Ane Sørine Pedersens familieforhold
Den 3. maj 1874 fødes pigen Louise Marie Pedersen i Foldby sogn, ved Hinnerup. Louises forældre
er Søren Pedersen og Ane Cathrine Andersen. Louise konfirmeres 30. september 1888 i Haldum
kirke. Louises far er ved hendes konfirmation husmand i Haldum, så familien må derfor være flyttet
fra Foldby sogn til Haldum sogn inden Louise bliver konfirmeret.
Da Louise er 17 år gammel føder hun uden for ægteskab den 19. februar 1892 en pige som døbes
Ane Sørine Pedersen. Udlagt som barnefader bliver skræddersvend Bernhard Thorup fra
Hinnenerupbroby (den ældste del af den nuværende Hinnerup by). Bernhard har altså på dette
tidspunkt arbejde som skræddersvend i Hinnerup, men han er tilsyneladende hverken døbt eller
konfirmeret i sognet. Ej heller bliver han senere gift eller dør i sognet. Bernhard har måske været en
farende svend og er rejst videre da der ikke var mere skrædderarbejde at udføre sognet, eller måske
har omstændighederne omkring Louises fødsel nødet ham til at forlade sognet. Hinnerupbroby var
på daværende tidspunkt et ganske lille samfund, og selvom børn født uden for ægteskab ej heller
dengang var ganske ukendt, så var det dog ikke velset. I hvert fald forsvinder ethvert spor efter
Bernhard efter Louises fødsel.
Louise bliver den 29. december 1905 gift med Hans Therkild Sørensen, kaldet ”blink-Hans”, som
på dette tidspunkt var arbejdsmand i Haldum. Hans var født den 18. marts 1877 i Hedehusende ved
Hammel, og hans forældre var Boelsmand i Hedehusene Søren Sørensen og hustru Marie Laursen.
Louise og Bernhard’s datter Ane Sørine kommer selv i ”uføre” idet hun i en alder af 21 år den 8.
februar 1913, også uden for ægteskab, føder en pige som døbes Petra Katrine Pedersen. Der er
ingen udlagt barnefader, hvilket formentlig betyder at Ane ikke har villet oplyse faderen navn. Petra
døbes 16. marts og som faddere stod pige Ane Laursen og pige Karen Rasmussen, husmand Søren
Gammelby og husmand Hans Therkild Sørensen alle af Haldum og Murer Johannes Laursen af
Brabrand. Petra konfirmeres den 10. april 1927 i Haldum kirke.
Da Petra er 5 år gammel bliver hendes mor, Ane, den 12. marts 1918 gift med ungkarl Niels
Pilgaard, og de får efterfølgende 10 børn sammen. Niels er ved vielsen tjenestekarl på Bondesholm
i Lyngaa sogn. Niels er født 13. september 1888 og søn af Gårdejer Peder Nielsen Pilgaard og
Hustru Jensine Inger Kirstine Jensen af Tinning, Foldby sogn.
Måske har det knebet lidt med husrum på Ane og Nils’ lille husmandssted, eller måske har Petra
haft et særlig nært forhold til bedsteforældrene, for ved sin konfirmation i 1892 er Petra i pleje hos
Hans og Louise på Haldum mark. Petra boede ved sin død i Odense.

Erik Pilgaard Vinther

31.12.2004

