.
3. Borge Jessen'Hunderup.
4. Tove Johanne Hunderup.
5. Anne MargretheO Iunderup. 

14131. Benny Thyssen, f. 16-11-1942. 
15111. Lis Ravn, f. 29-9-1935.

2. Inger Ravn, f. 12-4-1940.
15121. Mads Peter Nielsen, f. 12-7- 

1940.
15131. John Christiansen, f. 21-8-

1935.
2. Finn Christiansen, f. 7-3-1939. 

15133. Ole Christiansen, f. 5-8-1941. 
15141. Karl Evald Ravn, f. 3-1-1934.

2. Tage Ravn, f. 30-6-1939.
3. Ejvind Ravn. f. 6-8-1943. 

15151. Ingrid Mortensen, f. 14-5-1944. 
16111. Hans Christian Schmidt, f. 12-

5-1940.
2. Rigmor Schmidt, 1. 24-12-1941. 

16121. Aage Schmidt Andresen, f. 
30-6-1936.

2. Arne Schmidt Andresen, f. 26-
2- 1943.

16141. Christa Schmidt, f. 12-10-1935.
2. Helge Schmidt, f. 17-11-1936.
3. Annelise Schmidt.
4. Hanne Schmidt.

16151. Ruth Schmidt, f. 24-6-1943.
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HJULER-SLÆGTEN I <
1. Jes Jorgensen, f. 7-11-1777, d. 

50-5-1840. Gaardmand, Aaved; 
g. 5-11-1817 m. Esther M. Tho- 
masdatter, f. 1786. |

11. Anna Cathrine Jesdatter, f. i
11- 11-1819, d.; g. 18-10-1857 ' 
m. Niels Simonsen Petersen, f.
12- 1-1808, d. 50-9-1875, Gaard
mand, Aaved.

12. Else Margretha Jesdatter, f. 7- 
2-1826; g. 17-9-J852 m. Niels 
Ebsen. f. 25-9-1826, Hjuler, 
Brons.

111. Jes Pedersen Nielsen, f. 11-9- 
1858, d. 17-12-1891, Gaardmd. 
i Aaved, død i Amerika; g. 12-
5-1866 m. Christine Mærsk, f. 
1844, d. i Amerika.

112. Mette Maria Nielsen, f. 8-1- 
1842, d. 1-8-1864; g. 51-10- 
1862 m. Jens Hansen Peder
sen, f. 1857, Snedker, Birkelev.

115. Peter Jessen Nielsen, f. 28-5- 
1847, d. 8-4-1847.

121 .Ester Marie Ebsen, f. 26-11- 
1852; g. m. Gunde Knudsen, 
Molleforpagtcr; begge er døde 
i Amerika.

122. Else Ebsen, f. 6-11-1854; g. 22-
4-1878 m. Jorgen L. Jepsen, f. 
1857, Hjuler, Brons; begge er 
dode i Amerika.

125. Jens Thomsen Ebsen, f. 5-4- 
1857, dod lille.

124. Ane Cathrine Ebsen, f. 5-8- 
1862, d. 8-8-1862.

125. Jens Thomsen Ebsen. f. 7-2- 
1864, dod lille.

126. Jes Jørgensen Ebsen, £. 15-5- 
1870, Vognmand og Avlsbru
ger i Ringkøbing; g. 10-11- 
1908 m. Mariane Madsen, f.
17-2-1881. Jes J. Ebsen død 20- 
2-1945.

1111. Niels Simonsen Nielsen, f. 4-
1- 1867, d. i Amerika 1891.

1112. Kirsten Nielsen, f. 25-11-1875, 
Amerika.

1115. Jes Peter Nielsen, f. 6-1-1876, 
Amerika.

1114. Anne Cathrine Nielsen, f. 16-
9- 1878 — 21-2-1881.

1115. Peter Jessen Nielsen, f. 19-7- 
1880, Amerika.

1121. Niels Simonsen Pedersen, f. 
15-12-1862, d. 25-7-1864.

1221. Marius Michael Jepsen, f. 5-
10- 1878, Amerika.

2. Niels Jepsen, f. 6-5-1880, Ame
rika.

5. August Grenius Jepsen, f. 15-
12-1885, Amerika.

4. Nicoline Margrethe Jepsen, f. 
29-7-1886, Amerika.

1261. Niels Evald Ebsen, f. 29-8- 
1911, Vognmand og Avlsbru
ger, Ringkøbing.

2. Ernst Gunde Ebsen, f. 4-11- 
1917, Gaardmand, Ringkøbing 
Mark; g. 15-4-1945 m. Betty 
Marie Engelbrecht Nielsen, f.
2- 1-1924.

HJULER-SLÆGTEN II
1. Anna Jorgensdatter, f. 24-12-

1779. d. 14-5-1857; g. 5-5-1811 I 
m. Peder Pedersen Muurmand, i 
f. 1785, d. 11-4-1851, Gaard- I 
mand og Hjuler, Aaved. j

11. Peder Lauridsen Hjuler, f. 12-
6-1812, d. 4-6-1820.

12. Jørgen Hansen Hjuler, f. 15-
8-1815, d. 1-8-1818.

15. Mette Maria Hjuler, f. 17-10- ' 
1815, død ung, 8-8-1845.

14. Peter Jørgensen Hjuler, f. 14-
11-182Ö, d. 10-4-1875, Gaard

mand og Hjuler Aaved; g. 2-
11-1844 m. Mette Marie Mol
ler, f. 1824, d. 51-5-1901.

141. Peter Jessen Hjuler, f. 12-1-
1846, d. 28-4-1921, Gaardmand 
og Hjuler, Aaved; g. 28-9- 
1874 m. Elsinc Møller, f. 24-2- 
1849, d. 1915.

