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FORORD

Tanken om at nedskrive denne slægtstavle og en del af slægtens
historie opstod ved Albert Olsen 's 80 år's fødselsdagsfest, hvoren stor del af familien var samlet. I aftenens løb udtrykte nogle
af familiens unge ønsket om, at vide mere om familien, idet en del

nulevende såvel som afdøde familiemedlemmer var de fleste ubekendte.
Jeg, undertegnede, tilbød derfor at nedskrive familiens slægtstav

le m.m., idet jeg som hobby beskæftigede mig med slægtsforskning og

tidligere havde udført lignende arbejder.
Det har været mit mål, at få denne slægtstavle færdig inden novem

ber 1989, idet det den 14 november 1989 er loo år siden Anna Gram og

Ola Olsson blev viede i Simrishamn kirke i Sverige. Dette ægtepar som

kom til Danmark i 1894 er stamforældre til de i denne slægtstavle om
talte personer.
Det er normalt, at føre slægten videre på sværdsiden (den mandlige

gren), men for at give så fyldestgørende billede af slægten som mu

ligt, har jeg ført slægten videre på såvel sværdsiden som på spinde

siden (den kvindlige gren) ligesom alle børn født af familiemedlemmer
også uden for ægteskabet er medtaget samt en del kendte adoptioner.

Personer i parforhold er medtaget hvor der er børn i parforholdet,
hvor imod parforhold uden børn ikke er medtaget.

For at kunne udføre dette arbejde har det været nødvendigt, at hen
vende sig til familiemedlemmerne om hjælp, idet det ikke er muligt, at
forske i kirkebøger og arkiver før disse er over 5o år gamle. Det har

været interresant arbejde med mange telefonsamtaler og breve. Ikke al
le har været lige modtagelige for mine spørgsmål, nogle direkte imod.
Men i det store og hele har det været vellykket og jeg har fået de fle

ste af de oplysninger der var nødvendige. De øvrige og ældre oplysnin
ger er indhentet ved besøg på Landsarkiverne på Fyn, Sjælland og Lands

arkivet i Lund i Sverige samt Rigsarkivet i København og Københavns

Stadsarkiv.

Jeg har været i den heldige situation for en slægtsforsker, at
der stadig er ældre familiemedlemmer i blandt os, og som har for
talt så meget om familien som det har været muligt, at huske. Den

lo november 1988 var jeg i Odense hos Anna Hansen hvor Albert Olsen
og Olga Jensen samt min kone Inge var til stede. Vi havde en dejlig
dag hvor det lykkedes mig, at få en del historie om familines liv i

Sverige, Bornholm og på Fyn, ligesom de kunne fortælle, om hvad de
havde hørt fra deres forældre og bedsteforældre, om familien i Sve
rige og om deres ungdom.
Jeg vil her benytte lejligheden til, at sige tak til Anna, Albert

Olga og min kone samt til alle der har hjulpet med oplysninger, for
deres store hjælp. Uden denne hjælp ville det ikke være muligt, at
skrive denne slægtstavle og historie.

Under udarbejdelsen af denne slægtstavle er der sket en del æn

dringer i familien, idet nye medlemmer er født, ligesom der er ind
gået ægteskab. Dette er det lykkedes, at få med i denne bog.

Det har også været muligt at forske længere tilbage i slægten og
således få en stor del forfædre med i bogen.
Det er mit håb og ønske, at alle efterkommere af Anna Gram og

Ola Olsson, vil læse denne slægtshistorie og få udvidet deres kend

skab til deres forfædre og mødre samt til deres Rod.

Frederiksberg d. 25 april 1989

Bent Rosenbæk
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SLÆGTEN
ORNGREN-OLSSON

En gosse Ola och en flicka Bengta føddes o5.o8.1865 i RSrum
forsamling, som son respektiva dotter till husmannen, snickere
»f

og gesSllen Ole Orngren och hans hustru Hanna Oldsdotter.
( ROrum fSdselsbok 1865 - 1894 C: 4 )
Ola som her er omtalt er stamfader til de i denne slægtstav

le omtalte personer.
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Faderen til Ola, snickere og husmand Ola Orngren var født d.
21.o8.185o i JSrrestad og gift med Hanna Oldsdotter født d. 22

02.1856 i S:t Olof sogn. For uden de ovennævnte tvillinger hav

de de følgende børn i ægteskabet, Ingrid født. d. 5o.11.1858, Jo
hannes født d. 12.ol.1862 og Anne født dx 15.o5.1868 alle i R8-

rum sogn.

( R8rum husf8rh8rslSngder 1862-188o )

Efter Ola Orngren*s død fødte enken Hanna 2 børn, Maria født,

d. lo.11.1872 og Johan født d. 5o.o9.1876. Der findes ikke noget
kendskab til hvem der var fader til disse børn.
*•

Ola Orngren der var snedker og husmand, arbejdede som møllebyg
ger og under dette arbejde faldt han ned og døde d. o2.11.1869

kun 59 år gammel. Hanna der nu var enke, har sikkert haft svært
ved at klare sig, under datidens fattige og økonomisk vanskeli

ge forhold. Hun har sikkert måtte sende børnene ud, efter tidens
skik, i en meget tidlig alder, 8 til lo år, for at arbejde og tje

ne til føde, klæder og husly. Selv har hun måtte arbejde hårdt sam
tidig med, at hun skulle passe sine små børn. Datidens Sverige var

meget fattigt og der var svære vilkår for landarbejdere og mindre
landbrug, samt landhåndværkere. Der for rejste mange fra landet,
arbejdere og håndværkere til Amerika og Australien. En del søgte
til Danmark hvor forholdene tilsyneladende var bedre, især hvis

man vilde arbejde for en lavere løn.
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Ola blev som sine ældre søskende sendt ud og arbejde da han var
ca. 8 år. Vi tænker os, at han er blevet ansat hos en husmand der

samtidig var møbelsnedker, og således, at han efter sit fyldte 14
år er sat i lære hos den samme mand. I den første fjerdedel af 18oo

tallet indførtes den nye lov om skolegang og opretning af skoler i
alle købstæder og landsbyer.

Skåne havde dog i modsætning til rest

en af Sverige alerede oprettet en del skoler, og var således klar
til at føre de nye tider ud i livet. Ola og hans søskende måtte så
ledes gå i skole samtidig med at de arbejdede hos fremmede hvor de

også boede.
En anden ny forordning i Sverige ligesom i Danmark, hvor det..blev

indført i 1828, var, at alle børn skulle døbes med et efternavn-fa
milienavn- for uden deres fornavne. Denne forordring blev udsendt til
præsterne, som så skulle administrere det. Det vilde sige, at fami

lier der ikke havde et slægtsnavn, og det var de flaste, skulle dø
bes med faderens fornavn tilsat son. Men præsterne administrerede det

te efter deres eget hoved således, at blev der intet sagt ved tilmel
ding til dåb, så blev alle døbt efter de nye regler altså med sonnavn.
På denne måde fik altså alle efterkommere Olsson som efternavn i ste

det for Orngren. Slægten Gram havde været mere forudseende og havde

bevaret deres slægtsnavn.
Læretiden for Ola har været 5 år hvorefter han har afllgt svende

prøve og var nu fri og kunde søge arbejde hos andre mestre. Men på

den tid var det almindeligt, at de udlærte svende blev hos deres mes
ter de næste 2 år og kunde derefter aflægge mesterprøve. Til disse

prøver gav stateb tilskud og sørgede for gode skuemestre fra et andet

sogn eller by. Mesterprøven skulle udføres fra grunden og til et fær
digt arbejde. For Ola's vedkommende var hans mesterstykke et smukt da-

meskrivebord i nøddetræ med mønstre indlagt i lyse træsorter. Dette
skrivebord havde Ola i sit hjem indtil sin død, og en del nulevende

efterkommere kan sikkert huske dette. I læretiden havde lønnen været
kost, logi, et sæt arbejdstøj og et par træsko om året.
Ola der nu var 21 år og en livlig og munter svend, søgte nu ud for

at se andre omgivelser og evt. andet arbejde, dersom det var til at få
det var svært, så Ola måtte tage hvad der faldt for, som arbejdemand

og en tid søgte han ud til søs. Al sejlads på kysten blev som regel

foretaget af bønderne der i fællesskab købte eller lejede et skib der
så kunde fragte deres afgrøder fra den ene havneby og til en anden og
en del blev også fragtet til Tyskland, for derfra atter at hjemtage an
dre varer.
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På denne måde er Ola sikkert kommet til Simrishamn og der lært
sin kommende kone, Anna Gram, at kende. Vi ved intet om hvor de har

mødt hinanden, men efter h>våd der fortælles var familien Gram ikke

særlig glad for Ola i begyndelsen. Der for kan vi ikke i Landsarkivet
se hvor de er blevet viet og hvornår, men ved granskning i kirkebøger

ne for Bornholm efter deres børns dåb, fandt jeg deres Data og hvor

de var blevet viet, idet denne præst havde været meget omhyggelig med

udfyldelsen af kirkebogen. De blev viet i Simrishamn d. 16.11.1889.
Efter vielsen flyttede de ind hos Annas forældre på Borrby nr. 6.
Her boede Anna sammen med sin far of mor og passede moderen der var

meget syg af en brystsygdom (Tuberkulose) og som døde den o3.o6.1892.
Her fødte hub også deres 2 første børn, Olof * 21.o8.189o og Annette

* 06.12.1892. I denne tid rejset Ola rundt og'arbejdede forskellige
steder i Sverige og Bornholm sarit næsten et helt år på valsen gennem

Tyskland og Østrig hvor han for det meste arbejdede som tømrer når der

eller var noget arbejde. Senere var det en yndet beskæftigelse for ham
at fortælle børnebørnene om disse oplevelser og gerne med en del vidt

løftige tilføjelser som krydderi.

Under sit ophold på Bornholm mødte Ola tilfældigt sin svigerinde
Maria Gram, som opfordrede ham og familien til at flytte til Bornholm.
Efter en del overvejelser, og især da det stadigt var vanskeligt for

Ola, at få arbejde i Sverige, rejste familien derfor d. 15.06.1894
til Bornholm.

