
Niels Peter Hansen 
 
Niels Peter Hansen bliver født den 3. januar 1867, hjemmedøbt den 19.februar, i kirken den 
30.marts: 
 

 
FYR KB 1851-1890 opslag 38 
 
Forældrene er husmand Peder Hansen og Ane Kirstine Madsdatter på Skafterup mark. 
 
Den 24. april 1881 bliver Niels Peter konfirmeret. Han får af præsten karaktererne mg og mg og det 
er noteret at han er vaccineret 12. juli 1867. 
 
Niels Peter Hansen arbejder i de kommende år som karl og som fragtmand. Han passer på pengene 
og bliver i 1893 i stand til at købe hus i Nyrup på matrikel 18b og 18c. Han kan nu kalde sig 
husmand med jord da jordlodden matrikel 7 følger med i købet. Også sælgeren Karen Marie Nielsen 
følger med! Hun bliver boende i den ene halvdel af huset hvor hun har købmandsbutik. I kontrakten 
har hun fastsat at hun skal forsørges af Niels Peter Hansen indtil hun dør. Endvidere skal Niels Peter 
betale fri varme, medicin, lægehjælp samt uden betaling hjemkøre butiksvarer til Karen Maries 
købmandsbutik. Niels Peter Hansen har skrevet under på det hele og flytter ind i den anden halvdel 
af huset.  
Det er vel på denne måde Niels Peter Hansen mødte sin kommende kone Mathilde Marie Andersen. 
Hun er tjenestepige hos Karen Marie Nielsen. 
 
Mathilde Marie Andersen er født den 20.august 1877 i Gjerløv i Gerlev sogn og bliver døbt den 
30.september: 

 
Gerlev sogn KB 1856-1886 opslag 43 
 
Forældrene er stenhugger Claus Andersen og Anna Kirstine Andersen. Faderen Claus Andersen er 
født i 1851 og kommer fra Kasbølle på Langeland. Moderen er fra Kisserup sogn ved Roskilde og 
er født i 1849. Mathilde Marie kommer ud at tjene før konfirmationen og er i huset hos Karen Marie 
Nielsen i Nyrup da hun er 12 år: 

 
Folketællingen 1890, Nyrup 
 
Hun bliver konfirmeret i Kvislemark kirke den 4.oktober 1891 og er da fyldt 14 år. Hun er fortsat 
hos Karen Marie Nielsen i Nyrup: 



 
Fyrendal Sogn Kirkebogen 1851-1891 opslag 77 
 

 
 
Niels Peter bliver gift med Mathilde Marie Andersen i Fyrendal den 14. maj 1899. Niels Peters far 
er ikke med. Han døde i 1896 så forloverne er: Smed Morten Hansen, Nyrup og Stenhugger Klaus 
Andersen, Ringsted: 
 

 
Fyrendal Sogn Kirkebogen 1892- 1907 opslag 86 
 
 
 
Året før brylluppet har Niels Peter Hansen købt endnu et hus i Nyrup. Det er matrikel 15b som er 
et hus uden jord og som ejedes af Jens Jacobsen. Det er nok tænkt som en investering da Niels 
Peter Hansen lader den tidligere ejer blive boende og selv bliver boende i huset på matrikel 18b og 
c.  
 
Niels Peter Hansen og Mathilde Marie Andersen får deres første barn den 11. februar 1900, hvor 
sønnen Robert Jacob Emanuel Hansen bliver født. Dåben sker i Fyrendal kirke den 25.marts og 
bevidnes af detailhandler Jacob Sørensens enke i Nyrup, barnets moder, tømrer Jacob Jørgensen 
Nyrup, ungkarl Martin Hansen, Skafterup og barnets fader (Fyr. KB 1892-1912 opslag 38). 
 
Den 12.juli 1903 kommer der nok en dreng som ved dåben den 30.august bliver kaldt Roland Peter 
Neumann Hansen. Vidner ved dåben er: Barnets moder, gårdejer Thomas Hansens Hustru Karen 
Marie, gårdejer Th. Hansen, husmand Hans Hansen og barnets fader alle af Nyrup (Fyr KB 1892-
1912 opslag 51). Rolands mellemnavn Neumann kommer fra Niels Peters mormor som hed Maren 
Martinsdatter Neumann. Hun var gift med Mads Poulsen. De kom begge fra Fyn men var flyttet til 
Skafterup nok en gang i 1830erne. Der var kommet mange fynboer til egnen i første halvdel af 



1800-tallet efter indbydelse fra Greven. De skulle supplere folketallet efter drænet fra blandt 
andet kobber epidemi. 
Niels Peters mor Ane Kirstine Madsdatter ses ikke blandt deltagerne. Hun dør den 11.august 1903. 
 
