Murermester Hans Enok Nielsen, Nr. Aaby.
Af Niels Erik Simonsen.
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Hvorfor?
Første gang jeg stiftede bekendtskab med Enok Nielsens navn, var i
forbindelse med min morbror Tagesi fødsel og dåb. Da var Enochii Nielsen
udlagt som barnefader. Anden gang jeg støder på navnet, er i forbindelse med
min mors fødsel og dåb, men faderens navn står ikke i folkekirkens
kirkebøger. Der er absolut intet skrevet om, hvem faderen kunne være. Min
mors fødsel er indført i kirkebøgerne for både Ørsted og Brylleiii, men faderens
navn figurerer ikke i nogen af disse kirkebøger og det har naturligvis undret
mig meget, især da mormor jo var i huset hos Enok på ”avlingstidspunktet”,
som det vist hedder i officielt sprog. I meget lang tid har jeg derfor måttet nøjes
med min mors forklaring om en østrigsk mand ved navn Jean de Nemes, som
angiveligt skulle have opholdt sig her på øen som landbrugs- eller mejerielev,
måske kontrolassistent. Mor har fortalt, at hendes mor selv havde fortalt denne
historie og at Jean de Nemes angiveligt skulle stamme fra Steyermark, som
dels ligger i Østrig, dels i Ungarniv.
Det er altid særdeles vanskeligt at efterforske og kontrollere den slags
oplysninger, hvis der ikke er tilgængelige, pålidelige dokumenter, det være sig
fødsels- og dåbsattester, vielsesattester, pas, kørekort, indrejse- og
opholdstilladelser o. lign. Der har intet været til rådighed for denne person
bortset fra navnet, og en søgning i ”Mormondatabasen”v gav kun et næsten
brugbart resultat, - Johan Nemes. Det kunne være brugbart fordi Johan er det
samme som Jean (og Jens, Hans, Johannes osv.) , verdens mest udbredte
navn, men nærved og næsten er altså ikke godt nok til seriøs slægtsforskning,
- her kræves helt sikre kilder og hvis de ikke kan fremskaffes må man helt
utvetydigt gøre opmærksom på, hvorfor man vælger som man gør.

Nye oplysninger dukker op
I virkeligheden var det gamle oplysninger der dukkede op. Det nye er, at de
er blevet tilgængelige. For et par år siden blev tilgængeligsreglerne lavet om
efter mange og lange diskussioner i offentligheden. Det betød blandt andet at
tilgængelighedsfristen for kirkebogsnotitser om begravelser blev ændret til 10
år efter at bogen er udskrevet. På Landsarkivet i Odense (LAO) dukkede der
således et par nye kirkebøger op fra Odense katolske menighed og det gav
mig et nyt og vigtigt spor til oplysning om, hvem min morfar var. Det står
simpelthen i den ene af kirkebøgernevi at det er murermester Enoch Nielsen,
Nr. Aaby. Kirkebogen indeholder således også et fødselsregister, hvor fristen
for tilgængelighed er 50 år. Det gælder generelt for kirkebogsnotitser vedr.
fødsel, konfirmation og vielse samt skifteprotokoller (dødsbo).
Den 24. november 2005 kontaktede jeg arkivleder Ingelise Pedersen fra
Nørre Aaby, Udby og Føns Lokalhistoriske Arkiv, tlf. 64 42 16 25 og fortalte
hvad og hvem jeg ledte efter nemlig Enok Nielsen. Det afstedkom en spontan
positiv reaktion og et udbrud i retning af: ”Jamen ham kender alle da hernede”.
Ingelise lovede at arkivholdet på næste tirsdag, som er den 29. november, vil
prøve at finde alt hvad de har af oplysninger om ham, som efter sigende var
…”en forholdsvis stor og kendt murermester” på de kanter. Jeg glæder mig

meget til at se og høre, hvad arkivholdet i Nørre Aaby kan finde frem og
dernæst, hvis det er noget brugbart, at finde flere aner i den retning.