I den første tid boede de hos søsteren,Maria Gram og hendes mand

J8ns Svensson i Klemensker indtil Ola havde fået arbejde og skaffet
bolig i Rønne. Senere købte han grund og byggede selv et nyt hus til

familien.
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SLÆGTEN

0 R N G R E N
OLSSON

Husmand, snedker og møllebygger
Ola Orngren

21.o8.185o i JSrrestad

f o2.11.1869 i RSrum
gift med

Hanna Olsdotter

* 22.02.1856 i S:t Olof
t 92 år gammel i RSrum
i

1

'
Ingrid Olsson

•
l
Bengta Olsson

Anna’Olsson
* 15.05.1868

* 5o.11.1858

o5.08.1865

Johanna Olsson

Ola 01sson

* 12.ol.1862

•«' o5.o8.1865
t lo.ll.1952

I
Stamfader til de i
denne slægtstavle optegnede
personer

Udenfor ægteskabet:
Maria Olsson

Johan Olsson

* lo.ll.1872

* 5o.09.1876
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SLÆGTEN

GRAM

I husförhörslängd en A.I 1836-1841 för östra Hoby forsamling står
følgende:
Arrendatorn Anders Bengtsson

född 18.ol.l8o9 i Gislev

hustru Hanna Thorsdotter

’’

11.02.1814 i östra Hoby

son Nils

”

12’. 11.1834 i

"

"

datter Anna

"

26.08.1836 i

”

"

Ægteparret boede i Sstra Hoby nr. 11 hvor faderen var arrendator
(forpagter) her fødtes begge deres børn. Moderen døde her i b’stra
Hoby den o5?.o9.1836, dødsårsag kendes ikke. Hanna døde 11 dage ef
ter, at hun havde født datteren Anna, hun havde kun lige forladt

barselssengen, og måske var det en følge ag fødselen? Faderens døds
dag kendes ikke og hvorledes de klarede sig i familien er ligeledes

ubekendt.
Datteren Anna Andersdotter giftede sig med soldaten JUns Gram
der var født i Gladsax og de bosatte sig i Borrby nr. 6. J8ns Gram
var soldat, en gammel skik i Sverige før midten af århundredet da

de fik alm værnepligt. Men den faste hær var stadig grundpillen i
den svenske hær og forsvar. Denne tjeneste bestod i, at ham skulle

møde 2 gange om året til forskellige øvelser samt ved mobilisering.
Han skulle møde med hest samt fuld mondering, som han altid havde i

hjemmet. Denne stilling samtidig med, at han var husmand, gav fami

lien en højere social stilling i samfundet end alm. husmænd. Dette
prægede familien i næste generation, idet de følte sig hævet over de

øvrige i almindelighed fattigere landsbybeboere.
Her i Borrby fik de 3 sønner og 3 døtre:

Sønnen Johannes Gram

* 27.o5.1859, flyttede i 1879 til Born

holm, der efter ved vi intet om ham.

Datteren Maria Gram

* 26.o9.1862 i Borrby, flyttede d. 23.o4

1889 til Bornholm, hvor hun giftede sig med svenskeren J8ns Svens-

som. Hun døde har i 1926, det fortælles, at hun blev stanget ihjel.
Vi vil møde hende senere i forbindelse med familien Olsson, som hun

var skyld i, at denne kom til Bornholm
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SLÆGTEN GRAM

Arrendatorn

Anders Bengtsson
* 18.ol.18o9 i Gislöv

gift med
Hanna Thorsdotter
* 11.02.1814 i Östra Hoby
t o5.09.183g i

Niel^ß Andersson

Soldat Jöns Gram
* 3o.o7.183o i Gladsax

Anna Andersdotter

Anna Andersdotter
* 26.08.1836 Östra Hoby
t o3.o6.1892 Borrby

1896 i Borrby

tiohanne s * Gram

"

* 26.08.1836

* 12.11.1834

t

"

Elna^ Gram

Per Gram

* 27.05.1859

* ol.04.1865

* 13.11.1872

i Borrby

i Borrby

i Borrby

flyttede t.i.l

+ lo.07.1881

t okt. 1944
i Borrby

i Borrby

Bornholm

21.ol.1879
Maria Gram

Olar’Gram

Anna Gram

* 26.09.1862

* 21.11.1867

* 26.12.1876

i Borrby

i Borrby

i Borrby

flyttede til

t lo.05.1878

i Borrby

Bornholm
23.04.1889

Stammoder til de i
denne slægtstavle optegnede personer
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Sønnen Per Gran

* ol.o4.1865 i Borrby. Han flytede i 188o

til Borrby nr. 5 og døde her d. lo.o7.1881.
Datteren Anna Gram

( Dræbt af en finne).

* 21.11.1867 i Borrby ( Stammoder til de i

denne slægtstavel omtalte personer) Blev d. 16.11.1889 viet til 01a_

Olsson. Bosatte sig hos forældrene indtil moderen døde i 1892. Flyt

tede der efter til Bornholm.

Datteren Elna Gram

* 15.11.1872 i Borrby. Hun blev boende i

Borrby, hvor hun giftede sig med graveren i byen. Hun hold forbin

delsen vedlige med søsteren Anna så længe de levede.
Sønnen Ola Gram

* 26.12.1876 i Borrby, han døde her d. lo.

o5.1878. Dødsårsag kendes ikke.
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BORNHOLM
Efter ankomsten kørte familien med søsteren til Klemensker

ca. 12 km. N.Ø. for Rønne. Her var dog intet arbejdeat få, hvor
for familien Olsson flyttede til Rønne hvor der var arbejde både
i Rønne og i omegnen. Familien havde fået en lejlighed i Nellike

gade 98 B og samtidig havde Ola fået arbejde ved Kaolinværket som
arbejdsmand.
Der var stor efterspørgsel efter arbejdskraft på Bornholm bl.

a. ved landbruget men også ved stenindustrien m.m.
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Svenskerne fik en yderst blandet modtagelse, de mange tilflytte

re kunne ikke undgå, at give en del konfrontationer. Blandt de an

komne svenskere var der naturligvis også mindre gode elementer, der

var vandt til, at drikke brændevinhjemme i Sverige og nu fortsatte
her på Bornholm. Men største parten af tilflytterne fra Sverige

faldt hurtigt til, de var flittige samt arbejdssomme og var yderlig

billig arbejdskraft, og blev ofte af Bornholmerne betragtet som
lønpressere. Af samme grund ændrede Ola Olsson sit navn og fordan

skede det til Oluf Olsen, og alle børnene i familien der blev født
på Bornholm blev døbt Olsen.

De to ældste børn Olof og Annette beholdt dog deres oprindelige
efternavn således, at deres børn blev døbt Olsson, Hvis man ser ef
ter i kirkebøgerne fra den sidste halvdel af 18oo-tallet og op til

den første verdenskrig, vil man kunne se, at svenskerne var i stort
tal ved befolkningstilvæksten. Flere områder var således befolket

med en 3 del svenskere. De tilflyttede satsede på, at blive på Born
holm, kun meget få rejste tilbage til Sverige. De lærte hurtigt

dansk sprog, børnene gik i dansk skole og tilpassede sig hutigt for
holdene. I løbet af få år havde mange af svenskerne tjent, så de kun

ne købe egen jord og få deres eget husmandssted.
Her i Nellikegade fødte Anna sit tredie barn, sønnen John Herman

Olsen. Senere flyttede familien til Store Torvegade nr. 25a, hvor

sønnehAlbert Olsen blev født d. o2.o4.1897. Han var ved fødselen me
get svagelig og måtte hjemmedøbes, men blev fremstillet i kirken d.

25 april 1897.
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I slutningen af 189o serne købte Oluf jord i Knudsker og bygge
de sammen med sin kone Anna, selv et nyt hus til familien. Sammen

udførte de det meste af arbejdet.

Det er vanskeligt, at tyde den rigtige adresse, idet kirkebogen
udviser forskelligt ved børnenes indførte dåb i denne. Et sted står
der Gildeboet, et andet 18 selvejergård parcel, et tredie Ringby

Alle lo3, et fjerde matr. Io3 Knudsker og så igen Ringby Alle, ef
ter al sansynlighed har grunden ligget ved vejen fra Knudsker til

Ringby, og må derfor være Gildeboet, Ringby Alle, matr. nr. Io3
Knudsker.
Her fødtes datteren Hilma d0 2o.o4.1899 og kort efter døde søn
nen Albert d. 16 marts 19oo og blev begravet på Knudsker kirkegård

d. 25 marts 19oo.
I denne periode har Oluf hovedsagelig haft arbejde som snedker,

idet han opgiver sin stilling til kirkebogen som sådan. Men for at
klare økonomien, har Anna i perioder arbejdet ved røgerierne.
Den 16.o5.19ol fik familien igen forøget børneflokken med datte

ren Amanda. SønnenOlof der nu var 11 år har på denne tid, været ude

at arbejde samtidig med, at han gik i skole hver anden dag. Datte

ren Annette har nu som niårig måtte passe sine mindre søskende

når hun ikke var i skole. Og der var nok at bestille, idet familien
stadig voksede. Den ol.ol.19o4 fødtes datteren Hulda Marie og samme

år blev den ældste søn Olof konfirmeret i Knudsker kirke i oktober

måned. Nu var Olof så gammel, at han forlod hjemmet for at arbejde
som karl på de omliggende bøndergårde, indtil han i 1912 rejste til

Fyn, og dermed begyndte afrejsen fra Bornholm for resten af familien
i de næste 8-9 år.

Det har sikkert været en lang arbejdstid, når der skulle skaffes

føde og klæder til den store børneflok, der stadig voksede. Arbejds
tiden har ikke været under lo timer dagligt på alle ugens 6 hverdage.

Men såvidt jag har forstået på familien og fra Oluf selv, har det ik

ke været det store problem, idet Oluf stadig var en munter, glad og
arbejdssom mand, der havde let ved at omgås andre menesker. Hvor imod

Anna var mere indesluttet og holdt sig til familien og hjemmet samt

til sin søster Marie og hendes familie i Klemensker. Kun når hun i

var i arbejde var hun i kontakt med mange menesker.
Den 19.12.19o5 kom der igen familieforøgelse nemlig datteren Ida.
Det er ikke meget vi om denne tid af familien Olsens liv, idet alle

fra tiden forlængst er døde.
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I marts 19o7 "blev den ældste datter, Annette, konfirmeret og kom ud

at tjene, da der nu var større søskende til, at tage sig af de min
dre.

