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      Peter Knud Nielsen (1888 – 1963) og  

      Martha Nielsen f. Pedersen (1891 – 1976) 

     
 

 

 

 

                        
 
             Peter Knud Nielsen og Martha Nielsen, f. Pedersen i haven i Bro. 

 

 

 

 



 

3 

 

Peter Knud Nielsen blev født den 05.10.1888 i København som den 3. af i alt 4 

søskende (der har i familien muligvis været endnu et barn, som ikke har kunnet registreres. I 

folketællingen 1901 er det anført, at forældrene har 3 levende og 2 døde børn).  

Han bliver indskrevet i kirkebogen i St. Matthæus sogn, men muligvis p.g.a. 

bopælsskifte kort efter fødslen bliver han overflyttet til Garnisons sogn, hvor han 

bliver døbt i kirken den 01.01.1889.  

 

 
 

                        Peter Knud Nielsens fødselsnotits i St. Matthæus sogns kirkebog. 

 

 
 
                       Peter Knud Nielsens dåbsnotits i Garnison sogns kirkebog. 

 

Forældrene flytter en del rundt. Familien bor således på mindst 10 forskellige 

adresser i København og 2 på Lolland Falster i perioden 1885 – 1892 (opgivet i 

forbindelse med folketælling, giftermål, fødsler, dåb, dødsfald og oplysninger fra 

lægdsrullen). 

Forældrene, Niels Peter Nielsen (murer) og Karen Marie Nielsen, f. Pedersen, 

bliver viet St. Stefans Kirke på Nørrebro i København den 31.10.1886. 

Den 3. januar 1887 fødes Elise Boline Nielsen. Efter Peter Knud Nielsen følger  

Ingeborg Marie Nielsen, født den 26.06.1892. 

 

 

                                        
 
  Garnisons Kirke, København, hvor Peter Knud Nielsen blev døbt den 1. januar 1889. 
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Familien flytter – uvist af hvilken grund – til Nysted på Lolland. Her dør søsteren 

Eline Boline Nielsen, 7 år gammel, og godt en måned senere fødes den yngste bror, 

Johan Valdemar Nielsen, den 21.08.1894. 

Derefter går turen til Fyn, hvor familien slår sig ned i Middelfart (muligvis Smedegade), 

hvor Peter Knud Nielsen har gået i skole. 

I 1900 flytter familien så til Føns (hvor faderen er født). Ved folketællingen den 1. 

februar 1901 bor familien i en ejendom tilhørende godset Wedellsborg. Peter Knud 

Nielsens navn er påført folketællingsskemaet, men streget ud, hvilket må betyde, at 

han ikke længere bor hjemme, men er sendt i pleje (eller ”ud at tjene”). 

 
Folketælling. 1. februar 1901 – Føns sogn. 

Matr. nr. 21 Niels Peter Nielsen, G, husfader, husfester, murer 

  Karen Marie Nielsen, G, husmoder 

  (Peter Knud Nielsen, U, barn) overstreget 

  Ingeborg Marie Nielsen, U, barn 

  Johan Valdemar Nielsen, U, barn 

 

Også bosat på matriklen: 

  Anders Larsen, G, husfader, legat, alderdomsunderstøttelse 

  Ane Marie Larsen, G, husmoder 

 

Peter Knud Nielsen bliver konfirmeret den 05.10.1902. I kirkebogen fra Føns Sogn 

kan læses følgende: ”hjemme hos forældrene i Føns By og Sogn, Vends Herred – 

faderen er husfæster og murer”. 
 

                                                   
 

Johan Valdemar Nielsen, Ingeborg Marie Nielsen, Peter Knud Nielsen med deres mor, Karen 

Marie Nielsen, f. Pedersen, omk. 1902 – måske ved Peter Knud Nielsens konfirmation 

(bemærk urkæden). 
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Konfirmationen foregik i Ørslev kirke, hvor sognepræst, K. A. Barfred, havde 

samlet 8 konfirmander fra Føns og 7 konfirmander fra Ørslev. 

 

                                     
 
                              Titelbladet fra Peter Knud Nielsens konfirmationsbog. 

 

                   
 
  Peter Knud Nielsens salmebog. Bladene er godt slidt – har måske også været brugt af hans  

  2 yngre søskende og måske af hans 4 døtre på trods af ”de krøllede” bogstaver. 

 

I 1903 bliver Peter Knud Nielsens forældre separeret. Moderen flyttet til Udby sogn, 

mens faderen flytter til en bolig i Vejlby sogn. 