Flere nye kilder
Den 30. november 2005 blev jeg ringet op af Svend Pedersen fra Nørre
Aaby Lokalhistoriske Arkiv. Han havde fundet nogle oplysninger frem, som
han mente var brugbare. Svend havde til sin egen store overraskelse fundet
ud af, at Enok ikke bare hed Enok, men Hans Enok, det vidste han ikke i
forvejen og det er en temmelig vigtig oplysning fordi jeg kun havde spurgt efter
Enok. Svend har faktisk kendt Enok, så derfor var han lidt overrasket.
Fødselsdagen havde han også fundet: 30.11.1882 i Gelsted, hvilket stemmer
overens med det jeg fandt i Gelsted kirkebogvii den 17.3.2004. På det
tidspunkt kunne jeg bare ikke vide, om det var den rigtige person jeg havde
fundet, da jeg jo kun var oplyst om hans ene fornavn via kirkebogen. Hvis der
havde stået Hans Enok ville der ikke have været nogen tvivl om den sag.
I følge oplysninger fra Nørre Aaby Lokalhistoriske Arkiv, var Enok Nielsen
gift i en periode før 1916 og havde tre sønner i det ægteskab, nemlig Kaj,
Georg og Agner. Agner førte murerforretningen videre, men er død nu. Kaj
døde allerede da han var 30 år. Enoks første kone døde også som 30-årig og
Enok havde så i en periode fra den 8. juni 1915viii til efteråret 1917, min
mormor som husholderske og med hende fik han to børn, nemlig min nu
afdøde morbror Tageix og min mor. Forskellen på de to fødsler er, at da Tage
bliver født i 1916 står Enok opført som far i kirkebogen (folkekirkens), men det
er ikke tilfældet da min mor bliver født og det skyldes højst sandsynligt det
faktum at Enok blev gift anden gang den 1.12.1917 med Anne Marie Sørine
Andersen. Forklaringen på min mors vedholdende historie om, tør jeg nok sige
nu, fiktive person Jean de Nemes skal selvfølgelig søges her. Det måtte ikke
komme ud så tæt på brylluppet og derfor lavede man vel en aftale og en
dækhistorie. Der er kun to måneder fra Enoks andet bryllup til min mor bliver
født. Hvorfor giftede Enok sig ikke med min mormor? Vel fordi man ikke
dengang i starten af 1900-tallet giftede sig med sine tjenestefolk. Smedens
datter var et bedre parti og så er den vel ikke meget længere. Enok begyndte
som selvstændig murermester i 1912 og havde i perioder 17 - 18 mand i
arbejde. Han boede på Vibyvej 17 i Nørre Aaby.

Mormor.
Martine Victoria Olivia Hansen var født på Sabro mark i Sabro sogn, Århus
amt den 5. juli 1892 og blev døbt den 16. oktober 1892 i Vor Frue Kirke i
Århus (den romersk katolske).
Mormor døde den 14. november 1956 på det kommunale plejehjem i
Albanigade i Odense og blev begravet på Odense assistenskirkegård den 17.
november 1956.
Victorias forældre var Peter Jørgen Hansen og Ana Margrethe Jensen.

