Nedenstående udarbejdet af Knud Aagesen, januar 2011

Amalies første søn:
Pet(d)er Christian Rasmussen. Faderens navn er svært at læse, (er indtil videre ukendt.)
Født d.02.03.1872 på Lerbæk, døbt i Givskud kirke d. 26.05.72
Konfirmeret d. 11.04.1886 i Hvejsel kirke
Gift d. ? med Laurine Marie Larsen f. 1872
Peter var opvokset hos Amalies bror, skræddermester Jens Rasmussen i Brande, som
var en virksom foregangsmand i byen. Peter blev selv skrædder (mester) i Ejstrupholm.
Peter og Marie kom sammen med Svante og Amalie og Oskar og Johanne og
familiernes børn betragtede hinanden som fætre og kusiner og var på ferie hos hinanden.
Far fortalte af og til historien om den dramatiske ferie i Ejstrupholm, hvor han sammen
med fætrene legede nede ved søen. Han faldt i vandet, og da far ikke kunne svømme,
måtte fætrene fra en båd redde ham op. Vel på land sagde en af dem på pænt rigsdansk
lakonisk: ”Blev du våd fætter?” Hvorfor huske den historie? Jo, far talte østjysk, men
citerede sætningen på rigsdansk.
Svante byggede på et tidspunkt et bådehus nede ved Ejstrupholm sø, hvorfor han over
længere tid må have opholdt sig hos familien. Huset står stadig ved søen, og der har for
få år siden været en del uenighed om det lovlige i beliggenheden, og især i, at huset nu
er restaureret.
Da Svante døde i 1937, 86 år gammel, kom Marie, Peter var død forinden, på besøg hos
bedstemor. Hun mente at have ret til del i arven. Ifølge bedstemor var Marie ret truende,
og ville føre sag mod bedstemor. Hun fik altereret fat i min far, som beroligede
bedstemor. Sagen var, at der ikke var en øre efter Svante. Han var i mange år efter, at
han ikke selv kunne lave noget som bidrog til husholdningen, blevet forsørget af
bedstemor. Marie måtte derfor erkende, at der ikke var nogen arv.
Børn:
1. Magnus Oskar Laurits Rasmussen f. 08.12.1898, d. 1956, Gift med Ingeborg, 1.
barn: Jytte, 2. barn Tove
2. Aksel Aage Rasmussen, f. 09.03.1900
3. Kristian Rudolph Rasmussen, f. 13.04.1901
4. Peter Herluf Rasmussen, f. 20.01.1904
5. Lydie Amalie Marie Rasmussen, f. 08.07.1905, gift med Knud Kjær, boede i
Vedelsgade i Vejle. Første datter: Birthe, født ca. 1935, 2. datter Bodil? Birthe
og jeg blev studenter fra Vejle Gymnasium samtidig i 1954.
Kilde: Kirkebøger fra Ejstrup Kirke. Lokalhistorisk gruppe, Edith Pedersen, Ejstrupholm. Tlf. 75 77 24 75, muligvis Jytte Petersen,
Fåborgvej 126, 6753 Agerbæk, tlf. 75 19 60 22. Telefonnummeret forkert. Det er en slagtermester i Agerbæk. Jytte var gift med en
slagtermester i Agerbæk, så der skal forskes lidt mere heri.