 

Hvor Peter Knud Nielsen har tjent henne i de følgende år er uvist, men det er blevet 

fortalt, at når han fik udbetalt sin halvårlige løn, stillede faderen (Niels Peter 

Nielsen) og krævede beløbet, indtil en husbond smed ham på porten og meddelte 

ham, at han ikke skulle komme oftere. 
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Ved folketællingen den 1. februar 1906 er han (17 år gammel) registreret som tyende 

i Røjle, Vejlby sogn.  
Folketælling, 1. februar 1906 – Vejlby sogn (Røjle). 

Matr. nr. 6a  Mette Katrine Petersen, U, husholderske 

    Karl Marius Jensen, U, tyende 

   Peter Knud Nielsen, U, tyende 

   Inger Marie Engelbrektsen, U, tyende 

   Niels Kristian Pedersen, U, barn 

 

Matriklen har i dag adressen Røjle Møllevej 6 og hedder ”Kroghøjgård” opført i 

1799. Der er i dag ”Bed and Breakfast” på adressen. 

 

                                        
 
               Luftfoto fra 1937 af matrikel nr. 6a, Røjle Møllevej 6, ”Kroghøjgaard”. 

 

De på matriklen opførte personer er alle ”i tjeneste” (dog 1 barn – 3 år)– men hvor? Det 

må formodes, at de er tilknyttet en af de to nærmeste naboejendomme. Mest 

nærliggende er naboejendommen, matr. nr. 1a, nuværende Parallelvej 14, Røjle. 

 
Folketælling, 1. februar 1906 – Vejlby sogn (Røjle) 

Matr. nr. 1a Søren Petersen, G, husfader, gårdejer 

   Marie Petersen, G, husmoder 

   5 børn 

   Peter Madsen, U, tyende 

Mens han opholder sig i Røjle bliver han indskrevet i lægdsrullen (skete for alle 

mandspersoner, når de var 17 eller 18 år). 

 

                         
 
          Peter Knud Nielsens lægdsrullenotat fra 1906, lægd 181 (Vejlby). Tilføjet notatet –  

          ”mrfr” = betinget tjenestedygtig. 
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Hvor længe han har været i Røjle er uvist, men ved næste folketælling, den 1. februar   

1911, er han (22 år gammel) registreret i Herringe sogn som fodermester hos gårdejer 

Mads Nielsen. Det er endvidere oplyst på folketællingsskemaet, at han er tilflyttet fra 

Sjælland i 1908, hvorfor han efter opholdet i Røjle har tjent en kort tid et ukendt sted 

på Sjælland. 
Folketælling, 1. februar 1911 – Herringe sogn. 

   Mads Nielsen, G, husfader, gaardejer 

   Maren Kristine Jørgensen, G, husmoder 

   Karen Nielsen, U, barn 

   Ane Marie Larsen, U, tyende, tjenestepige 

   Knud Nielsen, U, tyende, fodermester 

   Kristian Martin Knudsen, U, tyende, tjenestekarl  
 

                                           
 
        Peter Knud Nielsen (forrest til venstre) (ca. 16-18 år), fotograferet sammen med  

        arbejdskollegaer. Sted og øvrige personer ukendt. 
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Martha Pedersen blev født den 24.08.1891 i Nr. Lyndelse, Odense amt, som nr. 7 af 

8 søskende (3 drenge og 5 piger). 

 

 
 

Martha Pedersens fødsels- og dåbsnotits i Nr. Lyndelse sogns kirkebog. 

 

                                                 
 
            Nørre Lyndelse Kirke hvor Martha Pedersen blev døbt den 27. september 1891. 

 

 

           
 
       Skrædder Jens Pedersen, Nr. Lyndelse, med familie ca. 1894. Det er Martha Pedersen, 

      stående til højre for sin mor – på dette tidspunkt den yngste af 7 søskende. 
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Ældst er sønnen, Hans Peder Pedersen (f. 24.06.1876). Derefter Elsine Petrine 

Pedersen (f. 04.09.1879), Jørgen Pedersen (f. 25.07.1882), Karl Pedersen (f. 

05.02.1885), Julie Elisabeth Pedersen (f. 24.12.1886), Marie Kirstine Pedersen 

(f. 31.03.1889) og Martha Pedersen (f. 24.08.1891).  

 

Faderen, Jens Pedersen, var skrædder. I 1896 flytter familien fra Nr. Lyndelse til 

Volstrup ved Ringe, hvor den yngste søster, Kamilla Pedersen, fødes den 

12.03.1898.  

Kun 4 måneder senere dør moderen (Martha Pedersen er 6 år) kun 45 år gammel. 