Disse oplysninger har jeg fra Ansgar kirkebog, Leo, præst ved Sct. Albani
kirke og fra min mor.
Mormor blev i daglig tale kaldt Victoria i følge morbror Jørgen.
Jeg har set efter i næsten samtlige kirkebøger i det sydfynske område, for at
finde Martine, men det har naturligvis været forgæves. Jeg har fået undersøgt
kirkebøgerne for Laurbjerg, Lerbjerg, Skt. Andreas, Skt. Clemens, Skt. Morten
og Skt. Peder i Randers med samme nedslående resultat. Jeg har ligeledes
efterset de katolske kirkebøger i Randers, Svendborg og Odense, men hun er
selvfølgelig ikke nævnt der. Men alt dette vidste jeg naturligvis ikke da jeg
begyndte at lede. Det mærkelige er jo, at 2 af hendes ældre søstre er med i
kirkebogen for Randers katolske menighed, men Martine er ikke og det
microkort jeg har, dækker perioder langt på begge sider af Martines
fødselsdag den 5. juli 1892. Grunden til at jeg overhovedet har søgt i Randers
området, dvs. det gamle Randers amt, er at for det første har min mor fortalt
mig at Martine var født i Laurbjerg ved Randers og for det andet står der i
kirkebogen ved Martines og Alberts vielse i Odense, at hun er født den 5. juli
1892 i Randers og Randers kan være hele Randers amt og ikke kun Randers
by, hvor der er 4 kirkesogne og en katolsk menighed.
Jeg har et brev fra mormor sendt til min mor og far i Nårup skov, dateret 1310-1945. Brevet er sendt fra Skovby (Nordfyn). Hun underskriver med Mor,
Bedstemor og Svigermor.
Så blev mysteriet endelig løst. I dag den 5. januar 2006 kontaktede jeg Sct.
Albani kirke i Odense og spurgte, hvorfor de aldrig havde svaret på mit brev
jeg sendte for ca. 2 år siden. Ham jeg talte med mente at mit brev nok var
forsvundet under den tidligere præst og det bedste han kunne råde mig til var
at sende et nyt brev eller e-mail. Jeg sendte straks en e-mail med de relevante
oplysninger og spørgsmål om min mormor stilet til Leo. Sidst på
eftermiddagen blev jeg ringet op af pater Leo, som ikke lige med det samme
havde svar på rede hånd. Han kunne ikke finde noget på Martine Victoria
Olivia Hansen og spurgte derfor om hun ikke havde været gift. Det kunne jeg
svare bekræftende på og at det var Langsted hun var blevet gift med. Se det
løste problemet, så kunne Leo på et øjeblik finde de relevante oplysninger om
fødsel, dåb, død og begravelse, både tidspunkt og sted. Sic!

Besøg på Landsarkivet i Odense
Besøg på LAO den 8. december 2005 gav følgende resultat: murer Hans
Enok Nielsen blev gift 1° med Mette Kirstine Jørgensen i Nørre Aaby kirke den
9. november 1907. De nåede at være gift i ca. 10 år og fik i dette ægteskab 3
sønner som nævnt ovenfor:
Kaj Emil Nielsen, f. 8.5.1908x i Brangstrup, Nørre Aaby, døbt den 8.6.1908 i
kirken.
Georg Nielsen, f. den 19.8.1910xi i Brangstrup og døbt den 25.9.1910 i
kirken (frembåren af Sine Nielsen, R. Nielsens hustru, d.v.s. at Enoks far har
giftet sig igen efter konens død).

Agner Nielsen, f. 20.6.1913xii i Brangstrup, døbt i kirken den 20.7.1913.
Agner havde to sønner, Ebbe og Villy, som så er mine fætre. Ebbe Nielsen
er arkitekt og bor Aabylundvænget 12xiii, Nørre Aaby, tlf. 64 42 15 48.
Mette Kirstine Nielsen f. Jørgensen døde den 7. juni 1915 i Brangstrup kun
30 år gammel og blev begravet den 12. juni 1915 på Nørre Aaby kirkegård.
Enok blev gift 2° den 1. december 1917 (2 måneder før min mor blev født!)
med Ane Marie Sørine Andersen i Odense Valgmenigheds kirke af
valgmenighedspræst Ludvig Ingerslev. Ane Marie var datter af smedemester
Lars Boldt Andersen og Karen Marie Sørensen. Hun var født i Nørre Aaby by
og sogn den 17. januar 1875 og var således 42 år da hun blev gift med Enok.

