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FORORD 
 

”Vil du ret fatte dit væsens rod 

skøn på de skatte de efterlod”  

Far blev født den 21. januar 1920 på Fattiggården i Hygum, som hans forældre på dette tidspunkt 

bestyrede.  

Det var tiden efter genforeningen og i skolen dyrkedes den nationale danmarkshistorie intenst. Da 

han senere kom på efterskole i Skibelund fortsatte påvirkningen i denne retning. Han hørte 

historiske romaner som Gøngehøvdingen blive læst højt. Samtidig var efterskolen omgivet af 

krattet med dets mange historiske mindesmærker. Også da han var på højskole i Rødding under 

krigen havde det nationale og historiske en stor plads i undervisningen, så det kan ikke undre, at 

han er blevet præget på en sådan måde, at alt hvad der havde med historie at gøre fik en stor plads i 

hans hjerte.  

Hvornår han er begyndt at interessere sig for slægtshistorie, ved jeg ikke, men det har han 

sandsynligvis altid gjort. Fra min farmor ved jeg, at hver gang ældre familiemedlemmer besøgte 

Fattiggården i Hygum, var far den første til at sætte sig hen til køkkenbordet og slå ørerne ud for 

ikke at gå glip af noget.  

Senere som voksen kom slægten til at betyde meget for ham. Allerede i begyndelsen af 60-erne 

udarbejdede han sine første slægtstavler. Han var også initiativtager til adskillige slægtsfester for 

Atterman-slægten og var også med ved udarbejdelsen af den store slægtsbog omhandlende denne 

familie. Jeg tror personligt, at han så sig selv som et led i den kæde, slægten udgør. Det var i den, 

han fandt en sammenhæng, forståelse for sig selv og meningen med livet. Derfor blev 

udarbejdelsen af en slægtsbog vigtig for ham Måske det vigtigste!  

Sine oplysninger fik han først og fremmest fra den ældre del af familien, som han var meget flittig 

til at besøge, og ved dødsfald blandt de gamle fik han ofte overdraget efterladte personlige papirer, 

da man vidste, at de havde hans interesse, og at han ville tage vare på dem  

Senere da familien fik anskaffet sig en Folkevogn og blev mere mobil, blev landsarkiverne 

endevendt, og alle vi børn var med i Viborg og Åbenrå for i de gamle kirkebøger at søge efter 

fødselsdage, datoer for giftermål mm  

Selve udarbejdelsen af slægtsbogen startede i anden halvdel af 70-erne, da far var færdig med 

Atterman-slægten. Arbejdet foregik på den måde, at han i hånden skrevet afsnit på måske tyve 

sider, disse fik jeg leveret, og vi diskuterede, hvilke billeder der kunne bruges, og hvor i teksten de 

skulle sættes ind. Hjemme i Hjordkær maskinskrev jeg de håndskrevne sider, mens Karen 

dikterede. Da renskrivningen var færdig, tryktes bogen i ca. 100 eksemplarer, som fordeltes blandt 

familiemedlemmer og særligt interesserede. Blandt andre har landsarkivet i Åbenrå et eksemplar 

stående.  

I forbindelse med nyoptryk af fars slægtsbog er der foretaget ændringer og opdatering af det store 

stamtræ for vores gren af familien. Endvidere er der tilføjet et tillæg indeholdende begravelsestaler 

og mindeord for vore forældre.  

Hjordkær den 12. august 1994  

Frede Rasmussen  
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PRÆSTESLÆGTEN FRA FOLE 
  

De ældst kendte i vor slægt er de fire generationer af præster i Fole. De begyndes med den første 

lutherske præst Hr. Jesper 1530-1570. Hans efternavn kendes ikke - efternavn brugtes dengang 

ikke, det var kun Hr. Jesper.  

Der kan måske være nogen, som vil indvende, at reformationen først kom i 1536, men i Haderslev 

stift og Tørning len provsti kom den allerede i 1528, da hertug Christian i Haderslev, den senere 

Christian den 3. som var grebet af den nye lære”  

I 1528 kaldte præsterne til sig og stillede krav om, at de skulle gå over til den lutherske lære eller 

tage deres afsked. Der var kun 4 præster, som ikke ville gå over til den nye lære, de fik deres 

afsked.  

Hr. Jesper har nok afløst den katolske præst Bertel Sønniksen, der nævnes som ny præst i1482 og 

som fandt sig i forandringen i 1528, men han er nok gået af eller død kort tid derefter.  

Hr. Jesper har vel tilhørt den store skare af munke eller præste-studerende, der følte sig grebet af de 

nye tanker, der spirede frem med den lutherske lære.  Da Hygumpræsten Thomas Knudsen +1542 

rejste til Vittenberg for at studere, blev Hr. Jesper provst, og han nævnes som sådan endnu i 1567.  

Hans søn og efterfølger i embedet var Hr. Anders Jespersen 1570-1608. Han nævnes også som 

herredsprovst i Frøs og Kalslund herreder, og han nævnes også som tingskriver.  

Hans hustru hed Dorthea, hun døde i Fole 1604. Der nævnes også en datter, Birgitte, som dør 1605.  

I biskop Peder Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1613 findes følgende notater, der har 

tilknytning til Hr. Anders i Fole:  

27/9 1592   Jeg tog til Anders Jespersen i Fourle sammen med  

min broder Jakob.  

23/3 1600  Ordineret Hr. Jesper Andersen i Fourle.  

(Jesper Andersen har nok været kappelan hos faderen)  

 

27/4 1605  Fourle prestegaard bren met alle huse, korn og godz - afbrende på 1øffner dag.  

(Efter notatet har biskoppen tegnet en del flammer for ret at illustrere begivenheden)  

18/4 1608  Hr. Anders i Fourle døde. 

 

 
 

Den ældste søn Bertel Jespersen eller Bartholdus født 1602, blev efter faderens død, kaldet til 

embedet og blev ordineret af biskop Jersin.  
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Bertel Jespersens navn står på prædikestolen sammen med de to kirkeværger Thomas Ibsen og 

Thomas Steffensen. De havde i 1652 ladet prædikestolen smukt staffere.  

Bertel Jespersens hustrus navn kendes ikke, men de er begge døde af pest i 1655.  

Om deres død fortæller traditionen: ”Fra en mand i Ganderup var der stjålet eller bortkommet en 

hest, og sønnen blev sendt til Haderslev for at se efter den. Her fandt han vist hesten og fik såvel 

den som pesten med hjem. Den gamle kone på gården blev syg, og der gik bud til Hr. Bertel om at 

komme og betjene hende. Han spurgte om han måtte give hende sakramentet ind gennem vinduet, 

men der blev svaret, at han skulle gå ind i huset og forrette sit embede, det gjorde han så. På 

hjemvejen følte han sig angrebet af pesten, og i stedet for at gå til sit hjem gik han ind i kirken. Da 

hans kone erfarede dette, gik hun straks til ham i kirken, og som hun endeligen ville tale med ham, 

hvor meget han end forbød hende det, sagde han til hende, at hun først skulle gå hjem og få bragt 

deres tre små piger til Hygum, og dette gjorde hun. Senere døde præstefolkene sammen inde i 

kirken.”  

De tre piger, som var bragt til Hygum til noget familie, levede videre, og de overlevede også den 

store pest i 1659, da de fleste af Hygum og Fo1e sogns indbyggere døde.  

Bertel Jespersens død står indført i hans bibel, der har været opbevaret på Hans Ka1tofts gård i 

Obbekær. I biblen står der: ”Anno 1655 den 26. dag i februar på fastelavnsdag om natten, Da døde 

Vi Bertel Jespersen i Foell. Gud gifve hannem en glædelig opstandelse med ære.” 

Hans Kaltoft har gjort sig flere betragtninger over, hvordan Bertel Jespersens bibel er kommet til 

Obbekær. For mig at se er det mest nærliggende at tro, at en datterdatter Bodil Jørgensdatter fra 

Ganderup, der blev gift med Thøste Jepsen på samme gård i Obbekær, har haft den med.  

En af de tre piger, som blev bragt til Hygum,(hendes navn kan der kun gisnes om) blev senere gift 

med Jørgen Holdensen på Ganderupgård og en datter Bodil Jørgensdatter bliver som før nævnt gift i 

Obbekær.  

En søn ved navn Holden Jørgensen overtog senere Ganderupgård og efter ham en søn Ebbe 

Holdensen. Fra ham har vi navnet Ebbe i Obbekær, senere i Harreby og i Fæsted 

Der er en del oplysninger fra en dagbog, der er ført af præsten i Aastrup ved Haderslev. Han var gift 

med en søster til Jesper Andersens kone. Han fortæller også om branden, der helt lægger 

præstegården øde. I den anledning tog han ved pinsetid til Fole for at tilse Familien. I 1607 er 

præstegården genopbygget og Aastruppræsten er til vindueshøj1tid i Fole. Det svarer til vor tids 

rejsegilde eller husindvielse. Anders Jespersen efterfølges i embedet af sønnen Jesper Andersen, der 

1601 var blevet gift med Kristine Bartholdsdatter, datter af præsten i Gammel Haderslev, Barthold 

Severin og hustru Dorthea.  
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Jesper Andersen blev også provst, vistnok efter Claus Sture, der døde i 1620.  

I Jesper Andersens tid anskaffedes til Fole kirke den smukke altertavle, håndklædestativet og den 

værdifulde og smukke prædikestol, måske også det forsvundne alterbordspanel og en himmel over 

døbefonden.  

Jesper Andersen døde af den pest, der bragtes til egnen, da Wallensteins tropper invaderede Jylland 

1627-1629, og han efterlod sig i hvert fald 9 børn.  

På museet i Gram hænger et gammelt epitafium, hvorpå der står: Hr. Jesper Anders SOGEN. 

Greven har fundet det på slottets loft, men ingen aner, hvor det er kommet fra. For mig er der ingen 

tvivl om, at det er en af de gamle Folepræster, for kirken var en patronatskirke under Gram fra 

1673, da kongen skænkede det til feltherren Hans Schack.  

Det vil sige at greverne på Gram ejede kirken, så jeg tror, at det er på den måde epitaliet er kommet 

til Gram. 
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Slægtstavle over Fole-slægten 

 

 

FOLE-SLÆGTEN OBBEKÆR-SLÆGTEN HARREBYSLÆGTEN 
Hr. Jesper præst i Fole  

1530 - 1570 

  

Hr. Anders Jespersen præst i 

Fole 1570 – 1608 

 ≈ Dorthea, der døde 1608  

 

  

Hr. Jesper Andersen  

præst i Fole 1608 - 1629  

≈ Kristine Bartholdsdatter fra 

Haderslev  

 

  

Hr. Bertel Jespersen  

født 1602 død 1655  

 

Thøste Hansen ejer gården  

fra 1664 - 1684 

 

Bertel Jespersens datter  

≈ Jørgen Holdensen 

Ganderupgård 

 

Jep Thøstesen ejer gården  

fra 1684 - 1710 

Søren Matzen  

i Harreby  

født 1649  

 

Bodil Jørgensdatter  

≈ Thøste Jepsen Obbekær  

 

Thøste Thøstesen ejer gården 

fra 1710 – 1737  

≈ Bodil Jørgensdatter fra 

Ganderupgård 

Mads Sørensen  

født 1692 i Harreby  

≈ anden gang 1734 med 

Katharina Jensdatter af 

Harreby 

 

 Jørgen Thøstesen født 1721 

 ≈ Karen Hansdatter Kaltoft 

født 1723 i Fole 

Oluf Madsen  

≈ 1739 Maren Christensdatter 

født i Kamtrup  

 

 Bodil Jørgensdatter f. 1750  

≈ Christen Olufsen f. 1748  

i Harreby 

Christen Olufsen f.1748  

≈ Bodil Jørgensdatter  

født 1750 i Obbekær  

 

  Maren Christensdatter  

≈ Simon Lauridsen f.1776  

i Fæsted.  

Anne Christensdatter  

≈ Simon Lauridsen f.1776  

i Fæsted  
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THØSTESEN - KALTOFT SLÆGTEN  

 

Thøstesen - Kaltoft slægten på Kaltofts gård i Obbekær måske en vestjysk slægt, der er indvandret 

efter den pest i 1659 - da landet blev øde.  

Thøste Hansen nævnes ved matriklen 1664 på en gård i Obbekær.  

Hans Kaltoft mener, at navnet Kaltoft stammer fra en lille bebyggelse i Sydangel ved Slien midt 

mellem Kappel og Slesvig. En mand derfra har taget navn efter sit fødested og derfra kan navnet så 

være kommet til Fole.  

Jep Thøstesen nævnes i gården 1684-1710.  

Thøste Jepsen er vel født omkring 1680, og han er død før 1737, for da er hans enke Bodil 

Jørgensdatter gift med Hans Jørgen Jensen med tilnavnet Staunager. Så kan man jo næsten tænke 

sig til, hvor han kommer fra.  

Hans Jørgen Jensen ejer gården, da den i 1741 købes fri fra Riberhus ladegård.  

Thøste Jepsen og Bodil Jørgensdatter havde syv børn. Hvor mange efterkommere disse børn har 

haft, ved jeg ikke, men de selv skal lige nævnes her:  

En datter, navn ukendt  født, 2/1 1707  

Anne Thøstesdatter  født 19/11 1707  

Ingeborg Thøstesdatter  født 30/11 1712  

Gunder Thøstesdatter  født 6/2 1716  

Jeppe Thøstesen  født 15/11 1718  

Jørgen Thøstesen  født 26/8 1721  

Klavs Thøstesen  født 10/9 1724  

 

Næste ejer af gården er Jørgen Thøstesen. Han blev gift, med Karen Hansdatter Kaltoft, der var 

datter af kromand  

Hans Kaltoft i Fole. Hun var født i 1723 og døde 12. juni 1772, da hun var 49 år og 4 mdr. gammel.  

Jørgen Thøstesen levede til omkring 1787. Han nævnes i 1786 i en gammel fortegnelse over afgifter 

til præsten, men han nævnes ikke i folketællingslisten fra 1787 for Obbekær.  

Karen Hansdatter havde to brødre. Den ene af disse hed Hans Hansen Kaltoft. Han boede også i 

Obbekær og var ugift. Han opnåede den høje alder af 94 år. ”Efter ham opnævnes i næste 

generation i Obbekær den 3. søn, der kommer til at hedde Hans, men ikke Kaltoft. Navnet Kaltoft 

hang dog ved familien, så den sidste Hans Kaltoft i Obbekær tilsøgte sig navnet for at kunne bruge 

det med rette.  

Den anden broder hed Andreas Lorents Hansen Kaltoft. Han blev boende i Fole, måske i Fole kro.  

Han blev stamfader til Kaltofterne i Fole - Stensbæk, AakjærBa11egaard og Holm. I dag er 

Kaltofterne spredt over hele landet, men de er uddøde i hjemegnen.  

Jørgen Thøstesen og Karen Hansdatter fik 12 børn:  

 1. Maren Jørgensdatter   født 10/11 1748  

 2. Bodil Jørgensdatter   født 20/2 1750  

 3. Hans Jørgensen   født 6/3 1751  

 4. Thøste Jørgensen   født 20/7 1752  

 5. Sophie Hedevig Jørgensdatter          født 12/4 1754  

 6. Jens Jørgensen   født mortensdag 1755  

 7. Thøste Jørgensen   født 28/3 1757  

 8. Anne Jørgensdatter   født St. Hansdagstid 1758  

 9. H. Jørgensdatter   født Kørmissetid 1759  
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10. Jens Jørgensen   født 8/4 1761  

11. H. Jørgensdatter   født 20/7 1762  

12. Lene Jørgensdatter   født 26/3 1765  

 

 

Thøste Thøstesen fortæller:  

Da Maren Jørgensdatter blev døbt og der var barselsgilde i hjemmet i Obbekær, sad der en ung 

mand, Jørgen Hansen og vuggede den lille pige. Man mindede ham om, at det snart var på tide, han 

fandt sig en ægtemage. Han svarede da, at han ingen anden ønskede sig end den lille pige i vuggen, 

og skæbnens forunderlige veje føjede sig således, at han fik hende. Ja, sådan fortælles der, og Fole 

kirkebog kan berette, at i maj 1767 viedes Jørgen Hansen af Harreby og Maren Jørgensdatter af 

Obbekær, da har Maren været 19 år. Maren og Jørgen Hansen havde E1megaard i Harreby. Maren 

blev ret tidlig enke og giftede sig anden gang med Iver Pedersen, søn af Peder Iversen af 

Abi1dskær. Iver Pedersen blev særsindet og sad i mange år indespærret i en stue på gården. Begge 

ægteskaber var barnløse.  

Den næste af Jørgen Thøstesens døtre var Bodil, hun blev kone på Vestergård i Harreby. Hendes 

mand hed Chresten Olufsen. Han var født på gården i juli 1748 og de blev viet i Fole kirke 23/10 

1772.  

Vestergård og Elmegaard var nabogårde og lå så tæt sammen, at de to gårde havde fælles ovnhus.  

Bodil og Chresten Olufsens slægt kræver nærmere omtale, men først skal de øvrige af Jørgen 

Thøstesens børn nævnes.  

Hans Jørgensen førte gården videre. Han blev gift med Louise Hedvig Andersdatter fra Fole, født 

1759. Hun var datterdatter af førnævnte Ebbe Holdensen fra Ganderupgård og hendes forældre var 

snedker og skriver Anders Pedersen og Lucie Ebbesdatter i Fole. Måske stammer navnet Louise 

Hedvig fra præstedatteren i Fole, der blev gift med Jørgen Holdensen. Det er i hvert fald ikke et 

almindeligt bondepigenavn.  

I en gammel bibel står følgende om Louise og Hans Jørgensens slægt:  

 

1784 – 13/12 blev Anders Hansen født (blev gæstgiver i Tønder).  

1787 – 27/3  blev Jørgen Hansen født    

1789 – 28/9  blev Hans Hansen født (han blev kaldt Kaltoft og førte gården videre)  

1792 – 10/3  blev Ebbe Hansen født (han giftede sig ind på E1megård i Harreby)  

1794 – 17/8  blev Karen Hansdatter født (gift på Vestergård Roager)  

1796 - 23-/9  blev Thøste Hansen født (døde 24-11-1796)  

1797 – 28/9 blev Thøste Hansen født (giftedes ind på Mathias Hansens gård)  

1797 – 15/12 døde min mand Hans Jørgensen 

1799 blev jeg, Louise Hedvig Andersdatter gift med min anden mand Laurits Hansen   

1801 – 6/1 blev Mette Lauritsdatter født.  

                  Hun blev gift med Hans Andresen KaItoft på Aakjær i Fole sogn,  

                  deres søn  var den navnkundige Laust Kaltoft (Laurits Hansen Ka1toft) 

                 1826-1904, der ved sit ægteskab med Cathrine Kloppenborg giftede sig til 

                 Toftlundgård i Langetved.  

1803 – 27/4 blev Lucie Lauritsdatter født  

                   (hun blev gift med Jens Lauritsen i Kalslund)  

1820 - 12/4 døde Laurits Hansen  

1830 – 7/7 døde Louise Hedvig Andersdatter  
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Den tredie søn Hans Hansen (kaldet Kaltoft) var næste ejer af gården. Han blev gift 18/4 1823 med 

Aneken Hansen fra Holm. Hun døde 24/2 1837 og Hans Hansen giftede sig anden gang med 

Meretha Pedersdatter fra Fæsted.  

Næste ejer er Hans Jørgen Hansen født 24/2 1834 og gift 14/10 1854 med Ane Rasmussen Vind fra 

Obbekær født 28/6 1838. Såfremt dataerne passer, hvad de sikkert gør, så har Hans Jørgen været 20 

og Ane 16 år, da de blev gift. (Ane Rasmussen Vind kommer fra en slægt, som senere skal 

omtales). I Hans Jørgens og Anes ægteskab var der to børn.  

Aneken Hansen født 16/8 1855, død 28/1 1887 var ugift  

Hans Hansen født 25/2 1857. Det var ham der tilsøgte sig navnet Kaltoft for at kunne bruge det med 

rette. Han blev gift 28/9 1893 med en slægtning Bodil Sofie Ebbesen fra Harreby. Hans Kaltoft 

døde 8/9 1942.  

Datteren Marie og svigersønnen Thyge Brodersen Fra Kalslund overtog gården. Den er nu solgt og 

efter 300 år i samme slægt, er den nu på fremmede hænder.  

Men tilbage til de øvrige af Karen Hansdatter og Thøste Jørgensens børn. Der er fire, som dør som 

små. Af de øvrige kan nævnes Sophie Hedvig, der menes opnævnt efter provstens kone i Fole, der 

lige var død. Hun hed Sophie Hedvig f. Neumann. Hun blev gift på Hornsgaard i Fole sogn.  

Thøste Jørgensen giftede sig med den indebrændte Laurits Iversens enke i Fæsted og giftede sig her 

til en stor gård. Den yngste datter Lene Jørgensdatter født 26/2 1765 og død 28/9 1855 blev gift 

med Terkel Hansen i Obbekær. Her var der tre døtre, der blev gift i Fæsted, Harreby og 

Markskelbæk, mens sønnen Hans Terkelsen førte gården videre. Den er stadig i samme slægt og 

ejes i dag af brødrene Hans Jørgen og Johannes Hansen.  

Kaltofts gård i Obbekær kaldet ”Vangager”. Den nævnes i slægtens eje 1664.  
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OBBEKÆR OG SLÆGTEN JACOBSEN - RASMUSSEN – VIND 

 

Da mange af slægtens grene har deres oprindelse i Obbekær må det være på sin plads at fortælle lidt 

om Obbekær oprindelig ”Apiskær” gammelt dansk mandsnavn. Der var oprindelig 4 herregårde og 

de hørte før reformationen under St. Nikolaj kloster i Ribe, et nonnekloster af Benediktinerordenen, 

som lå omtrent, hvor banegården nu ligger.  

I dokumenter nævnes dette kloster første gang i 1215, men det er antageligt en del ældre, da der 

allerede i 1100-tallet, nævnes en nonne i klosteret St. Nikolaj i Lund domkirkes gavebøger.  

Jordtilliggendet til klostret var ret betydeligt” da Ribe ladegård og en stor del bøndergods spredt 

rundt omkring i flere herreder hørte derunder, og som før nævnt også Obbekær i Frøs herred.  

Efter reformationen lagdes klostret med jordtilligendet under Riberhus, men nonnerne fik fremdeles 

lov at bo der, og fik deres underhold fra slottet. Klostret kaldtes sædvanligvis efter den tid Vor 

Frues Kloster.  

Den til St. Nikolaj indviede klosterkirke var da nedlagt. Fundamentet til kirkens apsis blev fundet 

omkring år 1900.  

Efter kirkens nedrivning kom beboerne i Obbekær til at høre under Fole kirke, derfor har vi den 

gamle Obbekær kirkevej sønden om Harreby til Fole, samt de mange slægtsbånd mellem Obbekær 

og Fole.  

Da klostrets jord nu var kommet under Riberhus, blev bønderne også fæstere her med afgifter og 

nogen hoveripligt. Tilhørsforholdet under Ribe ladegård gav anledning til nogen rivninger mellem 

bønderne og forvaltningen. Om en sådan er følgende berettet: ”Bønder i Obbekær, ni i alt, var sam-

men med bønder fra andre byer tilsagt til at slå græs i ladegårdens enge, men blev genstridige og 

ville ikke arbejde. Derefter blev de tilsagt at møde for stiftamtmanden, og han udvirkede, at hvor 

der var betalt arbejdspenge fragik disse i arbejdsydelsen; og enhver fik sit eget engstykke at arbejde 

med.  

Da bjergningstiden kom mødte kun nogle få af de tilsagte de lagde sig i græsset og ville ikke 

arbejde, men slog dog til sidst et engstykke og gik så hjem.  

Efter dette blev de af stiftamtmanden idømt bøder fra 4-30 rigsdaler, i alt 523 rigsdaler, hvilket var 

en stor sum penge dengang. Herefter rejste bønderne til Kolding for at klage til kongen, hvor det 

endte med at de fik tilhold om at holde sig de givne ordrer efterrettelig.”  

I året 1741 stilledes Ribe ladegård til auktion med 91 tønder 7 skæpper l fjerding 2 album hartkorn 

og dens bøndergods med 377 tønder 7 skæpper 2 album Hartkorn for at give Fæsterne lejlighed til 

at blive selvejere, betingelsen var at ingen stråmand stod for købet. Fra den tid har bønderne i 

Obbekær været selvejere eller fribønder. De har været 47 år forud for de store landboreformer i 

1788.  

Om slægten Jacobsen-Rasmussen-Vind har jeg samlet og skrevet en del, men Jacob Vind Ebbesen i 

Obbekær har gjort det meget mere fyldestgørende, derfor vil de næste sider være hans manuskript. 

Dog skal det tilføjes, at han i omtalen af Rasmus Jakobsen Rasmussen og Elsbe Hansdatters børn 

nævner 5 drenge, men der er 6. Han har ikke været klar over den ældste søns eksistens. Han hed 

Jørgen Rasmussen og var født 4/12 1791. Da han bliver stamfader ril vor gren af slægten, skal vi 

nødvendigvis have ham med. 