Det må derfor have været søstrene, Julie Elisabeth Pedersen (11 år), og Marie 

Kirstine Pedersen (9 år), der har klaret husholdning og pasning af den nyfødte 

lillesøster, Kamilla Pedersen. Hun dør imidlertid i juli 1901 – 3 ¼ år gammel. Året 

før har også den ældste søster, Elsine Petrine Pedersen, i en periode opholdt sig i 

hjemmet hos faderen, hvor hun dør (ugift) den 15.11.1900 (21 år). 

 

                                             
                                                        Martha Pedersens søstre  

              Julie Elisabeth Pedersen                Marie Kirstine Pedersen 

                                                                                     

 

Ved folketællingen i 1901 bor datteren, Marie Kirstine Pedersen, ikke længere i 

hjemmet, hvorfor det må formodes, at hun er sat i pleje hos en fremmed familie eller 

ude at tjene. To af børnene er døde efter flytningen til Volstrup. 

 
Folketælling, 1. februar 1901 – Ringe sogn (Volstrup).  

Nuværende adresse: Rudmevej 136, 5750 Ringe. 

Matr. nr. 7e Jens Pedersen, E, husfader, skrædder 

   Julie Pedersen, U, barn 

   Marta Pedersen, U, barn 

   Kamilla Pedersen, U, barn 

(E = enke/enkemand, U = ugift) 

Det fremgår desuden af folketællingsskemaet, at der i familien er 6 levende og 2 døde børn. 
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Martha Pedersen bliver konfirmeret den 10.10.1905 i Ringe Kirke (note fra 

kirkebog: ”fra Ringe Kommuneskole”). Hun bliver sendt ”ud at tjene”, for i 1906 bor 

faderen, Jens Pedersen, alene i ejendommen Matr. nr. 7e. 

 
Folketælling, 1. februar 1906 – Ringe sogn (Volstrup). 

Matr. nr. 7e Jens Pedersen, E, husfader, skrædermester 

 

 

                                       
 

           Luftfoto fra 1957 af ejendommen mat. nr. 7e (opført 1873), Volstrup, Ringe sogn 

           hvor Jens Pedersen med familie var bosat ved folketællingerne 1901 og 1906.  

           Nuværende adresse: Rudmevej 136. 5750 Ringe. 

 

Martha Pedersen er blevet tjenestepige på en gård i Herringe sogn hos gårdejer 

Niels Peder Nielsen. 
   Folketælling, 1. februar 1906 – Herringe sogn. 

Mat.nr. 8 Niels Peder Nielsen, G, husfader, gaardejer 

   Karoline Jensine Hansen, G, husmoder 

   2 børn 

   Marthe Pedersen, U, tjenestepige 

 

Ifølge matrikelnummeret er gårdens navn ”Lydkildegård”. Nuværende adresse 

Bjertevej 3, Herringe 5750 Ringe. 

 

 

Peter Knud Nielsen og Martha Nielsen. 

 

Det må have været under sit ophold som fodermester i Herringe, at Peter Knud 

Nielsen har mødt Martha Pedersen. Hvad der sker mellem dem, kan man kun gisne 

om, men Peter Knud Nielsen forlader det midtfynske og får plads som fodermester 

på en gård i Vonsild i Jylland (ved Kolding). Da han som tidligere nævnt er registreret 

som fodermester i Herringe den 1. februar 1911, er han sandsynligvis blevet ”fæstet” 

pr. 1. november 1911 til stillingen i Vonsild, hvor han er fodermester på en større 

gård, ”Ingersholm”. 
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I forbindelse med broderen, Johan Valdemar Nielsens fødselsdag den 21. august 

1912 sender han ham dette fødselsdagskort. 

 

                       
 

                 Ingersholm den 19-8   (poststemplet 20.8.12) 

 

Kære Broder! 

Du ønskes til Lykke paa Fødselsdagen. Hvordan har du det, det er snart længe Siden jeg har 

hørt fra dig. Jeg har det ved det gamle, nu har jeg jo snart ikke mere end to Maaneder tilbage 

saa er jeg da færdig med dette Slaveri. Hilsen fra Knud. 

   Hils Moder og Ingeborg. 

 

                          
 

 Forsidebilledet af brevkortet – stuehuset på Ingersholm. Personer ukendt, men manden i  

 midten med den mørke hat kunne godt minde om Peter Knud Nielsen. 

 



 

12 

 

                        
 

Luftfoto fra 1950`erne af Ingersholm i Vonsild. 

 

Som det vist tydeligt fremgår af fødselsdagskortets formulering, er han næppe særlig 

tilfreds med arbejdet i ”det jyske” (”slaveri”). 

 

Martha Pedersen er blevet gravid. Hvis man regner baglæns fra fødselsdatoen  

(9. marts 1912) må det være sket i juni måned 1911. 