142. Anna Marie Hjuler, f. 20-9-
1847, død lille.

145. Else Marie Hjuler, f. 6-10- 
1849, d.; g. 1. Gang m. Ole 
Jessen, f. 1844, d. 22-9-1876,

Thysen-Slægten 22



538 SLÆGTSREGISTER

Gaardmand, Gaansager; g. 2. i 
Gang 7-12-1881 m. Peter Ben- I 
nedsen^. f. 14-8-1848, død^ ! 
Gaardmand, Gaansager. !

144. Anders Lauridsen Hjuler, f.
29-7-1852, død i Tyskland; | 
Gaardmd, Bankdirektør, Toft- , 
lund; g. 1. Gang m. Anne | 
Lund af Gravlund; g. 2. Gang | 
2-5-1889 m. Hanne Stenholt, i
f. Gaarde. i

145. Anna Marie Hjuler, f. 13-12- ;
1854, d. 1-3-1870. i

146. Maren Pedersdatter Hjuler, f. '
15-3-1856, d. 3-4-1942; g. 16- ,
10-1875 m. Peter NielsenVQb- : 
ling, f. 22-2-1850, d. 8-4-1889, ! 
Gaardmand, Gaansager. !

147. Jesper Pedersen Hjuler, f. 11-
9- 1859, d. 15-4-1915, Gaard
mand, Toftlund; g. 1. Gang 8-
5-1888 m. Cecilie Hübsch
mann, f. 15-2-1866, d. 18-8- i 
1903; g. 2. Gang m. Anne Kir
stine Thysscn (Se Allerup- 
Slægten 113).

1411. Peter Jørgensen Juhler, f. 28-
5-1877, d. 8-4-1900, Lærer, • 
Drengsted. I

2. Iver Simonsen Juhler, f. 12-2-
1880, d. 18-9-1918, faldet i 
Krigen. Gaardmand. Arnum;
g. 28-9-1911 m. Wiebke Mey
hof Stamp, f. 11-11-1886.

1431. Jes Hansen Jessen, f. 9-4-1871, 
d. 26-7-1936, Gaardmand, Ro
ager; g. 18-11-1893 m. Ane 
Schack, f. 15-9-1869, d. 4-1- 
1929.

2. Peter Jørgensen Jessen, f. 10-
10- 1872, Amerika, gift.

3. Carl Jensen Jessen. f. 22-1- 
1875, Gaardmand, Roagcr; g. 
15-11-1890 m. Hansine C. 
Østergaard, f. 1-8-1869.

4. Ole Marius/Jessen, f. 13-3- 
1877, d. 18-12-1917, Gaardmd.;
g. m. Maren Elsidc Barsballc,
f. 1884; g. 31-5-1907.

5. Karen Bcnnedsen, død ung. 
1441. Peter Peter en Juhler, 19-6-

1890, d. ca. 1935, Læge i Tysk
land; gift m. Anne.

2. Anne Juhler, død ung.
1461. Adscr Petersen'Obling, f. 21-

8-1876, Vestergade, Toftlund;
g. 22-9-1911 m. Maren Ene

mark, f. 15-7-1877.
2. /Magnus Marinus' Obling, f.

10- 6-1878, d. 23-1-1879.
1463. Mette Marie Obling, f. 12-8- 

1880,d. 26-7-1919; g. 6-11-1900 
m. Ole Christian Hansen, f.
19-11-1876, Østergade, Toft
lund.

4. Peter Jørgensen Obling, f.
13-10-1882, Californien.

5. Erik Marius" Obling, f. 3-11- 
1884, d. 4-7-1945, Landmand, 
Rorkær, Jejsing; g. m. Inge
borg Dyhrberg, f. 11-6-1868.

6. Peder Nielsen^ Obling, f. 9-10- 
1889, Canada.

1471. Mette Marie Juhler, f. 12-8- 
1889, d. 9-4-1908.

2. Peter Thodc Juhler, f. 25-3-
1893, Manufakturhandler, Ro
dekro.

3. Georg Jørgensen Juhler, f. 3-
11- 1896, Landmand. Klovcr- 
gaard, Ilonkys, Hellevad; g. 
m. Ida Skau, f. 23-6-1897.

14121. Elsine Kathrine Juhler, f. 6-2- 
1915; g. 18-10-1936 m. William 
P. Fromsejer f. 17-5-1906, 
Gartner, Skærbæk.

14311. Bothildc Marie Jessen, f. 2-10-
1894, d. 19-2-1927.

2. Niels Schack Jessen, f. 23-2- 
1897, Gaardmand, Roager; g. 
2-6-1939 m. Anne J. Lobner, 
f. 8-12-1917.

14331. Nis Jensen Jessen, f. 13-2- 
1902, Gaardmand, Roagcr; g.
26-1-1926 m. Dorthea Haustcd, 
f. 8-11-1898.

2. Bodil Jessen, f. 11-1-1905; g. 
28-11-1928 m. Karl Mouridscn.
f. 8-6-1897, Landmand, O. 
Aabolling.

3. Else Marie Jessen, f. 3-5-1908;
g. 28-1-1931 m. Peter Haustcd, 
f. 16-12-1903, Murer, Ribe 
Mark.

14341. Else Marie Jessen, f. 16-3- 
1908; g. m. Frederik Christi
ansen, Smedemester, Spandet.

2. Hans Lassen Jessen, f. 17-5- 
1909, Landmand, Sdr. Fårup, 
Ribe; g. 7-11-1939 m. Helene 
Bruun, f. 5-4-1918.

3. Peter Bcnnedsen Jessen, f. 28-
5-1911.

4. Brodcrmine Jessen, f. 24-7-
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14545.

6.

14411.
2
5. 

14611.

2.

14651.

2

5.

141211.
2

5.

145121.
2

5.

1.

11.

12.
15.