Enoks forældre.
Den 17. marts 2004 fandt jeg på LAO i min søgen efter ENOK følgende i
Gelsted kirkebog, mikrokort bind 131 M4-2/7. Fødte Mandkøn p.38. No. 30:
Født den 30. november 1882, hjemmedøbt den 18. december: Hans Enok
Nielsen.
Forældre: Husmand Rasmus Nielsen, Lunge og hustru Maren Jensen, 31 år.
Døbt i kirken den 27. januar 1883. Faddere: Pige Johanne Marie Nielsen af
Lunge Mark, Husmand, væver Niels Kristensen af Kindstrup. Ungkarlene
Hans Jensen og Rasmus Jensen, begge af Lunge.
På det tidspunkt vidste jeg som nævnt ikke om han var den rigtige Enok,
men da det nu er fastlagt, vil jeg arbejde videre ud fra det faktum.
Enoks forældre, Rasmus Nielsen af Kerte og enken Maren Jensen af Lunge
blev viet i Gelsted kirke den 10. november 1881. Rasmus Nielsen var født den
27. maj 1852 i Kerte sogn ifølge Gelsted kirkebog. Hans forældre er ikke
nævnt, men dem har jeg fundet. Maren Jensen er født den 28. december
1850, men i forbindelse med vielsen står der ikke hvor hun er født eller hvem
hendes forældre var. Det står der til gengæld noget om i Gelsted kirkebog
1903 - 1911 i forbindelse med hendes død: Døde kvinder side 285 nr. 18:
Dødsdagen den 19. december 1904, Lunge Bjerge, Gjeldsted sogn, Vends
herred. Begravelsesdagen den 23. december 1904 på Gjeldsted kirkegård.
Maren Jensen, husmand Rasmus Nielsens hustru, Lunge Bjerge. Hun var
født 28. december 1850 på Baaringvad, Indslev sogn af forældre snedker
Jens Tvede og hustru Maren Nielsen, første mand Enok Christensen, Lunge,
viet 26. januar 1870, død. (Marens alder ved død): 53 år. Begravelsen forrettet
af sognepræst Fr. B. Barfoed.
Marens fødsel og dåb kan således efterfølgende nemt findes i Indslev
kirkebog, mikrokort bind 47 M5-3/3. Fødte kvinder side 62 nr. 6:
Født den 28. december 1850 - Maren Jensen - døbt i Indslev kirke den 30.
marts 1851. Forældre: Snedker Jens Tvede og hustru Maren Nielsdatter,
Indslev Mark.

Faddere: Husmændene Jens Jensen, Rasmus Jensen og Anders
Jørgensen, Baaringgaard.

Samtlige personer i husstanden hos Enoks mor
Odense, Vends, Gelsted, Lunge By, Et Hus, 27, FT-1880
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Enok Christensen, 43, Gift, Husfader og Væver, Gjelsted Sogn, Odense
Amt
Maren Jensen, 29, Gift, Hans Kone, Indslev Sogn, Odense Amt
Maren Christensen, 9, Ugift, Deres Barn, Gjelsted Sogn, Odense Amt
Bertha Lovise Christensen, 8, Ugift, Deres Barn, Gjelsted Sogn, Odense Amt
Jensine Kristine Christensen, 7, Ugift, Enok Christensens Barn, Gjelsted
Sogn, Odense Amt
Christen Christensen, 5, Ugift, Enok Christensens Barn, Gjelsted Sogn,
Odense Amt
Ane Christensen, 2, Ugift, Enok Christensens Barn, Gjelsted Sogn, Odense
Amt
Der er nok ingen tvivl om at min morfar har fået sit navn efter Marens første
mand Enok Christensen.
Marens far, Jens Tvede, har jeg fundet i folketællingerne fra 1834, 1840,
1845 og 1850, se efterfølgende, også kopieret fra Internettet:

Samtlige personer i husstanden hos Enoks morfar
Odense, Vends, Ejby, Eiby By, et Hus, 39, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Rasmus Tvede, 50, Gift, Skolelærer,
Karen Pedersdatter, 44, Gift, hans Kone,
Jens Tvede, 14, Ugift, deres Søn,
Fritz Liimkilde, 13, Ugift, deres Pleiesøn,
Mariane Franskmandsdatter, 25, Ugift, Tjenestepige,

Samtlige personer i husstanden (Jens Tvede i lære)
Odense, Odense Købstad, Nørregade, østen side, 420 F1, FT-1840
Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Jørgen Haugsted, 36, Gift, Snedkermester,
Karen Nicoline Nielsen, 34, Gift, hans Kone,
Helene Haugsted, 11, Ugift, deres Børn,
Hans Andreas Haugsted, 8, Ugift, deres Børn,
Jørgen Frederik Haugsted, 6, Ugift, deres Børn,
Anders Christian Haugsted, 3, Ugift, deres Børn,
Søren Michal Haugsted, 1, Ugift, deres Børn,
Christine Larsen, 19, Ugift, Tjenestepige,
Marie Hansen, 25, Ugift, Tjenestepige,
Christian Larsen, 33, Ugift, Snedkersvend,
Adam Fredrich Larsen, 33, Ugift, Snedkersvend,
Frederick Carl Halle, 25, Ugift, Snedkersvend,
Jens Tvede, 19, Ugift, Snedkerlærling,
Johannes Andersen, 16, Ugift, Snedkerlærling,
Johan Emil Halle, 16, Ugift, Snedkerlærling,
Anders Hansen, 25, Ugift, Dragon,

Samtlige personer i husstanden hos Jens Tvedes forældre
Odense, Vends, Balslev, Balslev By, Et Hus, 2, FT-1845
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Rasmus Tvede, 60 Gift, Kirkesanger og Skolelærer, Tvede Sogn, Svendborg
Amt
Karen Pedersdatter, 55, Gift, hans Kone, Indslev Sogn, Odense Amt
Jens Tvede, 25, Ugift, Snedkersvend [Deres Søn], Eiby Sogn, Odense Amt
Berthe Maren Tvede, 29, Ugift, Syepige, Deres Datter, Eiby Sogn, Odense
Amt
Karen Honore, 3, Ugift, Pleiebarn, Frederits [Fredericia]
Mette Katrine Olesdatter, 17, Ugift, Tjenestepige, Balslev Sogn, Odense Amt

Samtlige personer i husstanden hos Jens Tvedes
svigerforældre
Odense, Vends, Ingslev, Indslev By, et Hus, 24, FT-1850
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Niels Andersen, 57, Gift, Væver, Huusfader, Her i Sognet [Indslev Sogn]
Anne Lovise Hansdatter, 63, Gift, hans Kone, Her i Sognet [Indslev Sogn]

Jens Tvede, 29, Gift, Snedker, Indsidder, Eiby S. Odense A.
Maren Nielsdatter, 29, Gift, hans Kone, Her i Sognet [Indslev Sogn]
Anne Lovise Jensen, 5, Ugift, deres Børn, Her i Sognet [Indslev Sogn]
Karen Jensen, 2, -, deres Børn, Her i Sognet [Indslev Sogn]
Rasmus Jensen, 1, -, deres Børn, Her i Sognet [Indslev Sogn]