 

I perioden op til og under fødslen (09.03.1912) opholder Martha Pedersen sig hos 

sin kommende svigermor, fraseparerede hustru Karen Marie Nielsen i Udby. Den 

nyfødte søn døbes, Jens Ejner Nielsen. Hans fødsel noteres i både kirkebogen, Udby 

sogn samt kirkebogen i Ringe sogn. 

 

 
 
               Jens Ejner Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Udby sogns kirkebog. 

Under bemærkninger er anført: Moderen opholdt sig 10maanedersdagen før Fødslen hos 

Gmd. (gårdmand) Peder Pedersen, Volstrup, Ringe Sogn. Noteret i Ringe Kirkebog anmeldt af 

sognepræsten 29. April 1912. 
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Jens Ejner Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Ringe sogns kirkebog.  

Under bemærkninger er her anført: Moderen opholdt sig 10Mnd.dagen (10 måneders) før 

Nedkomsten hos Gaardejer P. Pedersen, Volstrup. Barnet har hjemstavnsberettigelse i Ringe 

Sogn. Skrivelse fra Ringe Sogneraad 26/4/12. Desuden senere tilføjet: Død 26/7 1912. 

 

Som anført i ovenstående notits dør Jens Ejner Nielsen efter 3½ måned 

(26.07.1912).  

 

Peter Knud Nielsen vender hjem fra Jylland (få dage før udløbet af sit fæste den 1. 

nov.), og han bliver gift i Ringe Kirke med Martha Pedersen den 27.10.1912. Peter 

Knud Nielsen angives i kirkebogen som ungkarl, tjenestekarl i Vonsild og Martha 

Pedersen som tjenestepige i Volstrup (hvor faderen bor). Forlovere er hendes far, 

skrædder Jens Pedersen, og Hans Peder Hansen, Ringe (Marthas svoger). 

 

                                 
 
                    Ægteparret Peter Knud og Martha                     Martha Nielsen i 1917 med 

                    Nielsen i 1914 med førstefødte Sigrid                 Ingeborg Margrethe Nielsen. 
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Peter Knud Nielsen og Martha Pedersens vielsesnotits i Ringe sogns kirkebog. 

Under bemærkninger er anført: Attest for brudgommen fra Kbhavns Magistrat af 9/7 12. 

Attest fra brudg. Moder Enke Marie Nielsen i Udby (ukorrekt angivet: Marie Nielsen ikke enke, 

men separeret).  

 

Året efter er de nygifte flyttet til Allerup (nær Odense), hvor datteren, Sigrid 

Johanne Marie Nielsen, bliver født den 23.08.1913.  

 

 
 

Sigrid Johanne Marie Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Allerup sogns kirkebog. 

Blandt fadderne: Skomager Hans Peter Hansen og Marie Pedersen (søster til moderen), der 

senere samme år bliver gift. 

 

Som fodermesterpar (landarbejdere) flyttes der meget rundt. Ved folketællingen den 

5. februar 1916 bor ægteparret i Fraugde Kjærby (tæt ved Allerup). Peter Knud 

Nielsen er angivet som fodermester. Her bliver datter nr. 2, Ingeborg Margrethe 

Nielsen, født den 14.10.1915. 

 

   
 
         Ingeborg Margrethe Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Fraugde sogns kirkebog. 
 

Folketælling, 1. februar 1916 – Fraugde sogn (Fraugde Kjærby) 

Matr. nr. 26 Marius Godtlieb Verner, G, husfader, arbejdsmand ved landbrug 

   Mary Helene Jacobine Kristiansen, G, husmoder 

   + 6 børn 

   Knud Nielsen, G, husfader, fodermester 

   Martha Nielsen, G, husmoder 

   Sigrid Nielsen, U, barn 

   Ingeborg Nielsen, U, barn 

 

Ifølge matrikelnummeret er den angivne beboelse en del af ”Kjærbygaard”, som er 

en større proprietærgård i Fraugde sogn. Proprietærens navn er i 1916 Anders 

Laurits Jørgen Andersen. Nuværende adresse: Kærbygårdsvej 3, 5220 Odense SØ.  
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Herfra går turen til Ronæs i Udby sogn, hvor familen forøges med Karen Elise 

Nielsen, f. 06.06.1917 og Mary Sofie Nielsen, f. 29.03.1919. 

 

 
 

Karen Elise Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Udby sogns kirkebog. 

Blandt fadderne: Faderens mor, Karen Marie Pedersen. 

 

 
 

Mary Sofie Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Udby sogns kirkebog. 

Blandt fadderne; Faderens bror, Johan Valdemar Nielsen. 