1912; g. 11-6-1951 m. Valde
mar Er. Ebsen, f. 10-12-1910, 
Murer, Frifelt.
Olga Jessen, f. 6-5-1914; g. 30-
10- 1955 in. E. Friedrich F. 
Hansen, f. 29-4-1909, Arbejds
mand, Gaansagcr.
Holger Jessen, f. 51-6-1916, d. 
28-1-1917.
? Juhler.
? juhler.
? Juhler.
Bothilde Obling, f. 8-8-1912; 
g. 24-7-1940 m. Jorgen Bay, 
Kaptajn, Kobberbæksvej 27, 
Svendborg.
Maren .Obling, f. 5-9-1915; g. ! 
17-9-1941 in. Kristian Jensen, • 
Natvægter, Dronningensgade i 
65, Odense. I
z\ne Kjerstinc Hansen, f. 11- |
12-1900; g. m. Lorens Jansen, i 
Slotsgade 15, Haderslev. !
Peter Obling Hansen, f. 30-4- 
1908, Toftlund; g. m. Vilhel- 
înine Nielsen.
Maren Obling Flansen, f. 25-4- ! 
1910; g. m. Karl Atzen, Bev- 1 
toft.
Vita Juhler Fromsejer, f. 7-7- ■ 
1958. ' !
Ingrid Kirstine Fromsejer, f. ! 
22-9-1940. ;
Iver Juhler Fromsejer, f. 21-
11- 1945.
Bodil Jessen, 28-2-1940. j
Jes Hansen Jessen, f. 26-4- i 
1942.
Margrethe Jessen, f. 16-4-1944.

143511. Carl Jensen Jessen, f. 30-1- 
1926.

2. En Pige, f. 9-4-1929, d. samme 
Dag.

3. Jes Hansen Jessen, f. 27-10- 
1931, d. 11-4-1932.

143521. Anthon Mouridsen.
2. Signe Mouridsen.
5. Asta Mouridsen.
4. Karlo Mouridsen.

145531. Sigrid Kathrine Haustcd, f, 
20-4-1931.

2. Vera Karoline Hausted, f. 29- 
5-1934.

3. Karl Jessen Haustcd, f. 12-4-
1941.
4. Jes Hansen Hausted, f. 22- 
5-1945.

145411. Edith Christiansen.
143412. Maren Christiansen.

3. Lene Christiansen.
4. Frederik Christiansen.
5. Svend Ove Christiansen.
6. Ulla Christiansen.

143421. Anna Jessen f. 1-3-1940.
2. Ole Marius Jessen, f. 29-3-

1942.
5. Bonde Bruun Jessen, f. 29-5- 

1942.
4. Mary Jessen, f. 13-8-1944. 

143441. Maren Ebsen, f. 18-6-1938. 
143451. Helga Hansen.

2. Marie Hansen.
3. Gerda Hansen. 

145111. Sonja Bay.
2. Anitta Bay.

146121. Tove Jensen.
2. Henning Jensen.

HUNDEGAD-SLÆGTEN
Mette Jorgensdatter, f. 13-12- i 
1774; g. 4-4-1798 m. Peder Nis
sen Justen, d. 1-1-1839, Gort- 
ler, I lundcgad, Skærbæk.
Nis Petersen . Prætorius, f. 28-
6-1799, Blikkenslager, Hunde- 
gad; g. 1. Gang 21-4-1829 m. 
Kniplcpigc Ane Kirstine Pc- 
dersdatter, f. 1797, d.\, 12-7- 
1847; g. 2. Gang 1-10-1848 m. 
Laursine Pedersdattcr, f. 1802. 
Jorgen Prætorius, f. 29-2-1801. 
Maren Pedersdattcr, f. 20-6- 
1805, d. 16-7-1842, Kniplcrske, ,

Hvor er Slægten

Hundegad; g. m. Mads Poul
sen, f. 1801, Inderste, Hundegad.

14. Hans Michael Prætorius, f. 
15-9-1806.

15. Anne Kathrine, f. 15-9-1809.
16. Johannes' Prætorius Pedersen, 

f. 9-6-1814, d. 5-12-1841, Gørt- 
lcr, Hundegad; g. 28-2-1839 m. 
Bodil Maria Nielsdattcr, f. 
1814, d.

161. Peter Hansen Petersen, f.
18-4-1839, d. 1840.

162. Niels Peter Petersen, f. 23-3- 
1841.

blevet af?
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HØNNING-SLÆGTEN
1. Niels Simonsen Tychsen, f.

9- 9-1797, d. 10-6-1884, Gaard
mand, Honning, Arrild; g. 1. 
Gang 13-6-1827 m. Anna Kir
stine Jessen, f. 20-10-1806, d. 
29-10-1834, Datter af Hans 
Jessen Jensen og Maren af 
Gaansager; og 2. Gang 21-11 
-1835 m. Marie Meier, f. 16-1- 
1814, d. 12-12-1893, Datter af 
Gaardmand Bertel Meier og 
Maren af Aalkær, Nustrup.

11. Simon Nielsen Thysen, f. 19-
3- 1829, Gaardmand Gaans
ager; g. 11-6-1868 m. Botilla 
Kjestine Jessen, f. 17-5-1831.

12. Hans Jessen Thyssen, f. 5-2- 
1832, Gaardmand, Nr. Løgum; 
g. 9-10-1869 m. Nielsmine Ca
roline Høberg, f. 17-3-1842.

13. Bertel Iversen Thysen, f. 9-11-
1839, Gaardmand, Honning; ' 
g. 1. Gang m. Dine Kathrine 
Haved, f. 17-2-1852; g. 2. ! 
Gang m. Anne Obling, f. 6-7- ! 
1856, d. 2-6-1941. i

14. Hans Simonsen Thysen, f. 11-
4- 1848, d. 1912, Parcellist, To
hede, Nr. Løgum; g. 1. Gang 
m. Caroline Poulsen, f. ?-12- 
1838, d. 1900, viet 5-3-1875; g.
2. Gang 27-3-1903 m. Marie 
Jorgensen, d. 1931.

15. Kirstine Marie Thysen, f. 6-8- 
1850, d. 9-5-1907; g. 7-8-1870 ; 
m. Andreas Lauritsen, f. 28- ;
10- 1846, d. 9-2-1940, Land
mand, Honning.

