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med deres forfædre, søskende og efterkommere
eller:

Omrids af en sønderjysk Nissen-slægts historie gennem 200 år
og dens forening i Midtjylland med en Madsen-slægt
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Min mors familie er i høj grad knyttet til Sønderjylland, mens min fars
nærmeste forfædre udelukkende er knyttet til Vendsyssel. Jeg er således
en blanding af en vendelbo og en sønderjyde. Vendsyssel tegner sig for
den skandinaviske del af min DNA-profil, mens Slesvig og Ditmarsken
bidrager til den største del af profilen, nemlig den
nordvesteuropæisk/britiske del.

Christian Nissen
19.7.1854 – 25.10.1928

Christian Nissen

Min morfar var døbt Martin Christian Nissen, men kaldte sig Christian
Nissen, hvilket navn kom til at stå på hans familiegravsted. Det er også
det navn, jeg er opkaldt med.
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Christian Nissen blev født den 19.juli 1854 i landsbyen Havsted i Ravsted
sogn, beliggende nordøst for Tønder og vest for Åbenrå – midtvejs
mellem de to byer.
Han var søn af Hans Hansen Nissen (17.5.1817-14.12.1898) og Anna
Kirstine Nissen, f. Sørensen (19.2.1826-1.11.1909). Hans Hansen Nissen
var født i Søst, Rise sogn ved Åbenrå, men flyttede til Havsted, hvor han
var gårdejer og giftede sig med Anna Kirstine Sørensen, der stammede
fra denne egn, datter af Søren Sørensen og Johanne Matzdatter.
Hans Hansen Nissens far var Hans Nissen (1788-1858), landmand i
Søst, Rise sogn, hvor han også var født, men han flyttede til Nørre Ønlev
på et tidspunkt efter børnenes fødsel. Hans Nissens hustru var Maria
Hansen (1797-1876), der var født i Ulkebøl.
Min morfar Christian Nissens dåb fandt sted den 20.juli 1854 i Ravsted
kirke. Fadderne var Jørgen Nissen fra Søst (dvs. Christians fars fætter),
Peter C. Hansen fra Havsted, Cathrina M. Jacobsen fra Havsted
(formentlig Christians tante = farbrors hustru).

Ravsted kirke. - Hjart, Ravsted Kirke 1, CC BY-SA 4.0
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Ved folketællingen i Havsted 1.2.1860 nævnes Christian Nissen som 6årig (angivet med fornavnene Martin Kristian (med K)) sammen med sin
far, Hans Hansen Nissen (gårdmand, 43 år), hans mor Ane Kristine
Sørensen (34 år) samt sin søskende: Josine Margrethe (14), Marie (12),
Peter Johansen (11), Hans Peter (4), Johan Lautrup (2) og Thomas
Petersen (1). Alle børnene var født i Ravsted sogn.
I 1863 – stadig i Havsted – fødtes broderen Andreas Frederik.
Forældrene er beskrevet som næste generation i serien ”Mine
tipoldeforældre”, familie 26/27.
Familien Hans Hansen Nissen flytter fra Havsted i 1863, først til
landsbyen Gjødsvang (Gødsvang) i Tistrup sogn, hvor faderen købte en
landejendom. Gødsvang ligger mellem Ølgod og Tistrup men nærmest
ved Tistrup.
I Gødsvang fødtes broderen Thomas, der opkaldtes efter sin lillebror, der
døde året før.
Også under opholdet i Gødsvang fødtes en ny bror: Karl Antonius (1867).

Mellem 1867 og 1870 flyttede familien til Tarp vest for Ølgod. Her boede
Hans Hansen Nissen med familie den 1.februar 1870 i henhold til
folketællingen. Familien bestod af ægteparret med børnene Josine,
Marie, Peder, Martin Christian, Hans Peter, Johan, Andreas, Thomas og
Karl Antonius.
I Tarp nævnes også en aftægtskone ved navn Kristine Sophie Venzel
(navnet staves normalt med W) (født i København, enke, 64 år), der
angives som husmoder. Det må være Christine Sophie Wenzel, datter af
Hans Wenzel, født 28.12.1805 i København og døbt i Trinitatis Kirke
26.1.1806. Det passer med hendes alder i 1870.
Min morfars bror Karl Antonius gav som voksen ét af sine børn det
sjældne fornavn Wenzel – efter sin svigerfader Wenzel Sørensen.
(Se nærmere herom i tillægget: Navnet Wenzel)
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Christian Nissen blev konfirmeret i Ølgod kirke i 1869. Adressen opgives
som S. Tarp. Hans Peter blev konfirmeret 1870 i Ølgod kirke.
Da Johan Lautrup blev konfirmeret i 1872 i Arnborg kirke, vil det sige at
familien er flyttet til Hjøllund ved Arnborg mellem 1870 og 1872.
Thomas blev konfirmeret d. 20.4.1879 i Arnborg.
Folketællingen d. 1.febr.1880 placerer familien i Hjøllund ved Arnborg,
hvor faderen er gårdejer, dvs. ægteparret samt 5 børn: Josine, Martin
Christian, Johan, Andreas og Karl Antonius.
Karl Antonius konfirmeredes d. 16.4.1882 i Brande kirke, så flytningen fra
Hjøllund til Skærlund ved Brande skete mellem februar 1880 og april
1882.

Skærlund
Skærlund var (og er) en samling af gårde ca. 7 km sydvest for Brande,
ved vejen til Sønder Omme. I Skærlund skulle familien forblive i 4
generationer. (”Skærlund-grenen” af denne Nissen-familie).
I 1884 fik faderen Hans Hansen Nissen gården Toftegaard i Vester
Skærlund. Denne gård overtoges af Christian Nissen før han flyttede ind
på Gammelgaard. Toftegaard (matr.nr. 9 G) var bygget omkring 1855.
Ved folketællingen i 1890 (1.2.) for Brande sogn boede Christians bror,
Peter Johansen på sin egen gård i Barslund med sin hustru, Mette
Kathrine. Barslund omfattede på det tidspunkt vist 3 ejendomme, men
indgik i øvrigt i Skærlund ejerlav. Parret havde en adoptivdatter: Thea
Maren Marie Kathrine Laurine Buk (?) Kristensen (10 år). Desuden boede
Peters (og Christians) bror Johan Lautrup Nissen på gården som
logerende; af erhverv er hans smed og han nævnes her som enkemand.
I 1890 (1.februar) tjente broderen Karl Antonius som 22-årig på en gård i
Skærlund hos Mette Kirstine Madsen (31 år).
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Hans Hansen Nissen