 

I 1918 får Peter Knud Nielsen påstemplet ”Afsked 1918” på sit lægdsrullenotat, 

hvilket betyder, at han nu ikke længere evt. kan indkaldes til aftjening af 

værnepligten. Bemærk at rubrikkerne: ”Afdeling.” – ”Mødt.” – ”Hjemsendt.” ikke er 

udfyldt, hvilket klart indikerer, at han på intet tidspunkt har været indkaldt. 
 

            
 

                                     Lægdsrullenotatet med stemplet ”Afsked 1918”. 

 

Ved folketællingen 1. februar 1921 er familien atter flyttet. Denne gang til et        

hus i Rolund (tæt ved Udby Kro). Alle 4 døtre bor stadig hjemme, og Peter Knud 

Nielsen angives som arbejdende ved landbrug og Martha Nielsen med husgerning. 
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Folketælling, 1. februar 1921 – Udby sogn. 

Ingen matr. nr. angivet 

   Peter Knud Nielsen, G, husfader, landbrug 

   Marta Nielsen, G, husmoder, husgerning 

   Sigrid Nielsen, U, barn 

   Ingeborg Nielsen, U, barn 

   Karen Nielsen, U, barn 

   Mary Nielsen, U, barn 

 

Bopælen skulle ifølge oplysninger være et hus næsten overfor Udby Kro. 

 

Familien forøges med endnu en datter, Gerda Elsine Nielsen, født 06.05.1925. 

 

      
 

Gerda Elsine Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Balslev sogns kirkebog. 

 

Ved folketællingen 15. november 1925 bor familien nu i en ejendom på Mosegaards 

Mark, Balslev sogn. Peter Knud Nielsen er angivet som husmand. Familien omfatter 

nu forældrene og 5 børn, men den sidstfødte, Gerda Elsine Nielsen (f. 06.05.1925), 

dør 11.05.1926 kun 1 år og 5 dage gammel. 

 

 
Folketælling, 5. november1925 – Balslev sogn (Mosegaards Mark). 

Mat. nr. 3b Nielsen, Peder Knud, G, husfader, husmand 

   Nielsen, Martha, G, husmoder 

   Nielsen, Sigrid Johanne, U, barn 

   Nielsen, Ingeborg Margrethe, U, barn 

   Nielsen, Karen Elise, U, barn 

   Nielsen, Mary Sofie, U, barn 

   Nielsen, Gerda Elsine, U, barn 

 

                             
 

              Luftfoto 1953 af husmandsstedet matr. nr. 3b Mosegårds Mark, Balslev sogn. 

 Nuværende adresse: Nr. Åbyvej 35, 5580 Nr. Åby. 
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  Fire søskende, bagest fra venstre Sigrid Johanne Marie Nielsen og Mary Sofie Nielsen. 

  Forrest fra venstre Ingeborg Margrethe Nielsen og Karen Elise Nielsen. 

  Billedet er fra ca. 1922-23. 

 

Statshusmandsbruget i Ronæs 

 

Peter Knud Nielsen beslutter nu at etablere et selvstændigt og selvejet 

statshusmandsbrug i henhold til Jordlovene af 4. oktober 1919 og senere tillægslove 

med et statsgaranteret byggelån svarende til 9/10 af omkostningerne ved passende 

bygningers opførelse, dog i henhold til det af Landbrugsministeren fastsatte 

maksimumsbeløb. 

Husmandsbruget opføres på parcel nr. 5 i en udstykning fra Ronæs Præstegård 

(nuværende adresse: Kirkegyden 17. 5580 Nørre Åby). 

Ansøgningen er underskrevet af Peter Knud Nielsen den 30. januar 1927, og i 

betingelserne er anført, at bygningernes opførelse skal være påbegyndt senest den 1. 

marts 1927 og være fuldført senest den 15. maj 1927 (kort frist !!). 
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I ansøgningen er udregnet følgende fag og entreprisesummer: 

 

 Murerarbejdet 6.164,00 kr. 

 Tømrerarbejdet 3.184,00 kr. 

 Snedkerarbejdet    958,00 kr. 

 Blikkenslagerarbejdet    120,00 kr.  

 

 I alt                 10.426,00 kr. 

 

Desuden skal husmanden (Peter Knud Nielsen) selv udføre malerarbejdet til en 

værdi af      625,00 kr. 

                                        

Samlede udgifter                 11.051,00 kr. 

 

Det anføres desuden, at husmanden selv leverer kakkelovne med rør og ildfast 

materiale, komfur og fritstående vaskegryde med rør. Klosetspand leveres også af 

husmanden. Intet elektricitetsarbejde, da elektricitet ikke installeres. 

