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Familien i Øster Nykirke 
Øster Nykirke sogn ligger 20-25 km nordvest for Vejle og består i dag af de små byer Vonge med knap 600 
indbyggere og Kollemorten med ca. 350 indbyggere. Sognet har fået navn efter kirken, som ligger på toppen 
af den jyske højderyg, 127 meter over havet. Kirken er opført 1150-1200 som valfartskirke til Sct. Peders 
Helligkilde, hvis vand mentes at have en helbredende kraft. Den ligger smukt helt ude på landet lige ud til 
Hærvejen. I 1915 fik Vonge også en kirke, da beboerne syntes der var for langt at gå de næsten 5 kilometer 
til Øster Nykirke, og fra 2010 er Vonge blevet et selvstændigt sogn.  

Min mormor er født og opvokset i Vonge, og hendes forfædre der kom til sognet i starten af 1800-tallet var 
meget aktive i lokalsamfundet frem til efter 1. verdenskrig.  

 

Hans Dahl Larsen og Karen Pedersdatter 

Den 14. juli 1828 ankommer mine tiptipoldeforældre Hans Dahl Larsen og Karen Pedersdatter til Øster 
Nykirke Sogn. Hans har købt en gård i Nørre Kollemorten. Købesummen er 400 Rigsbankdaler sølv. Det 
svarer til 4 årslønninger for en arbejder. Hans er kun 24 år, men han kommer fra et velstillet hjem, så han har 
nok haft penge med hjemmefra.  

Hans er født i 1803 i Løvlund i Grene Sogn, der ligger lige der, hvor Grene Å løber ud i Grindsted Å, 30 km. 
sydvest for Kollemorten. Løvlund Mølle og møllegård har været i hans slægts eje siden omkring år 1700. 
Hans er ældste og eneste søn på gården, og han er enebarn til han er 12 år, idet 4 af hans søskende dør som 
spæde. Siden får han 3 søstre. Det ville have været oplagt for ham at overtage møllen og møllegården efter 
sin far. Omvendt er den flere gange blevet overtaget af en svigersøn. Da Hans forlader Løvlund, lever hans 
far stadig, men fire år senere dør han, 52 år gammel, hvorefter hans mor driver møllen videre i 17 år med 
hjælp fra søstrene, en møllersvend og tre tjenestefolk. Efter hendes død overtager den yngste datter og 
hendes mand stedet.   

Karen er født i 1802 i Fitting i Vorbasse Sogn, ca. 20 km syd for Løvlund. Hun er vokset op på en gård som 
nr. 3 ud af en søskendeflok på 9.  

Hans og Karen kender formentlig hinanden godt, for Karens far og Hans’ mor er søskende. Da Hans og 
Karen bliver gift den 28. juni 1828, er der altså tale om et fætter kusine ægteskab. De to forlovere er deres 
fædre. Måske et arrangeret ægteskab. I skødet for den gård, Hans har købt, omtales han som ungkarl, så han 
har købt gården, før han gifter sig, om end skødet er underskrevet 16. december 1828.  

Når man har købt en gård, har man brug for en kvinde til at stå for husholdningen. Ved at gifte sig med sin 
kusine, kan man sikre sig, at hun har de kvalifikationer, der er behov for. Omvendt er risikoen for at få et 
handicappet barn dobbelt så høj som for et par, der ikke er beslægtet. Før år 1800 krævede det kongebrev for 
så nært beslægtede at gifte sig. Men med stavnsbåndets ophævelse i 1788 og den deraf følgende større 
bevægelsesfrihed for befolkningen, er sådanne restriktioner ikke længere så nødvendige.  

Hans og Karens første barn, Lars kommer allerede i februar 1829, altså mindre end 9 måneder efter indgåelse 
af ægteskab. Herefter føder Karen med 2-3 års mellemrum yderligere 8 børn, men kun 4 af dem når 
konfirmationsalderen. Den næstyngste, Karen Johanne, dør som 8-årig af kighoste. Ikke mindre end tre af 
hendes søskendebørn bliver opkaldt efter hende. Hvad de øvrige børn dør af vides ikke, men i 1800-tallet er 
de hyppigste dødsårsager blandt børn over 1 år tuberkulose, difteritis, kighoste, meningitis og mæslinger. Det 
er en relativt høj dødelighed for sådan en børneflok, der jo lever under gode økonomiske kår. En effekt af det 
nære slægtskab mellem forældrene kan dog være et lidt svækket immunforsvar.  
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Hans og Karen og deres ni børn, alle født i Øster Nykirke og alle bortset fra Peder dør samme sted. Peder dør i nabosognet Tørring 

 

Gården er på 2 tønder og 7 skæpper og dermed en af de største i Nørre Kollemorten bestående af i alt 19 
matrikler (i 1844). Købet af gården i 1828 indbefatter en andel i Østre Nykirke Sogns kirke. Allerede i 1834 
sælger han gården igen og køber en ny lige i nærheden, der ser ud til at være af nogenlunde samme størrelse. 
Den 27. november 1838 udnævnes han til sognefoged for Øster Nykirke. Dette embede, som er et deltidsjob, 
beklæder han indtil engang før 1850. I 1846 sælger han gården i Nørre Kollemorten og køber en ny i Vonge. 
Den nye gård er nogenlunde af samme størrelse, men foruden ager og eng hører der lidt skov til. Den er dog 
noget dyrere end den første gård. 3.700 Rigsdaler giver han for de to matrikler, 8a og 19a.  

Økonomisk ser det ud til at gå meget godt. I 1860 bor alle fire overlevende børn, der er i alderen 16-31 år, 
stadig hjemme. Derudover har familien 2 tjenestepiger, og Karens 85-årige far bor også hos dem. Han har 
endda sin egen tjenestepige på 50 år. Med til historien hører dog også, at Karen ikke er rask, så hun kan 
formentlig ikke bidrage med sin arbejdskraft, og i 1863 dør hun ”efter 5 års gigtsmerter”, som der står i 
kirkebogen. Hendes gamle far dør først et år senere.  

Hans har nok tænkt, det er ved at være på tide at give jorden videre til sønnerne. 8a bliver derfor delt op i to, 
8a og 8h. 19a sælger han for 1000 Rigsdaler ud af familien.  

8h sælger han til sin ældste søn Lars Dahl Hansen for 1.000 Rigsdaler. Lars bliver som 33-årig i 1862 gift 
med min tipoldemor, en 36-årig enke og gårdmandsdatter, Karen Hansdatter fra Lindeballe, ca. 20 km. 
sydvest for Vonge. Der er formentlig tale om et arrangeret ægteskab, for Karen Hansdatter blev enke året før 
med en søn på 5 måneder. Hendes mand, min tipoldefar Peder Larsen Jensen dør af tæring efter kun ½ års 
ægteskab og kun 26 år gammel. Hans far, min tiptipoldefar Jens Melchiorsen er sognefoged i Lindeballe i 
samme periode som Hans Dahl er sognefoged i Øster Nykirke, så de har ret sikkert kendt hinanden. Jens 
Melchiorsen erdog død et par år forinden. Lars og Karen Hansdatter får sammen en søn Hans Larsen Møller. 
Mere om ham senere. De har Karens mor, Ane Sophie Thuesdatter boende i 24 år. Hun dør først 2½ år efter 
Lars, 86 år gammel.   

Matrikel 8a sælger Hans til sin næstældste søn, min tipoldefar Christian Edvard Hansen for 3.000 Rigsdaler. 
Derudover skal Christian give aftægt til sin far. Han har godt nok fået en større matrikel, men han har også 
betalt væsentligt mere for den og ”hænger” på forsørgelsen af faderen. Der er tilsyneladende ikke udarbejdet 
en aftægtskontrakt, for efter Hans’ død begæres aftægtsforpligtelsen udslettet under henvisning til skødet. 
Hans lever endnu 11 år og dør i 1876, 73 år gammel. 

Den yngste søn Peder Hansen Møller køber i 1867 en ejendom på Stougaards Mark i nabosognet Tørring 
men lige i nærheden for 1.500 kr. Han dør dog allerede 7 år senere af brysttæring, dvs. tuberkulose kun 32 år 
gammel og efterlader sig kone og to sønner. To døtre er allerede døde som små. Han bliver begravet samme 
dag som hans yngste søn bliver døbt. Sønnen får navnet Peder Hansen Møller præcis som sin far. Han bliver 
senere forsikringsagent i Vejle.  

Hans og Karens datter Kirsten har fra 1857 samme ret som brødrene til arv. Før den tid arvede døtre kun 
halvt så meget som sønner. Hun gifter sig dog i 1868, hvorefter det er hendes mand, der råder over arven. 
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Hun får ingen ejendom. Hans sælger matrikel 19a fra i 1861, men i 1897 køber Kirstens mand, Anders 
Troelsen, ejendommen tilbage. På dette tidspunkt er Kirsten dog død.   

 

Troels Andersen og Ane Marie Andersdatter 

Min tiptipoldefar Troels Andersen er født i 1807 i Give. Han er næstældste søn af husmand Anders Olesen, 
født 1767 i Loft ved Grindsted som søn af en fattig selvejerbonde og Kirsten Troelsdatter født 1781 i Give. 
Give er nabosogn til Øster Nykirke.  

Min tiptipoldemor Ane Marie Andersdatter er født i 1811 i Hygum i Kollerup Sogn ca. 10 km. syd for Øster 
Nykirke som ældste datter af husmand Anders Andersen, født 1783 i Jelling men død, da Ane Marie er 13 år.   

I 1830 overtager Troels faderens husmandssted, Lenesminde, i Sønder Kollemorten, som Anders købte i 
1810, og har forældrene boende på aftægt. Der er udarbejdet en aftægtskontrakt, som er tinglyst i Nørvang-
Tørrilds Herredsret. Troels giver i alt 300 Rigsdaler sølv for gården. Aftægten har en værdi af godt 187 Rd. 
Det fremgår ikke, om dette beløb er inkluderet i de 300 Rigsdaler.  

Aftægtsfolkene får en 2 fags stue i den ene ende af stuehuset med kakkelovn. Der leveres dem årligt 25 læs 
ildebrændsel til opvarmning. Derudover udtager de 2 af stedets får til deres brug. Så længe Troels bebor 
stedet, får forældrene kosten hos ham, men såfremt der kommer nye ejere, skal disse årligt levere forældrene 
3 tønder rug, 2 skæpper byggryn, 2 skæpper boghvedegryn, 4 skæpper byg, 2 skæpper boghvede, 4 skæpper 
bygmalt, 40 friske hønseæg, 12 pund flæsk, 12 pund smør, 8 pund ost, 1 skæppe salt, 1 pund humle, ½ pund 
kaffebønner plus kaffeerstatning, ¼ pund sukker, 6 potter god dansk kornbrændevin samt et større kvantum 
nymalket mælk. Til brug for dyrkning af kål og urter udtager de et nærmere bestemt areal af gårdens jord.  

Af stedets indbo udtager de en seng, 2 stole, 1 ølfjerding, noget jerngrej, 1 ørebalje, 1 skæggemand, 1 sigte, 1 
glas, 1 spinderok, 1 skål, 1 spand, et lille bord, 1 kande, 1 stueur og 1 strygejern. Desuden får de fri adgang 
til at bruge husets skorsten, bageovnen samt bryggers og bageredskaber m.m. De skal også have bragt deres 
korn til og fra mølle samt have befordret præsten til sig i sygdomstilfælde, så tit som det behøves. Lægehjælp 
nævnes ikke – det findes ikke endnu!  