16. Niels Simonsen Thysen, f. 
1854, d. 12-1-1898, Lærer, 
Ramløse, Sjælland; g. 25-3- i 
1879 m. Hanne Kirstine Thors- i 
mark, f. 6-7-1851 i Bovlund, 
d. ?-7-1906.

111. Marie Kjestine Thysen, f. 12-
6-1869; g. 22-11-1896 m. Søren | 
Petersen, f. 6-9-1869, d. 28-5- 
1929, Kaadncr, Gaansager. i 

121. Niels Simonsen Thyssen, f. 30 i 
-7-1870, d. 13-3-1925, Land- i 
mand, Gaansager; g. 28-1-1899 : 
m. Ane Cathrine Jepsen, f. 3-
8-1880. I

131. Marie Kirstine Thysen, f. 1-5- 
1875; g. 1904 m. Jorgen Skøtt, ! 

f. 16-12-1871, Landmand, Ar
num.

132. Elise Birgithc Thysen, f. 17-1- 
1877, d. 6-6-1920; g. 3-11-1898 
m. Peter Joh ansen, f. 3-11- 
1873, Landmand, Arnum.

133. Dine Kathrine Thysen, f. 27-
4-1884, Honning.

134. Niels Petersen Thysen, f. 26-
1- 1886, d. 20-4-1888.

135. Else Marie Thysen, f. 22-7- 
1888, d. 1927; g. m. Thomas 
Borring. Slagter, Arnum.

136. Niels Petersen Thysen, f. 25-
7-1889, Gaardmand, Honning.

141. Anders Nissen Thysen, f. 16-
2- 1867, d. 25-3-1903, Gaard
mand, Gesing, Skærbæk; g. m. 
Metha Chrestine Petersen af 
Bredebro f. 1-5-1872, d. 2-8- 
1909.

142. Marie Cathrine Thysen, f. 10-
7-1875; g. 19-11-1905 m. Karl 
Christian Hansen, f. 30-3-1875, 
d. 6-9-1912, Landmand, Assit, 
Løgumkloster.

143. Kjestine Thvsen, f. 14-12-1878, 
d. 1892.

144. Eline Thysen, f. 1-4-1908; gift 
i Sønderborg.

151. Marie Lauritsen, f. 2-7-1882, 
Arrild.

152. Laura Emilie Lauritsen, f. 11-
3- 1885; g. 29-1-1920 m. Chri
stian Ludyigsen, f. 11-8-1876 
Gaardmand, Villa „Sandet“, 
Toftlund.

161. Niels Peter Thysen, f. 30-7-
1879, d. 16-10-1943, Bogtryk
ker, Helsingør; g. 26-12-1903 
m. Alexandra Knutsson f. 22-
6-1878.

162. Thorvald Thysen, f. 18-12-
1880, d. 19-4-1933, Kobmand i 
Helsingör; g. 8-10-1917 m. 
Anne M. Johannessen, f. 27-1 
-1887.

163. Marius Thysen; gift i Ame
rika.

164. Hans Christian Thysen, f. 28-
6-1883, d. 20-3-1934, Smed, 
Helsingör.

165. Astrid Thvsen, f. 9-1-1884. d. 
18-7-1938;' g. 5-11-1910 m. 
Emanuel Pedersen, f. 7-6-1879,
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Repræsentant, København.
166. Gudrun Thysen, død, 12 Aar 

gi-
167. Simon Nielsen Thysen, f. 3-6- 

1891, Bestyrer, Tønnesgade, 
Vejle; g. 15-8-1922 m. Marv B. 
Lund, f. 15-8-1897.

1111. Simon Anders Petersen, f. 21-
10- 1897, d. 11-5-1898.

2. Sine Kjestine Petersen, f. 18-9- 
1899; g. 14-5-1927 m. Johan
nes Kristensen Østerberg, f.
7-2-1905, Landmand, Allerup, 
Toftlund.

3. Bothilde Kathrine Petersen, f. 
29-9-1901; g. 24-11-1935 m. 
Terkel Beck f. 19-11-1900, Ar
be jdsmand, Spandet, Arnum.

4. Cathrine Marie Petersen, f. 11-
1- 1904; g. 15-12-1935 m. Karl 
Ebbesen, f. 31-8-1901, Land
mand, Kamp, Hygum.

5. Anders Nielsen Petersen, f. 5-
2- 1906. Landmand, Gaansager; 
g. 15-5-1930 m. Laura Dosinc 
Pedersen, f. 28-3-1908.

1116. Simon Petersen, f. 15-12-1907, 
Husmand, Spandet; g. 14-1- 
1934 m. Margrethe Kathrine 
Møller, f. 25-6-1910.

1211. Simine Caroline Thyssen, f. 
25-9-1901; g. 1. Gang 6-5-1927 
m. Hans Christian Schmidt, f. 
15-4-1899, d. 19-8-1937, Land
mand, Arnum; g. 2. Gang 24-
9-1944 m. Thomas Thomsen 
Thccdc, f. 7-10-1893, Landmd., 
Arnum.

2. Christine Sophie Thysscn, f.
4-4-1904; g. 10-11-1925 m. 
Hans Christian Schmidt, f. 17- 
2-1899, Kirketjener, Arnum.

5. Ole Thysscn, f. 12-9-1900, 
Skomager, Døstrup, Himmer
land; g. 16-10-1927 m. Oline 
Marie Jensen, f. 4-4-1906.

4. Hans Jessen Thyssen, f. 2-2- 
1918 Arbcjdsmd., Langetved; 
g. 31-10-1942 m. Helga Olsen,
f. 30-6-1914.

1311. Peter Jorgensen Skott, f. 12-
11- 1904, Landmand, Arnum.

1321. Jørgen Bertel Johansen f. 22-
12- 1898, Landmand, Arnum ;
g. 29-10-1926 m. Johanne 
Egcrtsen, f. 4-9-1896.

2. Dine Kathrine Johansen, f.

31-5-1901; g. 11-5-1921 m. Pe
ter Pallcscn Wehner, f. 11-5- 
1896, d. 30-5-1942, Landmand, 
Arnum.

