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EFTERSKRIFT 

Botelle Nicoline Bossen f. 11.8.1833 i Rejsby, død den 24.9.1911 i Outrup. 

Nicoline Bossen, der var nr. 2 af en søskende flok på otte, fik en meget hård skæbne. 

Hendes mor døde da hun var otte år. Tre af hendes mindre søskende døde inden de blev otte år. 

Nicoline var forlovet med Karl Nielsen, der var vognmand i Tønder, han kom fra Rottarp. Hun ventede 

barn med ham, da han omkom i krigen. Måske har hun skrevet det til ham, i det brev man fandt i 

hans tegnebog. 12. september 1864 fødte hun en pige Caroline Cathrine Nielsine Nielsen. Pigen har 

altså fået faderens efternavn, selvom de ikke nåede at blive gift. Nicoline flyttede til Outrup i 1865. 

Hun havde Caroline med, så hun blev ikke sat i pleje. Hun figurerer i folketællingen i 1870. 

Folketællingslisten for 1880, er lidt utydelig, det ser ud til at hun stadig er hos moderen. Derefter ser 

det ud til , at hun er blevet gift i Bredebro. 1890 bor hun hus Nicoline med en dreng på et år. Hvad er 

der blevet af manden 

I folketællingen 1880 står der, (det er meget vanskeligt at læse) at Nicoline lever af havearbejde. Det 

har nok været hendes arbejde samtidig med hun var syerske. 

 

Der er flere ubesvarede spørgsmål. Hvorfor flyttede Nicoline til Outrup? Hendes familie boede i 

Rejsby. Var det for at være i nærheden af Karl Nielsen familien, så de kunne se hans barn vokse op, 

eller ønskede hun ikke at være tysk statsborger. Hvad blev der af Caroline? Ved folketælling 1906 bor 

hun ikke hos Nicoline. Findes der billeder af Nicoline eller hendes hus, vil vi gerne have dem på 

lokalarkivet. Er der nogle, der har oplysninger om hende, vil vi også gerne have dem. 

Ligeledes vil vi også gerne have oplysninger om Karl Nielsen født 5. oktober 1836 i Rottarp. Forældre: 

Niels Johansen og Ane Cathrine Jensdatter. Hvilken gård havde de? 

Kilder: Kirkebogen Outrup, Kirkebogen Rejsby, Kirkebogen Brede samt folketællingslister og tilgangs- 

og afgangslister for Outrup Sogn. 
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