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Vandrebøgerne, er skrevet i perioden 1938-1952. De cirkulerede mellem 8 søskende og deres forældre.
Sammen med deres ægtefæller og efterhånden også deres børn skrev de om dagliglivet og kommenterede

begivenhederne i samfundet.
Bøgerne var et led i, at holde sammen på familien i takt med, at de efterhånden som de blev uddannet og gift

blev spredt over hele landet.
Det blev til i alt ca. 2500 sider fordelt i 12 vandrebøger, der afspejler mange af de begivenheder, der på godt

og ondt ramte familien, men som de også kunne stå sammen om.
Vandrebøgerne repræsenterer et specielt stykke dansk samtidshistorie. Man kan følge dagligdagen i familien

og deres syn på samtiden. Vandrebøgerne er interessante langt ud over deres samtid og ikke mindst en
værdifuld arv til de næste generationer efter dem.

Denne bog omfatter de 6 sidste af de i alt 12 vandrebøger. Bøgerne er ”oversat” fra håndskrift, som selv de
nærmeste efterkommere har besvær med i dag.

Familien

Kirstine Mathiasen
(omtalt som mor) var den ældste af en børneflok på 7 søstre, født i 1883 i Dyrvig, Hoven sogn i det

midtjyske.
Hun kom i huset i 1899 hos Venstres leder I.C. Christensen, der var lærer i Stauning, hvor hun også virkede

som hjælpelærer.
I 1903 blev hun husbestyrerinde hos IP Hansen, som var bestyrer af Sdr. Omme Plantage og som hun blev gift

med i 1905.

Jens Peter Hansen
(IP Hansen, omtalt som far) blev født i Ringgive i 1879. Han blev uddannet plantør og dræningsingeniør på

Birkebæk plantage under Dalgas.
1901-1910 blev han den første bestyrer af Sdr. Omme Plantage.

1910-1915 bestyrer af Fasterholt Plantage.
1915-1929 gårdejer af ”Damkjær” ved Vejle.
1929-1944 gårdejer ”Hedelund” ved Esbjerg.

Kirstine og IP fik i alt 8 børn og 22 børnebørn.

Vandrebøgerne fortæller også en historie, der viser den kærlige ballast børnene fik hjemmefra og ikke mindst
friheden og lysten til at debattere mange kulturelle og politiske emner i tiden.
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