Endelig betinger de sig, at 2 af deres sønner får et får, når de fylder 20 år, samt at deres datters bryllup bliver 
betalt. Deres 8-årige søn skal forsørges på stedet, til han er konfirmeret.  

I sommeren 1835 bliver Troels og Ane Marie gift i Øster Nykirke. De får sammen 7 børn, og alle børn 
overlever og får selv børn. Det er bemærkelsesværdigt i en tid, hvor mindre end ¾ af børnene overlever til 
konfirmationsalderen (1885-1894 er det ca. ¾) og står skarpt i kontrast til Hans og Karen, hvor kun 4 ud af 9 
børn overlever.  
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Troels og Ane Marie og deres syv børn. 6 af de 7 børn når at opleve det 20. århundrede. Af Hans og Karens børn er det 
kun Christian Edvard, der opnår dette. Alle børn er født i Øster Nykirke og død i Øster Nykirke eller et af nabosognene.  
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I 1843, 3 år efter hans fars bortgang, bytter Troels sin ejendom i Sønder Kollemorten til en gård i 
Oksenbjerge, 4 kilometer vest for Kollemorten. Handlen anslås til en værdi af 300 Rigsdaler. Det er den 
næststørste af de 15 matrikler i Oksenbjerge, og målt ud fra beskatningen er jorden 3½ gange så meget værd, 
som den jord han afgiver. Han er dermed avanceret fra husmand til gårdmand. Men hans gamle mor følger 
med i handlen og bliver boende på Lenesminde på aftægt hos den familie, der flytter ind.  

I 1856 flytter hun over til Troels og Ane Marie på deres gård, hvorefter aftægtskontrakten fra 1830 justeres 
og tinglyses. Bl.a. får hun nu også ret til lægehjælp og medicin. Den ældre kvinde når at blive 85 år og er på 
aftægt i 36 år, hvorefter hun angiveligt dør af alderdom i 1866. Det er lidt mere end de 5 år, der normalt 
forudsættes i en standardaftægtskontrakt, men hun har nok seje gener. Hendes mor, Barbara Westesdatter, 
blev også 85 år og sled 4 ægtemænd op. Den 5. overlevede hende.   

I 1859 overtager Troels Kollemorten Mølle med tilhørende møllegård og jord. Gården i Oksenbjerge indgår i 
handlen. Hans gamle mor flytter med, så der udstedes i forbindelse med handlen et skadesløsbrev til 
håndtering af aftægtsforpligtelsen. I 1866 sælger han igen ejendommen til sin ældste søn, Anders Troelsen 
for 3000 Rigsdaler. Anders udsteder en panteobligation på 2000 Rigsdaler til delvis finansiering af købet. 
Derefter flytter Troels og Ane Marie tilbage til Oksenbjerge. 

Der udarbejdes en aftægtskontrakt i 1866, der tinglæses i 1870, og de er derefter på aftægt hos Anders 
Troelsen i møllegården. Ifølge kontrakten skal de beholde tre fag af stuehuset. De skal have et stykke 
havejord på 170 m2 til dyrkning af kål og frugt. Endvidere skal der årligt leveres dem 3½ tønder rug, 2 kors 
hvedemel, 8 kors bygmel, 4 skæpper byggryn, 12 skæpper bygmalt, 3 tønder kartofler, 1½ lispund smør, 1 
lispund ost, 200 hønseæg, 8 pund fåreuld, ½ fuldfedt svin til jul, 3 pund fårekød, 4 gode ænder, 8 pund 
fåretælle til lys og 1 lispund skættet hør, 32 potter god kornbrændevin, 2 potter nymalket mælk daglig og til 
ildebrændsel 16.000 klyner og skumper årligt. De skal desuden årligt have 20 Rigsdaler i håndpenge. Man 
må gå ud fra, at de så selv anskaffer de kolonialvarer, som ikke produceres på møllegården. Af gårdens indbo 
udtager de, hvad de ønsker til brug for aftægten. Aftægten anslås til en værdi af 740 Rigsdaler, dvs. 4 gange 
så meget som den 40 år gamle aftægtskontrakt. Det kan bemærkes, at forbrugerpriserne var stort set uændret 
i perioden.  

Sammenlignet med aftægtskontrakten udarbejdet 40 år tidligere jf. ovenfor bemærkes det, at aftægtsfolkene 
fører egen husholdning, selv om sønnen bor på gården. Der er desuden kommet flere kødprodukter til og en 
ordentlig mængde brændevin! Sidstnævnte er muligvis fatalt, jf. branden der omtales nedenfor.    

Troels Andersen er en mand af ære. For at bevare sit gode rygte indrykker han i 1878 i Vejle Amts Folkeblad 
en bekendtgørelse: 

Paa grund af, at der saa ofte rejses Spørgsmaal til mig om, hvilket Udfald den Sag fik, som jeg havde anlagt 
mod min Nabo, Skolelærer Dirksen af N. Kollemorten, fordi han i et andragende til Nørvang-Tørrild 
herreders Skoledirektion beskyldte mig for at have forandret Skjellet ved den vestre Side af Skolelodden, som 
havde staaet i 26 Aar, og sat den ind paa Skolelodden; derfor finder jeg Anledning til offentlig at 
bekjendtgjøre Sagens Udfald. Den ommældte Beskyldning blev ved Nørvang-Tørrild herreders Ret kjendt for 
død og magtesløs og ikke komme mig til Skade paa Ære gode Navn og Rygte. N. Kollemorten i Decbr. 1878, 
Troels Andersen.  
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I 1880 dør Ane Marie, 69 år gammel og 
året efter dør Troels, 74 år gammel. 
Inden han dør, når han dog at stifte et 
legat for værdigt trængende i Øster 
Nykirke Sogn på 200 kr. Der gives 
kongelig stadfæstelse på fundatsen, jf. 
en notits i bl.a. Vejle Amts Folkeblad. 

Dødsannonce for Troels. Den ældste dødsannonce jeg har fundet. Før den tid var annoncerne ikke særligt almindelige. 
Der er ingen dødsannonce for Ane Marie.  

 

Familierne knytter nære bånd 

I sommeren 1865 gifter Hans og Karens næstældste søn, Christian Edvard, født 1839 sig med Troels og Ane 
Maries næstældste datter Karen, født 1842. Begge deres fædre er forlovere. De får 5 børn, Karen Johanne, 
Ane Marie, Hans, Kristine og Troeline. Hans dør som 12-årig i 1885 og Troeline som 16-årig i 1897.  

 

  Christian 
Edvard 

 Karen Have     

  1839-1928  1842-1910     

         

Karen 
Johanne 

 Ane Marie  Hans  Kristine  Troeline 

1867-1921  1869-1917  1872-1885  1873-1948  1881-1897 

Christian Edvard og Karen og deres 5 børn. Alle børn er født i Øster Nykirke og 4 af dem dør også der. Kristine dør i 
USA. 

Tre år senere i sommeren 1868 finder endnu et bryllup sted mellem de to familier. Denne gang er det Troels 
og Ane Maries ældste søn, Anders, født 1836, der gifter sig med Hans og Karens yngste datter Kirsten, født 
1844. Endnu engang er de to unges fædre forlovere. De får 8 børn, Anders, Karen Johanne, Ane Marie, 
Hans, Christian og Martin samt to Laurids’er, der begge dør som små. Det ses, at flere af børnenes navne går 
igen i de to familier. De to Karen Johanne’r må være opkaldt efter Hans Dahls datter, der døde af kighoste 
som 8-årig. Ane Marie er opkaldt efter Ane Marie Andersdatter og Hans efter Hans Dahl. Anders Troelsen er 
fadder ved alle Christian og Karens børns dåb, mens Christian kun er fadder ved de første tre af Anders og 
Kristines børns dåb.  

  
    Anders 

Troelsen 
 Kirstine 

Hansdatter 
      

  
    1836-1914  1844-1887       

  
             

Troels 
Andersen 

 

Karen 
Johanne 

Andersen 

 Ane Marie 
Andersen 

 Hans Møller  Christian Peter  Martin  Laurids 
Dahl 

 Laurids Dahl 

1869-1936  1872-?  1874-1948  1876-1955  1879-1945  1882-1960  1884-1885  1886-1887 

Anders og Kirstine og deres 8 børn, hvoraf de 2 sidste dør som spæde. Alle børn er født i Øster Nykirke. Troels og 
Martin dør i USA, Karen nok i København, de øvrige i Øster Nykirke, Thyregod og Vejle.  
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Forud for giftermålene har både Christian og Anders deltaget i krigen i 1864, og de ansøger begge kongen 
om erindringsmedaljen, som de modtager.  

Christian tjener som menig ved 5. regiments 2. bataljon, 5. kompagni fra 1. november 1863 til 22. august 
1864. Han bliver ikke såret eller ligger på lazaret i løbet af krigen, men han bliver taget til fange den 29. juni 
i forbindelse med slaget om Als, der er den sidste afgørende kamp i krigen.  

Anders tjener som menig ved 17. regiments 3. kompagni fra den 15. marts 1864. Han bliver heller ikke såret 
eller ligger på lazaret, og undgår modsat Christian at blive taget til fange.  

Der er flere paralleller mellem de to mænd. Den 30/11-1879 bliver Anders valgt til medlem af Øster Nykirke 
sogneråd. Han får 22 af de afgivne 31 stemmer. Christian bliver ligeledes valgt med 16 stemmer. De få 
afgivne stemmer skyldes blandt andet, at valget bliver afholdt på en lørdag, hvor der er ikke mindre end 3 
bryllupper i sognet, hvorved flere valgberettigede hindres i at møde, jf. Vejle Amts Folkeblad. Christian er 
dog allerede medlem af sognerådet, for han bliver valgt ind allerede i 1873, da han kun er 34 år gammel. 

 

Brand i møllegården 

Den 27. juli 1870 udbryder der brand i Anders Troelsens møllegård. Det fremgår af nedenstående notits i 
Ålborg Stiftstidende:  

Natten til i Onsdags kl. 2 opkom, efter Veile Avis, Ild i den Gaardejer og Møller Anders Truelsen i 
Kollemorten tilhørende Møllegaard, hvis samtlige Bygninger (5 Huse) aldeles nedbrændte. Af Kreaturer 
brændte 3 Sviin og Hønsene; Heste og Kvæg reddedes. Af Indboet reddedes Adskilligt. Af Kornvarer brændte 
en del – Byg, Rug og Malt -, som henlaae på Lofterne og som Eieren havde til Udsalg. Af Vand i Nærheden 
var der kun en lille Dam, hvis Indhold hurtigt forbrugtes. Af Sprøjter kom ingen tilstede. Paa en Time var Alt 
brændt. Stuehuset havde gjennemgaaet en Hovedreparation i Sommer og var lige færdigt, men var kun 
meget lavt forsikret, da nogen Omtaxation ikke havde fundet Sted. Ilden opstod i et af Udhusene, men man 
veed endnu ikke hvorledes. Kilde: Ålborg Stiftstidende, 29. juli 1870 

Det lykkes dog hurtigt at finde den formodede brandårsag, jf. følgende notits i Svendborg Avis: 

Branden i Kollemorten forleden maa ifølge ”Veile Avis”, antages at være opkommet ved, at en Vogn, hvori 
var ulæsket Kalk og et Anker Brændevin, er kommet i Brand i Vognporten, idet det formodes, at Proppen af 
Brændevinsankeret er sprunget af, da Vognen blev kjørt ind i Vognporten, hvorved Kalken er bleven 
antændt. Kilde: Svendborg Avis, 1. august 1870. 