Christian Nissens forældre, Hans Hansen Nissen og Anna Kristine boede
1.2.1890 på Toftegaard i Skærlund sammen med adoptivdatteren Kirstine
Marie Bentsen, datteren Josine Margrethe Hansen, svigersønnen
Rasmus Hansen, Josine og Rasmus’ børn: Laurs og Thomasine samt en
tjenestepige.
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Anna Kristine Sørensen

Gammelgaard
Den 1.febr. 1890 boede Jeppe Madsen (Christian Nissens kommende
svoger) sammen med sin hustru, Mette Katrine Stephansen, en
tjenestekarl og en logerende på ejendommen Gammelgård i Skærlund.
Hans Madsen havde ejet denne gård siden 1855 og Jeppe havde skøde
på den fra 1886.
Efter Jeppes far Hans Madsens ejerskab blev Gammelgaard indtil Jeppe
overtog den (1886) drevet af Jeppes bror, Christen Madsen. Mens
Christen boede der, var hans søster Kristiane husholderske for ham.
Christian Nissens overtagelse af skøde på ejendommen ”Gammelgaard”
og hans giftermål med Jeppe Madsens søster, Mette Kirstine Dorthea
Madsen (27.12.1858-27.6.1943) skete med 1 dags mellemrum, hhv.
29.4. 1890 (skødet) og 30.4.1890 (vielsen). Gården havde matrikel nr. 9a
i Skærlund, og den var på 140 tdr. land. Skødet blev tinglyst d.
18.7.1890. ”Gammelgaard” bestod af fire længer: Stuehuset mod nord
(omtrent), stalden mod øst, laden mod syd og den sidste længe mod
vest. Fra vejen mellem Brande og Sønder Omme gik en lille vej ned til
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gården, der lå væsentlig lavere end hovedvejen. På den anden side af
den lille vej lige bag stuehuset lå et stykke træomkranset jord med græs.
Det brugtes til græsning, men her lå tidligere det gamle stuehus, der
brændte i 1870-erne.
Gammelgaard er kendt helt tilbage til 1651. Den hørte oprindeligt under
hovedgården Brandholm. Adressen er nu Sdr. Ommevej 51.
I en indberetning fra Ribe stifts præster i 1638 skrev man om Brande
sogn: ”Noget mere til sydvest, en mil vesten for kirken (dvs. Brande kirke)
ligger to andre gaarde kaldet Schierlund”.
D. 19.4.1651 fik Jakob Ulfeldt af Nr. Karstoft skøde på noget
gods i Brande sogn, herunder en gård, kaldet Schierlundt.
Ifølge matriklerne af 1662 og 1664 var der to gårde i Skærlund,
begge ejet af Jacob Ulfeldt.
Matriklen af 1688 omtaler 4 gårde i Skærlund.
I 1743 var ca. tre fjerdedele af Gammelgaard (vel dengang
stadig kaldet Schierlundt?) samlet under én ejer: Christen
Sørensen Langballe; det gjaldt matriklerne 9, 12 og 13.
Langballe skrev dog i 1743: ”… min paaboende gård i
Schierlund i Brande sogn”.
Gården blev siden skødet til: Hans Pedersen, formentlig
omkring 1746 og Peder Hansen Møller i 1780.
Gammelgaard overgik til Lene Marie Jakobsdatter 1810, Jakob
Frandsen 1811, Hans Madsen 23.6.1855, Jeppe Madsen
30.8.1886, Christian Nissen 29.4.1890, Thomas Nissen
17.1.1925 og Karl Otto Albrechtsen (gift med Anna Nissen,
datter af Thomas Nissen) 17.6.1966.
Gammelgaard har også spillet en rolle hvad angår skolevæsenet i
Skærlund. Den første biskole blev bygget 1876 i en lavning ca. ½
kilometer sydvest for den nye skole. Før 1876 blev der holdt skole i
overstuen på forskellige gårde, herunder Gammelgaard, men det var kun
om vinteren. På et tidspunkt fik man dog en privat ordning med
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undervisning om sommeren, foretaget af nogle af Brande sogns
vinterlærere. Det blev dog kun til ½ dags undervisning om ugen. Den nye
skole i Skærlund blev opført i året 1900.

Anna Kirstine Nissen (Sørensen), Mette Nissen (Madsen), Christian Nissen med børn
i Skærlund. Billedet må være taget mellem 1898, hvor Hans Hansen Nissen døde og
1909, hvor Anna Kirstine døde, og det må være før 1904, hvor Johannes døde,
formentlig er det fra 1899
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Opdyrkningen af heden og tilplantningen var vigtige opgaver for
landmændene også i sidste halvdel af 1800-tallet, og Brande sogn,
herunder Skærlund, var et af de mest udprægede hedeegne.
Ved vielsen af Christian Nissen og Mette Madsen nævnes Christian som:
Martin Kristian Nissen af Skærlund Mark. Forloverne er Hans Hansen
Nissen og Jeppe Madsen.
Ved indflytningen på Gammelgård, formentlig i maj 1890, fik Hans
Hansen Nissen med hustru en aftægtsbolig i nordenden af ”vesterhuset”
(den vestvendte længe.)
Efter Christian Nissens overtagelse af Gammelgaard (1890) flyttede
Jeppe Madsen til udflyttergården Kratlundgaard (bygget ca. 1880,
matr.nr. 9 X). Kratlundgaard overtoges siden af sønnen Steffen Madsen
(mors fætter) i 1920, derefter af Mette Madsen 1969 og Jeppe Skov
Madsen i 1975. I 1982 blev 1/3 af gården skødet til Per Skov Madsen.
Hans Hansen Nissen døde 14.12.1898, og Anna Kirstine Nissen, f.
Sørensen, d. 1.11.1909, begge i Skærlund og begge begravet på
Skærlund kirkegård.
Christian Nissen byggede laden på Gammelgaard om i 1905.
For mit eget vedkommende var Gammelgaard det nærmeste, jeg kunne
kalde ”hjem” i de første år efter mine forældres død.
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Gammelgaard. Billedet må være taget ca. 1896.
De voksne er set fra venstre: En tjenestekarl på en arbejdsvogn, ejeren Christian
Nissen og Mette Madsen, Anna Kirstine Sørensen og Hans Hansen Nissen, to
kvinder, den ene formentlig en tjenestepige, samt en tjenestekarl til hest. (Formentlig
er alle 4 heste på gården foreviget her!). Børnene må være (fra venstre) Anna
(f.1891), Kristine (f.1894) og Johannes (1893). Hans (Johannes’ tvilling) døde i 1895
og er ikke med på billedet. Martha, min mor, var født i febr.1897 og er ikke med på
billedet. Hans Hansen Nissen døde i december 1898.
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Skærlund kirke
Kirken blev opført 1896 med anlagt kirkegård. Herefter foregik de fleste kirkelige
handlinger vedr. familien i denne kirke. På kirkegården rejstes en gravsten (af
marksten) som markerede Chr. Nissens familiegravsted. På stenen denne indskrift:
Blomstre som en rosengård skal de øde vange.
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Mette Madsen
27.12.1858-27.6.1943
Mette Madsen var født i Skærlund som datter af Hans Madsen (18181882) og Ane Kjerstine Christensdatter Skou (1819-1887). Hun var
formentlig født på Gammelgaard, som hendes far ejede dengang.