(Peter Knud Nielsen har desuden bagpå en vejledning til udfyldelse af 

ansøgningsskemaet med håndskrift påført følgende udgifter: 

 

Køer     1000 

 Hest       300 

 Svin       500 

 Høns         85 

 Jord og have   1000 

 Redskaber      1351 

                   ikke angivet    1551 

 ikke angivet      800 

 

I alt                 6.587 

 

De originale bilag findes på de sidste sider. 
                                                                                                                                     
Ved Sigrid Johanne Marie Nielsens konfirmation den 02.10.1927 i Balslev Kirke 

angives faderen, Peter Knud Nielsen, som statshusmand. 

 

Den 15.02.1929 føder Martha Nielsen tvillinger. De døbes Ejnar Nielsen og Gerda 

Nielsen (samme navne som de allerede døde børn). Gerda Nielsen dør dog efter 27 

dage og Ejnar Nielsen efter 36 dage.  
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      Ejnar Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Udby sogns kirkebog. 

 

 
 

  Gerda Nielsens fødsels- og dåbsnotits i Udby sogns kirkebog. 

Bemærk ”korsene” i begge notitser, der antyder, at personen er afgået ved døden. 

 

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor familien nu på statshusmandsbruget i 

Ronæs, Udby sogn. Peter Knud Nielsen angives som landmand. Kun Karen Elise 

Nielsen og Mary Sofie Nielsen bor stadig hjemme. Sigrid Johanne Marie Nielsen 

og Ingeborg Margrethe Nielsen er ”ude at tjene”. 

 
Folketælling, 5. november 1930 – Udby sogn (Ronæs). 

Nuværende adresse: Kirkegyden 17, 5580 Nørre Åby. 

Matr. nr. 1r Nielsen, Peter Knud, G, husfader, landmand 

   Nielsen, Martha, G, husmoder 

   Nielsen, Karen Elise, U, barn 

   Nielsen, Mary Sofie, U, barn 

 

På grund af sygdom – og sikkert også under indflydelse af den økonomiske krise 

først i 30´erne – kan Peter Knud Nielsen ikke fortsat magte driften af 

husmandsbruget, som familien derfor må forlade. Tekst til nedenstående næste side. 
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Udskrift af tingbogen: Ejerlav Udby by, matr. nr. 1r (Kirkegyden 17). Som det fremgår af 

notatet er ejendommen afhændet pr. 18/8 1931 til Karl Marius Hansen for en købesum af 

19.000 + 8.150. Ejendommen er endvidere videresolgt 25/5 1977, 25/10 1989 og 7/4 1998.  
 

 

                         
 
Luftfoto af husmandsbruget 1949 – ca. 17 år efter at Peter Knud Nielsen og familie forlod det. 

Både beboelsesfløjen og staldbygningen ser sandsynligvis stadig ud, som da husmandsbruget 

blev opført i 1927. Der er dog tilføjet et par udhuse bag den oprindelige bygning. 

 

                             
 

Luftfoto fra 1952. Stuehuset har nu fået en gavltilbygning midtfor, hvilket har betydet, at 

førstesalen nu også er udnyttet til beboelse. 
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Luftfoto fra 1961. Stuehuset har på bagsiden fået en kvist, haven er nydelig anlagt og 

velholdt. Bemærk husmandsbruget i baggrunden. De to husmandsbrug var opført efter 

samme tegning. Farvandet i baggrunden er Føns Vig.  

 

 

                         
 
Statshusmandsbruget i Ronæs opført af Peter Knud Nielsen i 1927. Bygningerne er siden 

yderligere renoveret og er i dag hjemsted for Ronæs Maskinstation (foto 2012). 
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Foto fra Roulund Hovedskole i slutningen af 1920´erne. Mary Sofie Nielsen sidder i forreste 

række længst til venstre. Karen Elise Nielsen ses stående i tredje række til højre for skolens 

førstelærer, Laurits Søren Jacobsen. 

 

Da Mary Sofie Nielsen bliver konfirmeret den 09.04.1933, er familien flyttet til 

Gremmeløkke, Indslev sogn, hvor Peter Knud Nielsen i kirkebogen betegnes som 

husejer (må have haft en indtægt ved salg af husmandsbruget – eller et lån - til at 

investere i et hus). Alle børn er nu ”ude at tjene”.  
  
Martha og Peter Knud Nielsen flytter derfra til en lejlighed i Brenderup, hvor de 

bor en kort overgang, før de i 1935/36 lejer et hus i Bro ved Brenderup tilhørende 

gårdejer Chr. Olsen (nuværende adresse: Åbakkevej 53, Bro, 5464 Brenderup). 