3. Kristiane Johansen, f. 3-4- 
1903; g. 30-3-1926 m. Alfred 
Hansen, £. 5-11-1894, Land
mand, Arnum.

4a. Johanne Petrine Johansen, f. 
22-11-1905, København.

4b. Anne Berthine Johansen, f.
12-10-1907; g. 16-12-1943 m. 
Maler John Grubb, Kingston, 
England.

5. Marie Hansine Johansen, f. 
31-5-1909; g. 28-11-1939 m. 
Willy Kjær, f. 28-9-1905, Køb
mand, 0. Lindet.

1326. Jensine Johansen, f. 31-1-1911; 
g. 19-7-1937 m. Axel Petersen, 
f. 11-6-1895, Gæstgiver, Røde
kro.

7. Nicoline Johansen, f. 3-4- 
1912; g. 17-6-1945 m. Oluf 
Emil Thomsen, f. 12-8-1915, 
Maskinsnedker, Kamstrupvej, 
Vanløse.

8. Elly Johansen, f. 3-3-1913; g. 
29-11-1940 m. Johs. Schmidt,
f. 22-8-1906, Landmand, Ar
num.

9. Hans Christian Johansen, f. 
18-10-1914, Landmand, Ar
num; g. 7-2-1940 m. Marie 
Mortensen, f. 7-1-1912.

0. Ida Johansen, f. 17-10-1915;
g. 26-1-1939 m. Nis Nissen, f. 
22-9-1909, Bygmester, Toft
lund.

1351. Frederik Madsen Borring, f. 
16-4-1910, Snedkersvend, Rab- 
sted.

1352. Bertel Borring, Landmand, 
Fole, Gram; g. m. Julie Chri
stiansen, f.

3. Anders Borring, Politibetjent, 
København, g. m. Nicoline 
Nielsen.

4. Carl Heinrich Johansen Bor
ring, f. 28-7-1914, Slagter, Ar
num; g. 19-11-1940 m. Anne
marie Frøslee, f. 19-11-1919.

5. Thomas Borring, Slagtersvend, 
Aabenraa.

1411. Marie Elise Thyssen, f. 4-1- 
1890, d. 11-1-1890 - før Frem
stilling i Kirken.
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2. Hans Thyssen, f. 14-12-1890, 
d. 4-11-1907.

3. Valdemar Thyssen, f. 15-9- 
1892, d. 23-7-1918, faldet i 
Frankrig i Verdenskrigen.

4. Else Thyssen, f. 21-1-1894; g.
1. Gang m. Dr. med. Hans 
Thyssen Schmidt, f. 13-6-1888, 
d. 30-1-1922, Sønderborg, g. 2. 
Gang m. Jiiiis,. Flensborg.

1421. Nicoline Kirstine Hansen, f. 
21-5-1910; g. 29-11-1929 m.
Hans Thomsen, f. 30-4-1896, 
Landmand, Assit.

1422. Hans Nissen Hansen, f. 28-7- 
1911, Landmand, Assit, Lø
gumkloster.

1521. Kathrine Ludvigsen, f. 21-8-
1920.

2. Nikolaj Ludvigsen, f. 28-12- 
1922.

1611. Gerda Hanne Frederikke Thv- 
sen, f. 10-10-1904; g. 29-1!- 
1925 m. Frederik Frederiksen, 
Købmand.

2. Ebba Thysen, f. 2-6-1909; g.
14-6-1931 m. Thorning Bensen, 
Maskinbygger, Helsingør

3. Ella Thysen, f. 19-2-1913; g. 
18-4-1938 m. Holger Vaupell 
Ghristcnscn, Ekspedient, Es
bjerg.

1621. Niels Jørgen Thorsmark Thy
sen, f. 18-8-1921, Købmand, 
Helsingør.

2. Ulla Margrethe Thysen, f. 29-
11-1924.

1631. ? Thysen; død ung.
2. Poul Matthew Thysen, Ame

rika; g. 10-4-1940 m. Betty 
Ann Outhier.

1651. Inger Margrethe Pedersen, f. 
2-5-1911; g. 9-2-1936 m. Jør
gen Oluf Jensen, f. 27-1-1912. 
Midgaardsgadc, København.

2. Poul Thorsmark Pedersen, f.
27-10-1913, Bogbinder, Koben
havn; g. 7-8-1938 m. Doris.

3. Else Gudrun Pedersen, f. 1-3- 
1916; g. 25-7-1937 m. Johan
nes Jensen, Mekaniker, Taa- 
strup.

4. Asger Ellebæk Pedersen, f. 10-
10-1918, Bogbinder, Koben
havn; g. m. Elise.

5. Ejner Ellebæk Pedersen, f. 8-1 
-1923.

1671. Niels Simon Thvscn, f. 25-10- 
1922.

2. Arne Thysen, f. 51-1-1950. 
11121. Soren Petersen Österberg, f.

15-5-1945.
11151. Tage Beck, f. 16-6-1942, d. 28-

6-1942.
11141. Gerda Ebbesen, f. 15-9-1940.

2. Aage Ebbesen, f. 16-1-1945.
11151. Søren Peder Petersen, f. 15-5- 

1951.
2. Erik Petersen f. 26-12-1955.
5. M^rû' Kristine Petersen, f. 19-

4- 1935.
11161. Hans Jorgen Petersen, f. 25-1-

1956.
2. Søren Petersen, f. 20-12-1958.