Mette Madsen

Efter Christian Nissens død i 1928 tog Mette Madsen ophold hos datteren
Martha i Tørring. Hun var der ved folketællingen i november 1930 og
ligeledes d. 27.4.1934, da hendes datter Kristine blev gift i Tørring kirke.
Da Martha blev gift med Aksel Christensen og de overtog gården ved
Holstebro i 1938, flyttede Mette Madsen med, og hun døde på gården
Gammeltoft midt under besættelsen i 2.verdenskrig.
Mette Kirstine Dorthea Madsen gav sine fornavne i arv til flg. børn og
børnebørn: Børn: Anna Kirstine Skov Nissen, Martha Dorthea Nissen;
Børnebørn: Mette Nissen, Mette Andersen, Mette Johanne Christensen.
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Christian Nissens søskende:
(De fleste søskende, undtagen Thomas og Karl Antonius, var født i
Havsted, Ravsted sogn).
Josine Margrethe Hansen (25.4.1846-13.9.1924). Gift med Rasmus
Hansen (29.3.1854) i 1905. Rasmus, der kom fra Rårup sogn, havde en
lille landejendom på Urup Hede ved Grindsted. Hun boede i 1890 på
Toftegaard i Skærlund hos sine forældre sammen med sin mand. Siden
boede de i Urup. Gården havde matr.nr 9i i Nørre Urup, og Rasmus
Hansen havde købt den af Mads Skovbjerg Nielsen.
1916 boede hun og Rasmus (på alderdomsunderstøttelse) i Urup hos
datteren (Thomasine) Kristine og dennes mand Kristen Karlsen (18791970). Udover Kristine havde Josine og Rasmus en søn: Laurids. Josine døde i Urup i 1924, Rasmus samme sted i 1927. Børn:
Thomasine Kristine Hansen (11.4.1885-21.9.1966)
Ved giftermålet med Kristen Karlsen (1905) overtog de
ejendommen på Urup hede, landsbyen Nr. Urup, efter brudens
forældre. Kristen (11.3.1879-18.10.1970) kaldtes Fyrstenborg
Karlsen. Kristine og Kristen havde i alt 6 børn. De fejrede
diamantbryllup (60 år) i 1965.
I anledning af diamantbrylluppet blev ægteparret Karlsen interviewet til en
avis, hvor Kristen bl.a. udtalte: ”Vi kan lide at se alting gro og trives
omkring os, derfor bliver vi boende på gården”. Da de overtog gården i
Urup var der 67 tønder land og det meste var hede. I begyndelsen var
der kun 3 køer og nogle får. 60 år senere var der en veldrevet gård, hvor
næsten hele heden var opdyrket, og hvor der var 12 gode køer, og der
var opført nye bygninger.

Børnene var: Signe, Karl, Anders, Thomas, Hans og Ane
Marie. Af disse fik Thomas Kristen Karlsen gården i Nr. Urup
efter faderen.
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Laurids Hansen (19.4.1884-2.3.1946)
Laurids boede i Hoddeskov mellem Grindsted og Varde,
nordvest for Ansager. Han var gift 2 gange. 1. gang med Anna
Kathrine Hansine Hansen (f.1888). De fik en adoptivdatter. I
1925 boede Laurids’ svigermor Kirsten Marie, f. Schwartz, hos
dem på aftægt. Hun var da enke. I 1925 nævnes en datter:
Anna Aase Kristine Hansen, f. 11.10.1923 i København
I det andet ægteskab, hvor Laurids også var gift med en Anna,
der i øvrigt overlevede ham, var der heller ingen ægtebørn. I
1940, i det andet ægteskab, havde han en malkepige ansat.
Tidligere, i 1925 (det første ægteskab), havde de både en
tjenestepige og en tjenestekarl ansat.
Marie Birgitte Mortensen (20.3.1848-29.7.1919). Ved folketællingen 1860
i Havsted 1860 var hun 12 år. Gift med Niels Mortensen (20.5.18544.3.1919). Udvandrede til USA. (Se skriftet: Udvandrerne).
Peter Johansen Nissen (26.1.1850-16.9.1931).
Fra hans skoletid er bevaret hans signatur i en tysk skolebog: ”Peter Johannsen
Nissen (bemærk stavemåden) - Haustedt” samt hans mors signatur: ”Anna Kristine
Sørensen, Haustedt''. Bogen er: H.Burgwardt: Erstes Schul- und Bildungsbuch.
Altona, 1856.

Han blev gift med Mette Katrine Kirstine Nielsen i 1886 og fik hendes
fødegård i Barslund, kaldet ”Barslundgaard”, matr.nr. 13a. Hans kone var
den eneste arving, og skødet blev overdraget 14.1.1890. Da han blev
enkemand (1912) solgte han denne gård til Anders Mikkelsen og købte
en ejendom i Skærlund: Matr.nr. 9 S, (i dag: Engebækvej 86, Skærlund. Ejendommen blev 9.4.1927 solgt til Harald Olesen. - Ved folketællingen
1930 for Tistrup sogn, dvs. kort før sin død, boede han hos Karl Antonius
Nissen med familie i Tistrup (Ribe amt). Begravet på Skærlund kirkegård
21.9.1931. Ingen ægtebørn, men et adoptivbarn: Thea Kristensen, f.ca.
1880 (også nævnt under: Plejebørn og adoptivbørn).
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Peter Johansen Nissen og hustrus gravsten på Skærlund kirkegård

