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FORORD 

Nærværende skrift er kun et lille uddrag af slægtsbogen om Attermann-slægten, som efter stort og 

grundigt forarbejde blev samlet og udgivet af Lizzie Knoop en gang i begyndelsen af 70erne. 

 I sit fulde omfang findes slægtsbogen om Attermændene  på Landsarkivet i Aabenraa. 

Jeg har tilladt mig at udvælge det stof, som vedrører den gren af slægten, som omhandler min oldemor 

Louise Attermann og min farfar Frederik Attermann Rasmussen. Samtidig har jeg suppleret den oprindelige 

tekst med billeder, slægtstavler og foretaget enkelte rettelser.  

 

Frede Rasmussen 

Aabenraa 12/10 2012 

 

ATTERMANN-SLÆGTENS OPRINDELSE 

Slægten Attermann stammer oprindelig fra gården Auf der Garten i Oberschönhagen i Lippe Detmold. 

I følge arkivet i Lippe Detmold bliver Auf der Garten gennem fejlæsning/skrivning først til  Oetermann  

herefter Atermann ender til sidst som Attermann. 
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Her skal nævnes de første kendte indehavere af gården Auf der Garten år 1590. 
 

Johann auf der garten ejer i året 1604 til ?  

Friederich im garten ejer i året 1620 til ?  

Friederich Garten til Buschjørg år 1689. 

Friederich im Garten, 1620, var gift med Medge Blancken af Meinberg. 

De havde to børn: Tonies og Gretcken. Disse to børn har ikke kunnet 

findes, da der ingen kirkebøger er. 

Friederich ejer ifølge Grevskabets skattebøger 2 køer og 1 svin. 

Gården brænder under 30 års krigen og opstår i en kort periode som gården Buschjørg, men bliver senere 

til Auf der Garten igen. Ifølge datidens skikke hed ejerne det samme som gården. Blev en mand gift med en 

kvindelig arving til gården, måtte han tage gårdens navn. Det kan derfor ikke nøjagtig siges, om navnet 

Attermann oprindelig stammer fra spindesiden. 

Ovenstående oplysninger er fra grevskabets skattebøger, hvor slægten var på hoveri. D e  måtte selv 

medbringe trækdyr. Havde de ikke nok selv, slog de sig sammen med naboerne, så de havde de nødvendige 

dyr med. 

SLÆGTSTAVLE  - DEN TYSKE DEL AF SLÆGTEN  
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Johann Simon Henrich 
Atermann  

auf der garten 
1736  - 

Anna Marie Kloots 
1737/41 - 

Joha n n Co nr ad  Br ach t  
1721 -  

 

An na  Ma r ia  I l sa be in  
Win d ts  von  He i de n  

-  17 91  

Joha n n H en r ic h Att er ma nn  
1770 -18 05  

Sop h ia  Lo ui s e  B rac ht  
1776 -18 47  

Joha n n Fr ie r ic h  Ado l f  At te rma nn  
1804 -18 87  
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Johann Henrich Auf der Garten er født ca.  1665 i  Meinberg, L ippe -  Detmold.  

Han ejede en l i l le gård, men var meget fatt ig,  ved sin død i  september el ler oktober 

1735 i  Meinberg efterlod han sig en dagligbeklædning, en gammel seng, l idt  husgeråd og 

en ko.  

Han blev gift  i  Meinberg den 29. september 1691 med Michaeli .  Hun er født i  Meinberg 

ca.  1667. Ved hendes død den 26. februar 1716 er der i  Meinbergs kirkebog indført ,  at  

hun var meget from og gik f l itt igt  i  k irke,  og at hun døde året efter sin 24 års 

bryl lupsdag, 49 år gammel. Der var 7 børn.  

1.  En søn død før 1716.  

2.  En søn begravet i  år  1700, han døde af brystsyge 1½ år gammel.  

3.  Datter født på Petridag, den 29. juni 1700, død 8. november 1704.  

4.  Maria Liesabeth, født 1695, konfirmeret 1709. Maria L iesabeth blev gift  i  
Meinberg den 21. september 1715 med Johann Berend Münnich, døbt 9.  marts 
1688, død 5. maj 1725. Han var søn af Hermann Berend Münnich og hustru. 
Agnetha Kaysers.  (Viet  oktober 1685.)  

5.  Jürgen Henrich ,  født 1701.  

6.  Cat. I lsabein,  født 1705, konfirmeret 1719. Cat.  I lsabein blev gift  i  Meinberg den 

9. oktober 1735 med Christ ian Henrich Busch, født  1710, konfirmeret 2.  apri l  

1724. Han var søn af  Johann Bernd Busch af Meinberg, der døde den 17. marts 

1723, 62 år gammel.  