Som ovenfor nævnt er gårdejer Thomas Hansens hustru blandt vidnerne ved dåben. Thomas 
Hansen ejer matrikel 1 som er den jord der ligger øst for byen og grænser op til bymarkerne mod 
øst. Den 21.juni 1903 har Niels Peter Hansen handlet jord med Thomas Hansen og købt matrikel 1l 
som grænser op til den jordlod på matrikel 7 som Niels Peter Hansen tidligere har købt. I 
forbindelse med købet har Niels Peter Hansen optaget et lån på 3000 kr.  i Den Sjællandske 
Bondestands Sparekasse med sikkerhed i ejendommen. Brødrene Carl Martin Hansen af Skafterup 
og Hans Peter Hansen af Grimstrup er kautionister. 
Kort tid forinden var den nye landevej mellem Skælskør og Næstved blevet færdig. Landevejen 
gennemskærer matrikel 1 og går langs sydsiden af bymarkerne. Thomas Hansen sælger 
størstedelen af jorden nord for landevejen og beholder jorden syd for vejen. Matrikel 1 k af 
samme størrelse som Niels Peters 1l ligger som nabo og sælges til tømrer Jacob Peter Jørgensen. 
Det er denne parcel som Jens Peter Nielsen (gamle Jens Peter) og senere hans søn Ebbe bor på. 
Niels Peter sælger en lille del svarende til en skæppe land, benævnt 1m, til arbejdsmand Jens 
Jacobsen. Køberen skal ifølge skødet sørge for at grunden er indhegnet med ståltråd. Det er denne 
ejendom som Henry og Anna boede på i Kaj og Ellas tid. 
 
Ved folketællingen i 1906 er situationen denne: 
 

 
 
Matrikel 15b er ikke længere udlejet men figurerer under Niels Peter Hansen. Om det betyder at 
han er indflyttet i huset fremgår ikke men er en mulighed også når man betænker at det udvidede 
jordtilliggende har affødt behov for mere husrum til husdyr. 
 
Den 3.august 1908 får Niels Peter og Mathilde Marie endnu et barn. Det er datteren Karen Kirstine 
Elvira Hansen som bliver døbt i Fyrendal kirke den 6.september. Vidnerne er ”pige Alma Andersen, 
København, pige Petrine Hansen Nyrup, gårdejer Thomas Hansen og barnets forældre” (Fyr. KB 
1892-1912 opslag 132). Pigen Alma Andersen er søster til Mathilde Marie. Den anden pige Petrine 
er datter af gårdejer Thomas Hansen. 
 
Med folketællingen i 1911 får man det sidste øjebliksbillede af den samlede familie før tingene 
bliver vendt på hovedet: 
 



 
 
Robert bliver konfirmeret den 19. april 1914 (Fyr KB 1808-1926 opslag 13). Den 7.maj 1914 dør 
Mathilde Marie Hansen 36 år gammel. Hun begraves på Fyrendal den 12. maj (Fyr. KB 1892-1907 
opslag 167). 
 
Niels Peter Hansen er dog ikke helt alene med børnene da Karen Marie Nielsen fortsat lever. Hun 
kaldes ”bedstemoder” i folketællingen og det er nok den rolle hun har i familien ikke mindst efter 
Mathilde Maries død. Niels Peter får yderligere hjælp med børnene da hans søster Ane Lauritsen 
flytter ind.  
 