Hans Peter Nissen (30.6.1851-19.5.1852)
Hans Peter Nissen (13.2.1853-26.2.1853)
Hans Peter Nissen (10.4.1856-20.9.1930) blev gift med Maren Pedersen
(20.11.1855-13.7.1922), der var fra Agersnap ved Ølgod (tæt ved Tarp).
Brylluppet stod den 5.august 1881. Efter brylluppet boede ægteparret i
Ølgod sogn, indtil Hans Peter overtog kroen i Ansager (1889), der også
omfattede en købmandshandel. Hans Peter havde også en gård udenfor
Ansager. Senere fik han en bog- og papirhandel i Ansager, som han
afgav til datteren Anna. Endelig startede Hans Peter en tømmerhandel i
byen. Hans Peter Nissen havde adskillige tillidsposter i det lille samfund. I
øvrigt var Hans Peter Nissen meget aktiv inden for plantningssagen i
sognet.
Parrets børn var: Anna, Peter, Abelone, Marie, Hans Thomas, Agnes og
Olga. Da datteren Abelone døde i 1908, overtog Hans Peter og Maren
opdragelsen af hendes datter, der også hed Abelone (”Lone”). Ansager
blev et center gennem lang tid for en del af denne Nissen-slægt
(”Ansager-grenen”).
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Den gamle kro i Ansager
Ansager kros historie
Stednavnet Ansager kendes siden 1340 (Anzakær, Ansaker). I 1890 var
indbyggertallet i Ansager sogn 1592 fordelt på 342 gårde og huse.
Den 27.10.1830 søgte gårdejer Christian Frandsen bevilling til at oprette
en kro i Ansager. Ansøgningen var begrundet i, at stedet var stærkt
befærdet på grund af de mange veje, der krydsedes her, således fra
Tarm mod Holsted og Kolding, fra Øster og Vester Horne Herred mod
Vorbasse, Kolding og Fredericia og fra Varde mod Vejle.
Et par ulovlige kroer i Ansager var i øvrigt blevet lukket i den seneste tid.
Allerede den 25.11.1830 blev Frandsens ansøgning imødekommet.
Kroen kom til at ligge på matrikel nr. 11 i den sydlige del af Ansager.
På dette sted havde der allerede 40 år tidligere ligget en stor
købmandsgård. Der blev også drevet kro her, men på ulovlig vis. Ejeren
af købmandsgården, Hans Hansen, havde selv ladet fremstille
brændevin, og havde dermed undladt at betale statsafgift. Denne sag

18

fandt sted i 1791 og overtrædelsen medførte en meget stor bøde på 30
rigsdaler. Hans Hansen var faktisk en rig mand, der bl.a. havde tjent sine
penge ved eksport af smør til England. En opgørelse af boet efter Hans
Hansen (der var død i juli 1791) viste, at de oplagrede varer havde en
meget stor værdi, men også, at det meste af købmandshandelen var
foregået ulovligt.
Købmandshandelens bygninger og grunden overgik i 1791 til Chr.
Jonsen. I 1798 overtoges ejendommen af Anders Pedersen Hejbøl, der i
1798 udstykkede grunden i hele 41 parceller. Hovedparcellen og
bygningerne havde mellem 1798 og 1829 5 ejere.
Den nye ejer Christian Frandsen kunne efter modtaget tilladelse i
november 1830 indrette den første lovlige kro på stedet.

Hans Peter Nissen og Maren Pedersens børn var:
Peter Iversen Nissen (14.5.1882-6.9.1955)
Han havde ejendommen Lindegård. Derudover fik han en
kolonial- og trælasthandel i Ansager. Endvidere var han
vognmand og i øvrigt bestyrer af et Carlsberg-øldepot. - Afstod
på et tidspunkt kolonialhandelen til broderen Hans Th. Nissen,
hvorefter han flyttede ind i den gamle dyrlægebolig. Herfra
drev han en større vin- og ølforretning. Peter blev gift med
Emilie Frederikke Kirstine Zornig (24.7.1882-1961), der var fra
Søften. Peter var formand for Ansager Borgerforening. Ved
hans 70-årsdag blev der skrevet en artikel om ham i
Vestkysten (13.5.1952). Han medvirkede også til udgivelsen af
”Ansager sogns historie”. – Deres børn: Elna Mary Nissen
(1907- ) g. 1929 m. Laurids Jensen. En søn og en datter. Hans Peder Nissen (1908-1908). – Hans Selmar Nissen
(1910-1979), der var vognmand i 1940. – Asta Harriet Nissen
(1913-1992), partner med Thomas Langsig Rasmussen (19112003); 1 søn, Kurt Nissen (1935), der udvandrede til Canada.
Asta Nissen blev gift med Hans Carl Agervig Hansen (19081993), de fik 4 sønner. – Ernst Zornig Nissen (1915-1992).
Ernst havde en papirhandel og et øldepot i Ansager. I 1939
blev han benævnt som chauffør. Gift med Metha Andreasen
(1916- 2019). To døtre: Anita og Inger Marie. - Gunnar Nissen
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(1917-2007) blev kriminalassistent, bosat i Hurup, Thy. I 2007
var han bosat i Viborg, hvor han døde, 89 år gammel. Gunnar
Nissen blev i 1941 ansat ved politiet, hvor det blev til 40 års
tjeneste. Efter sin pensionering i 1980 uddannede han sig til
ejendomsmægler, hvorefter han i flere år drev selvstændig
forretning. Gunnar Nissen var medlem af Odd Fellow Logen i
40 år. Nekrolog i Kristeligt Dagblad 8.1.2007. G.m. Else Marie
Jørgensen. 1 datter: Henny. – Aage Nissen (1920- ) var
uddannet som bager. Med Mary Kirstine Steiner (1919-2000)
havde han en datter: Lene. Med Olga Sørensen (f. 1923)
havde han sønnen Tonny. Mary blev siden gift med Harry
Søgaard Pedersen, med hvem hun havde en adoptivsøn: Poul
Søgaard Pedersen. - Jutta Nissen (1925- ) var gift og vistnok
bosat i Gørding.
Anna Kristine Nissen. (19.4.1883-15.9.1933).
Ved folketællingen for Ansager 1925 blev hun nævnt som
husbestyrer hos sin far, Hans Peter, der var blevet enkemand i
1922. Hun fik af faderen, Hans Peter Nissen, papir- og
boghandelen i Ansager, som han havde oparbejdet til hende.
Hun havde også håndkøbsudsalg af medicinalvarer i
ejendommen på Stationsvej, hvor også forældrene boede indtil
deres død. Der var en dødsannonce i Vestkysten.
Abelone (”Lone”) Marie Nissen (2.6.1884-19.11.1908). Gift
med købmand Theodor Emil Hansen (17.6.1882-) i Finderup,
Hanning sogn (ved hovedvej 11) mellem Holstebro og Skjern.
Da datteren Abelone døde i 1908, overtog Hans Peter og
Maren opdragelsen af hendes datter, der også hed Abelone
(”Lone”). Enkemanden Theodor udrejste, formentlig til Canada.
(Se herom i skriftet: Udvandrerne)
Marie Nissen (12.9.1885-ca.1963). I 1906 nævnes hun som
lærerinde i Vester Starup, sydøst for Ansager. Gift med Hans
Chr. Hansen (21.3.1880 -). - 5 børn: Elisabeth (1911), Hans
(1913), Lorens (1915), Vagn (1917), Maren (1922).