12121. Thomine Christine Schmidt, f. 
27-5-1927; g. in. SorenJCrogh, 
Arnum.

2. Niels Thyssen Schmidt, f. 25-
5- 1951.

12151. Niels Simonsen Thvssen, f. 6-
11-1928.

2. Jensine Kathrine Thvssen, f. 
50-11-1929.

5. Chrestine Thvssen, f. 25-5- 
1951.

4. Anna Thvssen f. 5-11-1956.
5. Ida Sorine Thvssen, f. 25-10- 

1958.
6. Hans Jessen Thvssen, f. 7-10-

1944.
15211. Elise Johansen, f. 26-6-1929, 

2. Jens Peter Johansen, f. 19-4-
15221. Erik Wehner, f. 21-9-1921, 

Landmand, Arnum; g. 11-12- 
1942 m. Johanne Warming, f. 
25-9-1921.

15222. Annelise Wehner, f. 8-7-1925. 
d. 25-5-1945.

13251. Else Marie Hansen, f. 22-5-
1927.

2. Hans Peter Hansen, f. 4-10-
1928.

5. Knud Erik Hansen, f. 20-4-
1957.

15251. Anne Margrethe Kjær, f. 8-5-
1941.

2. Elise Kjær, f. 10-6-1945.
13261. Margrethe Petersen, f. 12-5-

1940.
2. Peter Axel Petersen, f. 12-7-

1945.
15281. Nis Hansen Schmidt, f. 9-4-

1941.
2. Peter Johansen Schmidt f. 8-
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10-1942.
15291. Else Johansen, f. 26-7-1940.

2. Elise Johansen, f. 5-9-1941. 
15521. Erik Borring.

2. Verner Borring.
5. Tove Borring.
4. Kjeld Borring.
5. Gunnar Christiansen Borring, 

f. 8-5-1945.
15551. Thomas Borring.

2. Else Borring.
15541. Jorn Borring, f. 51-12-1942.
14211. Kirstine Marie Thomsen, f. 5- 

1-1958.
2. Hansine Thomsen, f. 29-11-

1941.
1111. Karin Frederiksen, f. 15-1-1934.

2. Sven Erik Frederiksen, f. 7-4-
1942, d. 4-12-1942.

16121. Bent Bensen, f. 28-1-1944. 
16131. Peter Vaupell Christensen, f. 

1-10-1938.
2. Niels Vaupell Christensen, f.

3-2-1941.
3. ? Vaupell Christensen, f. 30-6- 

1944.
16511. Ole Jørgen Jensen, f. 1-3-1938.

2. Tove Inger Jensen, f. 29-9- 
1944.

16541. Bente Pedersen.

NORM STED-SLÆGTEN <
1. Kirsten Simonsdatter Tyssen, 

f. 19-11-1790, d. 13-5-1875; g. 
24-1-1827 m. Peder Lauridsen, 
f. 1786, d. 11-4-1852, Gaard
mand, LIavervad, Brøns.

11. Karen Lund, f. 14-12-1827, d. 
ugift 1Ö-4-1875.

12. Simon Pedersen Lund, f. 21-
6-1850, d. 16-8-1859.

15. Kjesten Marie Lund, f. 19-10- i 
1852, d. 14-12-1907; g. ?-12- ; 
1865 m. Hans Jessen Schack, | 
f. 11-5-1817, d. 29-7-189E : 
Gaardmand, Brøns.

14. Peter Lauridsen Lund, f. 15-4- | 
1856, Gaardmand, Normsted, i 
Brons; g. m. Lene Kjestine 
Lassen, f. 26-1-1851, d. 18-9- 
1897. -- Peter L. Eund, d. 24-
1- 1912.

151. Kjesten Schack, f. 25-9-1864, d. 
50-4-1956; g. 11-10-1890 m. 
Andreas F. Schmidt, f. 25-2- 
1864, Ur m a ger, Skærb æ k.

152. Andrea Kjestine Schack, f. 13-
2- 1869; g. 19-10-1893 m. An
dreas Bjerrum, f. 6-6-1857, d.

9-9-1952, GaTFdmancT. Sondernæs, 
Brons.

155. Niels Peter Schack, f. 29-2- 
1872, d. 18-7-1959, Gaardmd., 
Brons; g. 17-5-1900 m. Bodil 
M. Beck.

141. Nielsine Kirstine Lund, f. 19- 
10-1864, d. ugift i Normsted 
21-7-1898.

1311. Kjestine Marie Schmidt, f. 14- 
6-1893.

1321. Hans Michael Bjerrum f. 29-
8-1894.. d. 6-6-19157fåldt i 
Verdenskrigen i Frankrig.

2. Hans Jessen Bjerrum, f. 12-5- 
1896, Gaardmand, Søndernæs, 
Brøns.

3. Ane Kathrine Bjerrum, f. 15- 
10-1897, København.

4. Peter Bjerrum, f. 29-6-1900, 
Gaardmd., Søndernæs, Brøns; 
g. 27-1-1927 m. Klara Simon
sen, Hvam.

1331. Kirsten Marie Schack, f. 30-3- 
1901; g. 26-11-1926 m. Kristian 
Lauridsen, f. 20- 10- 1901, 
Gaardmand, Brøns.

1332. Bothilde Schack, f. 25-6-1903; 
g. m. Andreas Schmidt, f. 24- 
6-1895, Landmand, Astrup, 
Brøns.

3. Hansine Schack, f. 20-7-1904, 
Brøns.

4. Christine Schack, f. 21-5-1908; 
g. 11-8-1929 m. Jørgen Peter
sen, f. 20-9-1904, Bagermester, 
Nybøl.

5. Karen Schack, f. 21-5-19??.
6. Ellen Schack, f. 6-12-1911; g. 

25-5-1940 m. Lars Peder Peder
sen, f. 5-4-1913, Gartner, Kø
benhavn.

7. Andrea Schack, f. 11-3-1919; 
g. 18-5-1940 m. Fritz Christian 
Bergmann, f. 5-1-1915, V. Ved-
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sted, Ribe.
13241. Hans Michael Bjerrum, f. 16-

I- 1928. ;
2. Andreas Bjerrum, f. 3-1-1929. 

13311 .Bodil Margrethe Lauridsen, f.
II- 7-1935.