7.  Clara L iesabeth, døbt 22, november 1713. Clara El iesabeth Ahtermann blev gift  i  

Detmold den 9. apr i l  1741 med Johann Berend Schøttler,  døbt den 26. december 

1768. Hans fader,  Christopf Schøttler af Fissenknick,  bl ev den 14. august 1738 

begravet i  Detmold, 48 år gammel. Han var faldet i  vandet. Johann døde af 

vassersot den 26. november 1768  
 

Clara står i  kirkebogen som overlevende datter af Johann Ahtermann.  Det er første gang 

at navnet Ahtermann direkte nævnes i  ki rkebøgerne. Det er Detmolds kirkebøger.  

Jürgen Henrich  auf  der  Garten Atermann er født i  Detmold i  1701 som søn af Johann 

og Michael i .  Han var Colon, (husmand) og blev senere fatt ighusbestyrer.  Den 12.  

oktober 1769 døde han af udtæring, antagel ig i  Detm old.  

Han blev gift  den 16. november 1731 i  Detmold med Anna Maria Smit  født 1709 som 

datter af gårdejer Johann Hermann Smit von Fissenknick t i l  Fissenknick.  (L  108 a Bd 

447).  Hun døde 16.  maj 1772 af svaghed 63 år gammel.  

Dette bryl lup er ikke fundet  i  nog en k irkebog, men i  en ægteskabsprotokol fra 

Meinberg, hvor der er  sat en ægteskabskontrakt op angående formueforhold. Denne 
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kontrakt er oprettet 4  t i l  6  uger før bry l luppet.  Selve ord lyden af kontrakten har ikke 

kunnet f indes.  

Der var 6 el ler 7 børn i  æg teskabet.  Der er en mulighed for at  to af pigerne er den 

samme. 

1.  Anna Maria I lsabein,  født den 20. oktober 1732  

2.  Johann Henrich født den 25. september 1734  

3.  Johann Simon (Henrich)  født 3 .  november 1736, konfirmeret 1751  

4.  Datter født 18. december 1738  

5.  Anna Cathrina I lsabein,  konfirmeret 1754, død 28. 10. 1761  

6.  Datter døbt den 3. apr i l  1741  

7.  Anna Maria I lsabein døbt den 22. apri l  1746  

Alle er født i  Meinberg.  

 

Johann Simon Henrich Atermann auf der garten er født i Detmold 3. november 1736 som søn af Jürgen og 

Anna Atermann. Han blev konfirmeret i 1751. 

Hans faddere ved dåben var: Johann Hermann Smit, Johann Henrich Sneider og Johan Henrich Richter. (L. 

112 Meinberg) 

Den 20. oktober 1765 blev han i Detmold viet til Anna Marie Kloots, datter af Herredsfoged Johann 

Friederich Kloots af Meinberg. Hendes fødselsdata er ikke fundet, og hendes dåbsdata er usikre, idet de er 

opgivet til at være 24. 11. 1737 eller 24.9. 1741. Der er syv børn i ægteskabet. 

 

1. Anna Maria Friedericke Louisa, født 22. marts 1766. 

2. Johan Simon Henrich, født 21. februar 1768 

3. Johann Henrich født 23. september 1770. 

4. Johann Jobst født 11. februar 1773. Død 23. februar af kvælning 12 dage gl. 

5. Anna Sophia Elisabeth født 19. april 1774, død den 16. oktober 1776 af brystfeber 2 ½ år gammel. 

6. Jürgen Henrich født 28. juli 1777 

7. Anna Maria Sophia Ilsabein født 16. april 1780. 
 

Anna Maria Kloots fader er døbt Schling. Han er født 1711 og død 1775 af brystsyge. Efter den tids skik i 

grevskabet fik en mand den gårds navn han giftede sig ind på, og da han den 3. marts 1737 giftede sig med 

Anna Maria Klot, der arvede sin fars gård, måtte han tage navneforandring til Kloot. Han satte senere selv 

et ekstra o til. 
 

Johann Henrich Attermann født den 23.  september 1770 i  Oberschønhagen, Meinberg 

Wahlhausen Amt. Var søn af Johann og Anna Maria Atermann. Han var Einl ieger 

( indsidder) på gården auf der garten. Han døde i  1805, men hvor vides ikke.  
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Den 17. maj 1801 blev han i  Detmold viet t i l  Sophia Louise Bracht ,  født i  

Oberschönhagen den 16. december 1776, som datter af Jo hann Conrad Bracht,  døbt i  

Wahlhausen amt den 2. apr i l  1721.  

Hun døde 22. september 1847 i  Reminghausen af Vassersot 78 år gammel.  

Der var tre børn i  ægteskabet.  