20

Hans Thomas Nissen (4.8.1888-3.9.1974). Hans var købmand.
I 1916 omtales han som tømmerhandler. I 1929 overtog
kolonialhandelen efter broderen Peter J. – Senere afgav han
forretningen til datteren Bodil og svigersønnen S. K. Uhre. –
Gift med Karen Lauridsen (8.9.1889-29.4.1979), der var født i
Haltrup, Øse sogn. De fik tre børn: 1) Bodil Marie (1914-2005)
– gift med Sven Kaare Uhre (1908-77), der var købmand i
Ansager. Virksomheden havde han overtaget fra sin svigerfar,
Hans Thomas. – 2) Maren (1917-1987). – 3) Karen Margrethe
(1919-) blev gift og bosat i Vemb.
Agnes Margrethe Nissen (18.10.1893-26.10.1968) g.m. Hans
Kristoffersen (19.1.1886- 29.10.1963). Agnes fik efter
giftermålet (20.5.1915) kroen i Ansager efter sin far, Hans
Peter Nissen. Agnes og hendes mand overtog senere kroen i
Randbøldal (mellem nov. 1924 og nov.1925). Hun og manden
boede fortsat i 1965 i Randbøldal. Kroen blev afhændet lige før
2.verdenskrig. – 4 børn: Maren (1916) g.m. Herluf Ebbesen;
Erna Margrethe (1919-1941) hvis død af sukkersyge omtaltes i
et brev fra moderen til dennes kusine Martha Nissen i
dec.1941; Hans Nissen (1924) g.m. Bodil Reinhardt; Grethe
Nissen (1926).
Olga Kristine Nissen (21.10.1895-) g.m. Thomas Petersen
(7.4.1894-). Thomas var købmand i Ribe, i 1915 kaldtes han
detaillist. Ved vielsen i Ansager i 1924 kaldtes Olga ”af Ribe”.
Ægteparrets adresse i 1930 var Sønderportsgade, matr.nr.
187a (forhuset), Ribe. Olga boede stadig i 1963 som enke i
Ribe. Også i januar 1965 boede hun der. Thomas døde før
1963.
Johan Lautrup Nissen (21.3.1858-18.4.1913). Han boede først i Brande
sogn. I 1882 (ved den første hustrus død) boede han i Fjelstervang i
Vorgod sogn. I 1898 flyttede han til Bøvl i Sønder Omme sogn. Herfra
flyttede han i 1903 igen til Brande sogn (Skærlund), hvor han havde
erhvervet en gård (skøde pr. 8.4.1903). Ejendommen havde matr.nr. 13
B (Barslund Nørregaard, i dag Døvlingevej 13).
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Johan Lautrup blev gift med Ane Bendtsen (11.7.1860-23.6.1882) fra
Hvedde (Assing sogn, vest for Arnborg) d. 14.11.1880 i Assing
(Ringkøbing amt). De fik en datter, Elise, i 1882, men hun levede kun 19
dage. Ane Bendtsen døde 4 dage efter datteren. Både mor og datter blev
begravet i Vorgod d. 29.juni 1882.
Ved folketællingen i 1906 kaldes gården i Skærlund for Vestergaard, men
stadig matr.nr. 13-B.
I 1909 – efter flytningen til Skærlund - giftede Johan sig med Ane Katrine
Jakobsen (10.5.1882-13.6.1954). De fik 4 børn, hvoraf de 2 døde som
små. I 1911 beboedes matr.nr. 13-B (uden gårdnavn) af Lautrup Nissen
med hustru Ane Katrine. Johan Lautrup døde 18.april 1913. D. 28.april
1913 blev gården solgt til Niels Christoffersen.
Johan Lautrups børn med Ane Katrine:
Kristian Sigvald Nissen (8.12.1909-25.3.1910)
Johannes Ejnar Nissen (8.3.1911-17.3.1977) g.m. Amalie
Marie Nissen (1913-1996) fra Sdr. Bjert. – Børn: Freddy
(1934); Lis (1936-37); Poul Henning (1939); Hanne Alice
(1941); Benny (1943-72); Hans Jørgen (1947-1947).
Kristian Sigvald Nissen (9.7.1912-11.7.1912)
Ane Katrine havde siden børn med en ukendt partner:
Alfred Nissen (11.1.1916-1.4.2000) g.m. Irma Andersen fra
Struer. 6 børn: Inge, Bente, Erik, Elisa, Jens og Arne.
Nanna Nissen (11.1.1916-9.12.1997), gift med Arne Andersen.
Alfred og Nanna var tvillinger.
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Johan Lautrup Nissen

Thomas Petersen Nissen (19.12.1859-10.2.1864). Født i Havsted. Kom
med resten af familien til Gødsvang, hvor han døde, lidt over 3 år
gammel.
Andreas Frederik Nissen (3.3.1863-18.3.1948). Han udvandrede
sammen med sin forlovede til Wisconsin i USA i 1893. I Wisconsin fik han
en gård nær St.Croix Falls. Han giftede sig med Karen Johanne
Kristensen (17.4.1874-20.1.1947) i 1893. I USA fik ægteparret 5 sønner
og 3 døtre samt en fosterdatter. (Se nærmere herom i skriftet:
Udvandrerne.)
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Karen og Andreas Frederik (Andrew) Nissen