Det kan bemærkes, at et anker er knap 38 liter, så det er temmelig meget brændevin, der er gået til! 

 

Christian Edvard Hansens tidlige politiske virke 

Christian Edvard Hansen er født i 1839 som tredje søn af Hans Dahl Larsen og Karen Pedersdatter. Han 
tillægger sig senere navnet Møller – det må være med henvisning til afstamningen fra Løvlund Mølle. Han er 
en meget begavet ung mand. Jeg fik allerede som barn fortalt, at han var meget intelligent, og at han blandt 
andet fungerede som vinkelskriver, dvs. en der hjælper sognets beboere i juridiske forhold.  

I foråret 1854 bliver han konfirmeret i Langskov Sogn. Det anføres i kirkebogen, at han er søn af sognefoged 
og gårdmand i Vonge Hans Dahl Larsen, og at han har bopæl i Langskov, men han er helt sikkert ikke ude at 
tjene, da hans far er forholdsvis velstående. Det er anført, at han er ”særdeles god og skikkelig”.    
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Efter valget til sognerådet i 1873 fungerer han som sognerådsformand i nogle år. Han er således 
sognerådsformand i september 1878, hvor han vælges til valgmand, jf. Vejle Amts Folkeblad, 16. september 
1878. Han er også sognerådsformand i november 1881, hvor han for første gang har et besynderligt 
læserindlæg i Vejle Amts Folkeblad. Han har tilsyneladende set sig gal på den lokale landbetjent, og den får 
ikke for lidt! 

 

” Nutidens Begivenheder. 

Altsaa maa man på en maade anse, at hr. Redaktør Jensen er bleven lynafleder for den Tordenbyge, der trak 
op i Give Politikreds og hvis Lyn slog ned fra Bjerregaardsminde pr. Vejen Stasjon og lamslog Politibetjent 
Petersen, Give, hvilken Stade han agter at have erstattet; men forinden en saadan Stade erstattes, maa man 
have godtgjort, om Manden virkelig har lidt Tab, eller om han ikke selv har gaaet i Uvejret og selv gjort sig 
skyldig i sit uheld. Skulde det sidste være tilfældet kan der jo ikke være tale om Erstatning. Det lader 
rigtignok til, at Lufttrykket er lettet en smule derude i hans omgivelser, og maaske det til sidst strækker sig 
over hele Politikredsen. Af dette Blads nr. 258 fremgår det, at der er Mennesker, der har følelse af 
Menneskepligt og har taget sig af Manden for at hjælpe ham i sit Uheld samt erstatte ham Tabet ved gennem 
Bladene at fortælle, at de har lært ham at kende som en dygtig og nidkjær Politibetjent, der passer sin dont. 
Det forekommer imidlertid mig, at d’herrer, der har udstedt dette Opraab, kunde have Grund til at slaa sig 
selv på Munden og sige, at det er Usandhed, der er sagt, ti det er jo vitterligt, at Politibetjent Petersen fjalrer 
med mange Ting, der burde ligge uden for hans Omraade og optager den Tid han bør bruge i sin Tjeneste, 
f.eks. skal jeg tillade mig at bringe i Erindring de Begivenheder, der er foregaaet ude hos dem, nemlig: 
Mandatarius i Forligssager, Jagt og Fiskeri og for øvrigt den forhen omtalte kommissionsforretning og 
Sjakkerhandel; men maaske disse Begivenheder hører med til Mandens Dont eller til Dagsorden og derfor 
ikke falder de ærede Beboere i Give og Omegn for Øje som Pligtforsømmelse. At Politibetjent Petersen i 
visse Henseender er meget tjenstivrig skal jeg ganske vist indrømme, jeg skal særlig nævnte en undersøgelse 
han fornylig har foretaget angaaende min Person. For omtrent 3 Uger siden afholdt det herværende 
Sogneraad et Møde på dets sædvanlige Samlingssted hos mig, ved hvilken Lejlighed nogle af Kommunens 
Beboere var til stede. Hos flere af de tilstedeværende Beboere har Betjenten været og forespurgt om de ikke i 
mit Hus havde nydt Kaffepuns eller lignende ved dette Møde, som de havde betalt, hvilket imidlertid ikke var 
Tilfældet, da sligt ikke foregaar i mit Hus. Hr. Petersen var vel i den Formening, om en eller anden af de 
tilstedeværende ikke havde paanødet min Kone eller mig Penge for Gjæstfrihed og da have brugt det som 
Lovbrud. Men er der virkelig ikke under saadanne Forhold Grund for Distriktets Beboere at sige med 
Dyrlæge Madsen, at der ikke er Tanke af Brug for Manden.  

Sluttelig skal jeg bemærke, at om de ærede Anbefalere for hr. Petersen ikke tror, at han bliver fort, saa maa 
jeg dog tro, at han vil have en Sæbe nødvendig, der skal være bedre behandlet end den, der i sin tid blev 
solgt for Lars Kristensen i Kollemorten Kro. 

Vonge i november 1881, C.E.H. Møller, Sogneraadsformand” 

Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 24/11-1881 

Det forekommer at være utrolig nedsættende ytringer om landbetjenten. Det synes de åbenbart også i 
samtiden, for i august 1882 har Christian et nyt indlæg i avisen: 

Den 13. December forrige Aar var jeg for Forligskomissjonen i Give Forligskreds, indkaldt af Bager Zacho 
og Kjøbmand August Rasmussen i Give i Anledning af en Sætning i en Artikel, betegnet ”Nutidens 
Begivenheder” i ”Vejle Amts Folkeblad”. Intet Forlig opnaaedes i disse Sager, da jeg ansaa de Udtryk, jeg i 
Artiklen havde brugt, at være berettigede. Hr. Bager Zacho forfulgte Sagen, og ved Nørvang-Tørrild 
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Herreders Rets Dom blev jeg frifunden for hans Tiltale i denne Sag. August Rasmussen lod sin Sag falde 
uden at indanke den for Retten.  

Ved de omhandlede Forligsmøde viste August Rasmussen en meget lumpen og lav Fremgangsmaade imod 
mig, der bevirkede, at jeg kaldte ham en lumpen eller lav Person og en S…. Huskarl; han var saa sjofel imod 
mig, at jeg maatte ty til Kroejeren og fordre hans Assistance for at undgaa Rasmussens Ubehageligheder, 
hvilket jeg endelig ogsaa fik. Jeg skal bemærke, at der var mange Mennesker til stede i Kroen og heriblandt 
Politibetjent Petersen i Give; om han var tilkaldt eller det var hændelsesvis, at han var kommet i Kroen, ved 
jeg ikke. Det passerede overfor mig er af flere af de Tilstedeværende anset som en Skjændselshandling og 
senere omtalt at maatte anses som en svækkelse af Give Kros gode renome. Nogle dage derefter blev jeg af 
August Rasmussen indstævnet til at møde i Politiretten. I Klagen var Sagen fræmstillet saaledes, at jeg havde 
overfaldet ham og brugt flere Skjældsord til ham.  

I Sagen blev der den 3dje dennes afsagt Dom, hvor Rasmussen og jeg hver blev idømt en Statskassen 
tilfaldende Bøde af 20 kr.; de af mig om Rasmussen brugte Skjældsord: ”S… Huskarl”, ”lav eller lumpen 
Person”, mortificeres.  

Retten har altsaa gjort død og magtesløs, hvad jeg sagde om Rasmussen; men jeg fastholder dog, at det 
Forhold, han stillede sig i overfor mig hin Dag, var lavt og lumpent; Skulde Udtrykket S….huskarl være vel 
grovt, saa maa jeg beklage, at jeg ikke valgte et finere Udtryk.  

Da bemældte Kjøbmand Rasmussen efter sigende for længst er udvandret til Amerika, vil Politimesteren vel 
vanskelig af ham kunne skaffe den idømte Bøde, men jeg skal tillade mig at henlede Opmærksomheden paa, 
at Politistævningen til mig fra Rasmussen blev tilstillet Sognefogeden der ogsaa er Stævningsmand, af forhv. 
Politibetjent Petersen af Give med Anmodning om at forkynde den for mig og bad Sognefogeden at skrive til 
Regning, han, Petersen, betaler. Hvis Rasmussen ikke betaler, var det vel Umagen værd at forhøre hos 
Petersen, om han ogsaa vil betale ?, for Statskassen bør jo have, hvad den tilkommer.  

I begge disse to Sager er Sagsomkostningerne ophævede. 

Læserne kan vel af disse Sagers udfald se, at det er Protester jeg er paanødet, mulig for at føre mig i 
Omstændigheder og Pengeudgifter, men i den Henseende holder jeg nok.  

Vonge i August 1882, C. E. H. Møller 

Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 29/8-1882 

I juli 1884 bliver Christian igen valgt som valgmand. Han er stadig sognerådsformand.  

I juni 1886 forsøger han at blive valgt til Viborg Kreditforenings repræsentantskab. Han bliver dog ikke 
valgt. Det anføres i avisen, at Forhandlingen havde været slet ledet, dels af mangel på Organisation, og at 
Christian havde været ordstyrer (Morsø Folkeblad, 19/6-1886). Den noget abrupte indledning på læserbrevet 
om Nutidens Begivenheder understøtter en formodning om, at han er en forholdsvis ustruktureret person.  

 

Sagen om den falske underskrift 

I 1851 stifter en folketingsmand De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikring for rørlig Ejendom i 
Nørrejylland. N. C. Wistoft overtager senere ledelsen, og foreningerne benævnes efter ham populært 
"Wistofts Brandkasse".  
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Omkring 1887 bliver Christian valgt til kredsforstander. Foreningen er baseret på selvstyre, og foreningens 
bestyrelse bliver valgt på den årlige generalforsamling ved simpelt stemmeflertal. Dens demokratiske 
karakter falder godt i tråd med andelsbevægelsen, der bygges op i disse år.  

Det anføres, at statistikken har vist, at de mindre ejendomsbesiddere har svaret forholdsvis for meget til den 
almindelige brandkasse, idet de foruden at dække deres eget brandtab har givet en del overskud (Altså til 
fordel for herregårde, fabrikker m.m.) 

Christian tager utrætteligt rundt og holder møder i de omkringliggende sogne for at overtale de andre 
gårdejere til at tegne forsikring i den nye brandkasse.  

