Niels Peter og Mathildes børn
Robert Jacob Emanuel Hansen
Robert Jacob Emanuel Hansen blev født den 11. februar 1900 i Nyrup i det hus som faderen Niels Peter
Hansen havde købt af Karen Marie Nielsen i 1893. Robert blev døbt i Fyrendal kirke den 25.marts og det var
også i denne kirke han blev konfirmeret 14 år senere den 19. april 1914.
Han er hjemmeboende indtil omkring 1921 og han undgår indkaldelse til militæret. I stedet tager han til
Jylland til Vinderslev sogn, hvor han i 1915 arbejder på godset Vinderslevholm som chauffør. Medens han
arbejder på godset møder han den 20 årige gårdmandsdatter Krista Christensen Degn fra nabosognet
Thorning. Hendes forældre er gårdejer Christian Christensen og Ane Sofie Christensen og de har gården
Mallinggård.
Krista og Robert bliver gift den 21.marts 1926 i Thorning kirke

Thorning sogn KB 1907-1934
De flytter til Fyrendal sogn efter brylluppet og datteren Jutta Mathilde Degn bliver født den 5. august 1927
og døbt i Fyrendal kirke den 11. september med blandt andre Niels Peter og Karen som vidner. I
dåbsnotatet oven for fremgår det at Robert på dette tidspunkt er blevet husmand. Sognepræsten har først
skrevet statshusmand men slettet ”stats”. Dette kunne indikere at Roberts husmandssted er større end
hvad statshusmandsstederne var (4-5 tønder land). Dette er dog ikke tilfældet. Det er mindre:
Den på gældende ejendom er matrikel 8i er opgjort til 7 sp. 2 Fd. Og 2 Alb., altså lidt under 1 tønde land, er
beliggende på Møllevej 23 i Tornemark. Robert køber ejendommen den 19.oktober 1926 og det er også dér
de bor ved folketællingen i 1930.
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Og det er også på dette husmandssted at sønnen Mogens bliver født den 8. december 1932.
Ved folketællingen i 1940 har Robert opgivet landbruget og den 26. juni 1940 overdraget skødet til
landmand Henry Leon Hansen. Købssum: 15.180 + løsøre 4.000 kr., men gælden udgør 15.200 kr. så det er
ikke meget Robert får med sig. I 1940 bor de til leje hos Niels J. Jensen på matrikel 15hi på Hovedgaden 30
og Robert har fået arbejde i Fyrendalskoven.
Senere flytter Robert og familie ind i skovløberhuset i Hårslev matrikel 13b. Her bor de ved datterens
bryllup den 11.februar 1948. Jutta Mathilde Degn Hansen arbejder som ekspeditrice i Slagelse og bliver gift
med Karl Jørgen Sørensen, ekspedient i Slagelse, født den 24.oktober 1924 i Slots Bjerreby. De får sønnerne
Søren Degn Sørensen, den 19. september 1948 og Jens Degn den 21. juni 1950.

Roland Peter Neumann Hansen
Roberts lillebror Roland Peter Neumann
Hansen blev født den 12.juli 1903 og døbt i
Fyrendal kirke den 30. august. Vidner ved
dåben var:
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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.
Roland konfirmeres den 30.september 1917. Han har fået tuberkulose og bliver derfor boende hjemme.
Moderen er død tre år før og det har været husets tidligere ejer Karen Marie Nielsen og fasteren Ane
Lauritsen der har stået for pasning og opdragelse. I øvrigt pådrager Roland sig sygdommen nogenlunde
samtidig med moderens død. Det er ikke utænkeligt at hun også var blevet smittet med tuberkulose.

Ved folketællingen i 1925 er Roland i København på ”Finsens lysinstitut” og i 1928 er det slut.
Roland dør den 11.februar og begraves den 18. februar 1928. I dødsattesten står der:
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Karen Kirstine Elvira Hansen
Niels Peter og Mathilde Maries sidste barn bliver født den 3.august 1908. Hun bliver døbt Karen Kirstine
Elvira i Fyrendal kirke den 6.september.
13.august 1922 bliver hun konfirmeret i samme kirke og kommer derefter i huset. I 1925 er hun
husassistent hos gårdejer Jens Anton pedersen og Karen Marie pedersen i Krummerup ved Fuglebjerg og
ved folketællingen 1930 er hun husassistent hos herreekviperingshandler Rasmus Christian Nielsen og
Laura Nielsen i Aagade i Næstved.
Det er i Næstved hun møder bødkersvenden Kjeld Verner Larsen, født 11.oktober 1909. Han er søn af
bødkermester Niels Peter Larsen og Karen Anne Cathrine født Casse. De bliver gift den 26.oktober 1931 i
Fyrendal kirke:

Elvira og Kjeld får datteren Birthe Larsen som bliver gift med John med hvem hun får børnene
Bjarne og Anne Birthe.