Året efter fødtes Albert d. 11.juni 19o8, der var tvivl om datoen
i kirkebogen, idet den 12 juni, som Albert selv opgiver, er overstre

get og erstattet med d. 11, han blev døbt d. 19 juli i Knudsker kir

ke. II attenhundredtallet og et stykke op i vort århundrede, var det
skik når et barn døde, blev den førstefødte af samme køn, døbt med
den afdødes navn. Derfor fik Albert sit navn efter sin afdøde broder.

Oluf havde nu købt husmandssted i Vestermarie, 9 Vornedgård, vi

kan ikke finde tidspunktet for købet og flytningen der til, men søn
nen John er konfirmeret i Knudsker d. 18 april 19o9 og datteren An

na er født i Vestermarie d. 69.12.1911, så det må være på et tidspunkt

mellem disse data.
En Vornedgård er en gammel betegnelse for tidl. Kgl. fæstegård på
Bornholm, de var nummererede indenfor det enkelte sogn. Senere blev
disse solgt som selvejergårde, men beholdt betegnelsen Vornedgård®.

Her blev,som tidligere omtalt, datteren Anna født, og kort efter

fødte datteren Annette, i hjemmet hos forældrene, en søn. Den 25 mar
ts kom han til verden og blev døbt Ove Kristian d. o2.o6.1912 i Ves

termarie kirke. Efter fødslen fortsatte Annette sit arbejde og søn
nen Ove blev hos bedsteforældrene. Anna var nu 44 år, og havde sta

dig små børn i huset. I begyndelsen troede beboerne i sognet, at An
na og Ove var tvillinger. Her voksede Ove op sammen med sin moster

Anna.
Her i året 1912 var de tre ældste af barnene ude at tjene, Annet

te, som omtalt ved røgerrierne, og sønerne ved gårdene i omegnen. Vi

kan se, at John således har arbejdet på selvejergård nr. 12, da han
d. 2 juni 1912 var fadder ved nervøen Ove's barnedåb.
Hilma der nu var 13 år og Amanda der var 11 år måtte hjælpe til

hjemme, samtiidg med, at de havde arbejde for fremmede og yderligere
skulle passe deres skolegang. Disse to søskende holdt meget sammen

og arbejde gerne samme sted, også senere da de kom hjemmefra og rej
ste til Eyn.

Børneflokken blev endnu engang forøget, da datteren Annette fød
te en pige d. 2o.o6.1916. Annette opholdt sig iflg. kirkebogen hos
faderen til pigen, Peter Thomsen i Rø, og havde vel regnet med ægte

skab, der dog ikke blev til noget. Pigen blev født og døbt i Klemen
sker, måske hos Annettes moster marie? Men efter fødslen flyttede An

nette hjem til forældrene i Vestermarie for en tid. Her efterlod hun

nu sin datter Olga i hjemmet hos forældrene.
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Her i hjemmet hos sine bedsteforældre voksede Olga op og blev hos
dem hele sin barndom indtil hun blev konfirmeret og kom ud for at ar

bejde. Hendes moder Annette sørgede dog for, at Olga fik alt tøj og

lignende og sørgede for at hun ikke lagde økonomisk belastning på
forældrene.
Kort tid efter fik Annette ansættelse hos fiskeskipper Jens Thorsen i Tejn, hvor hun blev i mange år helt op til først i trediverne.

Denne fiskeskipper blev så glad for hendes søn når han var på besøg,

at han kort før Ove skulle i skole bad hhende om, at tage ham hjem

til Tejn. Her havde han efter sigende en god opvækst, idet Jens Thorsen sørgede godt for ham, bl. a0 købte han en båd til ham, da var

gammel nok til det, og lærte ham at fiske på egen hånd.
Thoy.sen skaffede ham senere, da han var 16 år, en elevplads på

ØK's skoleskib den femmastede "København". Men inden ådrejsen blev

Ove syg og kom ikke med. Det var et held for ham, for skoleskibet
"København" forsvandt på denne rejse. Da skibet forlod Buenos Aires
den 14 dec. 1928 på vej til Australien, forsvandt det og der er al-

drigt fundet vragrester eller lignende.

Ove kom senere ud at sejle med skibe, også en del på langfart,

men kom hjem først i trediverne med dårlige øjne. Der efter sejlede
han i lang tid med Store Nordiske's kabelskibe, hjemmehørende i Køben

havn, indtil han blev ansat ved Politiet i København, hvor han var
indtil pensionsalderen.

Samtidig med at Ove forlod hjemmet hos bedsteforældrene, hvor han_
aldrig rigtig faldt til, begyndte Anna i skole på Tinglev skole, sam

men med broderen Albert.
Om denne periode fortæller Anna og Albert:

Anna: kan du huske Albert, når vi gik fra vores hus der lå lidt højt
der var sådan en lille vej, og så skulle vi ud til den brede vej, og
så gik vi et lille stykke he.n, så lå der en skov og den skulle vi

forbi når vi skulle til skolen i Tinglev, og så et lille stykke på
den anden side lå der en mergelgrav. Jeg kan huske mor, hun sagde,
du får tæsk, hvis du går hen til mergelgraven. Men hver eneste dag
om sommeren, så gik jeg der hen, der var et stykke med sandbund og

resten var mergel hvor der var meget dybt. Her badede jeg hver ene
ste dag når jeg gik fra skole. Jeg har tit tænkt på det var livsfar

ligt, men var spændende. Derfor nar mine børn skælder ud på mine bør-

nebørn for et eller andet, så tænker jeg, det kunne du selv have fun
det på.
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Albert: Ja her i mergelgraven der gravede vi tørv til hele vinteren.

Anna: Der var en tønde land på en lyngbakke, der aldrig havde været

dyrket, - Vi kaldte det på lyngen -.
Og lige nede ved skovkanten, kan du huske Albert, der hvor vejen
går ind til Almindingen, der lå et lille hus, og der boede ham der

kørte med fisk. Og når han kom kørende, han havde en hest for vog
nen og bag efter løb en bastard af en hund, og så sad han-.der og

sang: Her kommer Soda, Soffi, Pisserøv og mig -, og det morede vi un
ger os kosteligt over.

Og lige neden for vort hus var der en bred å. Det har vel været så
dan hen på sommeren, og du Olga og jeg måtte ikke gå der ned. Man man
gør jo altid det man ikke må, det er jo mest spændende. Og så faldt

du i vandet, og jeg tænkte, hilde den gloende, hvad gør du nu. Men ved
aaen, der var sådan nogle store sten, der var mange sten der, og der

kom du flydende og med stor fart på, og her fik jeg fat på dig. Pik

dig op og hev alt tøjet af dig og fik det tørret.
Albert: Min far og jeg gik og fiskede i åen, jeg skulle holde spanden

og han lå på knæ ved kanten, der var sådan nogle store sten ud i van
det. Så stak han hånden ned i vandet, og med et raskt tag hev han en
ørred op i spanden, han tog lige sådan med hænderne. Vi fangede man

ge fisk på denne måde.

Anna: Jeg kan huske, Albert, du lærte mig hvordan jeg skulle komme

forbi gasen, når jeg skulle i skole, jeg skulle gå lige på, tage den
om halsen og slynge den rundt, det lærte jeg.

Albert: Min far lærte mig det, jeg skulle i skole og forbi en flok
gæs og en gase, gasen væsede af mig og gik til angreb. Jeg var virke
lig bange for den. Det skal du være

sagde min far, du skal bare gri*,

be den om halsen og svinge den en-tre?-fire gange rundt, og så smide
d'

jorde jeg, og den gang jeg slap gasen så stod den
der og svejede som en der var fuld., og den an
greb mig aldrig mere.

Anna: jeg kan huske , da far's to søstre Bengta
og Marie, kom til Bornholm for at besøge os, det
var sådan nogle høje slanke nogen og så havde de

nogle kæmpestore hatte på.

Albert: Jeg kan også huske da vi besøgte vor far
mor i Sverige. Min mor sagde altid, at hun var en

værre satan. I forlængelsen af det hus hun boede i, havde hun 2 tos
ser boende, der stak hun mad ind til dem gennem en lem, de var spær

ret inde, en almindelig ting på den tid,helt op til den første ver
denskrig.
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På den tid kendte man endnu ikke meget til behandling af sindsygdom,
og derfor satte men disse stakkels menesker ud i privat pleje. Jeg

har set den stue de boede i, fortalte Albert. Farmor blev 92 år inden
hun døde.

Omkring denne tid havde en del af de større børn forladt Bornholm,
og var rejst til Fyn. John Hermann, må have rejst inden 1915, idet vi
i kirkebøgerne kan finde ham som fadder for sin broder Olof's ældste

søn Kaj og senere i 1917 og 1919 for de 2 næste. Olof havde boet i
Nyborg siden 1912 og giftede sig der i 1913. Han var ansat ved vand

værket og senere var han ansat som kusk ved Nyborg Avlsgård. John der

imod havde hele tiden arbejdet ved landbruget.
I 1919 rejste Hilma og Amanda til Fyn for, at begynde som stuepi-'
ger på Nyborg Avlsgård., De rejste fra København d. ol.11.1919 med

det tog der forulykkede ved Vigerslev, den største togkatastrofe i

Danmark. Ved denne ulykke fik Hilma en kuffert ned på halsen fra ba

gagenettet. dette forårsagede hendes senere så tidlige død.

Tilbage på Bornholm var nu kun den ældste datter Annette, som for
blev der til ca 1937. Da nu alle de øvrige børn var rejst til Fyn
besluttede Anna og Oluf, efter opfordring af børnene, også at forla

de Bornholm og rejse til Fyn. De fik dog aldrig så gode forhold der
som de havde haft på Bornholm.
Jeg kan huske fortæller Anna, da det var besluttet, at vi skulle rej

se til Fyn. så solgte far huset i Vestermarie og vi lejede et hus,
som vi kaldte Kokkedal, det var ikke langt fra moster Marie i Klemen

sker. Vi lejde det halve af huset og der var en dør ind til den anden

halvdel men den var aflåst, og det ærgede os, at vi ikke kunne komme
derind.

