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Stuehuset til den nu nedlagte gård på Vellingvej 57 i St. Velling er opført i 1850 af Jens Zachariassen. Foto fra 2017  

 
 

Historien om:  

"De fire forældreløse børn fra Vellingvej 57 i St. Velling" 
 

 Kristen Buch født 04.07.1892 i St. Velling, død 03.09.1987 i Glamsbjerg 
 Peder Buch født 09.07.1894 i St. Velling, død 16.11.1974 i Fredericia  
 Maren Buch født 12.03.1898 i St. Velling, død i Ordrup 
 Johanne Marie Buch født 23.03.1900 i St. Velling, død 10.03.1977 i København 
 
Børnenes forældre Johanne Marie Buch Poulsen f.(03.04.1865) 
i St. Velling og Poul Buch Poulsen f.(04.10.1858) i Tiufkær                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
døde med mindre end et års mellemrum. 

   
Børnenes mor Johanne Marie Buch Poulsen dør 08.04.1900,  
16 dage efter at hendes datter Johanne Marie var født. 
Datteren bliver døbt samme dag som hendes mor begraves  
og får hendes navn: Johanne Marie. 
 
Børnenes far Poul Buch Poulsen dør 01.03.1901, mindre end  
et år efter, at hans hustru Johanne Marie døde. 
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Johanne Marie og Poul Buch Poulsen havde overtaget Velling vej 57 i 1890 
 
Johanne Maries mor Maren Sørensen f. Mortensen (22.09.1822-02.11.1904) blev i 1857 enke efter sin 
første mand Jens Nielsen Møller (10.02.1820-28.12.857), der er nærmere omtalt i artiklen: Landsoldaten 
fra Vellingvej 57 i St. Velling. Deres to børn Johanne Jensen Møller og Niels Jensen Møller er nærmere 
omtalt i artiklen: "Baunbjerglund" i Håstrup.  
 
Maren gifter sig igen den 02.07.1858 i Smidstrup kirke med Christen Sørensen (06.01.1828 -22.10.1907), 
der var født i Smidstrup og som døde i St. Velling. 
 
Maren og Christen Sørensen får tre børn: Jens Møller Kristensen f. 27.08.1859, Gertrud Christensen i 1862 
(dør som 1-årig) og Johanne Marie Christensen f. 03.04.1865.  
 
Jens Møller Kristensen bliver gårdbestyrer på "Damkær" i Skærup, hvor han den 14. maj 1889 bliver gift 
med gårdens datter Pederline. De får drengene Peter og Jens, som Pederline - efter Jens' død i 1894 - tager 
med til "Hagelund", hvor hun i 1896 bliver gift med Jens' ovenfor nævnte halvbroder Niels Jensen Møller. 
 
Johanne Marie Christensen bliver den 30.04.1890 i Smidstrup kirke gift med Poul Buch Poulsen 
(04.10.1858-01.03.1901) fra Tiufkjær. De overtager ved giftermålet Vellingvej 57 efter Maren og Christen 
Sørensen, der dog bliver på gården som aftægtsfolk. 
 
Johanne Marie var halvsøster til Johanne Bundgaard, der var blevet gift med Anders Poulsen Bundgaard på 
”Baunbjerglund” i Håstrup. Familien på "Baunbjerglund" står fadder til alle fire børn efter Johanne Marie og 
Poul Buch Poulsen. Og de lever op til fadder-skabet ved at tage af to af de fire børn, da deres forældre dør. 

 
Hvordan er det så gået de fire forældreløse børn fra Vellingvej 57? 
 

Kristen Buch f. 04.07.1892 blev konfirmeret i Smidstrup kirke i 1906. Kristen har været 8 
år, da hans mor dør året før hans faders død. Bedsteforældrene Maren og Christen 
Sørensen bor også på Vellingvej 57, hvor de er på aftægt. De tager sig af børnene Kristen 
og Maren, fordi de har bedsteforældrenes navne. Da gården efter Christens død i 1907 
bliver solgt, kommer Kristen over og tjene hos sin fætter Poul Bundgaard på 
”Thomasminde” i Pjedsted. Kristen bor også på et tidspunkt i Vejle. Efter de oplysninger, vi 
har om ham, tjente han herefter til livets ophold på store gårde på Fyn. Kristen var ugift og 

boede til sidst på et plejehjem i Glamsbjerg. Til sin 90 års fødselsdag ønskede han sig en tur i en charabanc. 

Det fik personalet arrangeret, så han fik sin drømmetur. Kristen dør 03.09.1987 i Glamsbjerg. 
 

Peder Buch f.09.07.1894 kommer efter forældrenes død til ”Mostergudme” som han kaldte 

Johanne på ”Baunbjerglund”. Der var han, da han blev konfirmeret i 1908 i Smidstrup 

kirke. Han blev på ”Baunbjerglund” til han blev 18 år. Derefter kom Peder ud som 

landbrugselev på flere større gårde og godser i hele landet, senere som forvalter - alle steder 

fik han gode anbefalinger. Peder aftjente også sin værnepligt på i alt 23 måneder. I 1921 var 

han på Lille Grundet hos den berømte hestehandler Niels Skou. 

Derefter arbejder han hos et firma, der sælger landbrugsmaskiner. På 

det tidspunkt har han fundet sin kommende kone Mary Madsen f. 