 

Her bor de, da Sigrid Johanne Marie Nielsen bliver gift med Karl Schønberg 

Nielsen (født 29.12.1906 i Husby sogn) i Brenderup Kirke den 22.11.1936.  

  

Mary Sofie Nielsen bliver gift med Jørgen Peder Andersen (født 12.04.1909 i 

Vinding sogn, Ringkøbing amt) den 01.08.1937 ligeledes i Brenderup Kirke. 

 

Karen Elise Nielsen bliver den 31.10.1939 gift med Jens Karlo Nielsen  

Christensen (født den 09.07.1913 i Pjedsted sogn). Vielsen forestås af sognefogeden 

i Brenderup nordlige distrikt. 

 
Folketælling, 5. november 1940 – Brenderup sogn (Bro). 

Nuværende adresse: Åbakkevej 53, Bro, 5464 Brenderup. 

Matr. nr. 14e Nielsen, Peter Knud, G, husfader, arbejdsmand 

   Nielsen, Martha, G, husmoder 
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Foto fra Bro den 01.08.1937 hvor Mary Sofie Nielsen blev gift med Jørgen Peder Andersen. 

Bryllupsgæsterne, der alle ankom pr. cykel, er fra venstre Jørgen Peder Andersens bror, 

Laurits Severin Andersen med sin forlovede, Elisa Agnete Nielsen. Brudens far, Peter Knud 

Nielsen, Mary Sofie Andersen (tidl. Nielsen), Sigrid Johanne Marie Nielsen og Karl 

Schønberg Nielsen (gift året før), Ingeborg Margrethe Nielsen og Karen Elise Nielsen med 

partner. 

 

Ingeborg Margrethe Nielsen bliver den 17.05.1941 gift med Niels Peter 

Kristiansen (født 25.05.1912 i Roerslev sogn) – borgerlig vielse i Middelfart. 

 

De 4 ægtemænd. 

 

                                               
 
                                  Karl Schønberg Nielsen                                            Jørgen Peder Andersen 

 

                                              
 

                          Jens Karlo Nielsen Christensen                    Niels Peter Kristiansen 
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                 Familien samlet i Bro. Forest forældrene (Peter Knud og Martha Nielsen). 
                 Bagest fra venstre Sigrid, Ingeborg, Karen og Mary. Billedet fra 1935-36. 
 

 

Husene i Bro og Åhøjrup. 

 

                             
 
         Luftfoto af huset i Bro 1939. Det må være Martha Nielsen, der ses stående foran 

         bryggersdøren. Bemærk det flot anlagte bed – muligvis jordbær. 

 

Alle fætre og kusiner husker sikkert huset i Bro fra deres besøg hos bedsteforældrene. 
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Foto af huset i Bro 1962 (7 år efter at Martha og Peter Knud Nielsen var flyttet til Åhøjrup). 

 

 

    
 
      Bindingsværkshuset i Bro ved Brenderup, hvor bedsteforældrene boede i ca. 20 år 

      (foto april 2012). Huset nedbrændte i juli måned 2012.  

 

 

                                              
 

                                               Huset i Bro – nedbrændt i juli 2012. 
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Peter Knud Nielsen er i de næste ca. 20 år daglejer ved landbruget, hvor han 

periodevis arbejder på omegnens gårde. 

Efter at være blevet folkepensionist i 1955 køber Martha og Peter Knud Nielsen et 

hus – med stor tilhørende have, hvor der især dyrkes jordbær og kartofler– der er 

desuden en del frugttræer – på Middelfartvej i Åhøjrup (nuværende adresse: 

Middelfartvej 249) også ved Brenderup. 

 

I anledning af Erling Kristiansens fødselsdag den 11. marts 1956 (14 år) modtager 

han dette fødselsdagskort fra ”bedstemor” (Martha Nielsen). Kortet er poststemplet 

den 9.3.56 

 

                     
 

           Teksten på kortet lyder:           Til Lykke med Fødselsdagen 

              paa Søndag det kommer jo 

           en dag for tidlig og Bedstefar 

           har jo givet dig Gaven jeg haaber 

           i har det godt alle sammen Mor 

           er vel rask igen Vi skal til 

                                                                   issjov i Odense i Aften Fredag 

                                                                   vi er en Bilfuld her fra Brenderup 

                                                                   der skal derud og paa Onsdag skal vi til  

                                                                   Nørre Aaby til Fest. Hilsen 

                                                                   fra os begge to  Marta og Knud 
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Efter et slidsomt liv har bedsteforældrene – nu hvor de er blevet pensionister – 

endelig tid til at deltage i diverse fornøjelser og arrangementer med 

pensionistforeningen. 