Min far var taget til Fyn, for at købe ejendom, han var rejst ale

ne der over. Han havde solgt huset i Vestermarie og fået udbetalt

4.000,- kroner, det var meget dengang,og lod disse blive hjemme,.

Så

vågnede mor en nat, og vi var alene, ved at rotterne rullede med nog
le kartofler, hun troede, at der var indbrud, og huset lå så afsides.

Far kom hjem uden, at have købt noget, min bror Olof havde sagt
til far, at vi kunne komme og bo hos ham, så var det lettere, at tage

ud og se på ejendom.
Så i foråret 192o flyttede vi til Fyn. Far og mor solgte største
parten af deres møbler på auktion, da det ikke kunne betale sig, at

fragte dem med til Fyn. Far havde en søster i Rønne, der boede vi så

hele dagen indtil vi skulle med båden til København.
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Albert fortæller, jeg glemmer aldrig den sejltur over Østersøen,
vi sejlede fra Rønne kl. 11 om aftenen. Den store Bornholmerbåd hav
de medvind, men vuggede op og ned og det gjorde mig ikke et spor, jeg

varså stolt, jeg kan huske jeg lå på knæene og kiggede ud af et koøje
somme tider kom der en stor bølge og slog op på koøjet, og gik så ned

igen i en dyb slugt, så stor som huse, men ud på natten da vi var ud

for Falsterbo og båden ændrede retning og skulle op gennem Øresund

så ændrede sig. Vi fik sidevind og så begyndte båden at rulle, vi

blev alle søsyge, men far han var søstærk, så han måtte passe os al
le sammen, sikken en redelighed. Fra København kørte vi med toget og
ankom til Nyborg om eftermiddagen.

Efter ankomsten til Søndergade i Nyborg, blev familien anbragt på

loftet, hvor der var nogle madrasser så de kunne sove der, og skulle

så spise sammen med Olof, hans kone og børn. Her på loftet skulle de
så opholde sig indtil der var købt hus.

Albert var nu 12 år, Anna 9 år og Olga 4 år, og det var svært, at
få den mad der skulle til så mange munde, så min mor, fortæller Anna,

købte noget brød m.m. og havde det oppe på hanebjælken, når en af
børnene blev sultne, så kunne hun smøre en mad til det.
Oluf var ude at

handler, der havde

se på ejendomme, og

der var bl.a. en ejendoms

en ejendom i Nørre Åby,

den skulle være på 6 tøn

der land, med god jord og flad som en pandekage. Men da Oluf kom der

ned, var det bakke

op og bakke ned. Så

Nørremark, over hals og hoved, og Oluf

var det de købte

Sandager

gik igang med at reparere

det, og fik det pænt i stand. Købet kom i stand, fordi opholdet hos

sønnen og svigerdatteren, ikke var nogen sufr.ces og var ikke til at
holde ud for Anna og børnene.
Istandsættelsen af huset fortsatte, men var ikke nogen let sag og

meget besværligt. Om morgenen dagen efter, at de havde tapseret væg
gene, lå alt tapetet på gulvet så de måtte sætte det fast med tagne-

stifter, ligesom væggen i køkkenet væltede ned over bordet og der
stod Anna's porcelæn og alle hendes skønne kopper blev slået i styk

ker, de havde fået disse ved deres sølvbryllup.
En dag et stykke.tid efter, at de var flyttet ind, kom ejendoms

handleren der var fra Gislev kørende i sin Gig, og sagde til far,
fortæller Albert, at det desværre var bedrøveligt, men du er over

6o år (Oluf var kun 55) så du kan ikke overtage statslånet. Han gjor

de far helt ude af det. Men fortsatte ejendomshandleren, det skal du
ikke være ked af, for der er nogle folk i Lnagaa, der gerne vil ha

ve sådan en lille ejendom, og vil bytte lige over.
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Medens familien boede i Sandager, udnyttede Oluf sine evner som

snedker, og reparerede baljer, vogne og lign, for omegnens beboere

samtidig med, at han passede sit lille statshusmandsbrug sammen med
sin kone Anna og sønnen Albert.

Hele familien var nu samlet på Fyn på nær Annette. Hilma og Aman

da, der nu kaldte sig Ulla idet hun ikke kunne lide sit rigtige pige-

ckerslund og Hilma var ansat hos restauratør Krabbeholm på Horsetorvet og var gravid. Marie boede i Vestergade nr. 28 og Ida boede Nør

re vænget nr. 2o.
Hilma fødte sin lille pige i Sandager hos forældrene. Faderen Pe
der Hoffmann var søn af en større gårdejer i Skalbjerg, og havde" lo
vet Hilma alt, men svigtede, formodentlig på grund af sin tyraniske.

moder. Oluf var kørt til Skalbjerg for, at tale med Peder, men mode

ren nægtede ham adgang, Ved barnedåben, hvor Peder var indskrevet
som fadder, svigtede han atter og udeblev medens man ventede forgæves.

Kort tid efter aftalte Oluf byttehandelen med Langaa, vuderings-

prisen var 6.000 kroner for begge ejendomme, den i Sandager dog inkl.
løsøre.

Albert fortæller, at flytningen foregik meget tidligt på foråret

medens der endnu var sne, så de havde lånt en stor slæde, så det var
let at køre. Men kort før Langaa, var der ikke mere sne, så de måtte

omstændeligt af sted efter en vogn og læsse om for transport til Lang
aa af to omgange.
Datteren Hilma der havde fået en plads som husbestyrerinde hos
husmand Hans Peder Eriksen, Ulkens Dal, Skaarup Mark og giftede sig

med Eriksen, der var enkemand, for at få et hjem til sin lille pige.
Hun blev viet i Langaa kirke d. 1 okt. 1922.

(det var den eneste vi

else i Langaa kirke i dette år).

Da familien Olsen var kommet til Langaa, fortæller Anna, så kom
den derboende snedker og sagde til far, at han ikke skulle bryde sig

om, at slå sig ned som snedker her i Langaa.
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Her var, påstod han,,ikke mere arbejde end han nok selv kunne klare.

Oluf fik dog hurtigt arbejde som vejmand, på vejen fra herregården Rygaard og til Langaa. Dette arbejde passede han til sin afrejse fra

Langaa til Nyborg i 1955. Han h££ sansynligvis været en af de sidste
rigtige vejmænd, som vi kender fra Jeppe Aakjær's sang ”Jens Vejmand”

kort efter fik vejvæsenet de nye knusemaskiner. Han havde læskærmen,

den store frakke, læderforklædet, læderbrillerne med stålnet til be
skyttelse af øjnene og sad ved vejkanten og slog sten, som han deref

ter fyldte i hullerne på vejen. Han slog græsset langs grøfterne og

fældene de nødvendige træer, der skulle væk. Og her bragte børnenørnene maden ud til ham samt varm kaffe i en flaske omviklet med et tæp
pe for at holde den varm, det var før termokande og lign, og her

hjalp de ham ind imellem med hans arbejde.
Men gaardejerne i sognet fik hurtigt øjnene op for Olufs alsidi

ge dygtighed, så de sendte bud efter ham når de havde arbejde der
skulle udføres på deres gårde. Ofte fulgte børnebørnene med ham ud
til gårdene og var der hele dagen, legede med gårdens børn og spiste

sammen med dem.

Herfra bragte Oluf mange lækre ting med til hjemmet.

I hjemmet i Langaa havde de en stor have, høns og en gris der blev_

slagtet hvert år inden jul. Lokummeret var anbragt i svinehuset, så

ledes, at børnene kunne klø grisen bag ørene samtidig med at de sad
på DAS.
Det van? et stort arbejde for Oluf at holde sammen på tingene og

skaffe hvad der skulle til en stor familie og uden Anna *s utrætelige
hjælp var det ikke gået. Hun var med overalt i haven, ved slagtningen

bagte alt selv, bryggede familien øl og meget mere. Samt naturligvis
passede børnene og børnebørn , som der skulle komme flere af i hjemmet.
Her i Langaa samledes de store børn ofte på deres fridage, om af

tenen sad de udenfor i vejgrøften og sang til Albert 's mundharmonika

spil.

Men alt dette arbejde var ikke nok for Oluf, han begyndte, at re
parere cykler om aftenen, og senere skrev han reservedele hjem fra
grossist i København og samlede komplette og færdige cykler, som han

solgte til omegnens beboere.
Datteren Hilma var nu blevet meget syg i 1924, det viste sig, at

slaget fra fra kufferten ved ulykken i 1919, havde forårsaget en knu
de på halsen. Dårlig lægebehandling og ukendskab til sygdommen, gjorde
at hun blev indlagt på Maria Søstrenes Hospital i Svendborg, hvor

hun døde af kræft d. 25»o5.1924. Forældrene der var blevet tilkaldt,
men de nåede ikke frem inden hun døde.
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I datterens sammenknugede hånd, fandt forældrene en seddel hvorpå

hun havde skrevet til dem om, at tage sig af hendes lille datter når
hun var død.
Endnu engang blev familien forøget med et barnebarn i huset,

Anna var nu 57 år og Oluf var 59 år, men de påtog sig ansvaret og ar

bejdet, og fik plejetilladelse. Inge flyttede nu ind hos sine bedste
forældre, hvor hun voksede op og tilbragte hele sin barndom. Deres

ældre og voksne døtre var imidlertid flinke til at hjælpe forældrene
de syede tøj til pigerne og hjalp på anden vis.

Men det skulle ikke være slut med indflytning af børnebørn. Datte
ren Hulda Marie fik en lille pige den 16.o5.1926, hun blev født hos

Johanne Christiansen Elmevej i Ejeby, en søster til pigens fader.
Hun bleV døbt i Vor Frue kirke med Johanne hendes mand og faderen
som faddere. Oluf måtte endnu en gang afsted til faderen Peder Emil

Jørgen Christiansen der boede Set. Hansgade 61, han var dog gift men
påtog sig det fulde ansvar og så økonomisk.
Marie der boede i Englandsgade nr. 8, havde dog ikke mulighed for

at have sin lille pige hos sig, og bad derfor forældrene om hjælp,

og fik dem til at tage sig af den lille pige. En dag holdt der derfor
en lastbil udenfor huset i Langaa, med en flot ny rød barnevogn en

ny barneseng og en komode med tøj, og et nyt barnebarn var installe
ret hos bedsteforældrene. Her blev Aimi hele sin barndom og flyttede

med dem til Odense. Anna var nu 59 år og Oluf var 61 år, det var en
høj alder at få smøbørn i huset, hvor der var nok at tåge sig til i

forvejen.
Her i langaa gik børnene i skole, Anni begyndte kort før de flytte
de til Nyborg,hvor skolegangen blev fortsat. Familien havde solgt hu

set i langaa og flyttede til byen hvor der var bedre forhold og arbej

det i langaa var blevet for meget. Og nu kunne de også få glæde af
den nye socialreform der trådte i kraft i 1935, således var alders
renten hævet til et noget større beløb, og nu havde alle ret til at
modtage denne når de var fyldt 65 år. Og når man ventede med udbeta
ling til en senere alder blev beløbet forhøjet.