1.  Augustina Catharina født den 25. august 1801 i  Diestelbruch  

2.  Anna Marie Sophie F lorentine født  25.  ju l i  1803 i  Oberschønhagen  

3.  Johann Frierich Adolf  født 5.  oktober 1804 i  Oberschønhagen.  

Johanns død har ikke kunnet f indes nogen steder,  men ved Sophias død i  1847 står der i 

kirkebogen, at hun havde været enke i 42 år. 

Det har ikke været muligt at f inde frem ti l  Johanns dødsdag e l ler sted.  

Om Anna Marie Brachts oprindelse er der en del uklarhed,  men oven stående er det,  der 

er mest sandsynl igt ,  da det er fra hendes dødsdata i  Meinberg kirkebøger.  

Hendes far  skal have været gi ft  to gange,  og hun er f ra andet ægteskab. Hendes mor 

var Anna Maria I lsabein født Windts von Heiden, død i Oberschønhagen den 29. 

november 1791. I  andet ægteskab var der ni  børn. Anna Maria skal  være nummer tre,  

og der er to hold tvi l l inger.   

Johan Atermann døde den 28. december 1782 af svindsot, kun 47 år gammel. Anna Marias død har ikke 

kunnet findes. 

 

 

Oberschønhagen  i  dag med  Detmold, Diestelbruch, Fissenknick og Meinberg  
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Johann Friedrich Adolf Attermann er født i Oberschønhagen den 5. oktober 1804, og var søn af Johann 

Attermann og Sophia Bracht. Han var Einlieger i Sporch, en lille kommune i grevskabet nær ved Meinberg. 

Det siges at han var her i Danmark flere gange og arbejdede som teglbrænder på Foldingegnen, inden han 

flyttede herop med hele familien.  

De kom her til Danmark sammen med tre andre familier, deraf den ene slægten Hynkemeier, som hans ene 

datter havde giftet sig ind i inden afrejsen til Danmark. Han blev gift i Detmold den 4. november 1829 med 

Anna Maria Dorothea Henriette Müller, der var født i Mosebeck den 17. juli 1804, som datter af Indsidder i 

Mosebeck Simon Henrich Müller døbt i Mosebeck den 10. oktober 1779 og viet i Detmold den 17. maj 1804 

til Katharina Dorothea Timmer døbt i Mosebeck den 12. november 1780. De døde henholdsvis 1857 og 

1847 i Schønemark. Der er 8 børn i ægteskabet. 

1) Johann Simon Ludvig født den 10. oktober 1830 i Sporck, død i Sporck den 7. juli 1831 af brystsyge 9 

måneder gammel. 

2) Sophia Karoline Amalie født den 11. juli 1832 i Sporck 

3) Johann Simon Friederich Adolpf født i Sporck den 26. marts 1835 

4) Louise Henriette Amalie født i Sporck den 22. maj 1839 

5) Friedrich Heinrich Simon født i Sporck den 18. august 1841 

6) Elise Marie Auguste født i Reminghausen den 9. oktober 1844 

7) Wilhelmine Caroline Amalie født i Detmold den 8. april 1837 

8) Konrad Wilhelm født i Heiligenkirschen den 2. juli 1850. 
 

De fire familier, der kom her til Danmark ca. 1855, ville have været til Amerika, men da der i Hamborg ikke 

lå de lovede billetter, fortsatte de til Danmark, hvor mændene var kendt på Foldingegnen. 

Attermannslægten slog sig ned i Folding, og har siden boet i den nærmeste omegn. Johann Arbejdede som 

teglværksarbejder, og de sad i meget små kår. Anna Maria døde i Sønderskov den 23. oktober 1871 og blev 

begravet i Folding. Den 20. marts 1887 døde Johann Friedrich Adolf Attermann på fattiggården i Maltbæk 

82 år gammel, og han er også begravet i Folding. 
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Johann Simon Friederich Adolpf Attermann er født i 

Sporck, Lippe Detmold den 26. marts 1835 som søn af 

Anna Marie og Johann Attermann. Han kom til Danmark 

(1855) som ung mand sammen med sine forældre og 

søskende. Her blev han kaldt Fritz. 

Den 22. januar 1863 blev han i Folding kirke gift med 

tjenestepige Karen Marie Nørskov, der var født i Folding 

den 28. april 1840 som datter af Hans Nielsen Nørskov 

og hustru Lene Marie født Hansdatter. 

Fritz var indsidder og teglbrænder, og han var efter den 

tids forhold en meget idérig mand, der ikke var bange 

for at prøve noget nyt. Således var han en af de første, 

der plantede læhegn og turnips. Han står opført i Ribes 

årsbøger som præmietager for godt og veldrevet 

landbrug. Præmien bestod af et pæretræ og 10 kroner. 

Til alt markarbejde brugte han køer som trækdyr. Om 

vinteren sad han og lavede husflidsarbejde såsom 

seletøj, tøjrepæle og flettede kurve til tørv, som han så 

om sommeren solgte rundt om på markeder fra en arbejdsvogn, hvor han havde spændt sine køer for. 