De ældste oplysninger om ejerne og slægten på gården Matr. Nr. 10 i Obbekær begynder med Jakob 

Rasmussen, ifølge kirkebogen i Fole begravet den 22. feb. 1769, 74 år gammel, altså født i 1695, 

hans kone hed Bodil Jørgensdatter, sammen med de øvrige Obbekjær beboere købte han sig fri fra 

fæstebonde til selvejer i 1741. Obbekjær havde været krongods under Ribe Ladegård, oprindelig 4 

helgårde, men var allerede i 1599 delt i halvgårde. 
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Gården var her en halvpart af gård nr. 3, den var af hartkorn 3 td. 5 skp. 2 fdk. 1 alb. (antagelig 

1688-vurderingen). 

Prisen var 206 rigsdaler 84 skl. (60 rigsd. Pr. td. Hartkorn). 

Sønnen: Rasmus Jakobsen, f. 1728,, begravet 15/10 1767, 39 år gammel, var gift med Karen 

Hansdatter, f. 1/10 1741, der var to drenge i ægteskabet, hvoraf den yngste først er født efter 

faderens død og ved dåben den 14/2 1768 – som skik var – fik faderens navn: Rasmus Jakobsen 

Rasmussen. Den ældste dreng – Hans – er død af børnekopper og begravet den 6/5 1770 

Karen Hansdatter, (Rasmus Enke, som hun også kaldes) gifter sig igen 9/6 1769 med Peter 

Ingvertsen. Om ham ved vi ikke ret meget, han har vist kun haft gården i 4 – 5 år; hans kone dør og 

bliver begravet den 31/3 1773. I et skøde, dateret den 3/8 1778 sælger Peder Feddersen af Wiisbye 

Straaber Mølle, sin: ”ejende og forhen beboende under Riberhus Amt og Birk i Aabeciær Bye 

beliggende Selv- Ejer- Halve- Gård, til Hans Hansen – ”som tilforn har boet i Obbekier, men for 

nærværende boer og opholder mig i Wester Nebel Coldinghus Amt - =. Prisen var 2250 rigsdaler 

dansk currant. Denne Hans Hansen har nok købt gården for at hjælpe til, at den kunne komme 

tilbage til slægten igen, idet han af kontrakt af 26/6 1780 0g senere skøde af 24/9 1782 afstår den til 

Jørgen Thøstesen den Ældre (det er til forskel fra manden af samme navn i Matr. Nr. 5, Hans 

Kaltofts gård). 

Såvidt jeg kan se, har J.T. den Ældre været ejer af Matr. Nr. 10 i årene 1759 og 1768, men i en liste 

om folketællingen i Obbekier by 1787 er opført ud for det, der må være Matr. Nr. 10 således: 

No 8: Jørgen Thøstesen, 69 år, enkemand, bonde og gårdbeboer. 

 Rasmus Jakobsen, 19 år, mandens søstersøn. 

 Tjenestefolk:  Conrad Nielsen, 24 år 

   Peder Michelsen, 22 

Kiesten Nielsdatter, 33 år og  

Marie Cristiane Madsdatter, 23 år.  

 

Prisen for gården var: ”2400 rigsdaler, hvoraf 880 RD 11 P er mig i rede penge betalt, og den øvrige 

summa 1519 Rd 525 B, er børnepenge, som bliver stående i gården, og som kiøberen selv bliver 

ansvarlig for”. Jørgen Thøstesen købte gården for at conservere min daværende umyndige Broder 

Søn Rasmus Rasmussen sin Fædrene Gaar i Obbekjer efter hans Pårørendes Råd og fælles 

Samtykke, hvilken Gaar jeg imidlertid og hidindtil har forestaaet og holdt i forsvarlig Drift og 

derimod forladt min Aftægt og Roelighed. 

Men da bemeldte min broder søn Rasmus Rasmussen nu er myndig og kommen til den alder, at 

Hand er i stand til at forestaae og drive Gaarden, saa haver jeg igien efter Hans forlangende og 

fælles Venners Samtykke overladt og solgt den af mig saaledes kiøbte Gaard med ald sin rette 

tilhørende, til Meerbemeldte min Broder Søn fornefnte Rasmus Rasmussen og Hans Arvinger, for 

Indkiøbsprisen Toe Tusinde og Fire Hundrede Rigsdaler, hvorudi Hand Liqviderer, sine under Iver 

Clemmensen i Obbekier og min Formynderskab i samme Gaard Indestående Arve Midler, 

bedragende  

     

1. Fædrene Arv efter Skifte - Brev af 9. April 1768 229  Rd 5  7   B 

2 . Arv efter Faderen Jakob Rasmussen ved skifte af 11. Martii 1769   72 -   1 – 9   - 

3. Arv efter hans broder Hans Rasmussen af 12. september 1770  256 -   0 – 11 - 

4. Mødrene arv efter Skifte - Brev, dateret 1. Maj 1773   226 -   2 -  5   - 

Daturn 15. Maj 1788  Tilsammen Capital 1200  Rigsdaler 

 

Så er gården altså i slægtens eje igen. Den unge Rasmus synes at have været en ret selvstændig 

mand. Allerede i 1791 foreligger der en klage til Amtskontoret i Ribe fra de øvrige 

Obbekærbeboere over, at han og Thøste Jensen på Matr. Nr. 9 ikke ville overholde de 
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bestemmelser, der var givet ved udskiftningen i 1768 og bjerge de dem tildelte enge, og ved et 

møde, dateret 30/9 1791 han så fået tildelt ”Gaveng” imod at Andreas Andersen på Matr.  Nr. 4 får 

”Vræng”, og da ”Vræng er takseret højest, må A.A. også afstå ”Fire Skar”.  

Rasmus Jakobsen Rasmussen var altså født omkring 1/1 1768, døbt 14/2 1768, begravet 13/7 1828. 

Hans kone hed Elsbe Hansdatter f. 1/8 1770, død 1852. I ægteskabet var der 5 drenge: 

1. Rasmus (der får gården) 

2. M??? (nævnes seminarist) 

3. Ja??? Peder (også seminarist) 

4. Peder f.1809 -d.17/2 1901, blev gift med Inger Marie Møller, f. 1826,d.19/5 1905. 

Hun var en datter af Peder Jensen Møller på Matr. nr. 3 - og de fik så den første 

ejendom efter udskiftningen Matr. nr. 3B  

5. Jacob.  

Det ser jo lidt mærkeligt ud med de ensartede navne, men må vel være opnævnelse efter slægtninge, 

som det nok var skik og brug dengang. Rasmus Rasmussen senior overlader så gården til sønnen 

Rasmus ifl. aftægtskontrakt af 11/12 1822. - En meget udførlig skreven overenskomst, der omtaler 

alt: Indretning af lejlighed et bestemt sted i huset, ”18 alen af den nu oprettede have fra det vestre 

dige og fornøden gjødsning, dertil årlig 4 tdr. rug, 2 tdr. bygmalt, 6 skp. boghvedegryn, 4 skp. 

byggryn, 2 skp. bygmel, 4 pund saltet og røget flæsk, 300 ringler klyne, til hvert ringel 24 stk., 8 

læs gode flaurtørv, 12 snese til hvert læs, hvert års majdag og Mortensdag udtages en af gårdens 

bedste køer, som til den tid enten har eller skal kælve, imod at den forrige igen tilfalder gården, og 

fremdeles udtages 2 får, hvoraf ulden og yngelen tilfalder aftægtstageren”. Desuden er der en del 

bestemmelser om kørsel til kirke og købstad, om hjælp i sygdomstilfælde og om en ”efter egnens 

skik og brug sømmelig begravelse”. Desuden om hvad hver af brødrene kan fordre udbetalt, når de 

når 25 års alderen og indtil den tid skal have i renter, samt - efter nærmere omstændigheder - hver 

en hjemmegjort sort og en blå klædning. 

Denne aftægtskontrakt fra 1822 efterfølges af et skøde af 21/3 1825, ”og da Kjøbesummen 1600 

Rdl rede sølv er betalt derved, at min Søn har udstedt obligationer for 480 Rdl. Pantegield på 

Gården til Hans Petersen i Aarup og for 1120 Rdl. rede Sølv til hans Brødre, så skal atternævnte 

Gård med Ind- og Udboe samt besætning. Herefter tilhøre min atternævnte Søn som hans lovlige 

Ejendom”. 

Søren Rasmussen Junior, f. 6/9 1799, d. 19/5 1869, var første gang gift med Ane Kirsten Hansdatter 

fra Varming, f. 1797 d. 19/10 1826. Der var ingen børn i ægteskabet. Hun var syg og sengeliggende 

en del af tiden, og en dag i maj 1826, mens folkene sov middagssøvn, hørte hun det rasle på loftet; 

hun troede, det var hønsene og fik tilkaldt pigen, at hun kunne jage dem væk, men det viste sig, at 

der var ild i gården, der nedbrændte, og hun blev reddet ud i sengeklæderne. Stuehuset og måske 

stalden blev genopført i 1826 og resten året efter. Al tømmeret blev hentet i Åbenrå med 

hestekøretøj, og det fortælles, at der kørtes efter hver tur påny, så snart karlen var udhvilet og 

hestene tilfodrede, man havde faste bedesteder i bestemte kroer. Der er fortalt, at Ane før sin død 

skulle have frarådet sin mand at gifte sig med denne eller hin, men sagt, at han skulle se at få en af 

Jakob Pedersen Vinds piger i Seem. Han fulgte dette råd og giftede sig et halvt år efter hendes død 

med Bertha Marie Jakobsdatter Vind, som altså bragte Vindnavnet ind i slægten.  

Denne Rasmus har også voldt sine bysmænd kvaler og besvær, og det vandingen af engene og 

betalingen derfor, som var stridsspørgsmålet, ligesom senere i tiden.  

Obbekjær var nok på de tider anset for en rig by i kraft af sine enge, men man er tidlig bleven klog 

på at forbedre dem ved vanding fra åen. Vi har en skrivelse, dateret 8. maj 1837 og en ny, dateret 

31. marts 1838, hvor samtlige bymænd har underskrevet en overenskomst om ordningen af 

vandingen, kørsel ved slusen og betalingsfordeling af udgifterne, og ifl. en ”Udskrift af Ribe Amts  
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Hoved Forligelses Commissions Protocol, dateret 30. marts 1838 kan man se, at R.R. har været 

indstævnet af de øvrige beboere, men (de) er blevet forligte, og han er indgået på at følge en 

Contract af 28. februar 1738. Der har altså været ordninger om vandingen, før mændene blev 

selvejere. Da Staunagergård og beboerne i Varming ejede enge syd og vest for Obbekjær enge skete 

vandingen jo til dels sammen med disse, men enigheden var ikke altid til stede, og man har haft 

både Landvæsens- og Overlandvæsenskommissionen til at afgøre stridighederne.  

Det fremgår af panteobligationen til brødrene, at disse har fået deres tilgodehavende - også 

k1ædningerne – udbetalt i 1835. Hans Rasmussens kvittering er underskrevet Hjadstrup, den 2. juli. 

1835, så han har sandsynligvis været lærer i den by. Panteobligationen er slettet i 1835, men samme 

år har R.R. fået et lån i Ribe Stifts offentlige Midler på i alt 1501 Rdl. 63 Sk. - der er i pantebrevet 

oplyst ejerforholdet af disse penge, fordelt på i alt 15 forskellige præstekald, kirker, hospitaler og 

legater, det mindste er på 2 Rd. 5 mark 9 Sk.  

I ægteskabet mellem R.R. og’ Bertha Marie var der følgende børn: 

1. Ane Rasmusdatter, f. 28/6 1828, d. 1894, hun blev gift med Hans Jørgen Hansen på 

mat. nr. 5.  De fik 2 børn:  

Aneken, der døde som ung og ugift, og Hans, der tilsøgte sig navnet Kaltoft (som 

tidligere var brugt i slægten) og som senere overtog gården.  

2. Rasmus Rasmussen, f. 3/6 1831, død som l6-årig.  

3. Ane Botil1e Rasmusdatter, f. 14/6 1836.  

Hun var første gang gift med Hans Nielsen Pedersen, Høm Vestermark, og der var 2 

børn: Peder, der tilsøgte sig navnet Arnvig og var togfører i Århus, og Rasmus 

Pedersen, der blev lærer og var mange år i Nørbølling skole.  

Hun blev så anden gang gift med Niels Bo. Der var en datter Sanne, som blev gift med 

Jes Vestergård.  

4. Jacob Rasmussen Vind, f. 30/5 1839.d. 27/7 1916.  

Om ham og hans efterslægt henvises til slægtsbogen over Andreas Petersens efterkommere.  

Det fremgår af bedstefars efterladte papirer, at han har været på session i 1864 og der fået 

påtegning: 64 ¾ tommer høj, tjenlig til artillerist. Allerede den 19/3 1864 får han indkaldelse til at 

møde - ikke en bestemt dato, men uopholdelig - ved Constabelsko1en på Artillerikasernen på 

Christianshavn. 

Når vi tænker på, at han har overtaget gården i 1860 19½ gammel og er blevet gift 31/10 1863, kan 

vi nok forstå, at soldatertjenesten har generet slemt. Der foreligger da også en afskrift af en 

stillingskontrakt fra det autoriserede stillingskontor i Flensborg, dateret 11. januar 1864, og en 

fuldstændig Contract dateret 19. marts 1864, hvori en Laurids Kristian Borrids (født i 1832, 14/5 

1855 indkaldt til Den kongelige Livgarde til Fods og slettet af Lægdsrullen 31/12 1862) påtager sig 

bedstefars militærforpligtigelser for en sum af 800 Rigsd. rigsmønt og omkostningerne: 20 Rd 5 

Mark 3 Sk. 
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JØRGEN RASMUSSEN OG ANNE KATRINE IVERSDATTER  
 

Jørgen Rasmussen var ældste søn af Rasmus Jacobsen Rasmussen og Else Hansdatter i Obbekær 

født 4/12 1790. Egentlig burde han hedde Rasmus, men faderen har nok ment, at han skyldte sin 

onkel og velynder Jørgen Thøstesen den ældre, at opnævne den ældste søn efter ham. Det blev så 

næste søn, som kom til at hedde Rasmus, og det blev ham, der førte gården videre i Obbekær.  

Anne Katrine IversDatter var født i Brøstrup 28/2 1800. Hendes forældre var Iver Hansen og 

Johanne Pedersdatter på Toftegaard i Brøstrup. Iver Hansen var født på samme gård. Hans forældre 

var Hans Iversen og Anne Katrine Enevoldsdatter. I 1775 fortæller kirkebogen: 27/1 blev Hans 

Iversen og Anne Katrine Enevoldsdatter trolovet. 25/2 1775 blev de viet og i marts samme år får de 

sønnen Iver. I 1777 får de en datter Anna, 1779 en datter Karen og i 1782 en datter Maren. Det ser 

ud til at Anne Katrine Evo1dsdatter er død efter Marens fødsel og Hans Iversen er blevet gift igen, 

for i 1784 bliver der døbt en pige Anne Katrine, datter af Hans Iversen og Anne Margrethe 

Jørgensdatter. Hans Iversen døde som aftægtsmand i Brøstrup 2/2 1816. Der står ikke noget om, 

hvor gammel han b1ev eller hvem hans forældre var. 

Johanne Pedersdatter var født 1775 på Store Knorborg., Hendes forældre var Peder Ottesen og 

Kiesten Jakobsdatter. Der var tre søskende. Otte født 1774, Jacob født 1780 og Karen Født 1787. I 

1798 fortæller kirkebogen: 9. maj begravet Karen, 10 år, Peder Ottesens datter af Knorborg. 20. maj 

døde Peder Otsen af Knorborg 56 år, blev begravet 25. maj, og den 28. maj begravet Otte Pedersen 

af Knorborg 24 år.  

Det var det halve af familien, der døde i løbet af tre uger, hvilken ynk har det ikke været. Der 

fortælles ikke noget: om hvad de døde af. Måske har det været tæring eller en eller anden smitsom 

sygdom. Ingen ved det, men tænke sig, de tre sorte kister kørt ad den lange sandede vej fra 

Knorborg til Hygum kirke.  

Men livet skulle jo gå videre, og den 18. januar 1799 er der trolovelse mellem Johanne Pedersdatter 

og ungkarl Ivar Hansen af: Brøstrup. 26.april 1799 er der bryl1up.  

Og 5.juli samme år bliver Jacob Pedersen gift med Anna Pedersdatter fra Fæsted. Hendes forældre 

var Peder Iversen og Maren Jepsdatter af Fæsted. Da har Jacob Pedersen næppe været fyldt 20 år.  

Der er adskillige børn efter Anna og Jacob Pedersen, men ingen af dem fører gården videre.  

Den næste ejer hedder Mads Eliasen og hans enke Lene Knudsdatter bliver i 1834 gift med den 28 

årige Jens Pedersen, hun er da selv 45 år. Jens Pedersen var gift tre gange, hans sidste kone hed 

Katrine, hun var fra Terp og en sønnedatter, den 85-årige Katrine Dall, Esbjerg fortæller, at 

bedstefaderen kom ridende til Terp i sit bedste tøj og med sølvsporer for at fri til Katrine. Hun har 

selv set sporerne.  

Katrine og Jens Pedersen fik i 1864 en søn, der kom til at hedde Jes Pedersen, og han overtog som 

18-årig gården. Navnet Eliasen blev ved at følge slægten, der nu har afhændet gården til fremmede.  

Det var et lille sidespring fra vor egen slægt.  

Fra udskiftningen i Knorborg er der en overenskomst mellem de to gårdmænd Peder Ottesen og 

Laust Jensen. Aftalen er dateret den 10. juli 1786.  

Efter at samtlige Agger” Enge og fælles hedelanderier Store Knorborg tilhørende vare af 

Sandemændene Mads Sørensen i Hjortvad, Andreas Knudsen i Lintrup og Mads Thomsen i Hygum 

boniterede og af landmåler Peder Casø i Ørsted, blev landerierne delt i to lige store lodder efter mål 

og bonitet. Den udflyttede skulle have i rede penge til hjælp 50 rigsdaler. Endvidere erholder 

udflytteren af den i byen forblivende 10 traver tag á 12 pund kjærven, fornøden tæklyng og reb, 
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samt” kørselshjælp. Pengene betaltes i to terminer, halvdelen St. Pedersdag og halvdelen 

midsommer.  

Byggepladsen ryddes af begge lodsejere inden St. Mortensdag. Den udi byen forblivende kører om 

Mikkelsdag den udflyttede 30 læster gødning.  

Peder Ottesen går ind på at flytte ud til de søndre agre, hvor han får sine landerier under en 

strækning. Laust Jensen bliver boende i byen.  

Peder Ottesen døde som før nævnt i 1798. Hans hustru Kirsten Jakobsdatter døde 8/12 1816 76 år 

gammel. De må begge være født 1742, men er nok ikke fra Knorborg, kirkebogen viser det i hvert 

fald ikke og på grund af lakuner i kirkebogen, kan man heller ikke se, hvornår de er viet.  

Foran mig ligger en gammel bog, et arvestykke. Det er  

             Johann Arndts 

Fordum General-Superintendent over det  

Fyrstendømme Lyne Lyneborg 

Sex Bøger om den sande Christendom  

Trykt i det kongelige Vajsenhus 1734 

på første side står:  

Denne bog tilhører mig 

Anne Katrine Ivers Datter, Brøstrup  

Den er mig foræret af 

Kirsten Peders Kone, Knorborg 

 

Du finder Gud en kraftig trøst 

som lindre kand al sorrig og brøst  

Gud selv i verden det besvor 

du salig gør om den du tror 

Skrevet i Ravning 10. Oktober i Aaret 1820 

 

på næste side står:  

1819 i august måned blev unge Jørgen Rasmussen af Obbekær trolovet med Anne 

Katrine Ivers Datter af Brøstrup.  

1820 den 23.  Juni blev vi ægteviede i Hygum kirke af velærværdige Hr. Pastor 

Bertelsen” som tillige gjorde vort bryllup i Hygum præstegård. 

Hvorfor pastor Bertelsen har holdt det unge pars bryllup” meldes der ikke, noget om, men da året 

efter, den ældste datter bliver døbt, nævnes fadderne og i blandt dem en jomfru Eline Brun fra 

Hygum Præstegård.  

I den gamle bog står der også:  

 

Anno 1836 den 9. Februar døde min salig  

moder Johanne IversKone i Brøstrup og  

blev begravet den 14. Februar på fastelavns  

søndag på Hygum kirkegård, fred 

være med hendes støv. 

Skrevet til efter minde af mig, den afdødes datter  

Anne Kathrine Jørgens Kone  

Kamtrup  
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I 1858 har Iver Hansen Jørgensen skrevet:  

 

9. Maj døde min salig svigerfader 

Knud Knudsen i Brøstrup.  

Fred være med hans støv.  

 

I kirkebogen står:  

Iver Hansen gift 1. gang med Johanne  

Pedersdatter død 9/2 1836 58 år gl.  

Gift 2. gang med Lene Hansdatter, enke 

efter Hans Nielsen Krensen på Hjerting mark.  

Viet 8/5 1841.  

Iver Hansen Gård - aftægtsmand i Brøstrup  

død 13/2 1853 77½ år.  

 

Anne Katrine og Jørgen Rasmussen havde først en gård i Ravning, her boede de til 1835, da de 

overtog Kamtrupgaard som antagelig har været bedre end gården i Ravning.  

Om denne gårdhandel fortælles følgende af provst Hempel, som om den tids embedsmænd skrev: 

en del af dem var korrupte, især var der en herredsfoged Hagedorn, der lod sig bestikke. Som 

eksempel nævner provsten, at en gård i Kamtrup var konkurs. Myndighederne fik så narret mølleren 

i Gelsbro til at købe den. Mølleren hed Johannes Vulf. Han klager over, at når han har sået kornet, 

så er der en Knud Jepsen, der høster  

Det og så fremdeles. Myndighederne vil aldrig høre på ham, ja til sidst bliver han sat i fængsel i 

Haderslev, i hvor meget han klager, får han ikke sin ret. Det ender med at han bliver sindsyg og fra 

nu af bliver han bevilliget en lille pension, mens gården igen kommer på tvangsauktion, - og nu 

fortæller Hempel videre, at da gården skal sælges, kom den rige N.N. fra Brøstrup til 

herredsfogeden og gav ham 50 rigsdaler, for at han under hånden kunne købe gården til sin svi-

gersøn. Der er ingen tvivl om at den rige N.N. er Iver Hansen og svigersønnen er Jørgen 

Rasmussen. 

Om historien er korrekt, må stå for provst Hempels regning, men følgende akter fra en 

fogedforretning i 1836, hvor førnævnte Knud Jepsen må afstå nogle skifter jord, han har taget i 

besiddelse, viser at der har været noget om sagen.  

En af Knud Jepsens efterkommere Jens Poulsen i Fæsted fortæller, at Knud Jepsens kone 

appellerede dommen og selv vandrede til Viborg og førte sin sag for landsretten – og vandt den.  

Han nævner, sagens akter beror i Viborg. 

COPIA 

Fr. VI 

 

zur Expedition etc.  

nach Paragraph 4  

sign. Jasper Fa1kenskio1d  

                     Acht Reichsbankschilling.  

                     Wird mit der Hä1fte mehr bezah1t No.4  

 

 Actuw Kamtrupfeld den 3. September 1836 

 

Aktstykke vedrørende Jørgen Rasmussen, Kamtrupmark, som har købt konkursboet efter Johannes 

Wo1f ligeledes i Kamtrupmark. Af konkursboet handler det sig især om følgende 1andstykker som 

en Knud Jepsen betragter som sin ejendom:  

1 stk. hedeland på Vestheden, 16 tønder 3 14/16 skæpper  

1  -         -       i Fly, stor 2 tønder 7 2/16 skæpper 

1  -   hedejord på den nordre side af vejen, 8 td. l 2/16 skæpper  
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Denne Knud Jepsen skal udsættes fra ejendommen og Jørgen Rasmussen og Hans Terki1dsen skal 

indsættes, derfor sker denne fogedforretning.  

Embedsmændene - Officia1es - fra Frøs og Calslund herreder har derfor indfundet sig på Kamtrup-

mark for at foretage det fornødne.  

De har indkaldt Jørgen Rasmussen, Knud Jepsen og Hans Terki1dsen fra Obbekjer, de var alle tre 

til stede, dog forlod Knud Jepsen, uden at afvente embedshandlingens forløb straks stedet.  

Embedsforretningen blev foretaget på følgende måde:  

For det første b1ev Hans Terkildsen opfordret til at tage det stykke jord, stor: 1 tønde 7 1/16 skæppe 

og i bonitet: 1 tdr. 2 ¾/16 skæppe i eje, og da Jørgen Rasmussen i Kamtrup gav sit samtykke dertil 

blev denne handling sluttet, og jorden var Hans Terki1dsens.  

Herefter blev retten til de tre nævnte jordstykker, i dennes frataget Knud Jepsen, idet Jørgen 

Rasmussen betrådte landet og da der herefter var indtrådt en pause i hand1ingen, begav 

embedsmændene sig under ledsagelse af Jørgen Rasmussen til Vesterhede, hvor de 16 tønder 14/16 

skæpper er beliggende, de lod sig forevise jordstykkerne og opfordrede derefter ejeren af disse 

jordstykker, Jørgen Rasmussen, at betræde denne jord for at tage den i eje, da han efterfulgte 

opfordringen blev jorden ved denne handling hans ejendom og retten erklærede den som sådan.  

Derefter begav man sig til Frø hede og de 4 tønder 7 2/16 skæppe blev forevist retten og da Jørgen 

Rasmussen derefter på opfordring betrådte denne jord for at tage den i eje blev der erklæret af retten 

at Jørgen Rasmussen nu ejede jorden og sagen blev sluttet.  