”Issjov” i Odense var show`et ”Holiday on Ice”, som i en årrække besøgte Fyns 

Forum. 

 

Alderen begynder dog at tynge Peter Knud Nielsen. I foråret 1960 skriver han dette 

brev til familien i Søndergade 18, Middelfart. 

 

 

 

            
 

                                   Aahøjrup den 11-5-60 

                                  Kære børn! 

I gaar vilde jeg kalke Hus, men  strejken jo forbi, saa det bliver til at  

jeg kunde ikke gaa op til gavlene  gaa ved det gamle, hvordan synes 

uden at blive svimmel saa jeg  Erling om at være i Odense, det 

maatte opgive det, og nu vilde jeg  er vel lidt besværligt til han bliver 

spørge Peder, om han ikke kunde  kendt med Gaderne. Hilsen til jer 

komme ned, og kalke overgavlene enten  alle fire fra Bedstemor og Bedstefar    

Lørdag Eftermiddag eller Søndag, det er ikke              i Aahøjrup 

nemt at faa en mand til det, de  har i hørt noget fra Vesterby 

arbejder jo i Middelfart alle sammen.  hvordan det gaar med Gerda 

vi har det ved det gamle nu er                Knud Nielsen         
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Martha og Peter Knud Nielsen fejrede den 27. oktober 1962 deres guldbryllup. 

 

                                   
 
                                       Guldbrudeparret Martha og Peter Knud Nielsen. 

 

               
 

Uret opbevares hos Leif Andersen. 

 

 

 
 

                Her er Peter Knud Nielsens urkæde. Opbevares hos Erling Kristiansen. 
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Luftfoto af huset i Åhøjrup 1962 mens det var beboet af Martha og Peter Knud Nielsen. 

 

 

 

Her bor de til Peter Knud Nielsens død den 15.09.1963 (74 år gammel). Han bliver 

begravet på Ejby Kirkegård den 18. september 1963. 

 

 
 
                    Peter Knud Nielsens dødsnotits i Brenderup sogns kirkebog. 

 

Et lille års tid senere (1. august 1964) sælger Martha Nielsen huset og flytter til en 

lejlighed på 1. sal på Søborgs Alle i Middelfart. Senere flytter hun til en stuelejlighed 

på Gl. Banegårdsvej 18. 

Den sidste tid tilbragte hun (efter et sygehusophold) på plejehjemmet Eisbjerghus i 

Nr. Åby, hvor hun dør den 21.01.1976 (84 år gammel). Hun bliver ligeledes begravet 

på Ejby Kirkegård. 
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            Huset på Middelfartvej i Åhøjrup ved Brenderup – nu nyrenoveret (foto 2012) 

            Det er stadig i 2012 ejet og beboet af personen, der købte det af Martha Nielsen i 1964. 

 

 
 

Klip fra Tingbogen, ejerlav Åhøjrup By, Brenderup matr. nr. 4 aa, Middelfartvej 51 – i 

forbindelse med kommunalreformen (sammenlægning af kommuner) af 1970 er adressen 

ændret til Middelfartvej 249. 

Oplysninger fra tingbogsarket: Ejendommen opført 1914 af Johannes Svend Laurits Nikolaj 

Rasmussen. Skøde 2/8 1938 til Frk. Oline Mathea Johansen. Skøde 9/8 1956 til arbejdsmand 

Knud Nielsen. 7/8 1964 skifteretsattest som adkomst for fru Martha Nielsen – solgt. Endeligt 

skøde 16/3 1865 til Erik Nørmark Lund. 
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                           Peter Knud og Martha Nielsens gravsten på Ejby Kirkegård. 

 

                          Peter Knud Nielsen (5. oktober 1888 – 15. september1963). 

     Martha Nielsen, f. Pedersen (24. august 1891 – 21. januar 1976). 

 

 

 

                         
 

                                                            Ejby Kirke. 
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På bagsiden af en af et skema til vejledning af udfyldelse af diverse formularer havde 

Peter Knud Nielsen opstillet dette regnestykke, sandsynligvis med det formål at 

danne sig et samlet overblik over de samlede udgifter til bygninger og 

besætning/inventar. Det er ikke angivet, hvad beløbene 1551 og 800 dækker. 

 
 

                                                    
 

Kilder: 

 

Kirkebøger og folketællinger på arkivalieronline. 

Danmark set fra luften. 

Lægsruller. 

Danmarks kirker. 

Formularer fra Husmandskommissionen. 

Aneoversigter fra ”MyHeritage”. 

Fotos udlånt af familiemedlemmer. 

Tingbøger. 
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