Karen og Frits var meget afholdt af naboer, familie og venner. De havde begge et meget lyst og åbent sind, 

og begge sang de altid, var glade og underholdende mennesker. Deres ægteskab fik dog ikke lov til at vare 

så længe, den 18. december 1881 døde Karen Marie fra Fritz og sine 7 børn. 

 

Fritz måtte så tage sig en husbestyrerinde, og et år efter Karens død giftede han sig med hende. Det var 

Karen Sørensen fra Tved født den 30. april 1840. De blev gift den 27. januar 1883. Dette ægteskab varede 

25 år, men var barnløst. 

Karen faldt ikke s å  godt til i familien, da hun var ret skrap og førte et hvast sprog. Nogle af børnene kom af 

den grund ikke ret meget i hjemmet, efter at de var voksne. Efter Karens død, flyttede Fritz hjem til 

datteren Kristiane og var der til sin død den 13. januar 1917. Han ligger begravet på Thorstrup kirkegård. 

1. Simon August født den 21. maj 1863 i Foldingbro. 

2. Marie Magdalene født den 22. januar 1866 i Kastbjergled. 

3. Louise født den 29. marts 1868 på Nørbølling mark. 

4. Hans Adolpf født den 8. oktober 1871, død 19. september 1887. 

5. Henriette Katrine født den 5. maj 1874 i Nørbølling. 

6. Kristiane født den 5. marts 1876 i Brørup sogn. 

7. Karoline Frederikke født den 11. november 1880 i Folding sogn. 

 
 

Fritz med Kristianes søn Svend 
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Søren Rasmussen og Louise Attermann 

 

Louise Attermann er født den 9. marts 1868 på Nørbølling mark som datter af Karen og Fritz 

Attermann. 

Den 8. november 1892 blev hun viet i Baarse kirke med Søren Rasmussen.  

Louise tjente i tre år på en gård i Københoved, og hun lærte her Søren at kende. Senere tjente 

hun i Billund. Da hun søgte den plads, spadserede hun dert il sammen med fætteren Hermann 

Hynkemeier. Det var en lang tur, og på vejen hjem måtte skoene af. Hun kom senere på 

Vallekilde Højskole og derefter på Dalum landbrugsskole, hvor hun tjente hos Hans Appel. Så 

kom hun i plads i Baarse, og her blev hun s å  gift med Søren. Efter brylluppet var det meningen, 

at de skulle have boet på Højskolegården Skrumsager, men tyskerne sagde nej, og i stedet for 

købte de en lille ejendom på Nørbølling mark med en besætning på en hest og et par køer. Efter 

f å  år solgte de s å  boelstedet igen og byggede hus i Brørup, som de dog solgte igen og byggede 

hus ved Harbjerg, hvor d e  havde deres hjem i mange år.  

Hjemmet var dybt præget af deres højskoleophold, åndslivet og de mennesker de havde kendt i 

deres ungdom havde været med til at skabe den rolige atmosfære, der var om dem. Søren døde 

af kræft den 23. december 1924 i Brørup, og her døde også Louise efter nogle års svaghed den 2. 

april 1932.  

Der var i ægteskabet 7  børn :  

Rasmus der døde 1½ år gammel af difteritis.  

Frederik Attermann Rasmussen født den 1. april 1895.  

Rasmus Attermann Rasmussen født den 31. oktober 1896.  

Karen Attermann Rasmussen født den 1. april 1898.  

Marie Attermann Rasmussen født den 18. april 1901  

Ellen Attermann Rasmussen født den 28. februar 1903  

Karl født den 10. august 1906. Han var født med mongolisme og døde 2. januar 1932.  
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Johanne Sørensen og Frederik Attermann Rasmussen  

Frederik Attermann Rasmussen er født den 1. april 1895 som søn af Louise og Søren Rasmussen. Han blev 

gift den 9. marts 1919 i Folding kirke med Johanne Kirstine Henderikke Sørensen født den 21. januar 1892 i 

Fæsted, datter af Andreas Sørensen og hustru Else Marie Iversen fra Kamtrupgård. Frederik døde den 15. 

september 1964 i Hygum. 

Frederik kom ud at tjene som niårig. Han var fire år Brøstrup, rejste derfra til andre pladser, men under den 

første verdenskrig kom han tilbage til gården som bestyrer. Der var Johanne kommet som husbestyrerinde, 

og de lærte hinanden at kende der. Efter krigen tog Frederik til Roskilde. Efter en tid tog også Johanne 

derover, men de havde hjemve til Sønderjylland og blev enige om, at nu ville de hjem og giftes. På vejen 

hjem fik Johanne den spanske syge og lå længe syg. 