Endelig begav embedsmændene sig til heden på den nordre side af vejen, hvor de 8 tdr. 1 2/16 

skæpper er beliggende og tillod Jørgen Rasmussen at tage denne jord i eje og da Jørgen Rasmussen 

betrådte jorden for at tage den i eje blev den ti1sagt ham og denne sag blev sluttet.  

Da man nu efter ret og skik havde indsat Jørgen Rasmussen som ejer af disse tre nævnte jordstykker 

betrådte embedsmændene Knud Jepsens lejlighed, opført på Jørgen Rasmussens grund og jord, og 

her blev der officielt meddelt Knud Jepsens hustru - han selv havde fjernet sig - at hendes mands 

rettigheder til de tre jordstykker fra dette øjeblik havde ophørt at bestå og at han derfor fremtidig 

måtte afholde sig fra at udøve en ejers rettigheder, da han ellers ville være at anse som spoliant og 

straffes derefter. Hvorefter denne sag sluttedes.  

Hvad i øvrigt angår den årlige græsningsret på sognets marker af 2 køer og 6 får på Kamtrup mark 

som Knud Jepsen havde, ligeså retten til tørveskifte i den gamle mose og tørvegraven på Fedsted og 

Kamtrup hede, skal disse foreløbig forblive ham og anerkendtes derved, at Hans Terkildsen henstil-

lede til Knud Jepsen at benytte sin ret.  

So geschehen under Direktion des Gerichts  

gez. Müller  

für sich und im Auftrage des Hardesvogt  

sign. Petersen  

pro vera exp. sign. Müller  

 

Für die Richtigheit und wordliche Überstimmung dieser  

Abschrift mit der Orginal bürgt W.C.Appel, 3chullehrer 

zu Kamtrup.  

 

Jørgen Rasmussen og Anne Katrine Ivers Datter fik 10 børn. Det ser ud til at de alle er 

hjemmedøbte, dagen efter at de er født, nok ikke fordi de har været svagelige, der er kun to der dør i 

barndommen, men nok snarere fordi det var en sag, der ikke kunne ske for hurtigt.  

Børnenes fødsel er ført ind i den gamle bog med dato og klokkeslet og med det gamle ord naunlig. 

Således står der ved min oldefars fødsel: 
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1823 den 9. november om eftermiddagen klokken 2½ slet blev vores liden søn født, 

naunlig Iver Hansen, til denne syndige verden. Gud lade ham forfremmes og opvokse 

i visdom, alder og nåde for Gud og mennesker.  

Sådan står der ved hvert barns fødsel.  

Fadderne til alle børn kendes, og det er ganske interessant at se hvem der indbydes til at være 

fadder, da det fortæller lidt om, hvor stor deres familie og omgangskreds har været. Der var fem 

faddere ved hver dåb eller fremstilling i kirken. Det vil føre for vidt at nævne dem alle og derfor 

skal kun nævnes fadderne ved Iver Hansens dåb:  

1. Ane Rasmus kone fra Obbekær - farbroderens kone  

2. Anna Pederskone fra Gastrupgaard –  

    hun nævnes flere gange som fadder, 

    der må altså have været forbindelse til Gastrupgaard.  

3. Iver Hansen fra Brøstrup - drengens morfader  

4. Hans Jepsen fra Ravning - må være en nabo.  

5. Jakob Peder Rasmussen fra Obbekær - en farbroder.  

 

Om Iver Hansen Jørgensen, min mors morfar skal senere berettes, først lidt om hans søskende.  

Elsbe Katrine Jørgensdatter født i Ravning 2/11 1821 døde i Kamtrup 30/1 1851, hun var ugift. 

Rasmus Jørgensen født i Ravning 23/9 1825 blev 18/5 1860 viet i Hygum kirke til enken Petrine 

Nielsdatter på Hygum Nymark” hun var født 1828 på Gramminggård i Obbekær. Hendes første 

mand hed Nikolajsen. Der var en datter i dette ægteskab. Efterkommere efter hende bor stadig på 

Ribe - egnen, og de bærer navnet Hansen - Skonager.  

En sønnesøn Niels Rasmussen Jørgensen har fortalt, at Petrine ikke brød sig ret meget om Rasmus, 

men han havde lidt kapital” og en mand var jo også nødvendig på gåden. Navnet Rasmus kunne hun 

heller ikke lide, hun ville ikke have at nogen af børnebørnene fik navnet.  

I ægteskabet med Rasmus Jørgensen var der tre børn Sønnen Jørgen Rasmussen Jørgensen også 

kaldet store Jørgen, førte gården videre. Han var en kendt mand på Hygumegnen i sin tid. Han døde 

i 1935. Gården var i 1930 overdraget til sønnen Niels, han har nu solgt gården, så den er ude af 

slægtens eje. Jørgen Rasmussens søster Nikoline var invalid. Hun boede på gården hos broderen og 

senere hos brodersønnen, så længe hun levede. Jeg kan huske, at min morbror Nis Sørensen altid 

cyklede ned og ønskede hende tillykke med fødselsdagen, de havde fødselsdag samme dag - 29. 

april.  

En anden søster Lene blev gift med Erik Hansen i Arnum. Johannes Jørgensen født 31/5 1828 i 

Ravning.  

I kirkebogen står: 

15/11 1866 viet i Hygum kirke ungkarl Johannes Jørgensen indsidder på Hygummark, 

(det skal være Brøstrup mark) og pigen Johanne Henderikke Knudsen af Brøstrup født 

17/9 1840 tjenende hos Iver Hansen Jørgensen i Kamtrup. 

Forlovere: Iver Hansen Jørgensen - brudgommens bror og Knud Knudsen – brudens 

far.  

En søster til Johanne Henderikke hed Kirstine Knudsen. Hun boede på sine ældre dage sammen 

med Johanne og Johannes Jørgensen.  

Efter disse to kvinder fik min mor navn. Hun kom til at hedde Johanne Kirstine Henderikke.  

Johannes var ligesom broderen Rasmus en stor læsehest. Det fortælles, at når de besøgte hinanden, 

sad de med hver en bog uden at mæle et ord. Når de så tog afsked, udtrykte de glæde over at 

komme sammen og få en god hold snak.  
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Der kom ingen børn i ægteskabet. På deres gamle dage fik de broderdatteren Ane Katrine Jørgensen 

fra Fæsted i huset. Hun arvede gården efter dem og blev gift med Rudolf Rasmussen fra Tornum. 

Gården gik senere i arv til sønnen Anders Chr. Rasmussen, efter hans død er den solgt. En anden 

søn Johannes Rasmussen var i mange år lærer på Fanø.  

Jens Aakjær Jørgensen født i Ravning 12/11 1830. Blandt fadderne her lægger man mærke til et nyt 

medlem af familien. Det er Birthe Marie Rasmus kone fra Obbekær, der har afløst Ane Rasmus 

kone, som er død i mellemtiden. 

Jens Åkjær blev 1861 viet i Hygum kirke til Dorthea Kirstine Christensen, der var født i Sejstrup 

Hunderup sogn 11. februar 1839. Der står i kirkebogen, at hun var tilmeldt Hygum sogn, hun har 

sikkert tjent hos Jens Åkjærs søster Johanne, der var krokone i Tvedhuse. Jens Åkjær havde på dette 

tidspunkt et husmandssted i Harreby Vesterenge, der efter 1864 blev en del af Obbekær sogn. I 

1885 overtog han Tvedhuse kro. Da var søsteren i kroen død. Han døde i Tvedhuse, Ribe St. 

Catharinæ landsogn 18. juli 1898 og blev begravet på Ribe kirkegård.  

Dorthea Kirstine er ikke fundet død før 1903, men hun er sikkert også død i Tvedhuse og begravet 

på Ribe kirkegård.  

Der var en søn, der hed Jørgen Rasmussen Jørgensen. Han havde nabogården øst for Tvedhuse kro, 

den gård der nu ejes af Andreas Mikkelsen. I begravelsesprotokollen fra Obbekær står der at han 

havde en datter Dorthea Kirstine Jørgensen, der dør den 18. juli, 1903 2 dage gammel, og videre 

står der i protokollen, at Jørgen Rasmussen også kaldet Jørgen Åkjær dør 25. august 1904 41 år 

gammel. En mand der ofte kom i mit hjem, og som kaldtes Syngmads, fortalte følgende om Jens 

Åkjær: I en tørketid, som ofte forekommer i Obbekær og Tved, sad bønderne inde på kroen og talte 

om, at nu kunne de snarest have behov for at bede om regn. Hertil sagde Jens Åkjær: ”Det må I 

hellere få mig til, jeg overhænger ikke Vorherre med bønner til daglig.” 

Johanne Kjerstine Jørgensdatter født 7. oktober 1835 i Kamtrup blev 21.oktober 1858 i St. 

Catharinæ kirke i Ribe viet til kromand Anders Thorup Nielsen fra Tvedhuse kro. Han var født l. 

marts 1834 og hans forældre var Niels Nielsen og Helene Pedersdatter på Gramminggård i 

Obbekær. Forlovere ved brylluppet var Niels Nielsen i Obbekær og aftægtsmand Jørgen Rasmussen 

i Kamtrup. De drev i fællesskab Tvedhuse kro til Johannes død 20.april 1883. Der står i kirkebogen, 

at hun døde af blodtab. Hun var da 47 år gammel. Hun blev begravet 26.april 1883. Andreas Thorup 

solgte 1885 kroen til svogeren Jens Åkjær. Han døde som aftægtsmand og enkemand i Tvedhuse 

20. juli 1902 68 år gammel og blev begravet 24. juli. De ligger begge begravet på Ribe kirkegård.  

Der var fire børn i ægteskabet, en søn Jacob Nielsen og tre døtre Anne Cathrine, Helene og Dorthea. 

Dorthea blev som nævnt i Brøstup-slægten gift med Otto Iversen Ottosen. Helene blev gift med 

Hans Thue Mikkelsen i Tved. Her var der i hvert fald to sønner, Kristian Mikkelsen fik 

fødehjemmet i Tved og Andreas Mikkelsen arvede morbroderen Jacob Nielsens gård i Obbekær. 

Anne Kathrine blev forlovet med en dansk-amerikaner der hed Peter Knudsen, men hun ville ikke 

med ham til Amerika. Han rejste så selv derover og solgte alt hvad han ejede og kom tilbage og 

byggede en ny gård i Jernved, der fik navnet Petersminde. Her blev Anne Kathrine så kone, men de 

fik ingen børn. Da søstersønnen Andreas Mikkelsen var seks år gammel, tilbød de at adoptere ham, 

han kunne så blive arving til gården, men han ville ikke bort fra sine forældre, og han siger selv at 

der har han aldrig manglet noget. Da han var 22 år tilbød morbroderen Jakob Nielsen, der var 

ungkarl, ham sin gård mod at han selv måtte blive boende.  

De boede så sammen til Jakob Nielsens død ti år senere.  

Andreas og hans kone bor stadig på gården.  

Slægten på Gramminggård stammer egentlig fra Hygum fra en mand, der hed Niels Petersen 1760, 

men som kaldtes Niels Grammand eller Gramming, fordi han var fæster under Gram gods. En af 

hans sønner fik gården i Obbekær, og da han som faderen blev kaldt Gramming, var det naturligt at 

gården også fik navnet.  
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Hans Peter Jørgensen født 2/3 1838 i Kamtrup. Denne Hans Peter var der udlængsel i. Han rejste i 

sine unge dage til Australien for at grave guld. Det fortælles, at da han rejste, kørte hans far, den 

gamle Jørgen Rasmussen ham det første stykke, og da han kom hjem skulle han have sagt, at han 

hellere havde kørt Hans Peter op på kirkegården, så der har nok ikke ligefrem været glæde i 

hjemmet over hans afrejse. 

Om han fandt guld ved vi ikke, og hvad han ellers oplevede kender vi heller ingenting til, men han 

kom dog hjem igen og blev gift med Marie Steffensen fra Fæsted og overtog samtidig svigerfaderen 

Peter Steffensens gård, der lå sydøst for Fæsted kro. Det meste af jorden var det Sigurd Nielsen 

senere byggede gård på. Hans Peter, overtog også navnet efter svigerfaderen og blev i daglig tale 

kaldt Hans Peter Steffensen.  

I min mors hjem blev han kaldt farbror Peter. Min morbror Anders Sørensen har fortalt, at den nat 

deres far døde, sov han og morbror Nis hos farbror Peter.  

Der går flere historier om Hans Peter Steffensen. Engang kom han ind til en nabo, hvor der ingen 

var hjemme. Han tog da en hammer, der lå på dragkisten, og lagde den under dynen i hus-

holderskens seng. Da han en uges tid efter kom igen, lå hammeren stadig under dynen.  

En anden gang var der under høbjærgning i Vesterenge druknet en karl fra Fæsted. Fæstedfolkene 

ledte længe forgæves efter den druknede, og den meget gudelige Peter Hansen sagde flere gange: 

Havde det dog bare været mig, jeg ved da, hvor jeg var gået hen. Det irriterede til sidst Hans Peter 

og han udbrød: Ja, du havde fanden gale mig gået til bunds.  

Hans Peters gård brændte i 1908 og blev ikke genopbygget. Sønnen Jørgen Rasmussen Jørgensen 

født 18/3 1877 købte Benborg. Han var ugift og søsteren Jensine holdt hus for ham. Han blev 

indkaldt under krigen og faldt i Frankrig 29/6 1916, ramt af en geværkugle i hovedet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en del feltposttkort fra ham til søsteren derhjemme, hvor han beder hende lade Anders 

(Sørensen) sælge dette eller hint dyr for sig, men kobestanden skal helst holdes. 

Foruden søsteren Jensine født 11/4 1881, der levede ugift og på sine gamle dage hos søstersønnen 

Anders Chr. Rasmussen i Brøstrup, hvor hun døde 3/9 1958, var der førnævnte Ane Cathrine i 

Brøstrup også kaldet Rudolfs Trisme. Hun var født 25/7 1879 og døde i Brøstrup 1947. 

Sophie Cathrine født 25/7 1875 var også ugift, hun boede i Rinkenæs og døde her 17/11 1949.  

Petrine født 1. feb. 1884 døde i Berlin 11/5 1915. Jeg mener, at hun var sygeplejerske.  
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Jakob Peder Jørgensen født 1/7 1840. I bogen står:  

l. juli om eftermiddagen mellem klokken l og 2 slet blev vor liden søn født. 

døbt 2. juli af skolelærer Appel i Kam- 

 trup, navnlig Jakob Peder Jørgensen.  

Jakob Peder døde 4. august 1865.  

Lene Jørgensen blev født 9/1 1844. Hun er også døbt af skolelærer Appel. Der står videre i den 

gamle bog:  

Lene kom til Hygum den 20. februar, kom tilbage til Kamtrup 14. september, hun var 

der i alt 29 uger og 3 dage.  

Da har Anne Katrine Jørgenskone nok været syg, man kan næsten se det på skriften i bogen. Lene 

døde 5. marts 1846.  

Den gamle gård i Knorborg. Her boede sidst i 1700-tallet Anders Knudsen og Anne Cathrine 

Olufsdatter, efter dem sønnen Godsk Andersen og Kirsten Poulsdatter og derefter Anders 

Godskesen og Kirsten Terkelsdatter og så Therkel Godskesen og Maren Hansen. - Maren Hansen 

Godskesen sælger som enke 1898 gården til Frits Colfach. I 1911 købes den af  

Peter Tønder og i 1917 Friderich Wilhelm Schultze, der bliver ejer. Han har den til 1951, da han 

overdrager den til dattersønnen Jens Vilhelm Vollesen. Han sælger i 1972 gården til Åge Lauritzen.  

Tre mindre gårde er udstykket fra den gamle gård, der måske er bygget i 1814. Olga Vollesen 

fortæller, at der har været en bjælke i køkkenet, hvor der var indhugget årstallet 1814 og så nogle 

bogstaver, men bjælken er væk, og hun husker ikke hvad der stod på den. 

 

.  

 

 
 

Rasmus Jørgensen og Petrine Nielsdatters gård på Nymark. Petrine var enke efter Nis Hansen 

Lorentzen Gården er bygget i 1797. på billedet, der er fra 1910, ses daværende ejer Jørgen 

Rasmussen Jørgensen, også kaldet Store Jørgen og hans kone Else med de to yngste døtre Dorthea 

og Helga, sønnerne Søren og Niels sidder på hestene, ældste datter Petrine er ikke med på billedet. 
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Jørgen Rasmussen Jørgensen, søn af 

Hans Peter Jørgensen i Fæsted. Han 

faldt i krigen ved Verdun 29. juni 1916 

ramt af en kugle i hovedet. 

Iver Hansen Jørgensens søn Jørgen 

Rasmussen Iversen fra Kamtrup og hans 

kone Bodil Marie Knudsen fra Brøstrup 

og sønnen Iver Hansen Iversen.  

De havde gården i Sønderager ved 

Stenderup.  

Billedet er fra omkring 1890. 

Jørgen Rasmussen døde kort tid efter. 

Læg mærke til at han har fået faderens 

fornavn til efternavn, mens fætrene har 

beholdt Jørgensen som slægtsnavn. 
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Næste gang er det Jørgen Rasmussen der skriver i bogen: 

1845 den 7. juli om eftermiddagen  

klokken 7 slet døde min salig kone  

Anne Katrine Ivers Datter,  

hendes alder 45 år 18 uger og 3 dage.  

Hun blev begravet på Hygum kirkegård  

den l2.juli.  

Fred være med hendes støv.  

 

Og næste gang igen er det Iver Hansen Jørgensen der skriver: 

1867 den 19.april døde min salig  

fader Jørgen Rasmussen født i  

Obbekær 4. December 1790.  

Fred være med hans støv.  

 

For en del år siden kom Peter Dixen fra Fæsted cyklende ud til os og spurgte om jeg ikke ville se på 

et par gravsten, som en mand i Fæsted ville bruge som trappesten. Det viste sig at være Anne 

Katrine og Jørgen Rasmussens gravsten. Jeg fik dem med hjem, og de står nu (1982) mellem 

træerne i vores have. ( 2012 ved flagstangen Lindbjergparken 60, 6200 Aabenraa) 

Iver Hansen Jørgensen født 9/11 1823 blev 13/10 1849 viet til Ane Marie Knudsen fra Brøstrup 

født ¼ 1823. Forældrene var Knud Knudsen og Maren Hansdatter Kjær i Brøstrup. Knud Knudsen 

var født 6/9 1789 i Brøstrup. Hans forældre var Knud Jensen og Else Nisdatter. Dette par blev 

trolovet 19/2 1779 og viet i Hygum kirke 25/6 1779.  

Maren Hansdatter var født i Stenderup Øster Lindet 3. søndag i advent 1795. Hendes forældre var 

Kirsten Andersdatter fra Brøstrup og Hans Hendrik Christensen Kjær fra Stenderup. Dette par blev 

viet i Hygum 25/6 1779. I øster Lindet kirkebog står, at Maren var tvilling til Anders. Denne Anders 

Hansen Kjær førte hjemmet i Stenderup videre og hans datter Marie Kristine Kjær blev gift med 

Hans Ebbesen i Harreby. En dattersøn var Anders Hansen Ebbesen i Obbekær.  

En ældre broder til Knud Knudsen var den kendte urmager Nis Knudsen i Harreby 1783-1862.  

I følge familietraditionen har han været med i Napoleonskrigene og lært sit håndværk under et 

fireårigt ophold i Frankrig. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at han nok aldrig har været i 

Frankrig. Efter forgæves undersøgelser i Landsarkivet i Aabenraa og arkivet på Gottorp Slot har 

man på hærens arkiv fundet frem til musketer nr. 70 Nis Knudsen ved slesvigske infanteriregiments 

3. Batallion. Fra hærens arkiv mener man, at Nis Knudsen er blevet indkaldt som 22-årig i 1805 og 

efter 8 år i linien i 1813 er overført til forstærkningen. Det var liniemandskabet der under krigen 

blev udkommanderet til Lolland-Falster og her lå garnisionen i adskillige år. Måske har Nis 

Knudsen lært håndværket her. Han kan jo også være udlært, før han blev soldat. Det bliver nok 

aldrig opklaret. Der findes i hvert fald tre store standure, han har lavet, heraf de to inden for 

familien. Der findes sølvskeer og hovedvandsæg, et smukt eksemplar er på museet i Ribe. Af hans 

arbejder kan også nævnes alterkalken og sygekalken i Lintrup kirke fra 1831 og 1832, samt en 

udateret disk i Hjerting kirke. I kirkebogen står at læse, 26/2 1831 viet Nis Knudsen, ungkarl - 

urmager i Harreby 48 år og salig Jeppe Andresens, hjulmandens enke Kirsten Jakobsdatter i Har-

reby 28 år gammel. Forlovere var Johannes Kloppenborg og Peter Jensen Harreby.  

I 1861 bliver en dreng i Kamtrup døbt og kommer til at hedde Nis Knudsen Iversen. Denne Nis 

bliver igen opkaldt 1882 ved Nis Andresen Sørensen. Ved hans død 1949 gled navnet ud af slægten. 

Knudsen slægten havde gården i Brøstrup til engang i 1880erne. Den daværende ejer hed også 

Knud Knudsen. Han gik fallit under landbrugskrisen sidst i l880erne og gården blev solgt til 

Johannes Pedersen fra Brøstrupgård. Knud Knudsen, også kaldet store Knud boede i mange år i 
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Villebøl. Der var en stor børneflok, hvoraf de fleste rejste til Amerika. Det fortælles, at da han rejste 

fra Brøstrup stod kreditorerne ved Baungård for at sikre sig, hvad der eventuelt kunne være tilovers 

fra gårdsalget, men Knud kom over grænsen ved Foldingbro.  

Knud Knudsen var født 1854 og blev viet i Hygum kirke 8/12 1885 til Kirstine Elise Marie Nissen 

født i Enderupskov, konfirmeret i Hygum kirke 1878. Hun var søster til Asmus Nissen (Jæger) 

Hygummark.  

For et års tid siden var Arne Grøn, den nuværende ejer af gården i Brøstrup i færd med en 

ombygning i stalden. Han fandt da i jorden, hvor der engang har været en dør en lerkrukke med 

dyreknogler i. Er det mon Knud Jensen eller Knud Knudsen der har nedsat denne krukke med dyret 

i for at beskytte sit hjem mod troldtøj eller anden ulykke?  

Det var om Ane Marie Knudsens slægt.  

Ane Marie og Iver Hansen Jørgensen overtog ved deres bryllup Kamtrupgård efter faderen og Iver 

Hansen overtog også faderens hverv som pantefoged. De fik 9 børn og de kom til at hedde: 

 

Ane Katrine Iversen født 29.april 1851  

Maren Iversen født 29.april 1852  

Else Marie Iversen født 27. august 1853  

Johanne Kjerstine Iversen født 23. marts 1855  

Jørgen Rasmussen Iversen født 3. januar 1857  

Knud Knudsen Iversen født 7. juli 1858  

Nis Knudsen Iversen født 28. februar 1861  

Rasmus Johansen Iversen & Iver Henderiksen Iversen (tvillinger født 2. juni 1864)  

 

1855 den 8.august døde Johanne Kjerstine Iversen  

1865 den 4.februar døde Rasmus Johansen Iversen  

1865 den l2.februar døde Iver Henderiksen Iversen  

1865 den 2l.juni døde Nis Knudsen Iversen 

 

 

Det er Ane Marie Knudsens optegnelser i en gammel salmebog. Jeg mener at kunne huske, min 

bedstemor har fortalt, at de tre små drenge, hendes brødre døde af tæring.  

Iver Hansen har nok været en mand med lune. Thøste Thøstesen fortæller følgende: Efter krigen 

1864 skulle der være valg til et eller andet. Det foregik på Vesterkroen i Rødding. Der var opstillet 

et par danske kandidater og som modkandidat var opstillet den tyske herredsfoged fra Langetved. 

Herredsfogeden fik kun en stemme og så råbte store Iver fra Kamtrup: No mangler a kun jen stem i 

å ha liså manne som æ herredsfoged. Et arvestykke fra hjemmet i Kamtrup er et gammelt pibebræt 

hvorpå der er broderet Iver Hansen Jørgensen Kamtrup 9.oktober 1872, samt billedet af en nyrejst 

lade med Dannebrog på. Det er vel nok lavet af en af hans døtre til minde om bygningen af en ny 

lade.  

Et andet minde om samme begivenhed fandt vi på loftet ved Karoline i Askov. Det er en indrammet 

rejsekrans med nogle vers, som gengives her:  
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Rejsekrands  
 

til 
 

Iver Hansen Jørgensen og 
 

Ane Marie Jørgensen 
 

 

Paa denne Dag vi Ønsket vil frembære, 

at deres Gaard til sildig Slægt maa Staae,  

at den maa Dyds og Glædens Bolig være, 

at Vanheld den ej nogensinde naae. 

 

Gid Ildens Lue den ej skal fortære, 

gid Vind og Storm ej Skade gjøre den 

gid klippefast grundfæstet den maa være.  

Til Tidens Tand den engang smuldrer hen. 

 

Vi ønsker at lyksalig Fred og Lykke 

maa uafladelig hos dennem boe 

at Skjæbnens Tunge AAg dem ej skal trykke 

og Sorgen ej forstyrre deres Roe. 

 

Og du vor Gud, som hver sin Skjæbne give.  

Hør du vor Hjertes Ønske og vor Bøn, 

at dette Par for Modgang fri maa blive.  

Naar du dem kalder, giv dem Himlens Løn. 