(Aldersrente er lig

det vi i dag kalder folkepension, et stort fremskridt fra tidligere

tiders fattighjælp. )
Den 26.o9.1953 flyttede så familien Olsen til Nyborg, til Sølyst
vej nr. 31, hvor de boede indtil Oluf havde fundet et hus. Han købte

hus på Knudshovedvej nr 63, hvortil de flyttede den 2o.12.1935.
I den følgende tid var Oluf stadig aktiv, og udførte snedkerarbej

de for kvarterets beboere, såsom trillebøre, vaskemaskiner, havemøb
ler og meget mere.
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Olga var forlængst kommet ud af skolen og havde fået plads så hun
kunne klare sig selv. Inge måtte forlade skolen efter 7 års skolegang,
havde fået arbejde samtidig med, at hun gik til præst, men boede sta
dig hjemme. Efter konfirmationen fik hun arbejde og boede nu ude i

det hjem hvor hun arbejdede. Nu havde Oluf og Anna kun Anni hjemme,
men Inge kom stadig hjem og hjalp sin bedstemoder med den større ren

gøring m.m.
Her på knudshovedvej fejrede så Anna og Oluf deres guldbryllup d.

16.11.1959.
I 1941 var de trætte af det meget arbejde med huset, og ønskede at

være nærmere deres børn, hvor af de fleste boede i Odense, så den 15.

II.I94I flyttede de til Sigurd Ringsvej nr. 24 i Odense.

Datteren Annette der på et tidspunkt i 1937-58 havde været syg og
derfor i en periode opholdt sig hos forældrene, havde i 1938 fået ar
bejde som husbestyrerinde hos en. slagtermester i Odense, men rejset

i 1939 igen t ilbage til Bornholm. Her giftede hun sig med stenhugger

Gustav Richard Jønsson. De flyttede efter 2 verdenskrig til Odense,
hvor de levede og arbejdede resten af deres liv. Den ældste søn Olof
var flyttet fra Fyn, hvor han de sidste par år havde boet i Nyborg,

til Ballerup på Sjælland. Han og Hansine boede her men flyttede’flere
gange bl. a. til Nordsjælland, tilbage igen, der efter til Sydsjælland

for til sidst, at slutte i Ballerup. Her bor stadig et par af hans

børn og resten er spredt i omegnen. Denne gren af familien kom til
syneladende ud af kontakt med den øvrige familie, men nogen uover

ensstemmelse elleruvenskab syntes ikke at være til stede. Min kone og
jeg har gennem de sidste 5o år haft nær kontakt til såvel familien på

lyn som med familien her på Sjælland. Vi har været med når der var

gæstebud ved runde dage og lignende, har besøgt familien i ferier og

altid mødt stor venlighed og gæstfrihed. Annette 's søn Ove har også
med sin familie været ude af kontakt med familiensøvrige medlemmer,
men også her,er der ingen beviselig grund hvorfor.

Anna og Oluf faldt ikke til på Sigurd Ringsvej og flyttede for en

tid ned til datteren Ulla og svigersønnen i Bredbjerg, indtil de fik
en lejlighed i Thorkildsgade i Odense.

Her døde så Anna d. 06 nov. 1944 i en alder af 77 år og blev be

gravet på Fredens kirkegård.
Oluf der nu var alene, blev boende en kort tid i lejligheden, hvor

datteren Ulla og svigersønnen flyttede ind og passede ham, indtil han
flyttede ned til sin yngste søn Albert og hans kone Valborg, i Skel-

lerup ved Ullerslev og senere flyttede med til Dalsvænget i Langeskov.

21

Her i Langeskov fejrede Oluf sin 80 års fødselsdag i 1945 og den
o3.o8.195o fejrede han sin 85 års fødselsdag også her i Langeskov,

hvor der var arrangeret en fest for ham. Om formiddagen fik han besøg
af sin ældste søn Olof hans kone Hansine og dateren og svigersønnen.
Om eftermiddagen mødtes, så hele familien fra Fym med børn og børnebørn
samt min kone og jeg med børn fra København, en stor dag.
Den lo.11.1952 døde Ola (Oluf) Olsson (Olsen) 87 år gammel, og

blev begravet på Fredens kirkegård ved siden af sin kone.

Sønnen John Herman Olsen, har det ikke været muligt at efterfor
ske. Vi ved, at han var på lyn i 1919, idet han var fadder til Oda

Olsson's barnedåb. Han skulle,efter hvad der fortælles, være blevet
gift og konens navn var Katrine. De besøgte hans forældre i Langaa
i slutningen af 192o. De havde da en lille dreng på ca. 5-6 år med.

Han hed Arnold og døde ca. 7 år gammel af meningitis. Moderen døde

kort efter. Efter sigende skulle John været kommet på afveje, han

var ikke i kontakt med sine søskende siden sidst i 192o. Kun sin æld

ste broder har han besøgt i Ballerup engang sidst i 193o. Jeg har
forgæves søgt ham i arkiverne i København.
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I
Oluf 0133on * 21.o8.189o i Borrby nr. 6, Sverige

t 28.lo.1964 i Ballerup
Begravet på Ballerup kirkegård.

xj'"' 16.o5.19.3 i Nyborg Kirke til

Hansine Erika Jacobsen
* 28.08.1894 i Nyborg
+ 25.o9.1965 i Ballerup

Begravet på Ballerup kirkegård
Kaj Helmuth 01 s s on
* 28.lo.1915 i Nyborg, Blegdamsgade 2

Døbt d. 25.12.1915 i Nyborg kirke

Faddere: tjenestekarl John Hermann Olsen
”

pige Jenny Larsen Kissendryp, Aunslev

samt forældrene
t 21.11.1987 i Kalundborg
15.o2.1942 i Kongsted kirke til

Inger Margrethe Frandsen
* 2o.ol.1918 i Kongsted sogn

1.

Kirsten Hjerdis Olsson

* 5o.o6.1944 Kalundborg
22.o4.1978 i Kalumdborg til
Kjeld Freudendahl

* o2.11.1954
a. Grid Freudendahk
* o5.lo.1978 i ?

b. Gro Freudendahl

* 26.05.1984 i ?

2.

Torben Helmuth Olsson
* 22.02.1949 i Kalundborg

a. Christina Olsson
* 21.12.1969 i Kalundborg

b. Lennert Olsson ... og

1975
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B.

Aage Johannes 01 s s on

* 11.03.1917 Blegdamsgade 2 1 Nyborg

Døbt d. 16.06.1917 i Nyborg Kirke
Faddere: Enkefru_Jacobsen - Tjenestekarl John Hermann

Olsson - Pige Fredy Jacobsen

* 27.lo.1986 i Købrnhavn
1.
2.

Valborg

</■'' Gulvig Agathe Hansen
•* o7.o5.1918, Thise Salling

3.

Hina Elly Jensen
* 22.o2.1923

o7.12.1979 i København

1.

Karin Sylvia Olsson

* o3.09.1945 i København,

Advokatsekretær

k/> 21.o4.1967 i Lindevangs kirke, Frederiksberg til

Ole Rasmussen, Civiløkonom, HL.

* 21.o2.1942 i København

Adrs.: Hovmarksvej 69, Stensballe, 87oo Horsens
Telf.: 05.657696

a. Hanne Rasmussen
* 17.o8.197o i Gentofte, studerende

b. Karsten Rasmussen
* 08.o7.1973 i Aalborg, skoleelev

2«

Finn Lindhardt Olsson
* 23-06-1944
ønsker ikke at opgive oplysninger til familien

Lajla Lisette Olsson

18.12.1948 i København
ønsker ikke at opgive oplysninger til familien
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4. Vivi Solvej Olsson
* 11.03.1947 i København, arkivar

12.o3.1966 i Brøndbyøster Kirke til
Arne Petersen, Falck Redder

15.ol.194o i Glostrup
a. Kent Petersen
* o7.o9.1966,

aft. værnepligt ved Livgarden

b. Karina Petersen
* 27.o8.1969, kontorassistent

Adresser ubekendte.

C*. Oda Signe Marie Olsson
* 14.o9.1919 Søndergade 18 i Nyborg

Døbt 23.lo.1919 i Nyborg Kirke
Faddere: Landmand John Herman Olsen og Ellen Andersen
af Stenstrup og Pige Fredy Jacobsen
lo.o9.1938 Københavns Rådhus til

Aksel Gunnar Rghr, civilarb.

1. Birthe Rghr

2o.09.1915 i København
Adr.: Rugvænget 4, 1 - 275o Ballerup 42 97525o
* 25.01.1939
t o9.ll.1943

Sonja Rghr

o2.09.1943 i Ballerup, kontorass.
27.o4.1963 i Ballerup Kirke til
Jørgen Schneidermann , bogbinder

* 31.ol.1939 i København
Adr.: Haabyvej lo, 274o Skovlunde, télf. o2.917416

a. Bente Schneidermann
* o5.12.1963 i Glostrup, Stedvardesse, Måløv

b. Tommy Schneidermann
* o2.11.197o i Glostrup, b o gb ind erlær1ing

Haarbyve j lo
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Benny R5hr

*ol.o3.1946 i Ballerup, fotograf
</> 27.o5.1972 i Frederiksberg kirke til
Maj Brit Knudsen
-«• 18,12.1949 Nørre Sundby

(skilt)

a. Tanya Maria RShr
* 18.12.1977 i Hørsholm_
Adr.: Jydeholmen 2, 11 - 272o Vanløse
Telf. ol 7411o9

Heinrich Albert Olsson

Varmemester

23.o8.1924 i Søndersø sogn
Døbt 12.lo.1924 Søndersø kirke.