Thomas Petersen Nissen (25.3.1865-6.3.1885). Født i Gødsvang ved
Tistrup.
Karl Antonius Nissen (31.12.1867-13.4.1937).
Født i Gødsvang ved Tistrup. Han blev konfirmeret 1882 i Brande kirke.
Ved folketællingen i 1890 var han tjenestekarl på en gård i Skærlund og
ugift. Karl blev gift i 1901 med Bodil Marie Laurine Sørensen
(11.11.1869-1.8.1945). Bodil Marie var født på Lindbjerg Mark i Ølgod
sogn, altså tæt ved Tarp, hvor Karl Antonius’ familie boede. Ægteparret
boede i Galtho i Tistrup sogn, nær Gødsvang, hvor Karl Antonius var
født. Her voksede de 6 børn op:
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Signe Marie Nissen (1902-1988): I 1921 var hun bosat i
Ansager som tjenestepige hos sin farbror, Hans Peter Nissen.
I 1930 var hun husassistent hos en familie Nielsen i Ansager. I
1936-1942 holdt hun hus hos sin bror Harald på hans gård i
Sig mellem Tistrup og Varde. Efter Haralds død i 1942 overtog
hun gården. I 1944 blev hun gift med Peder Egholm, der dog
døde 2 år senere.
Wenzel Nissen: (f.1904 i Galtho, Tistrup sogn, død 1984 i
Galtho). (I kirkebogen, 1.3.1904, står: Venzel). I 1940 boede
der på fødegården i Galtho flg.: Ejeren: (moderen) Bodil Marie
Laurine Nissen; bestyreren (sønnen) Wenzel Nissen; en
husassistent (datteren): Helga Nissen samt en tjenestekarl.
Efter faderens (Karl Antonius’) død i 1937 bestyrede Wenzel
gården, og efter moderens død i 1945 var han ejer. Jeg havde
kontakt med Wenzel Nissen i 1968. (Ang. Wenzel-navnet, se
tillægget efter denne artikel).
Anna Kristine Nissen (f.1906): I 1930 boede hun i Føvling som
husassistent hos Hans Marinus Hansen. Gift med gårdejer
Niels Peder Pedersen (1902-1968), der 1930 (5.11.) boede i
Hunderup by, Hunderup sogn (Ribe amt) sammen med sine
forældre, men ugift. Han var også født i Hunderup. Anna
Kristine boede i 1930 i Føvling (øst for Bramming), hvor hun
var husassistent. Parret blev viet 10.12.1935 i Tistrup kirke.
Ved datteren, Mary Laurines fødsel i 1940 boede begge
ægtefæller i Hunderup sogn. Da Niels Pedersen trak sig
tilbage fra landbruget, flyttede ægteparret til Bramming, hvor
de boede til deres død. Niels døde i november 1968. Datteren
blev gift med Niels Nagstrup.
Petrea Kirstine Nissen (1908-1965): Hun var født i Galtho. I
1930 boede hun stadig i Galtho hos forældrene sammen med
sine søskende Wenzel og Helga. Det var også tilfældet i 1940,
men da var faderen afgået ved døden. Uvist hvornår flyttede
hun til København, hvor hun døde 9.juli 1965. Hun var ugift.
Petrea blev begravet på Tistrup kirkegård.

25

Harald Nissen (1910-1942): Fra 1.3.1936 havde han en
ejendom i Sig ved Tistrup. Søsteren Signe Marie holdt hus for
ham fra 1936 til hans død i 1942 (af børnelammelse). Herefter
overtog hun gården. Signe blev gift i 1944.
Helga Alfrida Nissen (1913-1989): I 1930 boede hun stadig i
fødehjemmet i Galtho sammen med forældrene og 2
søskende: Wenzel og Petrea Kirstine (her kaldet Kristine). I
1940 boede Helga sammen med moderen, Wenzel og Petrea
Kirstine, idet faderen var død i 1937. Efter moderens død i
1945, hvorved Wenzel blev gårdejer, holdt Helga hus for
broderen.

