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Lidt af historien om

Peder Laurits Nielsen
f. 2. april 1822
på ”Kobakkegård”, Klim nær Fjerritslev i Nordjylland.
Og hvorfor er han så ”interessant”?
Han var ingen ”Helt” eller ”Adelsmand”, men en ganske almindelig bonde fra Thy. Men ---- han
var gift 2 gange og fik i alt 28 børn,
Så jeg syntes at han fortjener lidt opmærksomhed, han er jo min oldefar på mødrene side.
Men, det var faktisk denne lille artikel i en lokalavis fra området der gjorde mig nysgerrig.
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Peder Laurits Nielsen
blev født den 2. april 1822 på Kobakkegård, Thistedvej 375, Klim 9690 Fjerritslev, lidt vest for
Klim.

Fra kirkebogen i Klim sogn, V. Han Herred, Thisted amt er flg. sikret
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17124528#165525,27802537

Af kirkebogen fremgår, at Peder Laurits Nielsens forældre var
”Niels Lausen gårdmand i Kliim og hustru Giærtrud Andersdatter”
Peder blev døbt i samme kirke den 12. maj 1822. Gertrud var enke efter tidligere ægteskab, hvor
hun fik 2 sønner, manden - Peder Svendsen Præstegaard - døde 10. nov. 1816.
Gården lå oprindeligt i trekanten mellem Uldspindervej og Gl. Landevej i Klim by, men blev
udstykket omkring 1820, for senere at blive flyttet til sin nuværende placering på vestsiden af
Kobakken.

Kobakkegård, ca. 1910-1918

Da vi besøgte Kobakkegård i 2017 var der ikke meget tilbage af den gamle gård.
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Næste gang vi finder noget skriftligt om familien og Peder er i folketællingen for 1834.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=2657#2657,88828

I 1837 – vistnok 1. søndag efter påske - blev Peder konfirmeret i Klim kirke
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17124528#165526,27802775

I 1840 bor familien stadig på Kobakkegård jfr. Folketællingen 1840. Peder ses anført som 18-årig
og ugift.
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=5472#5472,127889

Ca. 1842 solgte Peders far Kobakkegård og flyttede til Brøndum, lige nord for Fjerritslev og det
ses at Peder stadig bor hjemme som 23årig og ugift.
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Brøndum var en lille by nord for Fjerritslev, nu er den opslugt af Fjerritslev by.

Folketællingen 1845 Kollerup sogn, Brøndum by, Thisted amt opsl. 14
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=7278#7278,173917

13. august 1848 blev Peder gift i Kollerup kirke med Ane Jacobs datter, der var født 4. april 1826 i
det nærliggende Kollerup sogn.
Udskrift fra kirkebogen i Kollerup sogn, Thisted amt:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17124612#165738,27844651
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På dette tidspunkt anføres Peder i kirkebogen som ”Gårdmand i Brøndum”. Så der bosatte det
nygifte par sig. Knap en måned efter brylluppet fødtes det første barn, og derefter gik det bare som
på samlebånd.

Den 25. okt. 1875 dør Ane Jacobs datter, Peders første hustru.
I kirkebogen er dødsårsagen anført som ”Tyfus”.
Den 8. juni 1878 gifter Peder sig igen med den 26 år yngre Mariane Hansen, der er født 21. marts
1858 i Brøndum, så hun har boet tæt på.
Udskrift fra kirkebogen for Kollerup sogn, Thisted amt:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17124612#165739,27844840

Mariane Hansen har vi et foto af, godt nok fra hendes lidt ældre alder:
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Og så kom der igen gang i produktionen af børn på gården i Brøndum:

Omkring 1881 flytter Peder og Mariane fra gården i Brøndum til en lille gård på adressen Terpvej
71, Klim 9690 Fjerritslev.

Men det standser ikke børne produktionen, den forsætter uformindsket.

Terpvej 71 besøgte vi i 2017 og sådan så den ud:
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Af ældre foto har vi også dette:

De passer jo meget godt med det avisfoto som er vist på side 1

Peders sidste barn, Ane Katrine Pedersen (min mormor) blev født i ovennævnte ejendom 1899.
Familien flytter på et tidspunkt mellem 1900 – 1906 til den lille by Manstrup, lidt nordøst for
Aggersundbroen, hvor Peder nu startede som bager, sammen med sønnen Søren Pedersen, f. 1879.
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Fra folketællingen 1906, Manstrup, Bejstrup sogn, Hjørring amt har vi:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=10756#10756,275179

Vi besøgte Manstrup 2017, men fandt ikke huset som Peder og Mariane havde boet i, det er
formentlig revet ned for længe siden.
Vi er så heldige at have et udateret foto af Peder og Marianes hus i Manstrup, hvor Mariane står
uden for, det er måske taget efter Peders død.

.

9

2. april 1907 dør Peder Laurits Nielsen hjemme i Manstrup på sin 85. års fødselsdag.
Fra kirkebogen for Bejstrup sogn, Hjørring amt har vi flg.:
https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17121644#160082,26910866

Peder begraves den 9. april 1907 i den nærliggende Bejstrup kirkegård.
I 1911 bor Mariane og nogle af børnene stadig i Manstrup, men senere flytter Mariane ind hos
hendes børn i Halvrimmen.
Senere flyttede Mariane med datteren Laura Mariane Pedersen og hendes mand til Nørresundby,
hvor hun tilbragte sine sidste år på Knud Tofts Vej 4.
Her er udateret foto af Mariane i Knud Tofts Vej 4, Nørresundby:

Den 5. oktober 1936 dør Mariane på adressen Knud Tofts Vej 4, Nørresundby.
Mariane blev begravet den 11. oktober 1936 på Lindholm kirkegård, Nørresundby.
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Her vises lidt af slægten efter Peder Laurits Nielsens yngste datter Ane Katrine Pedersen ”Pedersen-slægten”. Ane Katrine Pedersen fødte 26. marts 1918 – efter et lille sommereventyr året
før - som ung og ugift en datter (Klara Lydia Pedersen) Faderen var en maler fra Halvrimmen,
Højer Brandt Robenhagen, f. Hansen.
Ane Katrine Pedersen blev 9. marts 1920 gift med Anders Vestergaard Laustsen, og de fik
yderligere 5 børn i deres ægteskab - ”Vestergaard Laustsen-slægten”, halvsøskende til Klara
Lydia Pedersen, så det er blevet til mange efterkommere efter Ane Katrine Pedersen.

Pedersen slægtsgrenen

Klara Lydia Pedersens aner (forfædre):

Klara Lydia Pedersens efterkommere:
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Vestergaard Laustsen slægtsgrenen
Ane Katrine Pedersen, gift Laustsens efterkommere:

November 2017.
Det anvendte materiale er indsamlet fra mange kilder hovedsageligt hos familien.
Der angives ikke kildereferencer udover de links der er anført til Rigsarkivet, Kirkebøger og
Folketællinger.
Hvis en læser ligger inde med et billede af hovedpersonen, Peder Laurits Nielsen vil jeg blive glad for at modtage en kopi.

Hvis en fejl skulle have indsneget sig må i bære over med det.
Med venlig hilsen

Preben Pedersen
Nørrevang 28
DK 9362 Gandrup, Danmark
Tlf.:
+45 2382 2497
Mail: Gre.pre@outlook.dk