Han får også overtalt Karen Hansen, hans storebror Lars Dahls enke til at omtegne sin brandforsikring. 
Desværre sker det ved, at Christian laver en falsk underskrift i sin afdøde brors navn, så det kommer der en 
stor sag ud af, som man kan læse om i avisen: 

Fra Øster Nykirke skrives til os: I mandags, den 14. marts, indtraf en begivenhed i den ellers rolige by 
Vonge, som vakte en sådan forfærdelse, for ikke at sige harme, at den sent vil glemmes, og anledningen 
dertil var følgende: En herredsfuldmægtig og en politibetjent kom til byen hin dag og holdt forhør hos Lars 
Dahl Hansen Møllers enke af Vonge, og derefter transporteredes Gårdejer Christian Edvard Hansen Møller 
til Vejle, hvilket folk her på egnen kalder: Han blev arresteret. Hvad havde han da gjort? Ja, det er det, som 
skal oplyses. Gårdejer Christian Møller er kredsformand for den ny brandforening for bygninger i 
Nørrejylland. Før en interessent kan blive medlem af den ny brandforening må han udmelde sig af landets 
almindelige Brandkasse, og derom må indgives skriftlig begæring til vedkommende branddirektør om 
udslettelse. Dette havde Lars Møllers enke bedt sin svoger Chr. Møller om at besørge for hende, men ved 
underskriften var ved uforsigtighed glemt ordet ”enke”. Dette, siger man, skal være hans eneste brøde i 
denne sag. Hvilken ærgrelse har ikke dette forvoldt ham, hvilken sorg for hans svage hustru og børn i 
hjemmet. Den 15. marts var mange af Chr. Møllers venner forsamlet i Vonge Kro – henved 50 – for at 
drøfte, hvad der kunne gøres for hans løsladelse. Men da man var blevet enige om, hvad man ville gøre i den 
anledning, kom Chr. Møller og stod iblandt dem. Dette vakte, måske med en eneste undtagelse, almindelig 
glæde. Han havde nemlig fået lov til efter forhøret at rejse hjem. Men hvad kan misundelse, had og brødnid 
ikke føre til, thi det er en vitterlig sandhed, at den ny brandforening finder en meget stor tilslutning i en vid 
kreds på denne egn. 

Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 17/3-1887 

På dette indlæg reagerer Christian med følgende indlæg: 

Hr. Redaktør! 

Foranlediget af, at der i Deres ærede blad af 17. ds. var optaget en meddelelse fra Øster Nykirke Sogn 
angående en imod mig foretagen anholdelse, finder jeg det rigtigt for min person og sagens vedkommende at 
give en fremstilling af det verserede, og hvori min brøde har bestået. 

Jeg hører, at rygtet går således på sin steder, at jeg skulle have brugt fornærmelige udtalelser om kongen, 
andre steder siges der, at det skulle være …, men sådan hænger det Gud ske lov ikke sammen. Sagens nøgne 
sandhed er den, som i Meddelelsen anmeldt, at min svigerinde, Lars Dahl Hansen Møllers enke, ville have 
sine bygninger overført fra landets almindelige brandforsikring til de mindre ejendomsbesidderes 
brandforsikring for Nørrejylland, stiftet 1855, for hvilken forening jeg er kredsforstander. Bemeldte min 
svigerindes søn kom til mig en søndag eftermiddag og bad mig fra hans moder at ordne denne sag for hende. 
Jeg udfærdigede da en udmeldelsesbegæring, hvorpå jeg skrev min broders navn, og min svigerindes søn 
skrev derunder sin moders navn, hvorefter vi begge skrev vore navne. Derefter rekvirerede jeg den 
lovbefalede pantebogsattest, der fremkom således at Lars Dahl Hansen Møller var ejer af den anmeldte 
ejendom. Jeg skrev da en anden udmeldelsesbegæring i overensstemmelse med den foregående, men udlod 
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min svigerindes navn, da jeg var kommet i tanker om, at hun ikke havde andet adkomstdokument på 
ejendommen end det, hendes afdøde mand havde haft. Jeg antog, at hun også måtte være berettiget til at 
begære udmeldelsen og ejendomsforsikringen af hendes bygninger overført under dette adkomstdokuments 
navn, der i enhver henseende er fyldestgørende og berettiger hende til at besidde ejendommen, ja til, selv om 
hun vil, at nedbryde sine bygninger sten for sten, når det sker med hendes børns samtykke. Ved det optagne 
forhør blev det godtgjort og konstateret, at min svigerinde i forening med begge sine myndige sønner var 
enige om, at jeg skulle foranstalte den omhandlede sag ordnet for hende, altså kan jeg i alverden ikke forstå, 
hvad der skulle være grund til for øvrigheden at arrestere mig på en så nedværdigende måde som det er, i 
særdeleshed da de optagne forhør over min svigerinde og hendes sønner og mig stod fuldstændig i 
overensstemmelse med hverandre. Når jeg siger ”nedværdigende måde” så skal jeg sige, hvorledes det skal 
forstås. 

Efter at forhør var optaget over mig, sagde fuldmægtigen til mig: ”Er De villig til at følge med?” 

Jeg svarede: ”Ja, dersom det er bestemmelsen, at tvangsmidler ellers skal bruges, så skal de gerne have den 
ulejlighed skånet, men jeg ville gerne bede om at køre med egen befordring for at kunne køre hjem igen”. 

Fuldmægtigen: ”Nej, så skal politibetjenten sidde hos Dem, det vækker opsigt!” 

Jeg: ”Det skal de ikke genere Dem ved, men betjenten behøver ikke at sidde hos mig. Jeg skal ikke løbe bort. 
De må bestemme, enten skal jeg køre for- eller baud, eller kan jeg ikke stille kaution for min person til i 
morgen, så må de bestemme, hvilket klokkeslæt jeg skal være i Vejle”. 

Fuldmægtigen: ”Nej, men De må få lov til at sidde i vognen hos betjenten og mig” 

Jeg: ”Ja, så må jeg da vel gå hjem til min kone og børn og sige dem, hvor jeg rejser hen?” (Intet svar) 

”Det skulle jeg vel antage, jeg må få lov til”. (Forhøret over mig holdes hos sognefogeden). 

Fuldmægtigen: ”Ja, så holder vi på vejen ved Deres gård. Vil de så komme?” 

Jeg: ”Ja”. 

Tiden kom, jeg trådte til vogns, og rejsen fortsattes til Vejle. At det vakte sorg og bekymring hos min familie 
er en selvfølge. Ved ankomsten til Vejle kl. ca. 8 blev jeg meget pænt behandlet, det vil sige, dersom det 
havde været en uhyre brøde, jeg havde begået, og det var det naturligvis, thi ikke en eneste havde tabt en øre 
derved. Fuldmægtigen meddelte mig fra herredsfogeden, at jeg måtte få kvarter hos en gæstgiver i byen, men 
han ønskede, at det blev hos Madam Bertelsen, og der opholde mig, ikke gå i byen til sagførere eller nogen, 
men gå lige derfra den påfølgende dags formiddag kl. 9 og møde på rådhuset for at underkastes nyt forhør. 
Betjenten havde ordre til at følge mig i kvarter hos Madam Bertelsen, og det er jo en selvfølge, at jeg som 
arrestant måtte lyde ordren. Jeg mødte i retten til den bestemte tid, og efter forhørets afslutning var 
arrestationen ophørt. Jeg skal bemærke, at ved forhørets påbegyndelse var formuleringen ikke, som den for 
arrestanter i almindelighed plejer at være, idet nemlig ordene: ”Arrestanten fremstod løs og fri” blev 
udeladt, men det kan jo også være det samme, for jeg stod løs og fri. 

Ved min ankomst til mit hjem fortalte min familie mig, at der i kroen var så mange mennesker forsamlede for 
at forhandle om at rejse til Vejle den påfølgende dag, for hos herredsfogeden at begære mig løsladt. De 
mente, at jeg var arresteret, og de kunne ikke tænke, at det var hos Madam Bertelsen. Jeg måtte jo derover 
for at fremstille mig for forsamlingen, og jeg blev modtaget med kærlighed. Forsamlingen havde skrevet et 
andragende, forsynet med underskrifter til herredsfogeden, som 5 af forsamlingen valgte mænd personligt 
havde overleveret herredsfogeden, og videre forhandle med ham. De valgte mænd var bemyndiget til, om 
herredsfogeden havde forlangt kontant 20.000 kr. at tilvejebringe et sådant beløb til sikkerhed for min 
person. (Det skal dog bemærkes, at en Peder og en Jørgen ville holde sig sagen uvedkommende). Jeg 
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takkede forsamlingen for den imod mig udviste velvilje, lige så fuldt, som om det havde været nødvendigt at 
bringe den i anvendelse. Derefter fik vi en bolle punch som middel til at få harmen og glæden bragt i 
nogenlunde normal tilstand igen, og deraf fik Peder og Jørgen deres part. 

Den imod mig rejste bevægelse er foranlediget ved branddirektørens og branddirektoratets foranstaltning, 
og jeg skal derfor herved tillade mig at henstille til venner og meningsfæller, om det ikke snart kunne komme 
til at gå op for dem, at det er længe nok, man har haft med den brandforsikring at gøre, hvor den 
almindelige befolkning så godt som ikke har anden indflydelse end at betale. I de sogne, der er underlagt den 
kreds, jeg repræsenterer i de mindre ejendomsbesidderes brandforsikringsforening, skal jeg nok ankomme 
for at tage imod udmeldelser til april næste år, thi jeg må formene, at branddirektøren antager, at vi er i 
familie, for ordsproget siger jo, at frænde er frænde værst. 

Ovenstående bedes godhedsfuldt optaget i Horsens Folkeblad af den grund at en del sogne i dens læserkreds 
hører under den kreds, jeg repræsenterer for ”De mindre ejendomsbesidderes brandforsikringsforening”. 
Ligeledes bedes det optaget i Nørrejysk Tidende, der er foreningens organ. 

Vonge, den 28. marts 1887 

Ærbødigst 

C. E. H. Møller 

 

Om sagens videre gang kan man læse følgende i Nationaltidende, 14/9-1887: 

Viborg Overrets domme 

Afsagt den 22. august 1887 

Underskrivning af anden mands navn. 

Straf efter analogien af Straffelovens §275 (Underskrivning af opdigtede eller fingerede navne), jf. §270, 
anvendt over for en mand, som var blevet anmodet af sin afdøde broders enke om at sørge for, at hendes 
ejendom blev udmeldt af den almindelige brandforsikring for landejendomme, og som, da han senere 
erfarede, at hans broder selv stod indtegnet som ejer af ejendommen, udfærdigede en udmeldingsbegæring, 
som han underskrev med sin afdøde broders navn. 