Mette Madsens søskende:
Jeppe Madsen (17.5.1850-31.5.1927) var født i Jordrup (nordvest for
Kolding). 30.8.1886 fik han skøde på Gammelgaard i Skærlund, siden
købte han Kratlundgaard. Gift med Mette Kathrine, f. Stephansen
(1.12.1855-2.12.1936). Jeppe Madsen var 1895-99 medlem af Brande
Sogneråd, fra 1897-98 var han formand. De fik børnene:
Hans Madsen (1891-1971), gift med Sidsel Dissing (18911964), bosat i Tøving, Galtrup sogn, Mors. – 6 børn: Arne,
Anna, Henry, Harald, Julius, Svend, hvoraf de 4 døde som
ganske små, således at kun Henry Skov Madsen (1917-1999)
og Harald Skov Madsen (1919-1993) fik et langt liv.
Steffen Madsen (1892-1969), gårdejer på Kratlundgaard i
Skærlund, gift 1919 med Mette Risbjerg (1896-1981). - Børn:
Arne (1919-1967), gårdejer, gift med Dagny Donslund (født
Pagh). - Julia (1921-2009) gift med Johannes Bernhardt
Kristensen (1917-1981). - Niels (1923- 2018), gårdejer i Farre
ved Give, g.m. Anne Margrethe Pedersen. - Karen (19252002), g..m. Svend Åge Hermansen (fra Klemensker på
Bornholm). - Kathrine (1929- ), gift med Erik Madsen (19241986), der var født og blev gift i Vonsild. - Jeppe (1931- ), der
fik skøde på Kratlundgaard i Skærlund d. 1.10.1975, gift med
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1: Birgit Rahbek Laugesen fra Arnborg, (2 børn), 2: Ulla Cecilie
Madsen (2 børn). - Inger (1931- ) (Jeppe og Inger var
tvillinger), g.m. Richard Johnsen, udvandrede til Canada 1954
(se nærmere i skriftet: Udvandrerne). - Anna (1933-1995) blev
uddannet som lærer og giftede sig med Jason Träff. Børn:
Kirsten Pia (1956). - Julius Skov Madsen (1934-) g.m. Mary,
udvandrede til Canada, hvor han blev landmand (se nærmere i
skriftet: Udvandrerne).
Anton Skov Madsen (1894-1899)
Julius Madsen (f. 7.4.1896). Udrejste som 18-årig til USA. (Se
nærmere i skriftet: Udvandrerne)
Kristian Madsen (f.1897, d.1897).
Ane Kirstine Skov Madsen (1899-1913).
Christen Madsen (27.3.1853-22.6.1927)
Christen drev Gammelgaard i tiden mellem faderens Hans Madsens og
broderen Jeppes ejerskab, Hans søster Kristiane holdt hus for ham der.
Da han blev gift, overtog han hustruens fødegård i Hem sogn i Salling
(nordvest for Skive). Gift med Else Jensen (27.12.1857-14.9.1919) i
1882. Børn:
Astrid Kirstine Madsen Skov (15.4.1885-23.11.1948). Hun fik
gården i Hem efter sin far. Astrid var gift med Mehlsen Jensen
fra Salling. Ingen børn.
Marie Madsen Skov (15.5.1887-jan.1921). Hun var født i Hem
sogn og blev uddannet som lærerinde. Marie giftede sig den
29.5.1911 i Hem kirke med Christian Nissen Andresen Toft
(1879-1965). Christian Toft virkede som lærer i Toftlund,
Silkeborg og siden Gentofte. Ægteparret flyttede derfor til
København og bosatte sig i Hellerup. Min søster Mette boede
en overgang hos Christian Toft i Hellerup. Det var omkring
1957, og Christian Toft var da en gammel mand og i øvrigt
enkemand. Adressen i Hellerup var Duntzfelts Alle 5. - De
havde 4 børn: Laurids Toft, der ifølge en kilde havde en
direktørstilling indenfor medicinalindustrien. – Else Toft, der
opholdt sig ca. 1 år 1939/1940 i Grønland, nemlig i Paamiut
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(Frederikshåb). Herfra sendte hun breve til min moster Anna
Nissen i Skovby, der var hendes mors kusine. - Marie Toft. –
Kristen Toft. - Disse børn er mine 2.kusiner og 2.fætre.
Mette Kristiane Madsen (6.6.1856-18.2.1914). Mette blev gift med Ole
Martinus Pedersen (17.1.1858-20.11.1933). Brylluppet stod den
2.11.1883. De havde gården Frydensbjerg (matr. 9-Æ) på Skærlund
Mark (nu Skærlund Skolevej 20), oprindeligt udstykket fra Gammelgaard i
1889. - Børn:
Signe Kjerstine (9.8.1884-7.10.1954). Født i Skærlund, død i
Brande.
Else Gudrun (13.4.1886-18.1.1934). Gift med Eske Madsen
Nielsen (1889-1970). De bosatte sig i Blåhøj, hvorfra Eske
stammede. De fik børnene: Olga og Anna Kristiane Nielsen. Olga (1917) giftede sig med Georg Olaf Pedersen (19101982). – Anna Kristiane (1915) blev gift med Kristian Ingvard
Nissen fra Filskov sogn.
Dagmar (7.8.1888-11.12.1962). Dagmar og broderen Hans
boede i de senere år (i hvert fald fra 1954) sammen i et hus på
Vejlevej i Brande. Efter mine forældres død boede jeg hos dem
i dette hus i 1954. Efter en kræftsygdom døde Dagmar på
Brande Sygehus d.11.dec. 1962. Begravet i Skærlund.
Peder Hjalmar (17.9.1890-15.8.1977). - Hjalmar Pedersen,
gårdejer, overtog gården Frydensbjerg efter sin far d. 2.1.1925.
Han var medlem af Brande Sogneråd fra 1942 til 1946. I
Brande Lokalhistorisk Arkiv findes et foto med
sognerådsmedlemmerne fra den periode, herunder Hjalmar
Pedersen. Han blev gift den 21.11.1924 med Dagmar Otilia
Dagny Thomsen (også fra Skærlund). Hun kaldte sig siden –
eller blev kaldt: Dagmar Frydensbjerg. Hendes sønnedøtre
Dagmar og Lone fik efternavnet: Frydensbjerg Pedersen. - De
havde 4 sønner: Kristian (1926), g.m. Nina Rasmussen,
overtog gården Nordmark i Skærlund d. 10.5.1955. Han havde
to døtre. - Henning (1929) overtog Frydensbjerg efter sin far
Hjalmar Pedersen d. 9.3.1961. Var gift med Elly Nielsen. To
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døtre. – Carl Evald (1933), g.m. Karen Margrethe Kristiansen.
– Vagn (1938) fik navnet Vagn Baunsgaard Pedersen. Gift
med Benta Jensen.
Ane Johanne (2.10.1892-16.10.1954). Ane Johanne Pedersen
var gift med Otto Henriksen (kaldet Vestermark) (24.4.18811.8.1977), der havde gården Vestermark og var et kendt navn
på egnen. Han var fra 1934 formand for Brande-Thyregod
Landboforening samt medlem af menighedsrådet i Brande i
begyndelsen af 1940’erne. Otto Henriksen skrev
erindringsbogen: ”Den gamle bonde fortæller” i to bind fra
1967. – Ægteparret fik en datter, Klara Henriksen (1922-82),
og en søn, Gunnar Henriksen (1927).
Hans (15.9.1894-9.10.1976). Hans boede sammen med
søsteren Dagmar. Hans Pedersen var ved folketællingen
1.2.1925 bosat på "Lynggaard" (matr.nr. 10-X (senere
Skærlund Mosevej 21). Dagmar er ved den lejlighed anført
som husbestyrerinde. Den 4.6.1925 overtog Hans gården
"Nørager", Matrikel nr 9-Y (senere Engebækvej 51). Nørager
blev bygget ca. 1922. Senere var han bosat på Vejlevej i
Brande sammen med Dagmar, der dog døde i 1962.
Karen (9.12.1896-14.7.1924).
Agnes (23.2.1899-29.4.1987). Blev den 31.marts 1929 i
Skærlund kirke gift med Emil Nielsen (1899-1949), der efter at
have været snedkersvend i Brande selv blev snedkermester i
Arnborg sogn. De fik 3 børn: Karen Frydensbjerg Nielsen
(1930-2001), g.m. Peter Jacobsen. Ægteparret bosatte sig på
Bornholm, hvor Peter var født, og døde i Åkirkeby. – Ruth
Nielsen, gift med (og senere skilt fra) Knud Risvig. – Aase
Nielsen, g.m. Erling Brogaard Christensen.
Hans Madsen (17.2.1866-5.4.1916) var født i Skærlund, Brande sogn, og
døde på Dalstrup plejehjem (ved Grenå). Han var i 1901 bosat i Tøving,
Galtrup sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted amt, på broderen Jeppe
Madsens gård sammen med Jeppes hustru, Mette, samt Jeppe og
Mettes børn: Hans, Steffen, Julius og Anna. I 1911 blev han registreret

29

med adresse på Dalstrup Plejehjem i Villersø sogn, (ved Grenå), hvor
han var til sin død i 1916. Hans var ugift.

Siddende forrest: Christian Nissen, plejebarnet Stefi, Ukendt, Mette Madsen. Stående
bagest: Ukendt, Kristine, Martha, Ukendt, Anna og Thomas. År ukendt, ca. 1920. Der
er flere billeder af Stefi fra o.1920, altså lige efter 1.verdenskrig
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Christian Nissen og Mette Madsens børn:

På Gammelgaard voksede en børneflok op:
Anna Kirstine Skov Nissen (10.6.1891-17.7.1943). Både fornavnene og
Skov-navnet var arvet fra hendes mormor Ane Kjerstine Madsen, f. Skou.
Anna var den eneste af disse søskende, der fik Skov-navnet.
Anna blev lærer, eksamen 1918 fra Winthers Seminarium. Hun læste
dansk, historie og svensk. Anna var lærerinde på Vestbirk Friskole
sammen med søsteren Kristine. Fra Vestbirk kom hun til Aagaard
Friskole ved Egtved. Senere blev hun lærerinde ved Skovby skole pr.
Hovslund (Vedsted sogn), ansat 1.6.1922. Ingen børn. Virkede i Skovby
til sin død. Anna Skov Nissen blev begravet på Skærlund kirkegård.

