
Skomagersønnen
fra Maugstrup



Skomageren 

• Boye Hansen ægter Kiesten Lauesdatter i 1728 
i Maugstrup.

• De får 2 døtre Kiesten (1729) og Anna (1744) 
med efternavnet Boyesdatter. 

• + 1 søn Laue Boysen (1733) 

• Han får sønnen Niels Lausen Boisen (1773) 
som med Inger Kruse Jorgensdatter Sorensen 
(1780) får en søn Jørgen.

• Jørgen Boisen født i 1807. 



Jørgen Boisen (1807)

• Bliver skomager (nok også saddelmager)

• Gifter sig 1. gang som 22 årig med Else Marie 
Gruener (1804)

• De får 2 drenge Conrad Holm (1830) og Niels 
1831, hun dør ved den sidste fødsel.

• 1834 Gifter Jørgen sig med Mette Kjerstine 
Skytt og de får 8 børn. 



• Af de 8 børn er det sidste Peter Hansen Boisen 
som bliver født i 1956

• Mette dør i 1859. De ældste søstre Elisabeth 
og Marie er iflg. folketællingerne 
hjemmeboende længe og det menes at Peter 
er blevet godt forkælet med megen 
opmærksomhed fra sine søstre. Resten af livet 
nyder han kvinders opmærksomhed.



• Jørgen gifter sig atter i 1865 med Anna Lena 
Hansen, men de får ingen børn. Jørgen dør i 
1877 som 70 årig.

• Det menes at han tilskynder de 2 yngste 
sønner at udvandre for at undgå at de i 
tilfælde at en ny krig bliver indkaldt som tyske 
soldater



• 1875 udvandrer Peter Hansen Boisen via 
Hamborg til New Zealand.

• Han sejler med Friedeburg d. 7. maj 1875 og 
ankommer i Napier, New Zealand 24. august. 
Han er 19 år gammel. Passagererne på båden 
er tyskere og danskere der har betalt 5 pund 
for en billet.

• De ankommer til immigrationsbarakker.



• Indvandrene bliver delt i 3 grupper og 
transporteret til Dannevirke, Makaretu og 
Seventy Mile Bush som er bosættelser udpeget 
for europæere at opdyrke. Staten havde opkøbt 
jorden ved maorierne og gav den væk til 
europæerne mod at de opdyrkede den og opførte 
hus derpå.

• Tranporten er oksekærre og en meget trættende 
tur på gå-ben for områderne er stadig uopdyrket 
skov.



• P.H.Boisen kommer på egen hånd til 
Palmerston North som har et dansk samfund i 
nærheden af Dannevirke som blev opbygget 
efter 1864 af danske immigranter.

• Det er uvist hvad han lever af fra 1875 til 1884 
men han køber i 1879 en beslagsmedje og han 
laver formentlig også lædervarer. 

• Han arbejder tilsyneladende også med heste. 





• P.H. er en flot ung mand og kvinder falder for 
ham på stribe. 

• I 1881 kan man i Manawatu Times læse at en 
mand er arrestret for at smadre vinduerne hos 
Peter Boisen. Årsagen skulle være jalousi fordi 
hans kæreste skulle have forladt ham til fordel 
for P.H. Boisen. 



• 1884 gifter P.H.B. sig med Sarah Johnston, han er 
28 og hun er 19 år. De får 5 børn mellem 1885 og 
1891, de spilder ikke tiden

• I 1887 får P.H.B. indfødsret (og igen i 1905) han er 
da henholdsvis hesteholder og landmand.

• På et tidspunkt er han opstillet til valg i 
Palmerston North. 

• Det menes også at han har haft en halvdel af 
Cobb & Co. transport company.



• Han menes at have trænet galopheste (med 
succes) og alligevel have tabt alle sine penge på 
hestevæddemål. 

• Efterkommer efter ægteskabet med Sarah anslåes
til 250

• Han forlader Sarah i 1892 og de 5 børn der er ml. 
1 og 7 år. Edward William, Ethel May, Ernest 
Albert, Harold og Myrtle Vera

• Han bliver derefter hotelbestyrer for Colyton
Hotel



• Peter er glad for kvinder og han møder straks 
Madge Hayes der er barpige på hotellet.