Kresten Andersen  

Starup den 9. oktober 1872  

 

I ovenstående vers udtrykkes ønsket om, at gården til sildig slægt må stå og ej ildens lue den måtte 

fortære. Det gik ganske anderledes. 1876 blev gården solgt. Den blev først tilbudt min bedstemor og 

bedstefar Else Marie Iversen og Andreas Sørensen. Andreas Sørensen var fra nabogården og han 

ville hellere overtage sit fødehjem, der imidlertid var overtaget af den ældre bror Ole (Volle) 

Sørensen, men han var villig til at bytte og han overtog så Kamtrupgård. Ole Sørensen overdrog på 

sine gamle dage gården til sin yngste søn Andreas.  

En aften i 1900, mens gårdens folk var til bryllup i nabogården hos Jens Peter Friis, nedbrændte 

gården. Den blev ikke genopbygget, jorden blev solgt til gårdslagtere og blev spredt for alle vinde, 

eller rettere til omkringboende naboer. Hvem ved i dag, hvor Kamtrupgård lå?  

Iver Hansen Jørgensen købte i stedet en gård i Sønderager i Stenderup ved Holsted. Der har været 

gisnet om, hvorfor gården i Kamtrup skulle sælges, det kan jo være nærliggende at tro, at både Iver 

Hansen og sønnen har været optanter og derfor ikke har brudt sig om at blive under det tyske styre.  

Min bedstemor har fortalt, at da de flyttede, var alle naboer tilsagt for at hjælpe, og hun kunne oppe 

fra sit hjem i Fæsted tælle 18 vogne, der kørte opad æ lang foet (den lange forte) nordpå mod 

Stenderup.  

Gården i Sønderager blev senere overdraget til sønnen Jørgen Rasmussen Iversen. Han var gift med 

en kusine Bodil Marie Knudsen fra Brøstrup. Der findes en aftægtskontrakt fra handelen mellem far 

og søn. Jørgen Rasmussen døde efter få års ægteskab. Der var kun en lille dreng i ægteskabet.  

For få år siden døde i Holsted en mand ved navn Iver Hansen Iversen. Han efterlod sig en datter, og 

dermed uddøde mandslinien efter Iver Hansen Jørgensen i Kamtrup.  

Jørgen Rasmussens enke giftede sig med Søren Anton Sørensen fra Holsted. De solgte vist ret 

hurtigt gården og flyttede til Holsted.  

Anne Marie Knudsen døde i Sønderager 17/1 1891. Iver Hansen døde i Stenderup 19/4 1940 De 

ligger begravet på Føvling kirkegård. Jeg har set deres grave, som nu er sløjfede.  
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Anne Marie Knudsen og Iver Hansen Jørgensen Kamtrup 
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Jakob Peder Jørgensen 

f. 1/7 1840 d. 4/8 1865 
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≈ Bodil Marie Steffensen 
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Johanne Kjerstine Jørgensdatter 
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≈ Andreas Thorup Nielsen 
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Jens Aakjær Jørgensen 
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≈ Dorthea Kirstine Christensen 
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Rasmus Jørgensen 

f. 23/9 1825 d.  -               
≈ Petrine Nielsdatter 

f.        1828  d.   

 

 
Iver Hansen Jørgensen 

f. 9/11 1823 d. 19/4 1904  

≈ Anne Marie Knudsdatter 

f. ¼ 1823 d. 7/1 1891 
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Elsbe Katrine Jørgensdatter  

f. 2/11 1821 d. 30/1 1851 
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TOFTEGAARD I BRØSTRUP OG SLÆGTEN IVERSEN/OTTESEN  

 

Iver Hansen og Johanne Pedersdatter havde foruden datteren Anne Catrine tre sønner Hans Iversen, 

Peter Iversen og Otto Iversen. Hans Iversen og hans slægt ved jeg ikke noget om.  

Peter Iversen overtog i 1847 fødegården. Han havde allerede i 1832 og 1835 købt et par mindre 

gårde, som han nu lagde sammen med sin fædrende gård. Den gård han købte i 1835 havde i følge 

Trap tidligere været i provst Høgsbros eje.  

I 1865 sælges gården til Jens Iversen Møller, og hermed var gården ude af slægten. Jens I. Møller 

sælger i 1881 til svigersønnen Anders Gram, der opretter et mejeri på garden. I 1903 sælges gården 

til Jørgen Bladt fra Als. Han sælger den i 1908 til Chresten Wonsbek fra Jels. Den nuværende ejer 

af gården Erik Wonsbek er tredie generation af denne slægt.  

Otto Iversen blev den 11. maj 1839 28 5/12 år gammel gift med Else Kirstine Knudsdatter fra 

Brøstrup. Hun var 22 1/3 år gammel, og var en ældre søster til Anne Marie Knudsdatter, Iver 

Hansen Jørgensens kone i Kamtrup.  

Iver Hansen fik på den måde sin morbror til svoger. Vi skal nu se lidt på Otto Iversen og Else 

Kirstines slægt. Ved deres giftermål overtog de Vestergaard i Kamtrup. Her er sønnen Iver Hansen 

Ottesen født 12/7 1847. De øvrige børn og deres slægt har jeg kun ringe kendskab til.  

Senere blev der bygget ny gård i Brøstrup på jord fra Hans Jensens gård. Hans Jensen havde kigget 

for dybt i flasken og måtte sælge det meste af jorden fra gården.  

Sønnen Iver Hansen Ottesen giftede sig i 1874 med kusinen Maren Iversen fra Kamtrup. I dette 

ægteskab var der fire børn:  

Otto Iversen Ottesen  født 23/8 1878  

Else Kirstine Ottesen  født 14/6 1880  

Iver Hansen Ottesen  født   3/9 1884  

Ane Marie Ottesen  født 27/8 1887  

 

Iver Hansen Ottesen senior døde allerede den 21/5 1890. Gården blev drevet videre af Maren 

Iversen og sønnerne Otto og Iver under den gamle Otto Iversens formynderskab. Han blev i daglig 

tale kaldt gammel Otto, inden for familien hed han oldefar. Han var vist ualmindelig striks og 

nøjeregnende, derfor var det også en almindelig antagelse, at der var velstand hos Ottos i Brøstrup. 

Hans sparsommelighed gik så vidt, at han forbød svigerdatteren Maren at hænge gardiner op.  

Otto Iversen døde i 1904 94 år gammel. Min mor har fortalt, at hun som barn var til andendags 

begravelse over gammel Otto.  

Et andet træk der fortæller om den gamles nøjsomhed og forsigtighed kan nævnes: Da min morbror 

Anders Sørensen stod for at skulle købe en ejendom, manglede han 1000 mark. Han spurgte da 

fætrene i Brøstrup, om de ville kautionere for beløbet. Hertil svarede de, at de havde lovet den 

gamle aldrig at gå i kaution for nogen. Da udbrød Anders: ”Så har han fandenme også været en 

gammel slubbert” at tage sådan et løfte af sådan et par drenge.” Men de 1000 mark skulle jo skaffes, 

og han gik så til sin gamle husbond Simon Thøstesen og spurgte, om han ville kautionere. Det ville 

han ikke, men han ville låne ham pengene uden kaution.  

Maren Iversen døde 6/12 1927. Gården var allerede inden krigen overtaget af Otto Iversen Ottesen. 

Da han i 1916 blev indkaldt til krigstjeneste, blev han inden han rejste krigsviet til sin mors kusine 

Dorthea Nielsen fra Tvedhuse kro. Det var nok et fornuftsægteskab. I påkommende tilfælde skulle 

der være en hjemme, som stod for gården.  

Ved fronten blev han såret i hovedet og blev hjemsendt. Resten af sin levetid døjede han med 

hovedpine.  
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Otto var ualmindelig akkurat og nøjeregnende og tillige meget gammeldags. Det gjaldt både mark 

og stald. Der var ikke et halmstrå som lå forkert eller et neg i laden, der ikke var vendt rigtig. Skulle 

der tages et stykke flæsk fra saltbaljen, var det Otto der gik ned i kælderen og tog det frem og skar 

for. At cykle lærte han aldrig, han kom altid spadserende med sort krave, halvlang pibe og stok i 

hånd.  

Ægteskabet var barnløst og i 1936 byggede de hus i Hygum og overdrog gården til søsteren Ane 

Marie og hendes mand Mads Jensen Madsen fra Skovlund ved Lintrup. De havde først haft en 

mindre gård i Skovlund.  

Dorthea Ottesen f. Nielsen 27/2 1877 i Tved døde i Hygum 10/1 1949. Efter hendes begravelse 

fortalte p. Filtenborg Fole om hendes fædrende slægt. En forfædreslægt der gik helt tilbage til 1600-

tallet og havde aner til både Randers og Viborg.  

Otto Iversen Ottesen døde i Hygum 6/6 1955. Ane Marie og Mads J. Madsen flyttede i 1953 til 

Hygum og boede sammen med Otto til hans død. Den Yngste datter Ida og hendes mand Villy 

Rasmussen overtog gården, og de har nu afstået den til Mads Christian Rasmussen.  

Ane Marie Ottesen døde i Hygum den 11/5 1965. Mads J. Madsen døde 5/1 1982 ved trafikuheld i 

Hygum.  

Else Kirstine Ottesen døde i Brøstrup 16/4 1915.  

Iver Hansen Ottesen blev under krigen gift med Maren Rask, datter af Thomas Rask i Harreby. De 

fik en gård i Grønnebæk, vistnok efter en slægtning. Iver Hansen kom syg hjem fra krigen og blev 

aldrig rigtig rask. Han døde i 1942. Maren Rask overlevede ham i mange år.  

I ægteskabet var der en datter Maren og seks sønner, ældste søn naturligvis Iver Hansen. Han har nu 

gården i Grønnebæk. Der er også en Hans Iversen og i næste generation en Iver Hansen, så navnet 

er bevaret. 

 

 
 

Otto Iversen Ottosens gård i Brøstrup ca. 1916. Fra venstre Mads Jensen Madsen, Dorthe Nielsen 

gift Ottosen, Ottos mor Maren Iversen og Anne Marie Ottosen.  

 



 38 

SLÆGTEN OLUFSEN – CHRISTENSEN - JØRGENSEN  

 

VESTERGAARD I HARREBY EN 3 ¼ OTTINGSGÅRD UNDER HADERSLEVHUS  

Som nævnt i Obbekærslægten blev Bodil Jørgensdatter viet i Fole kirke 23/10 1772 til Chresten 

Olufsen fra Harreby. Vi skal se lidt på hans slægt. Kirkebogen fortæller:  

4/2 1739 trolovet Oluf Madsen og Maren Kristensdatter af Harreby  

7/8 1739 viet Oluf Madsen og Maren Kristensdatter af Harreby  

1740 døbt Oluf Madsens søn i Harreby - Mads  

1748 døbt Oluf Madsens søn i Harreby - Christen  

 

Der har sikkert været flere børn, men lakuner i kirkebogen gør, at de ikke kan spores.  

Oluf Madsens far havde gården før ham, han nævnes i Jordebog for Frøs og Kalvslund herred for 

1763, og han hed Mads Sørensen. Han blev gift anden gang 4. søndag efter trinitatis 1734 med 

Katharina Jensdatter af Harreby. Det ses ikke, hvem hans første kone har været, men Oluf Madsen 

må jo have været søn af første ægteskab. Morfaderen har nok heddet Oluf.  

Kirkebogen fortæller ikke, hvornår Oluf Madsen og Maren Christensdatter er født, men den 

fortæller, at 20. søndag efter trinitatis 1678 blev Søren Matzen af Harreby viet til Karen Jensdatter 

af Kamtrup og 1658 står der:  

Døbt Jep Jensens barn af Kamtrup. Dette barn kan jo være Karen.  

Den 3. april 1689 døbes Søren Matzens søn Mads. Denne Mads bliver ikke ret gammel, for 1692 

døbes igen en søn af Søren Matzen og han hedder også Mads.  

1700 døbes en datter Bodil og  

1702 døbes en søn af Søren Matzen, Jep.  

1734 dør Søren Matzen af Harreby 85 år gammel. Han er altså født i året 1649. Hvorvidt han er født 

i Harreby og har overlevet pesten i 1659, (det må hans kone jo også have gjort) eller hans forældre 

har overtaget en ødegård efter 1660, eller han er kommet som voksen, kan der kun gisnes om.  

I ægteskabet med Bodil Jørgensdatter var der fem børn. De fire første er opnævnt efter 

bedsteforældrene Jørgen, Maren, Karen, Ole og så Anne Chrestensdatter, der var min tipoldemor.  

Ole døde 28/4 1788 fire år gammel.  

Jørgen Christensen overtog gården år 1800. Han skulle yde aftægt til forældrene og sørge for udstyr 

til søstrene Karen og Anne. Maren var da blevet gift. Christen Olufsen døde kort efter Jørgens 

overtagelse af gården. Han blev begravet 7/12 1800 62 år gammel. Jørgen Christensens kone hed 

Maren Jacobsdatter. I dette ægteskab var der i hvert fald fire børn: 

Christen født 13/6 1805  

Anne født i 1807  

Jakob og Ole født i 1812  

 

Jakob og Ole ved jeg ikke meget om. De er måske døde tidligt, i hvert fald kommer søsteren Annes 

søn til at hedde Jakob, så det ligger jo nært at tænke, at det er broderen, der er opnævnt, men ellers 

fortæller kirkebogen følgende:  

28.april mødtes i Hygum præstegård ungkarl Johannes Sigismund Kloppenborg 23 år for at blive 

indskreven i kirkebogen som forlovet med gudfrygtige Anna Jørgensdatter 20 år. Begge af Harreby.  

Gårdmand Kloppenborg Gårdmand Jørgen Christensen.  

Som forlovere har begge fædre sat deres navn i kirkebogen.  

I Sønderjyllands Historie bind V er der et billede af dette ægtepar. 
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Deres hjem og for så vidt også deres børns hjem fik stor betydning for vor hjemegn både kristeligt 

og nationalt. Der kan nævnes Anne Cathrine, der var gift med den hellige Hans Madsen i Gøtterup. 

Maren der var gift med Peder Jensen på gården over for kirken i Hygum - Ane Christine, der var 

gift med Nis Nielsen Pedersen på Havmark i Harreby - Oline, der var gift med Jens Damkjær fra 

Hygumskov, de boede i Tobø1 - og ikke mindst Jakob Kloppenborg senior 1834-1925, der havde 

fødegården i Harreby.  

Jørgen Christensen afstod 1829 gården til sønnen Christen Jørgen~?? sen, hans kone hed Anne 

Margrethe Terkelsdatter.  

Af børnene her skal nævnes Jens Christensen Jørgensen født 7/12 1841 død 19/3 1918. Han var 

veteran fra 1864, hvor han havde deltaget i kampene på Dybbøl. Hans kone hed Bothi1de. Hun var 

født i Burkal i 1848. De overtog gården i 1875, og Jens Jørgensen blev en kendt mand på sin 

hjemegn, dels som handelsmand, men mest kendt blev han for sit vid og sin lune. Utallige er de 

anekdoter, der endnu den dag i dag verserer om ham, især hans kontrovers med de tyske 

myndigheder.  

I 1893 blev han kommuneforstander for Gemeinde Fested Kreis Hadersleben - der var ingen 

tysksindede, der kunne bruges.  

I 1916 sagde han god for en mand, der var hjemme på orlov fra fronten. Manden gik alligevel over 

grænsen, og herefter blev Jens Jørgensen arresteret. Først sad han fængslet i Rødding, men senere 

flyttedes han til Flensborg, hvor man fratog ham hans varme undertøj. Det knækkede hans helbred 

og kort tid efter sin hjemkomst døde han 19/3 1918.  

Der var ingen af Jens Jørgensens børn der fik slægtsgården. Den blev i 1905 solgt til Hans 

Christensen Jensen fra Fæsted Toft, også kaldet æ lille bu’en. Han solgte den i 1933 til 

Svigersønnen Ejner Riber Esbjerg fra Eskelund. Denne solgte gården til Mikael Schu1tz fra 

Lundsbæk i 1944. Den nuværende Ejer er Søren Jensen fra Hygumskov.  

Af Jens Jørgensens søskende kan nævnes følgende: Terkel Jørgensen, der havde Nørregård i Fole, 

fik tre sønner, der blev kendt viden om som handelsmænd. En anden bror Peter Jørgensen var 

udvandret til Danmark, hvor han først boede i Tømmerby. Senere flyttede han til Obbekær. To af 

Peter Jørgens døtre Marie og Petrea blev gift med brødrene Anton og Carl Friis fra Kamtrup. En 

tredie bror var Mads Jørgensen eller Mads Kræ’mer. Han gik med kramkisten og var vel noget af en 

original. Han var også lidt vel slem til flasken. Min mor har fortalt, at når Mads kom med 

kramkisten til hendes hjem, og han havde kigget for dybt i flasken, så ville han ikke hjem. Han ville 

sidde over, som han sagde. Det vil sige, at han sad på køkkenbænken og sov natten over. Det var 

lidt om slægten på Vestergård gennem 250 år, men nu tilbage til Chresten Olufsens døtre. Maren 

var som nævnt blevet gift før faderens død. I kirkebogen står følgende 26/l 1799:  

I dag anmeldte sig følgende personer til mig, med deres forlovere, nemlig ungkarl 

Simon Laursen af Fæsted og pigen Maren Christensdatter af Harreby, erklærede at 

have givet hinanden ægteskabsløfte, og agtede at fuldbyrde samme, så snart samme 

skeet kunne, hvilket de tvende nærværende mænd med deres underskrift bevidne.  

  På brudens vegne  på brudgommens vegne  

  Christen Olufsen  Thøste Jørgensen  

 

I kirkebogen står der videre 28/2:  

viet Simon Laursen af Fæsted og pigen Maren Christensdatter af Harreby. 

 

 

 

Simon Laudsen eller Simon Lauridsen Thøstesen, som han senere kalder sig, til forskel, fra en 

anden mand i, Fæsted, der også hed Simon Lauridsen, men blev kaldt Østre Simon, overtog ved si t 
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giftermål sin fødegård i Fæsted. Vi skal lige se, hvem han nedstammer fra.  Hans mor var Bodil 

Simonsdatter døbt 1. søndag i advent 1749. Hendes far var Simon Hansen, hendes mor nævnes både 

i kirkebog og folketællingsliste som Simon Hansens hustru. Der står intet navn, men hun hed 

sandsynligvis Ingeborg.  

Det ses ikke i kirkebogen, hvornår dette par er gift, men det er sikkert sket omkring 1746, da 

kirkebogen fortæller følgende:  

1748 begravet Simon Hansens søn Simon af Fæsted l år 1748 døbt Simon Hansens 

søn af Fæsted - Hans  

1753 7/4 omdøbt Simon Hansens tvillingdøtre af Fæsted, den ene kaldet Anikke, den 

anden Ingeborg. (De har nok været hjemmedøbt fremstilling i kirken)  

1776 26/3 begravet Simon Hansens hustru af Fæsted 65 år (Hun er altså født i 1711, 

men på grund af lakuner i kirkebogen kan det ikke ses hvem hendes forældre var)  

1776 1/7 begravet Simon Hansen af Fæsted 66 år. (Han er altså født i 1710)  

I kirkebogen står der endvidere for året 

1709 viet Hans Nissen Udi Fæsted til Maren Pedersdatter af Hygum.  

Disse to er muligvis Simon Hansens forældre.  

Det blev Bodil Simonsdatter og hendes mand Laurids Iversen fra Harreby, der førte gården og 

slægten videre.  

Laurids Iversen var søn af Iver Pedersen i Harreby, og han er nok født omkring 1740. En bror, der 

hed Mikkel Iversen og var gift med Bodil Sørensdatter, fik fødehjemmet. Han nævnes som 

kirkeværge. Efter Mikkel Iversen overtog en søn ved navn Iver gården. Slægten kendes ikke mere.  

Gården blev i sin tid købt af Ebbe Ebbesen, der lagde den sammen med sin egen. I det gamle 

stuehus bor Johannes Ebbesens enke Kirstine.  

En anden bror var Jørgen Iversen født 1737. Hans kone hed også Bodil. De havde den gård, der i 

dag er bedst kendt som Magnus Christensens gård. Der er et billede af den i Trap. I en gammel 

fortegnelse over landgildeydelser, der stadig findes på garden, står der at Jørgen Iversen har betalt 

landgilde fra 1768 til 1777. Han er død 16/5 1778 41 år gammel. I 1773 fik de en datter Karen og i 

1776 en søn Iver. Jeg ved ikke hvor familien blev af.  

Den nye mand på gården var Hans Knudsen. Han blev 5/11 viet til Maren Lauridsdatter fra Olling, 

og deres slægt bor stadig på gården.  

Iver Pedersens ældste søn Peder Iversen født 1731 overtog Abildskær, der hørte under 

Løgumkloster. Den nævnes allerede i 1200-tallet. Under kong Erik Menved var den en tid i drosten 

Peder Hessel eller Peder Hoseøls eje.  

I følge Trap overtog Peder Iversen og Andreas Nissen hver sin halvdel af gården i 1756. Peder 

Iversen døde som aftægtsmand 12/4 1812 81 år gammel.  

I 1796 overtog sønnen Mathias Pedersen faderens halvgård og han købte senere Andreas Nissens 

halvgård.  På den måde blev gården igen samlet til en helgård. I 1836 overtages gården af sønnen 

Jens Mathiasen og efter ham i 1866 af en søn Mathias Peder Jensen. Han var gift med Ida Carlsen 

fra Årup. En søster til Ida hed Karen. Hun blev gift med Anders Pedersen på Brøstrupgård. 

De to søstre var således giftet ind på sognets to største gårde. På Abildskær var det Ida, der 

bestemte, og hun var meget nøjeregnende. Engang sagde avlskarlen, at de godt kunne have et 

stykke brød mere om morgenen. Det kunne ikke lade sig gøre, men Ida ville da skære dem noget 

tykkere.  
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Efter Mathias Peder Jensen var det sønnerne Jens og Peter Jensen, der fik gården i 1911. I 1942 

overtog Johannes Mathiassen Jensen gården, men solgte den til Andreas Hansen, og efter 200 år er 

gården ude af slægten.  

Tilbage til Bodil Simonsdatter og Laurids Iversen. Inden for slægten har man regnet med, at de er 

viet i 1772. Et gammelt bornholmerur med deres initialer L.J. og B.S.D. - Laurids Iversen og Bodil 

SimonsDatter - samt årstallet 1772 og Chr. 7. navnetræk står nemlig stadig i slægtsgården og 

hamrer trofast sekunder og minutter ind i evigheden. 

Gården ejes i dag af ætling i 6.-led efter Laurids Iversen. Han hedder Simon Lauridsen Thøstesen.  

Det har jo været nærliggende at tro, at uret er anskaffet samtidig med brylluppet. Kirkebogen viser 

dog noget andet, for der står sidst på året 1769: døbt Laurids Iversens barn i Fæsted - Iver 

Lauridsen. Denne Iver dør 1786 16 år gammel.  

Jeg vil mene, at der har været bryllup omkring 1769.  

Kirkebogen fortæller videre:  

1774 24/11 døbt Laurids Iversens datter Ingeborg. (Hun døde 25/11 1774)  

1776 14 søn. e. trin. døbt Laust Iversens søn Simon  

1786 døbes igen en Ingeborg, som ikke lever ret længe.  

 

Frøs og Kalvslunds herreders skyld og pantebog 1747-90 fol 932 fortæller følgende:  

Debitor: Laurids Iversen besidder af matr. i Fæsted Protokoleret 18/2 1786:  

Overformynderen lader protokolere det Debitors Myndt1ing ved skriftebrev af 22/2 

1785, nemlig Hanna Hansdatter fra Fæsted, som er salig Hans Petersens datter i 

benævnte Fæsted, tilskrevne fædrende og mødrende arv bestående af 57 Rigsdaler 

18½ Skilling, og fri tilflugt i gården i sygdomstid, så længe hun er i ugift stand.  

Det er det sidste, der findes om Laurids Iversen. Hans død i 1786 har præsten ikke fået indført i 

kirkebogen, men herom skriver Thøste Thøstesen følgende: ”Min bedstefars bedstefar Laurids Iver-

sen fra Fæsted, som nævnes blandt de Løgumklostermænd, sad en formiddag nogle år efter 

udskiftningen og talte med sin broder Mikkel Iversen fra Harreby inde ved en kop varm øl. Han var 

velfornøjet og sagde, at nu havde han det her på jorden, som han bedst kunne ønske sig det, og 

fremtiden lå lys og åben, nu da han ikke som før var afhængig af fællesskabets hæmmende bånd, 

Men da han så ud brændte gården, under redningsarbejdet var han så uheldig ikke at komme ud af 

den brændende bygning. Han forsøgte at redde sig ved at krybe ind i ovnen og stoppe mundingen til 

med en dyne, men han kva1tes alligevel af røg og varme.”  

Anno 1787 den 7. december vies i Hygum kirke enken Bodil Simonsdatter og ungkarl Thøste 

Jørgensen fra Obbekær. Dette par blev trolovet 15. nov. 1787. Denne Thøste Jørgensen er før nævnt 

i Obbekær-slægten.  

Thøste Thøstesen skriver, at den slægt var så velstillet, at der var mere end penge nok til at 

genopbygge den nedbrændte gård. Den 13.december 1788 døbes en datter Karen, og denne Karen 

Thøstesdatter bliver den 8. feb. 1812 gift med Mads Hansen, søn af Hans Madsen. Fæsted Toft.  