De blev bestyrere på fattiggården i Hygum i 1919 og bestyrede den i to år. Derefter forpagtede de den, og 

efter Steinkes nye sociallov i 1933 der sagde, at der nu ikke skulle være noget, der hed fattiggård mere, 

købte de den for 34. 000. - kr. De levede meget med i livet i sognet. De gik til kulturelle møder, til fester i 

forsamlingshuset og blev senere medlem af frimenigheden i Rødding.  

De fik fire børn: 

1. Søren født den 21. januar 1920 

2. Andreas født den 10. oktober 1921 

3. Ruth født den 25. januar 1924 

4. Marie født den 18. juli 1926 

Johanne har nu (1970) ophold på plejehjemmet i Toftlund. 
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Søren Rasmussen er født i Hygum den 21. januar 1920. Den 26. april 

1946 blev han gift med Tove Holm i Janderup kirke, hun er datter af 

Hans Peder Nielsen Holm født den 6. januar 1893 i Billum, død den 

8. august 1961 i Janderup, og hustru Dorthea Charlotte Amalie 

Nielsen født den 15. februar 1896 i Aal sogn. 

Søren har lige som sine søskende en meget alsidig uddannelse. Han 

var på Skibelund efterskole 1934/35, på højskolen i Rødding 

1941/42 og i 1944/45 var han på Gråsten landbrugsskole. 

Da Søren var tyve år blev han syg og lå næsten et helt år på Gram 

sygehus med lungehindebetændelse, dette gjorde, at han hjalp til 

hjemme på gården i Hygum i et par år, da han ikke kunne tåle at arbejde så hårdt. Siden har Søren tjent på 

en del gårde og været medlem af mange bestyrelser. Han har været medlem af skolekommisionen i Hygum, 

revisor i mejeriet, i bestyrelsen for kontrolforeningen, hegnssynsmand, formand for Hygum forsamlingshus 

og efter at have været i bestyrelsen for Hygum Brugs, blev han i begyndelsen af 1971 formand for Brugsen i 

Hygum. Søren er en meget afholdt mand i sognet, og han er meget interesseret i at vedligeholde minder og 

erindringer fra gamle dage, således kaldes han i sognet for forskerbonden, da der ikke findes den kirke og 

kirkebog han ikke har forsket i. 

Tove har været meget omkring og tjent mange steder, så også hendes uddannelse er alsidig. Hun har blandt 

andet tjent hos landstingsmand Rasmus Rasmussen i Sejerslev, hos pastor Østergård i Astrup. Hun har 

været på højskole og var et år stuepige på Gråsten landbrugsskole. I sommeren 1943 kom hun til Hygum 

som husbestyrerinde, men til start var hun ikke rigtig tilfreds, da hun syntes, at sønderjyderne var et meget 

svært folk at f å  kontakt med, men efter sit giftermål med Søren er hun faldet godt til i Hygum og har 

mange tillidshverv. Hun har ry for sine grønne fingre og har haft sognets husmødre på besøg for at s e  

hendes have, der er meget smuk. Hun ved en uendelig masse om blomster. Søren og Tove har meget stor 

kontakt med de øvrige beboere i sognet og er altid parat, når der er brug for dem. Søren er også medlem af 

hjemstavnsforeningen og tillidsmand for foreningen Historisk Samfund i Sønderjylland.  

 

Der er i ægteskabet fem børn: 

 

1) Dorthe født den 24. marts 1947 

2) Frede født den 21. maj 1950 

3) Hanne født den 3. september 1952 

4) Elin Holm født den 21. marts 1955 

5 )  Hans født den 11. juni 1957.  

          Alle fem er født i Hygumskov. 

 

Søren ejer gården Højmark i Hygumskov. 

 Familien Rasmussen, Højmark 1957 

http://www.frasmus.dk/Historie/Historiske fotos MIX/index.html
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Dorte Rasmussen er datter af Tove og Søren Rasmussen, hun blev født i Hygumskov den 24. marts 1947 og 

er døbt i Rødding frimenighedskirke. Dorte har realeksamen fra Rødding borger og realskole, har været 

husassistent i Norge i vinteren 1964/65. Efter et halvt år på Uldum højskole tog hun handelseksamen 1967. 

Den 20. november 1965 blev hun viet i Rødding frimenigheds kirke med Hans Jørgen Andersen født den 16. 

november 1945 i Gram, søn af Niels Peder Laurids Andersen født den 28. oktober 1916 i Sorø og hustru 

Marie Kirstine Jochumsen født den 22. juli 1923 i Brændstrup, Rødding. Hans Jørgen er uddannet 

slagtersvend og aftjente sin værnepligt ved Livgarden i København. De har tre børn: 

1. Lone født den 3. juni 1966 i Brændstrup 

2. Lars født den 29. juli 1968 i Vamdrup 

3. John født den 29. oktober 1969 i Vamdrup 

Frede Rasmussen er søn af Tove og Søren Rasmussen, han er født i Hygumskov den 21. maj 1950. Efter at 

være gået ud af skolen i 7 klasse var han på Skibelund efterskole i 1964/65, og derefter ved landbruget i to 

år. Han gik så på landbrugets faglige skole i to vintre og tog så realeksamen i 1969 fra Midtjydsk Realkursus i 

Grindsted og går nu på andet år på H. F. kursus på Grindsted Gymnasium. 