2. Gudrun Lauridsen, f. 17-2-
1940.

13341. Lorens Peter Petersen, f. 25-8-
1929.

2. Kathrine Petersen, f. 27-7-1930.
3. Sven Aage Petersen, f. 6-3- 

1933.

4. Bodil Marie Petersen, f. 12-7- 
1935.

5. Niels Jorgen Petersen, f. 9-6- 
1938.

6. Karen Margrethe Schack Pe
tersen, f. 6-11-1941.

13361. Preben Schack Pedersen, L
16-10-1941.

13371. Ellen Schack Bergmann, f. 4- 
10-1942.

2. Gunda Schack Bergmann, t. 
20-3-1945.

REJSBY-SLÆGTEN
1. Maren Tychsen, f. 21-9-1801, 

d. 20 3 1872; g. 24 10-1829 m. 
Soren Jørgen Pedersen, f. 16-7 
-1799., d. 7-6-1871, Gaardmand, 
Rcjsby.

11. Marie Kirstine Petersen, f. 10-
5-1838, d. 1919; g. 25-10-1862 
m. Nis Petersen, Skrædcr, 
Rejsby, f. 24-7-1840, d. 1882.

111. Maren Petersen, f. 24-5-1864, 
d. 1886.

112. Niels Peter Petersen, f. 20-4- 
1866, Skærbæk; g. 13-11-1890 
m. Anne Marie Rasmussen, f.
8-11-1872, d. 18-1-1942.

113. Mette Marie Petersen, f. 16-3- 
1868; g. m. Christian Beck, 
Amerika.

114. Søren Petersen, f. 1870, d 1879. i
115. Jef Sorensen Petersen, f. 8-2- I

1873, Landmand, Rejsby; g. > 
14-3-1899 m. Mary Hansen, f. i 
29-8-1879, d. 6-4-1943. '

116. Peter Vind Petersen, f. i Rejs- J 
by; g. i Amerika.

117. Marius Christian Petersen, f. 
i Rejsby; g. i Amerika.

118. Søren Petersen, faldet i Ver- 
denskrigen.

1121. Nis Petersen, f. 1-1-1893. Cali
fornien.

2. Kjestine Petersen, f. 27-5-1897, 
d. 23-3-1913.

3. Ingeborg Petersen, f. 10-11- 
1898; g. m. Peter Jensen, Ar
gentina.

4. Adele Petersen, f. 30-9-1900, d.
28-6-1918.

5. Emil Petersen, f. 25-5-1902. Ar
gentina.

6. Marine Petersen, f. 4-7-1903;
g. 1. Gang m. Asmus Peder 
Nielsen, f? 25-8-1S96, d. 19-2- 
1925, Murer; g. 2. Gang m. 
Herman Valdemar Alfred Pe
dersen, f. 29-1-1891, Overbane- 
formand, Aarhus. — Marine 
Petersen er Jordemoder.

7. Dagmar Petersen, f. 21-1-1907 ; 
g. m. Johannes Christensen, 
Argentina.

8. Ottilie Petersen, f. 21-1-1907; 
g. m. Kai Linné, Speditør, Ko- 
havn.

9. Ella Petersen, f.^J-5-1909; g. 
m. Sigvart AugustzKruse. f. 30-
3-1906, Installatör, Odense.

1120. Elvina Petersen, f. 1-5-1911; 
g. m. Repræsentant Gunnar 
Landsbo, Kobenhavn.

Oa. Kjestine Petersen, f. 23-9-1913; 
g. m. Niels Herman Laurits 
Hansen, Chaufför, Hvidovre.

0b. Helga Petersen, f. 3-10-1916; 
g. i Argentina.

1151. Ellen Marie Petersen, f. 30-4- 
1899; d. 1932; g. m. Peter Ri- 
chardsen, Landmand, Rejsby.

1161—8. Amerika.
1171-2. Amerika.

11261. Hans Karl Nielsen, f. 24-6- 
1923, Klejnsmed.

2. Flemming Leonhardt Petersen, 
f. 14-8-1933.

11281. Grete Linné, f. 15-9-1933.
2. Karen Linné, f. 8-7-1935. 

11291. Lejf kruse, f. 17-1-1937.
1120al. Ib Hansen, f. 26-3-1937.

2. Ove Hansen, f. 15-7-1943. 
11511. Birthe Richardsen.
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SKÆRBÆK-SLÆGTEN
1. Kjcstcn Jorgcnsdattcr, f. 7-7- 

1782 i Aavcd; g. 1. Gang 17- 
11-1813 m. Johan Peder Chri
stensen, f. 1760, d. 31-7-1817; 
g .2. Gang 6-12-1817 m. An
ders Lausten Toft, f. 1774, d. i 
20-12-1851, Skærbæk.

11. Anne Kirstine Peters, f. 11-11- 
1814, d. 19-1-1854; g. 28-10- , 
1838 m. Niels J. Lund, f. 1809, 
d. i Amerika, Snedkermester, 
Hundegad.

12. Else Andersdatter, 'f. 11-11- I 
1818. !

13. Udobt Barn, f. 8-6-1820, d. s. i
Dag. !

14. Laust Jorgensen Andersen, f. i
16-8-1822. I

15. Mads Lauritsen Andersen, f. 
25-12-1825, d. 29-7-1841.

111. Kjestine Marie Lund, f. 19-4- ; 
1839, d. 21-9-19ÔÏ ; g. 16-9-1864 i 
m. Niels M. Mensel, f. 24-11- 
1839, d. 7-12-1913, Snedker, 
Mjoldcn.