Den 14. september døbes igen en datter, Ingeborg Thøstesdatter. Hende ved jeg ikke noget om.  

Den 10. januar 1802 står der i kirkebogen: 

begravet Thøste Jørgensens kone i Fæsted  

navnlig Boel, 52 år gammel.  

 

Den 25.august 1803 står der:  

viet enkemanden Thøste Jørgensen og  

pigen Anne Larsdatter, begge af Fæsted.  
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Thøste Jørgensen døde den 26.oktober 1834 77 år gammel.  

Laurids Iversens søn Simon Lauridsen blev som før nævnt gift med Maren Christensdatter fra 

Harreby.  

Den l7.maj 1801 døbes deres søn Laust Simonsen. Denne Laust eller Laurids bliver i 1822 gift med 

Anne Dorthea Sørensdatter fra Barslund. Forlovere er Simon Lauridsen og Olle Madsen.  

De havde først en gård i Dover (Termansens). Den gik de fallit med, og de fik så en mindre gård på 

Gammelmark. Efterkommerne fik stamnavnet Lauridsen.  

I ægteskabet mellem Laust Simonsen og Anne Dorthea Sørensdatter var der fire sønner og vist nok 

en datter ved navn Hedvig. Sønnerne var Søren Lauridsen, som nok har haft en lille ejendom i 

Hygumskov. Han var vist lidt til en side, der kendes ingen efterkommere efter ham. En anden søn 

var Mads Lauridsen, der havde en ejendom på Gammelmark. Han blev senere kirketjener og 

træskomager. Mads var en lun rad og en god fortæller. Kendt er også historien om, da præsten fra 

prædikestolen bad for Madses ko, der stod og frøs i kirkestalden. Det tog Mads ham ilde op. Mads 

døde hos sønnen Hans Lauridsen på Hygummark. Jeg kan mindes fra før min skoletid, at far og 

morbror Anders fulgtes ad til hans begravelse. Der var kun sønnen Hans Lauridsen. Han blev også 

kaldt Hans Enøje, fordi han var blind på det ene øje. Han kom jævnligt i mit hjem, for at få far til at 

skrive på sin veksel. Han overlevedes af sønnen Mads Lauridsen, som var rutebilschauffør. Han 

boede i Vejen og døde for nylig.  

En tredie søn var Laurids Iversen Lauridsen, som havde en gård på Gammelmark. Her var der fire 

sønner, den ældste søn Laurids Iversen rejste til Amerika. Niels Lauridsen købte Peter Jensens gård 

i Hygum. Her døde han allerede i 1913 fra kone og fire små børn. Sønnen Hans Toft bor i Hygum. 

En anden søn er den kendte vognmand Laurids Iversen Lauridsen i Tønder. Karl Lauridsen var 

ugift, han faldt i krigen 1916 38 år gammel. Den yngste af Laurids Iversen Lauridsens sønner Hans 

Ebbesen Lauridsen drev fødegården videre til sin død i 1959. Han var også ugift. Hans 

husholderske Maren Hansen fra Nørre Nebel var mere myndig end mangen en kone kunne have 

været.  

Den sidste af sønnerne i ægteskabet Laust Simonsen og Anne Dorthea Sørensdatter hed Simon 

Lauridsen. Ham ved jeg ikke noget om.  

Simon Lauridsen og Maren Chrestensdatters andet barn blev døbt den 26. december 1802 og fik 

navnet Bodil Marie. Hun blev gift med nabosønnen Hans Petersen. De overtog hans fødehjem, som 

de senere flyttede over til landevejen fra Fæsted til Harreby. Bodil Marie Simonsdatter døde den l/l 

1861 og Hans Petersen døde den? 

At det ikke har været særlig dyrt at flytte en gård dengang, ses af, at Hans Petersen solgte 4 stude på 

Tønder Marked, hvilket indbragte 28 daler kurant, mens det kostede 36 daler i samme mønt at flytte 

gården. Hans Petersen brændte en del sten til salg og drev en del handel med kreaturer.  

Der var otte børn i ægteskabet. 

1Den ældste søn Peter Hansen født 24. maj 1824 og død fik jord fra fødegården og byggede ny gård 

øst for landevejen. Han blev gift med? 

Pe’ Hansen, som han kaldtes var meget gudelig og måske også lidt til en side. Der verserer stadig 

talemåder, som kan føres tilbage til ham. De havde ingen børn og på deres gamle dage 

testamenterede de gården til en gammel pige, der havde tjent dem i mange år. Hun giftede sig med 

gårdens karl Christian Jørgensen Schmidt Fra Tiset. Han solgte 1913 gården til Pe’ Hansens 

brodersøn Ebbe Hansen og hermed var gården tilbage i slægten.  

Næstældste søn, Simon Lauridsen Hansen født 4. juni 1826 og død i 1903, blev som halvgammel 

gift med Anne Hundebøl fra Fole. Hun var født i 1840 og levede indtil 1921. De fik en lille 

ejendom i Hygum. En datter, Bodil Marie 1875-1958 drev sammen med sin mand Hans Peter Lange 

1875-1953, fra Hygumskov ejendommen videre. Den blev solgt i 1938. Bodil Marie og Hans Lange 
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var mit hjems nærmeste naboer. Simon Hansen havde en vissen arm, derfor skulle han ikke have 

fødegården. Den fik derimod tredie søn Hans Jørgen Hansen født 24. oktober 1828 død 1920. Hans 

Jørgen Hansen blev gift med sin kusine Maren Ebbesen fra Harreby, født 6. september 1837 og død 

1915. Hans Jørgen Hansen og Maren Ebbesen fik seks børn:  

Hans Hansen, som udvandrede til Danmark. Han havde en gård i Bobøl og var sognefoged her.  

Ebbe Hansen overtog fødegården. Han var gift med Kathrine Hansen fra Harreby. Han drev stor 

handel med heste og kreaturer. Der var fire børn: Hans Jørgen Hansen, der havde en gård i 

Bolderslev, Ejner Mikkel Hansen, der fik fødegården, Åge Hansen, der fik farbroderen Peter 

Hansens gård og endelig datteren Minna, der var gift med Poul Poulsen i Kalslund.  

Den tredie af Maren Ebbesen og Hans Jørgen Hansens børn var Bodil Marie. Hun blev på sine 

gamle dage gift med Ole Simonsen fra Fæsted, der var enkemand. I deres ungdom havde deres 

forældre sat sig imod, at de fik hinanden.  

Jørgen Peter Hansen var handelsmand og boede den meste tid i Ribe. Han døde i 1965 91 år 

gammel. Hans kone Kirstine Stengård Christensen døde i 1962 96 år gammel. De ligger begravet på 

Obbekær kirkegård.  

Bodil Sofie blev gift med Thøste P. Thøstesen fra Obbekær.  

Den sidste af Maren Ebbesen og Hans Jørgen Hansens børn var Hans Peter Hansen, der var ugift. 

Han boede på Fæsted Toft.  

De øvrige af Bodil Marie og Hans Petersens børn ved jeg ikke meget om, men deres navne skal lige 

nævnes: 

Maren Hansen født 24/11 1830  

Marie Hansen født 14/2 1833  

Laust Hansen født 11/1 1817  

Hans Peter Hansen 13/11 1840  

Ane Hansen født 26/10 1843  

 

En del af dem boede vist nok i et hus på Fæsted Toft.  

Den tredie af Simon Lauridsen og Maren Chrestensdatters børn er Bodil Sofie. Hun er døbt 30. 

september 1804.  

Den 27. januar 1805 dør Maren Chrestensdatter i en alder af 34 år og Bodil Sofie kommer i pleje 

hos moderens moster Maren Jørgensdatter og hendes mand Iver Petersen på Elmegård i Harreby.  

Hun blev i dette hjem og arvede gården efter dem. Hun giftede sig med sin mors fætter Ebbe 

Hansen fra Obbekær. 

I kirkebogen står der:  

Viet 2. marts 1823 ungkarl Ebbe Hansen af Obbekær alder 29 år  

og pigen Bodil Sofie Simonsdatter af Fæsted 19 år.  

Vidner Simon Lauridsen Fæsted & Hans Hansen Obbekær  

 

Thøste Thøstesen skriver hun blev gift med sin hjertenskær. Det må nok stå for egen regning, for 

når to slægtninge ved ægteskab arver en gård, er det ikke givet, at kærligheden har været det pri-

mære. Efter dette par er der en stor slægt. Der var fem børn:  

Hans Ebbesen født 4. januar 1824  

Jørgen Ebbesen født 16. september 1825.  Han  faldt ved slaget i Slesvig 23.april 1848 

Simon Ebbesen født 9. januar 1829  

Maren Ebbesen født 6. september 1837  

Peter Iversen Ebbesen født 23.januar 1843  
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Hans Ebbesen overtog Hjemmet i Harreby 1857 og blev l4. oktober samme år gift med Marie 

Kirstine Kjær fra Stenderup.(Nævnt i Brøstrupslægten). Deres børn var: 

a. Kirstine Marie Ebbesen født l. september 1859. Hun blev gift med Anders Juhl fra  

Langetved. Der var en stor børneflok. Sønnen Hans Ebbesen Juhl førte gården videre, 

efter ham en søn Arne Juhl, der nu har solgt den. 

b. Ebbe Hansen Ebbesen født 230 juli 1861 blev gift med Hansine Hansen fra Holm 

22.oktober 1866. Hendes forældre var Hans Andersen Hansen fra Holm og Sofie 

Jensdatter fra Harreby. De overtog hjemmet omkring 1886. Der var syv børn, og da de 

har boet her omkring skal de lige nævnes:  

1. Sofie Ebbesen født l2.okt.1887 gift med Johs. Poulsen i Harreby.  

2. Marie Ebbesen født l4.april 1889 gift med Karl Lunding Fole  

3. Ane Ebbesen født 28. oktober 1891 gift med Max Muller Fole  

4. Johanne Ebbesen f. 12. maj 1895 gift med Elias Petersen Kolsnap 50  

5. Hans Ebbesen født l8.sep. 1900 gift med Anne Nielsen - præst i   

Obbekær, Døstrup og Skærbæk  

6. Johannes Ebbesen født 29. juli 1902 gift med Kirstine Birk fra Fole.   

De førte gården videre - den er nu overtaget af datteren Signe og hendes 

mand Bende Thomsen  

7. Agnete Ebbesen født 7/10 1897. Hun var ugift – husbestyrer.  

c. Bodil Sofie Ebbesen født 8.nov.1863 blev gift med Hans Kaltoft i Obbekær. (Se 

Obbekærslægten)  

d. Dorthea Kirstine Ebbesen født 24.sep.1866 gift med Anders-Andersen Alsbrogård i 

Sejstrup, der er en stor slægt efter dem.  

e. Anders Hansen Ebbesen født 9. marts 1869 gift 20.okt.1893 med Berta Marie Vind 

af Obbekær født 3.aug.1870. De overtog en del af hendes fars gård matr. Nr. 10 

Obbekær. Der er en stor slægt efter dem. Sønnen Jacob Vind Ebbesen født 10. maj 

1898 byggede gård på jord fra fødegården, som nu ejes af sønnen Anders Ebbesen.  

f. Maren Ebbesen født l2. sep. 187l blev gift med Peter Volters fra Hygumskov. 

Ægteskabet var barnløst. De boede mange år i Brændstrup. Sidst i Hygum. Peter 

Volters oplevede sin 101-års fødselsdag.  

g. Simon Ebbesen overtog Hedegård i Hjortlund sogn. Der bor stadig en Ebbesen på 

Hedegård. Maren Ebbesen blev som nævnt gift med sin fætter Jørgen Hansen. Peter 

Iversen Ebbesen blev gift med sin kusine Karen Thøstesdatter i Obbekær, og de 

overtog hendes fødegård Matr. nr. 8 i Obbekær. De havde en søn Thøste Ebbesen født 

10. okt. 1872, som døde ugift i 1945. 

Efter Maren Chrestensdatteres død i 1805 giftede enkemanden Simon Lauridsen sig i 1806 med 

søsteren Anne Christensdatter, men herom senere.  

Først skal vi se lidt på den udbredte slægt, der er efter den tredie søster Karen Chrestensdatter. Hun 

var født i 1782 og blev i 1801 viet til Knud Hansen i Harreby, der var født i 1801. Forlovere ved 

deres bryllup var Hans Knudsen og Jens Petersen af Harreby. Knud Hansens forældre var Hans 

Knudsen 1746-1807 og Maren Lauridsdatter fra Olling 1755-1796, dette par var viet i 1779 og 

havde overtaget afdøde Jørgen Iversens gård i Harreby. Der var fem børn efter Karen og Knud 

Hansen:  

Maren Knudsdatter født 1805 blev 1827 viet til Christian Carl Pedersen gårdmand i 

Aarup, forlovere her var Knud Hansen og Peder Lauesen Bro, gårdmand i Gelsbro. 
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Der var så vidt jeg kan se tre børn i dette ægteskab. Sønnen Knud Hansen Carlsen 

førte gården i Aarup videre og efter ham en slægtning, som giftede sig med hans enke. 

I 1907 blev gården solgt til en søn fra Abildskær. Den er forlængst ude af familiens 

eje. Ida Cecilie Carlsen blev gift med Mathias Peder Jensen på Abildskær, hun er 

nævn i slægten der. Karen Carlsen blev gift med sin fætter Anders Hansen Pedersen 

på Brøstrupgård.  

Bodil Knudsdatter født 1813 blev 1833 viet til Evert Petersen i Ollinq, der var født i 

1809. Hans forældre var Jens Petersen og Karen Evertsdatter i Olling. De havde før 

boet i Harreby. Forlovere var Knud Hansen og Jens Petersen. Efter Bodil og Evert 

Petersen er der en udbredt slægt. Den ældste søn Peter Jensen Evertsen født i 1834 og 

den ældste datter Karen Evertsen født i 1839 er der ikke noget om. Yngste søn Knud 

Hansen Evertsen 1842-1912 førte gården videre. Hans kone Maren Madsen var født i 

Rødding 1859 og døde hos sønnen Peter Evertsen i Olling 1944. Der var fem børn, 

Bodil der var gift med Christen Thy Christensen i Møgelmose, Karen der var gift med 

Georg Petersen Gammelmark, Anne der var ugift og boede sammen med moderen, 

den ældste søn Evert Evertsen overtog fødegården i 1912, hans kone hed Emma 

Carstens, hun døde tidligt. I 1927 var han fallit og gården blev solgt til Harald 

Johansen fra Hygum. Den yngste søn Peter Evertsen købte i 1912 en nabogård, kan 

var gift med Bodil Hansen fra Brøstrup. En søn Knud Hansen Evertsen fører gården 

videre.  

Bodil Marie Knudsdatter født 1818 blev i 1836 viet til Christian Peder Andersen på 

Brøstrupgård. Forlovere var Knud Hansen Harreby og Anders Hansen Aakjær 

Brøstrupgård. I Bodil Marie og Christian Peder Andersens hjem var der fem børn. De 

fik stamnavnet ”Pedersen”. Johanne Pedersen født 1838 døde tidligt. Karen Pedersen 

født 1840 blev gift med Jørgen Gundesen i Vimtrup. Ældste søn Anders Hansen 

Pedersen giftede sig med sin kusine Karen Carlsen fra Aarup. Anders og Karen på 

Brøstrupgård fik ingen børn, gården blev solgt til Kirsten Skumsager og Johan 

Clausen, som faldt i l. Verdenskrig. En plejedatter og hendes mand Bernhard Olsen 

overtog senere gården. Den ejes i dag af De sønderjyske Kvægavlsforeninger. Anden 

søn Knud Hansen Pedersen født 1845 fik en læreruddanne1se. Han blev gift med 

Georgia la Cour, de oprettede i 1874 Skibelund Efterskole, som nu i tre generationer 

har været ledet af den samme slægt. Efter at være konfirmeret havde mange piger og 

drenge fra Hygum et ophold her.  

Yngste søn Johannes Pedersen født 1848 overtog Knud Knudsens gård i Brøstrup, der 

var konkurs. Han blev gift med Nielsine Jensen, der døde i barselsseng med deres 

førstefødte søn Niels Jensen Pedersen. Johannes Pedersen giftede sig igen med sin 

kusine Mette Evertsen fra Olling. I dette ægteskab var der ingen børn.  

Niels Jensen Pedersen blev gift med Marianne Pedersen fra Vensyssel, hun døde 

tidligt. I 1934 blev gården solgt til Niels Frode Konradi, og Niels byggede en ny 

ejendom på et frastykket areal til fødegården. Den ejes i dag af sønnen Ole Pedersen. 

Bodil Marie og Christian Peder Andersens ægteskab endte tragisk. Christian Peder led 

af en svær brokskade, der ofte gjorde ham sengeliggende, og en nat i 1852, da han 

ikke kunne holde smerterne ud, sprang han i en mergelgrav.  

Bodil Marie giftede sig nogle år senere med sin dygtige avlskarl Ole Klausen Lund fra 

Rødding, og der kom en ny bror til søskendeflokken. Han fik navnet Christian Peder 

Lund. Hans forældre købte Lille Brøstrupgård, da Karen og Anders Hansen Pedersen 

havde overtaget Store Brøstrupgård. Peder Lund, som han kaldtes, drev en årrække 

gården efter sine forældre, men solgte den så og boede mange år i Rødding, hvor han 

helt helligede sig arbejdet som missionær inden for Indre Mission.  
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Den ældste af Karen Christensdatter og Knud Hansens sønner hed Hans Christian 

Knudsen. Han var født 1810 og blev 1844 viet i Fole kirke til Lene Hansdatter fra 

Obbekær, datter af Hans Therkelsen. Han overtog svigerfaderens gård og efter Lene 

Hansdatters død giftede han sig med hendes søster Mette Katrine og slægten sidder 

stadig på gården i Obbekær. I dag er det brødrene Hans Jørgen og Johannes Hansen. I 

øvrigt er der en udbredt slægt i bl.a. Stavnager, Varming, Høm og Ribe.  

Den yngste søn Christen Knudsen blev født i 1816. Han overtog fødegården i 

Harreby og i 1844 giftede han sig med en tredie datter af Hans Therkelsen i Obbekær. 

Hun hed Karen Hansdatter. Efter dem er der en søn Hans Therkelsen Christensen 

1851-1922, der fører gården videre. Han blev gift med Magdalene Lund 1849-1934 

datter af Johannes Mikkelsen Lund på nabogården i Harreby. En datter Elsebeth 

Cathrine Christensen blev gift med nabosønnen Mikkel Lund, så her var dobbelt 

svogerskab. I øvrigt var der sønnen Knud Hansen Christensen født 1857 og datteren 

Karen Christensen født 1847. De var begge ugift og boede i Ribe.  

Efter Magdalene og Hans Therkelsen var der tre sønner og to døtre.  

Johannes Christensen var gift og havde en gård i Kolsnap. Han kom hjem fra 

1.verdenskrig med dårligt helbred og døde tidligt, hans enke lever endnu og der er to 

døtre efter dem.  

De øvrige fire søskende var ugifte og boede sammen på fødegården i Harreby: 

  

Karen Christensen 1879-1962  

Kristian Knudsen Christensen 1880- 1924  

Hans Magnus Christensen 1885-1973  

Nikoline Christensen 1888-1947  

Hans Magnus solgte gården til sin fætter Hans Lund, og han har igen overdraget den til sin datter 

Anne Margrethe og hendes mand Frode Kristiansen.  

Det var lidt om Karen Christendatters efterslægt.  

Efter Maren Chrestensdatters død 27. januar 1805 sad Simon Lauridsen enkemand til 24. oktober 

1806. Da blev han gift med Marens søster Anne, der var født 10.juni 1786. De var trolovet 17. maj 

1806. Forlovere var broderen Jørgen Christensen og Hans Knudsen begge af Harreby og degnen 

Jørgensen fra Kamtrup.  

Den 1. oktober 1807 døbes deres datter Maren Simonsdatter, hun blev min oldemor, men inden vi 

går videre med hendes slægt skal vi se på de øvrige af Anne og Simon Lauridsens børn.  

Den l5.september l809 fødes Chresten Simonsen. Han bliver 30.oktober 1841 viet til Ochte 

Cathrine Pedersdatter døbt 28. april 1812. Hun var datter af Karen Hansdatter og Peder Jørgensen i 

Fæsted. Forlovere var Simon Lauridsen og brudens bror Jørgen Pedersen. Der blev bygget en ny 

gård til dem på den østlige del af Simon Lauridsens gård, på den jord der kaldes Hundtuen. Jeg 

kender kun en søn efter dem. Han hed Simon Lauridsen Christensen født 4. maj 1846 og død l8.maj 

1936. Simon var kendt som en stor spasmager, endnu verserer anekdoter om hans meriter. Hans 

kone hed Christine Helene Lassen født 5.august 1850 og død 5.september 1907.  

Simon og Christine Helene førte gården videre, og der var en del børn efter dem: En søn, Christian 

døde som ung, sønnen Karl udvandrede som l7-årig til Danmark, han havde en gård i Nyby, der er 

vist efterkommere efter ham derovre. En tredie søn var Søren Malle Christensen født 20. juni 1875 

og død 11. december 1963. Malle, som han kaldtes var ugift, og han drev fødegården, indtil han i 

1934 overdrog den til søstersønnen Kristian Thøstesen, der igen har solgt til Carlo Larsen fra 

Møllebjerg, og hermed er gården ude af slægten. Foruden de tre sønner var der døtrene Bodil Marie, 

der var ugift og Anne Laury, der blev gift med Thøste Simonsen Thøstesen. Efter at gården var delt 

mellem sønnerne Christen og Thøste gik Anne og Simon Lauridsen på aftægt.  
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Den 3.september 1846 melder kirkebogen følgende:  

Anne Christensdatter Aftægtsgårdmand Simon Lauridsens kone i Fæsted er død 60 ¼ 

år. Hun nød Aftægt tillige med manden af sønnerne Christen og Thøste Simonsen.  

Simon Lauridsen døde den l4.november 1864.  

Thøste fortæller om sin oldefar, at han var en pæn mand, akkurat og meget nøjeregnende, - han gik 

klædt i nationaldragt knæbukser og vest og frakke med sølvknapper. Om aftægten fortælles, at han 

havde en ko fra Christens om vinteren og en fra Thøste om sommeren. Thøste leverede hø fra 

Treholmen og Christen leverede halmen.  

Følgende forklarer måske noget om, hvorfor det gik som det gik med Karen Thomasdatter, som 

nævnes på næste side.  

På datoen 19/3 1842 er fra Amtshuset Haderslev på forlangende af Peder Rasmussen i 

Harreby udsted et Inhibitorium, i følge hvilket det er forbudt sognepræsten at ægtevie 

Karen Thomasdatter af Hygum med nogen anden mandsperson end ham. Dette 

Inhibitorium er fra Amtshuset hævet den 23/5 l842, og dagen derpå er ungkarl Thøste 

Simonsen af Fæsted af undertegnede ægteviet i Hygum kirke til Karen Thomasdatter 

af Hygum.  

                                                                     Hygum den 25. maj 1842 H. H. Matzen 

 

Den 10. januar døbes Thøste Simonsen søn af Simon Lauridsen Thøstesen og Anne Chrestensdatter. 

Han kalder sig senere Thøste Jørgensen Simonsen. 24. maj 1842 blev han 26 1/3 år gammel gift 

med Karen Thomasdatter af Hygum, der var 19 ¼ år gammel. Hun var datter af Thomas Mathiesen 

og Anne Andersdatter i Hygum. Anne Andersdatter var datter af Kromand i Hygum Anders Poulsen 

og Anne Cathrine Hansdatter. Forlovere ved brylluppet var Knud Mathiesen gårdmand i Brøndlund 

brudens farbror og gårdmand i Fæsted Simon Lauridsen Thøstesen.  

Karen Thomasdatter var født i Hygum 9. februar 1823 og hun døde i Fæsted l2. november 1861 38 

år gammel. Hendes liv blev tragisk. Overhåndtagende drikkeri, nok mest i det skjulte, var den 

egentlige årsag til hendes tidlige død. Der er en meget smuk gravtale over hende af pastor 

Jørgensen, der begynder således: Christelige sørgeforsamling. Hvad skulle vi ved denne kiste? 

Skulle vi anklage og dømme, eller skulle vi tie, måske endog undskylde og besmykke? Jeg mener vi 

skulle hverken det ene eller det andet. - Senere siger præsten: Husk på Herrens ord, den som er 

syndfri kaste den første sten - hvi ser du skæven i din broders øje, men bjælken i dit eget kan du 

ikke blive var. - Derfor lader vi dommen fare.  

Til afdødes ægtefælle, gårdmand Thøste Simonsen i Fæsted og hendes børn, med agtelse og 

deltagelse fra N. N. Jørgensen.  

Karen Thomasdatter efterlod sig foruden manden to sønner. Simon Lauridsen Thøstesen født 29. 

marts 1843 og Thomas Mathiesen Thøstesen født 27.august 1844. Han forblev ugift og levede vist 

hele sit liv på gården. Han døde den l6.maj 1910.  

Thøste Simonsen giftede sig anden gang med enken efter Simon Hansen på nabogården Elisabeth 

Nielsdatter, der var født på Gramminggård 13. juli 1823. Her blev to hold søskende bragt sammen. 

Det kaldes at være kolde søskende.  