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv Nørre Aaby
Tirsdag den 13. december 2005 besøgte jeg Nørre Aaby Lokalhistoriske
Arkiv, som er beliggende i Rolund gamle skole lige ved siden af Rolund
Forsamlingshus. Her hilste jeg på Svend, som var i gang med at gennemse
gravstedsregisteret for Nørre Aaby kirkegård for at finde Enoks begravelse.
(Svend har passet Nørre Aaby kirkegård i mange år). Den fandt han og det var
30.3.1971. Dødsdagen og stykket i avisen kunne han ikke finde, da arkivet lige
netop mangler aviser (Middelfart Venstreblad) for denne periode. Jeg har så
fået en kopi af avisnotat fra Enoks 85 års fødselsdag og en kopi af en sang fra
Anna og Enoks sølvbryllup den 1. december 1942xiv. Det eneste billede arkivet
har, hvor Enok er med, er et gruppebillede og det har jeg affotograferet. Da jeg
skulle til at køre hjem, mødte jeg Hans Buch, som jeg kender fra
frimurerlogen. Han har været med fra arkivets start og har for mange år siden
interviewet Enok. Han vil prøve at finde det, så jeg kan få en kopi.

Kildekritik
Det er også lige værd at lægge mærke til indlægget i avisen, hvor morfar
kaldes Enoch Nielsen, murermester, fødselsdag den 30. november, fylder 85
år i 1967. Det skal bruges til at styrke kildetroværdigheden og sikkerheden
for, at det er den rigtige person jeg har fat i. Han kaldes Enoch og jeg har ledt
efter Enoch/Enok, murer i Brangstrup, og det er han også. Ham jeg fandt i
Gelsted kirkebog, hedder Hans Enok, født 30.11.1882. Enoch fra avisen er
også født denne dato samme år og samme sted, så mon ikke det er den
rigtige. Enok er et meget usædvanligt navn, som jeg ikke tidligere er stødt på i
min slægtsforskning eller i andre sammenhænge.
Få dage efter besøget på LAO ringede jeg til sognepræst Anne Marie Krogh
Kristensen, Nørre Aaby kirke, for at høre om hun kunne oplyse mig om Enoks
dødsdag og det kunne hun på et øjeblik. Han døde den 27. marts 1971 i en
alder af 88 år.
Her under et gruppebillede, hvor Enok står i bagerste række, nr. 2 fra højre.

Mine tip-2 oldeforældre på Enoks mødrene side.
Afskrift af Indslev/Ingslev kirkebog.xv

Det efterfølgende er en transskription af et ægteskabs dokument, (se næste
side), mellem mine tip-2 oldeforældre på morfar Enok Nielsens side, Niels
Andersen og Anne Lovise Hans Datter: (Enoks mormors mor og far).
Med Brudeparret Niels Andersen, Ungkarl, tjenende
paa Baaringvaad, 26 Aar gl. og Pigen Anne Louise
Hans D., 32 Aar gl. tjenende hos Stiffader Anders
Christophersen i Bubbel, mødte efter Begiering vi tvende
Mænd som Forlovere: At Brudeparret ikke er
beslægtet i forbudene Grader; at ingen af dem før
enten særskilt eller tillige har været i Ægtestand; at
de begge har haft de naturlige Kopper; at Brudemanden henhører til nærværende Sessionsdistrict; at
dette er os vilkaarligt, som kunde være nærværende
forbindelse til hinder, samt at lovens forskrift
om den der love falskeligen er os lydeligen forelæst,
det bevidner vi med vore Hænders Underskrift, og
ville om forlanges med lovens Eed bekræfte.
Nørreaaby, den 11? Mai 1818
A.C. Anders Christophersen
Anders Thinnesen
27. oktober 2014
Anna Louise Hansdatter tjener på dette tidspunkt hos Anders
Christophersen, den ene forlover. Som det fremgår af teksten, er han hendes
stedfar (stiffader) og han blev gift med Anna Louises mor, Maren
Jørgensdatter i 1791 da Anna Louises far, Hans Nielsen, døde.

Oplysninger om min mor, Margrethe Josefa Elisabeth
Langsted, født Hansen.
Hun blev født den 4. februar 1918 i Basselund, Ørsted sogn og blev døbt af
en katolsk præst i hjemmet på Taarup mark ved Gelsted den 17. marts 1918.
På det tidspunkt var hendes mor, Victoria ikke længere i huset hos Enok, som
var blevet gift med smedemester Boldts datter i Nørre Aaby 2 måneder
tidligere, nemlig den 1. december 1917. Så kunne Victoria passende tage
hjem til sine forældre og føde dér i stedet.