Hanne Rasmussen er født i Hygumskov den 3. september 1952. Hun har realeksamen fra Rødding Borger- 

og realskole og går nu på Kunsthåndværkerskolen i Kolding. 

Elin Holm Rasmussen er født i Hygumskov den 21. marts 1955 og går i anden real i Rødding. 

Hans Rasmussen blev født i Hygumskov den 11. juni 1957 og blev døbt i Rødding frimenigheds kirke den 3. 

august 1957. Han er skoleelev. 

 

Andreas Rasmussen er født i Hygum den 10. oktober 1921. Han har 

fået en meget alsidig uddannelse, har været på Skibelund efterskole 

1935/36, på Rødding højskole 1941/42, på Gråsten landbrugsskole 

1946/47. På højskolen i Rødding fik han delingsføreruddannelse og 

var fanebærer for delingsførerholdet og fik det skudsmål, at han helt 

igennem var en flot og meget dygtig gymnast. Den 2. november 1942 

blev han indkaldt som soldat ved fodfolkets kanonkompagni i 

Sønderborg. Det var under anden verdenskrig, så han fik kun lov til at 

være der 10 dage, for al dansk militær blev sendt væk fra Jylland, 

garnisionen i Sønderborg blev derfor flyttet til Fåborg, og herfra kom 

han til Næstved på Fodfolkets befalingsmandsskoler. Det var i 1943 

og den 29. august blev han sammen med de andre på kasernen interneret af den tyske besættelsesmagt og 

senere hjemsendt. Da krigen var slut, blev han genindkaldt den 1. juni 1945 og var i Haderslev som korporal 

til efteråret 1945. 

Han er en meget dygtig håndboldspiller og var i mange år formand for Ungdoms- og gymnastikforeningen i 

Hygum. Han har også været formand for Gødningsforeningen og er nu medlem af skolekommisionen for 

Hygum skole. Den 2. november 1957 blev han viet i Toftlund kirke med Johanne Thestrup Schmidt født i 

Allerup ved Toftlund den 29. april 1939. Hun er datter af Poul Thestrup Schmidt født 6. december 1902 i 
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Plougstrup, død 4. juni 1955 i Allerup og hustru Christine (Dinna) Frederikke født Poulsen den 4. februar 

1910 i Erlev gammel Haderslev sogn.  

Andreas og Johanne har fire børn: 

1) Dinna født den 1. november 1958 

2) Frederik født den 21. august 1961 

3) Jens født den 7. juli 1964 

4) Else Marie født den 10. september 1968. 

De er alle fire døbt i Rødding frimenigheds kirke. 

 

Ruth Rasmussen er født i Hygum den 25. januar 1924. 

Den 5. marts 1948 blev hun gift i Rødding Frimenighedskirke med 

landmand Niels Kristian Nielsen der er født den 13. april 1922 på 

Grønager-gård, Branderupmark, søn af Niels Peter Nielsen født i 

Koustrup ved Randers den 26. september 1887 og hustru Gerda født 

Østergård i Skodborg den 19. oktober 1893. 

 Ruth og Niels Kristian har fire børn: 

1. Hanne født den 8. september 1949 

2. Inger født den 19. august 1956 

3. Gerda født den 15. juni 1954 

4. Gerda født den 9. marts 1952 død den 3. december 1952. 

Ruth var efter endt skolegang på Skibelund efterskole, det var i sommeren 1938. Sommeren 1939 var hun 

på Sjælland hos Karen og Svend Gyldenkrone i Svogerslev. Senere var hun på Vallekilde højskole, hvor hun 

tog delingsføreruddannelse i gymnastik, og efter denne uddannelse flyttede hun hjem til Hygum, hvor hun 

blev leder af pigegymnastikken. Ruth har været en meget alsidig gymnastik-leder, det har været hold som 

piger, både store og små og "kone" gymnastik. Ruth er en meget dygtig og alsidig husmoder. Hun har som 

ung pige tjent både ude og hjemme. Hun var blandt andet en tid på alderdomshjemmet i Sunds, hvor 

hendes faster Karen var bestyrerinde. Hun har på alle måder været interesseret i at dygtiggøre sig, og mens 

hun tjente i Roost, lærte hun Niels Kristian at kende. Han var leder af gymnastikken og ungdomsarbejdet og 

brugte alle sine søndage til at gå til fodbold. Han var uddannet på Olderup folkehøjskole og har haft 25 års 

jubilæum som gymnastikleder. Niels Kristian har været formand for Branderup forsamlingshus, et hverv 

han overtog efter sin far. Han er i bestyrelsen for kvægavler-foreningen og i bestyrelsen for Agerskov 

ungdomsskole. Ruth er i bestyrelsen for husholdningsforeningen, og de slutter op om kredsen ved Bovlund 

frimenighedskirke. De har Niels's fødegård og er meget afholdte af deres meget store vennekreds.  