112. Jens Nielsen Lund, f. 23-1- 
1832, dod lille.

113. Jens Nielsen Lund, f. 1-3-1844, 
Amerika.

114. Anne Dorthea Lund, f. 14-12- 
1846, Amerika.

115. Johan Peter Lund, f. 7-5-1850, 
Amerika.

111. Bothilde Mensd, f. 1865; g. m. 
Soren Moller, Californien. !

2. Kirstine Mensel, f. 1867, d. 
1867.

3. Kirstine Mensel, f. 1869, d. 
1918; g. m. Eskild Bramsen. 
d. i Amerika.

4. Hans Andersen Mensel, f. 
1872, d. 1927, Earmer, Califor
nien; g. m. Dorthea.

5. Kathrine Mensel, f. 9-3-1874; 
g. 19-8-1896 m. Karl P. Ul
dahl, d. 19-8-1932, Handels- 
garTncr, Tjæreborg.

6. Nielsine Mensel, f. 1876; g. m. 
Nicolai Jessen, Nordamerika.

7. Niels Jensen Mensel, f. 3-7- 
1878, Landmand, Mjoldcn, 
Dostrup Sonderjylland; g. 1. 
Gang 2-11-1902 m. Edel Jør
gensen, f. 7-3-1876, d. 18-9- 
1914; g. 2. Gang 23-4-1920 m.

Bertha Marie Dichmann, f. 2-
12-1881.

11111. Niels Møller, Californien.
2. Laura Moller, g. m. Elektriker, 

Californien.
11131. Niels Bramsen, Banearbejder, 

Tørring; g. m. Kirstine Bertel
sen.

2. Karoline Bramsen; g. m. Jør
gen Christiansen, Mjolden.

3. Marie Bramsen, g. m. Nicolab 
Jacobsen, Mjolden.

11151. Niels Uldahl; f. 2-7-1897, 
Gartner, SkaJs; g. 28-3-1922 
m. Alma Christensen, f. 26-10- 
1897.

2. Marie Uldahl, f. 18-2-1899; g. 
den 27-9-1923 m. Aksel' John
sen, Landmand, Roust, Varde,
f. 20-8-1897.

3. Johanne Uldahl, f. 7-3-1903;
g. 28-5-1924 m. Peter Nielsen, 
Teglværksarbejder, Tjæreborg,
f. 14-9-1899.

4. Kirstine UldahL f. 24-3-1901;
g. 24-11-1920 m. Andreas Ber- 
tram, f. 24-11-1898, Ekstraar
bejder, Tjæreborg.

5. Magne Uldahl, f. 3-11-1905; g. 
10-11-1924 m. Jens Knudsen 
Petersen, f. 4-2-1903, Gartner, 
Tjæreborg.

11156. Gudrun Uldahl, f. 19-12-1906, 
d. 28-11-1929; g. 2-6-1929 m. 
Niels Karl Nielsen, f. 19-3- 
1899, d. 4-7-1940, Tømrer, Tjæ
reborg.

11161. Peter Jessen.
2. Kirstine Jessen.
3. Tilde Jessen.
4. Søren Jessen.
5. Niels Jessen.
6. Hans Jessen.
7. Thorvald Jessen.
8. Kathrine Jessen.
9. Arthur Jessen, dod lille.

0a. Nelly Jessen.
0b. Arda Jessen; død ung.
0c. Dorthea Jessen; dod ung.

111311. Sofie Bramsen.
2. Kirstine Bramsen.

111313. Karl Bramsen.
4. Otto Bramsen.
5. Inge Bramsen.

111321. Peter Christiansen.
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111322. Kirstine Christiansen; g. m. 
Rahbæk Rasmussen, Fabriks
arbejder, Torring St.

3. Andrea Christiansen.
4. Hans Christiansen.
5. Gerda Christiansen.
6. Marie Christiansen.
7. Karla Christiansen.
8. Hanne Christiansen.
9. Anni Christiansen.

111331. Kirstine Jacobsen; g. m. Al
bert Mathiesen, Lunde, Bal- 
lum, Landmand.

2. Peter Jacobsen.
3. Ejner Jacobsen.
4. Boy Jacobsen.
5. Helene Jacobsen.

111511. Gunnar Uldahl, f. 10-2-1923.
2. Anna Uldahl, f. 10-1-1925; g.

13-8-1944 m. Vagn Sandholt, 
Gaardmand, Andrup, Skads. 

111421. Ejnar Johnsen, f. 29-4-1925.
2. Tove Johnsen, f. 18-6-1928.
3. Gudrun Johnsen, f. 4-5-1930.
4. Frits Vilhelm Johnsen, f. 10-7- 

1931.
5. Sonja Johnsen, f. 16-6-1935. 

111531. Kathrine Uldahl Nielsen, f.
15-11-1924; g. 19-3-1944 m. 
Hans Rostgaard Rasmussen, f.
17-1-1919, Politibetjent, Tegl
ovnsvej, Ringsted.

2. Ragna Uldahl Nielsen, f. 28- 
10-1928.

111541. Uffe Uldahl Bertram, f. 20-5-

1921, Tomrer, Teglværksgade, 
Esbjerg; g. 17-12-1944 m. 
Ragnhild Kikkenborg, f. 6-2-
1922.

2. Karl Uldahl Bertram, f. 30-12 
1922, Gartner.

3. Margit Bertram, f. 25-1 1-1924. 
111544. Kathrine Bertram, f. 8-1-1927.

5. Peder Andreas Bertram, f. 25-
12-1928.

6. Gudmund Uldahl Bertram, f.
8- 9-1950.

7. Aase Uldahl Bertram, f. 14-2- 
1955.

8. Niels Uldahl Bertram, f. 15-9-
1941.

9. Kirsten Uldahl Bertram, f. 15-
9- 1941.

li 1551. Carl Uldahl Petersen, f. 15-5- 
1925.

2. Gunhild Uldahl Petersen, f. 
51-12-1927.

5. Gudrun Uldahl Petersen, f. 
23-7-1950.

4. Mary Uldahl Petersen, f. 11-
12-1957.

5. Jens Erhardt Uldahl Petersen, 
f. 3-12-1944.

1115221. Anne Grethe Moller Ras
mussen, f. 4-9-1942.

2. Jorgen Moller Rasmussen, f.
10-2-1945.

1115121. Per Sandholt, f. 18-9-1944. 
1115511. Ulla Rostgaard Rasmussen, 

f. 24-8-1944.