Her over er en kopi af mors dåbsattest. Den er ikke fra dåben i 1918, men er
udskrevet den 31. august 1953 i anden anledning, måske mors skilsmisse fra
Lars Peter, jeg ved det ikke. På dåbsattesten står der at mors forældre er
Eduard Julius Langsted og hustru Martine Viktoria Olivia f. Hansen. Moderen
er der jo aldrig tvivl om, men her har den katolske kirkebogsfører enten fortiet
sandheden eller løjet bevidst om faderen, for i den katolske kirkebog står der
at det er Enok, som er faderen. Mormor Viktoria var husbestyrerinde hos
Enok, da barnet (mor) blev avlet og mor er født ca. et halvt år før Viktoria og
Eduard blev gift.
Mors forældre var således murermester Hans Enok Nielsen i Nørre Aaby og
Martine Victoria Olivia Hansen, men de blev som nævnt ikke gift med
hinanden. Mormor Victoria giftede sig i stedet med Albert Edvard Julius
Langsted den 18. juli 1918 i Sct. Albani kirke i Odense og ifølge min mors
oplysninger betragtede Albert både Tage (mors ældre bror) og min mor som
sine egne børn. Da jeg aldrig har set nogen adoptionspapirer, ved jeg ikke om
Albert rent faktisk adopterede Tage og mor. Mig bekendt har mor aldrig
nogensinde haft kontakt med sin biologiske far, men har tilsyneladende heller
ikke vidst at hun havde samme far som Tage. Mor har i hvert fald altid holdt
fast i en forklaring om at hendes far var fra Østrig og hed Jean de Nemes! Hun
har dog nævnt at ”der var snak om at det vist nok var en murermester fra
Nørre Aaby”, men den snak tillagde hun vist ikke nogen større betydning, og i
øvrigt tror jeg heller ikke det interesserede hende synderligt meget. Hun har

altid givet udtryk for at hendes adoptivfar tog vel imod hende og behandlede
hende som sin egen.

Om Stub.
Forbindelsen til Stub går gennem min morfar Enok, hans far Rasmus Nielsen,
hans far Niels Jørgensen, hans mor Ane Kathrine Jørgensdatter, hendes far
Jørgen Stub (Jørgen Hansen Stub). Grunden til at han kaldes Stub er formentlig
at der på samme tid, som er sidste halvdel af 1700 tallet, findes to personer i
Sandager sogn, som hedder Jørgen Hansen. Den ene bor i Sandager og den
anden i Stubberup. Præsten eller degnen forkorter næsten konsekvent
Stubberup til Stub: og det er derfor nærliggende at tro at man har valgt at
skelne de to personer fra hinanden ved at kalde den ene, min ane, for Jørgen
Stub. Det bliver han nu ikke kaldt ved alle lejligheder. Da han bliver gift med
Anna Kirstine Hansdatter kaldes han Jørgen Hansen i kirkebogen for Sandager.
De bliver viet den 13. maj 1771 i Sandager kirke. På det tidspunkt er Holevad
sogn anneks til Sandager. Jørgen Stub flytter til Sandager Næs da han gifter
sig med Anna Kirstine Hansdatter. Alle deres børn er født der og jeg har kun
kunnet finde tre børn efter dem. Men først Jørgen Stub:
Jørgen Stub er muligvis født i 1736. Jeg har i hvert fald fundet noget i
kirkebogen for Sandager som ser sandsynligt ud:

1736: Dom. 2 p. Trinit: Hans Pedersens Søn fra Stub: Døbt, Barnets nafn
Jörgen, Niels Jacobsens kone bar Barnet. Test: Niels Jacobsen, Hans
Simonsen, Peder Nielsen og Maren Nielsdatter, alle fra Stub: (Stubberup).