02.03.1900 i Sellerup. De bliver gift 05.12.1922 i Bredballe kirke, og 

lidt senere bosætter de sig i Fredericia, hvor Peder får arbejde hos 

Chors sølvvarefabrik som sølvsliber. Og der er han indtil sin  pension i 1962. Desværre 

dør Mary af en blodprop 27.07.1966. Peder Buch dør den 16.11.1974. 
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Mary og Peder Buch får 06.04.1927 datteren Johanne Marie Buch. Johanne 

Marie gifter sig 01.11.1947 i Michaelis kirke med Leif Harly Arne Vognsen, 

f. 12.10.1924 Fredericia. Johanne Marie dør 23.07.2017, mens hendes mand 

Leif Harly Arne Vognsen lever endnu. 

 

 

 

 

 

Maren Buch f.12.03.1898.  Efter faderens død blev Maren på gården 
hos bedsteforældrene. Men da gården på Vellingvej 57, efter 
bedstefaderens død i 1907, bliver solgt, kom Maren også til 
”Baunbjerglund”. Der var hun, da hun blev konfirmeret i 1912 i 
Smidstrup kirke. Hun kom ud at tjene som 15-årig på ”Gertrudsminde” 
i Håstrup, hvor hun var i 2 år. Derefter til en Peder Vibe i Stubdrup. 

Marens lillesøster Johanne Marie var også i pleje i Stubdrup hos en anden familie. Så kommer Maren via 
Vejle og  Århus  til Sjælland, hvor hun har tjent på store godser og slotte. I København får hun plads som 
ung pige i huset hos meget kendte folk. Bl.a. hos en pianofabrikant og en hoffotograf . Maren bliver 
03.01.1931 gift med Aksel Tolstøy Hansen f. 11.02.1904 død 15.12.1967. Aksel var ansat ved DSB. De 
bosætter sig i Ordrup, hvor de fejrer deres sølvbryllup.  Ægteskabet blev barnløst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johanne Marie Buch f.23.03.1900 i St. Velling. Den 08.04.1900 dør 
hendes moder Johanne Marie Buch. Det nyfødte barn bliver døbt 
samme dag, som moderen blev begravet, og får samme navn. 
Først kommer Johanne Marie i pleje hos en farbror Mads Peter Buch og 
hans kone Ane Johanne Møller, Viuf Skov. Men Ane bliver syg og 
Johanne kommer i pleje hos Søren Madsen Gram i Stubdrup. Her er hun, 

da hun blev konfirmeret i Højen kirke i 1914. Et par år senere kommer Johanne Marie ud 
at tjene. Hun har bl.a. været på ”Ødstedgård” i Pjedsted, hvor der var 8 piger der, så de har sikkert haft det 
sjovt. Har også tjent på herregårde på Fyn, hvoraf nogle hørte under ”Wedelsborg”. I København var hun 
hos en familie i over 5 år og senere hos en landsretssagfører, hvor der var 16 daglige mennesker. Hun har 
haft gode pladser, hvor hun har været glad for at være. Johanne Marie giftede sig 30.10.1929 med 
skrædder Jakob Kjær Nielsen fra København f. 11.03.1906 –død 31.05.1966. Johanne Marie Nielsen f. Buch 
dør 10.03.1977 i København.  
 
Johanne Marie og Jakob Nielsen fik 26.12.1933 sønnen Ole Kjær Nielsen, der blev student. Han blev gift 
med Inger Kristensen f. 22.06.1940 i Grenaa og bosatte sig med sin familie i Belgien, hvor Ole arbejdede 
med im-og export. De fik tre piger i hhv. 1964, 1968 og 1971. Ole Kjær Nielsen, der kan følges på de tre 
billeder, dør 27.09.2012. 
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De fire børn efter Johanne Marie og Poul Buch Poulsen har klaret sig godt trods en barsk barndom, hvor 
deres mor dør, da de tre ældste er hhv. 8, 6, 2 år gammel, og hvor den yngste er nyfødt. Deres far dør 
mindre end et år efter deres mor.  
 
Bedsteforældrene på Vellingvej 57  var gamle, men tog sig alligevel af børnene, så godt som de nu kunne. 
Deres bedstemor Maren Sørensen kom på plejehjem i Fredericia på Sct. Joseph, hvor hun dør 02.11.1904. 
Herefter måtte deres bedstefar Christen Sørensen selv tage sig af børnene til sin død 22.10.1907. Både 
Maren og Christen Sørensen er gravlagt på Smidstrup kirkegård. 
 
Efter "de fire Buch-børn" kom der kun to børn mere. Peder Buch fik datteren Johanne Marie Buch. Og 
Johanne Marie fik sønnen Ole Kjær Nielsen. Begge har klaret sig godt. 
 
På de to billeder kan konstateres, at de fire Buch-børn har holdt kontakt med hinanden. På billederne ses 
de fire søskende i både en yngre taget i 1922 og en ældre udgave: 
 

 

 
 
 
Artiklen "De fire forældreløse børn fra Vellingvej 57 i St. Velling" er udgivet i anledning af Arkivernes Dag den 9. november 2019 på 
Smidstrup Museum af Karen-Margrethe Ladegaard Jensen, Egeskovvej 332, Egeskov, 7000  Fredericia, ladegaard@jensen.mail.dk 