Faddere: baaret af Jens Sørensens hustru Fredy Ja
cobsen Nyborg, Jens Sørensen, Faderen og Moderen,

Snedker Oluf Olsen.
</■> 23.o3.1951 i Ørslev kirke v/Ringsted til

Johanne Møller
* lo.05.1922 i Skive

X.

Lisbet Olsson

14.o3.1952 i Hvidovre, børnepædag.

</> o6.o5.1972 i Hvidovre til
Hans Jørgen Clausen
•«’ 14.o2.1952 i Langå Jylland

Adr.: Hyrdestien 6, 4ooo Tune
Telf.: 02.138928

a. Michall Clausen
* 14.o5.1975 i Glostrup

b. Jesper Clausen
* 12.o2,198o i Tune

X). Per 01 s s on

13. o 5.19 5 6
27.o6.1987 i Holmstrup v/Jyderup til

Dorthe Larsen

13.12.1963 i Svogerslev v/ Roskilde

Adr.: Kollevej 6, 444o Mørkøv, telf. o3.476396

26

a. Martin Olsson

Pia Olsson

* 29.07.1988 i Holhæk

* 29.04.1959 i Hvidovre, Bankass.
24.o9.19 i Valby v” Grenaa til

Antoni Pedersen , Bankass.
* 08.07.1949 Rovsted, Tinglev

4.

Lars-Erik Olsson

o6.o6.1965 Avedøre, Glostrup

C/"'' ll.o6.1988 i Glostrup til
Helle Slotsgaard Hansen

o4.lo.1961 i Glostrup
Adr.: Leddet 18, Glostrup

telf.: o2 459o45

£/ Carl Olsson

-«-o5.il. 1927 i Nørre Søby Fyn

1949 i Yorkshire, Enhland til

Martha Persson
-«- I6.o4.i927 Yorkshire, England

Adr.: Højagerparken 54, Ballerup
? ved rigtigheden
manglende oplysninger

Telf.: o2 975528

1, Jane Ahdersine Olsson

Computer Konsolent

-«- ol. 11.195o i London

Bosat i Adelaide, South Australia

. Carl Olaf Olsson

-«- 05.09.1952 i London, Lagerforvalter
</■> 16.o8.1975 Hvidovre Rådhus til

Linda Jørgensen
-«• 19.o5.1949

(skilt)

adr.: Roesvej 51, 2tv., Frederiksberg

Telf. ol 876986
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>. Melani Elanie Olsson , Hjemmehjælper (Butikstid.)
* 08.lo.1965 i England
<7^ 08.08.1987 i Brøndby kirke til

Mogens Troen Jarsholm, salgsleder i Illum
22.11.1965 i Glostrup

a. Michelle Elanie Jarsholm
-«■ ol.06.1987 i Glostrup
Adr.: Højkær 24 st.th., 26o5 Brøndby
Telf. : ol 754627

E Sven Eli Olsson, Taxa Vognmand
51.ol. 1955 i Gudme sogn

Døbt i Nyborg kirke, d. 3o.o4.1933

Faddere: Forældrene- Jens Sørensen og hustru

Fredey f. Jacobsen - Landmand Kaj Olsson af
Gudbjerg.
3o.ol.196o i Herlev til
Karla Monalise Frandsen

-«* 16.12.1941 Hundshoved - Nørre Snede

Adr.: Kildetoften 11, 275o Ballerup
Yelf.: o2 652918
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II
ANNETTE OLSSON

* 06.lo.1892 .1 Borrby nr. 6, Sverige
+ Marslev Byvej 12, Marslev d. o7.o3.198o

Begravet på Korsløkke Kirkegård d. 13.o3.198o
til

1939

Stenhugger Gustav Rikard Jønsson
* 1888

Ove Kristian Olsson

* 25.05.1912, 9de Vandmarksgaard, Vestermarie
døbt o2.o6.1912. Far Ola Andreas Pedersen
Faddere: Husmand Oluf Olsen's hustru Anna Gram

Ung Pige Sophie Svensson

Ungkarl John Herman Olsen
Oluf Olsen 9 V Parcel 1.

+ o7.o5.1984 i København
Oj o7.09.1938 i København til

Martha Nielsen
o9.04.1915 København
t 19.o6.1988

1.

"

Jytte Olsson * 28.11.1939 i København

Translatør
Furesøparkalle' 23> 346o Birkerød, telf. o2.8olo56

3o.o5.1964 i København til
Peter Haussmann ingeniør

* 06.07.1936 i Berlin, Tyskland

a. Bettina Haussmann
* 29.12.1967, Konstanz Tyskland

Pyrlægestuderende, samma adr. som forældrene

b. Nicolai Haussmann
* o2.11.197o, München, Tyskland

Konstabel, Grønland
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w. Karin Olsson

* 3o.o8.1942 i København

’r\j 2o.o5.1961 Nice, Frankrig til
Andre * Jean Joseph Mortelette ingeniør
lo.ol.1953 i Castelsarrasin, Frankrig

a. Alain Mortelette
** 17.04.1963 Cannes, Frankrig, Datalog

b. Eric Mortelette
* 08.05.1965 Cannes, Frankrig
t 24.04.1979 Nice,

3

'•

Lennart Olsson* 18.09.1949 i København, Professor

27.07.1974 til
Elsebeth Nielsen, Cand mag

i København
ae Julie Kristina Olsson

i København

b

Martin Christian Olsson
* 27.12.1974 i København

c. Cecilie Olsson
i København

bosat i San Francisco, U-S.A

. Olga Rigmor Olsson,

Lyrehavevej 33, 58oo Nyborg telf. o9.31o689

* 2o.o6.1916 i Klemmensker, Bornholm
døbt. 23.o7.1916 i Klemmensker kirke
Far: Peter Thomsen

Faddere

: Malersvend Frederik Petersen Pederskey
Pige Hilma Olsen, Østermarie

Pige Amanda Olsen, Østermarie

27.o4.194o i Nyborg til

Erland Jensen

telefonovermontør

* 22.o8.1917 i Nyborg

t o8.o4.1977 i Nyborg
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1.

Lene Gram Jensen * o7.lo. 1942 i Nyborg
Lyrehavevej 25, 58oo Nyborg telf. o9.31352o

''X; 3o.o6.1962 i Nyborg Kirke til

Preben Christensen Automobilforhandler
-» 22.o9.194o Bramminge

a. Gitte Christensen
* 17.o5.1965, kommuneassistent

Helletoften 14, 2 TV, 58oo Nyborg telf,o9.31o41o

ol.04.1989 i Vindinge Kirke til
Leif Brandt Heider Nielsen, Ing. studerende

22.02.1963 i Odense
a 1.Maria Brandt Hhider Nielsen

* o7.01.1989 i Nyborg
b. Jesper Christensen
w o3.o5.1969 i Nyborg, Autolærling

Byrehavevej 25, 58oo Nyborg

2.

Mogens Gram Jensen
* 25.o9.1945 i Nyborg
Automob ilf orhandler
Jasminvænget 5, 58oo Nyborg, telf. o9.312o55
25.o5.1968 i Vindinge Kirke til

Solveig Ottesen

-»ol.o2.1946 Rosilde, Fyn
a. Brian Gram Jensen
-» 11.06.197o

i Nyborg
b. Trine Gram Jensen., „ r
------------------ - 12.o6.1973

Gymnasieelev.
n
skoleelev

i Nyborg
samme adr. som forældrene.

Begge familier ejer og samarbejder om
NYBORG MOTORCOMPAGNI I/S; telf. o9.3131oo
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JOHN HERMAN OISEN

* 18.lo.1895, Nellikegade 98 b, Rønne
Døbt i Rønne kirke d. 9 juni 1895
Fadere:

Pige Tilde Svensson
Jens Svensson's hustru Marie Gram

Arb. Oskar Johansson

"

Peter Olsson

+ ?

ALBERT OLSEN * o2.o4.1897 i Store Torvegade, Rønne

Døbt 25 april 1897 i Rønne kirke
Faddere:

Forældrene
Jons Svensson 's hustru Marie Gram
+ 16.o3.19oo i Knudsker knapt 3 år

begravet d. 25.o3.19oo på Knudsker kirkegård
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HILMA OLSEN

** 21.04.1899 i Knudsker, Selvejergaard parcel.
Døbt. 22.o5.1899 i Knudsker kirke

Faddere: Tjenestepige Maria Nielsson, Stubbegaard

Arbejdsmand Jøns Svensson og hustru Maria Gram fra
Tofte, Klensker og tjenestekarl Kristian Svensson.

ol.lo. 1922 i Langaa kirke til
Husmand Hans Peder Eriksen,

Enkemand fra 192o

25.02.1886
~fr 25»o5.1924...p& Maria Søstrenes Hospital, Havnegade
i Svendborg - begravet d. 31 maj 1924 på Skaarup

kKkegaard.
Kirsten Inge Elise Hoffmann

* 22.07.I92I Sandager Nørremark, Gislev sogn
Døbt 21.o8.1921 i Gislev kirke

Faddere: Amanda Olsen, Døckerslund

Marie Olsen, Vestergade 28, Odense

Ida Olsen, Nørrevænget 2o, Odense
Olof Olsen, Sandager Nørremark
Boelsmand Knud Larsen

Fader: Landvæsenselev Peter Hoffmann, Skjaldbjerg
o4.12.194o på Københavns Raadhus til
Bent Rosenbæk, prokurist, pensioneret

o5.07.1917 i Mellemgade 27, Nyborg

Adr.: Platanvej 15, 2 TV - 181o Frederiksberg C
. Dan Rosenbæk

19.11.1941 Vanløse sogn, København
Maskiningeniør M.A.I.
Røglebakken 4, 432o Lejre, telf. o2.3811o3
o2.lo.1971 i Gyula, Ungarn til

^zsebet__Ilona_Cc£fån, laborant - Feriehuse udlejn.