Simon Lauridsen Thøstesen overtog hjemmet efter Thøste Simonsen, og han flyttede gården ud fra 

byen til dens nuværende plads. Han giftede sig med sin kolde søster Kirsten Simonsen, der var født 

l4. juli 1851. Hun døde allerede den 25.maj 1878. Der var en søn efter hende. Thøste Simonsen 

Thøstesen født 2. maj 1876. Simon Thøstesen giftede sig anden gang med Karen Margrethe Kaltoft 

fra Holm. Hun var født 11. juli 1853 og hun døde 31.december 1908. Efter hende var der en datter 

Karen Thøstesen. Hun blev i 1913 gift med Peder Hansen Schmidt Spandetgård.  
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Simon Thøstesen var en ualmindelig dygtig bonde. Det var en anbefaling for en karl at have tjent 

hos ham. Han døde 19. august 1923. Så er der igen en Thøste, der står for gården. Thøste Simonsen 

Thøstesen blev i 1913 gift med sin trækusine Anna Laury Christensen datter af Simon Lauridsen 

Christensen og Christine Helene Lassen. Hun blev født 12.marts 1878 og døde l. marts 1938. Der 

var to sønner, ældste søn Simon Lauridsen Thøstesen har i dag gården, den anden søn Kristian 

Thøstesen overtog som nævnt sin mors hjem efter morbroderen Severin Maller Christensen. Thøste 

Thøstesen var kendt som lokal-historiker. Han døde 7. august 1939. Der er rejst en mindesten for 

ham i Hygum på forsiden står:  

Du er så jævn og dog så rig på minder,  

min fødeegn, saa nær ved Vesterhav.  

 

på en af de andre sider står:  

Henfarne slægter, forglem dem ej, 

i arv de gav dig en ædel gave. 

 

Den 28.januar 1818 fødtes den fjerde af Simon Lauridsens Sønner. Han blev opkaldt efter sin 

farbroder, Iver, der døde i 1786 og kom til at hedde Iver Simonsen. Han døde den 10. aug. 1842 kun 

24 år gammel.  

Den 30.august 1812 døbtes Anne Sofie, datter af Simon Lauridsen Thøstesen og Anne 

Christensdatter, (bemærk at nu bruges Thøstesen som efternavn.)  

Anne Sofie blev den 5. november 1842 gift med Bunde Jensen fra Hygum. Han var født og døbt 31. 

oktober 1816, og hans forældre var Jens Bundesen 1782 - 1834 og Karen Sørensdatter 1780-1846. 

Forlovere ved brylluppet var værtshusholder Hans Andersen i Hygum og gaardmand, Simon 

Lauridsen Thøstesen i Fæsted.  

Den 27. januar 1843 fødes der en pige, der får navnet Karen Bundesen. på den tid er det endnu 

Bunde Jensens mor, der står for styret på gården, for ved Karen Bundesens fødsel står der i 

kirkebogen:  

Far - Gårdmandsenkens søn hos sin moder  

Mor - Ane Sofie Simonsdatter af Fæsted 

  

Det ser ud som om forældrene endnu ikke bor sammen, men familien fra Fæsted er godt 

repræsenteret ved barnedåben. Som faddere står svogeren Søren Olufsen Hjort, brødrene Christen 

og Thøste Simonsen, ældste søster Bodil Marie Hans-kone og så Anne Kjerstine Jensdatter, Bunde 

Jensens søster.  

Da Karen Sørensdatter dør 28. august 1846 står der, at hun nød aftægt hos sønnen Bunde Jensen.  

Den 24. november 1845 fødes der en dreng, der kommer til at hedde Simon Lauridsen Bundesen.  

Bunde Jensen dør den 4. april 1849 32 5/12 år gammel og Anne Sofie dør 22. april 1850 38 år 

gammel. Gården, de havde, er flyttet ud på Hygummark. Det gamle stuehus står tilbage, her bor 

Gerda og Aksel Fredslund.  

I afgangslisten fra Hygum står der, at Simon Lauridsen Bundesen er rejst til Obbekær den 28. 

november 1866 21 ¼ år gammel. Han har indtil sin afrejse tjent hos sin morbroder Thøste Simonsen 

i Fæsted, måske har han opholdt sig her siden forældrenes død. Fra Obbekær udvandrede han til 

Amerika.  

Karen Bundesen bliver 25. november 1870 viet til smed Jens Peter Jensen i Fæsted, der var født 29. 

august 1833 som søn af smed Anders Jensen i Fæsted. Forlovere er smed Anders Jensen i Fæsted 

og Brudens plejefar lærer Fritz Botcher i Kamtrup, og så står der, at bruden det sidste år har tjent i 

Varming. Jens Peter Jensen døde som smed i Fæsted i 1906 73 år gammel. Han overlevedes af sin 
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far, der døde i 1907 101 år gammel. Karen Bundesen døde hos sin datter i Terpling 16. december 

1920 77 år gammel.  

Karen Bundesen og Jens Peter Jensen havde fem døtre:  

 

Marianne født 2.oktober 1872. Hun døde som ung.  

Ane Sofie født 2. juli 1874. Hun blev gift med Peter Holm i Terpling Aastrup sogn. 

De havde en søn Kristian, der døde som soldat i Haderslev.  

Ane Cathrine født 12. februar 1876. Hun blev l8.oktober 1900 gift med Hans Ebbesen 

i Fæsted. Her var der tre sønner: Laurids, Ejner og Anders og fire døtre: Karen 

Bundesen, Hanne Marie, Anna og Jenny.  

Andrea født l6. juli 1880 gift med Andreas P. Anholm fra Fole. De havde en gård i 

Vesterenge. Her var børnene: Peter, Jens, Karen og Anne.  

Bodil Marie født 26. august 1882, gift med Theodor Ditlevsen i Stenderup ved 

Krogager. Her var der børnene: Karen, Jens, Anne og Elin. 

Den yngste af Simon Lauridsen og Anne Chrestendatters børn var Bodil Simonsdatter født 20. 

marts 1821 og død 22. februar 1884. Hun blev l6.maj 1844 viet til Hans Mathiasen fra Harreby 

Mark. Han var født 30. april 1821, og han døde 26. august l897 som aftægtsmand hos sønnen 

Simon Lauridsen Hansen i Harreby. Forlovere ved Bodil Simonsdatter og Hans Mathiasens bryllup 

var: 

Mathias Hansen Harreby  

Simon Lauridsen Fæsted  

 

Bodil og Hans Mathiasen overtog fødegården i Harreby. Der var fem børn efter dem:  

 

Mathias Hansen Toft født 3. september 1844. Han blev gift med Karen Thøstesen 

født 24.dec.1846 i Obbekær. Hun var enke efter Mathias’ fætter Peter Iversen Ebbesen 

fra Harreby. De fik ingen børn sammen, men Karen Thøstesen havde en søn fra første 

ægteskab. Han hed Thøste Ebbesen og døde ugift i 1945. Mathias Hansen døde l7. 

september 1919 75 år gammel. - Karen Thøstesen døde 20.oktober 1925 78 år 

gammel.  

Ane Hansen født 30.marts 1846. Hun blev gift med Peter Tranberg Thomsen i 

Obbekær. Han døde så tidligt, at han er begravet på Fole kirkegård.(Obbekær kirke 

blev først indviet i 1885.) Ane døde 1932 86 år gammel. Der var to døtre efter dem. 

Den ældste af dem var Bodil Marie født 1870. Hun blev gift med Hans Jørgen 

Mortensen fra Seem, der var blevet bestyrer på gården efter faderens død. De to førte 

gården videre, og efter dem er der en udbredt slægt i Obbekær, der hedder Tranberg 

Mortensen. Bodil Marie og Hans Jørgen Mortensen døde i 1962 begge 84 år gamle. 

Den yngste af de to døtre Bodil blev født 1879 og døde i 1970 91 år gammel.  

Simon Lauridsen Hansen født 28. januar 1848, førte gården i Harreby videre. Han 

blev gift med Kirstine Petersen fra Bramming. Hun var født l2.april 1853 og døde 2. 

december 1935 82 år gammel. Simon Hansen døde 11.marts 1935 82 år gammel. Der 

var to piger i deres ægteskab. Bodil Hansen født l4. dec. 1895 og død 25. november 

1906.Anne Hansen født 26. april 1896 og død 30. december 1961. Anne Hansen blev 

gift med Karl Kudsk fra Kastrup, og de drev gården indtil sønnen Hans Kudsk overtog 

den. Karl Kudsk der er fyldt 90 år bor stadig på gården. Foruden Hans, der er gift med 

Inger fra Sjælland, er der to døtre: Sigrid, der er gift med Åge Vejrup Mølby ved 

Spandet og Anny, der er lærer i Tyrstrup. -  
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Greis Lauridsen Hansen født 25. marts 1850. Han kom som bestyrer til enken 

Ingeborg Petersen på Fæsted Mark, hendes mand Niels Peter Petersen var død 

pludselig under en markedstur til Ribe. Hun fødte kort efter mandens død en søn, der 

blev opkaldt efter faderen og kom til at hedde Niels Peter Petersen. Ham har vi kendt 

som slagtermester i Hygum. Der var også en datter Ane, der blev gift i Flensborg. 

Greis Hansen giftede sig selvfølgelig med Ingeborg, der var født 22. marts 1848, hun 

var datter af Anders Petersen Kalvanggård i Fole. I 1884 overtog de Ingeborgs 

fødehjem i Fole efter en bror, der rejste til Amerika. Gården i Fæsted blev solgt, 

bygningerne revet ned og jorden delt mellem naboerne.Der var tre børn efter Ingeborg 

og Greis:  

Hans Mathiasen Hansen født i Fæsted 9. oktober 1882.  

Bodil Hansen født i Fole 27. januar 1886.  

Anders Petersen Hansen født i Fole l6. november 1892.  

 

Ingeborg Petersen døde 20. marts 1904.  

Greis Hansen overdrog gården til den ældste søn Hans Mathiasen Hansen og købte en 

mindre naboejendom, som han drev sammen med den yngste søn Anders P. Hansen, 

der forblev ugift. Greis Hansen døde 16. januar 1940 90 år gammel. Anders P. Hansen 

døde 16. november 1966 74 år gammel.   

Hans M. Hansen blev gift med Ane Margrethe Schmidt, der var født i Allerup 17. juli 

1877. Hun døde i Fole 29.okt. 1967 9l år. Der var fem børn efter dem: Gudrun - Gerda 

Erna - Alma - og sønnen Laurids Hansen, der førte gården videre. Hans M. Hansen 

døde i Fole 25/10 1953  

Bodil Hansen blev gift med Andreas H. Lund Keldkærgård i Fole født l/2 1882 død 

6.aug. 1954.  

Bodil Hansen døde l5. feb. 1946.  

Keldkærgård førtes videre af sønnen Christian Simonsen Lund født 5.okt.19l3 død 

10.juli 1968. Han var gift med Ellen Juhl fra Ballegård. En datter og svigersøn fører 

gården videre.  

Foruden sønnen Christian er der to døtre. Begge er gift. Inger med Kristian Pedersen i 

Havmark Harreby. Johanne bor i Skjoldager.  

Peter Iversen Hansen født 11. december 1860 kom også til at bo i Obbekær. Han blev 

gift med Ellen Marie Præstiien, der var født i Seem 11. marts 1867.  

Peter Iversen døde 10.januar 1920.  

Ellen Marie Præstiien døde 5.april 1915.  

Efter dem var der to sønner der havde gård i Obbekær. Mathias Hansen og Therkel 

Hansen og efter dem er der igen sønner, der fører gårdene videre. Ud over Mathias og 

Therkel var der to eller tre sønner, der boede i Ribe. 
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Slægtstavle over efterkommere af Laurids Iversen og Bodil Simonsdatter 
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SLÆGTEN POULSEN I HYGUM KRO & SLÆGTEN POULSEN I HARREBY  

 

 
Den gamle kongeligt priviligerede kro i Hygum fra 1588. Her var foruden kroeri, hvor der frem-

stilledes øl og brændevin, også bageri høkerhandel og landbrug. Fra 1785 - 1835 var Anders 

Poulsen og Anne Cathrine Hansdatter krofolk her.  

 

Den 11. februar 1785 vies i Hygum kirke ungkarl Anders Poulsen og Anne Cathrine Hansdatter - 

datter af Hans Poulsen i Harreby - dette par var trolovet 14. januar 1785. Den 9. maj 1785 døbes 

deres ældste datter Karen Andersdatter.  

Lad os først se på Anne Cathrines slægt. Hendes far var Hans Poulsen i Harreby. En bror til Anne 

Cathrine, Poul Hansen førte gården i Harreby videre, og hans datter Maren Poulsdatter født 1811 

blev 12. maj 1835 gift med sin fars fætter, den næste kromand i Hygum Hans Andersen Poulsen, 

der var født 1800.  

En bror til Maren Poulsdatter var Hans Poulsen i Harreby født 13. april 1807. Han bliver den 9. 

november 1833 gift med den 33-årige Maren Lauridsdatter fra Harreby, da nævnes han som 

indsidder. Gården må da være gået ud af slægten. Der kommer en dødfødt dreng 22. februar 1834 

og 2. marts 1835 fik de drengen Poul Hansen Poulsen, og ved den tid er Hans Poulsen daglønner i 

Fæsted.  

Da Poul Hansen Poulsen var blevet voksen rejste han til Amerika. Ved afskeden sagde han: ”I hører 

kun fra mig, hvis jeg bliver en stor mand.” De hørte aldrig fra ham.  

Den 28. juli 1837 dør Maren Lauridsdatter og ved den tid er Hans Poulsen igen indsidder i Harreby.  

Den 2. marts 1839 gifter Hans Poulsen sig igen. Denne gang med enken Margrethe Conradsen, enke 

efter Laust Bertelsen i Hundebøl. Hun var datter af kirkeværge Matz Conradsen og hustru af andet 

ægteskab Marn Hansdatter i Nørre Farup og var fremstillet i kirken efter hjemmedåb 18. februar 

1798.  
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Laust Bertelsen var død 1837, og Margrethe Conradsen havde solgt gården til sin broder Hans 

Madsen fra Farup. Hun var flyttet ind i aftægten og skulle have aftægtsydelse til sig og sin datter i 

ægteskabet med Laust Bertelsen.  

Men så giftede hun sig igen, og der kom en mand i aftægtslejligheden, og den 20. februar 1840 

fødtes her en dreng, der kom til at hedde Laurits Bertelsen Poulsen. Han blev den første 

frimenighedspræst i Bovlund.  

Hans Poulsen og Hans Madsen kunne ikke forliges - det ligger næsten i sagens natur - og Hans 

Poulsen flyttede i 1841 med hele familien til Kamtrup Mark. Her fødtes 14. maj 1843 en dreng, der 

kom til at hedde Mads Hansen Poulsen. Som voksen rejste han til Australien.  

Den l3. april 1857 dør Hans Poulsen, og enken flytter tilbage til aftægten i Hundebøl med sine tre 

børn. Margrethe Conradsen døde 3l. januar 1888 90 år gammel. Da havde hun siddet på aftægt i 50 

år. Aftægtsydelserne var i den tid de boede i Kamtrup blevet bragt derud.  

Marten Refslund Poulsen skriver i sine minder, at hans bedstemor havde en halvbror, der var kro-

mand i Hygum, og han funderer lidt over hvordan bedstemoderen mon har truffet Hans Poulsen. 

Det er der nu ikke noget mærkeligt i, da Hans Poulsen var i slægt med den gamle krokone og bror 

til den unge krokone. Vil man vide mere om Poulsen-slægten i Bovlund, så læs Marten Refslunds 

bog ”Minder”. 

Af det foranstående skulle man tro, at den gamle kromand Anders Poulsen var fra Farup, han findes 

ikke i Hygum kirkebog, men her er der mange huller, han findes heller ikke i kirkebogen fra Farup. 

Han dør i Hygum 25. maj 1835, og han er da 78 år gammel. Han må altså være født 1757. Hvis han 

er halvbror til Margrethe Consen, der er født 1798, så er der 41 års forskel på dem. Det er et langt 

åremål, selvom det er halvsøskende. 

Den l2. oktober 1839 melder kirkebogen følgende: Anne Cathrine Hansdatter, Anders Poulsens 

enke i Hygum, død ved en ulykkelig hændelse, da en væg styrtede ned og slog hende ihjel. Hun var  

født i Harreby og blev 79 år. Hun er altså født 1759.  

Før sin død havde hun den glæde, at stå fadder til sit første, oldebarn Karen Sørensen fra Fæsted, 

der var født 17. januar 1837.  

Denne Karen blev 1865 gift med den tredie kromand i Slægten Andreas Poulsen Andersen. 
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SLÆGTEN  POULSEN – ANDERSEN  I HYGUM KRO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryllupsbillede  

fra 1865 af  

Anders Poulsen  

Andersen og  

Karen Sørensen 

 

 

Anne Cathrine og Anders Poulsen havde foruden datteren Karen, der var gift med Volle Andersen, 

en datter der hed Anne. Hun var gift med gårdmand Thomas Mathiasen i Hygum - nabo til den 

gamle kro. Anne og Thomas Mathiasens to døtre Karen og Ane Cathrine blev gift med henholdsvis 

Thøste Simonsen i Fæsted og bødker Laurids Christensen fra Trespring i Fæsted.  

Sønnen Hans Andersen Poulsen blev som før nævnt gift med sin slægtning Maren Poulsen fra 

Harreby. Dette par førte kro og høkerhandel videre efter Anders Poulsens død. Hans Andersen er 

blevet betegnet som en solid og retsindig købmand. Han døde den 3. oktober 1860. Ved hans 

begravelse talte pastor Jørgensen ud fra Paulus 2. Cor. 1,12. Denne er min roes, min samvittigheds 

vidnesbyrd, at jeg i Guds retsindighed og enfoldighed har vandret her i verden. - Hans Andersen 

vandrede i retsindighed.  

 

Efter hans død stod Maren Poulsen alene for styret af kroen, hun havde ord for at være en meget 

myndig krokone, der så absolut selv var hjemme. Hun døde 16. august 1876.  

En datter af Maren Poulsen og Hans Andersen hed Anne Cathrine Andersen. Hun var født 28. okt. 

1842 og døde ugift 30. juni 1907. 

Til minde om hende blev der skænket en syvarmet titus-stage til Hygum kirke. 

Næstældste søn hed Poul Hansen Andersen. Han var født 18. juni 1844 og døde 3. januar 1915. Han 

var gift med Kjerstine Skjold fra Vester Lindet født 12.december 1857 og død 21. juni 1939. Poul 

Hansen Andersen lærte urmagerfaget og var kendt som en dygtig urmager. Der var en søn Hans 

Andersen født 19. april 1896 død 14. april 1914. Han nævnes også blandt sønderjyske urmagere. 
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Kjerstine Skjold og Poul Urmager havde foruden sønnen Hans Andersen tre døtre: Maren Andersen 

eg Bøjthea Junker, der begge lever endnu og Anne Marie Andersen 27/12 1889 - 4/11 1962.  

Hun var gift med Karl Gaub 6/1 1885 - 16/7 1963. Efter dette par er der to døtre Gertrud og 

Kjerstine Gaub eg sønnen Poul Hansen Gaub, der er præst i Ålborg.  Den ældste søn Andreas 

Poulsen Andersen født 1838 blev i 1865 gift med Karen Sørensen fra Fæsted, datter af Maren 

Simonsdatter og Søren Olufsen Hjort.  

 

Her er en indbydelse til deres bryllup:  

 

 

 

 

 

 

Ærede Veninde.  

 

Løverdagen den 11. November dette 

AAr agter jeg og min Forlovede, 

Karen Sørensen af Fæsted, om Gud 

vil, at indtræde i den hellige 

Ægtestand.  

I denne Anledning er det vor 

hjertelige Bøn til dig, at du den 

nævnte Dag om Formiddagen Kl.9. 

vil indfinde dig i Bryllupsgården her i 

Hygum, for efter at have indtaget en 

lille Frokost, at ledsage os til Kirken, 

hvor den højtidelige Vielse vil foregå. 

Derefter forventer vi, at du i 

Forening med Pårørende og Venner, 

vil deltage i Bryllupsmaaltidet og i de 

Glæder eg Fornøjelser, der måtte 

frembyde sig.  

I det Håb, at du efterkommer 

Indbydelsen tegner sig  

 

 

Forbindtlig 

A.P. Andersen 

Karen Sørensen 

 

 

 

Forlovere ved brylluppet var Hans Petersen Aftægtmand i Fæsted eg Peter Andreasen Kaltoft 

Gårdmand i Holm. Karen eg Andreas Poulsen flyttede i 1874 den gamle kro, der lå syd for kirken, 

til hvor den ligger i dag. Det var ved den tid da alle Hygumgårdene blev flyttet fra Sønderbyen op 

til lande- vejen, hver de kom til at ligge midt i deres jorder.  

Kroens hovedbygning er den samme som blev bygget i 1874, stalden måtte i 1934 falde for en 

vejudvidelse. 

Andreas Poulsen Andersen døde allerede 22. maj 1880 42 år gl. Karen Sørensen eller Karen i æ kro, 

som hun kaldtes, eller Most Karen, som hun hed i min mors hjem (betegnelsen faster brugtes ikke i 
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Sønderjylland dengang) førte på dygtig vis kroen og landbruget videre. Hun havde som sin 

svigermor ord for at være en myndig krokone.  

Der var fire børn i ægteskabet:  

Hansine Marie Andersen  f. 20. feb. 1867 d.5. marts 1887.  

Maren Sørine Andersen født 26. august 1869. Hun blev 26. nov. 1891 gift med Jens Knudsen i 

Brøstrup født 11. juni 1869. Jens Knudsen var vist langtfra en dygtig landmand. I 1904 blev gården 

i Brøstrup solgt til Nis Ravn og Maren og Jens Knudsen flyttede til Hygum og blev krofolk. Det gik 

heller ikke, og i løbet af få år blev alt formøblet. Først blev landbruget solgt fra, og så blev kroen  

solgt. I 1910 byggede Jens Knudsen en stor bygning lige over for kroen, det var meningen, at der 

skulle være afholdskro, men det blev aldrig til noget. 

Jens Knudsen var fallit eg gik over grænsen til Danmark. Senere kom Maren eg deres otte børn også 

over. De boede til deres død i Vejle, men ligger begravet på Hygum kirkegård.  

 

Hans Andersen født 24. nov. 1871 lærte købmandsfaget og blev gift med Johanne Quitzau fra 

Åbenrå. De drev sammen kroens købmandshandel, men Hans Andersen døde allerede l2. juli 1899  

28 år gammel og enken flyttede med børnene Andreas og Marie til Åbenrå. Her levede hun til i 

hvert fald efter 1945.  

 

Den yngste af Karen og Andreas Poulsens børn Anne Cathrine født l2. jan.1874 og død i februar 

1947 var lidt invalid. Hun blev kaldt Lille Anne eller Anne Pusmager, d.v.s. at hun lavede 

damehatte, huer og andet småtteri. Da Maren og Jens Knudsen overtog kroen, flyttede Anne 

Cathrine sammen med sin mor ind i et lille hus nord for kroen. Her døde Karen i æ kro 2l. maj 1912 

75 år gammel. 
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SLÆGTEN KNUDSEN- ANDERSEN -OLUFSEN HJORT- SØRENSEN 

 

 

Slægtstavle for Søren Olufsen Hjort 
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Min oldemor Maren Simonsdatter, der var ældste datter i Simon Lauridsens andet ægteskab med 

Anna Chrestensdatter fra Harreby, blev som før nævnt født eller døbt den l. oktober 1807. Fadderne 

var Louise Laustkone og Terkel Hansen, begge fra Obbekær.  

Maren Simonsdatter blev den 2. juli 1836 gift med Søren Olufsen Hjort fra Fæsted, der var født i 

Enderupskov den 25. maj 1811.  

Forlovere ved brylluppet var:  

Brudens far Grd. Simon Lauridsen af Fæsted  

Brudgommens stedfar Grdm. Jørgen Peter Christiansen af Fæsted. 

 

Vi skal se lidt på Søren Olufsens slægt. Hans forældre var Volle Andersen og Karen Andersdatter af 

Enderupskov, og det ser ud til at han var enebarn.  

Faddere ved hans dåb var:  

Søren Olufsen af Enderupskov  

Schvenne Jensen af Enderupskov  

Mette Marie Andersdatter af Knorborg  

Kirkebogen i Hygum fortæller følgende:  

Den 7. april 1810 mødte i Hygum præstegård velagtede ungkarl Ole Andersen af 

Enderupskov og på hans forlovedes, dydige og gudfrygtige pigen Karen Andersdatter 

af Hygum hendes vegne, hendes fader, agtborne manden Anders Povelsen af Hygum, 

for at blive på befalet måde indskrevet i kirkebogen som forlovede og derefter tillyses  

fra prædikestolen. Dette tilståes af os underskrevne.  

Ole Andersen  Anders Povelsen  

og kirkebogen fortsætter:  

Viede den 14.juli 1810 Ungkarl Ole Andersen af Enderupskov og pigen Karen 

Andersdatter af Hygum, som nu begge agte sig i ægteskab sammen, ere for anden 

trolovelse og ægteskab fri og ledige og ikke hverandre beslægtet og besvogrede, samt, 

at der i øvrigt ikke findes noget, som efter loven og kirkeritualier kan være  

hindring for dette ægteskab, de nu agter at indgaae.  

Dette indestår vi tvende underskrevne forlovere sognepræsten i Hygum for.  

Søren Ollesen Enderupskov  

Anders Povelsen Hygum  

 

Ole Andersens far var Anders Knudsen i Knorborg. Han er tilflytter, men jeg har ikke fundet 

hvorfra. Muligvis har han en tid boet i Brøstrup, men ellers er han ikke fra Hygum sogn.  