Den 6. februar 1887 henvendte Jens Melchior Jensen – hvis moder Karen Hansen hensidder i uskiftet bo 
efter sin den 3. maj 1884 afdøde mand, Jensens Stedfader, Lars Dahl Hansen Møller – sig til dennes Broder, 
Chr. Møller og anmodede på sin moders vegne denne om at lade nogle hende tilhørende bygninger, der 
hidtil havde været forsikrede i den almindelige brandforsikring for landbygninger, indtegne til forsikring i de 
mindre landejendomsbesidderes brandforsikringsforening for bygninger og andre faste ejendele i 
Nørrejylland, stiftet 1855, i hvilken Chr. Møller er kredsforstander. I dette øjemed udfærdigede denne straks 
en begæring om bygningens udslettelse af den førstnævnte brandforsikring, idet han underskrev en trykt 
udmeldelsesblanket med navnet Lars Dahl Hansen Møller og lod J. M. Jensen, hvem Karen Hansen havde 
bemyndiget til i anledning af bygningens optagelse i den ny brandkasse at underskrive hendes navn, sætte 
dette under hendes mands navn, samt skrive sit eget navn under en på blanketten trykt bevidnelse af 
underskriftens ægthed, hvilken Chr. Møller derhos selv underskrev. Da denne imidlertid senere erfarede, at 
hans afdøde broder endnu var indført i Skøde- og Pantebogen som ejer af den pågældende ejendom, medens 
han ikke vidste, at broderens enke havde fået brandforsikringen overført på sit navn, udfærdigede han i 
stedet for den ovennævnte udslettelsesbegæring, som han har tilintetgjort, en ny, ved at udfylde en 
udmeldelsesblanket således, at den kom til at indeholde en den 5. februar d.å. dateret og til branddirektør 
Helms i Vejle adresseret begæring om at erholde de omhandlede bygninger udslettede af brandforsikringen 
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fra 1. april d. å. at regne, og undertegnede denne begæring med navnet Lars Dahl Hansen Møller, hvorpå 
han uden noget hertil indhentet samtykke fra Jens Melchior Jensens side skrev navnet Jens Melchiorsen, 
hvorved han vilde betegne bemeldte Jensen, der sædvanlig går under dette navn, under en på blanketten 
trykt bevidnelse af underskriftens ægthed, som han ligeledes undertegnede med sit eget navn. Under 18. 
februar d. å. blev bygningerne ved en udslettelsesbegæringen given påtegning antagen til forsikring i de 
mindre landejendomsbesidderes Brandforsikringsforening fra 1. april d. å., og dokumentet har derhos 
påtegning om at være modtaget den 10. februar ved branddirektoratet i Vejle, hvor det imidlertid blive 
bemærket, at L. D. H. Møllers underskrift ikke kunne være rigtig. Under en herefter gæring i sin afdøde 
broders navn, anbragt, at han vidste, at vedkommende branddirektør ville ”gøre vrøvl”, når begæringen 
fremkom fra en anden end den, som i hans protokol og pantebogen stod indtegnet som ejer af de pågældende 
bygninger, han har derhos nægtet at have tilsigtet nogen svig ved udfærdigelsen af den omhandlede 
begæring, samt påstået, at han, der alene vil have betragtet dette som en formsag, udfærdigede den som sket 
i den overbevisning, at hans svigerinde i alt vilde billige den af ham derved brugte fremgangsmåde, og at 
Jens Melchior Jensen heller ikke ville have noget imod, at han underskrev hans navn til vitterlighed, og har 
han endvidere til sin undskyldning anført, at han, såfremt han ved sit forbehold i den omhandlede henseende 
måtte have begået noget urigtigt, hvad han i øvrigt ikke har villet erkende, alene har handlet af dumhed og 
uvidenhed. 

Hvad nu angår den således af Chr. Møller først udfærdigede udslettelsesbegæring, bliver der, selv om dette 
forhold i så henseende måtte kunne anses indbefattet under den i sagen udfærdigede altionsordre, i henhold 
til Straffelovens §45, 2. led, ikke spørgsmål om at pålægge ham nogen straf herfor, idet han må antages at 
have tilintetgjort begæringen af egen drift. Ej heller findes han at have gjort sig skyldig i noget strafbart 
forhold ved den brug, han, som meldt, har gjort af Jens Melchior Jensens navn på den senere af ham 
udfærdigede udslettelsesbegæring, idet han nemlig efter omstændighederne ikke har manglet føje til at 
antage, at J. M. Jensen, der som meldt til vitterlighed havde underskrevet den først affattede 
udslettelsesbegæring, uagtet den var undertegnet med hans afdøde Stedfaders af Chr. Møller skrevet navn, 
ikke ville have noget imod, at denne forsynede den senere affattede udslettelsesbegæring med hans 
underskrift som vitterlighedsvidne, hvad også bekræftes ved en af J. M. Jensen udstedt og under sagen 
fremlagt erklæring, der går ud på, at tillægge den omhandlede underskrift samme betydning og retsvirkning, 
som om han personlig havde skrevet den, og en af han under sagen afgivet erklæring, hvorefter han ville 
have tilladt Chr. Møller således at skrive hans navn, hvis Møller havde bedt ham derom. Derimod vil Møller 
ikke kunne undgå straf for sit forhold ved, som meldt, at have skrevet sin afdøde broders navn under den 
herom handlede udslettelsesbegæring, der efter sin beskaffenhed må henregnes til de i Straffelovens §270 
omhandlede dokumenter, idet det i så henseende navnlig ikke vil kunne diskulpere ham, at hans svigerinde 
under sagen har bekræftet, at hun ikke havde noget imod, at han således underskrev hendes afdøde mands 
navn, efter den omstændighed, at hun havde været gift med L. D. H. Møller og som siddende i uskiftet bo 
efter ham besad den ham forhen tilhørende ejendom, om hvis bygningsforsikrings dokumentet handlede, 
ikke, som Møller har forment, kunne give hende beføjelse til at tilstede denne at gøre en sådan brug af den 
afdødes navn, ligesom det heller ikke vil kunne fritage ham for strafansvar, at han må antages ved sit 
ommeldte forhold alene at have tilsigtet at undgå vanskeligheder ved bygningernes udslettelse af 
brandforsikringen, hvilken udslettelse ikke kunne nægtes, da der ingen pantegæld hvilede på den pågældende 
ejendom. 

For således at have underskrevet den sidst ommeldte udslettelsesbegæring med sin afdøde broders navn ville 
han være at anse efter analogien af straffelovens §275, jf. §270 med en straf, der efter sagens 
omstændigheder anses passende at kunne bestemmes til fængsel på vand og brød i 5 dage. Ved 
underretsdommen er straffen bestemt til samme slags fængsel i 2 gange 5 dage. 
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Overrettens dom bliver indstævnet for Højesteret til skærpelse eller stadfæstelse. Den 22/12 – lige før jul 
afsiges der følgende dom: 

Højesteretsdomme, torsdag den 22. december 1887. 

Nr. 299: 

Advokat Hindenburg mod Christian Edvard Hansen Møller for det af ham udviste forhold med hensyn til en 
med den afdøde Lars Dahl Hansen Møllers navn undertegnet begæring om at få nogle bygninger udslettet af 
landbygningernes brandforsikring (Defensor Bagger). Ved Viborg Landsoverrets Dom af 22. august 1887 er 
Nørvang-Tørrild Herreders Extrarets Dom af 8. april s. å., hvorved tiltalte er dømt til at hensættes i fængsel 
på vand og brød i 2 gange 5 dage, således stadfæstet, at straffetiden bestemmes til 5 dage. 

Dom. Landsoverrettens Dom bør ved Magt at Stande. I Salarium for Højesteret betaler tiltalte til Advokat 
Hindenbrug og Højesteretssagfører Bagger 40 kr. til hver. 

Man må gå ud fra, at han har afsonet dommen, måske i Vejle Arrest. [Det kan undersøges.]  

 

Ejendomsforholdet bringes i orden og ejendommen sælges videre 

Allerede inden afsigelse af højesteretsdommen bliver den manglende skifteretsattest udfærdiget: 

Overensstemmende med Nørvang-Tørrild Herreders Dødsanmeldelsesprotokol attesteres herved, at Karen 
Hansen af Vonge Mark med eneste og ved Myndighedsarvingers Samtykke hensidder i uskiftet Bo efter 
hendes den 3. Maj 1884 afdøde Mand, Husmand Lars Dahl Hansen Møller af Vonge Mark. Afdødes 
Arvinger være kun bemeldte Enke og et Fællesbarn af Ægteskabet med Afdøde. Nørvang-Tørrilds 
Herredsfogeder den 7. November 1888. Gebyr 3 kr. 30 øre. Denne Attest bliver herved læst som Adkomst for 
Lars Dahl Hansen Møllers Enke Karen Hansen på den hendes afdøde Mand ifølge Skjøde tinglæst 7. 
December 1866 tilhørende Eiendom i Vonge, Nykirke Sogn med Bygninger og Jorder af Hartk. under Matr. 
No. 8h 5 Skp., 1 Fkr. 1½ Alb., gammelskat 8 kr. 60 øre med Kirketiende, hvorfor sidste Kjøbesum var 2000 
kr. Vist den 9. Januar 1889. PVV Fischer 

 

I 1893 sælger Karen ejendommen videre til sin søn, Jens Melchior Jensen, som ikke er arving efter Lars 
Dahl, så han må betale fuld pris for den: 

Underskrevne Karen Hansen af Vonge sælger, skjøder og aldeles afhænder herved til min Søn Jens Melkjor 
Jensen den mig efter min Skifteattest samt det for mig tinglæst 11. Januar 1889 paa Matr. No. 8h af Vonge 
Nykirke Sogn af Hartkorn 5 Skp 1 Fbr 1½ Alb, gammelskat 8 kr. 60 øre med Kirketiende. Vederlaget for 
Provstinden er 3 Skp Rug aarlig efter Kapitelstakst. Kongetiende vederlaget er 1 Skp 3 9/16 Td Rug aarlig 
efter Kapitelstakst. Smaaredslen til Skolelæreren er ¼ Td. Byg aarlig pr. tønde tiendepligtig Hartkorn. Da 
Kjøberen har berigtiget den akkorderede Kjøbesum 3000 kr. skriver Tre Tusinde Kroner saa erklærer jeg 
herved for mig og Arvinger ingen videre Lod, Del eller Ret at have til eller i det solgte, der herefter skal 
tilhøre ham med samme Herligheder, Rettigheder, Byrder og Forpligtelser hvormed jeg og Farmand hidtil 
have eiet og besiddet samme, som jeg er pligtig at hjemle efter Loven og min Adkomst. Vonge den 15. 
oktober 1893. Karen Hansen m.fl. Til Vitterlighed C.E.H Møller, Jens Peder Juul 

Til at finansiere købet udstedte Jens Melchior en panteobligation på 3.000 kr. Ejendommen bliver min 
mormors barndomshjem, og den står endnu på adressen Grejsvej 1, Vonge.  
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Ejendommen på matrikel 8h, der skulle brandforsikres, og senere bliver min mormors barndomshjem  

 

Branden i 1887 

1887 må have været et meget hårdt år for Christian og hans familie. Ironisk nok set i lyset af den foregående 
sag nedbrænder deres gård den 27. august. Begivenheden er omtalt så langt væk som i Kalundborg Avis.  

Ildebrand. Sidste Lørdag Eftermiddag nedbrændte aldeles Kristian Møllers Gaard i Vonge. Ilden opstod 
mellem kl. 5 og 6 om Eftermiddagen, og den siges at være opstaaet ved Bagning. Alt Korn var lige indavlet. 

Kilde: Horsens Folkeblad, 29/8-1887 

Om Ildebranden i Lørdags i Vonge meddeles os endvidere: Brandlidte Gaardejer Chr. Møller, var 
tilligemed sine Børn og Tjenestefolk i Marken, beskjæftiget med Høstarbejde, da Ilden opkom. Kun Møllers 
Hustru var hjemme, liggende syg, sovende, da en af Naboerne kom ind i Sovekammeret og fik hende vækket 
og hjulpet ud; der var da allerede Ild i Stuebygningen, flere af Stuerne fyldte med en kvælende Røg – Hele 
besætningen var i Marken med Undtagelse af Svinene, 1 Plag og 1 Føl, hvilke det dog lykkedes at redde. En 
del Indbo reddedes, men i meget beskadiget Tilstand. – Al den indavlede Sæd, Hø og Tørv blev et Rov for 
Luerne. Havde der været Vand at faa, vilde maaske Ladebygningen kunde været reddet, men der var næsten 
ikke en Spand Vand at faa. Under denne totale Vandmangel var det saa meget heldigere, at Vinden ikke bar 
stærkt paa Naboejendommene. Brandlidte lider et betydeligt Tab, da baade Bygninger og Indbo var lavt 
assureret, samt derved, at alt hvad hans Besætning skulde have at ernæres ved i Vinter, brændte. 

Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 30/8-1887 

Ilden opdagedes først i den vestre Ende paa Stuehusets Tag noget nedenfor Mønningen, og den formodes at 
være opstaaet fra den vestre Skorsten, der var gammel, og i hvilken der den Dag havde været fyret stærkt til 
Bagning, idet en Gnist eller glødende Sodflage gjennem en Utæthed i samme er fløjet ud, har antændt 
Spindelvæv eller andet let antændeligt Stof og herfra forplantet sig til Taget. Brandlidte havde indhøstet, og 
al den indavlede Sæd brændte.  

Kilde: Århus Stiftstidende, 31/8-1887 

Selv om hans gård er brændt, og han er presset af retssagen, har han overskud til at tage til det nærliggende 
sogn Ringgive og fortælle en forsamling af tilhørere, hvordan man opretter et andelsmejeri den 25/1-1888. 
Der er nogle år forinden oprettet et andelsmejeri i Vonge, og han har helt sikkert været tæt involveret i dette, 
selv om der ikke er skriftlige kilder til det. (Vejle Amts Folkeblad, 24/1-1888). 
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Midt på sommeren 1888 indrykker Christian en lille annonce i avisen: 

Taksigelse. Herved aflægger jeg på egne og Families Vegne vor hjærteligste Tak til alle, som har bevist os 
Tjenstvilligheder paa alle Områder i Anledning af den ulykkelige Ildsvaade, som overgik vor Gaard den 27. 
August f. A. 

I anledning af den beviste Velvilje indbydes herved alle, som har været os til Tjeneste, Mænd med deres 
Koner, til en festlig Sammenkomst i vort Hjem Fredag den 6. Juli Eftm Kl. 3, hvor De vil være velkommen.  

Vonge, den 28. Juni 1888. C. E. H. Møller 

Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 2/7-1888 

Det bliver en rigtig god fest:  

En Fest i Vonge. Sidst på Sommeren 1887 fristede Kristian Møller af Vonge det Uheld, at hans Gaards 
Bygninger med den indavlede Sæd totalt nedbrændte. Han begyndte Strax efter Opførelsen af nye Bygninger, 
og ved behjertet Bistand af hans By- og Sognefolk og af mange Folk i de tilgrænsende Sogne er det nu 
lykkedes ham igjen at se en ny og særdeles smuk Gaard opført paa samme Plads, hvor den gamle stod. – 
Forud for dette Aars 6te Juli indbød han i Vejlebladene alle de Mange, der var mødt ham med Raad og 
Daad i de strænge Uheldsdage, til paa denne Dag at være hans Gæster paa den nye Gaard og tillige ved 
denne Lejlighed at fejre Dagen som Mindedag om Slaget ved Fredericia. Der mødte af de Indbudne kun 
knap 200 Mænd og Kvinder, som bordedes i Stuehusets Værelser og i et paa Gaardspladsen opført Telt – 
Før Maaltidet aflagde Kristian Møller i smukke Ord en hjertelig Tak til de Forsamlede for den Godhed, der 
var vist mod ham og Familie. Efter Maaltidet talte Lærer Kristensen, Vonge og Lærer Dirksen, Kollemorten 
– begge meget smukt – og tilsidst fortalte Gaardejer Rasmus Bendiksen af Kollemorten, der som gammel 
Kriger havde deltaget t i Fredericiaslaget, nogle livlige Træk af, hvad han den Dag havde oplevet. 
Forskjellige Sange, heriblandt ”den tapre Landsoldat” blev afsungne. Derefter overgav man sig til Dansens 
Glæder, og først henimod kl. 4 næste Morgen blev Festens Glæde endt med en Tak til Kristian Møller for at 
have beredt en Glædesdag for saa mange.  

Kilde: Horsens Avis, 14/7-1888 

 

Gården med adressen Bygade 84 ligger (næsten) på hjørnet af Møllersvej og Bygade i Vonge. Det er 
nærliggende at antage, at Møllersvej er opkaldt efter Chr. Edvard.  

 

Grundlæggelse af Vongegårds plantage og sølvbryllup 

I 1889 vælger Christian at tilså en del af sin jord som plantage. Det ses af en notits i avisen: 

Nye Plantager. I ”Hedeselskabets Tidsskrift” omtales nye Plantageanlæg i Vejle Amt, nemlig:Vongegaards 
Plantage, ca. 9 tønder land i Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt. Ejes af Gaardejer Chr. Møller i 
Vonge. Arealet er Agermark med Ler og Sand til underlag. Arbejdet ledes af Assistent H. Christensen
 Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 8/8-1889 

Det fremgår samtidig, at gården har fået et navn, Vongegård. Om den gamle gård havde et navn vides ikke.  

I 1890 har Christian og Karen sølvbryllup, og i den anledning er der en notits i avisen: 

Sølvbryllup. Mandag den 2den Juni d. A. fejrede Gaardejer Kristian Edvard Hansen Møller og Hustru af 
Vonge deres Sølvbryllup. I denne Anledning var der mange baade Slægt og Venner samlede i Brudeparrets 
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hjem, og der blev dem skjænket flere smukke Gaver. I de fem og tyve Aar de havde levet sammen, havde de 
haft tunge Sorger, og trange Tider. De havde mistet en haabefuld Søn, da han var 12-13 Aar; deres Gaard 
nedbrændte for omtrent 2 Aar siden, ligesom al Sæden var indavlet; men ved disse Tilskikkelser, har de faaet 
Beviser paa Guds og Menneskers Godhed, og derfor saa de tilbage paa den svundne Tid med et 
taknemmeligt Sind.  

Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 9/6-1890.  

 

Christians politiske virke omkring systemskiftet i 1901 

I de kommende år er Christian fortsat politisk aktiv for partiet Venstre.  

I 1892 indrykker samtlige sognerådsmedlemmer i Øster Nykirke et indlæg i Vejle Amts Folkeblad, hvor de 
anbefaler Christian til medlem af amtsrådet i Vejle: 

Som en værdig afløser efter J. Jensen tillader vi os at anbefale Gaardejer Kristian Edv. Hansen Møller af 
Vonge. Vi ere fuld overbeviste om, at ikke ret mange staa jævnsides Kr. Møller i Indsigt og Dygtighed. Han 
har i en længere Aarække haft mange Tillidsposter i Ø. Nykirke Sogn, ligesom han i de senere Aar er kendt i 
en vid Omkreds som repræsentant for Bøndernes Brandkasse. Vi tage ikke i Betænkning at anbefale Kr. 
Møller i Vonge til Valgmændene fra de forskjellige Kommuner på Valgdagen, idet vi ere overbeviste om, at 
han vil være et dygtigt og værdigt Medlem af Vejle Amtsraad, hvis han bliver valgt dertil.  

Han bliver dog ikke valgt til amtsrådet ved valgmødet på Vejle Rådhus.  

Venstre består i slutningen af 1800-tallet af flere forskellige og ofte indbyrdes stridende grupperinger. Det 
samlende er bekendelsen til liberalismen, varetagelsen af landbrugets og landbobefolkningens interesser 
samt modstanden mod Højre. I 1872 får partiet absolut flertal i Folketinget, men det er stadig kongen, der 
vælger regeringen, og han foretrækker Højre. Venstre kæmper for indførelsen af parlamentarisme og bliver i 
1895 spaltet i Reformpartiet og Det Moderate Venstre. Endelig vælger kongen i 1901 at udnævne en regering 
ledet af Reformpartiet. Det er efter et folketingsvalg, hvor Højre har fået 8 mandater, De Moderate 16 
mandater og Reformpartiet 76 mandater.  

Nogle af vælgermøderne er refereret i aviserne, og der refereres nogle af Christians synspunkter.  

I april 1898 udtaler han følgende om en redaktør Asbæk fra Århus, der er en af to kandidater til posten som 
folketingsmedlem: At Asbæk er Bymand bør staa i anden Række, at han vil fremhjælpe Reformer for det 
betrængte Landbrug bør sættes i første Række. Det danske Landbrug ser sin Undergang i møde og har været 
stedmoderlig behandlet. (Horsens Avis, 6/4-1898)  

I februar 1903 bliver han valgt til formand for Venstrevælgerforeningen i Give-kredsen, der omfatter 13 
sogne. Vælgerforeningen vedtager enstemmigt at søge en kandidat af Reformpartiet opstillet som 
modkandidat til det nuværende medlem af Folketinget.  

Christian arbejder for sagen, og den 24. marts har han følgende indlæg i Vejle Amts Folkeblad: 

Til vælgerne i Give-kredsen! I egenskab af Formand for Venstres Vælgerforening i Give-kredsen faar jeg 
Dag efter anden Beviser fra Mænd fra forskellige Egne af Valgkredsen, der forhen har sluttet sig til Jensen-
Fløs politiske Standpunkt nu staar vaklende og mange fuldstændig er frafalden, at være med til at genvælge 
ham på ny. Det vilde være overflødigt at opgive Grundene, da de ligger saa nær, som man siger, at en Blind 
kan føle dem paa en Væg. Ser man tilbage til den 23. Juli 1901, at Kongen valgte et Venstreministerium og 
ved Deputationer den 1. September f.A. af Mænd af Venstre, som omtrent fra samtlige Landets Sogne var 
mødt for at bringe Kongen Tak og Hyldest derfor, maa man nok spørge: Kan det staa i Samklang dermed for 



17 
 

en Venstrevælger-Befolkning, som Givekredsen hovedsageligen bestaar af, at vælge en Rigsdagsmand, som 
staar uden for Parti, som har spillet Kortene saa galt, at han ikke kan blive optaget i Reformpartiet? Derfor, 
ærede vælgere, vi har fælles Interesse. Lad os mødes og vælge en Kandidat, der er i Besiddelse af saadanne 
Evner og Dygtighed, at han kan faa Indflydelse, hvor det gælder at paatale Venstres Sag. Når der nu som 
foreslået de nærmeste dage omkring i Sognene holdes Valg af Valgmænd til at afgøre Kandidat-
spørgsmaalet, giv da Møde og afgiv din Stemme; Det vil have betydning ved Sagens Afgørelse, Vonge den 
24. marts 1903.  

Den 21. maj er der vælgermøde på Give Kro med deltagelse af ca. 300 vælgere. De to kandidater er mødt op 
og holder taler. I den efterfølgende diskussion deltager 6 vælgere, herunder Christian, som bliver citeret for 
følgende: 

Jensen-Flø vil staa uden for Partierne, og der er ingen Grund for os Vælgere til at vælge en Mand, der staar 
uden for Reformpartiet. Derfor vil jeg anbefale, at vi vælger Kr. Mortensen (sognerådsformand og 
husmand). Der er ingen, der har revet mere ned over Reformpartiet end Jensen-Flø; nu søder han den Kaal, 
han har spyttet i. Folketingsmand Jensen-Flø ville vide, hvornår han havde sagt, at han ikke vilde slutte sig 
til Reformpartiet. I Dag har det i hvert fald ikke været. Kr. Møller har sluttet sig til Reformpartiet og 
Reformpartiets Politik. Er der nogen, der spytter i Kaalen er det Kr. Møller.  