I januar 1915 køber Niels Peter Hansen en jordlod på matrikel 12 af Niels Folkersen og 
jordlodderne matrikel 8, 10 og 13a af Greven. Niels Folkersen køber i stedet matrikel 9 op mod 
landevejen. Han kan komme til og fra uden at skulle bruge den gamle markvej hen over Niels 
Peters marker. I 1943 sælger sønnen til N. F. Nielsen kaldt ”den lille gartner”. 
Niels Peter Hansen har denne gang optaget et lån på 2000 kr. i bondestandens sparekasse. 
Kautionister er Carl Martin Hansen, broderen Mads Vilhelm, der på dette tidspunkt er gårdejer i 
Holsted i Holme Olstrups sogn samt gårdejer Hans Andersen, Bisserup, der er gift med Niels Peters 
søster Johanne.  Hans Peter Hansen, Grimstrup og gartner Carl Nielsen, Holsted er 
vitterlighedsvidner. Hvem den sidstnævnte er vides ikke. 
Med jordkøbene har Niels Peter Hansen hermed i det store hele nu erhvervet den jord som i de 
næste årtier var hans og senere hans søns ejendom i Nyrup: 
 

 



”Bedstemor” Karen Marie Nielsen dør den 6.juli 1916, 77 år gammel (Fyr KB 1908-1926 opslag 
153). Året efter den 16.juni 1917 sælger Niels Peter Hansen 18b og 18c.  Han har stadig huset på 
matrikel 15b så det er tænkeligt at han bor der indtil han flytter ind i de nye bygninger som 
opføres på et areal op til landevejen, dér hvor der går en vej kaldt Fløehøjvej mod Skafterup. Da 
matrikel 15b sælges den 19.april 1921 er Niels Peter Hansen senest indflyttet det nye sted pr. 
denne dato. 
 
 
 

 
Niels Peter Hansens ejendom på Skælskør-Næstved landevejen 

 
 
Den 30. september 1917 bliver Roland konfirmeret (FYR KB 1908-1926 opslag 20) 
 
Niels Peter Hansen har i mellemtiden fået en ny kone. Det er Karen Frandsine Nielsen, født den 21. 
december 1882 i Hastrup i Beldringe sogn, sydøst for Næstved. Forældrene er gårdejer Jens 
Nielsen og Mette Christensen. De har gården Ellekildegaard på matrikel 7a i Hastrup. Da Jens 
Nielsen dør i 1916. Han var da gået på aftægt hos sønnerne Bertel og Kresten som har overtaget 
gården. 
Dagen før brylluppet den 14. maj 1918 skiftede Niels Peter Hansen med sine tre børn på 
Birkekontoret i Rude. Svogeren Hans Morten Andersen, Bisserup stiller som kurator for den ældste 
søn, Robert Hansen, der netop var fyldt 18 år men regnedes som mindreårig, og som værge for de 
to umyndige, Roland på 15 år og Elvira på 10 år. Boopgørelsens resultat gav en arv på 3860,68 kr. 
til lige fordeling mellem enkemanden og de tre børn. Den ældste Robert kunne udbetales 
arvedelen på 955,67 kr. med det samme medens de to mindstes arvedel kunne udbetales når de 
fyldte 18 år eller forlod hjemmet. (Holsteinborg Birk Skifteret 14.maj 1918 opslag 161- 164) 



 
 
Niels Peter Hansen og Karen Frandsine Hansen bliver gift den 15. maj 1918. Hun er 36 år og han er 
51 år: 

 
Beldringe sogn Kirkebog 1907-1920 opslag 73 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karen Frandsine Andersen og Niels Peter Hansen 
 
 
 
 
 
 
 



Brylluppet bliver sandsynligvis holdt på Ellekildegaard hos broderen Kresten, hvor også Karen 
Frandsines mor Mette bor på aftægt. Der findes et stort familiefotografi fra brylluppet: 

 
 
Personerne er ikke identificerede men et gæt kunne være at de fire voksne kvinder til venstre er serveringsdamer, 
den siddende gamle dame må være Karen Frandsines mor Mette Christensen med tre af Karen Frandsines søstre 
bag. Den høje mand er Hans Peter Hansen med sin kone til højre. Mellem brudeparret: Carl Martin Hansen og nr. to 
efter Niels Peter: Mads Vilhelm Hansen (de har alle højden til fælles). Manden til højre for Niels Peter er nok 
Kresten Nielsen, værten.  
 
 
Den 4.august 1919 bliver den reetablerede familie forøget med endnu et barn, sønnen Arne Kaj 
Tormod Hansen. 
 

 
Fyr KB 1913-1931 opslag 20 
 
Som vidner ved dåben deltager udover forældrene svogeren Hans Andersen, Bisserup og dennes 
kone Johanne. 
 