• Et barn Violet May fødes i 1893

• Sarah kræver skilsmisse efter det og Peter vil 
iflg hende ikke give hende en penny i 
børnepenge til de 5 børn og hun måtte selv 
klare sig ved at sy, vaske og hvad hun ellers 
kunne få af arbejde.



• I en retsag mellem dem fremfører Peters 
forsvarer at det ikke vil nytte at kræve 
børnepenge for han har ikke en øre og det 
ville være nyttesløst at fængsle ham. 
Dommeren syntes at han ville har godt af 12 
måneder bag tremmer.

• Men om han kommer i fængsel vides ikke



• Det er uklart hvad der sker i disse år. 

• I 1896 gifter Madge Hayes sig med John 
Chrichton og datteren vokser op i troen at han 
er hendes far.

• Peter er flyttet til Waihi hvor han i 1896 er 
anført i folketællingerne som 
guldminearbejder.

• Jorden er vist brændt under ham



• Han rejser til Auckland hvor han møder Ethel 
Mary Taylor og de bliver gift i 1900. Peter er 
44 og Ethel er 29 år. Han arbejder som 
chauffør og iflg familien har de aldrig mange 
penge. 

• Ethel havde sagt til ham at hun kunne leve 
hvor som helst bare ikke på landet. Men det 
blev der de endte.



• I 1901 får de det første barn Leslie og flytter 
derefter til Houhoro som er et gummiplantage 
område

• De lever i et telt i plantagen hvor de får deres 2. 
barn Marjorie i 1904

• Ethel lider af en blodsygdom, kosten er ofte 
havregrød og det har sikkert ikke hjulpet

• I 1908 får Peter retten til at leje jord i Tokirima
• Det 3. barn Eric fødes i 1911 hvor de i starten bor 

i telt på deres jord og senere i en hytte med 
jordgulv og aviser på væggene. 



• Marjorie fortalte senere sin datter at hendes 
første lange kjole var farvet med farve fra det 
lyserøde omslag på ugeavisen. 

• Det har ikke været meget at gøre med i det 
hjem



• Det var Peter der forklarede sin datter hvad 
menstruation var, da Ethel var victoriansk 
opdraget og ikke i stand til at tale om sådanne 
kropslige ting.

• Han anbefalede hende at holde sine fødder 
varme og derved undgå mavekramper

• Hun fik i den forbindelse sine brødres aflagte 
sko at gå i og det var frygtelig pinligt.



• Efterkommere efter Ethel og Peter anslåes til 
190.

• Peter dør i 1929 på farmen i Tokirima i en 
alder af 73. Han bliver fundet død i sin seng af 
naturlig årsag. 

• Ethel bor på det tidspunkt hos datteren, hun 
dør i 1937 66 år gammel.



• Hvordan er Doug så i familie med P.H.Boisen?

• Der blev jo født en datter udenfor ægteskab 

• Violet May vokser op med efternavnet 
Chrichton og møder som ung pige omkring 20 
år enkemanden Edward ‘Ted’ Boisen. 

• Hans 1. hustru er død i 1913 kort tid efter 
fødslen af deres søn Alfred.



• Violet May og Ted forelsker sig

• Hun bliver hurtigt gravid og telegrafere hjem 
at hun planlægger at gifte sig med Ted

• Hun får svaret at hun straks skal komme hjem

• Først da får hun at vide at hendes rigtige far er 
P.H. Boisen og at Ted dermed er hendes 
halvbror.



• Hun er gravid og de vælger at gifte sig til trods for 
at de har samme far.

• En abort før 1. verdenskrig har været et farligt og 
sikkert ulovligt valg

• Barnet er handicappet og kommer til at tilbringe 
hele sit liv på institution

• I 1919 annulleres ægteskabet og i 1920 gifter hun 
sig med Edward Raymond Marker og de får 3 
sønner og Doug Marker er barn af deres første 
søn Royston



• I 1929 skilles Violet May og Edward Marker

• Violet Marker gifter sig igen og får yderligere 3 
børn. 4 af Violet Markers 6 børn bliver voksne 
og der er ca. 100 efterkommere efter dem.

• Doug er således én af dem

• (han har 5 børn, børnebørn og oldebørn)