Det ser ud til, at vælgerforeningen i april 1905 har valgt ny formand. Der er i hvert fald indkaldt til møde 
med dette som første punkt den 10. april, jf. Vejle Amts Folkeblad. Reformpartiet sprænges i 1905 ved 
udskillelsen af Det Radikale Venstre og i 1910 optager det de hidtidige moderate og benævnes derefter 
Venstre. Der er ikke fundet yderligere læserbreve eller referater af udtalelser fra Christian, så han har nok 
ikke haft nogen fremtrædende rolle i politik herefter. Som gårdmand har han heller ikke mulighed for at 
tilslutte sig Det Radikale Venstre. Det er jo et parti for husmænd. Omvendt kan han måske med sin 
tilsyneladende kompromisløshed have svært ved at rumme de moderate venstrefolk.  

 

Ane Marie og Thomas 

Trængslerne var ikke forbi endnu. I 1896 mister Christian og Karen deres yngste datter, 16-årige Troeline. 
Men i 1890 var datteren Ane Marie blevet gift med Thomas Jensen fra Thyregod, og parret overtog 
forpagtningen af Øster Nykirke Præstegårds jorder. I 1897 fik de deres fjerde barn, Eline, og ved dåben i 
kirken bar mormor Karen barnet. Eline flytter ind hos Christian og Karen med status som plejebarn, og hun 
bor der stadig, da Karen dør i 1910 efter flere års tiltagende svaghed. Hun er således en slags erstatning for 
Troeline.  

Ane Marie og Thomas får i alt 9 børn, men den ældste lever kun 1 døgn, og nr. 6 dør 2 år gammel. Deres 
børn får næsten alle sammen virkelig mange børn. Den ældste søn, Peter bliver barber og får 11 børn. Den 
yngste søn, Hans får 7 børn. Den yngste datter, Krestine gifter sig med et af Anders Troelsens børnebørn, 
dvs. hendes grandfætter og får 7 døtre. Eline får 8 børn, hvoraf det første dog kun lever få dage. Tilsammen 
får Ane Marie og Thomas 44 børnebørn. Desværre når Ane Marie ikke at se dem vokse op. Det første 
overlevende barnebarn fødes 6 uger før hun dør.  

I 1906 forbereder Christian sig på at sælge Vongegård. Han indrykker således en annonce i avisen med 
følgende tekst: 

Auktion i Vonge. Lørdag den 7. April, Formiddag. Kl. 11, lader Gaardeier C. E. H. Møller paa Grund af 
Ejendomssalg afholde Auktion over 10 gode Kælvekøer, 1 Hakkelsesmaskine, der kan benyttes som 
hestegang, 1 Bredsaamaskine (Hillerøds Model), Arbejdsvogne, 1 stor Fjederfragtvogn (Bæreævne 6000 
Pd.), Plove, Harver, 1 Skrælplov, 1 Bornholmerur, Sofa, Borde, Stole, Sengested, Sengeklæder, Seletøj, 
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Sædehavre, Kartofler. Endvidere sælges 20 gode Grisesøer, som skal fare i April og Maj, et stort Parti 
Sædehavre og Byg, ca. 2000 Pd. Plænøærter m.m. Kredit til 1. September 1906. Vejle den 31. Marts 1906, 
Bruun, Herredsfuldmægtig, cand. Juris. 

I 1908 har Christian solgt ejendommen Matr. 8a plus to engparceller beliggende i Tørring Sogn til Thomas 
Jensen for 18.000 kr., så hele familien bestående af nu mor, far og 6 børn flytter ind til Line, Christian og 
Karen. Desværre dør datteren Ane Marie allerede i 1917 efter flere års tiltagende svaghed.  

 

 
  

Dødsannoncerne for Karen og to af hendes døtre, Ane Marie og Troeline 

 

Formentlig som følge af sin kones død sælger Thomas Jensen Vongegård i 1918 til Anders Troelsens søn, 
Hans Møller Troelsen. Men allerede i 1919 sælger Hans ejendommen videre og dermed er den ikke længere i 
familiens eje.  

 

Karen Johanne og Jens Melchior 
Med Thomas Jensens salg af Vongegård mister Christian sit hjem, og han flytter i stedet over til den ældste 
datter Karen Johanne og hendes mand Jens Melchior Jensen på ejendommen Frydenslund, som Jens overtog 
efter sin mor i 1893. 

Karen Johanne og Jens får i alt 4 børn. Det ældste, sønnen Peter fødes i 1892, året efter de bliver gift. På det 
tidspunkt er de endnu ikke flyttet ind på Frydenslund. De anføres som hjularbejdsfolk, og det er Lærer 
Christensen i Vonge, der hjemmedøber sønnen. Herefter går der – uvist hvorfor – 8 år før de får datteren 
Anna i 1900. Hun ser ud til at være et ønskebarn, for Karen Johanne får 2 små flotte lyserøde vaser i 
barselsgave, som jeg har stående på min reol. I 1903 og 1907 får de så Christian og Ejnar.  

Jens Melchior er også medlem af sognerådet på et tidspunkt. I 1907 bliver han valgt til fattigforstander – 
datidens socialudvalgsformand. Han har også været brandfoged for Vonge Søndre Brandfogedkreds. I 1902 
bliver han bestyrelsesmedlem af Vonge Afholdsforenings Spareforening ”Glædelig Jul”. Han er 
tilsyneladende en dygtig skytte, for han vinder flere skydekonkurrencer.  

I 1911 vælges Karen Johanne til bestyrelsesmedlem i Øster Nykirke Sygeplejeforening. I 1905 vælger 
sognerådet hende til medlem af Værgerådet. Rådet er netop blevet oprettet som følge af Lov af 14. april 1905 
om Behandling af forbryderiske og forsømte Børn og unge. I begge tilfælde nævnes hun ikke med sit eget 
navn men som Jens Melchior Jensens hustru. 

I 1916 har Karen og Jens sølvbryllup. I den anledning indrykker de en annonce i avisen: 
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Desværre sker der det i marts 1921, at Karen Johanne vælger at begå selvmord. Der foretages derfor 
medicolegalt ligsyn, hvor det bemærkes, at dødsstedet er en dam lige uden for gården, og at hun er 
transporteret til et soveværelse, hvor ligsyn foretages. Liget ligger afklædt kun iført chemisse på en seng. Det 
bemærkes desuden, at ernæringstilstanden er jævnt god. Endelig oplyses det, at bevæggrunden for 
selvmordet formentlig er sindssygdom (stærk nervøsitet i de sidste 3-4 måneder). Jeg fik engang i min 
ungdom mundtligt oplyst, at hun havde skizofreni – en sygdom hendes datter, min mormor desværre arvede.  

 

 

Man læser ud af 
dødsannoncen, at 
familien blev meget 
kede af hendes død, 
og at hun havde 
været en god og 
kærlig Moder.  

 

 

Men Karen Johanne var ikke den eneste selvmorder i familien. I 1894 begik Jens Melchiors lillebror, Hans 
selvmord. Han var jo søn af Lars Dahl, Christians bror, så Karen Johanne og han var fætter og kusine.  

Hans købte i maj 1893 en ejendom på Matr. Nr. 10, Alsted Mark lige syd for Jens Melchiors ejendom, og i 
juli 1893 blev han gift med Ane, der den 17. juli 1894 føder sønnen Alfred Larsen Møller. 11 dage senere 
dør hun formentlig som følge af komplikationer efter fødslen.  

Den 24. august 1894 fandtes han i afdødes vognport lige over for stuehuset hængende i en snorløkke på et 
over loftsbjælken henlagt læssetræ, der var anbragt 3½ alen over jorden. Oplivningsforsøg blev foretaget, 
idet der blev tumlet med liget i nogen tid. Ved undersøgelsen blev liget henlagt afklædt på skrå i afdødes 
lade. Liget var fugtigt, håret vådt, skyldes som det i forløbet er oplyst, at manden forinden han aflivede sig 
ved hængning, var sprungen i en mergelgrav, hvorfra han der var en god svømmer, reddede sig selv. 
Selvmordet sker på grund af sindssygdom. Dette anfald foranlediget ved hustruens død for 1 måned siden.  

Hans Larsen Møller led altså sandsynligvis også af skizofreni. Det er interessant, da både Hans’ far og Karen 
Johannes far er et produkt af det samme fætter-kusineægteskab.  

I en alder af godt 5 uger er Alfred blevet forældreløs. Han har jo brug for noget modermælk for at overleve, 
men det har han nok ikke fået. Alligevel overlever han og vokser op hos sin mormor og morfar, der bor i 
sognet. I 1925 bliver han gift, og han bor i Horsens og arbejder som maskinarbejder, lagerforvalter og senere 
fabriksbestyrer. I 1966, hvor hans kone dør, bor han i Dagnæs ved Horsens. Han får ikke selv børn.  

Efter Hans’ død bliver der afholdt offentlig auktion over hans ejendom. Den bliver solgt til højestbydende for 
5.350 kr. Han har selv givet 7.200 kr. for den.   
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Christians sidste år 

Efter datteren Karen Johannes død flytter Christian igen. Han har dog ikke flere børn at flytte ind hos, for 
den eneste af hans børn, der stadig lever, er Kristine, og hun bor i Amerika. Men heldigvis er Eline blevet 
gift, så han flytter ind hos hende på en ejendom på Alsted Mark. Her bliver han boende til sin død som 88-
årig i februar 1928.  

Han får altså et meget langt liv, selv om hans søskende formentlig har været svagelige som følge af 
forældrenes nære slægtskab. Der er ingen tvivl om, at han også er aktiv langt oppe i årene. Det kan man 
blandt andet se af de annoncer, han indrykker i avisen, hvoraf det fremgår, at han utrætteligt arbejder for 
brandkassen. Først af en notits i Horsens Socialdemokrat, 3/9-1926 fremgår det, at han stopper som 
kredsforstander. Brandkassen har nu skiftet navn til Jysk Brandforsikringsforening: 

Jysk Brandforsikringsforening, Vejle Amts 1. kreds, har til Kredsforstander i Stedet for Veteran og 
Dannebrogsmand Chr. Møller, Alsted Mark, der ønskede at nedlægge Hvervet, valgt Hans Møller Troelsen, 
Vonge. 

Han er altså mere end 86 år, da han nedlægger hvervet som kredsforstander. I øvrigt er den nyvalgte hans 
nevø, Hans, søn af Anders Troelsen og Kirsten Hansdatter.  

Han ses ikke at have tegnet en aftægtskontrakt med Thomas Jensen, som han solgte sin ejendom i 1908. 
Thomas Jensen har belånt ejendommen i kreditforeningen, så han må have betalt beløbet kontant. Ved 
efterfølgende folketællinger betegnes han da også både som rentier og som skovejer. Som det fremgår af 
flere annoncer i avisen sælger han produkter fra sin skov: 

 

   
Annoncer fra 3 forskellige år indrykket i Vejle Amts Folkeblad 

 

Lidt om Anders Troelsen 

Mængden af oplysninger om Anders Troelsen er noget mere sparsomme, og det er jo lidt tilfældigt, hvad 
man kan finde i aviserne.  