Deres børn.
1773: Dom. 13 p. Trinit el. 5. Sept. var Inderst Jørgen Hansens paa Næss
Sön Hans i Kirke født og hjemmedøbt 23 Augti; frembaaren af Jens Bertelsens
kone i Torup. Faddere Jens Bertelsen, Berndt Ernst, Mads Knap, Mads
Christensen, Christian Lund. (Der står noget mere som jeg ikke kan tyde).
1776: Feria Trinit el. 2. Juni døbt Inderst Jørgen Hansen på Næss hands
Sön Anders født 27. maj, frembåren af Lars Jensens kone i Sandagger,
Fadder Niels Bul, Jep Hansen og Jørgen Troug? på Næss og Hans Jørgens
kone i Sandagger.
1780: d. 5. april hjemmedøbt Jørgen Stubsxvi datter Anne Cathrine på Næs,
født den 4. dito (april) var i kirke Dom. Cantate d. 23. april (4. søndag efter
påske) frembåren af pige Birte Pedersdatter fra Torup. Anne Cathrine er min
tip-2-oldemor.
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Tage Henry Ansgar Langsted f. Nielsen, f. i Tobo huse d. 29.3.1916
Det er stavet ENOK i Gelsted kirkebog i forbindelse med dåben.
iii
Det har noget at gøre med, hvor moderen opholdt sig 10 månedersdagen før fødslen.
iv
Østrig-Ungarn var et sammenhængende rige indtil 1. verdenskrig (1914 - 1918).
v
Rettelig Latter-Day Saints eller LDS, Sidste Dages Hellige.
vi
17.3.2004: Odense Katolske Menighed har afleveret bind 2, som omfatter perioden fødte
mænd 1892-1921; fødte kvinder 1892-1922, viede 1898, 1951-53; døde mænd 1892-1938 og
døde kvinder 1892-1935 og det betyder at jeg nu har navnet på min rigtige morfar. Han er i
hvert fald udlagt med navns nævnelse og er, foruden at være min mors far, også far til Tage
Henry, min onkel. Der står følgende i kirkebogen under fødte kvindekøn, pag. 119:
Fødselsdato: 1918 - 4. Februar. Sted: Basselund (Moselund), Ørsted sogn, Baag herred.
Barnets fulde navn: Margarethe Josefa Elisabeth (Hansen) tilføjet: Langsted ifølge Lov af 27/5
1908 § 11.
Forældre: Ugift Pige Martine Viktoria Olivia Hansen *) 25 Aar. Udlagt Barnefader: Enoch
Nielsen.
Daabsdagen: 1918 17. marts af Jos. Kesch i Hjemmet. (Taarup Mark pr. Gelsted).
Faddere: Anne Margrethe og Therese Hansen.
*) senere gift [med Fodermester Albert Edvard Julius] Langsted.
vii
Gelsted kirkebog. Microfiche bind 31, M4-2/7 Fødte Mandekøn side 38 no. 30. Født i
Lunge ved Gelsted.
viii
Datoen er oplyst i kirkebogen.
ix
Tage blev katolsk præst og lærer.
x
Kilde: Nørre Aaby kirkebog 1900 - 1910. Fødte mænd side 31 nr. 11.
xi
Kilde: Nørre Aaby kirkebog 1910 - 1918. Fødte mænd side 1 nr. 13.
xii
Kilde: Nørre Aaby kirkebog 1910 - 1918. Fødte mænd side 16 nr. 14.
xiii
Oplysning fra Lokaltelefonbogen for Nørre Aaby.
xiv
Indsat i dokumentet som skannet billede.
xv
Arkivalier Online, Indslev kirkebog 1776 - 1814, opslag 122.
ii

xvi

Det er første gang navnet Stub optræder i den forbindelse.