 

Hanne blev gift den 7. april 1971 med mekaniker Erling Skjødt Nielsen, der er født i Frederikshavn den 9. 

januar 1946 som søn af Poul Christian Skjødt Nielsen født den 11. maj 1919 i Hornbæk pr. Randers og 

hustru Karen Helene født Knudsen den 8. maj 1912 i Tjæreby ved Randers. 
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Marie Rasmussen er født i Hygum den 18. juli 1926, og den 1. juni 

1951 blev hun gift i Rødding frimenighedskirke med Holger Hagen 

Mikkelsen født den 1. august 1923 som søn af husmand Niels 

Mikkelsen født den 25. januar 1895 i Holsted st. og Margrethe født 

Hagen den 7. november 1897 i Brørup. 

 Mie (Marie) og Holger har fire børn: 

 

1. Niels Erik født den 29. august 1954 

2. Anne Grete født den 3. september 1956 

3. Helle Hagen født den 12. maj 1959 

4. Birte Hagen født den 31. marts 1964 
 

I sommeren 1940 var Mie på Skibelund efterskole og i 1946 på Vallekilde højskole, hvor hun fik delingsfører 

uddannelsen, og hun har siden ledet gymnastikken i Hygum. Ved gymnastiklandsstævnet i Odense 1947 

stod hun som fanebærer for Haderslev vesteramt lige over for sin søster Ruth, der var fanebærer for 

Hammerum herred. 

Mie lærte Holger at kende, da han tjente i Hygum, hvor han også ledede karlegymnastikken. Han har været 

på Ryslinge højskole, og før ægteskabet med Mie var han på forskellige afkomstprøvestationer, og han har 

været fodermester på Brahe Trelleborg på Samsø. Han har været medlem af bestyrelsen for Toftlund 

Mejeri, er i bestyrelsen for Toftlund Brugsforening og været hjemmeværnsmand. 

Mie har været i Norge sammen med sin kusine Ingrid. Hun har også været på Herning sygehus som 

gangpige og har arbejdet en tid som servitrice og har været på alderdomshjemmet i Sunds sammen med sin 

søster Ruth. Mie har en meget alsidig uddannelse og er en meget dygtig og pligtopfyldende husmor, der er 

meget vellidt, da hun har et meget lyst syn på tilværelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søren, Ruth, Mie og Dres 
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SLÆGTFESTEN  for ATTERMAN slægten 
   
Søndag  den 5. september  1971 afholdtes en stor slægtsfest for alle med tilknytning til Attermann-slægten 
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Prædiken ved slægtsfesten 

 

 Pastor Hugo H. Høyrup, Vejen holdt en prædiken i Folding kirke i 
forbindelse med slægtsfesten for Attermannslægten den 5. 
september 1971. 
 
Men vi dit folk og den hjord du røgter, vi vil evindelig takke dig, 
forkynde din pris fra slægt til slægt!                        Salme   79, 13 

Det er ikke så få situationer, hvor der i ens efterhånden lange 

virketid som præst stilles én opgaver af ganske særlig art. Snart var det ved en glædelig lejlighed, snart i en 

sorgens stund. 

Men i min 34 år lange præstegerning har jeg endnu aldrig været stillet over for en opgave, som den jeg står 

overfor i dag, at medvirke ved noget så specielt som en slægtsgudstjeneste. Nu kan man ganske vist sige, at 

en gudstjeneste vel er en gudstjeneste, og alligevel tager jeg næppe fejl når jeg regner med, at vi der er 

kommet sammen her i Folding kirke i denne eftermiddagstime, ikke just har tænkt os at skulle samles til en 

ordinær gudstjeneste. Så kunne vi lige så godt have været med til gudstjenesten hjemme i de sogne, hvor vi 

bor. 

Nej, når vi samles her i dag, så er det netop for at gudstjenesten skulle få et præg af noget, det kommer 

specielt os ved. 