Den 19. juni 1784 blev han 39 år gammel som enkemand viet i Hygum kirke til Anne Cathrine 

Olufsdatter af EnderupSkov. Hun var født i 1757 og hendes forældre var Oluf Hansen og Bodil 

Jensdatter af Enderupskov. De blev viet i Gram kirke 20. januar 1744, og der står i kirkebogen, at 

de var trolovet i Fole kirke.  

Denne Anne Cathrine var søster til Søren Olufsen, der optræder som forlover for Ole Andersen og 

står fadder, da hans søn døbes og kommer til at hedde Søren Olufsen med tilnavnet Hjort.  

Formodentlig har Ole Andersen overtaget Søren Olufsens gård og haft ham på aftægt, og han må 

have følt sig så meget i taknemlighedsgæld til Søren Olufsen, at drengen opkaldtes efter ham.  

Hvorfra navnet Hjort kommer, vil nok forblive en gåde, men det var ved den tid, man fra 

øvrighedens side forsøgte at få folk til at antage fast familienavn. Var navnet blevet fastholdt i 

slægten havde den i dag heddet Hjort og ikke Sørensen. Jeg ved at min morbroder Søren Olesen 

engang foreslog sine søskende, at de skulle tage navnet igen, men det havde vist ingen interesse. 
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Anders Knudsen i Knorborg døde den 13. marts 1803 68 år gammel. Foruden sønnen Ole Andersen 

var der Knud Andersen, der døde som ung 16. oktober 1810. Der var søsteren Mette Marie 

Andersdatter, som stod fadder til Søren Olufsen Hjort, og så var der broderen Godsk Andersen der 

overtog hjemmet i Knorborg. Han blev gift med Kirsten Poulsdatter af Hygum, født 3. april i 1779 

og død 2. marts 1815. Hendes forældre var sognefoged og kirkeværge Poul Rasmussen født i 1739 

og død den 27.februar 1818 og Sidsel Andreas-datter i Hygum. Efter Godsk Andersen og Kiersten 

Poulsdatter var der en udbredt slægt, en tid hed halvdelen af Knorborgs beboere Godskesen. Der var 

også en gren af familien i Kamtrup, som hed Godskesen. I et par generationer frem var der ofte en 

Godskesen, der stod fadder, når der var barnedåb i Sørensen-familien i Fæsted. En gammel kone har 

fortalt at godskeserne var forud for deres tid og mere begavede end folk i almindelighed.  

I 1822 sælger Ole Andersen gården i Enderupskov og flytter til Fæsted, hvor han køber en gård, der 

lå lige syd for Fæsted kro. Det er på jord fra den gård at Sigurd Nielsen i 1934 bygger gård.  

Her dør Ole Andersen kort efter den 21. november 1822, 46 år gammel. Han var altså født i 1776.  

Enken Karen Andersdatter giftede sig anden gang med ungkarl Jørgen Peter Christiansen fra 

Fæsted. Der var bryllup 22.maj 1824. Forlovere var naboen Mads Thomsen i Fæsted og brudens far 

kromand Anders Poulsen i Hygum. Bruden var da 37 år og brudgommen 28 år. Karen Andersdatter 

dør 20. januar 1836 49 år gammel. 

Jørgen Peter Christiansen gifter sig igen 1839 med Karen Jørgensdatter fra Tiset. Ved dette bryllup 

er stedsønnen Søren Olufsen Hjort forlover.  

 

Hygum kirkebog fortæller:  

7. maj 1837 dør aftægtsmand hos  

Søren Olufsen Hjort i Fæsted  

Søren Olufsen af Enderupskov.  

 

Søren Olufsen Hjort har jo nok overtaget sit hjem efter moderens død. Da var han 25 år, og han 

holdt som nævnt bryllup med nabodatteren Maren Simonsdatter. Thøste Thøstesen fortæller, at 

Søren Olufsen købte Ole Madsens gård ind til sin egen. Den kostede 1000 gamle daler. Ole Madsen 

fik som aftægt land til et par køer og et par små stykker eng. Hans aftægtshus lå i hjulerens toft i 

Kamtrup.  

 

I følge TRAP var Ole Madsens gård en del af Store Barslund, der bestod af to halvgårde. 

Halvgården i Barslund hørte under Riberhus og halvgården i Fæsted hørte under Løgumkloster. 

Gården i Fæsted blev delt i to. Den del der lå nord for vejen fik en datter og svigersøn fra Barslund. 

Det er den gård, som i dag ejes af Andreas S. Lind og som nu kaldes Klostergården.  

 

Den anden del af halvgården, som lå syd for vejen, købtes af Søren Olufsen, og han flyttede den i 

1846 ud fra byen og op til de søndre agre. Forinden havde han solgt den første gård til Peter 

Stephansen eller Peter Steffensen, som han kaldtes. Det var hans datter, der siden blev gift med 

Hans Peter Jørgensen fra Kamtrup. 

 

Thøste nævner at Maren Simonsdatter var en meget dygtig kone, mens Søren Olufsen var lidt mere 

langsom i det. Maren var svagelig de sidste år og hun døde 21. oktober 1861 54 år gammel. Søren 

Olufsen tog sig hendes død meget nær. Han døde kun halvandet år efter den 4. juli 1863 52 år 

gammel. Det fortælles, at det var sorgen over Marens død, der lagde ham i graven.  
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I Maren Simonsdatter og Søren Olufsens hjem opvoksede 6 børn:  

Karen Sørensen f. 17.januar 1837  

faddere:  Anders Poulsens kone i Hygum - barnets oldemor  

Thomas Mathiesens kone i Hygum - Søren Olufsens moster  

Hans Andersen i Hygum - Søren Olufsens morbror  

Chresten Simonsen i Fæsted - barnets morbror  

Ole Madsen i Fæsted - aftægtsmand og nabo  

 

Anne Sørensen f. 3. september 1838  

faddere:  Ane Sofie Simonsdatter Fæsted barnets moster 

Anders Godskesens kone Knorborg Søren Olufsens fætterskone  

Chresten Simonsen i Fæsted _ morbroder    

Hans Petersen i Fæsted - mosters mand  

 Ole Madsen i Fæsted – aftægtsmand 

 

Ole Sørensen født 2.maj 1841  

faddere:  Sidsel Cathrine Godskesen Knorborg - Søren Olufsens kusine  

Ole Madsens kone i Fæsted - nabokone  

Hans Andersen i Hygum – kromand - Søren Olufsens morbror  

Chresten Simonsen i Fæsted - morbror  

Poul Hansen i Harreby - bror til oldemor i Hygum  

 

Simon Lauridsen Sørensen født 22.juli 1844  

faddere:  Simon Lauridsen Fæsted - morfar  

Thøste Simonsen Fæsted - morbror  

Christen Simonsen Fæsted - morbror  

Hans Godskesens kone Benborg - Søren Olufsens fætterskone  

Hans Peter Jensens kone i Fæsted  

 

Andreas Sørensen født l4. april 1849  

faddere:  Ebbe Hansen Harreby - mosters mand  

Christen Knudsen Harreby - ven af huset  

Christen Simonsen Fæsted - morbror  

Thøste Simonsens kone Fæsted - Søren Olesens kusine  

Elsbe Jørgensen Kamtrup - nabodatter  

 

Laurids Iversen Sørensen født 3.marts 1850  

faddere:  Thøste Simonsen Fæsted - morbror  

Christen Simonsen Fæsted - morbror  

Hans Petersen Fæsted - mosters mand  

Ane Cathrine Thomasdatter - nabodatter  

Else Knudsen af Tornum  

 

Karen Sørensen blev som før nævnt gift med Andreas Poulsen Andersen i Hygum kro. 

Anne døde l4.marts 1848.  
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Ole Hansen Sørensen, kaldet VoIle overtog hjemmet efter forældrenes død i 1863. Han var da 22 år 

gammel. Den 20.oktober 1866 blev han gift med sin husholderske Maren Hansen fra Kalslund. Hun 

var født 31.marts 1844 på den gård, der i dag ejes af Hans Kalff. Det er stadig samme slægt. 

Forlovere ved brylluppet var gårdmand i Harreby Hans Ebbesen - brudgommens fætter og 

gårdmand i Kalslund Søren Olesen - brudens stiffader.  

Volle Sørensen afstod 1876 hjemmet i Fæsted til sine brødre Simon og Andreas og købte i stedet 

Kamtrupgård det er omtalt før. 

  

Maren Hansen døde l. august 1883 39 år gammel og 24.januar 1889 fortæller Hygum kirkebog, at 

gårdmand, enkemand i Kamtrup fra 1883 Ole Sørensen bliver viet til husholderske Mariane 

Sørensen født Petersen 17. december 1843 i Lønborg i Jylland og  konfirmeret i Hanning kirke 

1858. I følge skudsmålsbogen var hun husholderske hos brudgommen. Ole Sørensen døde 1903 i 

Kamtrup. Mariane overlevede ham i fire år. Hun døde i gårdens aftægtshus den 17.november 1907. 

Der var ingen børn i det sidste ægteskab. I det første var der 6: 

 

Søren Olesen Sørensen født 22.juni 1867  

Hans Jørgen Sørensen  21. marts 1870  

Martin Peter Sørensen  28. marts 1872  

Carl Andreasen Sørensen  8. feb. 1875  

Maren Cathrine Sørensen  30. sept. 1877  

Andreas Hansen Sørensen  25. aug. 1881  

 

På nær en udvandrede alle VoIle Sørensens børn til Danmark. Søren Olesen Sørensen havde en gård 

i Hunderup. Hans kone hed Maren. På deres gamle dage boede de i Holsted hos en søn, der hed Ole 

Sørensen. 

  

Hans Jørgen Sørensen havde en gård i Bøll ved Gørding. Hans kone hed Grete og var fra Jernved-

lund. Efter deres død blev gården ført videre af en søn Viggo Sørensen. 

  

Carl boede i Tjæreborg. Han blev gift med Lissi Jepsen, datter af Hans-Andersen Jepsen i Harreby. 

Der var ti børn i Lissi og Carls ægteskab. 
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Andreas Hansen Sørensen blev gift med Lene Jørgensen, datter af Jens Jørgensen i Harreby. De 

overtog gården i Kamtrup efter Volle, og da den var brændt, købte de Klostergården i Fæsted af 

Hans Ebsen. Den havde de i få år og solgte den så til Jens Lind fra Brøstrup. Efter salget af gården i 

Fæsted flyttede de op på Give- egnen. Jeg mindes at morbror Nis og morbror Anders var til 

sølvbryllup deroppe, og at de kørte vild, da de om natten var på vej hjem. Deres børn ved jeg ikke 

noget om. Andreas døde på alderdomshjemmet i Sunds. 

 

Maren Cathrine boede i Nærum ved København. Hendes mand arbejdede ved banen, og af den 

grund havde de fri rejse med DSB og besøgte derfor ret ofte brødrene i det jyske.  

Martin Peter Sørensen var den eneste af Volles børn, der blev på hjemegnen. Han blev i 1896 gift 

med Marie Godskesen, datter af Hans Godskesen på Benborg. Her blev Ole Andersen og Godsk 

Andersens slægt forenet. Martin Peter overtog Benborg efter Svigerfaderen og han flyttede 

bygningerne op hvor de nu ligger, før lå gården omtrent nede ved åen. Det blev kort tid de fik lov til 

at bo på Benborg. Martin Peter fik tuberkulose og måtte sælge gården. 

  

Familien flyttede ind i aftægtshuset i Kamtrup. Her døde han den 28.maj 1902 30 2/6 år gammel. 

Der var tre børn. To piger og drengen Ole Sørensen, der er født l. marts 1897. Han og hans hustru 

Emma har drevet landbrug i Knorborg og bor her stadig sammen med yngste søn Martin Peter 

Sørensen. 

Simon Lauridsen Sørensen overtog som nævnt jord fra fødegården og byggede gård her. 

Den 29. april 1876 blev han i Hygum kirke viet til sin husholderske Cathrine Marie Jensen Ebsen 

født 11. februar 1852 på Tornum Mark.  

Sønnen solgte gården på Fæsted Mark og købte i stedet en gård i Kamtrup, det er den gård, der nu 

ejes af Andreas Lind den yngre. Engang så jeg tilfældigvis en notits i Dannevirke under rubrikken  

”Fra Gamle Dage”. Der stod, at Simon Sørensen fra Fæsted ved retten i Flensborg var idømt en 

bøde på 4 Mark for krænkelse af helligdagsfreden ved at have læsset et læs sten af i kirketiden.  

Cathrine Marie døde 29. oktober 1882 30 år gammel.  

Den 30. november 1883 er der bryllup igen. Da bliver Simon Sørensen viet til Christine Christensen 

Kjer født 5. april 1844 i Malt sogn og konfirmeret i Føv1ing kirke. 

 

I første ægteskab var der tre børn:  

       Maren Sørine Sørensen f.24. august 1876 

       Marie Hansine Sørensen f.25. marts 1878 

       Søren Olesen Sørensen f. 7. marts 1880 

 

I andet ægteskab var der følgende børn: 

  

       Kathrine Marie Sørensen f. 15. juli 188A  

      Chresten Johansen Sørensen f.2. september 1888  

 

Simon Sørensen døde 28. august 1889 44 år gammel. Hans enke måtte sælge gården, og hun boede 

en del år i et aftægtshus på Fæsted. 

 

  

I 1903 giftede hun sig med Søren Lauridsen. Han var vist nok fra Askov, og her boede de til deres 

død.  

Simon Sørensens søn Søren Olesen Sørensen udvandrede som 18-årig til Californien. Her 

oparbejdede han en stor rosinfarm. Den 25. januar 1903 blev han i Fresno gift med Ane Kathrine 

Lauridsen, der var født 30. oktober 1879 i Holsted. Deres datter Karen Marie Sørensen gift Titchner 

i Californien har udarbejdet efterfølgende slægtstavle.  
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Slægtstavle udarbejdet af Karen Marie Sørensen Titchner i Californien 
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ANDREAS SØRENSEN OG ELSE MARIE IVERSEN 
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Slægtstavle over efterkommere af Andreas Sørensen og Else Marie Iversen 
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Andreas Sørensen og Else Marie Iversen  
 
Andreas Sørensen, min morfar var født 14. april 1849 som tredie søn af Søren Olufsen Hjort og 

Maren Simonsdatter i Fæsted. Haner døbt 16.april samme år. Fadderne var følgende:  

 

Ebbe Hansen” Harreby - mosters mand Christen Knudsen, Harreby  

Christen Sørensen, Fæsted - morbroder  

Thøste Simonsens kone, Fæsted - morbroders kone  

E1sbe Jørgensen, Kamtrup – nabodatter 

  

Andreas Sørensens forældre døde tidligt. Moderen 21/10 1862 og faderen 4/6 1863.  

Han blev konfirmeret i påsken 1865, og han har sikkert været hjemme hos sin ældre broder Vol1e 

Sørensen, der overtog hjemmet efter faderens død. Jeg har hans skudsmålsbog og i følge den er han 

kommet ud at tjene i 1869, da han var 20 år. Sin første plads havde han i Eskelund ved Brørup - 

skudsmålsbogen er udskrevet af Brørup-præsten H.F. Feilberg. 

 

Fra Eskelund kom han tilbage til Fæsted og var i to år hos Peter Jørgensen - det er den gård, som nu 

ejes af Hans Kjems Simonsen. Herfra rejste han november 1872 til Møgeltønder til en gård der 

hedder Kjergaardshof. Her var han i l år og rejste så til Hygum kro, hvor søsteren Karen og 

svogeren Andreas Poulsen Andersen var krofolk. De har nok haft brug for en dygtig karl, for det år 

byggedes den nye kro. Når man kører forbi kroen i dag, kan man stadig se initialerne A.P.A. og 

årstallet 1874. 

  

Fra Hygum kom han til Kamtrupgaard, nabo til hans hjem i Fæsted. Her var han i et år, og hermed 

var hans tjenestetid forbi, for i Kamtrup blev han forlovet med datteren Else Marie Iversen, og de 

holdt bryllup den 29. december 1875. 

  

SKUDSMAALSBOG FOR ANDREAS SØRENSEN 
  

Andreas Sørensen er født den 14. fjortende april 1849 niogfyrre i Fæsted, Hygum sogn og døbt 16. 

april samme år og konfirmeret i Hygum kirke paasken 1865.  

Præstkjær 12. november 1869. H.F. Feilberg  

 

Ovennævnte Andreas Sørensen har tjent hos mig fra l. november og indtil dags dato og har i den tid 

været flittig og stadig udvist lydighed, troskab og orden med hele sit foretagende, så jeg med glæde 

kan anbefale ham på hans fremtids bedste.  

Eskelund den 1. november 1870 H.C. Nielsen  

Meldt afgang fra Brørup til Hygum. Præstkær d. l. nvbr 1870. 

                                                                            Fei1berg  

 

Andreas Sørensen har tjent mig fra l. november 1870 og til samme tid 1872, og i den tid har han 

været mig tro, flittig og lydig og vist orden i hele hans foretagende, hvorfor jeg kan anbefale ham på 

det bedste.  

Fedsted den l. november 1872. Peter Jørgensen  

Meldt afgang herfra kommunen til Møgeltønder. 

                                                                 Harreby den l. november 1872 . 

 

Førbemeldte Andreas Sørensen har tjent mig fra l. november til dags dato, og kan Jeg med 

fornøjelse attestere, at han i bemeldte t id med anholden flid og villighe, saasom særdeles god 

opførsel, har erhvervet sig min fulde tilfredshed, ønskende ham i fremtiden held og lykke.  

Kjergaardshof den l. november 1873 I.C. Brodersen  
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Andreas Sørensen af Fæsted har tjent mig fra den l. november 1873 til november 1874. I den tid har 

han opført sig til min fuldkomne til fredshed, idet han i enhver henseende har været lydig, flittig og 

tro, i fremtiden ønsker jeg ham all held og lykke.  

Hygum den l. november 1874 Andreas Poulsen Andersen  

Meldt tilgang i Harreby-Fæsted kommune den 3.novemiber 1874.  

                                                                                         H.C. Hansen  

 

 

Andreas Sørensen har tjent mig fra l. november 1874 til dags dato og opført sig til min store 

tilfredshed i enhver henseende.  

Kamtrup den 2.november 1875 Iver Hansen Jørgensen  

 

Meldt afgang fra Fæsted kommune den l. november 1875.  

Chr. Hansen  

kommuneforstander  

 

Else Marie og Andreas Sørensens gård i Fæsted 

 

 
Else Marie og Andreas Sørensens gård i Fæsted. Fra venstre er det Andrea Sørensen, en 

tjenestedreng Laust Jørgensen, Else Marie Sørensen og Nis Sørensen med hestene. 
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Gravtale over Andreas Sørensen 
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Til Mor  

 

Et og Otti Aar, staar du,  

Mor med graanet Hår.  

Fuld din Arbejdsbog blev skrevet”  

intet ufyldt Blad afrevet.  

Ej forgæves du har levet.  

Du var trofast, lille Mor.  

 

Ene Mor,. 

Du med Børneflokken stod.  

Du tog Kampen op for Brødet, 

la’ ej Hænderne i Skødet.  

Dagen du med Natten øget.  

Du var tapper lille Mor  

 

Stol paa Gud, 

det var dit store Bud. 

Sorg og Modgang har du døjet,  

ej din lyse Tro det bøjet.  

End du står med Smil i Øjet, 

og du holdt, jo du holdt ud. 

  

Lille Mor,  

Hvor du dog har været stor.  

Vi for alt dig takke ville,  

for dit Smil det lyse, milde. 

En Livsaften lys og stille  

Vi dig ønsker lille Mor.  

 

Askov den 27.august 1934  

Søren Olesen Sørensen. 

 

 
 

Billedet er fra Else Marie Sørensens fødselsdag 27/8 1933,  

da hun fyldte 80 år. Fra venstre ses Søren Olesen, Ane Kirstine 

Andersen, Anders Sørensen, Else Marie Sørensen, Andrea 

Sørensen, Nis Andresen Sørensen og Johanne Rasmussen. 
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Else Marie Iversen var født 27.august 1853, og som faddere stod: 

  

Johanne Larsen, Brøstrup  

Johanne Jørgensen, Kamtrup  

Søren Olesen Hjort, Fæsted  

Otte Iversen, Brøstrup  

Peder Jensen Kamtrup  

 

Bedstemor må have begyndt sin skolegang i den gamle skole i Kamtrup og hun er så flyttet med 

over i skolen, som blev bygget ved landevejen i 1863.  

Da hun kom i skole, kom hun til at sidde ved siden af Simon Nielsens datter fra Fæsted. Hun hed 

også Else Marie, og da den gamle lærer Bottcher ikke kunne have to piger, der hed det samme, 

sagde han til bedstemor: ”Så kalder vi dig Mi.” Det navn brød hun sig ikke om, men det fulgte 

hende alle dage.  

Hvad Else Marie Iversen har beskæftiget sig med i sin ungdom, ved jeg ikke noget om, men til 

gengæld har jeg kendt hende i hendes alderdom. Hun døde i 1936 og var da 83 år gammel.  

Anders Sørensen døde allerede i 1891 kun 42 år gammel. Ved giftermålet blev de af svigerfaderen 

tilbudt at købe Kamtrupgård, men Andreas ville hellere overtage sit hjem i Fæsted, og han byttede 

så med broderen VoIle, som i stedet fik gården i Kamtrup.  

I Else Marie og Andreas Sørensens hjem voksede en stor børneflok op. Bedstemor har skrevet 

navne og fødselsdage op i en gammel andagtsbog, som min mor har arvet efter hende. Ved hvert 

navn står der: Er født og kommen til denne syndige verden.  

 

 

 

 

 

Maren Sørensen blev født 7.april 1876. Hun 

døde af hjernebetændelse 21. oktober 1897 
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Søren Olesen Sørensen blev født 9. nov. 1877.  

Søren Olesen kom til sin mors forældre i 

Sønderager, og havde sin opvækst her. Han lærte 

snedkerhåndværket og nedsatte sig som mester i 

Askov, hvor han i 1812 overtog en forretning, der 

var gået konkurs. Her oparbejdede han en solid 

og stor forretning.  

På sine gamle dage indgik han kompagniskab 

med sin førstemand Heine Beisner og efter Søren 

Olesens død 29. aug.1949 førte Beisner 

forretningen videre. Søren Olesen blev 10. maj 

1934 gift med Karoline Hansine Nielsen fra 

Asperup på Fyn. Hun var født l6. juli 1890. Der 

var ingen børn i ægteskabet. Karoline døde  

9. april 1966. De ligger begge begravet på Askov 

kirkegård. Søren Olesen besøgte i sine unge dage 

Særslev Højskole og Vallekilde 

håndværkerskole.  

Søren Olesen var vist den eneste af 

søskendeflokken, der ret havde sangstemme, og 

tilmed var han en habil violinspiller.  

 

 
 

  
 

 

 

 



 90 

Iver Hansen Sørensen født 5. okt. 1878  

Han aftjente sin værnepligt som infanterist i 

Graudenz. Der er et par breve fra ham til 

hjemmet i Fæsted. Efter militærtjenesten 

bestyrede han/hjemmet for sin mor, og det var 

meningen at han snart skulle overtage gården,  

men det gik helt anderledes.  

Søndag den 5.juli 1903 var han sammen med 

broderen Nis cyklende til Gabøl, for at besøge 

Anders, der havde plads her. Da de to brødre på 

hjemvejen var i nærheden af Kastrup faldt Iver 

Hansen af cyklen ramt af hjertelammelse.  

I et avisudklip står, at han væltede og brækkede 

halsen. Det er ikke rigtigt. Nis cyklede så 

tilbage til Anders og de fik lånt et køretøj og 

kørte så deres bror til sygehuset i Gram. Men 

da var han forlængst død. De to brødre fulgtes 

nu om natten hjem til Fæsted, for at fortælle 

deres mor, hvad der var sket, men ingen af dem 

ville eller kunne gå ind til moderen, De fik så 

vækket nabokonen Ingeborg Maack og fik 

hende med hjem til at overbringe det triste 

budskab. 
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To soldaterbreve fra Iver Hansen Sørensen, der aftjente sin værnepligt ved 141. Infanteri Regiment i 
Graudenss.  
Kjære Moder d. 14-3-1899 
 
Jeg vil nu i Dag sende Eder min store Portræt, og 
så vil jeg skrive Eder et par Ord til det samme. Jeg 
modtog Eders Brev i går og Jeg ser at I alle er 
raske, hvilket glæder mig meget. Og jeg kan også 
meddele Eder at jeg også er det. Jeg skrev til 
Stenderup sidste Søndag og sendte en Portræt 
derover.  
Du skrev at jeg også skulle sende en til 
Sønderager, og det kan jeg jo også godt, men det 
bliver vist ikke i de første Dage, og jeg sender 
også en til Brøstrup når jeg får Tid dertil. Jeg har 
ikke tid til at skrive meget i Dag vi har snart 
Sommervejr hver Dag. Min Uhr er gået i stykker, 
og jeg tror jeg vil sende den hjem for det vil vist 
koste 3 M. for at få den i stand og man skal jo også 
have den med sig hele Tiden. Mit Smør det er imod 
at sende igen. Mine penge de kan nok slå til, til 
Påsken over, de Breve til Jylland de koster så 
pokkers meget. Nu ved jeg jo ikke hvad I siger om 
Billedet, de siger jeg skulle have fået Knæbilleder, 
men det kan jeg jo få en anden gang. I skrev at nu 
havde I begyndt at søge om at få mig fri, og nu kan 
vi jo se, hvad det kan blive til. Jeg er ellers ganske 
godt tilfreds, det er jolidt bunden, ellers kan man jo 
ikke forlange det meget bedre. Nu skal du jo hilse 
Peter og Line og dem allesammen, også Mads Friis 
kan I hilse fra mig, og også Nis når I taler med 
ham. 
Nu får I ikke mer dennegang, så kan I jo få noget 

mere en anden Gang. 