I 1884 indrykker han en annonce om en bortløben hund: 

En Hund, lydende Navnet ”Trofast”, hvid, langhaaret, med brune Pletter, middelstor, er bortkommen 
Fastelavns Mandag. For Tilvejebringelsen af den udloves en passende Dusør af Ejeren, Anders Troelsen, 
Kollemorten Mølle. Ved siden af teksten er der en tegning af en hund med pletter. Vejle Amts Folkeblad, 
13/3-1884.  

I 1887 dør hans kone, Kirstine Hansdatter, kun 42 år gammel.  
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Som det fremgår af annoncen dør hun efter længere tids tiltagende 
svaghed og 18½ års lykkeligt ægteskab. Det kan være, at de mange 
svangerskaber har tæret på hende. De to yngste sønner kaldet Laurits Dahl 
dør begge som spædbørn. Anders er nu enlig far til syv børn.  
I 1890 bor han fortsat på møllegården sammen med 5 af børnene. Den 
yngste Laurids dør 3 måneder efter moderen. Den ældste søn, Troels er 
som 19-årig rejst til Amerika i 1888 – formentlig sammen med sin kusine, 
den kun 15-årige Kristine, datter af Christian E og Karen Have.  
 

 

I 1892 indtræder han som medlem af bestyrelsen for Den frivillige fattigkasse i Øster Nykirke Sogn, jf. en 
notits i Vejle Amts Folkeblad.  

I efteråret 1895 sælger Anders møllegården og køber i stedet matr. 19a, som tidligere tilhørte Christian E. 

Som følge af flytningen holder Anders en offentlig auktion, annonceret af sognefogeden i avisen: 

Mandag den 4. Maj. Eftermiddag Kl. 2 lader Anders Troelsen i N. Kollemorten formedelst Ejendomssalg 
bortsælge ved offentlig Auktion: 1 Sofa, Borde, Stole, Sengeklæder, 1 Rulle, Ballier og Spande, Porcellæn, 
Snedkerværktøj, 2 Vognlygter, Gavningstræ, 3 Bistader i Kasser m.m.m. Vonge den 20. April 1896. Efter 
bemyndigelse P. Hansen, Sognefoged. Vejle Amts Folkeblad, 29. april 1896 

I 1901 bor Anders med sin søn, Hans Møller Troelsen, der er maler og hjemvendt fra Amerika samt en 18-
årig husbestyrerinde på det nye sted. Samme år gifter Hans sig med Ane Katrine Marie Hansen, og fem år 
senere er Anders aftægtsmand på stedet, og Hans og Marie har fået to børn. Anders’ søn Kristian bor også på 
stedet. I folketællingen er han anført som amerikaner og daglejer ved landbrug.  

I 1902 sælger Anders det nye sted videre til sin søn, Hans Møller Troelsen for 4.000 kr., og der udarbejdes 
en aftægtskontrakt, der forpligter Hans til resten af Anders’ liv at yde ham aftægt. Kontrakten er ikke 
tinglæst men blot forevist.  

I 1911 køber Anders Agerhus på Tørring Mark: 

Agerhus solgt. Agerhus paa Tørring Mark tilhørende Jens Sørensen, er solgt til Anders Troelsen, Vonge, for 
9.180 kr. Til Ejendommen hører ca. 16 Tdr. Land sandmuldet jord. Bygningerne er gode, og Avl, udvendig 
Besætning, 2 Heste, 5 Køer, 2 Kvier, 2 Grisesøer, Avlsredskaber m.m. følger med i Handelen. – 
Overtagelsen finder Sted til Nytaar. Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 22/11-1911 

På dette tidspunkt er Anders 75 år, men han har nok købt stedet til sin søn Kristian – amerikaneren ovenfor. 
Kristians kone føder ham i 1912 en datter på Agerhus. De øvrige sønner behøver Anders ikke at tage hånd 
om - de er i Amerika. Datteren Ane Marie er ganske vist blevet enke i 1908, men hun driver sin og mandens 
gård i Oksenbjerge videre med hjælp fra fire tjenestefolk (1921). Datteren Karen Johanne bor i 1911 i 
Turesensgade i København i en stuelejlighed i et baghus alene sammen med sine to børn. Hun ernærer sig 
ved privat syning og er blevet skilt fra manden, der er murersvend. Hun bliver boende i kvarteret i hvert fald 
til 1925.  

Anders dør i 1914, 77 år gammel.  

 

Udvandring 
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I 1888 udvandrer Anders Troelsens søn, Troels til Amerika. Han har muligvis allerede på dette tidspunkt sin 
kusine, Kristine, datter af Christian Edvard og Karen Have med. Hun er i hvert fald ikke i Danmark i februar 
1890, hvor der afholdes folketælling.  

Deres bevæggrunde til at udvandre kendes ikke. Der er ikke andre i deres familie, som er udvandret. 
Omvendt er det omkring 15 procent af den danske befolkning, der udvandrer til Amerika i perioden frem til 
1920’erne. 1887 er i alt fald et hårdt år for begge familier. Først dør Troels’ mor, så brænder Kristines 
forældres gård.  

Der var i løbet af 1888 en del udvandrere fra Vejle-egnen til Minnesota, arrangeret af udvandringsagent 
Christian Petersen. I en af hans mange annoncer i avisen skriver han: 

Danmark-Amerika. Der er alt hos mig indskreven 30 Passagerer, som vil afgaa her fra Vejle den 24. 
Februar. Om nogen ønsker at rejse nævnte Dato, bedes de snarest lade dem indskrive. Mr. M. Thomsen, 
Hutchinson, Mc. Leod Co., Minnesota, for Tiden Riis Mark, pr. Jælling, vil afgaa med dette Selskab. Et 
større Selskab vil afgaa den 15. Marts, og et Selskab den 5. April, ligeledes i Følgeskab med hjemvendte 
Amerikanere. Efter mit flereaarige Ophold i Amerika er jeg i Stand til at give virkelige værdifulde 
Oplysninger for Udvandrere. Nærmere Underretning gives paa Udvandringskontoret, Grønnegade 398, 
Vejle. Christian Petersen Vejle Amts Folkeblad, 23/2-1888 

Kristine var dog ikke med på nogen af de nævnte afgange. Hun blev først konfirmeret den 8. april, så inden 
da kunne hun ikke tage af sted. 

Troels har boet i Minnesota, i Minnetonka Beach uafbrudt fra 1888 til 1921. Det står i hans pasansøgning fra 
1921, hvor det er anført, at han skal besøge familie i Danmark. Man må gå ud fra, at Kristine er med. Hun er 
det eneste af Christian Edvards børn, der fortsat er i live. De vender tilbage til Amerika i starten af 1922.  

Minnetonka Beach er en lille by med i dag ca. 600 indbyggere, altså på samme størrelse som Vonge. Den 
ligger smukt yderst på et mindre næs lige ud til Lake Minnetonka, ca. 30 kilometer vest for Minneapolis i 
Minnesota. Det er i dag et af de mest eftertragtede bosteder i Minnesota.  

Troels og Kristine har været tilbage i Danmark flere gange, blandt andet i 1896 og 1911. I 1896 tager de 
Hans Møller Troelsen med tilbage til Minneapolis. I 1903 og 1907 tager Christian Troelsen (amerikaneren) 
til Minneapolis. Men begge de to sidstnævnte vender tilbage til Øster Nykirke igen. Hans senest i 1901 og 
Christian senest i 1911, hvor de begge gifter sig.  

Den sidste bror, Martin tager til Minneapolis i 1899. Det er anført, at hans far har betalt billetten, og han har 
6 dollars med (svarende til 3.000 kr. i nutidens prisniveau). Han tager ikke til Minnetonka Beach som de 
andre men bor i Minneapolis. I 1908 tager han igen til USA, denne gang til New York, og nu er han 
købmand. Han ender med at slå sig ned i Chicago og gifte sig med Victoria Becker, der er født i Illinois. De 
får sammen 4 børn. Han dør i 1960 i Alameda, Californien.  

Troels og Kristine har været i Amerika i mange år, inden de gifter sig i 1901. Det er et genetisk set meget 
specielt forhold, da de faktisk er dobbelt fætter og kusine. Troels’ far var gift med Kristines faster, og 
Kristines far var gift med Troels’ faster. De har således identiske bedsteforældre (Hans Dahl & Karen, Troels 
& Ane Marie). Deres børn har således kun fire oldeforældre mod normalt otte. Det lader dog ikke til at være 
noget problem, for de får sammen fire børn, der alle bliver gift og dør i alderen 64 til 95 år. Den ældste 
datter, Clara født i 1902 bliver slægtens første student og får selv fire børn.  

 

Plantagen deles 
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I 1913 forærer Christian sin plantage ”Møllersminde” til sine to svigersønner, Jens Melchior Jensen og 
Troels Andreas Troelsen, dog med forbehold for, at han fortsat har brugsret, så længe han lever. Han vil 
samtidig betale skatterne, der påhviler jorden. Plantagen angives til en værdi af 3.000 kr. (185.000 kr. i 2020-
prisniveau). Det nævnes, at Troels er for tiden boende i Minnetonka Beach i Minnesota i Nord America. Det 
antydes således, at Christian stadig har et håb om, at familien vil vende hjem fra Amerika. Men på dette 
tidspunkt har Troels boet der i 25 år. Det bemærkes, at han ikke har tilgodeset den tredje svigersøn, Thomas 
Jensen. Men det skyldes jo nok, at han har købt Vongegård, hvor Christian stadig bor i 1913. I dag kan vi 
undres over, at det er svigersønnerne og ikke døtrene, der har fået jorden. Men kvinderne fik jo først fuld 
stemmeret i 1915, så ligestillingen var ikke nået så langt i 1913! 

I 1921 bliver plantagen udstykket i 3 parceller. Anledningen er, at Ane Marie, som var gift med Thomas 
Jensen, er død. Christian ønsker derfor, at hendes syv børn skal have en parcel af plantagen som mindegave 
efter deres bedstefar. De får matrikel nr. 8p på 3,9 hektar, som har en skattemæssig værdi af 1.400 kr., dvs. 
godt 5.000 kr. i 2021-prisniveau til hver af de syv børn. Jens får matrikel nr. 8k på 5,6 hektar, og Troels 
matrikel nr. 8o på 5,3 hektar. 

Troels er hjemme fra Amerika, jf. ovenfor, så han kan selv sætte sin underskrift på de juridiske dokumenter 
med sine to brødre Hans og Kristian som vitterlighedsvidner.   

I 1933 giver Troels fuldmagt til sin bror Hans, så han kan sælge matrikel 8o. De syv søskende beholder 
derimod matrikel 8p indtil 1953, hvor den sælges. 

Matrikel nr. 8k bliver solgt ud af familien allerede i 1929. Som det ses af figuren hører den naturligt sammen 
med 8h og sælges sammen med denne. Allerede i 1923 dør Jens Melchior Jensen på Give Sygehus af 
betændelse i galdeblæren – en lidelse der nemt ville kunne være afhjulpet i dag, men dengang efterlod den 
fire børn alene med en gård. De valgte først at drive den videre med Peter og Ejnar som ejere. Men i 1927 
bliver Anna gift og flytter til Ikast, og de bliver også selv gift lidt senere, så de vælger at sælge den. De bliver 
dog alle boende i nærheden. Peter bliver skomager, først i Vonge, senere i nabosognet Hvejsel. Ejnar er 
arbejdsmand i Tørring, og Kristian er husmand på Stougårds Mark i Tørring.   
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