Det er ikke en offentlig gudstjeneste. Jeg skal indrømme, at jeg ellers ikke er tilhænger af lukkede 

gudstjenester. Kirken er og skal være åben for alle. Det er det der ligger i ordene i vor trosbekendelse: " en 

hellig almindelig kirke", almindelig betyder for alle. Men ikke desto mindre mener jeg, at det er berettiget, 

at vi i dag er samlet her i Folding kirke til en lukket gudstjeneste, hvortil man faktisk skal være særlig 

indbudt for at have adgang. Derfor er denne gudstjeneste korrekt ikke lagt i højmessetiden og ikke 

bekendtgjort i avisernes prædikantlister. Var i øvrigt alle slægtens ca. 450 medlemmer mødt op, ville der 

overhovedet ikke have været plads til dem her i kirken med dens 250 siddepladser. 

Når vi altså er stævnet sammen her i dag, så er det fordi de tilstedeværende enten nedstammer fra eller er 

indgiftet i den - som vi måske først er blevet klar over i forbindelse med indbydelsen til denne fest - talrige 



19 
 

slægt som nedstammer fra ægteparret Johann Attermann og hustru Henriette Møller, som i midten af 

forrige århundrede indvandrede fra Tyskland og slog sig ned her i Folding. I år er det netop 100 år siden den 

sidste af de to døde. Efterkommere af disse to er opvokset her i Folding. Derved har slægten Attermann i  

stort tal  fået t i lknytning t i l  dette sogn og denne kirke, idet de har fået deres kirkelige 

handlinger foretaget her,  og mange har fundet deres s idste hvilested på Folding 

kirkegård.  

Det menes at omkring 2/3 af s lægten endnu har deres hjemsted omkring Kongeåen, 

nord og syd for åen, ikke langt fra forf ædrenes hjemsted. Når man følger slægten op 

igennem tiderne, synes der at være visse fæl les træk for  slægten. I  det store hele har de 

været meget dygt ige t i l  deres arbejde, ikke været bange for at tage fat,  ikke mindst når 

der var noget,  de vi l le  nå, idet hele taget har de haft  en trang t i l  at  være uafhængig af 

andre. Og hert i l  kan t i lføjes,  at  der også inden for slægten er udvist  trofasthed overfor 

kirken, som man natur l igt  har knyttet sig t i l .  

Måtte det også være et kendetegn for slægten i  dag og i  t ider ne fremover. Ja,  måtte vi  

der lever i  dag i  sandhed kunne s ige,  som vi  hørte salmisten s ige det i  indledningsordet:  

Men vi  d it  folk og den hjord du røgter,  vi  v i l  evindelig takke dig,  forkynde din pris  fra 

s lægt t i l  s lægt.  

Men vi  dit  folk,  -  ja,  det er vis t  også noget v i  er fælles om, hvor forskell ige vi  så end kan 

være. Vi  er al le som en døbte -  ikke få vel endog i  denne kirke, måske nogle i  den gamle 

Folding k irke som blev  afløst af den nuværende i  1898 -  i  den treenige Guds navn,  for at 

vi  skul le t i lhøre  ham i  t id og evighed og eje vore synders nådige forladelse og håbet om 

evigt l iv  ved Jesu Krist i  opstandelse fra  de døde. Vi  f ik denne forunderl ige gave i  dåben.  

Er den så også en levende virkelighed for os i  dag?  

Jeg har læst om et landsogn, hvor man hav de den sk ik igennem mange ge nerationer,  at  

kirkegængerne når de kom ind i  k irken og passerede et be stemt sted i  sk ibets 

midtergang, bøjede hovedet . Ingen kunne forklare hvor for.  Det var  bare en gammel skik 

man fulgte. Men så skulle k irken restau reres,  og da kom forklaringen frem i  form af et 

gammelt kalkmaler i,  et  helgenbil lede, som formentlig var kalket over al lerede på 

reformationst iden. I  århundreder var kirkefolket imidlertid blevet  i  tradit ionen, se lv da 

det fakt isk ikke havde nogen mening mere. De n fare lurer også på os som lever indenfor 

den danske folkekirke i  dag. Forholdet t i l  vor gamle kirke er da vel ikke bare noget 

tradit ionelt?  Det med dåb, konfirmation, v ielse i ,  og begravelse fra kirken -  er  det bare 

noget man ønsker,  fordi det nu er ski k og brug, noget man følger og ikke vi l  bryde, en 

sædvane man holder fast ved, men som har mistet sin egent l ige mening og s it  

oprindel ige indhold for os,  så er det ikke som det bør være selv om vaner og tradit ioner 

ingenlunde Behøver at være noget dårligt. Nej I måtte det blive levende virkelighed og sandhed for 

Attermann slægten og dens efterkommere hvad salmisten sagde: 

Vi dit folk og den hjord du røgter, vi vil evindelig takke dig, forkynde din pris fra slægt til slægt. 

                              - Amen - 
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Søren Rasmussens håndskrevne velkomst til slægtsfesten på bagsiden af indbydelse og program 
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Presseomtale af slægtsfesten 
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Kildemateriale fra Staatarchiv Detmold 
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