* o9.ll.1951 i Gyula, Ungarn

a. Maria Rosenbæk * 17.o5.1973 i Nairobi, Kennya
Sarah Rosenbæk * 16.o4.1977 i Stenløse

begge skoleelever
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Jutta Rosenhæk

*29.03.1944 Set. Andreas Sogn, København
Økonoma
Lynghøj lo, 355o Slangerup, telf. o2.333275
f"\j o5.12.1964 Stengaardens Kirke, Bagsværd til
Adolf Rainer, værkfører

* o7.06.1938 i Lendorf, Østrig

a. Pia Rainer

* o2.06.1967 i Bagsværd

Sygeplejrskeelev
Cedervænget 37 st. 283o Virum, telf. o2.8526o4

b. Peter Rainer

* 14.04.1971 i Ballerup

Litograflærling

Lynghøj lo, 355o Slangerup

Stig Rosenbæk

* 26.o9.1945 Set. Andreas Sogn, København
Salgschef

Hvidovreskeliet 37, 265o Hvidovre, telf. ol.78o235
'V/ 12.12.197o i Husum Kirke til

Manne Kirsten Jensen, nådlerske
* 11.12.1947 København

Ingen børn

4.

Bo Rosenbæk

* 3o.lo.1948 Set. Andreas Sogn København

Maskinarb.
Frederiksborgvej 51 A, 365o Ølstykke, telf. o2.178621

15.o7.1968 i Bagsværd til Signe Lok - skilt 197o

'V*29.07.1978 i Helsinge til Jannie Elisabeth
Jensen
* 21.o3.1956 i København, Damefrisørsalon

a. Annette (Rosenbæk) * 15.12.1968 i Bagsværd
Olesen

HH Hoteladministrationselev
Elmelyparken 4 C,1

b. Morten Rosenbæk

268o Brøndby Strand

* 23.04.1981 i Helsinge

Skoleelev, Ølstykke s. adr. som forældre.
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VI
AMANDA (ULLA) OLSEN

* 16.o5.19ol i Knudsker
Døbt d. 16 juni 19ol i Knudsker kirke

Faddere: Forældrene

Jens Svensson's hustru Marie Gram
Arbm. Carl Henriksen
t 14.02.1986 i Odense

''Xj o5.o2.1927 i Odense til
Hans Andreas Christian Hansen tømrer, restauratør
* 2o.O1.19o3

+ o6.o5.1971 i Odense

Poul Erik Hansen * 08.06.1927 i Odense, restauratør
døbt 24 juli 1927 i Set. Hans kirke

Faddere: Vejmand Olaf Olsen og hustru
Anna Gram

Forældrene
'X' 2o.06.1953 i Kerteminde til

Rigmor Margrethe Pedersen
* 28.o7.193o i Kerteminde

ådr. Blockvænget 9, 53oo Kerteminde
telf. 65 321634

1.Jesper Gram Hansen
* o7.03.1959 i Kerteminde
elektrotekniker

X/ o2.07.1983 i Kerteminde til
Katarina Axeldotter Brandt
ol.o9.196o i Solna, Sverige

regnskabschef

adr. Tværgade 26, 53oo Kerteminde

telf. 65 322977

55
Helle Gram (Hansen)

* 15.10.1962 i Kerteminde
stevardesse

'V/ 11.02.1989 til
Anders Balle

skibsbygger

adr. Flintebakken 225, 824o Risskov
telf. 86 219645
Lisbeth Gram Hansen

* 15.05.1966 i Kerteminde
tekn. assistent

adr. Rebslagerstræde 1

telf. 65 524581

55oo Kerteminde
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VII
HULD'A MARIE OLSEN
* ol.ol.19o4 i Knudsker, Bornholm, Ringby Alle lo3
t o9.12.1979 i Odense
Døbt d. 21 februar 19o4 i Knudsker Kirke

Faddere: Arbm. Jens Svendsom*s hustru Marie Gram

på Tofte, Klemensker

Sypige Ernstine Elvira Svendsen og broderen
Smedesvend Oskar Vilhelm Svendsen

18.04.1931 i Odense til
Anders Knud Jacob Knudsen, maskinsnedker
-X- o9.o6.19o3 i Rønninge Langeskov
+ o7.04.1972 i Odense

Anni Marie Christiansen
* 16.07.1926 Vor Frue Landsogn, Ejby

Døbt 08.08.i926 i Vor Frue Kirke
Fadere: Moderen, og chauffør Hans Christian Christiansen
og hustru samt faderen chauffør Peder Emil Jørgen Chri

stiansen, Set. Hansgade 61. - Moderen boede i Englands
gade 8.

"X/

21.04.1949 i Odense til

Ejner Jensen Orlogskaptajn
* ll.08.i927, Hørdumsgade 22 i Odense

Adr.: Kronprinsesse Sofies Vej 17, 2 tv, 2ooo Frederiks
berg, telf. 31.1922o8

IS. Jytte Knudsen

Kontorassistent

* 22.o7.1931 i Odense
16.lo.1949 i Set. Hans Kirke i Odense til

Georg Rasmussen

Cykelhandler

* 2o.ll.1924 i Odense
Adr.: Henrik Hertzvej 36, 523o Odense telf. o9.118858
09.116658

1. Tom Langberg Rasmussen, fuldmægtig

-x- o4.ol.1951 i Odense
04.08.1984 i Grønderup v/ Faaborg til
Lis Fischer Nielsen, engl. sekretær

* o2.05.1953 i Øster Hæsinge
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a. Michael Langberg
* 2o.o5.1973 i Odense

Moder Birthe Susanne Hansen

_ll.o2.1955 f. ægteskab

b. Mie Langberg
•«- 08.o5.1985 i Grøderup
Adr.: Grøderupvej 5, Korinth, 5600 Faaborg
Telf. 09.651784

ff, Lone Rasmussen, kontorassistent
* 26.lo.1954 i Odense

'X-* 22.05.1976 i Odense til
Ingolf Høj, lagerekspedient

* 31.o3.1947 i Tommerpp på Fyn

a. Kevin Høj * 31.lo.1976 i Odense

b. Stefanie Høj
22.o9.1979 i Odense
Adr.: Hybenhaven 73, 524o Odense NØ
Telf. o9.1o4947

J. Lise-Lotte Rasmussen, kontorassostent
* 21.o4.196o i Odense

'X;

26.o9.1981 i Odense til

Ejvind Willy Hansen, overmontør

14.o8.1949 i Trøjborg Skiby sogn, Fyn
a. Nicolai Hansen
* o2.06.1982 i Odense

b. Mette Hansen
* 3o.l2.1985 i Odense

Adr.: Præstevej 59, Korup, 521o Odense NV

Telf. 09.943146
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4.

Claus Rasmussen, salgskonsulent

24.o9.1965 i Odense
Adr. Hellig Korsvej 15 A^
4ooo Roskilde

Telf. 42 37o221

CL

Rasmus Erik Knudsen Grafiker
* 29.o9.1935 i Odense
o5.02,1957 i Åsum til
Johanne Karoline Jensen

* o2,05.1934
t Januar 1987 i Odense

19.09.1987 i Oslo til

Kari Tandberg-Johansen
* 21.09.1951 i Oslo

Adr. Båntjernvn 3 B, Boks 43 Vettakollen o323 Oslo 3
Telf. o2 49o311

1.

Helle Lismans Knudsen, kontorass.

18.o4.196o i Åsum

A-* 2o.06.1987 i Åsum til
Lars Storm, karetmager

* ll.o3.1957 i Ullerslev
Adr. Vagtelvænget 5, Langeskov, Fyn
Telf., o9 383422

a. Rasmus Lismann

* 31.ol.1989

Henrik Knudsen, maskintekniker

* 17.11.1964 i Åsum,
29.lo.1988 i Åsum til

Helle 011ing Kruse f lægesekretær
-«• o9.02.1965 i Langeskov

a. Annika 011ing Knudsen
-x- 28.06.1988 i Odense
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D. Conny Knudsen, forlagschef
* 11.11.1958 i Odense

'"Xs lo.12.196o Odense Rådhus til

Erik Stålung, direktør
* 18.o6.1924,Elverum, Norge

+ 19.02.1972 i Oslo
Adr. Sørkedalsveien 176, o754 Oslo

Telf. o2 522365

1. Tom Erik Stålung, forlagsdirektør
* i2.06.i960 i Odense
21.02.1987, Jægersborg kirke, Gentofte, Danmark til

Helle Møller Jensen, korrespondent
* 27.09.1958, Virum Danmark

a. Andre Stålung
* o4.07.1987, Oslo Norge
Adr. Aslakveien 23, o755 Oslo

Telf. o2 5o7269

K. Lasse Stålung, pro duks j ons s j ef
* 16.01.1962, Oslo

16.08.1985, Oslo Rådhus til (skilt o7.08.1988)
Mona Voje, student

* 27.o3.1961, Løddinge, Norge
a. Pernille Voje Stålung
24.07.1986, Birkerød, Danmark

Adr. Lasse Stålung, Råbyvej 31, 4672 Klippinge, Danmark

Mona Stålung, Sydmarken 32, 286o Søborg

Marianne Stålung, EDB System Konsulent

* 22.09.i964, Asker, Norge
Sdr. Røyskattstien 3 D, 319o Horten, Norge

”

4o

Ej. Rita Lilli Knudsen, sekretær
*• 26.o2.1945 i Odense
22.08.1964 til

Hans Buhl Hovgaard, lagerarb.

* ol.01.1942, Sellerup
Adr. Skogbrynet 11 B, o283 Oslo t telf. o2 5o6511
Flyttede fra Danmark til Norge i 1968

Her adopterede de:
d. 09.4.1976 Jeanette Bok Hee Hovgaard

* 06.07.1975 i Seoul, Korea

d. 19.07.1985 Kim Hovgaard
■«* 31.12.198o i Seoul, Korea
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VIII
IDA SOFIE OLSEN * 19.12.19o5 i Knudsker matr. Io3 parcel

Døbt. 28.o2.19o6 i Knudsker Kirke

Faddere:
Forældrene
Arbm. Anders Mortensen, Rønne

+ 22.07.1988 i Odense
November 1932 i Odense til

Robert Richard William Hansen, spec. arb.

* o7.12.19o2 i.Odense

t o2.07.1972 "

'•

.. Ole Ølund (Hansen)
* 25.02.1933 i Odense
Økonomichef Vejle kommune
Bøgevang 29, 71oo Vejle

telf.o5.824288

25.o9.1954 i Odense til

Irena Kristine Carlsen

* 19.o2.1931 i Odense

1.