.
Anna Nissen
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.
Anna Nissens gravsted

Hans Madsen Nissen (13.1.1893-1.4.1895): Hans blev begravet på
Brande kirkegård, da Skærlund kirke først lev bygget 1896.

Johannes Hansen Nissen (13.1.1893-17.12.1904): Johannes og Hans
var tvillinger. Johannes døde på De Kellerske Anstalter i Brejning. Han
blev begravet på Skærlund kirkegård.
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Johannes Hansen Nissen

Kristine Marie Nissen (7.12.1894-24.4.1961): I folketællingen for Brande
1916 nævnt som lærerinde, men er da bosat i Skærlund. Hun var
lærerinde på Vestbirk Friskole sammen med søsteren Anna. Efter 1923
sammen med en anden lærerinde, Johanne. Kristine var i første halvdel

Kristine Nissen
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af 1930’erne i Tørring hos søsteren Martha, hvor hun i 1934 den 27.4.
blev gift i Tørring kirke med Hans Andersen fra Kongsbjerg, Abild sogn
(29.1.1886-30.4.1973). Hans Andersen var en fremtrædende
nordslesvigsk gårdejer og politiker.
De havde én datter, Mette Andersen (f. 1935), der blev gift med Hans
Peter Krog; ægteparret bosatte sig på Hans Peters slægtsgård i Koldby,
Hjerpsted sogn.
Blandt Kristines mange breve til søsteren Martha (min mor) var der nogle
fra april måned 1940, hvori hun beskrev den tyske invasion i Danmark,
sådan som hun oplevede den i sit hjem i Kongsbjerg i Sønderjylland.
Kristine blev begravet på Abild kirkegård.

Martha Dorthea Nissen (15.2.1894-24.11.1950) (min mor): Martha tjente
hos Otto Henriksen Vestermark o.1911. Hun havde en plads i huset hos
lederen af (H.G.) Junkers Gymnastikinstitut i Silkeborg ca.1915-1918.
Sommeren 1918 tilbragte hun på Frederiksborg Højskole. Hun var
uddannet børnehavelærerinde på Frøbelseminariet og virkede som
børnhavelærerinde i Saxogade i København.
I 1927 skulle Martha til Frankrig for at tiltræde en plads i huset. Hun rejste
med skib til Antwerpen, hvor hun ankom d. 17.10.1927. Adressen i
Frankrig var: M. Brunings, Vaires-sur-Marne (i den østlige udkant af
Paris, ved floden Marne). Hun kom hjem igen i 1928.
Efter hjemkomsten var Martha privatsygeplejerske i Brande.
Martha Nissen ejede alderdomshjemmet i Tørring (i et gammelt stuehus)
fra ca. 1930 til 1938. Ved folketællingen for Tørring 5.11.1930 blev hun
registreret som plejemor i en ejendom sammen med sin mor, Mette, samt
7 ældre pensionærer og en husassistent, dvs. plejehjemmet. Martha blev
gift med Aksel Kaj Johan Christensen i Tørring 1935. I kirkebogen for
Tørring 29.3.1935, ved vielsen, er hun omtalt som plejerske.
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Martha Nissen
Alderdomshjemmet i Tørring: Ved jernbanens og stationens bygning i 1891 opstod
ved siden af Tørring Kirkeby også den hurtigt voksende Tørring Stationsby ca. 1 km
syd for kirken. Tørring og omegn hørte i tidligere tid under hovedgården Stougaard.
Ved udskiftningen og udstykningen af en del af Stougaards jorder opstod en mængde
parceller, på hvilke der blev bygget gårde og – senere – statshusmandsbrug (også
kaldet statshuse). På én af grundene (under matr.nr. 12, en tid under nr.6) opstod et
statshus tilhørende Peter Larsen. Af dette husmandsbrug ejedes stuehuset samt
haven og toften af Martha Nissen fra ca.1930 til (formentlig) 1938. Her havde Martha
Nissen indrettet et alderdomshjem, som hun var leder af.

Ægteparret Martha og Aksel Christensen flyttede fra Tørring til Holstebro
1938. Her havde de gården Gammeltoft. Fra Holstebro flyttede de til
Gadbjerg i juni 1947, hvor de havde købt et husmandssted: Spangshus.
– Børn: 1) Mette (f.1936 i Tørring), sygehjælper og grafiker, der var gift
med David Munk Plum. Fraskilt. 2 børn. – 2) Christian (f.1939 i
Holstebro), bibliotekar og oversætter/tolk, der var gift med 1) Tove
Jørgensen (f.1948 i Thisted), 2) Maryla Twardowska (f. 1949 i Olkusz i
Polen), systemkonstruktør og tolk/oversætter. Ingen børn.
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Martha Nissen som ca. 30-årig i Vaires-sur-Marne, formentlig som barnepige for
arbejdsgiverens barn

Thomas Peder Nissen (24.11.1898-27.4.1975): Som ung tjente Thomas
på gården hos kusinen Marie Hansen (f. Nissen) i Hostrup, Øse sogn ved
Ansager. Marie var datter af Hans Peter Nissen. På et tidspunkt før 1925
(jfr. folketællingen) gik Christian Nissen på aftægt, og Thomas drev nu
gården.
Han blev 1.6.1929 gift med Kristine (”Ninna”) Poulsen Terkelsen
(27.2.1899-26.4.1991), der kom fra Egtved sogn. Ninna var adopteret (af
Terkel Poulsen Terkelsen), hendes biologiske forældre hed Jens Madsen
Thomsen og Else Petersen Lind. Om Ninna Nissen, se meget mere i
afsnittet: Plejebørn og adoptivbørn.
Ca. 1952 forpagtede Thomas gården til datteren Else og svigersønnen
Niels Odgaard. Thomas overtog gården igen ca. 1960. I 1963
bortforpagtede han jorden på nær 25 tdr. land.
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Thomas Nissen

I 1966 blev Gammelgaard overtaget af svigersønnen Otto Albrechtsen,
gift med Thomas’ datter Anna. Otto Albrechtsen foretog en større
nedrivning og nybygning af gården. Stuehuset kom nu til at ligge mod
vest, hævet i forhold til gårdspladsen. - Børn: Else (f. 1931), gift med
Niels Odgaard (1921-1994); 2 børn. - Mette (1933), gift med Anton
Kristensen, chauffør og kørelærer (1925-2017); 2 børn. - Terkel (der fik
Ninnas adoptivfaders fornavn og mellemnavn), chauffør (1937-1998), gift
med Vera Jepsen (1939); 1 barn. - Anna (1945), gift med Otto
Albrechtsen (1935); 3 børn.

Hans Madsen Nissen (15.3.1902-7.12.1902)
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