Historien om et gammelt billede
I præstegården, på væggen i gangen ind til konfirmandstuen, hænger en indrammet
tegning med billede af pastor Lauritz Nikolai Balslev, samt fotografier af kirken udog indvendigt. Det underlige er, at der står nederst på billedet, at det er fra omkring
1870. Denne oplysning er sat på billedet i
nyere tid.
Årstallet kan simpelthen ikke passe, dels er der
ingen tvivl om, at det er pastor Balslev der er
afbilledet, og han var præst her fra 1883 til
1895. Man ser kirken, som den så ud, da den
var blevet restaureret i første halvdel af
1890’erne, så billedet er tidligst fra omkring
1895.
Det må undersøges nøjere, hvorfor dateringen er forkert, hvis billedet altid har
hængt i præstegården, lyder det underligt.
Bagsiden gemmer på en del af forklaringen, her står på engelsk noget af en
forklaring. Anne Hansen, datter af Niels og Hansine Hansen, var født i Vester
Hæsinge den 20. september 1870, og døbt i kirken 13. november 1870. Hun
emigrerede til USA omkring 1886 med dette kirkefotografi som én af hendes
ejendele. I 1989 blev det givet som gave til kirken i kærlig erindring fra hendes
familie.
Derefter følger navnene på familien: Yngste søn Elmer Harold Hansen (det må være
Annes søn) og hustru Inez, børnebørnene Linda og Judith med ægtefæller og fire
navngivne oldebørn.
Hvordan er billedet så havnet i Vester Hæsinge Præstegård? Morten Bay Mortensen
var præst her på dette tidspunkt, så det kan være, at han ved noget. Morten kunne
tydeligt huske, at han i 1988 blev ringet op af nogle amerikanere, der var på besøg i
Danmark, om de måtte komme og besøge ham. De kom i taxa fra hotel d’Angleterre
i København og var meget begejstret for præstegården. Året efter kom de igen, og
havde det omtalte billede med. Ellers kendte Morten ikke til familien.
Hvem var Anne Hansen, der var emigreret til USA? Det kunne være spændende at få
opklaret. Ved hjælp af kirkebøger og folketællinger kan det slås fast, at hun var født
på Søbovej 6, hvor familien måske har boet til leje. Faderen var arbejdsmand og
snittede skeer om vinteren. Anne er nr. tre af en søskendeflok på ni. Rasmus født

1866, Christiane 1868, Anne 1870, Hans Christian 1872, Niels Peder 1875, Karen
Kirstine 1877, Anders 1880, Karl Anton 1883 og Georg 1886. Der er ingen tvivl om, at
familien har haft trange kår, og som så mange andre er den ældste søn Rasmus rejst
til USA for at prøve lykken. Om Anne er rejst sammen med ham, vides ikke. Jeg kan
spore en Rasmus Hansen i udvandrearkivet, men om det er ”vores” Rasmus ved jeg
ikke. Denne Rasmus Hansen var 21 år og tjenestekarl i Sdr. Broby, da han i 1887 via
København rejser til Illinois i USA. Vores Rasmus var netop 21 år i 1887, så den del
stemmer. Anne Hansen kan jeg ikke se i udvandrerarkivet, men hun er næppe rejst
alene, da hun af oplysningerne på billedet åbenbart kun var 17 - 18 år, da hun
emigrerede. Og så er det måske alligevel hende, der ses udvandret i 1887, hvor hun
var 18 år gammel. Her hedder hun godt nok Ane Marie Hansen, men alligevel,
alderen passer, og hun udvandrer fra Vester Hæsinge over København til staten
Illinois i USA, samme stat som Rasmus rejste til.
Efterhånden er hele familien på 16 medlemmer emigreret (står i en emigrantliste
som lærer Dejbjerg og Rasmus Rindebæk har udformet i 1930’erne).
Det omtalte billede må enten være sendt over til Anne, eller hendes mor/søskende
har haft det med, da de emigrerede.
Annes fader, Niels Hansen, døde 52 år gammel i 1893, og efter at den yngste er
konfirmeret i år 1900 ses moderen, Hansine, ikke længere i Vester Hæsinge, så det
er tænkeligt, at hun og nogle af hendes børn er rejst på det tidspunkt. Tilbage i
Vester Hæsinge var Annes broder, Hans Christian, som blev gift med Egidie fra Ærø i
1900. De boede til leje på Søbovej, 2 og Hans Christian var beskæftiget som
teglværksarbejder på Eilsø. Omkring 1905 købte de Jordløsevej 29, og få år efter
emigrerede de. Da havde familien fire børn, hvoraf den yngste døde undervejs. Det
gik familien godt i USA, og de kom på besøg i Danmark flere gange.
Det siges, at Annes broder Rasmus havde en appelsinfarm i Texas og part i nogle
oliekilder.
Fra 1870 til 1930 emigrerede der 134 personer fra Vester Hæsinge Sogn, hvilket var
en tiendedel af befolkningen.