Per Ølund (Hansen)

* 15.o2.1956 Fredens Sogn, Odense

Ingeniør HD

Stampeengen 21, 297o Hørsholm, telf. o2.864742

Tove Clement Jensen
* 19.04.1957

a. Michael Ølund

* o3.lo.1988 i Hørsholm

b. Thomas Ølund

* o3.lo.1988 i Hørsholm

42
Bente Ølund (Hansen) * 24. o9.1957 i Odense

Sygeplejerske

Østergade 55, 83oo Odder, telf. 06.544152
Lars Albert Jensen

* 31.12.1954

a. Kristina Ølund Jensen * 28.o5.1984
b. Morten Ølund Jensen

* o5.o2.1987

Torben Ølund (Hansen) * o5.12.196o Set. Nicolai Sogn, Odense

Sparakassefuldmøgtig
Vedelgade 3o, 1. 71oo Vejle telf. o5.722319

B. Myrna, Ølund Hansen

* 22,08.1937, Set. Hems Sogn, Odense
Sagsbehandler, Ergoterapeut

Pilevej 56, Glyngøre 787o Roslev
telf. 07.731779
ll.o5.1963 i Eredens Kirke Odense til

Aage Wilhelm Jensen.

* o6.12.1931 i Hobro

Økonomichef p.t. Lagos Nigeria

1.

Lars Peter Jensen

* 08.02.1964 i Kastrup
Stud, polyt, Aalborg

2.
3.

Jens Wilhelm Jensen * 16.o5.1965 i Kastrup

Hotelmedarb. i London
Rasmus Kristian Jensen

* 2o.lo.197o i Roskilde

Gymnasiast (3G)

43

ALBERT OLSEN * Il.o6.19o8 i Knudsker, Bornholm - Ringeby Alle lo3
Døbt d. 19 juli 19o8

Faddere:
Forældrene

Pige Agnette Olsson

Ungkarl Oluf Olsson
Har ikke hjemstavr.nret i Knudsker, forældre er Svenskere

v/"' 1 september 193o i Hesselager til
Valborg Hansen

* o6.o6.1913 i Hesselager
t 29.o4.1979 i Odense

Albert Olsen er pensionist og nuværende adresse:
Astrupvej 27 C, st.tv. - 5ooo Odense telf.o9.14o728

Vivian Inge-Lise Olsen

* o4.o5.1941 i Skellerup pr. Ullerslev

</•' 28.04.1962 Langeskov til

Henning Werenberg Jensen, Tobakshandler
* ol.ll.1936 i Odense

adresse: Overgade 36, 5ooo Odense, telf,o9.12677o

1.

Jette Werenberg Jensen

* 16.06.1963 i Odense

Kommuneassistent
Tinas Alle 8 i Dyrup telf. 65 92697o

. Lone Werenberg Jensen
* 31.12.1965 i Odense

Kommuneassistent
06.05.1989 i Fårup Kirke til

Søren Knudsen Sigvardt
* o3.o8.1964 i Odense

Salgskonsulent
Aasumvej 7o5, 524o Volsmose, telf. 66 I0I86I

l Helle Werenberg Jensen

* o2.o5.197o i Odense
Handelselev
Sprogøvej?ilfl $v. telf. o9.145613
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X
ANNA VIKTORIA OLSEN

* o9.12.1911 i Vestermarie, Bornholm
9de Vandmarksgaard, parcel 1

’

Døbt d. 51.12.1911 i Vestermarie Kirke
Faddere:
Baaret af moderen
Husmand Jens Svensson og Hustru Marie Gram,

Klemensker og
Faderen

Pensioneret kontorassisten, nuværende adresse:

Skjoldsvej 54, 52oo Odense, telf. o9.168575
25.05.1956 i Odense til

Anton (Binus) Fredlund Hansen. Idrætsleder, arbm.
* 24.11.1911 i Odense
Amo Fredlund Hansen

* 24.o5 194o i Odense
Typograf

Lyngmosevænget 15, 5ooo Odense, telf. o9.118519
5o.05.1962 i Odense til
Annelise Larsen Typograf
* 18.04.1945 i Odense

29.o9.1971 i Odense til
Jonna Lund Damefrisør

* 15.o9.1946 i Odense

1.

Søren Gram Fredlund Hansen

* 17.09.1962 i Odense

Læser til styrmand

Annemette Birk
* o5.11.1968

Sproglig student

Marlene Fredelund Hansen

* 18.01.1975

Skolelev

Skildt.
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B. Allan Fredelund Hansen
* 13.11.1942 i Odense

Slagtermester i Aahus
Baunegård 44, 8361 Hasselager, telf. o6.284o61
26.o6.1965 i Hasselager,Aarhus til
Jytte Gunhild Petersen, fhv. Damefrisør
* lo.o6.1947 i Aarhus
«

1. Amo Fredelund Hansen
* 18.ol.1966 Aarhus

Junior Konsulent ”Rocko”
Frederikh. Parken 3 B, 83oo Odder, telf. o6.54o746
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BØRN

BØRNEBØRN

OLDEBØRN

TIPOLDEBØRN

Kirsten Olsson-^

A

Kaj Oksson

Grid
Gro

Torben Olsson—| a. Christina
Lennart

IL

1 Fin Olsson

Hanne
Karstan

2. Karin Olsson
B

Aage Olsson
3. Vivi Olsson

41:

Kent
Karina

4. Lajla Olsson

1. Birthe Rähr
C

Oda Olsson

2. Sonja Rähr

Bente
Tommy

3. Benny Rähr

Tanya

I. Olof Olsson

D

Heinrich
Olsson

Lisbeth Olsson

Michael
Jesper

Per Olsson

Martin

Pia Olsson
Lars Olsson
Jane Olsson
E. Carl Olsson

F

Sven Olsson

Carl Olsson

Melani Olsson—j a0 Michelle
Jytte Olsson 4j

A. Ove Olsson

Karin Olsson

-G

Bettina
Nicholai
Alain
Eric

p.

Julie
Martin
Lennart Olsson-j b.
Lp- Cecilie

II. Annette
Olsson

Gitte
Jesper

Jensen
B

III. John Herman
ÖlSéii

Olga Olsson —

_ 2. Mogens Jense

44

Brian
Trine
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BØRN

BØRNEBØRN

IV. Albert Olsen

V.

OLDEBØRN

1

Hilma Olsen

Inge goSfmhwJiJ 2
5

4

TIPOLDEBØRN

Dan Rosenbæk 41 Maria
Sarah
Pia
Peter

Jutta Rosenbæk

Stig Rosenbæk ___
Bo Rosenbæk —|
Annette
Morten

1. Jesper Hansen
VI. Amanda 01se n|T Poul Hansen — 2
Helle Hansen
Lisbeth Hansen

Anni Chrisstiansen

Jytte Knudsen-

Tom Rasmussen

Michael
Mie

Lone Rasmussen

Kevin
Stefanie

L1Se'mSssLRaSC;
mussen

'--

Claus Rasmussen

Rasmus Knudsen
VII. Marie Olsen

Conny Knudsen-

Helle Knudsen—

a/.Rasmus

Henrik Knudsen-

ä

Tom Stålung —

a. Andre

Lasse Stålung

a

Annika

Pernille

Marianne Stå
lung

Rita Knudsen

Hemsen

A

Ole Hansen

Bente Hansen
Torben Hansen

VIII. Ida Olsen-

Lars Jensen

B

Myrna Hansen —

Jens Jensen
Rasmus Jensen

Jette Jensen
Vivian Olsen —

IX. Albert 01- -]
sen

Lone Jensen
Helle Jensen

Søren" Hansen
A

Annemette Hansen

Marlene Hansen

X. Anna Olsen
B

Arno Hansen

Michael
Thomas

Kristina Morten

Nedskrivningen af denne slægtstavle, er hermed sluttet, men det er

mit håb, at efterkommere af slægten, vil benytte disse oplysninger

til videre forskning.
Den tidsperiode der omtales fra Sverige og ankomsten til Bornholm

er den samme, som Martin Andersen Nexø omtaler i sin bog "Pelle
Eroberen". Byen Tomelilla ligger kun 11 km. fra Borrby. De der har

læst bogen eller set filmen, kan danne sig et indtryk, af forhol
dene, på det tidspunkt, da Anna Gram og Ola Olsson blev født og de

rejste til Bornholm.

Da en del af mit arbejde er udført på arkiverne, i ældre bøger og
lign, og disse håndskrevne oplysninger til tider er vanskelige at

læse, kan der forekomme enkelte fejl, lige som enkelte af de mod
tagne formularer fra familiemedlemmer, har været vanskelige, at læse.
Det er mit håb, kære familiemedlem, at du vil modtage dette ar

bejde med velvilje - dette - som alt menneskeværk - er gjort i skrø
belighed og anbefales til nænsomhed i kretikken.

Frederiksberg d. 21 september 1989.

Bent Rosenbæk

Tegnforklaring:
*

Fødselsdato

t

Dødsdato

Vielsesdato

I .-

II osv. Børn

A -

B

"

Børnebørn

1 -

2

"

Oldebørn

a -

b

"

Tipoldebørn

a 1

-2

"

Tiptipoldebørn
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Huset i Langaa

Stuepigerne på Nyborg Avlsgård
1920
Ulla til højre på bænken
Hilma nr- 2 fra højre stående

Anna & Oluf 1940-41

Guldbryllup i Nyborg

Hansine & OLOF Olsson
1913
16 Marts
1963

l/um i I i (ni k’c-isiiiu. ;sm 85

Odu (\t Aksel

Kahr

Johanne & Heinrich 63

i i; u l I i< i u Carl

Benny c’z Jane

Torben

I (/()'\

1.963

Carl

!()63

Sonja & Jorden Schneid ermann 1963

11

Annette & Richard Jonsson |<)58

Olga 1958

Inge « Bent 1.98c-

VI

.i'onl

Ha.n.3c;:

VII

'l'oni Er i k ~ ha s s e - Ma r i. anne

•Jeanette & Kin; Hov^aara

Ida Ä Robert Hansen November 1957

Irene & Ole Ølund 1967

Rasmus 1985

