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Hans Peter Esendrup Albert Nielsen12 og Charlotte Høeberg13
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Hans Peter Esendrup Albert Nielsen blev født 23. april 1854 i Flensborg som søn af Jes Karl Nielsen og
25
Marie Pedersen .
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Han blev viet til Charlotte Høeberg , datter af Jacob Andersen Høeberg og Kirsten Marie Tobiasen , den 3.
november 1883 i Brørup kirke. Hun blev født 26. oktober 1860 i Langetved, Skrave sogn.
Hans Peter døde den 27. januar 1948 i Brørup sogn og blev begravet i Johanneskirken, Brørup. Charlotte døde
11. januar 1949 i Brørup sogn og blev ligeledes begravet i Johanneskirken.
Børn:

Karl Andreas Ingvart Nielsen Født 17. august 1884 i Brørup sogn
Jakob Andersen Nielsen

Født 7. oktober 1885 i Brørup sogn
6

Marinus Christian Nielsen

Født 3. januar 1888 i Brørup sogn

Kirstine Marie Nielsen

Født 14. februar 1890 i Brørup sogn

Katrine Marie Nielsen

Født 2. oktober 1895 i Brørup sogn

Magdalene Nielsen

Født 19. november 1897 i Brørup sogn

Andreas Peter Nielsen
Dødfødt barn

Født 15. januar 1900 i Brørup sogn
Født 27. juli 1902 i Brørup sogn

Hans Peter er født 1854 i Flensborg, som da hørte under Hertugdømmet Slesvig. Hvorfor hans forældre opholdt
sig der, ved jeg ikke. Ifølge en avisartikel i anledningen af Hans Peters og Charlottes guldbryllup, skulle han et
par år gammel være flyttet op nordpå med sine forældre og have oplevet krigen 1864 i egnen ved Bastrup. Jeg
har dog ikke kunnet finde nogen informationer om dette.
Charlotte er ligeledes født i Hertugdømmet dog noget nordligere i Langetved, Skrave sogn.
Hvor de har boet, før de dukker op i Brørup ved deres vielse i 1883 vides ikke. Grunden til at de valgte at flytte til
Brørup er sandsynligvis, at Hans Peters forældre havde boet der siden 1867.

De boede nu sammen med hans forældre i en ejendom, som Hans Peter’s far ejede. Hans Peter er i
kirkebøgerne benævnt arbejdsmand og klodsmager (træskomager).

Hans Peter med sin hest
1903 flyttede de til en ejendom på Eskelund Mark. Her kørte Hans Peter mælketur til Ladelund Mejeri. I 1933
afstod de ejendommen til deres yngste søn Andreas. De døde begge på De Gamles Hjem i Brørup og blev
begravet i Brørup nye kirke.
Min mor besøgte tit sine bedsteforældre. Hun fortalte, at de var meget venlige mennesker. De var
indremissionske og havde billeder med skriftsteder hængende på væggen, men det var ikke noget, de talte
meget om, og de gik ikke ofte i kirke. De havde en utroligt velholdt ejendom. Mor husker, at der var så rent i
laden, at hun kunne lege i hjemmesko derinde, når det regnede.
De nåede at holde guldbryllup i 1943.

Charlotte med et
barnebarn?

Hans Peder og
Charlotte med børn.
Børnene fra venstre:
Kathrine, Andreas,
Kirstine, Marinus (min
morfar) og Magda.
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