Den næste familiebegivenhed er Elviras konfirmation den 13.august 1922. Efter konfirmationen 
kommer Elvira ud at tjene. Hun er ved folketællingen 1925 husassistent hos gårdejer jens Anker 
Pedersen og Karen Marie Pedersen i Krummerup og ved tællingen i 1930 (opslag 686) er hun 
husassistent hos Rasmus og Laura Nielsen der har en herre ekviperingsforretning i Algade i 
Næstved. 
 
Også Robert, broderen, er rejst hjemmefra. I 1920 stillede han på session men bliver ikke indkaldt 
(Lægdsruller 1920, 2. udskrivningskreds opslag 127). I 1925 er han ansat på godset 
Vinderslevholm, Vinderslev sogn ved Viborg, som chauffør. Det er mens han er ansat på godset 
han møder Christa Christensen Degn fra nabosognet Thorning. Hun er datter af gårdejer Christian 
Christensen Degn og Ane Sofie Christensen på Mallinggaard. Robert og Christa gifter sig den 
21.marts 1926 i Thorning kirke. Christas far og gårdejer Anders Hansen af Stentoft er vidner 
(Thorning sogn KB 1907-1934). I 1930 er de flyttet til Tornemark og har fået datteren Jutta Mathilde 
Degn født den 5.august 1927.  
 
Sønnen Roland er alvorlig syg af tubercolose som han har haft fra han var godt 10 år. Ved 
folketællingen i 1925 er han i København på ”Finsens lysinstitut” og i 1928 er det slut. Roland dør 
den 11.februar og begraves den 18. februar 1928. 
 

 
 
Roland Hansen 1928, dødsattest, Opslag nr 400, Sundhedsstyrelsen, dødsattester øerne, Sorø Land 1 – Sorø Land 
6, 1928  

 



Med Rolands død er Kaj blevet enebarn. Ved broderens død er han 8 år og er begyndt skolen. Det 
er den der i dag kaldes Skafterup gamle skole og som ligger lidt syd for Skafterup på vejen mod 
Bisserup. Børnene går kun i skole hver anden dag idet klassen for de mindste skifter med klassen 
for de største. På denne måde kan børnene fortsat være til gavn hjemme. 
Da Kaj bliver konfirmeret den 1. oktober 1933, er skolen slut og voksenlivet begyndt. Han skal 
overtage det husmandssted som faderen har bygget op. 
Men han må vente nogle år endnu og først skal den sidste jordlod på husmandsstedet på plads: 
Den 1.maj 1936 erhverver Niels Peter skøde på matrikel 13b. Først nu ønsker godset at sælge 
stykket som ikke er meget større end en skæppe land altså som en villagrund i dag.  
Niels Peter er i 1936 blevet 69 år og må være ved at trappe ned efter et energisk liv. Sideløbende 
med arbejdet med at etablere husmandsbruget og arbejdet på jorden havde han været aktiv 
politisk og forsøgt at vinde en plads i Folketinget for Socialdemokratiet. Det var lykkedes for 
broderen Carl Martin så hvorfor ikke. Og som broderen var Niels Peter også aktiv i 
afholdsbevægelsen. Møderne blev holdt i forsamlingshuset Enigheden. Det med afholdenhed var 
noget Niels Peter tog særdeles alvorligt. I familien hedder det at han for første og eneste gang tog 
en snaps da Danmark blev befriet i 1945. 
 
Den 18.januar 1943 overdrager Niels Peter skødet på ejendommen til sønnen Kaj. Prisen 23755,69 
kr. heraf fra løsøre 5900 kr. Niels Peter var blevet 76 år og Karen Frandsine 61 år. De blev boende i 
huset og der var vel plads nok da det var bygget i to planer. Om ”de passede sig selv” er dog 
næppe sandsynligt. Karen havde sine høns som hun vogtede over og det fortælles at hun huggede 
hovederne af kattene da de havde taget kyllinger. Hun var blevet meget forrevet på armene siges 
det. Hvad Niels Peter tog sig til vides ikke men han tog nok aktiv del i beslutningerne om driften til 
det sidste. 
 
Den 25.april 1949 dør Niels Peter Hansen: 

 
Fyrendal sogn Kirkebog 1932-1951 opslag 171 
 
Den 18. november 1949 dør Karen Frandsine Hansen: 
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