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Erich Hansen Christensen58 og Anna Pedersdatter59
116

58

Erich Hansen Christensen blev født 12. april 1801 i Tranderup sogn på Ærø som søn af Christen Eriksen
117
og Kirsten Pedersdatter .
118

59

119

Han blev viet til Anne Pedersdatter , datter af Peder Hansen Møller og Karen Hansdatter
november 1823 i Bregninge kirke. Hun blev født 1802 i Leby, Bregninge sogn.

, den 9.

Erik døde 18. august 1846 og blev begravet 21. august i Bregninge kirke. Anne døde 19. november 1865 og blev
begravet 23. november ligeledes i Bregninge kirke.
Børn:

Karen Erichsdatter

Født 14. februar 1824 i Bregninge sogn

Kirsten Erichsdatter

Født 16. november 1826 i Leby, Bregninge sogn

Ane Erichsdatter

Født 6. november 1830 i Bregninge sogn

Ane Marie Erichsdatter

Født 30. marts 1834 i Leby, Bregninge sogn
29

Mette Marie Christensen
Christen Eriksen
Christensen

Født 26. august 1837 i Leby, Bregninge sogn
Født 14. december 1842 i Leby, Bregninge sogn

Erik var født 1801 i Tranderup og Anna i 1802 i Leby. Deres fædre ernærende sig som husmænd. Erik
startede efter vielsen 1823 som indsidder. En indsidder sad til leje hos en anden, så Erik har ikke selv
ejet jord.

På dette kor
ses Tranderup,
hvor Erik blev
født, på midten
af Ærø. Øverst
til venstre ligger
Leby, hvor
familien senere
kom til at bo.
Kortet er et
udsnit af et kort
fra 1840, hvor
Erik og Anna
levede.
Erik og Anna fik fra 1824 til 1842 6 børn, de første 5 var døtre og den sidste en søn, som traditionen tro
blev opkaldt efter sin farfar Christen. Det har nok været trange kår både med hensyn til boligforhold og

økonomi. Ved Christens fødsel er Erik dog benævnt husmand, så han har da kunnet spare noget op.
Erik døde dog allerede i 1846, da sønnen var knap 4 år. Anna blev ikke gift igen, så hvordan hun har
klaret sig vil det være interessant at finde ud af mere om.
Anna selv døde først 1865.

Den smukke Bregninge kirke, hvor Erik og
Annas børn blev døbt og konfirmeret og hvor
de selv blev begravet

Hjemmeside: www.lisbeth-bak.dk
Denne side er udarbejdet af Lisbeth Bak. Alle rettigheder forbeholdes. Siden er sidst rettet 11/6 2006