 

Hjertelig Hilsen 

Fra 

Iver H. Sørensen 

Graudenss 
 

Kjære Moder. d. 19-3-1899  
 
Jeg vil nu i Dag skrive Eder et par Ord til. Jeg 
modtog Pakken på  Torsdag, og I må jo have mig 
undskyldt at jeg ikke har skrevet før, jeg havde 
ventet et Brev inden Pakken kom, for det plejer 
der jo, og så tænkte jeg det kunne være i Pakken, 
men der var der jo heller ingen, jeg havde  
ikke ventet Pakken endnu, og mit Smør slår jo 
godt til. I skal jo også have Tak for Hosen, og nu 
kan jeg jo blive flot igen. Æggene de var gået 
ganske i Stykker, en af dem var hel, men det andet 
var ganske i smadder. Jeg er ellers sund og rask, 
og det forstår jeg at I jo også er, jeg venter efter 
Brev fra Eder. I Dag har det sneet noget, men 
ellers er det smukt Vejr snart hver Dag. Jeg vil 
også skrive til Brøstrup i Dag, og så skikker jeg 
også en Portræt med. I har vel dog fået min store 
Portræt, jeg synes dog ikke det kunde fejle. Jeg 
skulle også snart have skrevet til Bror Søren i 
Dag, men jeg kan ikke forstå at jeg slet ikke’ 
hører fra ham, jeg ved jo snart ikke hvor han er, 
men jeg tænker jo jeg får sendt Brev fra Jylland, 
og så får vel jeg det at vide, for han har ikke 
skrevet siden lidt efter Nytår tror jeg. Mit tøj det 
kunne gerne komme frem inden I tænker igen, men 
det skal I ikke bryde Eder om, for det hører blot 
med til Øvelsen og sådan har det så tit været, det 
skiftes Regimenterne med, det kaldes Mobil, eller 
sådan noget.  
Nu skal du da hilse Peter og Line og Anders skal I 
da hilse, når I taler ham, og dem allesammen. Og 
I kan jo også hilse de andre bekendte derhjemme.  
Nu får I ikke mere dennegang, og nu håber 
jeg så I skriver snart. 
 
Hjertelig Hilsen 
Fra 
Iver H. Sørensen 
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Ane Marie Sørensen blev født 6. juli 1880. 

Hun døde af tuberkolose 31. oktober 1895 

 

 
 

 

 

Nis Andreasen Sørensen blev født 29. april 

1882. I sine unge dage besøgte han Særslev 

højskole. Han var en dygtig gymnast, jeg har 

hørt gamle folk fortælle om morbror Nis’ 

gymnastiske færdigheder.  

Da broderen Iver var død, var han den nærmeste 

til at komme hjem og hjælpe moderen, og efter 

et par år overtog han gården, men moderen blev 

boende hos ham.  

Den 27. november 1917 blev han gift med 

Pouline Sørensen, der var enke efter Nis’ bror 

Laurits Iversen Sørensen, som var død i krigen 

10. juni 1915. 

  

Nis havde dårligt helbred og i 1929 måtte han 

sælge gården, og i stedet købte han en lille 

ejendom i Fæsted by.  

Han døde 19. november 1949. Pouline døde 

17.juni 1965.  

Der var fem børn i ægteskabet: Else Katrine, 

Laurits Iversen, Rigmor, Hans Peter og Maja.  

 
 

 

. 
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Anders Sørensen blev født 25.juli 1883. Anders 

kom efter faderens død 1891 i hjemmet hos fasteren 

i Hygum kro og blev her under hele sin opvækst. 

Skole- gangen foregik også i Hygum. En vinter  

var han på Frederiksborg højskole.  

Den 27. marts 1908 blev han i Hygum kirke  

viet til Kirstine Petersen fra Møgeltønder. De 

begyndte med en lille ejendom i Tornum” men købte 

så en gård i Hjortvad.  

Under orlov fra krigen gik han sommeren 1915 over 

grænsen til Danmark. Senere fik han hele familien 

over. De boede fire år i Gørding og kom så i 1919 

tilbage til Hjortvad. Her drev de et godt landbrug.  

Moster Kirstine døde 12.juni 1935. Morbror Anders 

drev gården til 1946, da han overdrog den til 

datteren Else og svigersønnen Knud Petersen. 

Han blev boende på gården og drev herfra en 

udstrakt handel med kreaturer, især kommisions-

handel til samlestalden i Ribe. Han nød her i fuldt 

mål sine kollegers tillid.  

Han døde 15.maj 1961 på kommunehospitalet i 

Århus.  

Der var fem børn i ægteskabet. Anne Katrine, Else 

Marie, Agnes, Laurits Iversen og Hans Peter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ane Kirstine Sørensen født 27.oktober l885 var som 

ung elev på Sorø højskole. 

  

Hun blev november 1917 gift med Niels Peter 

Andersen fra Sandagergård på Sjælland. De overtog 

broderen Laurits Iversen Sørensens gård i Knorborg. 

Laurits Iversen var død i krigen 10. juli 1915.  

Peter Andersen var uddannet som tømrer, og han 

drev en del tømrervirksomhed ved siden af 

landbruget.  

I 1946 solgte de gården i Knorborg, og købte hus i 

Rødding. Her helligede Peter Andersen sig helt 

tømrervirksomheden, så længe kræfterne slog, til.  

Ane Kirstine døde i Rødding l2.nov. 1956.  

Peter Andersen døde på Gram sygehus april 1968.  

Her var også fem børn: Svend, Vagn, Eva, Ane og 

Marie.  
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Laurids Iversen Sørensen blev født 5. marts 1888, og han 

aftjente sin værnepligt ved garden i Ber1in. 

I 1913 blev han gift med Pouline Petersen født 5. februar 

1887 fra Møgeltønder og de købte en lille gård i 

Knorborg. Her fødtes deres søn Andreas Sørensen 4.apri1 

1914.  

Den 2.august fik han indkaldelsesordre til at møde ved 

hæren.  

Broderen Anders kørte ham til toget i Sommersted, og da 

de tog afsked med hinanden, sagde Laurids: ”Nu må du 

hilse hjemme, ”jeg kommer ikke hjem igen.”  

Det sidste sagde Anders selvfølgelig ikke, da han kom 

hjem.  

Laurids deltog i fremmarchen mod Paris. Den 2. 

september skrev han hjem: ”Nu er vi 10 mil fra Paris.” 

Senere kom han til østfronten. Her døde han den 10. juni 

1915 i Jeroslau i Galizien af tyfus.  

 

             Ensomt, thi det brustne blik  

             ingen kærlig hånd har lukket  

             ingen ven dit håndtryk fik  

             ingen hørte afskedssukket.  

 

Pouline solgte efter et par år ejendommen og flyttede hjem 

til svigermoderen og svogeren Nis, med hvem hun som 

før nævnt giftede sig i 1917.  
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Andrea Sørensen  
Der kom et par tvillinger mere den 21. januar 1892. 

Da fødtes min mor Johanne Kirstine Henderikke 

Sørensen og hendes søster Andrea. 

Efter endt skolegang i Kamtrup skole fulgtes de ad en 

vinter på Holsted efterskole. De var også sammen på 

Ollerup folkehøjskole, men så holdt den fælles 

løbebane op.  

Andrea holdt først hus for broderen Søren Olesen i 

Askov, så havde hun i en årrække et hjemmebageri 

også i Askov. Derefter var hun en del år 

husbestyrerinde på en gård på Sjælland, og de sidste 

tyve år var hun husbestyrer for Jens Hansen i 

Skovlund.  

Hun døde på Gram sygehus 2.november 1961. Hun 

havde glædet sig til sin 70 års fødselsdag i fællesskab 

med mor, men det oplevede hun ikke.  

 

 
 

Andrea Sørensen 

 

 
 

Johanne, Andrea, Else Marie Sørensen og Pouline med sønnen Andreas. 
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Johanne Kirstine Henderikke Sørensen 
Min mor Johanne Kirstine Henderikke Sørensen blev 

den 9. marts 1919 viet til min far Frederik Attermann 

Rasmussen, der var født l. april 1895 i Nørbølling.  

De begyndte som bestyrerpar på fattiggården i 

Hygum. Efter to års forløb forpagtede de gården, og 

da den i 1933 blev nedlagt som fattiggård, købte de 

den.  

I 1955 byggede de aftægtshus ved siden af gården og 

overdrog den til yngste søn Andreas Rasmussen. 

Foruden Andreas og undertegnede er der to piger fra 

ægteskabet: Ruth og Marie.  

Far døde i Hygum 15. september 1964. Mor døde på 

plejehjemmet i Toftlund 13.vjanuar 1973 efter otte års 

sygeleje.  

Mor var den sidste af Else Marie og Andreas 

Sørensens børn.  

Lad os sige med vores tipoldemor:  

”Fred være med deres støv.”  

 

 
 

JOHANNE SØRENSEN OG FREDERIK ATTERMANN RASMUSSEN 

 

 
Fattiggården i Hygum ca. 1930 
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SØREN RASMUSSEN OG TOVE HOLM 
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Pastor Dommerbys tale ved Søren Rasmussens begravelse den 23. juni 1990.  

For nogen tid siden, da jeg besøgte Søren Rasmussen, fortalte han mig, at han engang i sin  

ungdom var indlagt på sygehuset. Og mens han lå der, kom præsten på besøg med en blomst, -  

en 1i11e buket, hvortil der var hæftet en seddel med et skriftsted fra det gamle testamente, fra  
Esajasbogen kap. 43, som jo er skrevet mens jøderne levede som landflygtige i Babylon.  

”Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min,” stod der, og Søren  

Rasmussen tog disse ord til sig, - de har fulgt ham livet igennem, og de blev ham et  

holdepunkt, her i den sidste tid før han døde. Søren Rasmussen vidste, at klokken var faldet i  

slag for ham og at hans liv var ved at rinde ud, og han kunne tale om det.  

”Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min,” stod der - det er Guds tale.  
Sådan talte den almægtige til de landflygtige jøder i Babylon.  

Sådan taler han til os i dåben.  

Sådan talte han også til Søren Rasmussen, da han blev døbt, og da han så - dengang for mange  

år siden lå på sygehuset og fik en buket blomster af præsten åbnede virkeligheden sig for ham -  
den virkelighed, som han blev sat ind i, da han blev døbt.  

Dåben er ikke nogen tom ceremoni, som vi sætter i værk, fordi det nu er skik og brug. Nej. At  

blive døbt, det er at blive talt til, og det er Gud selv, der fører ordet ved dåben: ”Fred være med  

dig, frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min,” det er det Guds ord, der  

lydløst ledsager dåben. Og når det går op for et menneske, at det er omfattet af Guds  

kærlighed, --når det går op for os, at vi har Guds yndest og gode vilje, så kan vi leve vort liv  
med frimodighed.  

Det var også Martin Luthers erfaring, den erfaring, han byggede hele sin tilværelse på.  

”Hvordan finder jeg en nådig Gud? ?” sådan havde han spurgt, da han levede som ung i  

klosteret. Hvordan bliver jeg acceptabel i Guds øjne, hvordan kommer jeg til at føle mig  

accepteret. Det var det altoverskyggende problem for ham. Og han var ved at blive knust af  

det. Men så gik det op for ham, at han var accepteret, at han var retfærdiggjort - for at bruge  

hans eget udtryk. Det gik op for Luther, at han kunne leve sit liv i frimodighed, fordi Gud den  

almægtige allerede i dåben havde lyst sin fred over ham, kaldet ham ved navn og gjort ham til  
sit barn.  

Før havde han skuet ind i en uafladelig selvkredsen, hvor selvanklage og selvforsvar afløste  

hinanden i en uendelighed. Nu åbnede sig et helt nyt liv: Han blev sat fri, så han kunne leve i  
frimodighed og engagere sig for livet med alle dets gøremål.  

Det er det kristne menneskes frihed og frimodighed, - den frihed og frimodighed, som også var  

bærende i Søren Rasmussens tilværelse, og som gjorde, at han kunne engagere sig for livet  

omkring sig. Og det gjorde han. Det ved vi alle.  

”Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Når du går gennem vande, er  

jeg med dig, gennem strømme, de river dig ikke bort.” Står der i Esajasbogen. Når der her tales  

om at gå gennem vande og strømme, så er det udvandringen fra Ægypten og overgangen over  

Det Røde Hav, der hentyde s til. I anden Mosebog fortælles det, at Moses førte Israels folk ud  

af Ægyptens land, og Gud Herren lod dem gøre en omvej i ørkenen, og de slog lejr ved  

bredden af Det Røde Hav. Men Farao satte efter dem med hele sin hær og alle sine  

stridsvogne, og da israelitterne så det, blev de grebet af frygt. For de var trængt inde.  
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Bag sig havde de Farao, og hele den livsødelæggelse, han repræsenterer. Foran dem lå Det Røde Hav.  

At gå den vej var det samme som at gå i døden.  

Således var de omringet. Der var ingen udvej, og det er en situation, vi alle kan komme i.  

Men Gud talte til Moses og sagde: ”Frygt ikke, for i dag skal I se min frelse.” Det står der.  

Frygt ikke, for i dag skal I se Jesus. Sådan kunne man måske have oversat, for ordet Jesus  

betyder ”Guds Frelser”.  

Gud frelser ved at skabe udveje, hvor der ingen udveje er. Det fik jøderne at se den dag, de  

stod ved Det Røde Hav. For Gud lod Moses række sin hånd ud over vandene, og de skiltes  

ad, så israelitterne kunne gå over på havets bund med tørre sko ... som der står. Beretningen  

om overgangen over Det Røde Hav kan forstås som billedtale. Som så mange andre steder i  

Bibelen, står havet eller vandene som et symbol, et sindsbillede på død og livsødelæggelse.  
Men Gud frelste sit folk. Han skabte udveje, hvor der ingen udveje var.  

Således frelser Gud, og det er i troen på Guds frelse, vi skal tage afsked med Søren  

Rasmussen.  

Han døde på det ord, som han havde levet sit liv på.  

”Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Når du går gennem vande, er  
jeg med dig, gennem strømme, de river dig ikke bort.”  

Amen.  

276 Kærligheds og sandheds ånd  

 

Uddrag fra den håndskrevne bog over Attermanslægten  

Efter længere tids sygdom sov farfar stille ind om aftenen mandag den 18.juni. Dagen efter  

forsamledes familie, venner og naboer på gårdspladsen i Hygymskov omkring farfars båre.  

Under pastor Dommerbys ledelse holdtes en stille andagt, som indledtes med salmen Gak ud  

min sjæl. Trosbekendelsen læstes herefter, og salmen Jeg er træt og går til ro blev sunget.  

Farfars båre førtes nu over Hygum til Rødding Frimenighedskirke, hvor Den signede dag blev  
sunget, og Dommerby sluttede med at bede Fadervor.  

Begravelsen foregik lørdag den 23.juni kl. 11fra Frimenighedskirken, hvor ca. 200 mennesker  

var til stede for at tage afsked med farfar. Vi sang først Op al den ting og Gud skal alting  

mage. Pastor Dommerby holdt en smuk tale ud fra ordene: ”Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg  

kalder dig ved navn, du er min.” Ord fra Esajasbogens kap. 43, som farfar havde taget til sig  

under et sygehusophold i sin ungdom, og som havde fulgt ham livet igennem og var blevet  

hans holdepunkt i den sidste tid, før han døde. Herefter sang vi Kærlighed og sandhedsånd og  
O’ kristelighed.  

Båren førtes nu til familiegravstedet på Hygum kirkegård, hvor farfar blev jordfæstet ved siden  

af sin far og mor. Vi sang Krist stod op af døde, hvorefter Hans takkede på familiens vegne for  

den store deltagelse og inviterede alle til mindesamvær i forsamlingshuset. Her sang vi først  

Jeg har båret lærkens vinge, hvorpå HJ Petersen sagde nogle ord. Han indledte sin mindetale  

med at betegne farfar som en lykkelig mand, der havde fået lov at dø i sit eget hjem omgivet af  

sine kære. Yderligere karakteriserede han farfar som venlig, vidende, beskeden, bundhæderlig  

og reel. En mand som man altid kunne komme til og regne med. Herefter sang vi Som dybest  



 108 

brønd. Gerda Holm omtalte farfars store arbejde i de mange bestyrelser og sagde, at efter hans  

27 år i bestyrelsen for forsamlingshuset, hvoraf de 20 som formand, havde det været en svær  
opgave at løfte arven. Vi sang nu Du gav mig o’ Herre.  

Niels Gårdhus indledte med ordene: ”Der mangler en stemme i koret i dag, en klar og ren  

stemme,” og hentydede til farfars sangstemme. Herefter gav han en levende beskrivelse af  

farfars måde at fortælle på i store forsamlinger. Han omtalte farfars store viden, som han gerne  

gav fra sig på sin egen beskedne måde og hans indsats på det lokalhistoriske område, en indsats  

både i og udenfor sognet, som ville række langt ud i fremtiden. Endvidere sagde Gårdhus, at  

det ikke var enhver generation forundt at fostre en mand af hans format. Herefter sang vi Et  
jævnt og muntert virksomt liv.  

Peter Madsen takkede for indsatsen i Historisk Samfund og for arbejdet med opbygningen af  

Hjemstavnsgården. Herpå blev For dig Vorherre som dage kun og Op dog Sion sunget.  

Johannes Andresen omtalte farfars arbejde for at bevare og videregive vores kulturelle arv og  
foreslog Til himlene rækker.  

På farmors forslag sang vi herefter At sige verden ret farvel, og far takkede for den store  

deltagelse og de mange besøg i Hygumskov under farfars sygdom Disse var til stor hjælp og  

opmuntring for både farfar og os andre.  

Mindesamværet sluttede med, at vi sang Se nu stiger solen.  

Æret være farfars minde  

Søren Rasmussen, Hjordkær.  
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Pastor Dommerbys tale ved Tove Rasmussens begravelse den 5. marts 1994 
At leve, det er at elske hvad stort og skønt du så.  

Sådan står der i et lille digt, som blev fundet i Tove Rasmussens gemmer nu her efter hendes død. 

At leve det er ., hedder det. Der tales om meningen med det at leve.  

Og det er jo noget af det, som er karakteristisk for os mennesker (til forskel fra den øvrige 

skabning): vi gør os tanker om livet.  

Er der en meningen med vor tilværelse? Og - i givet fald - hvori består den? Sådan spørger vi.  

Og det er netop det spørgsmål, digtet giver et svar på.: det at leve, - det er at elske hvad stort og 

skønt du så ... står der.  

Med lidt andre ord har Grundtvig sagt præcis det samme. ”Det er et menneskes første opgave at 

lære at elske det elsk-værdige i sin nærhed” skriver han. Og han staver elsk-værdig i to ord med 

bindestreg imellem. Det gør han for at betone, at det elskværdige, - det er det, som er værd at elske.  

Det elsk-værdige det er vores familie, - den familie, vi kommer af, den familie, vi stifter. Det er den 

egn, vi hører hjemme på, det er vores land, osv. Det er i det hele taget alt, hvad der kalder på vort 

engagement. Det er altsammen elsk-værdigt ikke fordi vi efter en nærmere vurdering har fundet det 

værd at elske, men fordi det er i vor nærhed og kalder på vort engagement. Og først når vi 

engagerer os for tingene omkring os, kan vi se, hvad de virkeligt er værd. Først når vi ser dem i 

kærlighedens lys, kan vi se det store og det skønne i dem. For den har aldrig levet, som klog på det 

er blevet, han først ej havde kær.  

At leve det er at elske, hvad stort og skønt du så .. hedder det i digtet.  

Det er en meget enkel og samtidig meget dybsindig indsigt, der viser vejen til et godt menneskeliv.  

Vi skal i dag tage afsked med Tove Rasmussen. Hun fik sit at tage vare på, hun fik sit at engagere 

sig for, og hun gjorde det. I den forstand kom hun til at leve et godt menneskeliv. livet lykkedes for 

hende. Det skal vi tænke på nu i dag, da vi skal føre hende til graven. Et godt liv har hun levet. Men 

det er jo ikke noget, hun skal roses for. Det er derimod noget, der stemmer til taknemmelighed.  

Nu er hun gået til sin Gud og skaber. Det er ham, om hvem det hedder at han ikke har 

personsanseelse, og det betyder, at hans kærlighed er stor nok til at omfatte os alle, hvad enten vort 

liv er lykkedes eller ej.  

Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærligheden, bliver i Gud og Gud bliver i ham ... står der i 1. 

Johannesbrev. Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag. Det 

Johannes her siger, det er jo, at vi som mennesker kan leve og dø med frimodighed - ikke fordi vi 

med vort engagement og med vore gode gerninger har gjort os fortjente til noget, men fordi vi er 

omfattet af Skaberens kærlighed. Og han elskede os først .. står der. Førend vi kunne gøre os 

fortjente til noget som helst har han tilsagt os sin uudslukkelige kærlighed. Det gjorde han, da vi 

blev døbt. Dåben er ikke en  

tom ceremoni, som vi sætter i værk fordi det nu engang er skik og brug. Nej at blive døbt, - det er at 

blive sat under tiltale, - at blive talt til, og det er Vor Herre selv, der fører ordet.  

Evangelierne fortæller, at Jesus blev døbt af Johannes i Jordanfloden, og da han steg op af vandet, 

se da åbnede himlen sig over ham, og fra den åbne himmel lød der en røst, som sagde: Du er min 

søn, den elskede, i dig har jeg velbehag.”  

Sådan åbner himlen sig over os, - og sådan tales der til os fra den åbne himmel, når vi holder 
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barnedåb. ”Du er omfattet af min kærlighed, - jeg har rakt min hånd ud og grebet dig for i liv og 

død at holde dig fast som mit barn.” Det er dåbens lydløse Guds-ord. Det er, hvad den almægtige 

siger til os i dåben, - det er, hvad der også blev sagt til Tove Rasmussen, da hun blev døbt. Derfor 

skal vi tage afsked med hende i frimodighed. Hun  

tilhører ikke døden, hun tilhører livets Gud, og derfor kan vi på hendes vegne sige med digteren:  

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav  

lad mig ikkun stævne imod min grav  

livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn  

ud hans hånd mig river af dødens garn. 

  

amen.  

Uddrag fra vores egen slægtsbog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 1. marts om morgenen døde mor på Haderslev sygehus. Siden efteråret havde hun ikke 

følt sig helt vel, men der var ingen af os, der regnede med, at det skulle gå så hurtigt. Mor døde 

stille og værdigt, som hun selv ville have ønsket det.  

Midt på formiddagen fulgte vi hende fra sygestuen til sygehusets kapel, hvorfra der torsdag blev 

holdt en stille andagt. Vi sang salmen Den yndigste rose er funden og Pastor Dommerby læste 

trosbekendelsen. Herfra førtes båren først over Hygumskov, hvor gamle naboer havde strøet gran 

og hejst flaget på halv. Videre over Hygum til kapellet ved Rødding Frimenighedskirke, hvor vi 

sang Under dine vingers skygge og Pastor Dommerby sluttede med at lyse velsignelse og bede 

Fadervor,  

Begravelsen foregik lørdag den 5. marts kl. 13 fra Frimenighedskirken, og mange var mødt op for at 

tage del i højtideligheden og tage afsked. Først sang vi Her vil ties og Du Herre Krist, hvorefter 

Pastor Dommerby holdt en smuk tale udfra verset, som står foran. I en skuffe i chatollet var mors 

poesibog fra hendes ungdom slået op ved dette 1i11e digt. Dommerby ledte det hen til 1. 

Johannesbrev. Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærlighed, bliver i Gud og Gud bliver i ham. 

Vi sluttede af med at synge Blomstre som en rosengård og Se nu stiger solen, hvorefter båren blev 

ført til familiegravstedet i Hygum, og mor blev her jordfæstet ved siden af far, som hun elskede, 

ærede og savnede.  

Ved graven sang vi Krist stod op af døde, hvorefter Hans på familiens vegne takkede for blomster 

og deltagelse og inviterede alle til mindesamvær i forsamlingshuset. Her sang vi først Op al den 

ting, Jeg har båret lærkens vinger og Jeg elsker den brogede verden. Faster Ruth foreslog derefter 
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Derfor kan vort øje glædes, Karen Et jævnt og muntert virksomt liv, Faster Mie Vi er fæstere her for 

en tid og Gerda Holm Som dybest brønd.  

Hanne rettede derefter på egne og søskendes vegne en tak til familie, naboer og venner, som 

igennem mange år fulgte vore forældre. Hun takkede for støtte og opmuntring i de sidste år, hvor 

vores mor var alene, for de manges deltagelse og sluttede af med at foreslå Den signede dag.  

Efter mindesamværet gik vi søskende igen på kirkegården og derefter til østre Kirkevej  

for sammen at slutte dagen.  

Æret være mors minde.  

Elin Holm Rasmussen  
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Invitation til Frk. Tove Holm  

fra Frederik og Johanne 

ca. 1945 
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Anbefalinger  
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